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NIRE TXANDA

Goizuetako antzerki taldea gogoan
1962ko abuztuaren 19an, frankismo bete-betean, Aberatsak 
olaxe izeneko antzerkia taularatu zuten Goizuetako bederatzi 
herritarrek, herriko apaiza, Saturnino Mujika zuzendari zutela. 
Eta hori oroitarazi zuten duela 10 urte herrian, 50 urte lehena-
go antzerkia egin zutenak omendu baitzituzten azaroaren 3an. 
«Berrogeita hamar urteren buruan ez genuen espero. Frankis-
mo garaian egin genuenaz norbait gogoratu izana oso polita 
izan da. Ikaragarrizko poza eman ziguten eta taldekide guztiak 
oso gustura gaude», kontatu zion Milagros Narbartek TTIPI-TTA-
PAri. Omenaldiaz gain, antzerkiaren inguruko erakusketa ere 
antolatu zuten: «Pena zen gazteek ez jakitea orduan egiten zen 
lana nola egiten zen eta zertarako egiten zen». 

2012-11-29 · TTIPI-TTAPA · 579 zk.

MATTIN
AIESTARAN
ARKEOLOGOA

Biriketako minbiziaren aur-
kako tratamenduan ikerkun-
tza garrantzitsua egin du Na-
farroako Unibertsitateko Cima 
ikerketa gunean doktoretza 
tesia egiten ari den Mirari 
Etxapare beratarrak.

MIRARI 
ETXEPARE
ZIENTZIALARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Negua joan da ta...

KORO IRAZOKI ARBURUA

Zuek abendu hasieran irakurtzen ari zarete hau, baina ni azaro 
erdialdean idazten ari naiz. Udazkena da, negurako hilabete pa- 
satxo falta da, baina oraindik udako giroan gaude: epel, mauka 
motzez, sandaliak berriki arte, 18 graduko gau tropikalak, mendi 
berde-berdeak, erreka idorrak... Baina zer da hau? Zer errespetu 
ttikia udazkenari! Eta negua? Nola etorriko zaigu negua? Behar 
den bezalako ilun, hotz eta bustia? Ikusiko ote dugu elurrik? 
Kraskatuko ote dugu hormarik? Aiiii, esperantza guti... Lehengo 
neguak gogorrak omen ziren. 
Kantak hala dio: «Elurra teilatuan 
zakua lepuan ibili beharko degu 
aurtengo neguan…». Bertze 
kanta batek ere abisatzen du 
noiz ailegatuko den negua : «San 
Simon eta San Judas, joan zen 
uda eta negua heldu da...». 
Xabier Lete neguaren hotzaz ari zaigu: «Ni naiz neguko eguzkitan 
hotzez hiltzen dagoen gizon bakartia». Lehengoek bazuten ne- 
guari buruzko segurtasuna. Guk, berriz, ingurumena erotu dugu, 
eta erreferentziarik gabe gelditu gara. Beldur naiz behar den 
bezalako negua ez ote dugun betiko galdua. Zea Maysek 
kantatzen duen bezala, «negua joan da ta».

«BELDUR NAIZ 
BEHAR BEZALAKO 
NEGUA EZ OTE 
DUGUN GALDUA»

Irulegiko eskua aurkitu 
duten Irulegiko 
aztarnategiaren arduraduna 
da Mattin Aiestaran 
iruritarra. 2018tik da bertako 
zuzendaria, eta doktoretza 
tesia ere egiten ari da bertan.

Sorioneku

Albaceteko Rozalen abeslariak Urepeleko artzaina euskaraz 
kantatu eta segidan eta Euskaraldiaren atarian eman dute 
Irulegiko sorioneku brontzezko eskuaren berri. Sare 
sozialetako adituek garbi utzi dute duela 2.100 urteko lehen 
hitz horren egilea ondarrutarra zela, baina zalantza airean 
da: Nork kristok idatzi zituen ondoko hiru lerroetako solasak?

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Utopiak utopia

Hara non, nire hitzek erantzuna jaso duten. Mikel Sagastibeltza 
irmoki zuzendu zen niregana, eta gauza polita ere iduritu zait 
gertakizuna, Mikelen lekuan orain dela 30 urte ni neu izan 
bainintekeen.

Nire maiatzeko idatzia eta erantzuna ikusiz, ohartua naiz 
preseski nire burutazio hartan nioena gertatu dela, zeinean 
zaharrago batek (nire amatxi kasu hartan) zioenari zuzenketak 
egiten zizkion gazteagoak, zaharrago hura nonbait okertua 
zelakoan. Hala ere, ez naiz ausartuko nik arrazoia dudanik 
erratera.

Nik ere berak bezala utopia posible zela sinesten nuen 
gaztaroan, uste nuen utopian sinesteari utzi zioten ni baino 
zaharrago haiek horretara ailegatu zirela ametsei uko egin 
zietelako edo ezjakinak zirelako. Nik ez nion utopiari uko 
eginen, nik bai jakinen nuen nola ekin. Gaztetasunaren 
harrokeria, jakinduria ez baitute eskolako ikasketek edo buruko 
ametsek ematen, eguneroko bizitzak baizik. Ez nolanahiko 
eguneroko bizitzak, ordea, bizian egiten dugun ibilbide honetan 
ikusitakoak eta ikasitakoak baizik. Ikusi,  ikasi, eta ondo entzuten 
badugu (Delirium Tremens taldeak zioen bezala), ohartuko 
gara, topikoa badirudi ere, zenbat eta gehiago jakin, orduan eta 
gehiago dugula ikasteko eta galdetzeko. 

Beharbada nik ez dakit zer 
den komunismoa, ez baitut 
ezta Marx ete Hengel-en 
Adierazpen komunista ere 
leitu, eta berriz diot, nik bezala 
karrikan galdetu diezaiokezun 
edozeinek ere ez. Beharbada ez 
dakit zein den komunismo 

gaurkotuaren ildoa, baina gauza bat dut garbi ni ere utopiaren 
ametsetan ibili eta gero: ez dut gogoko diseinatutako gizarte bat 
ezartzearen ideia, ez zait axola nork, langileak, alperrak edo 
jauntxoak. Zer eginen dute «langileek» nik ez badut gogoko 
haiek ezarri nahi duten utopia? Nor dira langileak? Ni 
autonomoa naiz, zer naiz langilea edo jauntxoa? 

Orain baino mugimendu jendetsuagoetan ibilia naiz ni ere, 
intsumisioa, gaztetxeak, independentzia. Eta orain zer? Hor ibili 
ginenak eta orain 50 edo 70 urte ditugunak, azkenean denek 
dituzten arazo eta poz berak ditugu: osasun, harreman, edo diru 
arazoak, heriotzari beldurra, edo lagunarte eta familiak ematen 
dituen pozak, etxe goxo batenak, ibilaldi atsegin baten 
lasaitasuna, edo gure barrenean bakea sentitzea. 

Mikelek bi zakuetako batean sartu nau, ni ezagutu gabe 
(horixe dugu idealismoaren harrokeria, ni lehenbizikoa 
horretan), zeinetan naizen zehaztu ez badu ere, etikarik 
gabekoenean edo ezjakinenean. Nik ere uste dut bi motako 
gizakiak garela, alegia, bizian urteak pasatuta ere, gauzak berdin 
ikusten dituena, eta bertzalde bidaian aitzinera egin ahala, 
perspektiba eta ikasketak zabaltzen dituena.

Hala ere, hirekin solastatzeko prest, alkoholik gabeko utopian 
sinesten dutenek uzten nauten bitartean, nik kapitalismoari 
esker eskuratutako Cardenal Mendoza brandy batekin eta hik 
nahi dukeenakin.

JOSEBA URROTZ TELLETXEA

«JAKINDURIA EZ 
DUTE IKASKETEK 
EDO AMETSEK 
EMATEN...»

Euskaldunen (t)estamentuak

«Sentitu al duzu inoiz konplexurik euskaraz hitz egiterakoan?» 
hori izan zen Euskal Herri luze eta zabaleko lagun mordoxka 
bati luzatu nion galdera. Segidan aletuko ditut erantzunak,  
hitzez hitz, eta, izanak ez bezala, izenak asmatu ditut, 
badaezpada. Hemendik aitzina irudikatu, faborez, nork 
gorpuzten dituen zuen inguru hurbilean aipuok.

Aurorak bota zidan: «Orain ez dut inolako konplexurik izaten, 
baina txikitan hainbat iseka jasaten genuen baserritar 
euskaldunok eta txarto sentitzen ginen». Horra gure amama, 
amona edo amatxien ahotsa, nahiz eta maiz isilduta egon 
oraindik, aunitzek ez baitugu osatu gure biografia linguistikoa. 
Euskaldunegiak ziren garai hartako Aurorak, batzuen begietan. 
Eta ederra da, oztopoak oztopo, euskarari eutsi zioten amatxiak 
goraipatzea, baina ez ditzagun bertze guztiak atzendu. Are 
gehiago, ez ditzagun errudun egin euskararen errepresio 
sistema horren guztiaren biktimak.

Agate ere ez omen da ongi sentitzen batzuetan: «Konplexu, 
konplexu bezala, nik ulertzen dudan moduan ez, zeren eta, 
alderantziz, ematen dit harrotasun puntu bat erdaldunekin 
solastatzen naizelarik eta euskaraz egiten ahal dudalarik. 
Euskalkien inguruko harrotasun puntu hori. Baina egia da beti 
segurtasun falta sentitu dudala ahozkotasunean baliabide 

guttiago ditudalako, edo 
erdarara jotzeko joera hainbat 
gaitan». Pentsa Agateren 
amatxi Aurora dela. Hara non, 
bi belaunaldiren bueltan, 
Agate ez den aski euskalduna 
batzuen begietan.

Eta euskalkirik gabekoak? 
Horiek bai bigarren edo hirugarren mailako euskaldunak! 
Leirek hala bizi du, behinik behin: «Nik ere konplexua izan dut 
euskalkietan hitz egiten dutenen aurrean hitz egiterakoan. Izan 
dut eta badut. Askotan euren burua ni baino euskaldunagotzat 
izatearen jarrera 'ezkutua' dutelako edota nik hori nolabait 
barneratuta dudalako». 

Horrez gain, Maitanek: «Euskara batua euskaldun berriekin 
edo euskara 'ortopedikoarekin' (literalki esan didate) lotzen 
dute oraindik ere askok, zoritxarrez. Gure euskara ez da 
berezkoa, naturala, gurea asmatua da, eta askorentzat ez da 
polita. Bestetik,  betikoa: hemengoa izateko ondo egiten duzu 
euskaraz, seguru guraso euskaldun peto-petoak dituzula. 
Aurreiritzi horiek euskaraz hitz egiteko konplexua sortzen 
dute».  Zenbat kategoria euskaldunen arteko botere-
harremanak eraikitzeko: euskaldun-euskaldunak, kastakoak, 
peto-petoak, jatorrak...

Kontrako eztarritik joan zaigula euskalduntasuna, Uxue, hori 
da dena, funtsean: «Euskaldunak publikoak dira –begiratuak, 
epaituak, esanguratsuak– eta haien errepresentazioa 
etengabeko negoziazio semiotikoaren emaitza da. 
Askotarikoak izan arren –neurriz, estiloz, esanguraz–, 
euskaldunak euskaldun generikoarekin aritzen dira 
elkarrizketan (haren historiarekin eta etorkizunarekin) 
inguruko euskaldun errealekin adina».

MAIALEN SOBRINO LOPEZ

«SENTITU AL DUZU 
INOIZ KONPLEXURIK 
EUSKARAZ HITZ 
EGITERAKOAN?»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Zaila da norberak bere burua 
definitzea. Pertsona arrunta 
naiz, nire alde on eta txarrekin.
Zein dira zure zaletasunak?
Pilotan jokatzea, bizikletan 
ibiltzea, musika, motorsport 
mundua… eta bertze hainbat.
Noiz hasi zinen bizikletarekin 
BMX egiten?
Herrian ttikitatik ibili izan gara 
bizikletarekin saltoka, eta ins-
titutura joatean inguruko he-
rrietako gazteek BMX egiten 
zutela ikustean atentzioa eman 
zidan. Orduan pixkanaka prak-
tikatzen hasi nintzen lagune-
kin, gaur arte.
Zer da BMXa zehazki?
Funtsean, bizikletarekin sal-
toka ibiltzeko lasterketak, 
skateparkean, karrikan edo 

lurrezko pistetan. Batzuek 
saltoekin batera trukoak ere 
egiten dituzte, bertzeek salto 
hutsekin gozatzen dute… 
modu aunitz daude kirola hau 
egiteko.
Zaletasun hutsa da?
Bai, ez dut sekula lehiaketa 
batean parte hartu eta ez dut 
uste horretarako balio duda-
nik. Nire kontura ibiltzea gus-
tatzen zait, bakarrik edo ber-
tze norbaitekin.
Bateria jotzailea zara, ezta?
Bai, duela 13 urte inguru hasi 
nintzen Berako musika esko-
lan klaseak hartzen eta gero 
nire kontura.
Eta musika talde bat sortu duzue 
herrian?
Hala da, bai. Duela pare bat 
urte herriko lagun batzuen 
artean musika egiteko gogoa 

sortu zen eta entsegu batzuk 
egiten hasi ginen. Taldekideak 
Oier eta Markel Iturria, Eñaut 
Iparragirre, Unai Arburua eta 
ni gara. Momentuz ez dugu 
izenik, noizbehinka elkartu 
eta ongi pasatzeko bertzerik 
ez baita.
Zein musika mota jotzen duzue?
Talde ezagunen bertsioak, 
rocka eta punka, baita heavy 
metal pizar bat ere. Gure kan-
ta batzuk ere sortu ditugu.
Herriko bestetan estreinakoz jo 
zenuten…

Bai, eta kristoren esperientzia 
izan zen. Bat-bateko gauza 
izan zen eta bizpahiru kanta 
prestatu genituen, baina jen-
de dezente agertu zen eta giro 
polita sortu zen. Gau polita 
izan zen. Hurrengo kontzertua 
heldu den urteko bestetan 
egiteko asmoa dugu, edo lehe-
nago, akaso.
Zure asmoak epe motzera?
Neure buruarekin eta hurbi-
lekoekin kontent bizitzea.
Eta epe luzera?
Denborak erranen du.

ANDONI IRIBARREN INDABURU ETXALARKO GAZTEA

«Musika egiteko 
eta ongi pasatzeko 
elkartzen gara»

11 GALDERA LABUR
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Berako San Jose egoitzak duen 
egoerari buruz

EDURNE GARRO 
SAN JOSE ASILO FUNDAZIOAREN IZENEAN 

Jaun-andere agurgarriak:
Eskutitz honek duen helburu bakarra 

gaur egun Berako San Jose Egoitza 
Fundazioaren egoera zein den zuei 
jakinaraztea da. Irabazi asmorik 
gabeko zentro pribatu honek 1996. 
urtean zabaldu zituen bere ateak eta 
orduz geroztik hurbileko adineko 
pertsonak zaindu ditugu. Gaur egun, 40 
gizaseme egoiliar ditugu eta bertze bi 
gehiago eguneko zentroan. Arestian 
aipaturiko 42 pertsona horiek bakar-
bakarrik dira Nafarroako Gobernuaren 
laguntza dutenak euren kuotak 
ordaindu ahal izateko. Bertzalde, 
Fundazioak berak Berako Udalaren 
laguntza ekonomiko ttiki bat hartzen 
du ez baikara haren mendekoak. 

Denok ederki dakigun bezala, hagitz 
une latzak pasatu behar izan ditugu 
pandemia dela-eta, eta horren 
ondorioz, gure egoera ekonomikoa 
txarra baino txarragoa da eta gainera, 
kezkagarria egun ezin baititugu 
egoitzak dituen behar guztiak ase: 
komunak birgaitu, ateak aldatu, 
armairuak berritu, margoketa lanak, 
edota bainugela geriatrikoak errate 
baterakoz. Lan horiek guztiak nahitaez 
egin behar ditugu.

Hori guztia dela eta, San Jose 
Fundazioak banketxeko kontua ireki 
egin du dirua biltzeko eta lehen 
aipaturiko behar horiek guztiak ahalik 
eta agudoen asetzeko, hori baita bide 
bakarra gure atatxi eta amatxiei ematen 
diegun zerbitzua ahalik eta onena 
izateko.

Aitzinetik zuen laguntza eskertu nahi 
dugu.

• LABORAL KUTXA ES22 3035 
0135 92 1350019245

• Bizum: Donazioa: Kodea: 06329 
Fundazioa Hospital Asilo San 
Jose

Egindako ekarpenak Fundazio bati 
eginikoak direnez, aitorpenean 
emandakoaren % 25 itzultzen da.

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

ETXAHUN AZKARRAGA FERNANDEZ 
ETXALARKO BERTSOLARIA

Joan zaigun usoa
Doinua: Ai zer plazera bost urten 
buruan

BOTA BERTSOA

Arrontin uso gutti heldu da 

ere aurtengo urtian

Ta heldu direnak sobera goiti

edota multzo handian

«guk tenporada txarra dugula»

esaten nola ai dian

ta hemen oraindik dadukagula

humedadea begian

ze falta triste ta haundigoa 

daukagu usategian.

Uso zintzo bat joan egin da 

bertzin artian bakarra

txiste kontari ibili ohi zen 

txabola hartan barra-barra

beti izan zuen giro tristea

alegratzeko beharra

Nahiz bere istorio osoa ezin dit 

bi bertso soiletan narra

han goian beti oroituko haugu

Jesus Ma(r)i Murdene zaharra.
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A.LARRETXEA BERA
Herri kirolekin, eta bereziki 
aizkorarekin lotua dago Do-
nato Larretxearen bizitza. 18 
urte zituela atera zen plazara 
lehenengoz Elizondon, eta 
geroztik txapelketa nagusi 
denetan lortu du zapela, eta 
apustu parrasta ere eginak 
ditu Arantzako aizkolariak. 
Larunbatean sorterrian, egi-
n e n  d i o t e  o m e n a l d i a . 
12:00etan herri kirol saioa 
izanen da plazan, eta ondotik, 
14:30ean herri bazkaria mu-
sikariek eta bertsolariek alai-
tuta. Omenaldi bezperatan 
elkartu da Larretxea TTI-
PI-TTAPArekin aizkoran egin-
dako ibilbideaz eta urte haue-
tan guztietan bizitakoaz so-
lastatzeko.
Arantzan sortua, eta gazterik 
mugitu zineten Almandozera. 
Nolako gaztaroa oroitzen duzu? 
Bi urterekin joan nintzen Al-
mandozera. Ez dut Arantzako 
gaztetako batere oroitzapenik, 
denak Almandozkoak dira. Bi 
urterekin ailegatu nintzen, 
eta 20 urte arte egon nintzen 
han. Umezaro nahiko gogorra 
izan genuen, herritik ordu-
beteko bidean bizi ginen, 
eskolarako eta denetarako. 
Erosketak egitera astean behin 
joaten ginen oinez, hagitz 
desberdina zen gaur egunekoa 
ikusita. 
Eta tartean aizkora, nolatan hasi 
zinen aizkoran? 
Gazterikan hasi nintzen. 
Anaiak eta afizioa bazuten, 
eta horiekin batera joaten 

ginen mendira, eta mendian 
arbolak bota eta han aritzen 
ginen entrenatzen. Ni plazan 
hasi nintzen 18 urterekin, 
ordura arte ez nintzen plaza-
ratu. Orduan irabazi nuen 
lehendabiziko txapela, gazte 
mailakoa, Donostian, eta or-
duan hasi nintzen txapelke-
tatan, eta afizioa mugitzen. 
Nola oroitzen duzu lehenengo 
plaza hori? 
Kasualitatez izan zen. Anaia 
zen Elizondon aritu beharra, 
Patxi, eta hark mina hartu 
zuen, eta hark erran zidan nik 
joan beharko nuela. Ni aritua 
bai, baina gutti aritua nintzen, 
eta lan puska bat zen. Joan 
nintzen eta behintzat ez nin-
tzen azkena gelditu. 
Urte berean jokatu zenuen lehen 
apustua Donezteben Barberiaren 
kontra. 
Lehendabiziko plaza Elizon-
don izan zen Santiagotan, eta 
urte berean San Tomasetan 
Donostian irabazi nuen Eus-
kadiko Gazte Mailakoa. Hor-
tik sortu zen apustua egiteko 
aukera Donezteben Barbe-
riaren kontra. Hori izan zen 
lehendabizikoa. 
Geroztik apustu aunitz egina 
zara. Zergatik gustatu izan zaiz-
kizu hainbertze apustuak? 
Beno, apustuak bi lagun lehia-
tzeko modurik zuzenena dira. 
Biak pasatzen gara enbor 
berdinetatik eta hor nahiko 
berdindua izaten da egur 
kontua. Baina txapelketa ba-
tean sei lagun izaten gara, sei 
lote, eta hor ez da egurrarekin 

hain berdintasun ona izaten. 
Apustuan enbor beretik pasa, 
eta berdintzen da pertsonen 
indarra. Gustatu izan zait. 
Garai hartan irratitik entzuten 
genuen Baserri zena apustuei 
buruz solastatzen, eta pentsa, 
azkenean neroni ere ibili naiz 
urte pila batean horretan.
Urte batzuk beranduago, 1985an 
egin zenuen Olasagastiren kon-
trako apustu ezaguna
Beno, lehenagotik ere egin 
nituen txapelketak eta apus-
tuak ere. Euskadi mailan 
1984an bigarren postua egin 
nuen, lanetik bueltan joka-
tuta. Ia irabazi nuen, ez nuen 
irabazi ez nekielako korteak 
bukatzen, eta denbora pasa-
tzen nuen. Bertzela irabazia 
nuen. 1985an ere berdin ger-
tatu zen, eta 1986an apustua 
egin nuen Mindegiarekin, eta 
1989an Olasagastiren kontra. 
Nolatan onartu zenuen hori? Lan 
berezia zen, aizkoraz aparte ere. 

1985ean izan zen hori. 125 
kiloko harri kubikoari 50 al-
txaldi eman, sei oinbiko moz-
tu eta sei kilometro lasterka. 
Apustu zakarra izan zen. Ge-
roztik apustu gogor aunitz 
egin ditut, baina lan bakarrean. 
Hori pertsonentzako hagitz 
gogorra zen, eta aunitz sufri-
tu nuen prestatzen. Baina 
ongi atera zen, eta gustura 
gelditu nintzen. 
Ondotik bertze hiru apustu ere 
jokatu zenituen bere kontra, eta 
denak irabazi. 
Bai, lau egin ditugu, eta denak 
irabazi. Hurrengoa izan zen 
1989an, orduan ere lana izu-
garri haundia zen: 20 kanaer-
diko eta 8 laurogei ontzako. 
Nik 115 minutu pasa nituen, 
eta berak 122. Urte hartan 
berean jokatu nuen Minde-
giaren kontra abenduaren 
24an Tolosan bertze apustu 
bat. Urtero txapelketak izaten 
nituen, baina tartean bi utzi 
nituen jokatu gabe 1993an 
eta 1999an. Arrospiderekin 
ere egin nuen apustua 1993an, 
eta ordua ez nenbilen ongi 
gerritik, eta berak irabazi zi-
dan. Ordurako ebakuntza 
egina nuen. 
Sufritu izan duzu aunitz gerritik? 
Bolada batean ikaragarri. Ez 
dakit zergatik, aunitz behar-
tzen nuelako edo, baina oker-
tuta egoten nintzen aunitze-
tan. 
Baina hala ere beti itzuli izan 
zara lehiara. 
Bai, beti. Gu kaskagogorrak 
izan gara. Aunitzek erraten 
ziguten uzteko, baina, harra 
beti buruan izaten genuen. 
2009an Mindegiarekin aritu zinen 
bere azken apustuan. Berezia 
izanen zen? 
Bai, bai. 20 enbor 60 ontza-
kotara egin genuen. Badakizu 
nor izan den bera! Eta 2015ean 
Arria V.-aren kontra egin nuen 
azkena. 
Eta nola oroitzen duzu hura? 
Oraintxe izan balitz bezala. 
Apustu gogorra joan zen, ha-
sieratik aurretik joan nintzen. 
Ni egur hobeagoak mozten, 
bera gogorragoak, han izan 
zen gorabehera pixka bat, 

«Bizirik ikusten dut 
aizkora, jende gazte 
dezente ari da»
DONATO LARRETXEA ARANTZAKO AIZKOLARIA

Aizkorarekin estuki lotutako bizitza da Donato Larretxearena. 18 urte zituela hasi zen eta gaur 
egun ere oraindik plazetan segitzen du. Urte hauetan guztietan «gustura« aritu izan dela dio

«AIZKORARI 
ESKERRAK 
EZAGUTU DUT 
KANPOKO BERRI»

«APUSTUA DA BI 
LAGUN LEHIATZEKO 
MODURIK 
ZUZENENA»
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baina, azkenean aurrera ate-
ra nintzen. Sasoiko zegoen 
hura, nik, berriz, 55 urte ni-
tuen. 
Ez duzu bertze apusturik har-
tzeko gogorik? 
Ez, ez du merezi hainbertze 
sufritzerik. Apustu bat egiten 
baduzu egin behar da pres-
tatu ongi, eta sufritu egin behar 
da. Nik ez dut behin ere bel-
durrik izan sufritzeko, baina, 
prestatu egin behar da eta 
denbora hartu. Adin honekin 
hasteak ez du merezi. 
Desafioez aparte. Urte aunitzez 
ibili zara herriz herri aizkoran. 
Garai polita izanen zen. 
Hori zen politena aizkora 
munduan. Txapelketetan ibil-
tzen bazinen aurrera samar, 
herri guztietatik deitzen gin-
tuzten, eta udan erakustaldi 
aunitz egiten genituen. Pali-
za dezentekoa zen, baina, 
gustura ibiltzen ginen.42 urte 
pasatu ditut aizkoran. Eta 
bolada batean aunitz aritzen 
ginen, 100 eta gehiago era-
kustaldi egiten genituen. 
1986an, Bizkaian bakarrik 46 
erakustaldi egin genituen, eta 
denera 100 eta gehiago. Ibi-
lera gogorrak egiten genituen. 
Larunbatean bi erakustaldi 
egin, eta hurrengo egunean 
hiru, eta astelehenean lanera. 
Oroitzen naiz behin goizean 
Irunen, arratsaldean Kanta-
briako mugan, Lanestosan 
eta iluntzean Lezaunen. Pen-
tsa zer kilometro pila! Eta han 
afaldu, juerga pixka bat egin 
eta biharamunean Huescara 
lanera. 
Izan ere, beti segitu izan duzu 
lanean.
Mendi lanean aritu naiz beti, 
hasieran besteentzako lanean 
eta azken 30 urteetan edo 
gehiagotan nire enpresa pro-
pioan. Beti ibili izan gara bo-
rrokan, baina gustatu zaigu-
lako. Nik ere hobe nuen 
beharbada fabrikan sartu 
kirola errazago egiteko. Fa-
brikan zortzi ordu egin, eta 
goizean edo arratsaldean ba-
duzu kirola egiteko modua, 
baina gu mendian ari ginean 
egun osoan, eta  aunitzetan 

han bertan entrenatzen ge-
nuen. Pistan arbola zaharren 
bat paratu eta han aritzen 
ginen. Orain, jendea aritzen 
den bezala etxean dena pres-
tatuta… Horretan aldatu da 
aunitz aizkolaritza. Gu beza-
la ibili beharko balute orain 
dabiltzan aizkolariek, ai ama! 
Dena egiteko jarriak ginen, 
astoak bezala. 
Aizkolari aunitzekin aritua zara, 
baita tartean iloba eta semea-
rekin ere. Berezia izan da hori 
zuretzako? 

2008an aritu nintzen Oihan 
semearekin. Ilobarekin pla-
zan  lehiaketan ofizialki ez 
naiz aritu, baina semearekin 
bai bi urtez segidan. Bat ira-
bazi genuen, eta bertzea gu-
tigatik galdu. Etxean segitzea 
polita da. Oihanek bastante 
egiten zuen aizkoran orduan, 
baina, geroztik ez du segitu. 
Badu klasea eta gaia, baina 
segitu egin behar da. Baina, 
dena ezin da egin, lana, fa-
milia… Denbora behar da 
denerako. 

Zein izan dituzu aizkoran maisu 
zure ibilbidean? 
Hasi nintzenean, Donamaria-
ko aizkolari zahar bat nuen 
irakasle, aspaldian hila dena, 
Mariñelarena. Donostian eta 
gazte mailako lehiaketetan hasi 
nintzenean berarekin aritzen 
nintzen. Gero, izan zen Men-
dizabal, hark erakutsi zidan 
bidea. Prestaketa nola egin, 
nola jan eta hori dena berriz 
Leon Albeniz Iruntxiberrirekin 
egin izan dut. Azken 30 urtetan 
ibili da nirekin.

Donato Larretxea Beran entrenatzeko prestatua duen lekuan. TTIPI-TTAPA
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Herritarren omenaldia ja-
soko duzu orain. Nola jaso duzu 
sorterriak omenaldia egitea? 
Ez nuen espero. Sumatu nuen 
ari zirela zerbait prestatzen, 
eta nabaritu nuen zerbait in-
guruan. Azkenean ailegatu 
da eguna, eta pasa beharko 
da. Nitaz oroitzea nahikoa 
egiten dute. Ni Arantzan gu-
txi bizi izan nintzen, baina 
orain aunitz ibiltzen naiz. 
Zu zeroni ere ariko zara zure 
omenaldian aizkoran?
Bai, enbor bat mozteko ez da 
problemarik. Pentsatzen dut 
aizkolari mordoa etorriko dela, 
eta denentzako ez da lan haun-
dirik jarriko. 
Nola ikusten duzu aizkolaritza? 
Nahiko bizirik dago, bada 
jende gazte dezente aizkoran 
ari dena. Egondu da askoz ere 
motelago urte batzuetan. 
Bengoak ere aunitz mugitu 
du bere torneoekin eta. Orain 
bereizkuntza dago Sherpa.ai 
eta hemengo aizkolariekin 
eta hori ez dut sobera ongi 
ikusten. Aizkora mundua ez 
gara hainbertze jende eta 
berezi beharra… Diru aunitz 
irabaziko balitz, baina ez da 
hori. Afizioa duzulako egiten 
da, ez dirutza ateratzeko. Diru 
pixka bat atera daiteke, baina, 
puntan ibili behar da, eta 
torneo guztiak harrapatu. Eta 
urtearen azkenean egiten da 
diru multzo bat, baina kapri-
txoetarako. 
Zure ustez zaila da aizkoratik 
bizitzea?
Bai. Gaztea zarenean bizi 
eginen zara, baina zerbait 
gehiago egin nahi izaten da. 
Nik lanean segitu dut, eta 
apustuak nituenean uzten 
nuen pixka bat bazterrean 
lana, apusturako prestaketa 
egiteko. Baina, aizkorarekin 
bakarrik biziko zara urte ba-
tzuetan, baina…
Pasa dira urte batzuk aizkoran 
hasi zinela Nola aldatu da aiz-
kora denbora honetan?
Aizkorak aldatu dira. Ordu-
rako Australiatik ekarritakoak 
hasiak ziren, ni zaharrekin 
hasi nintzen pixka bat, eta 
gero Australiakoekin hasi 

nintzen. Horrek aldaketa 
haundi samarra ekarri zuen. 
Prestakuntzan, lehenagoko 
aizkolarietatik aunitz aldatu 
zen, eta orain ikusten dut gure 
belaunalditik gaur egungoe-

tara prestaketa diferentea 
dutela. Jendea ongi prestatzen 
da. Gaur egun crossfit eta gim-
nasioak eta modan daude, 
eta nik ez ditut sekula ukitu. 
Ni mendian ibili egiten nintzen 

aunitz, ona zen eta gustatzen 
zitzaidan. Ibiltzen nintzen 
ordu pare bat ahalik eta gehie-
na emanez eta gainerakoan 
aizkoran. Hiru saio aizkoran, 
eta hiru mendian eta gimna-
sia pixka bat egiten. 
Eta janaria? 
Erreparatzen nion, Iruntxi-
berrik paratu zidan dieta nola 
egin behar zen, eta pixka bat 
begiratzen nion dietari. Bai-
na gustatu izan zait jatea. 
Dietak eragin haundia du 
kirolean.
Emakumeak ere badabiltza in-
dartsu orain aizkoran. 
Ni hasi nintzenenean ez zen 
inor ere. Tartean Kristina Sa-
ralegi aritzen zen, elkarrekin 
eta aritu izan ginen txanda 
librean. Orain aunitzez ere 
gehiago daude, eta nahiko 
ongi ari direnak, eta harria-
rekin ere bai. Ikusten da pres-
tatuta daudela. 
Zer eman dizu zuri aizkorak? 
Ni aizkorarik gabe ez nintzen 
mugituko hemendik. Mundua 
ere ezagutu genuen, hemen-
dik kanpora atzerrian ere 
ibiltzen ginen. Nik aizkorari 
esker ezagutu dut kanpoko 
berri. Ameriketara eta aizko-
raren bidez joan naiz, ez opo-
rretara. Ibili naiz Europa 
guztian barrena, zortzi aldiz 
Ameriketako Estatu Batuetan, 
Espainia ia denean… Ikusi 
dut jendea nola bizi den, eta 
begiak ireki dizkit pixka bat. 
Eta aizkorari esker egun ede-
rrak pasa ditut lagunen artean. 
Eta zerbait kendu ote dizu? 
Tarteka bai. Bestak nonbait 
izan, eta zuk hurrengo egu-
nean aizkora saioren bat. Hori 
da kirolak duena, lotua da. 
Nik ez dut hala ere horrenga-
tik sufritu. Ni gustura aritu 
izan naiz. 
Zein da aizkoraz duzun oroitza-
pen politena? 
Hainbertze torneotan parte 
hartu dut, hainbertze apustu 
egin ditut… Apustu egun onak 
izan ditut, Mindegiari iraba-
zi nionean, Olasagastiri,  txa-
pelketak irabazi ditudanean, 
torneotan… Leku aunitzetan 
gozatu dut. 

Abenduaren 3an omenaldia eginen diote sorterrian, Arantzan. TTIPI-TTAPA

Motzean

Gustuko aizkolari bat? 
Zaila da bat erratea. Nirekin aritutakoak: Mindegia, 
Olasagasti, Arrospide, Arria II…. Gazteak ere bai.
Aizkolari jaio edo egin egiten da? 
Lehendabiziko jaio egiten da, eta gero egin. Ez baduzu 
aizkorako soltura, gerriko libretasuna eta indarra, 
aritu bai, baina, ez zara behin ere puntan ariko. 
Plaza bat? 
Aunitz badira. Apustu mailan Tolosa edo Azpeitia. 
Donostiako Trinitateko plaza ere polita da, eta baita 
herrietako plazak ere. 
Elkarrekin aritzeko bikote bat? 
Ni Miel Mindegiarekin aunitz aritu izan naiz. Garai 
batean nafarrak gipuzkoarren kontra eta aritzen ginen. 
Ongi konpontzen ginen.
Apustuak edo txapelketak, zer duzu nahiago? 
Apustuak.
Aizkoran izan duzun kontrario gogorrena? 
Mindegia, Olasagasti eta Arrospide.
Gaur egun ikustea gustatuko litzaizukeen apustu bat? 
Iker Vicenteren eta Aitzol Atutxaren artekoa. Hala ere 
uste dut garai hori pasa dela. Beti hor egon zen apus-
tuarena, baina ez dute egin, ez dakit elkarri beldurra 
dioten edo. 
Aizkora ez den bertze kirol bat? 
Harri jasotzea eta pilota.
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G. PIKABEA IRURITA
Lanez gainezka harrapatu dugu 
Mattin Aiestaran de la Sotilla 
iruritarra, doktore tesiarekin 
buru-belarri eta azken asteotan 
baita kazetarien deiei erantzu-
nez ere. Bera baita Irulegiko 
aztarnategiko zuzendaria, bas-
koieraz orain arte agertu den 
idatzirik zaharrena duen Irule-
giko eskua aurkitu duen lantal-
dearen gidaria. Antzinako eus-
karari buruzko aurkikuntza 
garrantzitsutzat jo dute adituek. 
Kristo aitzineko I. mendeko 
idatziak lau lerro ditu, eta lehen-
biziko hitza sorioneku gisa trans-
kribatu dute, hau da, zorioneko. 
370 m2ko azalera induskatu eta 
70 bat m2ko bi etxebizitza eta 
lau metroko zabalerako bidea-

ren zati bat bistarazi dituzte eta 
hor aurkitu dute eskua. Etxe 
baten sarrerako atean zintzili-
katzeko «objektu errituala» dela 
ondorioztatu dute, «etxea ba-
besteko» erabilia. 

Horretaz aritu da Aiestaran 
TTipi-TTaparekin. «Ttiki-ttikitatik» 
erakarri omen dute «iraganak 
eta historiak» eta «suerteko» 
sentitzen da «zaletasuna ofizio» 
bihurtu baitu. Irakasle ikasketak 
egin zituen lehenbizi, eta His-
toriako gradua gero. Segidan 
«arkeologiako eta geologiako 
masterra egin nuen» eta egun, 
doktore tesiarekin ari da Irule-
giko indusketetan. Ez da hasi 
berria Irulegi mendiko lanetan. 
Karrera bukatuta hurbildu zen 
lehenbizikoz, 2016an; hasmen-

tan, boluntario, 2017an zuzen-
darikide eta 2018tik bera da 
zuzendaria.  
Irulegiko eskua ez da atzo hasita-
ko lanaren emaitza izan. 2007tik  
ari zarete Irulegi mendian lanean...  
Bai, ni orduan ikasten ari nin-
tzen, baina 2007an, Aranguren-
go Udalak deituta, Aranzadiko 
bertze zuzendari eta arkeologo 
talde bat Irulegi mendiko Erdi 
Aroko gazteluan induskatzen 
hasi zen. Herritarrek bazuten 
mendi horren gailurrean gaz-
telu bat egon zitekeenaren 
susmoa. 2006an garbiketa la-
netan aritu zirenean ohartu 
ziren han zegoena ez zela txa-
bola ttiki bat eta Aranzadi Zien-
tzia Elkartera jo zuten. 2007tik 
2017ra gaztelua induskatzen 

ibili ginen eta 2018an gaztelu 
horren beheitiko aldean dagoen 
Burdin Aroko herrixkan hasi 
ginen. Zenbat material biltzen 
ari ginen ikusita, arkeologo bat 
lanaldi osoan aritzea beharrez-
koa ikusi genuen eta horretan 
ari naiz azken urteotan.  
Zein aurkikuntza egin dituzue? 
Aztarnategia bera ikaragarria 
da. Ez genuen uste horrelako 
emaitzarik izanen genuenik, 
arras ezohikoak baitira eskua 
bezalako aurkikuntzak. Has-
mentatik sekulako potentzial-
tasuna duen lekua dela ikusi 
genuen. Arkeologook, normal-
ki, ziurtasun dezenterekin solas 
egiten dugu iraganeko afera 
materialez, hau da, beraien 
artisautza nolakoa zen, zera-
mikak nola egiten zituzten, nola 
kozinatzen zuten, zein anima-
lia jaten zuten, zein arkitektura 
mota zuten, janaria nola pro-
zesatzen zuten... Afera mate-
rialak dira. Materiala ez denaz 
solastatzeko, ordea, zailtasun 
gehiago izaten ditugu, ez bai-
tugu izaten Irulegiko eskua 
bezalako elementurik. Irulegi-
ko eskua beraien hizkuntzaz 
eta sinesmenaz ari zaigu.
2021eko ekainaren 18an aurkitu 
zenuten eskua. Nolako eguna izan 
zen? 
Bertze egun guztiak bezalakoa, 
lanegun arrunt bat. Irulegin 
zeramikak, hezurrak, arkitek-
turaren aztarnak... agertu zaiz-
kigu, baina baita metalak ere. 
Kontuan izan behar dugu bur-
dina erabiltzen zutela eta erai-
kinak iltzeak erabiliz egiten 
zituztela. Beraz, metala ez zen 
urrutiko zerbait beraiendako. 
Brontzezko zenbait zati ere 
agertu izan zaizkigu. Eta eskua 
agertu zenean ez ginen guztiz 
harritu, batez ere, momentu 
hartan ez baikenuen deus ida-
tzia zuenik ikusi. Protokoloa-
rekin segituz, pieza atera beza-
la, bere lur eta guzti, plastikoz-
ko poltsa hermetiko batean 
sartu genuen, 2.000 urtez pieza 
horrek izan duen egoera ahalik 
eta gutien aldatzeko, hezetasu-
na, tenperatura... Lurpean fres-
ko-fresko eta hezetasun kons-
tantean egon den pieza bat, 

Mattin Aiestaran Irulegiko aztarnategian. JUANTXO EGAÑA

«Iduri du eskuarekin 
herri honen alde 
sentsiblea ukitu dugula»
MATTIN AIESTARAN DE LA SOTILLA IRULEGIKO AZTARNATEGIKO ZUZENDARIA

'Irulegiko eskua' harrapatu duten aztarnategiko zuzendaria da iruritarra. Aranzadi Zientzia 
Elkarteko arkeologoa da eta egindako aurkikuntzaz eta beraien lanaz mintzatu da TTipi-TTaparekin



2022-12-01 | 819. zk. | ttipi-ttapa 13

ELKARRIZKETA

kasu honetan brontzezkoa, 
eguzkitara atera izan bagenu, 
hondatu eginen litzateke. Hori 
saihesteko poltsa batean sartzen 
ditugu, garbitu gabe, eta Nafa-
rroako Gobernuko zaharberri-
tze egoitzara bidaltzen ditugu, 
Cordovillan  dagoen Nafarroa-
ko Gobernuko biltegi arkeolo-
gikora. Momentu horietan 
argazkien bitartez eta garran-
tzitsuenak diruditen piezen 
kasuan bideoen bitartez, erre-
gistro zorrotz bat egitera mu-
gatzen gara. Hortaz, zaharbe-
rritzen aritzen direnei ematen 
dizkiegu Irulegin ateratako 
piezak eta beraiek egiten dute 
garbiketa eta katalogazio lana. 
Arkeologoak gero bueltatzen 
gara zaharberritutako pieza 
horiekin ikerketa egiteko. 
Pieza garbitzeko eta zaharberri-
tzeko lanak egiten hasi zirenean 
agertu zen eskuan idatzitakoa, 
urtarrilaren 18an... 
Bai. Udan aztarnategi aunitz 
ateratzen dira, eta pieza guztiak 
zaharberritzeko denbora aunitz 
behar izaten da. Irulegiko pie-
zen txanda urtarrilean ailegatu 
zen, eta urtarrilaren 18an, Car-
men Usua zaharberritzaileak 
eskuan idatzitakoa aurkitu zuen. 
Bagenekin apaingarri gisako 
bat izan zitekeela, eskuaren 
itxura hartzen genion, baina ez 
genekien zehazki hala zenik. 
Garbitu ondotik, azkazalak ere 
agertu ziren, eta garbi gelditu 
zen eskua zela, eskuin eskuaren 
formakoa, eta lau lerroko ins-
kripzioa zuela. Momentuan ez 
genuen ulertzen zer paratzen 
zuen eta Jesus Sesma nire tu-
toreak eta Nafarroako Gober-
nuko arkeologoak Javier Velaza 
Hizkuntzalaritzako katedradu-
narengana jotzeko aholkatu 
zigun. Bera da Nafarroan ager-
tu diren gainerako epigrafe 
guztietan aditua. Sortzez Cas-
tejongoa da baina Bartzelona-
ko Unibertsitateko katedradu-
na eta pertsonalki pieza ikus-
tera etorri zen, autopsia deitzen 
duten irakurketa pertsonal hori 
egitera. Eskuan zegoena zer zen 
erran zigunean konturatu ginen 
piezaren garrantzia zein den. 
Hala ere, bertze aditu batekin 

kontrastatu behar zuela erran 
zigun, Joakin Gorrotxategi EHU-
ko Hizkuntzalaritzako katedra-
dunarekin, eta beregana jo 
genuen. Honek ere autopsia 
egin zuen eta biak ados zeuden 
irakurketarekin. Hor hasi ginen 
hipotesien idazketan eta lanean, 
nazioarteko aldizkari zientifiko 
batera artikulua bidaltzeko. 
Artikulua irailean bidali genuen, 
eta orain ebaluazio fasean dago. 
Baina lehendabiziko filtroak 
pasatu ditu eta guretako nahi-
koa izan da jende aitzinean 
aurkezteko. Badugu nahiko 
segurtasun.   
Zenbateko garrantzia du aurki-
kuntzak? 
Ikaragarria. Arkeologiaren bi-
tartez arras zaila izaten den 
aferetara eraman gaituen ele-
mentua da. Erran bezala, beraien 
hizkuntzari eta beraien sines-
menari buruzko informazioa 
eman digu. Baina ez hori ba-
karrik. Baskoieran, hau da, 
duela 2.100 urte euskararen 
aurrekaria izan zen hizkuntzan, 
idatzitako lehendabiziko testua 

da, eta ziurtasunez diogu, bas-
koieraz idatzita dagoen bakarra 
dela. Alde horretatik arras ga-
rrantzitsua da. Gainera, lehen-
dabiziko hitza sorioneku da, 
zorioneko, mezu guztiz positi-
boa. Orain arte baskoiez idatzi 
duten bakarrak kanpokoak izan 
dira; erromatarrek duela 2.000 
urte baskoien inguruan idatzi 
zuten, eta hori zen baskoiez 
genuen idatzizko erreferentzia 
bakarra, kanpotik egina eta 
ikuspegi inperial batetik. Irule-
giko eskua komunitatearen 
barneko ahotsa da, beraiek 
beraien buruarendako eta be-
raien hizkuntzan idatzitako 
lekukotza. Horregatik oraindik 
txundigarriagoa da aurkikuntza.   
Frogatua gelditu da inguru horre-
tako herritarrek baskoieraz solas 
egiten zutela eta hizkuntza horre-
tan alfabetatuta zeudela? 
Hori da, ez solastatu bakarrik, 
baita idatzi ere. Alfabetatuta 
zeudela ikustea ere berrikuntza 
ikaragarria da. Gainera, iberia-
rren alfabeto moduko bat har-
tu eta beraien hizkuntzara mol- 

datu zuten, zeinu batzuk gehi-
tuz.  
Lehenagoko euskaran idatzitako 
testua dela erranen zenuke? 
Guk baskoiera deitu diogu, bas-
koiak baitziren. Joakin Gorro-
txategik honela erran zigun: 
«Hauek solastatzen zutena 
baskoiera zen, eta egungo eus-
kararekin duen harremana 
latinak eta gaztelerak duten 
harremanaren parekoa edo 
gisakoa da. Gaur egun, garai 
hartako latinez erromatar bat 
solasean hasiko balitz, nahiz 
eta gaztelera jakin, ez genioke 
aunitzik entendituko, hitzen 
bat akaso bai, baina ez dena. 
Hemen gauza bera gertatzen 
da». Baskoieraz ari dira, eta gaur 
egungo euskararekin ez dugu 
aisa entendituko zer dioten. 
Baina sorioneku hitzak zuze-
neko lotura du euskararekin. 
Testuak lau lerro ditu eta lehen-
dabiziko hitza sorioneku da. Zer 
dakizue bertze hitzez? 
Argi eta garbi dakigu ez dela 
zeltiberiera, ez dela galiera... Ez 
da hizkuntza indoeuropar bat, 
hizkuntza horietan agertu diren 
idazki guztietan bertze zeinu 
mota batzuk agertzen baitira. 
Adibidez, Irulegikoan bi erre 
daude, eta bertze hizkuntza 
horietan bakarra erabiltzen 
zuten. Ez du bertze inolako 
harremanik hizkuntza 

«ARKEOLOGIAK 
PAZIENTZIA ETA 
LAN JARRAITUA 
ESKATZEN DU»

«'IRULEGIKO ESKUA' 
KOMUNITATEAREN 
BARNEKO AHOTSA 
DA»

Ezkerrean 'Irulegiko eskua' eta eskuinean testuaren transkripzioa. Lehendabiziko lerroan 'sorioneku' ageri da. ARANZADI
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horiekin. Hori baieztatua 
dago. Izan zitekeen iberiera. 
Baina ikusi da hitz horietan 
badela iberieratik hartu diren 
1.500 idazkietako bakar batean 
ere ageri ez den hizki bat: T 
zeinua. Hain justu, baskoien 
eremuko bi txanponetan ageri 
da. Baskoiek iberierak ez zuen 
fonema hori zuten. Horrez gain, 
gure filologoek erranda, bada-
kigu testu horien ezaugarriek 
ez dutela iberieraz idatzitakoen 
antzekotasunik, ez hitzen hasie- 
rak, ez amaierak, ez tartekoek... 
Irulegiko eskuak erakutsi digu-
narekin eta ditugun ziurtasun 
ttiki horiekin pauso haundia 
eman dugu gure historian.
Badago oraindik zer deskubritua 
Irulegin? 
Bai, bistan da. Irulegin 2020tik 
2024ra bitarteko plan zuzen-
tzailea dugu, eta nire doktore 
tesia ere 2024an akitu beharko 
dut. Plan zuzentzaile horretan 
Nafarroako Gobernuak eta 
Arangureko Udalak onartutako 
eta babestutako helburu batzuk 
ditugu. Horren ondotik epe 

ertain-luzera begirako bertze 
bide-orri bat sortu beharko 
dugu, Nafarroako Gobernuaren, 
Arangurengo Udalaren eta zien-
tzialarion artean adostutakoa.
Ondare arkeologikoari dagokionez, 
eskualdean badago zer aztertu? 
Bai horixe. Gure eskola haun-
dienetariko bat Amaiurko gaz-
telua izan da. Neurri haundi 
batean, Juantxo Agirre Mauleon 
zuzendariaren ikasle izan garen 
belaunaldia gara. Eta batzuoi, 
bertakoak izanik, sentsibilitate 
berezia sortzen digu. Horrez 
gain, Baztanen baditugu zenbait 
proiektu esku artean eta ea ai-
tzinera ateratzeko baliabideak 
ditugun. Oraingoz, badugu 
laguntza eta kontent gaude.
Zein proiektu dira? 
Bertzeak bertze, Baztango lan-
da paisaiaren bilakaera histori- 
koa ikertzen ari gara. Emaitzak 
hemendik urte batzuetara iku-
siko ditugu. Irulegiko herrixkan 
bortz urte behar izan ditugu 
emaitzak pixka bat bistaratze-
ko. Arkeologiak pazientzia eta 
lan jarraitua eskatzen du. 

Ondare arkeologikoaren balioaz 
zenbaterainoko kontzientzia dago 
gizartean? 
Ez gaude ohituta gure egune-
roko lanak Irulegiko eskuak izan 
duen oihartzuna izatera, orain 
dela 2.000 urteko aztarnez ari 
baikara. Halako gaiek jakin-min 
orokorra sortzen dute, erakar-
tzen dute, baina eskuarekin 
iduri du gure herri ttiki honen 
alde sentsiblea ukitu dugula, 
eta horrek eragin du halako 
oihartzuna. Badago kontzien-
tzia, baina beti ari behar dugu 
zientziaren bideak aitzinera 
egiteko eta honen aldeko apus-
tua egiteko eskatzen.
Zuen lanak badu administrazioa-
ren babesik? 
Tokiko administrazioaren al-
detik, hau da, udalen aldetik 
bai. Horren adibide da Aran-
guren ibarreko Udala, bera 
baita Irulegiko lanen bultza-
tzailea. Sekulako pieza aurkitu 
dugu, sekulako aztarnategia 
baitago, baina gibelean seku-
lako udala ari da hau guztia 
babesten. Hainbertze urtez bere 

ondarearen alde horrelako 
apustua egin duten udal guti 
ezagutzen ditugu eta horietako 
bat da Aranguren bailarakoa. 
Bereziki eskertuak gaude. Azken 
urteotan, Nafarroako Gobernua 
ere proiektua laguntzen ari da 
eta badira laguntza ematen 
duten bertze zenbait erakunde 
ere: Euskal Herriko Unibertsi-
tatea, Nafarroako Unibertsita-
te Publikoa, Burgosko uniber-
tsitatea... Hau elkarlan sare bat 
da, taldean egindako lana.  
Zerbait gaineratuko zenuke? 
Komunikabideetan guti samar 
agertu den nire arkeologo taldea 
aipatu nahi nuke. Ez dira argaz- 
kietan ateratzen, ez dira solasean 
agertzen... Baina lehendabiziko 
nire eskerrik haundiena beraiei 
eman behar diet, beraiek bai-
tira, gurekin batera, ekainean 
eta uztailean Irulegin lanean 
aritzen direnak, eta beraiek gabe 
hau dena ez litzateke posible 
izanen. Zientzia taldean egiten 
den zerbait da, pausoak taldean 
lortzen dira eta hau urtetako 
lanaren emaitza da. 

Goian Erdi Aroko Irulegiko gaztelua eta Burdin Aroko herrixkaren aztarnategia. Beheitian Aiestaran eta eskuinean induskatutako etxeak. Puntu gorrian aurkitu zuten eskua.
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Ricardo Baroja eskolako 4. mailako ikasleak Elexpururekin. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
Ricardo Baroja eskola publi-
koko laugarren mailako 22 
ikasle udaletxean izan ziren 
urri bukaeran alkatea ezagutu, 
egiten duten lana ikusi eta es-
kaera bat egiteko. 

Aitor Elexpuru alkateak al-
kate izan aitzinetik, zinegotzia 
izan zela kontatu zien, eta gaur 

egun jardunaldi osoz aritzen 
dela lanean. 

Funtzionamenduaren berri 
eman zien, eta urteko kopuru 
zehatz bat izaten dutela inber-
tsioak egiteko. Ikasleek herriko 
igerilekua konpondu eta txi-
rrista paratzeko eskaera egin 
zioten agiri ofizial baten bidez, 
eta eskaera erregistratu zuten.

Ricardo Baroja eskolako ikasleak 
udalaren jarduna ezagutzen izan dira

A.LARRETXEA 
Gure Txokoa Elkarteak zuzen-
daritza aldatzeko batzar oro-
korra egin zuen azaroaren 
12an Iamotenean. 20 bat lagun 
elkartu ziren batzarrean, el-
karteak duen bazkide kopu-
rutik hagitz urruti, egun 1.800 
bazkide baino gehiago baiti-
tu. Batzarreko puntu nagusia 
zuzendaritza taldea berritzea 
zen, egindako bileran, ordea, 
ez zen zuzendaritzan sartze-
ko ez norbanako ez talderik 
aurkeztu. Hori ikusita, bertze 
batzar baterako deia egin du 
elkarteak abenduaren 17rako. 

Egungo zuzendaritzako bi 
kide prest agertu dira bertze 
urtebetez segitzeko, eta zu-
zendaritzan sartuko diren 
bazkide berrien lehen urtean 
kudeaketarekin laguntzeko. 
Guttienez lau lagun behar dira 
zuzendaritzan sartzeko, hala 
ezarria baitago elkartearen 
oinarrietan. Hala ere, lau lagun 
baino gehiagok ere har deza-
kete elkartea kudeatzeko ar-
dura. Interesa duen norbana-
koa bakarrik aurkez daiteke 
talderik gabe ere, eta egoera 
berean dauden bertze batzue-
kin osa daiteke taldea. 

Gure Txokoak ez du 
zuzendaritza taldea 
berritzea lortu
Abenduaren 17an eginen dute berrriz ere batzar orokorra 
zuzendaritza taldea aldatzeko
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A.LARRETXEA 
Aurten ere Uscaldunac garen 
ezquero ekimenaren barrenean 
solasaldi bat antolatu dute 
Berako Udaleko Kultur Ba-
tzordeak eta Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak 
elkarlanean. Solasaldia Bera-
landetan izanen da, abendua-
ren 2an, 18:00etan, Joxan 
Elosegiren eta Aitor Errazkinen 
eskutik.

Elosegik eta Errazkinek Ez-
kerra bertsolaria ikertu dute, 
eta haren ibilbidearen eta 
bizitzaren gaineko informazio 
aunitz bildu dute. Ezkerra XIX. 
mendearen lehen zatian Eus-
kal Herriko bertsolari garran-
tzitsuenetariko bat izan zen. 
Beratarra zela gaur-gaurkoz 
ezin ziurtatu bada ere, badi-
rudi zantzu fidagarrienek hori 
diotela. Bertsolari oparoa izan 
zen, eta solasaldian haren 

zenbait bertso sorta ere eza-
gutzera emanen dituzte.

Berako udal artxiboan gor-
detako 1882ko eskuizkribu 
baten aitzakian hasi ziren 
antolatzaileak hitzaldiak eta 
bertzelako ekitaldiak antola-
tzen. Eskuizkribu hori orain 
arte euskaraz aurkitutako 
testu administratibo bakane-
takoa da, eta horren edukiak 
eta  xehetasunak ikertzen 
ibili ziren Ekaitz Santiziliak 
eta Mikel Tabernak eskaini 
zuten lehen hitzaldia. 2021ean 
ekimenaren ardatza oikonimia 
izan zen, hau da, etxeen izenak. 
Orduko hartan Etxe izenak: 
ezaugarri orokorrak eta Bera-
ko erabilera hitzaldia eskaini 
zuten Paxkual Rekalde eta 
Andres Iñigo euskaltzainek, 
eta Oskar Alegriaren Emak 
bakia dokumentala ikusteko 
aukera izan zen.

Ezkerra bertsolariari 
buruzko solasaldia 
abenduaren 2an
'Joxe Mari Ezkerra, XIX. mendeko bertsolariaren misterioa' 
hitzaldia eskainiko dute Joxan Elosegik eta Aitor Errazkinek

Etxepare ezkerretik hasita lehena, bertze ikerlariekin. NAFARROAKO UNIBERTSITATE KLINIKA

A.LARRETXEA 
Nafarroako Unibertsitateko 
Cima ikerketa guneko ikertzai-
leek immunoterapiarekiko 
erresistenteak diren biriketako 
tumoreek tratamenduari eran-
tzutea lortu dute. Ikerketan 
parte hartu duten ikerlari ho-
rien artean dago Ciman dok-
toretza tesia egiten ari den 
Mirari Etxapare beratarra.

Zientzialariek ikusi dute bi-
riketako tumoreen  ahulgunea 
DSTYK inhibizioan dagoela, 
tumorearen garapenean inpli-
katutako proteina mota batean. 
Proteina hori pazienteen ehu-
neko handi batek alteratuta 

dutela ondorioztatu dute iker-
lariek. Azterketa honek lehe-
nengoz erlazionatzen du DSTYK 
proteinaren eta biriketako 
minbiziaren arteko mendeko-
tasuna. Aurkikuntza horrek 
immunoterapiari erantzungo 
ez dioten pazienteak identifi-
katzea ahalbidetzen du.

Biriketako minbizia da min-
biziarekin lotutako herio-
tza-kausa nagusia munduan. 
Onkologia Medikoaren Espai-
niako Elkartearen azken txos-
tenaren arabera minbizi mota 
horrek eragiten du minbiziak 
munduan eragindako heriotzen 
% 18.

Mirari Etxepare, biriketako minbiziaren 
aurkako tratamenduan ikerlari
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A.LARRETXEA 
Herriko besten ondotik sor-
tu zen Barraskilo Gazte Tal-
deak antolatuta, abenduaren 
3an Nafarroaren Eguna eta 
Euskararen Eguna ospatzeko 
triki poteoa eta patata torti-
lla lehiaketa eginen dituzte 
herriko gazteek. 

17:00etan hasiko da triki 
poteoa Auzoan eta handik 
Lixoia, Kataku, Bidaxka, Ikui-
lu eta Errekalde ostatuetatik 
pasa eta Toki Onako estalpean 
bukatuko da. Bertan hasiko 
da 18:30ean patata tortilla 
lehiaketa. 

Talde bakoitzean hiru par-
te hartzaile izanen dira, eta 
antolakuntzak 8 arroltze, 
patatak, olioa eta gatza ema-
nen dizkie lehiakideei. Kozi-
natzeko tresnak norberak 
ekarri beharko ditu, eta ordu 
eta erdiko denbora izanen 
dute tortillak prestatzeko. 
Gainera talde bakoitzak 10 
euro ordaindu beharko ditu 
parte hartzeko. 

Azken asteetan logo lehia-
keta egin dute, eta eguna 
aprobetxatuko dute aurkez-
tutako logoen artean taldea-
ren logoa aukeratzeko.

Triki poteoa eta patata tortilla lehiaketa 
abenduaren 3an 

Sallesko herritarren bisita
Sallesko herritarren bisita izan dugu berriki. Sallesko txirrindu-
lari talde bat bizikletan etorri zen Berara eta azken zatia beratar 
batzuekin batera egin zuten. Astebete beranduago, aldiz, Salles-
ko ikasle talde baten bisita izan zuten. Herriko hainbat txoko 
ikusi zituzten, eta inguruko herrietara txangoak ere egin zituzten.

UTZITAKOA

A.LARRETXEA 
San Jose adinekoen egoitza 
kudeatzen duen San Jose Fun-
dazioak diru bilketa abiatu du 
egoitzak dituen gabeziak ase-
tzeko. Gaur egun 40 egoiliar 
ditu egoitzak, bertze bi era-
biltzaile daude eguneko zen-
troan. Egoiliarretatik bik ba-
karrik jasotzen dute euren 
plaza ordaintzeko dirulagun-
tza, eta fundazioak udalaren 
diru laguntza «ttiki» bat jaso-
tzen du. 

Fundazioak jakinarazi due-
nez, egoera ekonomikoa «txa-
rra baino txarragoa da», eta 

kezkatuta daude ezin dituz-
telako egoitzak dituen beharrak 
ase: komunak birgaitzea, ateak 
aldatzea, armairuak berritzea, 
komun geriatrikoak berritzea… 
Lan horiek «nahitaez» egin 
beharrekoak direla diote.

Laboral Kutxa banketxean 
kontu bat ireki dute diru ekar-
penak biltzeko: ES22 3035 0135 
92 1350019245. Gainera, bizum 
bidez ere egin daiteke ekar-
pena 06329 kodearen bidez. 

Ekarpena fundazio batentzat 
izanen denez, emandakoaren 
%25 itzultzen da hurrengo 
errenta aitorpenean.

San Jose zahar 
etxeak diru bilketa 
hasi du
Fundazioaren egoera ekonomikoa «txarra baino txarragoa» 
dela jakinarazi dute

A.LARRETXEA 
Bortzirietako Bertso Eskolak 
taldekako txapelketaren XXIII. 
edizioa eginen du abenduaren 
10ean Beran eta Lesakan. 
12:00etan hasiko da lehia Ka-
takun, eta bertan bertsolariak 
banaka ariko dira. Ondotik, 
taldekatzeak eginen dituzte, 

eta taldeetan ariko dira. Fina-
lerdiak Lesakan jokatuko di-
tuzte 16:00etan Zialdon eta 
Antoiun 17:30ean. Finala, be-
rriz,  Arranon eginen dute afa-
londoan. 15 euroko prezioa du 
finaleko afariak eta 618 963 011 
zenbakira mezu bat bidali behar 
da apuntatzeko. 

Bortzirietako Bertso Eskolaren taldekako 
txapelketa abenduaren 10ean
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AITOR AROTZENA
Margotzea afizioa du Javier 
Igoak eta aspaldiko urtetan 
margo lehiaketa azkarretan 
parte hartu du. Aunitzetan 
sariak ere lortu ditu. Aurten 
ere ibilia da harat-honatean 
eta zenbait sari lortu ditu. Ho-
nela, udaberrian, Soraluzen 
(Gipuzkoa) hirugarren saria 

eskuratu zuen maiatzaren 9an 
eta Elgoibarren (Gipuzkoa) 
sari nagusia ekainaren 4an.

Udako atsedenaldiaren on-
dotik, udazkenean ere lehia-
ketetan ibili da eta aste gutti-
ren barrenean sariak lortu ditu. 
Honela, Ziraukin (Nafarroa) 
hirugarren saria eskuratu zuen 
urriaren 23an, Elorrion (Biz-

kaia) bigarren saria urriaren 
29an eta Lakuntzan (Nafarroa) 
bigarren saria azaroaren 5ean.

Guztietan, hainbat estilotan 
margotzen duten margolari 
onenekin lehiatu da, baina 
Igoak dioenez, «ez da karrera 
bat bezalakoa, horregatik, gero 
eta zailagoa da podiuma egi-
tea». Adibidez, parte hartu 
duen azken lehiaketan, La-
kuntzan, lehenbiziko saria 
eskuratu zuen margolana 
guztiz errealista zen, eta biga-
rren, saria, Igoarena, «inpre-
sionista totala». Margolariak 
aipatu digunez, «guk koadroa 
egiten dugu, gero bertzeen 
eskutan gelditzen da hori ba-
loratzea».  Hori bai, «gero eta 
gogorragoa» egiten zaio. «Goi-
zeko seietan goiti –dio Igoak–, 
gosaldu, traste guztiak pres-
tatu, ordu edo ordu eta erdiko 
bidea egin, sinadura, margo-
tzeko lekua harrapatu, ea zer 
eguraldi egiten duen, eguzkia, 
haizea, euria... Presaka mar-
gotu behar da, metroko koa-
droko lientzoa bete behar, 
ordu bietarako bukatu, deu-
setarako denborarik gabe…» 
Halere, gustuko lana duela 
onartu digu eta «azkenean, 
hagitz kontent, suerte handia 
izan dut epaimahaiekin eta 
nire lana baloratu dute».

Javier Igoak lehen saria lortu zuen ekainaren 4an Elgoibarren. BARREN.EUS

Javier Igoak hainbat 
sari lortu ditu aurten 
margo lehiaketetan
Elgoibarren ekainean lortutako lehen sariaz gain, bigarren izan 
da Elorrion eta Lakuntzan eta hirugarren Soraluzen eta Ziraukin

40. urteurrena 
ospatuko du 
abesbatzak 
abenduaren 18an

Lesakako Abesbatzak bere 40. 
urteurrena ospatuko du aben-
duaren 18an elizan, meza 
batekin (11:30ean) eta ondo-
tik, kontzertu batekin. 1982an 
sortu zenetik bere erreperto-
rioko obra garrantzitsuak in-
terpretatuko ditu.

Abesbatzaren lehen kon-
tzertua Santa Zezilia egunean 
izan zen, 1982an. Ordutik, 
Euskal Herri osoan (Basauri, 
Gasteiz, Burlata, Azkaine, Hen-
daia, Iruñeko Gayarre antzo-
kia eta katedrala, Erronkari, 
Zumarraga, Miranda Arga, 
Aiegi, Biarritz, Lizarra…) abes-
tu du, eta Euskal Herritik kan-
po, Cuencan, Kantabrian, 
Toledon, Burgosen, Errioxan, 
Salamancan… Abesbatzak 
aktiboki parte hartzen du he-
rriko kultur bizitzan, ekitaldi 
herrikoietan eta bertze musi-
ka taldeekin batera ekitaldiak 
antolatzen. Gaur egun 38 ko-
ralistek osatzen dute abesba-
tza, Zuzendaria Marisol Pérez 
Olaetxea da, Maider Goizueta 
Sarratearen laguntzarekin.



LESAKA

2022-12-01 | 819. zk. | ttipi-ttapa 33

AITOR AROTZENA
Azaroaren 18an estreinatu 
zuen Mairu antzerki tailerrak 
Intxaurra antzezlana, Arnasa 
Gara egitasmoaren Arnasgu-
neak antzerki-bekaren irabaz-
lea. Azpeitiko Antzerki Topa-
ketetan izan zen lehen ema-
naldia eta ondotik hainbat 
udalerritan ikusi ahal izanen 
da. Iazko abenduan irabazi 
zuten antzerki-beka, eta an-
tzezlana prestatzeko egonaldia 
Azpeitiko Dinamoa Sormen 
Gunean egin dute. 

Gaixorik dagoen intxaurron-
doaren iruditik abiatuta, en-
borra biziberritzearen beharra 
islatzen du Intxaurra antzez-
lanak, gainerako adarrek ere 
osasuntsu iraun dezaten. Ho-
rrela, euskararen arnasgune 
diren herrien ezaugarriak, 
kezkak, mugak, iragana eta 
etorkizuna agertuko dira is-
torioan barrena. Mairu an-
tzerki tailerreko Gaizka Sara-
solak idatzi du testua, eta 
Manex Fusch aritu da zuzen-
daritza lanetan.

Gaizka Sarasolak azaldu 
duenez, Dinamoko egonaldiak 
albaindua zuten lana borobil-
tzen lagundu die: «Aukera 

paregabea izan da hainbertze 
egunez espazioa eta baliabide 
teknikoak eskura izatea. Lana 
egin eta ongi pasatzea gauza 
ederra da. Intxaurrak forma 
hartu eta taldea indartzeko 
balio izan digu». Intxaurra 
sortzeko arnasguneen gaiak 
antzerki taldean zer eragiten 
duen izan dute abiapuntu; 
zein kezka, zalantza, oroitza-
pen, irudi, hitz, ideia, meta-
fora… eta osagai horiekin 
guztiekin ondu dute istorioa. 
Sarasolaren ustez, Intxaurra 
ikusten dutenek «aukera iza-
nen dute hunkitzeko, irri egi-
teko edota hausnartzeko», eta 
adierazi du batean eta bertzean 
emanaldiak egiteko irrikaz 
daudela: «Normalean gure 
komunitatetik edaten dugu 
gure antzezlanak sortzeko, 
gure inguru hurbilenetik, bere 
ezaugarri eta iruditegietatik. 

Orain, UEMAko herrietan 
eta bertze batzuetan lan hau 
eskaintzeko aukera izanen 
dute. Eskualdean, abenduaren 
3an Iruritako Gizarte Bilgunean 
eta 10ean Lesakako Harrion-
doan izanen dira, Mairuk an-
tolatzen duen Keinu Leihoak 
zikloaren barrenean.

Arnasguneak antzerki-beka irabazi duen lana estreinatu du Mairuk. KULTURAZ

'Intxaurra' 
estreinatu du Mairu 
antzerki tailerrak
Azpeitian azaroaren 18an egindako emanaldiaren ondotik, 
abenduaren 3an Iruritan eta 10ean Harriondoan izanen dira

18. Keinu Leihoak zikloa abiatu da

Mairu Antzerki tailerrak Lesakako udalaren eta Arrano 
elkartearen laguntzaz antolatutako Keinu Leihoak Antzerki 
zikloaren hemezortzigarren edizioa abiatu da. Azkenean 
heldutasunera heldu direla ospatzeko edo, hiru emanaldi 
eskaini beharrean lau prestatu dituzte. Mairu antzerki 
tailerretik diotenez, «helduak gara, baina ez dugu gaztetxoen 
'kontra' egiteko izpiritua galdu nahi. Izan ere, zerbaiten 
kontra altxatu edo oihu egiteko motiborik baden bitartean, 
iraunen baitu antzerkiak». Lehen emanaldia azaroaren 
27an, joan den igandean egitekoa zuten Harriondoan. 
Artedrama eta Axut! antzerki taldeen eskutik, Arkaitz Cano 
idazleak idatzi eta Ximun Fuchsek zuzentutako Hondamendia 
antzezlana ikusgai izan zen.

Abenduan hiru gehiago
Abenduaren 2an, ortziralean 20:30ean, Katiuska taldeak 
Armiarma antzezlana taularatuko du Arrano elkartean. 
Sarrera doan izanen da.

Abenduaren 10ean, larunbatean 19:00etan Harriondoa 
kultur etxean, Intxaurra lana eskainiko du Mairu antzerkit 
tailerrak. Sarrera 6 euro gostako da.

Azkenik, abenduaren 17an, larunbatean 19:00etan 
Metrokoadroka antzerki taldearen Zeozertan dabil baina 
ez dakit zertan antzezlana eskainiko du Harriondoan. Sarrera 
6 euro gostako da.
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AITOR AROTZENA
Lesakako Roqués Organoaren 
Lagunen Elkarteak bisita gi-
datua antolatu du abenduaren 
4an, igandean 18:00etan, Ru-
ben Perez Iracheta organogi-
lea San Martin elizako Roqués 
organoan egiten ari den zahar-
berritze prozesua erakusteko.

Bisita gidatuan zaharberritze 
prozesuaren irudiak proiek-
tatuko dituzte eta organora 
hurbiltzeko aukera izanen da. 
Bisitaren helburuetako bat 
herritarrak kultur ondare ma-
terialaren –organoa– balioan 
heztea da, bai eta immateria-
laren balioan ere –organogin-

tza–, kulturarako sarbidea 
sustatuz.

Elkarteak Mezenasgo Kul-
turalari (MECNA) egindako 
ekarpenekin jasotako laguntza 
eskertu du. Ekarpen horiei 
esker eta Nafarroako Gober-
nutik hartutako dirulaguntza-
rekin batera, proiektuaren 
lehen fasea gauzatu ahal izan 
da.

Aurten, 2022an, elkarteak 
MECNA zigilua eskuratu du 
berriro, bigarren fasea finan-
tzatzeko eta zaharberritzea 
bukatzeko. Hau da aurreiku-
sitako azken mezenasgo-kan-
paina. 

Roqués organoa zaharberritzeko lanen lehen fasean ari dira. ARTXIBOKOA

Lesakako organora 
bisita gidatua 
abenduaren 4an
Igandean 18:00etan Ruben Perez Iracheta organogilea egiten 
ari den zaharberritze prozesua erakutsiko dute

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Berdintasun 
Zerbitzuak eguberrietako opo-
rretan Haur Txokoa antolatu 
du. Haur Txokoa haurrek bere 
denbora librean kulturarekin 
eta harreman afektiboekin 
jostatzen eta gozatzen ikaste-
ko gune bat da, solidaritatean 

eta berdintasunean oinarritzen 
dena. Bidenabar, gurasoei 
aukera ematen zaie seme-ala-
ben heziketa euren lanarekin 
edota denbora librearekin 
bateratu ahal izateko. 

3 eta 12 urte bitarteko hau-
rrei bideratuta dago eta egu-
nero haurrak hiru orduz ego-

nen dira bertan, abenduaren 
23, 27, 28, 29 eta urtarrilaren 
2, 3, 4 eta 5ean, 10:00etan hasi 
eta 13:00ak arte. Arantzako 
eskolako gimnasioan, Berako 
Beralandetan, Etxalarko es-
kola zaharretan, Igantziko 
eskolako gimnasioan eta Le-
sakako komentuan izanen dira 
Haur Txokoak.

Izena emateko www.igantzi.
eus webgunean agertzen diren 
jarraibideen arabera eginen 

da. Formularioa bete behar 
da eta berdintasuna@bortzi-
riakberd.eus helbidera edo 722 
69 30 78 WhatsApp zenbakira 
bidali behar da edo inprima-
tu, bete eta Igantziko udake-
txera eraman (Berdintasun 
saileko bulegoa beheko solai-
ruan dago) abenduaren 5a 
bitarte. Prezioa 20 eurokoa da 
eta Dindaiako monitoreei 
eman behar zaie lehen egu-
nean. 

Eguberrietako Haur Txokoan apuntatzeko 
epea abenduaren 5ean bukatuko da
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Adriaan Labadieren 
arte lanak ikusgai 
kultur etxean
Kultur Etxearen 20. 
Urteurreneko ekitaldien 
barrenean azkena, 
abenduaren 12tik 20ra 
Adriaan Labadieren arte 
lanak ikusgai egonen dira 
kultur etxean. Astegunetan 
(16:00etatik 19:30era), 
larunbatean (12:00-14:00 eta 
18:00-20:00) eta igandean 
(12:00-14:00). 

UTZITAKO ARGAZKIA

Tarraco-Oiasso bide erroma-
tarra Nafarroan eta beste mea-
tze-bide batzuk liburuaren 
aurkezpena izan zen azaroan 
18an Kultur Etxean. Aranzadi 
elkartearen eskutik, Etxalarko 
udala eta Kultur Etxeak lagun-
duta, Juan Mari Martinez Txo-
perena eta Rafael Zubiria 
Mujikak liburua aurkeztu 
zuten. Egileen hipotesiaren 
arabera, gaur egungo Tarra-
gona eta Irun arteko bide hau 
gure eskualdean Txarutako 
lepotik jausten zen Donezte-
bera eta Bidasoa bazterretik 
Iruneraino ailegatzen zen.

Tarraco-Oiasso bide 
erromatarrari buruz 
aurkezpena

Bortzirietako berdintasun 
zerbitzuaren eskutik Haur 
txokoa prestatu dute egube-
rrietarako. Etxalarko 3 eta 12 
urte bitarteko haurrek ere 
aukera izanen dute abendua-
ren 23, 27, 28, 29, 30 eta urta-
rrilaren 2, 3, 4 eta 5ean goize-
ko 10:00etatik 13:00etara 
Etxalarren haur txokoaz go-
zatzeko. Eskola zaharrean 
izanen dira. Izen-ematea 
abenduaren 5a arte egin dai-
teke www.igantzi.eus helbi-
dean. Prezioa 20 eurokoa da 
eta xehetasun gehiago 34. 
orrian topa daiteke.

Eguberrietako Haur 
Txokoan apuntatzeko 
azken egunak

IRUNE ELIZAGOIEN
Aurtengo denboraldia txarra 
izan da usazaleentzat. Urria-
ren 1ean hasi eta azaroaren 
20a arte hamar dozena uso 
harrapatu dituzte sareetan. 
Uso guti pasatu dira Etxalartik, 
gehiena itsaso aldetik pasatu 
baita. Sasoiko egun gehiene-
tan haizegoa egin du eta ezin 
izan dituzte sarerik paratu 
egun aunitzetan. Uso pasa 
izan denean, berriz, altuegi 
etorri dira. Ohiturari eutsiz, 
larunbat honetan, abenduaren 
3an, Pirinioetako sareetako 
usazale guztien (Etxalar, Sara, 
Napal, Oskix, Lanne, Lantabat, 

Lekunberri eta Aldude) baz-
karia eginen dute Alduden. 

Bisitei dagokienez, 270 lagun 
inguruk egin dituzte bisita 
gidatuak. Bisitetarako bai, 
eguraldi ederra izan da. 

Aurten gutitan hedatu dituzte sareak. LAURA ELIZAGOIEN

10 dozena uso 
harrapatuta bukatu 
da ehiza denboraldia
Usazaleentzat urte kaxkarra izan da, baina bisita gidatuetan 
270 lagunek parte hartu dute

Usazaleen lanaren berri ematen.
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Maitasun erromantikoa deseraikitzen
Maitasun erromantiko deseraikitzen goiburupean egindako 
solasaldian hemeretzi lagun bildu ziren herriko etxeko goiko 
aretoan azaroaren 11n. Bi orduz gustura aski aritu ziren, 
Idoia Lekuren gidaritzapean ideiak elkarbanatzen eta 
solasean.

UTZITAKOA

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Abenduaren 6tik 11ra izanen 
diren kultur egunak umorez 
hasiko dira. Abenduaren 6an, 
asteartean 18:30ean Baratzon-
don, Luze edo motz emanaldia 
eskainiko dute Idoia Torrega-
rai eta Mirari Martiarenak.

Abenduaren 7an Etxe-izenen 
nondik norakoak eta Igantzi-
ko adibideak solasaldia ema-
nen du Andres Iñigo euskal-
tzainak 19:00etan Eskolzarren. 

Abenduaren 8an goiz-arra-
tsaldez izanen dira ekitaldiak. 
11:00etan hasita patata torti-
lla txapelketa izanen da fron-
toian, eta ondotik pintxopotea. 
Txapelketan parte hartzeko 
egun berean eman behar da 
izena, eta osagaiak eta sua 
norberak eraman beharko ditu. 
16:30ean, haurrentzako gozo 
tailerra izanen da, eta ondotik 
merienda Biltokin.

Ortziralean, abenduak 9, 
ginkana izanen da, 16:30ean 
frontoitik abiatuta. 19:00etan, 
Urak aske dokumentala ikus-
teko aukera izanen da, Bara-
tzondon. Artikutzako urtegia 
botatzeak bertan desagertzear 
zegoen espezie bati, mutur-

luze piriniotarrari, babesleku 
segurua eskaini dio. 

Abenduaren 10ean, larun-
bata, haurrentzako zine ema-
naldiak izanen dira. Lehenik 
ttikienentzako (3-6 urte, 
16:30ean hasita, eta 17:30etik ai-
tzinera 7 urtetik goitikoena. 
Joaten direnek krispetak izanen 
dituzte.

Azken egunean, abenduaren 
11n, herriko dantzarien txan-
da izanen da, 11:30ean hasita. 
Plazako jaialdia alde batera 
utzita, oraingo honetan herrian 
barrena eskainiko dituzte be-
raien dantzak. 16:30ean gim-
nasioan, Geure liburuak erai-
kitzen haurrentzako ipuin 
tailerra izanen da, Berako 
Trini Mikelarena idazle eta 
ilustratzailearen eskutik. Ordu 
berean, Baratzondon, mus eta 
partxis txapelketak jokatuko 
dituzte. Izena emateko bikoteak 
10 euro ordaindu beharko du.

Bortzirietako Euskara Man-
komunitatea, Udala, Biltoki, 
Biltoki Ttiki, eskola, Baratzon-
do Jubilatuen Elkartea eta 
Igantziko Dantza Taldea eta 
zenbait herritar aritu dira an-
tolatzen.

Kultur Aste mugitua 
dator abenduaren 
6tik 11ra
Bakarrizketak, solasaldiak, lehiaketak, dokumentalak, zinema, 
dantzak eta tailerrak izanen dituzte egitarau oparoan

Guraso eskola arrakastatsua
Nafarroako Guraso Eskolaren eskutik eta Guraso Elkartearen 
bidez egin zen guraso eskola. Hazkuntza positiboa: 
Eguneroko jarduna errazteko gakoak izenburupean 
hemezortzi lagunek hartu zuten parte eta erran digutenez, 
ikastaroa hagitz interesgarria eta polita izan zen

MAITE, ANA ETA ITZIAR
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NEREA ALZURI
Aspalditik kanpoan bizi baldin 
bada ere, herrian sortua da Do-
nato Larretxea Lizardi aizkola-
ri ezaguna. Euskal Herrian eta 
gure lurretatik kanpo ere, aiz-
kolari ospetsua da eta sari aunitz 
hartu ditu bere herri kirol ibil-
bidean.

Norberak bere sorterria beti-
ko duela pentsatzen du nire 
gisara Perikoren bordako  Do-
natok ere. Sorlekua ezin baitai-
teke bertze herri batekin ordez-
katu. Herriak ere maite du 
Donato eta bere omenez egun 
ederra prestatu da larunbat 

honetarako. Udalak eta Gure 
Kirolen Klubak antolatuta, ome-
naldi ekitaldiaren baitan, 
12:00etan herri kirol saioa iza-
nen da. 14:30ean, Manolo Aro-
zena, Julen Zelaieta eta Bittor 
Elizagoien bertsolariek eta Beñat 
eta Andoni Mitxelena anaia 
musikariek girotutako herri 
bazkaria izanen da frontoian. 
Berogailua ere paratuko dute 
frontoian. 

Donatok eta herriak goxoki 
oroituko dute egun hau. Zorio-
nak Donato! Oraindik leitu ez 
baduzue, Donatori eginiko 
elkarrizketa 8. orrialdean duzue.

Donato Larretxearen 
omenaldia  
larunbat honetan
Herri kirolak, bazkaria, bertsolariak eta musikariak izanen dira 
eguneko osagaiak

Duela zazpi urte eskolakoen antzerkietan ateratako argazkia. ARANTZAKO ESKOLA

N. ALZURI
Aspaldiko ohiturarekin segituz, 
antzezlanak lantzen ari dira 
eskolan. Abenduaren 16an, 
etxeko eta lagunen aitzinean 
ariko dira aktore gaztetxoak. 
15:00etan egina dute hitzordua.

Ondoko antzezlanak taula-
ratuko dituzte: Haur Hezkun-
tzakoek Krokodilo lagunak; 

Lehen Hezkuntzako lehenbi-
ziko, bigarren eta hirugarren 
mailakoek Pirata eskola; eta 
laugarren, bosgarren eta seiga-
rren mailako ikasleek Otso be-
jetarianoak. DBHko ikasleak, 
berriz, aurkezle lanetan ariko 
dira. Antzerkien ondotik, fami-
lien ekarpenekin osatutako 
zareen zozketa eginen dute.

Eskolako antzezlanak abenduaren 16an 
eginen dituzte

N. ALZURI
Antzerkiak prestatzearekin 
batera, abenduko bertze hi-
tzordu baterako prestaketak 
egiten ere ari dira eskolan. 
DBHko ikasleak, erraterako, 
Olentzero berria egiten ari dira 
abenduaren 24rako dena prest 
izateko.

Bertzetik, udazken honetan 
gaztainak biltzen ere ibili dira 
eskolako lagunak, adinaren 
arabera taldetan banatuta. Eta 
bildutakoak danbolinean erre-
ta jan dituzte! Haur Hezkun-
tzakoek bizkotxo goxo bat ere 
prestatu dute elkarrekin, bai-
ta jan ere!

Hainbat jarduera egin dituzte eskolako 
lagunek

Haur Hezkuntzakoak gaztainak biltzen. ARANTZAKO ESKOLA
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Nafarroako aretxea ezagutzen eskolan
Nafarroako aretxea elkarteak emandako hitzaldia eta 
ekimena aitzinera eramateko aukera izan zuten Sunbillako 
eskolako Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailakoek. Bertako 
komertzioan erostearen, naturaren eta elkarlanaren 
garrantziaz hausnartu eta legoekin jostatu zuten.

ESKOLAK UTZITAKO ARGAZKIA

Jubilotekan ate irekiak
Jubilotekaren funtzionamendua ezagutzeko, Malerrekako 
herrietan ate irekiera egunak antolatu zituzten. Sunbillan, 
azaroaren 15ean 10:00etatik 12:30ak bitarte izan zen eta 
bertan egiten dituzten lanak erakusteko aukera izan zuten 
bertaratutakoei, baita funtzionamendua ere. 

JUAN ANTONIO IBARRA

Ikasturte berria hasi eta Aur-
tizko bestatan, Mendaur tri-
kitixa-pandero eskolak anto-
latutako emanaldian parte 
hartzeko aukera ederra izaten 
dute herriko Aurkene Iturral-
de Ezkurra, Haizea Larzabal 
Arriola eta Ainhoa Armenda-
riz Aizkorbe trikitilariek.

Herriko trikitilari 
gaztetxoak Aurtizko 
bestetan

Trikitilariak Aurtizen. OIHANA ARRIOLA

MAIDER PETRIRENA
Isabel Inda Arregi 1919ko aza-
roaren 18an sortu zen Gazte-
luko Senpernean. 30 urterekin 
Sunbillako Jose Mari Elizondo 
Bazterrikarekin ezkondu zen 
eta Latsa baserrira etorri zen 
bizitzera. Latsako eskolan ha-
mar urtez sukaldari lanak egin 
zituen. Eskola itxi zenean etxea 
eta umeak zaintzen segitu zuen. 
Bortz seme-alaba, zazpi bilo-
ba eta hamabi birbiloba izan 
ditu. Joan den ortziralean 103. 
Urtebetetzea ospatu zuen 
etxekoekin. Duela hiru urte, 
ehun urte bete zituenean, 

Sunbillako ohorezko alkate 
izendatu zuten. 

103 urte osasunez 
bete ditu Latsako 
Isabel Inda Arregik
1919ko azaroaren 18an Gazteluko Senpernean sortua, 
Sunbillara ezkondu eta 30 urte zituenetik bertan bizi da

Isabel Inda 103. urtebetetzean.
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Lapaitza Gazte Asanbladak, 
Euskaraldiko Batzordeak, 
Malerrekako Bertso Eskolak 
eta Malerrekako Mankomu-
nitateak antolatuta, Euska-
raldiari bukaera emateko 
bertso afaria eginen dute 
abenduaren 2an Doneztebe-
ko Santa Maria jatetxean. 
Hiru bertsolari nafar ariko 
dira kantuan: Xabat Illarregi 
leitzarra eta Maddi Ane Txo-
perena eta Josu Sanjurjo le-
sakarrak. 

A f a r i a r e n  a i t z i n e t i k 
19:00etan trikipoteoa egonen 
da.

Bertso afaria 
abenduaren 2an 
Santa Marian

Alboko esklerosi 
amiotrofikoaren 
aldeko futbol lehia 
hilaren 6an

TTIPI-TTAPA 
Laugarrenez EAE Alboko es-
klerosi amiotrofikoaren al-
deko futbol torneoa eginen 
dute Donezteben abenduaren 
6an. Torneo solidarioa izanen 
da, eta bildutako dirua Ane-
la Alboko Esklerosi Amiotro-
fikoaren Nafarroako Elkar-
tearen alde izanen da. Tor-
neoaren bidez,  gainera, 
gaitzari ikusgarritasuna eman 
nahi diote.  

Infantil mailako taldeak 
ariko dira jokoan torneoan, 
tartean baita herriko futbol 
taldeko gaztetxoak ere. Do-
neztebeko taldeaz gain, Baz-
tango taldea ere ariko da, eta 
baita Realeko, Athleticeko, 
Osasunako eta Aleveseko 
infantil taldeak ere. 

09:30ean hasi eta 12:00ak 
arte sailkapen faseko partidak 
jokatuko dituzte, 12:30ean 
finalerdiak eta 13:30ean fi-
nala. Ondotik, sari banaketa 
eginen dute eta hamaiketako 
izanen da parte hartzaileen-
tzat. 

Alimenta Navarra sariketako 
Nafarroako Produktuaren 
Enbaxadore Berria saria es-
kuratu du berriki Santa Ma-
ria jatetxeko Joxe Apeztegia 
sukaldariak. Saria hartzera-
koan birramatxi, amatxi eta 
ama izan zituen gogoan Apez-
tegiak. 

Santa Mariako Joxe 
Apeztegia 
sukaldaria saritua

TTIPI-TTAPA 
Santa Luzia egunaren aitza-
kian hainbat ekitaldi izanen 
dira Donezteben heldu den 
egunetan. Berez, Santa Luzia 
eguna hilaren 13an bada ere, 
egun hori asteartea izaki, 
ohiko azoka igandean, aben-
duaren 11n eginen dute San-
ta Luzia plazan eguraldi ona 
bada, eta frontoian txarra 
bada. 

Hainbat postu egonen dira 
goizean Doneztebeko karri-
ketan. Arratsaldean ere eki-
taldiren bat izanen da, baina, 
orri  hauek idazterakoan 
oraindik ez dute zehaztu zer 
ekitaldi eginen duten. 

Santa Luzia eguneko pos-
tuen artean Doneztebeko 
eskolako Erreka Guraso El-
karteak postua paratuko du. 
Azaroaren 28an eta 29an 
jostailu eta liburu bilketa 

egitekoa zuten, eta bildutako 
produktu horiek denak aben-
duaren 11n paratuko dituzte 
salgai. Bildutako dirua Saray 
Bularreko Minbiziaren Na-
farroako Elkarteari emanen 
diote. 

Abenduaren 11ko azokaz 
gain, hilaren 13an Santa Lu-
zia Egunean, ohitura duten 
gisan, meza izanen dute 
eguerdian, eta ondotik me-
zara bertaratutakoendako 
hamaiketakoa emanen dute. 

Guraso elkarteak postua paratuko du.

Hilaren 11n eginen 
dute Santa Luzia 
eguneko azoka
Abenduaren 11ko azokaz gain, 13an meza eta hamaiketakoa 
izanen dituzte
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ITUREN

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 12an ospatu zuten 
Erreka Elkartearen Mendiaren 
Eguna.Ibai Marizkurrena, 
mendi ataleko arduradunaren 
erranetan egun «handia» izan 
zen. Goizean irteera egin zuten 
Bonozorrotzera, ondotik po-
teoa eta bazkaria, eta eguna 

borobiltzeko Alex Txikon izan 
zen Anwar pelikula aurkezte-
ko: «Izugarrizko egun ederra 
pasatu genuen. Eskerrak eman 
ekitaldietara etorritako jende 
guztiari, horrelako  egunekin 
gogotsu jarraituko dugu berriz 
ere heldu den urtean bertze 
zerbait antolatzen!».

Errekaren Mendiaren Eguna «handia» 
izan da aurten ere

Jende aunitz ibili da ferietan
Eguraldiak sobera lagundu ez bazuen ere, giro ederra izan 
zuten azaroaren 18an ospatutako ferietan. Aziendak eta 
merkatarien postuak ikusteko aukera izan zen goizean, eta 
arratsaldean frontoia bete egin zen herri kirolak ikusteko. 
Horren inguruko informazio gehiago 61. orrialdean. 

ONDIKOL

ARKAITZ MINDEGIA
Aurtengo San Martin bestak 
ederki ospatu dituzte Aurtizen. 
Ekitaldiz beterik zeuden aza-
roaren 10etik 13ko egunak, 
eguraldia ere lagun izan genuen. 
Ortzegunean txupinazoa bota 
ondotik, herritarren arteko 
herri kirolak, haur jokoak, XX. 
trikitixa jaialdia, motozerra 
erakustaldia, gaztetxoen eta 
profesionalen pilota partiduak, 
eta dantzaldiak osatu zuten 
programa  Gainera, bestetan 
falta ez diren otorduak ere izan 
zituzten; zopak, herri bazkaria 
Ander Lizarralde eta Sebastian 
Lizaso bertsolariekin, gazte 

bazkaria eta postre eta tortilla 
lehiaketa. Giro onean ospatu 
dituzte herritar guztiak eta 
bertaratu direnak ere. Alde 
txarra ere eduki dute, batzuek 
herriko bazter batzuetan kalteak 
eragin zituzten.  Orain hurren-
go urteko besten esperoan 
geldituko gara, inauterietarako 
guttiago falta baita.

Kirolariak sasoiko
Herriko kirolariak sasoiko dau-
de. Behobia-Donostia laster-
keta egin du Oier Mikelarenak. 
Ugaitz Elizalde pilotaria, aldiz, 
Garfe enpresaren lau eta erdi-
koa jokatzen ari da. 

Gaztetxoen pilota partidetan parte hartu zuten pilotariak. UTZITAKOA

Giro ederra izan 
dute Aurtizko San 
Martin bestetan
Alde iluna ere izan dute bestek, herriko bazter batzuetan 
kalteak eragin baitituzte batzuek
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EUSKARA

FERMIN ETXEKOLONEA
Piz&Lohi musika jaialdia an-
tolatu dute herriko gazteek 
asteburu honetarako.

Abenduaren 2an, ostiralean 
20:00 aldera hasiko da giroa 
berotzen, Satelitik, Madame 
Birrots eta Harat taldeen mu-
sikarekin. Gero, estalpean 
talo-jatea izanen dute.

Halere egun handia aben-
duaren 3a izanen da, larun-
bata. Nafarroako zaindariaren 
eta euskararen eguna ez ezik, 
eskualdeko eta inguruko mu-
sika taldeen lana ezagutzera 
emateko eguna ere izanen da 
Zubietan. Eguerdi partean 

aperitiboa izanen da eta aldi 
berean, Espainiako Guadala-
jaratik etorritako Zorromono 
DJ izanen da musika jartzen. 
14:00etan bazkaria izanen da. 
Normalean antolatzaileak eta 
musikariak biltzen dira, baina 
nahi duen guztiarentzat irekia 
izanen da. 18:00etan berriz 
ere musika doinuak zabaldu-
ko dituzte Ajataka, Kurkuma. 
Goroldio, Ziek, Larba eta Aho 
Zakil Konekxion taldeek. Bes-
ta akitzeko Djak izanen dira. 
Estalpean taberna ere antola-
tuko dute eta bakoitzak nor-
bere edalontzia eramateko 
aholkua eman dute.

Doneztebeko Kurkuma taldea izanen da Piz&Lohi jaialdian.

Piz&Lohi musika 
jaialdia prest dute 
astebururako
Ostiral arratsean adituko dira lehen musika soinuak, baina 
igande arratsaldean hainbat taldek kontzertuak emanen dituzte

2020 2022 2020 2022 2020 2022 2020 2022
BAZTAN 1.176 880 1.039 792 137 88 70 78
Almandoz 7 8 7 8 0 0 0 1
Amaiur 45 33 40 30 5 3 1 2
Aniz 23 16 23 16 0 0 1 1
Arizkun 54 54 52 50 2 4 2 3
Arraioz 42 34 39 29 3 5 1 1
Azpilkueta 28 17 27 17 1 0 0 0
Berroeta 26 28 26 28 0 0 0 0
Elbete 26 22 21 17 5 5 1 1
Elizondo 515 342 432 301 83 41 47 48
Erratzu 143 113 131 105 12 8 5 6
Gartzain 41 28 34 25 7 3 0 1
Irurita 116 89 104 79 12 10 4 5
Lekaroz 48 38 46 35 2 3 5 6
Oronoz 37 39 35 35 2 4 2 2
Ziga 25 19 22 17 3 2 1 1

BORTZIRIAK 1.189 1.151 1.056 1.027 133 124 90 84
Arantza 181 204 174 191 7 13 7 11
Bera 478 494 402 428 76 66 28 28
Etxalar 105 66 92 62 13 4 11 10
Igantzi 95 69 81 57 14 12 9 6
Lesaka 330 318 307 289 23 29 35 29

MALERREKA 569 626 520 561 49 65 21 51
B. Labaien 10 20 10 18 0 2 0 1
Bertizarana 65 71 59 62 6 9 2 4
Donamaria 80 73 74 65 6 8 1 2
Doneztebe 168 176 150 155 18 21 13 31
Elgorriaga 31 0 28 0 3 0 0 0
Eratsun 13 31 13 28 0 3 1 1
Ezkurra 3 1 2 1 1 0 1 1
Ituren 76 87 71 80 5 7 0 2
Oiz 2 5 1 3 1 2 0 1
Saldias 8 7 8 7 0 0 1 2
Sunbilla 63 75 56 72 7 3 2 5
Urroz 9 20 9 16 0 4 0 0
Zubieta 41 60 39 54 2 6 0 1

LEITZALDEA 854 749 812 688 42 61 62 65
Arano 28 29 25 25 4 4 1 1
Areso 56 45 55 42 1 3 2 2
Goizueta 275 197 265 186 10 11 17 16
Leitza 495 478 467 435 28 43 42 46

XARETA 306 270 257 227 49 43 12 13
Urdazubi 82 78 71 74 11 4 0 1
Sara* 113 88 93 75 20 13 4 4
Senpere* 113 104 93 78 18 26 7 7
Zugarramurdi* - - - - - - 1 1

*2020an bezala, aurten ere zugarramurdiarrek ondoko herrietan eman dute izena.  
Bertzalde, Sarako eta Senpereko datuak behin-behinekoak dira.  

GUZTIRA 4.094 3.676 3.684 3.295 410 381 255 291

3.676 ahobizi eta belarriprestek eman 
dute Euskaraldian izena eskualdean
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Arotzenea eskola Euskaraldiarekin bat
Abenduaren 2ra bitartean izanen da Euskaraldiaren hirugarren 
edizioa eta eskualdean aunitz dira Euskaraldiarekin bat egin 
dute norbanakoak eta entitateak. Narbarteko Arotzenea esko-
lak ere bat egin du, eta horretarako ikasleek argazkia atera 
zuten Euskaraldiko lehen egunean.

UTZITAKOA

Legasako eskolaren III. Azoka Eguna
Legasako eskolak antolatuta, III. Azoka Eguna ospatu zuten 
azaroaren 17an. Ikasleek, eskulanak eta postreak prestatu zituz-
ten eta hauen familiek ere parte hartu zuten. Jende multzo po-
lita hurbildu eta ortzegun goiz polita pasatu zuten. «Mila esker 
azokan parte hartu eta hurbildu zineten guztiei» adierazi dute.

NEREA MEOKI

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Txuri-Urdinak 
peñak inaugurazioa besta egi-
nen du abenduaren 11n, igan-
dea. 12:00etan paratu dute 
hitzordua Julia gozotegian, 
eta bertatik hasita poteoa egi-
nen dute txistulari eta trikiti-
xarekin. Ondotik, 13:30ean 

sorpresa iragarri dute zineman. 
Eguna borobiltzeko, bazkaria 
izanen dute Donamariako 
bentan. Izena emateko azken 
eguna abenduaren 4an izanen 
da, eta ondoko zenbakietara 
deituta egin behar da: 616 344 
433 (Juan Ramon) eta 639 131 
170 (Mathias).

Malerrekako Txuri-Urdiñak peñaren 
aurkezpena hilaren 11n

JAIONE ZABALO 
Euskararen Eguna ospatzeko 
hainbat ekintza antolatu di-
tuzte Ezkurran. Euskararen 
Egunean berean, abenduaren 
3an izanen dituzte lehenen-
go ekintzak. 16:00etan txapak 
egiteko aukera izanen dute, 
gero 17:00etan DJ Porruk 
alaituko du giroa eta eguna 
bukatzeko 18:00etan txoko-
latada eginen dute. Abendua-
ren 10ean jarraituko dute 
ospakizuna, Barranka jate-
txeko triki bertso afariarekin. 
Aitor Mendiluze eta Nerea 
Elustondo bertsolariak ariko 
dira kantuan eta Joxe eta Iña-
ki trikitilariak musika jotzen. 

Jubilotekako ate irekiak
Azaroaren 17an jubilotekako 
ate irekien eguna ospatu zen 
Ezkurran. Parte-hartzaileek 
urte osoan egin dituzten lan 

guztiak, egiten dituzten ari-
keta fisikoak eta mentalak ere 
erakutsi zizkieten bisitariei, 
eta, amaitzeko, jubilotekan 
ikasitako abestiak kantatu 
zituzten.
Bisitariak ez ziren eskuak 
hutsik joan, eurek egindako 
orrialde-markatzaile bat era-
man zuten opari. Gainera, 
bisitariei  gonbidapena luza-
tu zieten jubilotekan izena 
emateko eta bertan parte 
hartzeko.

Jubilotekako ate irekiak. JAIONE ZABALO

Euskararen Eguna ospatzeko hainbat 
ekintza antolatu dituzte Ezkurran

TTIPI-TTAPA
2022an Malerrekako Manko-
munitateak hainbat ekintza 
eta kanpaina garatu ditu hon-
dakinen sorrera murrizteko 
eta sortutako hondakinak behar 
bezala kudeatzeko. Zehazki 
Malerrekako eskoletan elika-
gaien xahuketa murrizteko, 
hondakinen sorreraren pre-
bentzioa bultzatzeko, biohon-
dakinen birziklapena sustatze-
ko eta gainerako hiri-honda-
kinen kudeaketa hobetzeko 
kanpaina espezifikoak garatu 
dituzte. Guztira, 2022an, Man-
komunitateak 30.000 euro 

baino gehiago inbertitu ditu 
ekintza horiek guztiak egiteko, 
eta gehienak 2022ko Honda-
kinen Urteko Funtsak diruz 
lagundu ditu. 

Hondakinen Urteko Funtsa 
Nafarroako Mankomunitateek 
zabortegira bideratzen duten 
hondakin tona bakoitzeko or-
daintzen duten kanonaren 
bitartez hornitzen da. Urte 
osoan  bildutako dirua entita-
teei itzultzen zaie hondakinen 
kudeaketa hobetzeko aurrera 
ateratzen dituzten ekintzen, 
hondakinen murrizpen edota 
birziklapen datuen arabera.

30.000 euroko 
inbertsioa zaborra 
murrizteko
Malerrekako Mankomunitateak 30.000 euroko inbertsioa egin 
du hondakinen sorrera murrizteko kanpainak egiteko
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Jose Elizalde eta 
Roman Matxiñena 
mus txapeldunak
Azaroaren 10ean jokatu 
zituzten Donezteben 
aurtengo mus txapelketako 
finalak. Lehen postuan Jose 
Elizalde eta Roman 
Matxiñena gelditu ziren, 
bigarrenean Matias Arriada 
eta Nicolas Alkasena eta 
hirugarrenean Juan 
Sagastibeltza eta Juan 
Estanga.

TTIPI-TTAPA 
Hilabeteko hirugarren as-
tearteko ohiturari jarraituz, 
Arantzan elkartu ziren aza-
roaren 16an Arkupeak elkar-
teko 37 bazkide mendi buel-
taxka bat emateko. 09:00etan 
egina zuten hitzordua. Ha-
sieran Mendieder aldera 
joateko intentzioa zuten, 
baina, izugarrizko haizea 
zebilen, eta bertze ibilbide 
bat osatzea pentsatu eta az-
kenean Putzubeltzera joan 
ziren. 

Arantzako aterpetik atera 
eta marka urdin eta xuriak 
jarraituz Gaisenberreko gai-
nean barna, Azkilarrea au-
zotik barna joan ziren. Arru-
neko bordako iturriko aska-
tik pasa ondotik gosaldu 
zuten. Euri pixka bat hasi 
zuen orduan, eta agudo mu-
gitu ziren beren helmugara. 
Oinez pixka batean ibili, eta 
Semearen bordatik beheiti 
Putzubeltzara ailegatu zen 
mendizale kuadrilla. 

Putzubeltzera iritsi zirenean 
atertu zuen eta bakarren bat 
uretara ere sartu zen. Argaz-
kiak atera eta bide beretik 
Arantzara bueltatu ziren.  

Hamaika kilometro inguru 
eta hiru ordu eta erdi ibili 
ondotik Arantzako Pabloenea 
jatetxean bazkari eder bate-
kin bukatu zuten eguna. Hu-
rrengo ateraldia abenduan 
izanen dute, ohiturari segituz 
hilaren hirugarren asteartean 
elkartuko dira mendira joa-
teko.

Arantzako 
Putzubeltzan izan 
dira mendizaleak
37 bazkidek hartu zuten parte Arantzan egindako mendi 
ateraldian

TTIPI-TTAPA 
Azaroaren 16an elkarteak an-
tolatuta zahar etxeak, egune-
ko egoitzak eta pisu tutelatuak 
hitzaldiak eskaini zituzten 
Leitzan, Beran, Elizondon eta 
Donezteben. Arrakastatsuak 
izan ziren hitzaldiak, eta hu-
rrenez hurren Donezteben 42 

lagun, Leitzan 53, Elizondon 
30 eta Beran 45 elkartu ziren. 
Hitzaldiak «hagitz ongi» atera 
ziren, eta ia bi ordu egon ziren, 
gainera,  jendearen galderak 
ere erantzun zituzten. Elkarteak 
eskerrak eman nahi dizkie 
Pablori, Jokini, Junkali eta 
Edurneri beren lanagatik. 

Arrakastatsuak izan dira egoitzei 
buruzko hitzaldiak

Pablo, gaitz baten ondorioz 
utzi gaituzu. Arkupeak 
jubilatuen elkarteko bazkide 
eta idazkari zinen. Aurtengo 
maiatzean mendira joan 
zinen elkarteko 
mendizaleekin, eta ederki 
pasatu, baina hurrengo 
egunean sumatu zenuen ez 
zegoela ongi zure gorputza. 

Jubilatuen elkartean asko 
lagundu diguzu. Proposatu 
genizunean Zuzendaritza 
Batzordeko kide izateko, 
galdera hauxe egin zenuen: 
baina zergatik ni?, zergatik 
proposatzen didazue niri?. 
Gure erantzuna: Ikusten 

dugu beti prest zaudela 
laguntzeko, eta elkartean 
horrelako jendea behar 
dugu. Bizia egokitua zenuen: 
mendizalea, kirolaria, familia 

zaintzen, familiaz 
gozatzen… Hala ere, egun 
batzuk pasatu, eta pentsatu 
ondotik, baiezko erantzuna 
eman zenuen. Eta gero 
horrela gertatu da. Laguntza 
handia eman diguzu, ez 
bakarrik zure karguan, 
idazkari lanetan, baizik eta 
elkarteko beste zereginetan 
ere, adibidez, bidaiak, mendi 
irteerak eta abar prestatzen, 
beti borondate onarekin, eta 
irribarrea aurpegian. Horiek 
izan dira, besteak beste, 
zure ezaugarriak gure 
artean.

Pablo, eskerrak aunitz, eta 
eskerrik asko eta doluminak 
familiari. Goian bego.

Pablori agurra

Pablo Irastortza Ugaldebere.

Mendizaleak Arantzako Putzubeltzan. UTZITAKOA



LEITZA

44 ttipi-ttapa | 819. zk. | 2022-12-01

Jende ugari produktuen azokan
LeitzEKO kontsumo taldeak antolatuta, Leitzako eta Aresoko 
produktuen azokaren zortzigarren edizioa egin zuten 
azaroaren 13an. Eguraldia lagun, plazan egin ahal izan zuten 
azoka eta itxura ederra hartu zuen. Produktuetan aukera 
zabala izateaz gain, inoiz baino azienda gehiago bildu zen.

ENERITZ IRAOLA

Mikel Nieve. CAJA RURAL

Kirol Merituaren 
zilarrezko domina 
hartu du Mikel 
Nievek

TTIPI-TTAPA
Txirrindularitza profesionalean 
egin duen hamalau urteko 
ibilbidea saritu nahian, Nafa-
rroako Gobernuak Kirol Me-
rituaren zilarrezko domina 
eman dio Mikel Nieve Iturral-
deri. Aurten hartu du erretiroa 
Nievek, eta bere ibilbidean, 
Italiako Giroan lortutako hiru 
etapa garaipenak eta Espai-
niako Vueltan irabazitako 
etapa azpimarratu dituzte, 
baita hiru itzuli handietako 
sailkapen orokorrean hamar 
lehenbizikoen artean sei aldiz 
sailkatu izana ere. 

Domina hauek Nafarroako 
Gobernuak kirola arloan eman 
ditzakeen sari gorenak dira. 
Urrezko eta zilarrezko domi-
nak emanez, kirol ibilbiderik 
onenak bereizi nahi izaten 
ditu, bai banakako kirolarien 
artean, baita teknikarien edo 
zuzendarien artean ere, be-
tiere Nafarroako kirolaren 
sustapenean nabarmendu 
baldin badira. Sari banaketa 
azaroaren 30ean egitekoa zu-
ten. 

Joanes Illarregi. BDB

Larunbatean 
Bilbon jokatuko 
den saioan ariko 
da Joanes Illarregi

TTIPI-TTAPA
«Txapelketari begira dudan 
helburua gozatzea da, bertso-
tan gustura eta ongi egitea. 
Eta hortik aurrera, zertan ge-
zurrik esan, ahal den urrutien 
ailegatzea ere bai». Halaxe 
zioen Joanes Illarregi Marzol 
bertsolariak Bertsolari Txa-
pelketa Nagusia hasteko ata-
rian. Bada bai, urruti ailegatu 
da; aurreneko fasean 711 pun-
tu lortuta finalaurreko bigarren 
itzulira sailkatzea lortu duten 
18 bertsolarietako bat bera 
izan baita. 

Larunbat honetan, Bilboko 
Bizkaia frontoian jokatuko 
den azken finalaurrekoan ari-
ko da Illarregi eta berarekin 
batera, Amets Arzallus Antia, 
Aitor Mendiluze Gonzalez, 
Jone Uria Albizuri, Maddalen 
Arzallus Antia eta Saioa Alkai-
za Guallar ariko dira. Puntua-
zioak gehituta, puntuazio 
altuena duten zazpi bertsola-
riek lortuko dute Iruñeko fi-
nalean kantatzeko txartela. 
Zorterik onena opar diogu 
Illarregiri!

TTIPI-TTAPA
«Jeiki abesbatza haundi-
tzen-haunditzen...». Horixe 
bera iragarri zuen duela gutxi 
abesbatzak sare sozialetan, 
zazpi kide gehiago bildu dire-
lako taldera. «Elkarrekin abes-
tuz uzten dizkiguten txoko 
guztiak alaituko ditugula» zioen 
abesbatzak eta larunbat ho-
netan, abenduaren 3an, izanen 
du horretarako aukera. Eus-
kararen Nazioarteko eta Na-
farroako egunen harira, kon-
tzertua emanen du Herri 
Aretoan. Emanaldia 12:00etan 
hasiko da. 

Jeiki abesbatzaren kontzer-
tua ez da asteburu honetako 
hitzordu bakarra izanen, zi-
nema ere izanen baita. Kasu 
honetan ere Euskararen Na-
zioarteko Egunarekin bat egi-
nez, bi pelikulak euskaraz 
izanen dira, bai larunbatean, 
baita igandean ere. 16:30eko 
saioetan Nire zirkua ikusteko 
aukera izanen da eta 19:00etan 
Black is beltza II, Ainhoa. 

Abenduaren 11n, berriz, 
Artedrama eta Axut! konpainiek 
Hondamendia antzezlana 
taularatuko dute Herri Aretoan, 
19:00etan.

Jeiki abesbatzak 
kontzertua emanen 
du larunbatean
Horrez gain, asteburuan zinema euskaraz izanen da, eta 
tartean 'Black is beltza II, Ainhoa' ikusteko aukera izanen da
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TTIPI-TTAPA
Urrutira joan gabe, eskalada 
munduan bada nabarmendu 
beharreko izen bat: Maria Feo 
Miguela 18 urteko herritarra-
rena. Joan den azaroaren 19an 
Getafen (Espainia) jokatu zen 
Espainiako zailtasun eskalada 
txapelketako azken proba, eta 

Feo, Nafarroan federatua iza-
nik, Nafarroako taldearekin 
joan zen. 20 urtez azpikoen 
kategorian, podiuma zapaldu 
zuen, Haizea Oses eta Garazi 
Gurrutxaga beste bi euskal-
dunen atzetik hirugarren pos-
tua lortuz. Zorionak eta segi 
horrela!

Maria Feo Espainiako 
zailtasun eskaladan 
hirugarren
20 urtez azpikoen kategorian podiuma zapaldu du 18 urteko 
herritarrak

Maria Feo –eskuinetik hasita aurrenekoa– Getafeko podiuma. PABLO FEO

TTIPI-TTAPA
Leitzako udaletxean dagoen 
basozainen bulegoa itxi eta 
Sakana eta Larraun-Mendial-
deko bulegoak Irurtzunen zen-
tralizatu nahi ditu Nafarroako 
Gobernuak. Hala jakinarazi dio 
Leitzako Udalari. Azken honek, 
ordea, ez du begi onez ikusi  eta 
Aresoko, Aranoko eta Goizue-
tako udalekin batera, basozai-
nen bulegoa ez ixteko eta zer-
bitzua indartzeko eskatu dio 
gobernuari: «giza baliabide eta 
baliabide materialak handitu 
ditzala, eta eskualdean dauden 
gainerako tokiko erakundeekin 

eta eragileekin, hau da, udale-
kin, suhiltzaile boluntarioekin, 
ehiztariekin, baserritarren ba-
tzordeekin eta elkarteekin el-
karlana indartu dezala, gure 
basoen zaintza eta suteen aur-
kako neurriak indartzeko».

Azken boladan zerbitzua mu-
rriztu dutela salatu dute lau 
udalek, «2019an bulegoa ixteko 
saiakera izan zen, eta azkenean 
irekia mantentzea erabaki bazu- 
ten ere, ordutegia asko murriz-
tu zen». Orain bulegoa erabat 
ixteko asmoa du gobernuak. 
Horren kontra, elkarretaratzea 
egitekoa zuten azaroaren 28an.

Basozainen bulegoa itxi eta Irurtzunen 
zentralizatu nahi du gobernuak 

Urriaz geroztik hainbat gai 
lantzeko tailerrak eta hitzaldiak 
egin dituzte familia txokoaren 
barne, eta aurtengo azken saioa 
abenduaren 15ean, osteguna, 
eginen dute. Zeinuen hizkun-
tzaz aritzeko tailerra izanen 
da, hitz egiten ikasi ez duten 
haurrekin zeinuen bidez nola 
komunikatu ikasteko.

Leitzan egin diren orain ar-
teko hitzorduak bezala, aben-
duaren 15eko tailerra ere 
udaletxeko bigarren solairuan 
dagoen batzar aretoan eginen 
dute, 16:00etan hasi eta  17:30 
aldera arte.

Zeinuen hizkuntzari 
buruzko tailerra 
abenduaren 15ean

Abenduaren 18an jokatuko da 
Bertsolari Txapelketa Nagusi-
ko finala Iruñeko Nafarroa 
Arenan, eta Bertsozale Elkarteak 
autobus zerbitzua antolatu du 
hainbat herritatik, tartean Lei-
tzatik. 15 euro balio du autobus 
txartelak, edozein tokitatik 
abiatzen dela ere eta www.
bertsosarrerak.eus atarian eros 
daitezke abenduaren 4ra bi-
tarte. Bertsozale Elkarteak 
abenduaren 11n publikatuko 
du abiapuntuaren ordutegia. 
Dena den, autobusak  09:00-
10:00 aldera ailegatzea aurrei-
kusi dute. 

Bertsolari 
Txapelketa Nagusira 
joateko autobusa
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TTIPI-TTAPA
Arazoa ez da oraingoa, baina 
kezka haunditzen ari da. Udan 
ohiko irudi bihurtu dira Uru-
mea errekaren inguruan auto 
pilaketak, zaborrak.... Horri 
soluzioa eman nahian elkartu 
dira Goizuetako eta Aranoko 
udalak, eta dagoeneko bi ba-
tzar egin dituzte Gure bainu 
guneak jasangarriagoak nahi 
ditugu izenburupean. Azaroa-
ren 17an egin zuten Goizue-
tako saioa udaletxeko ganba-
ran eta 18 lagun elkartu ziren. 

Unai Miranda alkateak TTi-
pi-TTapari kontatu dionez, 
«jendeak batzarrean parte 
hartu zuen eta herritarrak 
ekarpenak egiteko gogotsu 
ikusi genituen, baina aldi be-
rean, irtenbide errazik eta 
azkarrik ez dagoela jakitun». 

Hala ere, pausoak ematen 
hasiak dira eta Nafarroako 

Gobernuak diru laguntzarekin, 
prozesua bideratzeko Bizi-Bi-
ziki enpresara jo dute bi he-
rriek, bere garaian gai bera 
lantzeko Ereñotzuko eta Her-
naniko udalek egin zuten 
bezala. Kasu honetan, Nafa-
rroako Gobernua ari da prze-
sua

Ekintza plana  
heldu den urteari begira
Azaroaren 3an Aranon eta 
17an Goizuetan egindako 
batzarretatik ateratako on-
dorioekin txostena prestatu-
ko du orain Bizi-Biziki enpre-
sak, eta alkateak gaineratu 
duenez, «horren ondoren, 
lehentasunen arabera, heldu 
den urtean martxan jartzeko 
ekintza plana garatuko dute. 
Gero, ekintza horiek aurrera 
ateratzeko finantziazioa bi-
latu beharko da». 

Urumean udan izaten 
diren arazoei 
soluzioa bilatu nahian
Aranon eta Goizuetan batzar bana egin dute herritarren 
ekarpenak biltzeko

TTIPI-TTAPA
Azaroko kultur ekitaldiak 
atzean utzita, abenduan ere 
ez da aspertzeko tarterik iza-
nen. Abenduaren 10ean, esa-
terako, Ekain pailazoa gonbi-
datu du kultur taldeak.

Ekain Ibarguren Gure Zir-
kuko artistak Aho bete hortz 

ikuskizun «dibertigarria eta 
eroa» eginen du abenduaren 
10ean, larunbatarekin, uda-
letxeko ganbaran. 

Emanaldia 18:30ean hasiko 
da eta sarrera librea izanen 
da. Dudarik gabe, arratsalde 
atsegina pasatzeko aukera ezin 
hobea!

Ekain pailazoak ikuskizuna eginen du 
abenduaren 10ean

Elkartea beteta jubilatuen egunean
Jubilatuen egunak ez zuen hutsik egin azaroaren 19an eta 
20an. Truk txapelketan txapeldunak Felixa eta Pakita izan 
ziren eta bigarrenak Mari Karmen eta Dolorex. Musean, 
Antonio eta Juanitok irabazi zuten eta bigarrenak Ixabel eta 
Eduardo. Biharamuneko bazkarian elkartea bete egin zen.

FELIX LOIARTE

Felisa omendu dute etorkinen egunean
Indartzen ari den ohiturari eutsiz, 30 bat lagun elkartu ziren 
azaroaren 19an etorkinen eguna ospatzeko. Bazkaldu aurretik, 
Arantzatik Goizuetara etorri zen Felisa Iparragirreri omenaldia 
egin zioten. Oroigarria eta lore sorta eman, aurreskua dantzatu 
eta bi bertso kantatu zizkion Josu Garmendiak.

FELIX LOIARTE

Giro ederra bertso musikatuen saioan
Azaroaren 11n bertso saio musikatua izan zen udaletxeko 
ganbaran. Uxue Alkorta, Haizea Arana, Maider Altuna eta 
Aner Peritz Euzkitze aritu ziren kantuan, Ane Apezetxea 
herritarra gai jartzaile eta Leire Retegi leitzarra musikari. Giro 
ederra izan zuten, eta herritarrek ere kantuan bukatu zuten. 

FELIX LOIARTE
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ARANO

Sanmartinak giro ederrean
Ibaia ez da toki bat dokumentalarekin hasi ziren San Martin 
Eguneko ekitaldiak. Talo eta gaztaina jatea oso arrakastatsuak 
izan ziren, jende asko hurbildu baitzen, eta bertso 
entrenamenduaren formatua ere ederra izan zen. Bertsolariak 
herritarrekin hitz eginez aritu ziren eta giro goxoa sortu zen.

AINHOA ANSA ETA MIKEL RUIZ

TTIPI-TTAPA
Ez dute erraz ahaztuko urria-
ren 25etik 26rako gaua herri-
tarrek, eta are gutxiago Gaz-
tazenekoek. Sutearen ondorioz, 
erabat errea gelditu zen Goiko 
Herrian dagoen etxea. Zorio-
nez, bertako familiak ez zuen 
kalte pertsonalik izan, baina 
kalte materialak oso haundiak 
izan ziren.  

Horregatik ireki dute etxekoei 
laguntzeko kontu zenbakia. 
Norbaitek bere ekarpena egin 
nahi badu kontu zenbaki ho-
netan egin dezake: ES92 2100 
4700 9001 0004 2185. NAFARROAKO SUHILTZAILEAK

Gaztazenekoei 
laguntzeko diru 
bilketa hasi dute
Suak kalte material haundiak eragin zituen etxean eta diru 
ekarpenak egiteko kontu zenbakia ireki dute

Tuper berdeak arraindegietan eta gorriak harategietan erabiltzeko dira.

TTIPI-TTAPA
Gaur egungo araudiak debeka-
tu egiten du erabilera bakarre-
ko plastikoak erabiltzea, eta 
hala, Mendialdea Mankomu-
nitateak «nahitaezkoa» ikusi du 
«irtenbide iraunkor bat bilatzea 
erosketa modu eroso eta jasan-
garrian egiten jarraitzeko».

Horregatik banatu ditu tupe-
rrak Aranon, Areson, Goizuetan, 
Larraunen, Leitzan eta Lekun-
berrin; tuper gorriak harategie-
tan erabiltzeko eta berdeak 
arraindegietan erabiltzeko dira 
eta gisa honetara, «erositako 
produktuak modu seguruan 
kontserbatu eta garraiatzea» 
nahi du mankomunitateak. 

«Ahalik eta pertsona eta es-
tablezimendu gehienek eskual-
deko saltokietan erosketak 
egiterakoan bilgarri berrerabil-
garri hauek erabiltzea» nahi du 
mankomunitateak. Gogoratu 
dutenez, «haragia, arraina, ha-
ragia eta fianbreak erosterakoan 
plastikozko poltsak, erretiluak 
eta bestelako ontziak saihes-
tearekin bakarrik murriztu egi-
ten dira produktuak merkatue-
tatik edo saltokietatik gure 
etxeetara garraiatzeko sortuta-
ko hondakinak». 

Ekintza gehiago
2022ko Hondakinen Urteko 
Funtsak diruz lagunduta Men-
dialdea Mankomunitateak 
aurten egin duen kanpaineta-
ko bat da tuperrena, baina ez 
bakarra, hainbat kanpaina egin 

baititu «hodakinen sorrera 
murrizteko eta sortutako 
biohondakinak selektiboki 
konpostatzeko».

Besteak beste, «etxeko zein 
komunitateko konpostajearen 
jarraipena hobetzeko kanpai-
nak» garatu ditu, eta «azal-
pen-bideoak ere egin ditu 
herritarrei biohondakinen 
kudeaketa egokia errazteko». 
Horrez gain, jaietan eta ospa-
kizunetan erabilera bakarreko 
edalontziak ez erabiltzeko 
kanpaina ere egin du, eta uda-
lerrien artean errefus txapel-
keta lehiaketa bultzatu du.

Guztira «40.000 euro baino 
gehiago» inbertitu ditu ekintza 
horietan, eta Mendialdea Man-
komunitateak jakinarazi due-
nez, «gehiena 2022ko Honda-
kinen Urteko Funtsak diruz 
lagundu du». Nafarroako man-
komunitateek zabortegira bi-
deratzen duten hondakin tona 
bakoitzeko ordaintzen duten 
kanonaren bitartez hornitzen 
da Hondakinen Urteko Funtsa 
diru poltsa. Poltsa horretan 
bildutako dirua entitateei itzul-
tzen diete hondakinen kudea-
keta hobetzeko ekintzak au-
rrera ateratzeko.

Arraindegi eta harategietarako tuperrak 
banatu ditu Mendialdea Mankomunitateak  

DIRUZ 
LAGUNDUTAKO 
HAINBAT KANPAINA 
EGIN DITUZTE
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ENERITZ IRAOLA
Abenduaren 3a, larunbata, 
aresoarrentzat seinalatutako 
eguna izaten da. Aspalditxoan 
hasi ziren Euskararen Eguna 
ospatzen eta aurten ere eki-
taldi bat eta beste josiz, egun 
osoko egitaraua prest dute 
antolatzaileek. Baserritar jan-
tziak soinean, euskara min-
gainean... aldarrikapena eta 
festa eskutik doazela, ekital-
dietan parte hartzeko gonbi-
dapena luzatu diete herritarrei. 

Musika doinuekin hasiko 
dute eguna, 10:00etan diana 
izango baita herriko musika-
riekin. 10:30etik aurrera, eus-
kararen aldeko murala osatu-
ko dute plazan eta 11:00etan 
Areso ezagutuz antzara jola-
sean ariko dira. 

Egunak festa itxura hartzen 
badu ere, oraindik zer hobetu 
badagoela azpimarratu nahi 
izan dute antolatzaileek: «eus-
karaz bizitzeko oztopoak, tra-
bak eta mugak asko baitira 
oraindik ere eta are gehiago 
Nafarroan». Horregatik, Eus-
kara Ofiziala eta erreala Na-
farroa osoan lelopean kon-
tzentrazioa egingo dute 
12:30ean Plaza Zaharrean.

Ordubiak aldera bazkarita-
rako bilduko dira Pake Toki 
elkartean. Menua pasta to-
matearekin edo pasta entsa-
lada, oilasko errea patatekin 
eta kontesa txokolate beroa-
rekin izango da. Txartelak 
Sastinean egongo dira salgai 
azaroaren 30era arte, haurre-
nak (12 urtera arte) sei euro-
tan eta helduenak hamabost 
eurotan. 

Arratsaldean gehiago 
Arratsalderako ere hainbat 
ekitaldi antolatu dituzte. Ines 
Bengoa ipuin-kontalariak 
haurrentzako saioa eskainiko 
du 17:00etan udaletxeko ple-
no aretoan. Ondoren konfeti 
festa, txokolate jana eta hau-
rrentzako pelikula jarriko dute 
udaletxeko lehenengo solai-
ruan.

Bien bitartean, 18:00etatik 
19:00etara, euskarazko libu-
ruen truke azoka egingo dute 
plazan eta Euskal Herrian 
Euskaraz-eko materiala ere 
salgai jarriko dute. Egunari 
bukaera emateko, 19:00etan 
helduentzako ipuin erotikoak 
izango dituzte Ines Bengoa-
rekin udaletxean.

Euskararen 
Egunerako hainbat 
ekitaldi
'Euskara ofiziala eta erreala Nafarroa osoan' lelopean 
kontzentrazioa egingo dute eguerdian

Ines Bengoak haurrentzako eta helduentzako ipuin kontaketa saioa eginen du.

Nafar hegoaldeko uzta euska-
rari puzka kanpainarekin bat 
egin dute aurten ere aresoarrek. 
Denera, 17 saski saldu dira. 
1.075 euro bildu dira eta hor-
tik % 25 (268,75 euro) Nafarroa 
hegoalde eta erdialdeko eus-
kalgintzari laguntzeko izango 
da. 

Errigorako 17 saski 
saldu dira aurten 
herrian

Saski eder baten zozketa egin-
go du Eguberrietan guraso elkar- 
teak. Euro baten truke ari dira 
saltzen boletoak eta elkarteko 
kideen bitartez eta Sastinean 
eskura daitezke. Errigorako 
produktuak, urdaiazpikoa eta 
hainbat gutixia dituen saskia 
nahi duenak badaki zer egin!

Guraso elkarteko 
boletoak salgai jarri 
dituzte

Herriko ordezkariak produktuen azokan
Iruñegiko Iurgi eta Oihana, Olatxetako Geno, Felipe bordako 
Trini eta Alpaiteneko Lurdes eta Jexux. Azaroaren 13an Leitzako 
plazan egin zen bertako produktuen azokan parte hartu zuten 
herriko ekoizleak, abeltzainak eta nekazariak dira. Lehenengo 
sektoreari eutsiz, isilean egiten duten lana plazaratu zutenak. 

ENERITZ IRAOLA

Eraso sexisten kontrako seinalea
Duela gutxi eraso sexisten kontrako seinalea jarri du gizarte 
zerbitzuen mankomunitateak herri sarreran. Amaia Paz 
Vallejo berdintasun teknikariak aipatu duenez, «seinale 
hauekin herriak eraso sexistarik ez duela onartzen adierazi 
nahi da eta horien kontra lan egiten jarraituko dela». 

AMAIA PAZ VALLEJO



BAZTAN

2022-12-01 | 819. zk. | ttipi-ttapa 49

TTIPI-TTAPA
Baztango 14 herrietako alka-
teek, denek Almandozkoak 
izan ezik, herri galdeketak 
antolatu zituzten azaroaren 
20an, Erdizko proiektuari bu-
ruz herritarren iritzia ezagu-
tzeko. Espainiako Gobernuak 
Nafarroan duen ordezkariak, 
ordea, galdeketak bertan behe-
ra uztera behartu zituen. Hor-
taz, galdeketak egitekoak ziren 
egunean, batzarrak egin zi-
tuzten herrietan elkarretara-
tzea Elizondon. 750 lagun 
inguru elkartu ziten plazan 
Iritzia eman nahi dugu lelo-
pean.

Ixabel Aleman Amaiurko 
alkateak hartu zuen hitza; 
«azaroaren 20a dugu gaur, 
hamalau alkatek deituta, herri 
galdeketak egin behar ziren 
eguna. Ariketa erraza zen: 
Baztango ordenantzek ahal-
bidetzen duten gisan, alkateok 
herritarren iritzia kontsultatu 
behar genuen. Nonbait, gau-
zak ez dira horren sinpleak 
eta, erabakitzeko eskubidea 
ebasteaz gain, iritzia emateko 
aukera ere kendu digute».

Salatu zuenez, «baztandarron 
hitzak ez die axola Belaten 
bertze aldetik gobernatzen 
gaituztenei; parte-hartzeaz 
eta herritarren interesez ahoa 
betetzen duten mandatariei, 
hain zuzen. Gaur, azaroak 20, 
inposizio franko Baztanen eta, 
hara ze paradoxa, urna bera 
sinbolo bilakatu zaigu, izan 
ere, eta hondar astean han eta 
hemen erran dugun gisan, 
iritzia eman nahi dugu!».

Azkenik, Nafarroako Gober-
nuari galdera bat zuzendu 
zion: «ez Batzar Nagusiak ezta 
herrietako alkateok ere ezin 

badugu herri galdeketarik egin, 
nola egin behar du Gobernuak 
baztandarrok Magnaren mea-
tegi egitasmoaz dugun iritzia 
ezagutzeko?». Herritarren es-
kakizuna «sinplea» dela adie-
razi zuen, «eta ez gara errepi-
katzeaz nekatuko: inposiziorik 
ez, baztandarrok iritzia eman 
nahi dugu».

Honen ondotik, bozketa 
sinboliko bat egin zuten. Bo-
to-paperak banatu zituzten 
herritarren artean eta ordu 
erdiz, banan-banan kioskora 
igo ziren boto-ontzia betetze-
ko.

Herri batzarrak
Elkarretaratzeaz gain herri 
batzarrak egin zituzten aste-
buruan. 500 lagun inguru bil-
du ziren osotara eta alkateek 
egoera azaldu zieten; «azaroa-
ren 10ean Guardia Zibilak 
Elizondoko kuartelera deitu 
gintuen Espainiako Gobernuak 
Nafarroan duen delegatuaren 
errekerimendua banan-banan 
hartzeko. Bertan, gure herrikoei 
galdetzeko eskumenik ez ge-
nuela adierazi eta galdeketak 
egiten bagenitu, ondorio ad-
ministratibo edota zibilak 
pairatzen ahalko genituzkee-
la jakinarazi ziguten».

Debekua «erabat antidemo-
kratikoa eta baztandarren 
eskubideen kontrako jazarpe-
na» dela adierazi zuten eta 
«ordenantzen defentsa sutsua» 
eginen dutela, «gure herriaren 
iritzia entzun eta behar den 
lekuetan plazaratu nahi du-
gulako». Batzar Nagusiak eta 
alkateek galdeketa egitea de-
bekatua dutenez, Nafarroako 
Gobernuari erreferenduma 
antolatzeko eskatu diote.

Baztandarrak 
Erdizen erabakitzeko 
eskubidearen alde
750 herritar inguru bildu ziren azaroaren 20an Elizondoko 
plazan galdeketen debekua salatzeko

Baztango alkate eta herritarrak boto-paperekin airean. TTIPI-TTAPA

Alkateak izan ziren galdeketa sinbolikoan parte hartzen lehenak. TTIPI-TTAPA

Adin guzietako herritarrek parte hartu zuten ekitaldian. TTIPI-TTAPA

«Urna sinbolo bilakatu dela» aldarrikatu dute Baztango alkateek. TTIPI-TTAPA
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TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak eta eragile 
kulturalek hainbat ekitaldi 
antolatu dituzte bertze behin 
bailaran hilabete honetarako. 
Azokez gain, solasaldiak, aur-
kezpenak eta ikuskizunak 
izanen dira nagusi abenduan 
Baztanen.

Azokak
Hilabetero bezala, Baztango 
artisau eta nekazariak Elizon-
doko plazara aterako dira 
abenduan. Hilaren 3an, 6an, 
8an eta 24an produktu eta 
eskulanak izanen dira salgai 
goizez.

Erratzuko artisauek ere azo-
kak eginen dituzte bi igande-
tan, betiere eguraldia lagun 
baldin badute. Abenduaren 
4an eta 18an, 11:00etatik 
15:00etara, herriko plazan 
izanen dira.

Solasaldiak
(H)ilbeltza ekimenak eta Gaz-
telu Elkarteak antolatua, 
Amaiur bat urtero liburua 
aurkeztuko du Jon Alonsok 
abenduaren 2an Amaiurko 
Otsondo gelan 19:00etan.

Abenduaren 6an Pello Fer-
nandezek, Ziga Fundazioko 
lehendakariak, Baztango Ba-
tzar Nagusian dauden Javier 
Zigaren margolanen azalpenak 
emanen ditu bi bisita gidatu-
tan, 11:00etan euskaraz eta 
12:00etan gaztelaniaz. Doan 
izanen dira baina plaza mu-
gatuak izanen dituzte, beraz, 
aldez aurretik izena eman 
beharko da 948 581 279 tele-
fonora deituz. Informazio 
gehiago 52. orrian.

Hau, ordea, ez da Fernan-
dezek aurkeztuko duen sola-
saldi bakarra izanen, hilaren 
9an Blancanieves Bertiz Iriar-
te Oronozen bizi den idazle 
sunbildarraren liburua aur-
keztuko baitu 19:00etan Ariz-
kunenean, Haritz Sagasetaren 
musikaz lagundua. Fluyendo 
da liburuaren izenburua eta 
bertan egileak bere bizipenak 
plazaratzen ditu kontakizun 
eta olerkien bidez.

Hilaren 15ean 'Euskalgintza 
eta feminismoaren arteko lo-
turak' mahai-ingurua izanen 
da Arizkunenean 18:00etan, 
Lorea Agirreren eta June Fer-
nandezen parte hartzearekin 
eta Elurre Iriartek dinamizatua. 
Udaleko Euskara eta Berdin-
tasun Batzordeek antolatu 
dute eta euskararen normali-
zazioaren eta genero berdin-
tasunaren arteko antzekota-
sunak landuko dituzte.

Abenduaren 21ean eta 22an, 
berriz, Emakumeendako* II. 
ahalduntze lantegia eginen 
du Baztango Berdintasun Ba-
tzordeak. Arizkunenean elkar-
tuko dira 17:30etik 20:30era 
eta autoestima eta ahizpata-
sunean sakonduko dute, ja-
rrera feminista zer den defi-
nitzen saiatzen diren bitartean.

Ikuskizunak eta zinema 
Iruritan
Abenduaren 3an, Euskararen 
Nazioarteko Egunaren harira, 
Intxaurra antzerkia aurkeztu-
ko du Lesakako Mairu antzer-
ki taldeak Iruritako Gizarte 
Bilgunean 19:00etan. Baztan-

go Euskaraldiko Batzordeak 
antolatu du hitzordua eta 
euskararen arnasguneak iza-
nen ditu oinarri antzezlanak.

Hilaren 10ean Iruritako Dan-
tzarien Eguna ospatuko du 
Iruritako Dantzarien elkarteak 
ikustaldi politarekin, herriko 
pilotalekuan 18:00etan.

Azkenik, Bolante baten his-
toria dokumentala proiekta-
tuko dute Gizarte Bilgunean 
abenduaren 16an 19:00etan. 
Filmak Jose Miguel Etxeberria 
Alvarez Komando Autonomo 
Antikapitalistako kidearen 
desagerpena eta bere familia-
ren bilaketa kontatzen du.

Mahai-jokoen kutxa ibiltaria 
eta Baztan Kantuz
Hilabetero bezala, Baztango 
Kultura Zerbitzuak antolatu-
tako bi ekimen hauek baila-
rako herriz herriko itzuliarekin 
segituko dute abenduan.

Mahai-jokoen kutxa ibilta-
riari dagokionez, Anizen txan-
da izanen da. Abenduaren 3an 
eta 4an haur, gazte eta hel-
duendako jokoak izanen dira 
eskuragarri herrian.

Baztan Kantuz ekimena 
Arraiozen izanen da hilaren 
18an, igandea. Kantatzea gus-
tuko dutenek Laxoa plazan 
dute hitzordua 12:00etan.

Intxaurrak antzerkia. MAIRU TALDEA

Bete-betea izanen 
dugu kultur agenda 
abenduan
Bertzeak bertze, Berdintasun Batzordeak feminismoaren 
inguruko mahai-inguru eta lantegiak antolatu ditu

'AMAIUR BAT 
URTERO' LIBURUA 
AURKEZTUKO DU 
JON ALONSOK 2AN
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Joan den urtean herriko gazteenek krepeak egin zituzten. MAITANE MARITORENA

MAITANE MARITORENA
Heldu den abenduaren 2an 
eta 3an Anizen urtero bezala 
asteburu kulturala izanen 
dugu. 2an, ortziralean, herri 
kirolak izanen dira 17:00etan, 
eta ondotik merienda afaria 
elkartean.

Abenduaren 3an, larunba-
tean, 10:00etan Aizkoko itzu-
lia eginen dugu bertako para-
je izenak zeinek diren ikusi 
eta zenbait tokiri orain artio 
egin izan den bezala, izena 
paratzeko. 16:00etan Anizko 
Kanakoneko Pello Ziaren so-
lasaldia izanen dugu, bere 
bizitzaren nondik norakoen 

berri emanen digu. Haurra 
zelarik, hamaika urterekin 
joan zen Aniztik, Arantzazun 
egonaldia egin ondotik, kar-
tzelan egondakoa da, ETAn 
ibilia, sindikalgintzan aritua... 
badu zer konta Pellok. Kafe 
tertulia honen ondotik, fo-
tohurrupe izanen dugu, iazko 
argazkiak ikusi bidenabar, 
hainbat edariren dastaketa. 
Akitzeko, 21:00etan kantu 
zaharren afaria izanen da el-
kartean, Joxe Anjel akordeoi-
lariak alaiturik.

Ekitaldi hauez gain, mahai 
jokoen kutxa ibiltaria Anizen 
izanen da asteburu guztian.

Asteburu kulturala ospatuko dute Anizen 
abenduaren 2an eta 3an

TTIPI-TTAPA
Baztango Hondakin Sailak 
jakinarazi duenez, «orain ar-
teko Nafarroako Foru Legea-
ren arabera eta heldu den 
urtetik aitzinera Estatuko 
Hondakinen legearen arabe-
ra, zabortegira bideratzen 
dugun hondakin tona bakoi-
tzeko kanon bat ordaintzera 
behartuak gaude. Nafarroan 
ordaindutako kanonaren bi-
tartez Hondakinen Funtsa diru 
poltsa hornitzen da». Bildu-
tako dirua mankomunitate 
eta udalei ematen zaie, «hon-
dakinen kudeaketa hobetzeko 
ekintzen, eta lortutako hon-
dakinen murrizpen edota 
birziklapen datuen arabera».

Dirua berreskuratzeko deial-
diak bi formatutan ateratzen 
dira: urteko dirulaguntzak eta 
hainbat urteetarako. Nafa-
rroako Ingurumen Departa-
mentuak 2021 eta 2022 urtee-
tako dirulaguntzen ebazpenak 
jakinaraziko dizkio Baztango 
Udalari eta hiru deialditan 
onartu dituzte, guztira ia 
192.000 euro emanez: 2021ean 
hainbat urteetarako dirula-
guntza (34.817), 2022ko diru-

laguntza (36.885,69) eta 2022an 
hainbat urteetarako dirula-
guntza (120.243,03).

Ekimenak finantzatzeko
Lortutako diruarekin hiru eki-
men nagusi finantzatuko di-
tuzte. Lehenbizikoa honda-
kinen prebentzioa izanen da; 
errefusa-kopa lehiaketak, 
erosketa jasangarriak bultza-
tzeko kanpainak, hondakinen 
prebentzio eta birziklapen 
tailerrak… Bigarrena gai or-
ganikoen birziklapena: akon-
painamendu zerbitzua, es-
kuorrien banaketa, edukiontzi 
marroien erosketa… Eta hi-
rugarrena gainerako frakzioen 
bilketa eta balorizazioa: hon-
dakinen egutegia, bilketa ka-
mioietako GPS sistema, ontziak 
eta paper/kartoia biltzeko 
edukiontzien erosketa, garbi-
guneko berrerabilpen gunea-
ren eraikuntza…

Ekimen hauekin hondakinen 
kudeaketa hobetzea dute hel-
buru; «zabortegira bideratu-
riko hondakin kopurua guti-
tzeko, ordaindu beharreko 
kanona murrizteko eta frakzio 
birziklagarriak handitzeko».

192.000 euroko 
laguntza hondakinak 
kudeatzeko
Hondakinen kudeaketa hobetzeko aurtengo eta heldu den 
urteko ekintzak finantzatuko dituzte dirulaguntzarekin
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PELLO FERNANDEZ
Baztango Udaletxean eginda-
ko ikerketen ondorioz, berre-
tsi dezakegu Zigak Batzar 
Nagusiko aretorako eginiko 
obra ez dagoela soilik paretak 
apaintzeko hamar paisaiaz 
osatua, baizik eta egiazko pro-
grama ikonografiko bat dela, 
erranahi ikonologiko, politiko 
eta instituzionala duena. Baz-
tango politikaren santa san-
torumaren, hots, Batzar Na-
gusiaren garrantzia nabar-
mentzen du, erakundearen 
funtsarekin bat heldu den 
programa bisual bat ondurik, 
Batzar Nagusia baita Baztan-
go erakunde politikorik gore-
na eta zinezkoena.   

Orain artio pentsatzen zen 
aretoaren apainketa tamaina 
handiko hamar paisaiatan 
zetzala, ezberdinak bai neurriz, 
bai formatuz. Horri bi margo-
lan gehiago erantsi behar diz-
kiogu: Nafarroako armarria 
eta Baztango Batasunaren 
Alegoria. Lan horiek Baztango 
herrien arteko batasunaren 
egiazko programa alegoriko 
eta sinbolikoa dira, herri guz-
tiak Unibertsitate deritzon 

entitate juridiko bakarrean 
baturik baitaude, eta Zigak 
hori Nafarroako Erresumaren 
antolamendu politiko-admi-
nistratiboan kokatu zuen. 

Hori guztia sabaiari loturik 
dagoen friso baten bidez gau-
zatu eta osatu zuen, non, 
apaingarriez gain, zortzi ar-
marri txertaturik baitaude, 
hots, sei merindade histori-
koetakoak, baita Baztangoa 
eta Nafarroakoa ere. Nafarroa-
ko armarria errepikaturik age-
ri da margolan exentu gisa. 
Antolamendu horrek salatzen 
digu programa arras ongi pen-
tsatua eta koherentziaz bete-
rik dagoela. 

Baztango erakunde lehena, 
Batzar Nagusia, Merindadeei 
loturik ageri da. Horrekin guz-
tiarekin batera, Baztango 
hainbat leku ageri dira irudi-
katurik, ballearen beraren 
ikusizko erreferentzia osaturik. 
Hamar paisaia dira, formatu 
handian eta hainbat neurritan 
mihise gainean olioz on-
duak. Baztango paisaian aur-
kitu zuen Zigak delako locus 
edo lur erreferentzial hori, 
betiere emozio eta bizipenetan 

oinarrituriko bere ikuspegi 
intimistaren bidez naturaren 
eredu hutsa goragoko maila 
batera eramanez, harik eta 
adierazpen sakon eta trastzen-
dentera iritsi zen arte.

Bisita gidatuak abenduaren 6an
Gaiari buruz sakontzeko, bisi-
ta gidatuak eginen ditu Fer-
nandezek 6an 11:00etan eta 
12:00etan. Izena emateko dei-
tu 948 581 279 telefonora.

Javier Ziga artistaren margolanak Baztango Batzar Nagusian. PELLO FERNANDEZ

Javier Zigaren 
Batzar Nagusiko 
lanak aztergai
Pello Fernandez Oiaregik, Ziga Fundazioko lehendakariak, 
Batzar Nagusiko margolanei buruzko hausnarketa egin du
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Sanmartinak giro ederrean Berroetan
Iraganeko bestei erreferentzia eginez, berroetarrek bazkaria 
egin zuten San Martin egunean elkartean giro goxoan. 
Hurrengo egunean, larunbatean, afaria egin zuten elkartean. 
40 lagun bildu ziren mahaiaren bueltan eta Salaberriren 
musikarekin gaueko ordu ttikiak arte luzatu zen.

MAIALEN IANTZI

TTIPI-TTAPA
Ikastolako Guraso Elkarteak, 
Baztango Kirol Zerbitzuarekin 
batera, Herri krosa antolatu 
du 3-12 urteko haurrei zuzen-
dua. Abenduaren 11n 11:00etan 
Iriarte pilotalekuan eginen da 
eta deialdia Baztango eskola 
guzietarat zabaldu dute. 

Parte hartzeko baztanikas-
tola.ge@gmail.com helbidera 
idatzi beharko da, baina egu-
nean bertan ere izena emate-
ko aukera izanen da. Dortsa-
lak banatuko dituzte haurren 
artean, eta bukaeran animatzen 
diren guraso eta irakasleek ere 
parte hartzen ahalko dute.

Baztan Ikastolak urteroko Neguko krosa 
abenduaren 11n eginen du

Euskaraldia arrakastatsua Baztanen
Baztandarrek bat egin dute Euskaraldiarekin aurten ere. 880 
lagunek eman dute izena guztira; 792 ahobizi eta 88 
belarriprest. Gainera, 78 arigune izan ditu ekimenak, inoiz 
baino gehiago, eta herri eta erakundeek Euskaraldiaren 
aldeko argazkiak egin dituzte.

BAZTANGO EUSKARALDIKO BATZORDEA
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TTIPI-TTAPA
Azken urteetan Baztango 
Udalak turismoa izan du az-
terlan eta hainbat ikerketa 
egin ditu. Haien artean na-
barmenenak dira Erratzuko 
antolaketaren ingurukoa, 
Amaiur eta Baztango turisten 
profilari buruzkoa, ostatu 
turistikoen azterketa eta az-
kena, 'Ostatu turistikoen an-
tolaketarako arau multzoen 
idazketa'. 

Felipe Saragueta Aholkul-
taritzak, Rehabite Aholkula-
ritza Teknikoak eta Ikertalde 
lantzen ari dira azterketa hau, 
Baztango Turismo eta Mer-
kataritza zinegotziarekin ba-
tera.

Ikerketan, bertzeak bertze, 
etxebizitza ez printzipal eta 
hutsak, ostatu plazak 100 biz-
tanleko eta plaza dentsitatea 
aztertu dituzte. Azaroaren 
17an azterketaren emaitzak 
aurkeztu zituzten udaletxeko 
ganbaran eta txostenak egin 
dituzte.

Azterlanean sortutako do-
kumentuen edukiek hainbat 
gai lantzen dituzte: Baztango 
leku turistikoen inguruko 

txostenak, 2021ean alojamen-
du turistikoen diagnosia, tu-
rismoaren jasangarritasuna 
eta saturazioa, gaiari lotutako 
lege juridikoen ikerketa, pla-
noak, Baztango turismoari 
buruzko sintesi diagnostikoa 
eta AMIA analisia…

Araudiaren proposamena-
ren eta azterketaren doku-
mentuak baztan.eus webgu-
nean daude eskuragarri, 
'Informazio interesgarria' 
atalean.

Herritarren ekarpenak
Prozesuarekin segitzeko, he-
rritarrek proposamen eta 
galderak bidaltzen ahalko 
dizkiete abenduaren 5era arte, 
ekarpenak@baztan.eus pos-
tara idatziz. Abenduan arau-
keta dokumentua idatziko 
dute hartutako ekarpenetan 
oinarrituz.

Hortik aitzinera, osoko bil-
kurak onartu beharko du 
txostena eta plan berezi baten 
bitartez izanen litzateke pro-
zedura administratiboa, ha-
lakoetarako legeak ezartzen 
dituen alegazio epeak eta 
gainerakoak kontuan hartuz.

Ostatu turistikoen 
araudiaren 
proposamena
Araudia sortzeko, Baztango turismoaren inguruko ikerketa egin 
dute eta hainbat txosten aurkeztu dituzte

Estebanen margolana zozketatu du Xaulik
Ezintasun psikikoa dutenekin lan egiten duen Baztango 
aisialdirako taldeak, Milagros Esteban artistak emandako 
margolan bat zozketatu zuen Elizondoko ferietan eta Amagoia 
Sansiñena izan da sariduna. Zorionak! Xaulik eskerrak eman 
dizkie parte hartu dutenei eta Estebani artelana emateagatik.

XAULI ELKARTEA
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Helpbide plakak 
paratuak dituzte 
larrialdietarako
Helpbide plakak paratu 
dituzte toki gehienetan, 
larrialdietan etxeak errezago 
atzemateko. Lokalizazio 
sistema hau 2016ean abiatu 
zuten, Osasunbidearen, 
suhiltzaileen eta 
Foruzaingoaren artean, 
Baztandik egindako eskaera 
bati erantzunez, baserriak 
lokalizatzea errazteko.

MARIFA ETA KORO

MARIFA ETA KORO
Aldaketa handiak izan ditugu 
berriki eta gehiago ere izanen 
dira lezearen kontura: alde 
batetik, herriak Lezapeko be-
lategia erosi duela, 50.000 
euroren truke eta bertze alde-
tik, Lezapetik hasi eta Eltsos-
peko azpiko aldeko eremuari 
hesia ematen ari zaiola.

Hesiaren lanak franko aitzi-
neratuak dira: ehun bat me-
troko burdinezko itxitura egin 
dute eta bi ateka paratu dituz-
te, bata Etxeberriko aldera 
joaki den bidean, eta bertzea 
Beretxeko borda aldera joaki 
denean. Ondotik, Lezapeko 

zerrakura kenduko dute. Lan 
hauek ordaintzeko 23.570,80 
euroko dirulaguntza hartu du 
udalak.

Pottoka bidean aldaketa
Bertzalde, hainbat ibiltari har-
tzen dituen Pottoka bideko 
zati bat aldatuko dute. Hone-
la, Sarabidetik hasi beharrean, 
Palazioko bordako aitzineko 
bidetik hasiko da bidea, Be-
retxeko borda aldera sartu, 
Artosingo erreka gurutzatu, 
eta Narkoneko bordako bide 
zaharretik segituko du. Hemen 
ere lan batzuk egiten hasiak 
dira.

Hesia paratu ondotik Lezapeko zerrakura kenduko dute. MARIFA ETA KORO

Lezapeko belategia 
erosi eta hesia 
paratzen ari dira
Belategia 50.000 eurotan erosi du udalak eta hesia paratzeko 
23.570 euroko dirulaguntza hartuko du gobernutik

'Ene kantak' telebistarako grabatzen
Azaroaren 14ko arratsaldean 120 bat haur elkartu ziren 
lezean, Ene kantak ikuskizunaren grabaketarako. 
Zugarramurdiko eta Urdazubiko eskolako haurrez gain, 
baziren Saratik, Baztandik eta Doneztebetik etorritakoak ere. 
Grabaketa hau Eguberritan ETB3n ikusiko da.

MARIFA ETA KORO
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Azaroaren 18an hasi zen Eus-
karaldia eta herrian gogotsu 
ekin zitzaion ekimen honi, 
belarriprest (4) zein ahobizi 
(74) erroletan. Joan den aldian 
aipatu bezala, azaroaren 26rako 
aperitifa baterat deituak ziren 
ariketa honetan parte hartzen 
ari diren guztiak.

78 lagunek eman 
dute izena 
Euskaraldian

Montxo ostatuan azaroaren 
26an izatekoa zen mus txapel-
keta azkarra abenduaren 3ra 
gibeleratu dute. Aurkeztua zen 
formatu berean eginen da, 
larunbatean 21:30ean. 630 22 
12 08 whatsapp zenbakian 
eman daiteke izena (20 euro 
bikotea).

Mus txapelketa 
azkarra Montxon 
abenduaren 3an

Joan den azaroaren 19an 
Gauiñara elkartearen afaria 
izan zen. Bazkide eta bazkide 
ez zirenak hurbildu ziren eta 
bertze afarietan bezala, giro 
ezin hobearekin akitu zuten 
eguna. Udazkeneko lehen 
hotzak  goxatzeko ez  da 
mahai-ingurua bezalakorik.

Gauiñara elkarteko 
afarian giro ederra 
azaroaren 19an

ARANTXA ETA IRAIA
Herri kirol festa handia anto-
latu dute abenduaren 8an, 
ortzegunean 12:00etan Urda-
zubiko pilotalekuan. Hama-
bortz kirolari lehian ikusteko 
aukera izanen da, hainbat 
modalitatetan banatuak eta 
Urdazubiko udalaren lagun-
tzarekin antolatutako jaialdia 
Euskal Telebistak emanen du.

Alde batetik, Urrezko Aizko-
lari Kopa txapelketa Eusko 
Label Sariko kanporaketa jo-
katuko dute berriki Nafarroa-
ko txapelketa nagusia eta 
Euskadiko bigarren mailakoa 
irabaziak dituen Otsagabiko 

Iker Vicentek, Urnietako Julen 
Gabirondok eta Barakaldoko 
Julen Larrea III.ak. Irabazleak 
abenduaren 31n Asteasun 
jokatuko den finalerako txar-
tela lortuko du.

Modu berean, binakako ha-
rri-jasotze txapelketako lehia 
jokatuko dute Urrestillako 
Xabier Aranburu Guztak eta 
Zarauzko Xabal Olaizolak, 
Azkoitiko Jon Unanue Goena-
txo III.a eta Aiako Hodei Iru-
retagoiena Izeta IV.aren kon-
tra.

Azkenik, emakumeen herri 
kirol txapelketa lau kiroletan 
(txinga eramatea, harri altxa-

tzea, aizkora eta ingudea) 
jokatuko dute, launa emaku-
meko bi talderen artean. Oiz 
taldean Ane Fernandez (Ba-
rrundia, Araba), Karmele Gi-
sasola Zelai III.a (Mallabia, 
Bizkaia), Uxue Ansorregi (Men-
daro, Gipuzkoa) eta Garazi 
Arruti (Bilbo, Bizkaia)) ariko 
dira eta Larrun taldean Xanta 
Sousa lesakarra, Aroa Sanchez 
(Orio, Gipuzkoa), Nerea So-
rondo beratarra eta Maika 
Ariztegi iturendarra.

'Txapeldun bihotza' 
bakarrizketa
Kirolari denak garaipenaren 
edo txapelaren bila lehiatuko 
dira abenduaren 8an, dudarik 
gabe. Eta kirolarekin zerikusi 
zuzenik ez badu ere, joan den 
azaroaren 11n Txapeldun 
bihotza bakarrizketa ikusteko 
aukera izan zen kultur etxean. 
Gazte eta helduentzat zuzen-
dutako saio hau, Euskarabi-
deak, Nafarroako Gobernuak 
eta Urdazubiko Udalak anto-
latua izan zen. 

Sasoiko dagoen Iker Vicente izanen da finalera sailkatzeko faborito. ONDIKOL Maika Ariztegi ingudearekin ariko da.

Herri kirol festa 
handia eginen dute 
abenduaren 8an
Urrezko Aizkolari Kopako jardunaldiaz gain, harri-jasotzaileak 
banaka eta emakumeak taldeka ariko dira
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GANEX
Zazpiak Bat taldeak aurten 
ospatzen ditu 50 urte antola-
tua dela. Karia horretarat, 
abenduaren 3an, larunbat 
honetan, arratsaldeko sei ore-
netan hasita eginen dituzte 
dantza ikusgarriak: haurren 
dantzak, Saratarrak, Larrain, 
Euskal Flash mob… Aipatze-
koa da udazken osoan ari di-
rela dantzen entseguak egiten 
eta azkenak abenduaren 1ean 
izanen dituzte. Dantzaz gain, 
musikak ere izanen du bere 
lekua eta Patxamama taldea 
eta DJa izanen dira arratsa 

girotzeko. Kiroldegian gela 
berotua izanen da, eta ostatua 
eta pintxoak ere izanen dituz-
te. Etorri ahal duzuen guziak 
mende erdia bete duen tal-
dearen sustengatzera.

Dantza taldeak 50 urte bete ditu.

Zazpiak Bat dantza taldearen 50. 
urteurrena ospatuko dute larunbatean

GANEX
Sarako Izarra pilota elkartea-
ren biltzar nagusia hazilaren 
18an egin dute Lur Berri gelan. 
Denera 80 bat lagun bildu zi-
ren. Guy Mounho lehendaka-
riak eman du urteko bilana. 
19 final jokatu dituzte, horie-
tatik 11 Euskal Herriko Batzor-
dean (10 txapel), eta 8 final 
Union Basque Batasunean (4 
txapel). Denera 14 txapel (joan 
den urtean bortz ziren baka-
rrik). 104 pilotari badira, par-
tidak Sarako eta Amotzeko 
trinketean jokatzen dituzte, 
ezker paretean Azkainen eta 
errebotekoak plazan eta Omor-

dian, baita kiroldegian ere. 
Partida ainitzetan Jakes Iriar-
te izaten dute juja. Edukatzai-
leak, esku huska Pantxoa Ol-
zagazti, Daniel eta Mattin 
Mariluz; xisteran, Guy Mounho.

Bruno Martin diruzainak 
eman ditu kontuak. Udako 
manifestazioek dirulaguntza 
haundia ekartzen dute. Kirol-
degian duten gela berritzen 
ari dira eta pilotarien bezti-
mentak ere nahi lituzkete 
eraberritu. Pilotariei, bulego-
koei, entrentzaileei eta gurasoei 
eskerrak eman zizkien lehen-
dakariak eta pintxoak eta eda-
tekoak izan ziren.

Finalistei eta txapeldunei berrogeina euroko txekea eman diete. GANEX

Hamalau txapel lortu 
ditu aurten Sarako 
Izarra pilota taldeak
Kiroldegian duten gela berritzen ari dira eta pilotarien 
beztimentak ere berritu nahi dituzte

1947an sortutakoen elgarretaratzea
1947an sortutako saratarrek, beraien espos lagunekin, egin 
dute beraien elgarretatzea hazilaren 19an Sarako pleka 
trinketeko jatetxean. Denera 30 bazkaltiar baziren, izigarrizko 
umore onean pasatu dute eguna, euskal kantu eder batzuk 
emanez.

GANEX
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Mathieu Sempere, Les Sten-
tors taldeko tenor handiak, 
Eguberriko kantu batzuk ema-
nen ditu abenduaren 10ean, 
21:00etan Larrekon, baita Luis 
Marianorenak ere. Valérie 
Ortiz flamenko dantzariak, 
nahasiko ditu dantzaren ikus-
mina musikaren emozioarekin.  

Mathieu Sempere 
kantari Larrekon 
abenduaren 10ean

JL BESSONART
Aroaren aldetik erran daiteke 
San Mattineko uda ongi mar-
katua izan dela eta honekin 
zenbait ekitaldi. Azaroaren 
11n, Artisau/Artisten eguna 
iragan zen Inharria baserrian 
7. aldikotz, Arbaso elkarteak 
antolaturik. 25 kidek parte 
hartu zuten erakusketa bere-
zi honetan. Denetarik aurkez-
tu zituzten: lurrontziak, bitxiak, 
egurrezko eta larruzko obrak, 
ehun-lanak eta bertze. Aitor-
tzekoa da, animazioak izanik 
ere, usaian baino jende gutia-
go hurbildu dela. Egun horre-
tan ere, urtero bezala, ospa-
kizunak eraman dira mezatik 
lekura, soldaduen orotarriaren 
inguruan, garai batean herri-
tar anitzek beraien biziaz pa-
gatu baitzuten agintari batzuen 
bihotz gabekeria. Azaroaren 
12an eta 13an, Egurrezko Joko 

festibalak okupatu zuen La-
rreko kulturgunea, erakuske-
ta eder batekin, Arbaso elkar-
tearen ekimenez. 50 joko es-
kainiak ziren publikoari, bisi-
tariak trebatzeko gisan edozein 
jokoetan. Hemen ere balora-
zio ertain bat egin da publi-
koaren partehartze murriz-
tuarengatik. Han eta hemen 
besta izanik, hala nola Ahe-
tzeko bestak eta bereziki Lu-
rramak, jendalde polita kendu 
dute.

Egurrezko 50 joko Larrekon.

Artisau eguna eta egurrezko joko 
festibala egin dituzte San Martin kari

Abenduko kontzertuaren 8. 
edizioa antolatu du Senpereko 
Kultur eta Ondare elkarteak. 
Abenduaren 4an, igandean 
17:30ean izanen da elizan. Ta-
laya Quartet laukoteak, eskain-
tzen duen errepertorioa tradi-
ziotik hasi eta musika folklo-
rikora bitarteko bidaia da. 

Talaya Quartet 
abenduaren 4ko 
kontzertuan

JL BESSONART
Ainhoa, Arbona, Azkaine, Ez-
peleta, Senpere eta Sarak hi-
rizaintza partekatu bat abiatu 
dute uda honetan. Senpere 
eta Azkainen kokatuak dira 
sei hirizaintzaleak, hauen lana 
delakoan sei herri hauetan 
ibiltzea, bai modu programa-
tu batean, baita herriko etxeen 
behar edo galdeen arabera 
ere. Gogoeta bat eramana iza-
na zen, hego Lapurdiko herrien 
artean eta honi Ezpeletak nahi 
izan du lotu. Denen ahalak 
elkartuz, lana erraztua dago 
eta denbora berean eraginko-
rragoa izanen da, ahantzi gabe  

herritarrekin beharrezko lo-
tura badutela. 

Herri hauetako 19.000 bizi-
lagunen seguritatea bermatzea 
dute helburu beraien presen-
tziarekin. Uztaritze eta Sen-
pereko Jendarmeriak partaide 
dira automatikoki. Prentsaren 
aitzinean, Ziburu eta Senpe-
reko auzapezek baita Baiona-
ko suprefetak hitza hartu dute, 
ongi azaltzeko zer abantaila 
sortu ditzakeen honelako egi-
tasmoak. Iduri luke exenplu 
honi segituz, bertze herri ba-
tzuk ere prest liratekeela ho-
nelako proiektua gauzatzeko 
beraien heinean.   

Suprefeta eta auzapezak herrizaintzari buruz. JL BESSONART

Sei herrien arteko 
polizia munizipala 
aurkeztu dute
Ainhoa, Arbona, Azkaine, Ezpeleta, Senpere eta Sarak abiatu 
dute hirizaintza partekatua uda honetan
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TTIPI-TTAPA ELIZONDO
Nafarroako sokatira txapelke-
tako laugarren eta hondarre-
ko jardunaldia jokatu zuten 
azaroaren 19an Elizondoko 
Baztan pilotalekuan. Gizonez-
koen 600 kiloko eta emaku-
mezkoen txapelketako bigarren 
jardunaldia eta finalak jokatu 
zituzten eta bietan Lesakako 
Beti Gazte nagusitu zen.

Emakumezkoen seinakako 
txapelketan Beti Gaztek tiral-
di guztiak irabazi zituen, bai-
ta Amaiurren kontrako finala 
ere. Beraz, Beti Gazte txapel-
dun, Amaiur txapeldunorde 
eta Araxes hirugarren izan 

ziren podiumean. Ondotik 
sailkatu ziren Berriozar, Txan-
trea eta Antsoain. Talde txa-
peldunean Irantzu Goienetxe, 
Udane Arbelaitz, Ainhoa Etxe-
garai, Ane Gurrutxaga, Ainhoa 
Ubiria eta Maria Iantzi aritu 
ziren tiran, Joxe Angel Mitxe-
lena entrenatzaile zutela.

Gizonezkoen 600 kilokoan 
lan gehiago egin behar izan 
zuten Beti Gazteko tiralariek 
txapela janzteko, finalean Be-
rriozarrekin berdindu ondotik, 
kitarakoa irabazi behar izan 
baitzuten. Kategoria honetan 
ere Amaiur podiumera igo zen 
hirugarren postuan, Txantrea 

laugarren izan zen eta Antsoain 
bosgarren.

Beti Gazteko zortziko txa-
peldunean, Karmelo Mitxele-
na, Beñardo Iantzi, Unai Gu-
rrutxaga, Beñat Ordoki, Iñigo 
Altzugarai, Mattie (Araxes), 
Agoitz Altzugarai eta Gerardo 
Telletxea aritu ziren, Oskar 
Telletxea entrenatzaile zutela.

Gauzak honela, Beti Gaztek 
lortu ditu Nafarroako txapel 
guztiak, gizonezkoen 640 eta 
600 kilokoa, mistoa eta ema-
kumeena. Amaiurrek ere lan 
bikaina egin du: gizonezkoen 
bi kategoriatan hirugarren 
izan da eta bigarren emaku-
meen txapelketan. Txapelke-
ta mistoan bi talde kantxara-
tu zituen, baina ez zuen po-
diumera igotzerik lortu.

Euskal Herriko launakakoan 
lehian ari dira orain
Nafarroakoaren ondotik, atse-
denerako astirik gabe, Euskal 
Herriko launakako sokatira 
txapelketa hasiko da datorren 
asteburuan. Azaroaren 27an, 

larunbatean, emakumeen 
txapelketa jokatuko dute An-
tsoainen, 250 kiloko kategorian. 
Amaiurrek eta Beti Gaztek 
laukote bana plazaratuko dute. 
Gizonezkoen txapelketa aben-
duaren 4an jokatuko dute 
txapelketa, 310 kiloko katego-
rian (laukote bana), Ezpeletan; 
eta abenduaren 10ean, txa-
pelketa mistoa jokatuko dute 
280 kiloko kategorian, Berrio-
zarren (bina talde). Amaiurrek 
21 urtez beheitikoan ere bi 
laukote atera ditu.

Ondotik, martxoaren 8tik 
11ra Munduko sokatira txa-
pelketa jokatzekoa da Belfast 
inguruan (Ipar Irlanda). Amaiu-
rrek ez du parte hartzeko as-
morik eta Beti Gaztek oraindik 
ez du erabakirik hartu.

Emakumeen podiumean Beti Gazte, Amaiur eta Araxes. ONDIKOL Gizonen pisu arineko podiumean Beti Gazte, Berriozar eta Amaiur. ONDIKOL

Elizondon banatu 
dituzte sokatirako 
azken txapelak
Beti Gaztek irabazi ditu Nafarroako txapel guztiak eta Amaiurko 
emakumeak bigarren izan dira eta gizasemeak hirugarren

MUNDUKO 
TXAPELKETA IPAR 
IRLANDAN IZANEN 
DA MARTXOAN

TTIPI-TTAPA GOIZUETA
Iker Salaberria pilotari goizue-
tarrak profesionaletan lortu-
tako lehen txapela jantzi zuen 
azaroaren 12an Iruñeko Labrit 
pilotalekuan. Promozio mai-
lako lau eta erdiko txapelketa-
ren finalean 22-16 irabazi zion 
Julen Egiguren azpeitiarrari.

Lehen tantoa azpeitiarra egin 
zuen, eta 10-6 aurretik ere izan 
zen. Baina hamar tanto segidan 
egin zituen Salaberriak (10-16) 
eta aldeari eutsi zion bukaera 
arte. Garaipen honek 2023an 
lehen mailako lau eta erdiko 
txapelketa jokatzeko atea ire-
kiko dio Salaberriari.

Profesionaletako lehen txapela jantzi du 
Iker Salaberria goizuetarrak

Iker Salaberria txapelduna eta Egiguren V.a txapeldunordea. UTZITAKOA
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Vicente, Etxeberria eta Saralegi podiumean, sari-emaileekin batera. ONDIKOL

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Nafarroako lehen mailako 
aizkolari txapelketaren finala 
jokatu zen ortziralean Donez-
teben. Espero bezala, Otsaga-
biko Iker Vicentek bere zor-
tzigarren txapela jantzi zuen. 
33 minutu eta 10 segundo behar 
izan zituen hamar enborrak 
mozteko (lau kanaerdiko, lau 
60 ontzako eta bi oinbiko), eta 
bortz minutu baino gehoago-
ko aldea atera zion bigarren 
izan zen Zigako Joxean Etxe-
berriari (38.34). Podiumaren 
hirugarren koxkara Errazkin-
go Eneko Saralegi igo zen 
(40.28). Iaz Beintza-Labaienen 
jokatutako finaleko podiuma 
errepikatu zen, beraz.

Arribeko Txomin Amunda-
rainek eta Ibai Soroak lehen 
parte-hartzea zuten finalean 
eta laugarren eta bosgarren 
izan ziren. Amundarainek 42 
minutu eta 40 segundo behar 

izan zituen lanak burutzeko 
eta Soroak 44 minutu eta 8 
segundo.

Zortzigarren txapel honekin, 
Donato Larretxearen marka 
berdindu du Iker Vicentek. 
Floren Nazabalek Nafarroako 
bederatzi txapel jantzi zituen 
eta Mikel Mindegiak hamar. 
Beraz, esku-eskura du marka 
horiek Vicentek, batez ere 25 
urte bertzerik ez dituela kon-
tuan hartuz.

Sari banaketan Leire Ortuos-
te Doneztebeko alkatea, Jon 
Telletxea eta Patxi Larretxea 
Nafarroako Herri Kirol Fede-
razioko ordezkariak eta Miguel 
Angel Pozueta, Nafarroako 
Kirol Institutuaren zuzendaria 
izan ziren.

Txapelketa ofiziala hasi bai-
no lehen eta ondotik, harri 
altxatze erakustaldia eskaini 
zuten Lierni Osa eta Mikel 
Lopetegi Urra zarauztarrek.

Nafarroako zortzigarren txapela lortu du 
Iker Vicentek Donezteben

TTIPI-TTAPA IRURITA
Laxoa Elkarteak Nafarroako 
Pilota Federazioaren laguntzaz 
antolatutako Nafarroako XXIII. 
Paxaka txapelketako finala 
jokatu zuten azaroaren 20an, 
jendez gainezka zegoen Iru-
ritako Aranabia pilotalekuan. 
Lehen fasean  nagusi izanda-
ko Oizko hirukoteak, Ioritz 
Zelaieta, Iker Bereau eta Lau-
rendi Zelaietak osatutakoak, 
9-4 irabazi zion hasita Iruri-
tako Oscar Urrutia, Mikel 
Mindegia eta Pablo Dorrega-
rairi.

Oiztarrak nagusi izan ziren 
partida polit batean. Lehen-
biziko lau jokoak Malerreka-
koek egin zituzten eta hor 
oinarritu zuten garaipena. 
Iruritarrak hurbildu ziren, 
baina beti gibeletik izan ziren 
markagailuan. Beharbada 
txapelketa osoko partida gehie-
netan izan den emozioa faltan 
izan zuen finalak. 

Aitzinetik, hirugarren postua 
jokoan izan zuten B taldeak 
(Xabi Barberena iruritarra, 
Egoitz Prim iruritarra eta Juan 
Mari Maia elizondoarra) eta 
E taldeak (Manu Irigoien erra-
tzuarra, Mikel Sagaseta iruri-

tarra eta Jabi Apeztegia do-
neztebarra). E taldea nagusi-
tu zen, 9-3.

Beraz, lehenbiziko fasean 
sailkatu ziren bezalaxe geldi-
tu ziren taldeak azken sailka-
penean ere. Txapelketa osoan 
izan den berdintasuna faltan 
izan zen azken partidetan, 
baina Laxoa Elkartea gustura 
dago Paxaka txapelketaren 23. 
edizioak emandakoarekin. 

Orain, neguko atsedenal-
diaren ondotik, udaberrian 
Baztan-Errekako laxoa txapel-
ketaren 43. edizioari ekinen 
dio Laxoa Elkarteak, baita 
gazte eta gaztetxoen txapel-
ketei ere. Zuzen bidean, 2023ko 
udazkenean Nafarroako XXIV. 
paxaka txapelketa antolatuko 
dute.

Paxaka txapelketako lau hirukote onenak, Laxoa elkartekoekin. ONDIKOL

Iruritako pilotaria finalean. ONDIKOL

Oizko hirukotea 
nagusi XXIII. paxaka 
txapelketan
Zelaieta-Bereau Zelaietak 9-4 irabazi zieten Iruritako 
Urrutia-Mindegia-Dorregarairi azaroaren 20ko finalean

Urrezko Aizkolarien Kopako saioa 
Urdazubin abenduaren 8an

Iker Vicente berriz ere eskualdean lehian ikusteko aukera 
izanen dugu. Abenduaren 8an, ortzegunean Urdazubin 
jokatuko da Urrezko Aizkolari Kopako finalaurreko 
kanporaketa. Otsabagikoarekin batera, Julen Gabirondo 
(Urnieta) eta Julen Larrea III.a (Barakaldo) ariko dira 
abenduaren 31n Asteasun jokatuko den finalerako txartel 
baten bila. Aizkolariekin batera, gizonezko harri 
altxatzaileak binaka eta emakumeak lau kiroletan ariko 
dira. Info + 57. orrialdean.
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AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, abenduaren 3an, 6an 
eta 8an, goizez.

LESAKA
Lesakako Zerbitzuen 
Elkartearen azoka
Abenduaren 4an.

Argitsu elkartearen azoka
Abenduaren 18an.

ERRATZU
Erratzuko artisauak
Plazan, abenduaren 4an eta 
18an, 11:00etatik 15:00etara.

DONEZTEBE
Santa Luzia eguneko azoka
Abenduaren 11n.

BERA
Bertako ekoizleen merkatua
Beralandetan, abenduaren 
10ean, 10:30etik 13:30era.

MUSIKA

ZUBIETA
Piz&Lohi jaialdia
Abenduaren 2an eta 3an.

LEITZA
Jeiki Abesbatza
Herri Aretoan, abenduaren 3an, 
12:00etan.

LESAKA
Nafarroako Eguneko 
kontzertua
Elizan, abenduaren 3an, 
12:00etan.

Lesakako Abesbatza
Elizan, abenduaren 18an, 
12:00etan.

SENPERE
Talaya Quartet
Elizan, abenduaren 4an, 
17:30ean.

Mathieu Sempere
Larrekon, abenduaren 10ean, 
21:00etan.

SOLASALDIAK

AMAIUR
'Amaiur bat urtero' liburaren 
aurkezpena
Otsondo gelan, abenduaren 2an, 
19:00etan.

BERA
'Uscaldunak garen ezquero 
2022'
Beralandetan, abenduraren 2an, 
18:00etan.

ELIZONDO
Batzar Nagusiko Zigaren 
koadroen bisita gidatua
Abenduaren 6an, 11:00etan eta 
12:00etan.

'Fluyendo' liburuaren 
aurkezpena
Arizkunenean, abenduaren 9an, 
19:00etan.

SENPERE
'Anai artea 1969-2021 
elkartearen historia'
Larraldean, abenduaren 9an, 
18:00etan.

IKUSKIZUNAK

DONEZTEBE
Bertso afaria
Santamarian, abenduaren 2an. 
19:00etan triki poteoa.

SARA
Zazpiak bat dantza taldearen 
50. urteurrena
Kiroldegian, abenduaren 3an, 
18:00etan.

IRURITA
'Intxaurra' antzerkia
Gizarte Bilgunean, abenduaren 
3an, 19:00etan.

Iruritako Dantzarien Eguneko 
ikuskizuna
Frontoian, abenduaren 10ean, 
18:00etan.

'Bolante baten historia' 
dokumentala
Gizarte Bilgunean, abenduaren 
16an, 19:00etan.

LEITZA
Zinema
Herri Aretoan, abenduaren 3an 
eta 4an. 16:30ean 'Nire zirkua' 
eta 19:00etan 'Black is beltza II, 
Ainhoa'.

'Hondamendia' antzezlana
Herri Aretoan, abenduaren 11n, 
19:00etan.

URDAZUBI
Herri kirol festa
Pilotalekuan, abenduaren 8an, 
12:00etan.

EZKURRA
Triki bertso afaria
Barrankan, abenduaren 10ean.

GOIZUETA
'Aho bete hortz' Ekain 
pailazoarekin
Udaletxeko ganbaran, 
abenduaren 10ean, 18:30ean.

ARESO Euskararen eguna
Diana, euskararen aldeko murala, jokoak, kontzentrazioa, bazkaria, ipun-kontaketak, proiekzioa eta azoka.
Abenduaren 3an, 10:00etan hasita.

ABENDUAK 1 - 22
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDA

«Basoa, mendia, animaliak 
eta lurra» maite dituzten 30 
eta 34 urteko gazte leitzarrak 
dira Oihana Iraola Urkiola 
eta Iurgi Goikoetxea Irigoien. 

Iraolak «basoan ibiltzea, 
irakurtzea, musika entzunez 
baratzeko lanak egitea eta 
loreak zaintzea…» du gus-
tuko. Goikoetxeak, berriz, 
«natura eta animaliak» ditu 
zaletasun. 

Aresoko Iruñegi baserria 
hartua du bikoteak, eta bara-
tzean zein aziendarekin 
lanean aritzen dira bertan; 
«hasiera berri batean gaude, 
urte batean aldaketa asko 
izan ditugu. Gure bizilekua 
eta lantokia zena utzi ditugu, 
baserri bat erosi eta kon-
pondu dugu, gure kabia 
atondu eta gure elikagaiak 
sortzen segitu dugu. Orain 
begirada etorkizunean jarri-
ta dugu».

Ametsetako bizimodua
Bi urteko prozesu baten 
ondoren ailegatu ziren Are-
sora; «baserri dezente ikusi 
ondoren, Iruñegi guretzako 
aproposa zela ikusi genuen 
lehenbiziko egunetik: base-
rria txikia da, gure familia, 
lagun eta ingurukoen bizile-
kutik gertu dago eta ames-
ten dugun bizimodua erai-
kitzeko baldintzak betetzen 
ditu».

Hala ere, lehenagotik espe-
rientzia dute baserriekin; 
«Intzako Orixenea baserrian 
bizi izan gara bost urtez, 
Araitz bailaran». 

Bost urtetan «asko ikasi 
genuen. Zer eta nola egin 
nahi dugun ikusi eta ikaste-
ko balio izan zigun eta era-
baki hau hartzeko indarra 
eman zigun».

Baratze ekologikoa
Bigarren urtea dute Iruñegin 
baratzearekin eta «denetik» 
lantzen dute bertan, baina 
oraindik «gauza bakoitza 
nola egokitzen den» proba-
tzen ari dira. Izan ere, «kilo-
metro gutxiko aldea badago 
ere, zeharo aldatzen da 
baratzea Intzatik Aresora». 
Momentuan, «hiru familien-
tzako baratzea» egiten dute, 
«udan eta udazkenean kon-
tserbak egiten ditugu eta 
soberakinak saldu egiten 
ditugu».

Ekologikoan lantzen dute 
lurra: «ez dugu herbizida, 
intsektizida ezta ongarri kimi-
korik erabiltzen, gure azien-
den ongarria baizik. Guretzat 
garrantzitsua da jaten dugun 
hori guk sortzea, eta sortzen 
dugun hori osasuntsua iza-
tea».

Bere arriskuak ere baditu, 
baina merezi du; «urte batean 
ekoizpenaren zati bat gaitzen 
batengatik galdu behar badu-
gu, nahiago dugu galera hori 
onartu erremedio kimikoren 
bat erabili baino. Lurra eta 
ingurumena zainduz bakarrik 
ulertzen dugu baratzeko jar-
duna».

Ahuntzekin lanean
Baratzeaz gain, ardiak, ahun-
tzak, txerriak eta hegaztiak 
dituzte baserrian. «Estentsi-
boan ari gara, baina asmoa 
epe motzean ekologikoan 
aritzea da. Ekologikoa pro-
zesu bat bezala ikusten dugu, 

pausoz pauso lortu beha-
rreko helburu bat.

Momentuz, antxumeak eta 
arkumeak saltzen dituzte. 
«Urte hauetan ikusi dugu 
izugarri gustatzen zaizkigu-
la ahuntzak. Urteetan pix-
kanaka osatu genuen baso-
ko ahuntz-taldea saldu eta 
esnetarako ahuntzak erosi 
genituen duela bi urte». 

«Ilusio handia» dute ahuntz 
esnearekin zerbait egiteko, 
«momentuz gazta egiten 
ikasten ari gara eta lehenen-
goak probatu ditugu».

Produktuak plazara era-
mateko unea
Orixenea baserrian zeude-
nean, «Leitzako azokara 
joaten ginen ostiralero baraz-
kiak saltzera. Oso esperien-
tzia aberasgarria zen, jen-
dearekin harremanak egin 
eta gauza asko partekatzen 
genituen. Gainera, azoketan 
produktuari dagokion balioa 
ematen zaio».

Momentuan ez dute azo-
ketan parte hartzen, baina 
bi urteren ondotik Leitzako 
eta Aresoko produktuen VIII. 
azokan izan dira azaroan, 
«batez ere Iruñegi aurkezte-
ko eta jendearekin berriz ere 
harremana berrartzeko».

Etorkizunera begira
Iraolak eta Goikoetxeak argi 
dute; «baserritik bizitzea ez 
da inoiz erraza izan, eta gaur 
egun, ere ez. Baina gustuko 
tokian aldaparik ez». 

Bidea «ederra» izaten ari 
dela diote, «eta guretzat eta 
ingurukoentzat elikagai osa-
suntsuak gure eskuekin sor-
tzeak betetzen gaitu».

E t o r k i z u n e r a  b e g i r a 
«proiektu txikiren bat martxan 
jartzeko asmoa» dute, «bai-
na momentuz ideia besterik 
ez da».

Azkenik, «eskerrak eman 
nahiz dizkiegu bide honetan 
lagundu, animatu eta babes-
tu gaituzten guztiei. Berezi-
ki, gurasoei».

«Lurra eta ingurumena 
zainduz bakarrik ulertzen 
dugu baserriko lana»
OIHANA IRAOLA ETA IURGI GOIKOETXEA LEITZAKO GAZTEAK

Nire aukera

«ELIKAGAIAK 
GURE ESKUEKIN 
SORTZEAK 
BETETZEN GAITU»

«AHUNTZAK 
IZUGARRI 
GUSTATZEN 
ZAIZKIGU»
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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.
BORTZIRIAK. Borda salgai. Deitu 
gauez. ☎647 58 81 63.
BERA. Agerra auzoan, berritzeko 
dagoen pisua salgai. 75m2 ditu era-
bilgarri, sukaldea, egongela, 3 loge-
la, bainugela eta 2 balkoi, baita 
igogailua ere. ☎637 88 14 79.
DONEZTEBE. Bi logela duen 70 m2ko 
pisua salgai. Margotua eta saltzeko 
prestatua. Badu atikoa komunarekin. 
Hirugarren pisua, igogailurik gabe. 
108.000 euro. ☎687 63 27 37.

25 m² + 10 m²-ko portxea eta 3 m-ko 
altuera duen egurrezko etxe modular 
sendoa (90 milimetroko lodiera) sal-
gai. Sunbillako Ariztigain kanpinean 
kokatua. Arrazoia: Ez digutelako par-
tzela berritzen. 18.000 eurotan salgai. 
Desmuntatzea eta garraioa eroslearen 
kontu. Partikularra. ☎679 42 36 07.

OIZ. 300m2ko bi bizitzako etxea 
salgai, 342m2 ko partzelarekin. 5 
logela eta 44,8m2ko garajea. Bizi-
tzeko prest. Aukera polita. Prezioa 
330.000 euro. ☎687 63 27 37 (Eli).

SALDIAS. 2012an eraikitako 2 so-
lairuko etxea salgai. 4 logela, 3 
bainugela, egongela, sukaldea eta 
garajea. Portxea eta etxea inguratzen 
duen lorategia. Argitsua. ☎669 20 59 
70 / 677 68 66 88

ERRENTAN HARTZEKO
DONEZTEBEn bi urte daramatzan 
familia batek etxea errentan hartuko 
luke Donezteben bertan, inguruan 
edo Bortzirietan. ☎682 77 06 41 / 
662 50 42 98

KONPARTITUAK
DANTXARINEA. Pisu batean logela 
konpartitzeko dute. 250 euro hila-
betean, argia eta gasa aparte. ☎678 
07 66 65. 

LANA
ESKAINTZAK
BEHOBIA. Faisan ostatuan zerbitza-
ri bila. Langile taldea handitzeko. 
Lanaldi osoa.  ☎629 47 25 89.
BERA. Ansonea jatetxean sukaldaria 
behar dute egun osoko lanaldian ari-
tzeko. Interesatuak deitu edo eraman 
curriculuma bertara. ☎649 33 77 23.
ULTZAMA. 1.edo 2. mailako zurgin 
ofiziala behar dute lanerako. Ordutegia: 
Astelehenetik ortzegunera 08:00-16:30 
bazkaltzeko 30 minutu geldituta. Or-
tziraletan 07:15-14:30 gosaltzeko 15 
minutu geldituta. Bidali curriculuma 
info.cmadera@gmail.com helbidera.

ESKARIAK
Emakumea lan bila. Adinekoak edo 
haurrak zaintzen, etxeko lanak egiten... 
aritzeko prest. Orduka edo interna. 
Esperientzia adinekoak zaintzen, atze-
rrian eta inguruko herrietan. ☎624 36 
02 71 (Iveth).
Emakume bat adinekoak zaintzeko lan 
bila Bortzirietan. Esperientziaduna, 
externa edo interna moduan lan egi-
teko prest. Berehala lanean hasteko 
moduan. ☎603 43 41 11.
Emakumezko batek adinekoak zain-
tzen lan eginen luke. ☎688 64 70 26.
Batxilergo ikasketak dituen neska 
gaztea edozein lanetan aritzeko prest: 
garbiketan, haurrak zein adinekoak 
zaintzen egunez zein gauez… Lanean 
hasteko moduan. ☎688 64 70 26.

ANIMALIAK
SALGAI

Zerriak salgai, mini pig arrazakoak, 
hainbat neurritakoak. Barazki, fruta 
eta artoarekin haziak. 50 eurotik au-
rrera. ☎646 67 51 70.

BAZTAN. Collie arrazako txakurku-
meak salgai. Oso-oso politak. 50 
eurotan bakoitza. Txikienak 30 euro. 
☎636 18 15 46.

DENETARIK
SALGAI

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbitzua 
barne. ☎690 08 56 65.
Transbidasoan bazkide plaza salgai, 
merke. Madrilgo ibilbidea. ☎618 96 
26 11.

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 5,06
• 1.koa 4,94
• 2.koa 4,82

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 5,17
• 1.koa 5,03
• 2.koa 4,92
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

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

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,94/5,04
• Zaldi-behorrak 2,26/2,43

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 9,60/9,70
• 8-10 kilokoak: 7,70/8,40

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,645 €
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
azaroaren 11tik 18ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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Jangelako altzariak salgai, estilo 
rustikoa. Mahaia (bi luzapen), sei 
aulki eta bi komoda. Egur trinko-
koak. Egoera ezin hobean. Neurriak: 
Mahaia: 100 x 115/160/205; ko-
moda bat: 198 x 56 x 98 eta bertze 
komoda: 157 x 52,5 x 98. Prezioa: 
700 euro. Argazki gehiago bidal-
tzeko aukera. ☎629 65 65 42.

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

BERTZELAKOAK
DONEZTEBE. Instalazioak eta etxera 
gasolioa banatzeko kamioiak errentan 
hartzen dituzte. ☎948 45 02 72.

URTEBETETZEAK

Igantziko Oinatz eta Aiala Seinek 
abenduaren 3an eta 10ean 9 eta 5 urte 
beteko dituzte. Zorionak etxeko errege eta 
erreginari familia guziaren partetik! Muxu 
pottolo pilaaa!!

Inge Leoz 
Apezetxeak 4 urte 
bete ditu azaroaren 
28an. Zorionak Inge 
Arantzako eta 
Hondarribiko familia 
guziaren partetik!

Sunbillako Isabel 
Inda Arregik 
azaroaren 18an 103 
urte bete ditu. Zorio- 
nak amatxi, 103 urte 
zurekin opari bat da 
guretzat. Maite 
zaitugu!

Noak azaroaren 9an eta Julenek azaroaren 
15ean urteak bete dituzte. Zorionak etxeko 
guzien partez bi pottokoei. Egun politak 
pasatu izana espero dugu. Muxu potoloak 
bioi Lesakako eta Irungo familien partez.

Aunitz urtez Intza! Abenduaren 5ean 
10 urte beteko dituzu eta musu haundi-
haundi bat etxekoen eta familia guziaren 
partez. Ongi pasa zure eguna!

• Haritz Laxagueborde Goñi, Sarakoa, azaroaren 1ean.

SORTZEAK



ZERBITZUAK

66 ttipi-ttapa | 819. zk. | 2022-12-01

• Jean Michel Forestier, Sarakoa, urriaren 12an, 73 urte 
zituela.

• Marcos Irigoien Prieto, Elizondokoa, azaroaren 12an,  
88 urte zituela.

• Jose Manuel Salaberria Biurrarena, Sunbillakoa, azaroaren 
15ean, 70 urte zituela.

• Pablo Irastorza Ugaldebere, Irunen, azaroaren 15ean,  
70 urte zituela. 

• Estefania Bergara Mendiburu, Zugarramurdikoa, azaroaren 
17an, 78 urte zituela. 

• Mª Dolores Rekarte Irigoien,  Elizondokoa, azaroaren 18an, 
84 urte zituela.

• Jose Luis Indabere Telletxea, Legasakoa, azaroaren 19an, 
81 urte zituela.

• Julia Irigoien Irigoien, Berakoa, azaroaren 20an, 78 urte 
zituela.

HILBERRIAK

OROIGARRIA

Pablo
IRASTORZA UGALDEBERE

Ttipi-ttapako berriemaile izana

Momentu gogor hauetan
familiaren saminarekin

bat egiten dugu. 

OROIGARRIA

Pablo  
IRASTORZA UGALDEBERE

Beti irribarrea zenuen lagun min
gauza denen gainetik aitzinera ekin

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

Irunen, 2022ko azaroaren 15ean, 70 urte zituela

ZURE FAMILIA
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