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NIRE TXANDA

Bortzirietako Haurren Eguna mintzagai
Duela hamar urte, irailaren hondarrean Bortzirietako Haurren 
Eguna antolatzen ari zen Berako Labiaga ikastolako guraso 
talde bat. Helburua, Bortzirietako eta Iparraldeko haurrek elkar 
ezagutzeko gune bat izatea zen, eta horren inguruko xehetasu-
nak aletu zituen ikastolako guraso Joxelu Loiartek. TTipi-TTapa-
ri kontatu zionez, egun osoko besta bat zuten burutan eta 
horretarako puzgarriak, puzzle erraldoiak, kontsolak eta Irrien 
Lagunak taldearen eskutik zirku eskola antolatu zituzten. Egu-
na behar baten ondotik sortu zela azaldu zuen: «Bortzirietako 
eta Iparraldeko haurren topaleku bat izatea nahi dugu eta beraien 
artean elkar ezagutzea. Bertatik bertara gaude eta urruti gau-
dela ematen du».

2012-09-20 · TTIPI-TTAPA · 574 zk.

CANDIDA
JAUREGI
AMAIURTARRA

Aresoko Antonio Alustiza 
artzainak eta Ttiki txakurrak 
20. txapela lortu zuten 
Uharte-Arakilgo Artzain 
Zakur Txapelketan. Hori 
irabazita, Nazioarteko 
txapelketara sailkatu dira.

ANTONIO
ALUSTIZA
ARTZAINA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Kategoria

MIEL M. ELOSEGI IRURTIA LUZE

Karmeleren ustez ostatu baten kategoria komunak ematen 
du. Alegia, komuna nolako, ostatua halako. Baliteke, bai, 
arrazoi puska bat izatea. Mendian, ordea, komunik ez den 
lekuetan, jendearen kategoria zein den ikusteko zantzuak 
aurki ditzakegu. Azken aldiko jende oldeak bazter guztietan 
utzitako arrastoek kezka sortu didate. Trenbide inguruan 
ibiltzea aski han eta hemen komuneko paperak, kaka pilak 
eta abar nonahi topatzeko. «Pastelak» bidearen erdi-erdian 
aurki daitezke inguruan 
utzitako zikindutako paperez 
apainduta. Berriz ere hortik 
pasa behar duenak egin al 
lezake halakorik? Badakigu 
batzuetan larrialdiak izaten 
direla baina ezin al da bidetik 
baztertu eta zerbait 
txukunagoa utzi? Ezin al da baztertu, orbela edo harriren 
batekin estali edo papera gorde eta zakarrontzira bota? Ez 
dakit... Nolanahi ere, bistakoa da gizarte honen 
ezaugarrietako bat dela zikinkeria sortzeko gaitasun 
ikaragarria izatea. Ikasiko ahal dugu bazterrak txukunxeago 
zaintzen!

«GIZARTEAK 
ZIKINKERIA 
SORTZEKO 
GAITASUNA DU»

Irailaren 3an 107 urte bete 
zituen Amaiurko 
Arginenean bizi den 
Candida Jauregik. Osasunez 
ongi dago eta kantu 
zaharrak kantatzen ibiltzen 
omen da. Zorionak!

Kutsidazu bidea, Ixabel

Emakume honekin bakarren batek kontrakoa uste bazuen 
ere, sortzeak hiltzea zor eta erresuman barrena auzoz auzo 
bere zerraldoa street-jiran aste osoan ibili ondotik, lurrak 
gozo hartu behar izan du honez gero Ixabel. Gure emeritoa 
ere, ancha es Castilla, azken agurra ematera hurbildu zaio, 
bai ala bye. Eta Charles III.a? Lanera, 73 urtereking.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Aldaketarako garaia

Dagoeneko hasiak gara Nafarroan aldaketa klimatikoak ekar 
diezagukeenari usaina hartzen: sute ikaragarriak, idortea, 
bero boladak… eta ondorioz ur mozketak, lo egin ezinda 
pasatako arratsak, inoizko uztarik okerrenak… Maila 
orokorrean ere azken urteetan krisiak bata bertzearen 
ondotik jasaten ari gara: osasun krisia, krisi ekonomikoa, krisi 
energetikoa, eta laster elikadura krisia. 

Honek guztiak adierazten digu mugatik gero eta hurbilago 
gaudela. Lur planetan giza espeziearen biziraupena 
mantentzeko eta jasangarria izan ahal izateko mugatik alegia. 
Gainera, honetan guztian okerrena da, berez, jakin 
badakigula nola eman buelta egoera honi eta baditugula 
horretarako behar diren tresnak. Horrela adierazi zuen 
IPPCaren (Klima Aldaketari Buruzko Gobernu Arteko Taldea) 
presidenteak aurtengo apirilean, mundu osoko zientzialariek 
osatzen duten talde honek krisi klimatikoaren inguruko 
hirugarren txostena argitaratu ondotik. Txosten horrek berak 
adierazi zuen, diru aski badagoela arazoak konpontzeko, 
baina tamalez, finantziazio publikoa eta pribatua gehiago 
erabiltzen da erregai fosiletarako, krisi klimatikoa 
konpontzeko baino.

Eta honen aitzinean zer?  Arazoaren larritasuna ikusirik, 
hainbat pertsonak jokatzeko 
modu ezberdina hartu dute. 
Badira negazionismoan bere 
tokia bilatu dutenak 
arazoaren larritasuna ukatuz. 
Bertze batzuei arazoak 
gainezka egin die, eta 
egoeraren txarrena 

ailegatzeko esperoan geldituko direnak edo ailegatu 
bitartean «bizitza bizi» nahi dutenak hor daude. Badira 
naturaren defentsan urteak daramatzatenak eta horretan 
segitzen dutenak ere, instituzio eta enpresen aitzinean 
presioa eginez gauzak alda daitezen. Eta ertzetan bada ere, 
badago jende anitz egungo sistemari alternatibak bilatzen eta 
eraikitzen ari dena. 

Erranen nuke, azken horiek, alternatibak bilatu eta 
eraikitzen ari direnek, eta modu antolatuan aldarrikapenak 
egiten dabiltzanek badutela itxaropena. Gauzak hobeki egin 
ditzakegunaren eta mundu hobea eraiki dezakegunaren 
itxaropena. Agian, bada itxaropen horri heltzeko garaia. 
Etorkizun hobea imajinatuz, aldaketa bulkatzeko grina 
dugunon garaia. Gure Garaia! 

Zu ere, irakurle, kezkatua bezain itxaropentsu bazaude, 
irailaren 30etik urriaren 2ra Portugaleten ospatuko diren 
ekotopaketetan parte hartzera gonbidatu nahi zaitut. 
Interesa izanez gero, aste honetan bertan, irailaren 23an 
Elizondon, Baztango Talde Ekosozialaren eskutik topaketa 
hauen inguruko aurkezpena izanen da. Egitarau oparoa 
duten topaketak dira, hainbat gairen inguruan hausnartzeko, 
ongi pasatzeko, eta Euskal Herriko ekologismoari lotutako 
marko komun bat eraikitzeko asmoa dute. Zatoz, azken krisia 
baino gehiago gure garaia dela aldarrikatzera!

LOREA FLORES COMPAINS

«ALDAKETA 
BULKATZEKO 
GRINA DUGUNON 
GARAIA DA»

Nik ere badakit 'desbrozatzen'

Harro erran ohi dugu auzolana gure identitatearen parte dela, 
gure herriarekin arduratsu eta konprometitua den komunitatea 
dela gurea. Gai aunitzek bezala, honek ere baditu bere argi-
ilunak; eta errealitate bat da: emakumeon parte hartzea 
baxuagoa izaten da beti auzolanean. Batez ere, lan fisikoa egin 
behar den horietan. Bertzeetan, segur aski, gehiengoa izanen 
gara. 

Dilema berarekin egiten dugu topo aldiro-aldiro «herriko 
bazterrak mantentzeko» edo «Baztandarreneko karroza egiteko» 
deialdia zabaltzen denetan. «Nik ez dakit gauza horiek egiten» 
pentsatzen dugu emazteki aunitzek, beraz, «ezin izanen dut 
inongo ekarpenik egin». Maiz jarri izan gara lagunak pentsa-
tzen: «Eta zergatik dakite gure adintsuko mutilek hori dena 
egiten, eta guk ez?». Erantzuna argi dugu: «Ez digutelako inoiz 
erakutsi». 

Segur aski mutil horiek guziek hainbat modutan ikasi dute 
dakiten hori guzia egiten. Izan daiteke baserriko lanetan, 
ikasketetan, lanean edo auzolanean bertan. 2022. urtean, 
dagoeneko badakigu gure jendartea nola dagoen egina, eta 
desberdintasunak zenbaterainokoak diren. Ez naiz hasiko orain 
azalpenak ematen. Baina emakume eta gizonei rol desberdina 
inposatzen zaigunez, bizitzan aitzinera egiteko bide desber- 

dinak irekitzen zaizkigu. 
Hortaz, etxe berdinean hazi 
garen bi pertsona izanik, nik 
ez dakit desbrozatzen eta nire 
anaiak bai.

Bertzelako argudiorik ere 
aditu izan dut. Horiek lan 
gogorrak direla eta indarra 

behar dela horretarako, edo hemen borondatea duenak ikasten 
duela, eta ez badakit, orain arte interesa agertu ez dudalako 
dela. Zenbatetan hasi naiz «ez dagozkidan» lan horiek egiten, 
eta kendu didate tresna eskuetatik? «Ez dakidalako» edo «min 
hartuko dudalako». Zenbatetan galdetu dut zertan lagundu 
nezakeen eta ez dut isiltasun bat bertzerik hartu bueltan? 
Zenbatetan ikusi dut mutilen bat ezinean, bakarrik egin ezin 
den lana delako, baina ez dit laguntzarik eskatu, batek daki 
zerengatik?

Hiru adibide ergel izan daitezke horiek, zuen inguruko 
emakumeei galdetuz gero bertze hainbertze atera ahalko 
genituzke. Eta traba horien guzien gainetik, badaude 
desbrozatzen, eraikitzen, zulatzen dakiten emakumeak. Ukatu 
zaien lekuan muturra sartu zutelako noizbait seguruenik. Eta ez 
uste haiek gehiago parte hartzen dutenik auzolanean, haien 
jakintzak erdia balioko du gizon aunitzen buruan. 

Ez al da hobeki geroz eta jende gehiagok parte hartzea 
auzolanean? Gehiagoren artean errazago eginen dira lanak. 
Baina duela guti leitu nuen adibide bat ekarriko dizuet 
gaurkoan. Gizonek bakarrik parte hartzen zuten dantzetan 
emakumeak sartu direnetik, dantzarako afizioa ikaragarri jaitsi 
omen zaie gizonei. Esklusiboki haiena zen espazioa galtzean 
(pribilegioa edo boterea galtzean) parte hartzeari uzten omen 
diote. Espero dut auzolanarekin berdina ez pasatzea.

AINTZANE ARIZTEGI BARRENETXE

«EZ AL DA HOBEKI 
JENDE GEHIAGOK 
PARTE HARTZEA 
AUZOLANEAN?»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Mutil gazte aktibotzat daukat 
neure burua, alaia eta patxa-
datsua.
Zein dira zure zaletasunak?
Saltsa askotan ibiltzen naiz. 
Bertsotan, pilotan, futbolean 
eta dantzan aritzen naiz aste-
ro. Musika ere gustuko dut.
Zer gustatuko litzaizuke ikastea?
Bigarren batxilergoa hasi be-
rri dut, baina hortik aurrera 
ez dut ezer argi. Gaur egun 
ditugun aukera guztiekin ez 
da erraza bat aukeratzea. Az-
keneko momentuan erabaki-
ko dutela uste dut.
Nola hasi zinen bertsotan?
Gutxi gorabehera 10 bat urte-
rekin hasi nintzen. Eskolara 
etorri zitzaizkigun eskolaz 
kanpoko jarduerak aurkezte-

ra, eta horietako bat zen ber-
tsolaritza. Niri interesgarria 
egin zitzaidan, izena eman 
nuen, eta gaur arte.
Zergatik duzu hain gustuko?
Batetik, norberak barnean 
duena ateratzeko modu bat 
da; bertsoak, azken finean, 
zure pentsamenduen, ikus-
puntuaren,  umorearen… 
adierazpen zuzena dira, eta 
nahi bezala ateratzen direnean 
satisfakzio handia sortzen dute. 
Bestetik, sozializaziorako erre-
minta bikaina da; lagun asko 
egin ditut bertsoen inguruan 
eta hainbat giro ezagutzeko 
balio izan dit.
Hainbat txapelketetan ibili zara. 
Berezko zerbait da edo ordu au-
nitzeko lanaren emaitza?
Gauza guztiek bezala, bietatik 
badu. Norberaren berezko 

trebetasuna da oinarria, baina 
hortik aurrerakoa lanketaren 
emaitza da. Inor ez da bertso-
lari profesional egiten deus 
landu gabe. Maila batean edo 
bestean, denok izan gaitezke 
bertsolari.
Eta noiz hasi zinen pilotan?
Txiki-txikitatik ibili naiz Au-
rrera pilota eskolan. Bertsoe-
kin bezala gertatu zitzaidan.
Zenbatero entrenatzen zara?
Astean bitan izaten ditut en-
trenamenduak, eskutako mi-
nek uzten didatenean.

Zer nahiago duzu, bertsolaritza 
edo esku pilota?
Ez dago konparatzerik, oso 
ariketa ezberdinak dira eta 
biak ditut oso gustuko. Ezingo 
nuke bat aukeratu.
Zein dira zure asmoak epe mo-
tzera?
Batxilergoa bukatu eta uni-
bertsitatera joatea, ahal den 
heinean nire afizioei eutsiz.
Eta epe luzera?
Batek daki zer ekarriko didan 
etorkizunak. Oraingoz, egu-
nean egunekoa eginen dut.

EKI MATEORENA ZOZAIA LEITZAKO GAZTEA

«Maila batean edo 
bestean denok izan 
gaitezke bertsolari»

11 GALDERA LABUR
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Aukeren bidean

ARANTXA GAMIO IGOA 

Bidean dira, itzulerako  
bidean.

Ordu luzeak, hegazkin, 
autobus, kotxe eta kamioiz 
egindako bidaiarekin bi 
errealitateak lotuko dituzte 
gure artean izan diren 
neska-mutil sahararrek. 
Udan Nafarroako harrera 
familietan bizitakoa eta 
beraiek han errefuxiatu 
kanpamenduetan bizitzea 
tokatzen zaiena uztartu 
beharko dituzte. Beraiei 
dagokie.

Guk, hemen gelditu garen 
harrera familiok ere, badugu 
zer egina.

Oroitzapen eta 
sentimenduen dantzak 
sorrarazten duen irribarrea. 
Isiltasuna. Malkoak. 
Aurtengo esperientzia itxi 
beharra. Eta berriz, gurean 
izan den haurra, ondoan 
izateko irrika pizturik 
mantentu beharra hurrengo 
udan itzulera 
ahalbideratzeko; nahiz eta 
horrek erran nahiko duen 
beren borondatez gaindiko 
errealitate lazgarria 
mantentzen dela, 47 urte 
dirauen gerra eta errefuxiatu 
egoera, alegia.

Ttikitasunean handi zuk 
ere aukera sortzen ahal 
duzu, harrera familia bihur 
zaitezke. Horretarako 
Saharaztan edo ANAS 

(Sahararen Lagunen 
Nafarroako Elkartea) 
elkarteekin Facebook bidez 
harremanetan jarriz. Eta 
zenbait astez elkarbizitzan 
jaso eta bizitakoarekin 
aberatsago bihur zaitezke 
nahiz eta beraiek joan 
berritan hutsago sentitu.

Aukerak hartu emanez, 
eraiki dezala norberak bere 
bidea.

Lanpostuak 
egonkortzea 
Nafarroako 
administrazioan: 
alemana bai, euskara 
ez

FERMIN ZABALTZA ALEMAN
ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ 
TALDEAREN IZENEAN

Nafarroako Gobernuak 
administrazioko 3.589 
lanpostu egonkortzeko 
asmoa du, eta joan den 
abuztuaren 25ean argitaratu 
zuen lehenbiziko deialdia 
(Nafarroako Aldizkari 
Ofiziala, Funtzio Publikoko 
zuzendari nagusiaren 
1934/2022 Ebazpena). 
Bertan ikusten da alemana, 
ingelesa eta frantsesa jakitea 
Nafarroa guztian baloratuko 
dela, eta euskara, berriz, ez 
dela balioetsiko legeak 
«ez-euskaldun» deitutako 
eremuan.

Legegintzaldiko 
hirugarren urtea, da eta 
gutxieneko hori ere ez da 

lortu, hots, Nafarroa guztian 
euskara alemana adina 
behintzat baloratzea. 
Legealdiaren bukaera iristen 
denean, zer balantze egin 
beharko dugu?

IRAKURLEAK MINTZO

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

GAIZKA ZULAIKA ITURRIA
ARANTZAKO BERTSOLARIA
BAZTAN-BIDASOKO BERTSOPAPER
LEHIAKETAN 
C MAILAN 2. SARIA

Arantzako inauterik
Doinua: Txe eta zapata

BOTA BERTSOA

Bi urte joan dira

bestarikan gabe

inauteriak dira

gure herrin jabe.

Kantari ari gara 

txori batzun pare

egun bat falta da ta 

nerbioso gaude. 

Zakutenin gosaldu

 zingar ta arroltze 

anisarekin aio 

egarri ta gose

Salutu behar ttugu 

Pakita ta Joxe

gure esperun daude 

baserriak hortxe.  

Kordionak hartuta

kantari abitu

ardo eta tortilla

mahai gainin prest ditu. 

Aspertu arte ase, 

dieta ez begitu 

umore onarekin

nahi dugu segitu. 

Eguna luze joan da

goazen herrira

afaria dugu orain

hau nuen desira. 

Poteoa musika 

eta kalejira

bihar bertze egun bat 

oraingoz aski da. 
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G. PIKABEA LEITZA
Igeriketa, atletismoa, surfa, txi-
rrindularitza... Txiki-txikitatik 
lotura estua izan du Usoa Os-
tolaza Zabalak (Zarautz, 1998)  
kirolarekin. Igeriketan eta atle-
tismoan hasi zen aurrena, eta 
horiek utzi gabe, surfean ibili 
zen gero, guztietan lehian. Hala 
ere, urte luzez triatloia izan da 
bere kirol kuttuna, eta gurasoak 
izan ditu horretan erreferente. 
2020an utzi zuen triatloia, ha-
labeharrez, eta geroztik, txirrin-
dularitzan dabil buru-belarri. 
«Uste baino gehiago gustatu» 
zaiola dio, eta horretan egin 
nahi du orain bidea, «aukera 
politak» sortu zaizkiolako eta 
gozatzen ari delako. Etorkizu-
nean triatloira bueltatzeko as-
moa, ordea, ez du burutik ken-
du.  Joan den urtetik Leitza du 
bizileku zarauztarrak, eta dioe-
nez, «kirolaren aldetik Leitzara 
etortzean ez dit aldatu egune-
rokoa». Gustura dago. 
24 urte besterik ez eta kirol ibilbi-
de polita osatzen ari zara. Haur-
tzarotik kirolari lotuta? 
Bai, txiki-txikitatik nabil kiro-
lari lotuta. Aurrenean igeriketan 
hasi nintzen eta gero atletis-
moan, bi kirolak nahiko txiki-
tatik egin ditut. Nire gurasoek, 
bai aitak eta bai amak, biak 
triatloietan ibiltzen dira, eta 
eredu horri jarraituz deseatzen 
egoten nintzen 14 urte bete eta 
trialtoian federatzeko. Ordura 
arte triatloi txiki batzuk egiteko 
aukera izan nuen, baina ezin 
nuen federatuta lehiatu, eta 14 
urterekin aukera izan nuenean, 

triatloietan gero eta serioago 
hasi nintzen, triatloiak eta dua-
tloiak eginez. Horrez gain, 9-10 
urtetatik 15-16 urtetara, surfean 
ere lehian ibili nintzen. Atletis-
moan 18-20 urtera arte jarraitu 
nuen, krosetan parte hartuz, 
triatloiak prestatzeko helbu-
ruarekin. Nire lehentasuna 
triatloia zen. 
2020ra arte aritu zinen triatloian. 
Nolako oroitzapenak dituzu? 

Oso onak. Lasterketa bat baino 
gehiago egin nituen aitarekin 
eta amarekin, bakoitza bere 
erritmoan baina lasterketa be-
rean, eta oso oroitzapen onak 
dauzkat. Gaur egun gero eta 
emakume eta gazte gehiago 
ikusten dira triatloietan, baina 
ni hasi nintzenean, 20 urtetik 
beherako neska-mutilak oso 
gutxi ziren. Garai hartan ez ze-
goen triatloi eskolarik, eta 14 

urteko ume bati ez zaio okurri-
tzen triatloian ibiltzea, orduan 
ez behintzat. Nire kasuan gu-
rasoak mundu horretan nituen, 
beraiek ziren nire erreferente, 
eta horrela sartu nintzen. Gaur 
egun, triatloi eskolak daude, 
eredu gehiago daude, eta umeek 
txikitatik hartzen dute bide hori.  
Zein bide egin zenuen? 
Distantziaren arabera, lau moda- 
litate daude triatloian. Distan-
tzia motzena esprinta da. Moda- 
litate horretan hasi nintzen 750 
metro igeri, 20 kilometro bizi-
kletan eta 5 kilometro korrika. 
16 urterekin nire aurreneko 
olinpikoa egin nuen, 1,5 kilome- 
tro igeri, 40 kilometro bizikletan 
eta 10 kilometro korrika. Han-
dik aurrera distantzia olinpikoa 
eta esprinta uztartzen hasi nin-
tzen. 19 urterekin lehenengo 
half triatloia egin nuen, ironman 
erdia: 1,9 kilometro igeri, 90 
kilometro bizikletan eta 21,1 
kilometro korrika. Distantzia 
hori asko gustatu zitzaidan eta 
horretan zentratu nintzen. Se-
rioago hasi nintzen, baina gero 
dena aldatzen hasi zen... 
Baduzu gogoan gelditu zaizun 
momenturen bat? 
Asko. 2019an, Nizan (Frantzia), 
jokatu zen Ironman erdiko 
munduko txapelketara sailkatu 
nintzen eta hori berezia izan 
zen [18 eta 24 urtekoen mailan 
brontzezko domina lortu zuen]. 
Lasterketa asko izan dira bere-
ziak. Baina badut bat zintzilik, 
Zarauzko triatloia. 20 urte behar 
dira parte hartzeko, eta horren 
zain nengoen, baina orduan 
hasi zen dena konplikatzen.
Konfinamendua etorri zen eta ho-
rrekin batera, lesioengatik triatloia 
utzi behar izan zenuen... 
2019ko munduko txapelketan 
ezkerreko sorbaldako mina 
sumatzen nuen. Denboraldi 
hura minez egin nuen, eta trau-
matologoari sorbaldako labrum 
kartilagoa hautsia nuela irudi-
tu zitzaion. Ez zuen ondo ziur-
tatu, baina zuzenean ebakuntza 
gelara bidali ninduen. Han 
konturatu ziren ez neukala hau-
tsia, bizeps luzeko tendoia zela 
degeneratua nuena. Sorbalda-
tik ebakuntza egin eta tendoi 

«Lehiarako motibazioa 
joanda ere berdin-berdin 
eginen dut kirola»
USOA OSTOLAZA ZABALA LABORAL KUTXAKO TXIRRINDULARIA

Txikitatik kirolaria da Leitzan bizi den zarauztarra. Urte asko eman ditu lehian, besteak beste, 
atletismoan, igeriketan, surfean eta triatloian. Gaur egun, Laboral Kutxako txirrindularia da

Entrenatu bakarrik edo 
taldean?
Taldean.
Zeure burua hitz gutxitan...
Konstantea, saiatua eta 
burugogorra.  
Kiroletik kanpo zein 
dira zure afizioak?
Lagunekin egunpasa egitea, 
itsasoan surfa egitea, mendian 
txakurrarekin egunpasa 
egitea, irakurtzea, zinemara 
joatea... Denetarik pixka bat.
Bizitzeko toki bat?
Orain Leitzan oso gustura 
nago eta Leitza. 
Leitzako txokorik 
gustukoena?
Eguzkizko muinoa.
Maniarik lehiatu aurretik?
Ez. Detaile txikiekin maniatikoa 
naiz, baina lehiatu aurretik 
ez. 
Zarauzko hondartza ala 
Leitzako mendiak?
Zarauzko hondartza.

Kirolari bat?
Ainhoa Murua.
Liburu bat?
Lagun izoztua.
Musika talde bat?
Hertzainak. 
Pelikula bat?
Bohemian Rhapsody.
Nora bidaiatuko zenuke?
Islandiara.
Amets bat?
Furgoneta batekin munduan 
barrena bidaiatzea.

MARKEL BAZANBIDE (LABORAL KUTXA)

Usoa Ostolazarekin labur-labur
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hori moztu zidaten. Ebakuntza 
ondorengoa konplikatu egin 
zen. Fisioterapeuta naiz lanbi-
dez, eta lanean sorbalda behar-
tu eta gainera igerian entrena-
tzen jarraitzen nuen. Horrela 
jarraitu nuen denbora luzez, 
igeriketa lasaiago hartu behar-
ko nuela eta urte hartan tria- 
tloirik ezin izanen nuela egin 
konturatu nintzen arte. 
Kolpe gogorra izan zen? 
Bai, bai. Lesioarekin oso-oso 
gaizki pasatu nuen. Triatloia ez 
nuen utzi nahi, asko gustatzen 
zitzaidan eta momentu hura 
oso gogorra izan zen.
Eta bizikletarekin hasi zinen... 
Txirrindularitza probatzearen 
arrazoia sorbaldako ebakuntza 
izan zen, baina aldi berean, 
banuen gogoa. Atletismoan eta 
igeriketan lehian ibilitakoa nin-
tzen, baina txirrindularitzan ez 
eta uste baino gehiago gustatu 
zitzaidan. Hiru lasterketa egin 
nituen Zarauzko txirrindulari-
tza taldearekin eta denboraldi 
bukaeran Laboral Kutxak deitu 
zidan, hurrengo denboraldian 
beraiekin hasteko proposatuz. 
Baiezkoa esan nien. 2021ean, 
nire asmoa triatloia eta txirrin-
dularitza uztartzea zen. Lehen-
tasunak triatloia izaten jarraitzen 
zuen eta txirrindularitzan ibil-
tzea triatloiko entrenamendue-
tarako ongi etorriko zitzaidala 
ikusten nuen. Baina sorbaldak 
gaizki jarraitzen zuen eta es-
kuineko txorkatilan  hezur-ede-
ma bat eduki nuen. Horrek ez 
zidan korrika ongi egiten uzten. 
Ez igeri, ez korrika... Bizikletari 
heldu nion, eta bizikletak gero 
eta garrantzi handiagoa hartu 
zuen nire bizitzan. Aurten era-
bat bizikletan ibili naiz eta hu-
rrengo urtean ere hala eginen 
dut. Onartu behar dut hasieran 
beste aukerarik ez neukalako 
hasi nintzela, baina gero eta 
gehiago gustatzen zait. Aukera 
politak sortzen ari zaizkit, eta 
orain gero eta gehiago hobetu 
nahi dudalako jarraitzen dut. 
Momentuz sorbalda eta hanka 
hobeto dauzkat, baina ez naiz 
igerian ibiltzen. 
Txirrindularitzak kirolaz berdin-ber-
din gozatzeko aukera ematen dizu? 

Bai. Triatloia eta txirrindularitza 
oso ezberdinak dira. Triatloia 
bakarkako kirola da, eta txirrin-
dularitza taldekakoa. Batzuetan 
besteentzat lan egitea tokatzen 
da, eta besteetan zuretzat. Tal-
de lana da. Horrek asko betetzen 
nau. Baina batean edo bestean, 
egunerokotasunean kirola egi-
ten jarraitzen dut eta berdin-ber-
din gozatzen dut.
Hasieratik, goi mailako txirrindu-
laritza probatan ari zara. Nola 
ikusten duzu zeure burua? 

Hasieran dezente kosta zitzai-
dan eta oraindik ere kostatzen 
zait pelotoian ibiltzea. Oso hur-
bil ibiltzen gara, tartean eror-
ketak izaten dira eta hori izan 
da gehien kosta zaidala. Baina 
munduko txirrindulari onene-
na artean lehiatzeko aukera 
izatea, lasterketa ezagun asko-
tan parte hartzea, Euskal He-
rriko Itzulian bertako jendearen 
babesa jasotzea... Esperientzia 
ederra izaten ari da.  Gero eta 
gehiago egokitzen ari naiz, bai-
na nire bigarren urtea da eta 
oraindik asko dut ikasteko.
Itzuliko arantza hor gelditu zaizu? 
Lehenengo etapa bakarrik egin 
nuen. Gaizki sentitzen hasi 
nintzen, arnasa ezin hartuz, 
eztulka... Bukaeran testa egin 
nuenean positibo eman nuen 

eta ezin izan nuen hurrengo 
etapatan atera. Kristoren pena 
hartu nuen, oso lasterketa bere- 
zia baita, maila haundikoa eta 
etxeko errepideetan. Ea hurren-
go urtean badugun aukera.
Abuztuan El Carmen proba iraba-
zi zenuen, zure lehen garaipena... 
Larrabasterran (Bizkaia) izan 
zen, Torneo Euskaldunerako 
puntuagarria. Nire lehen garai-
pena izan zen eta oso pozik 
gelditu nintzen. Ez nuen espe-
ro eta horrek ilusio berezia egi- 
ten du entrenatzen jarraitzeko.  
Nola laburbilduko zenuke aurten-
go denboraldia? 
Lehengo urtetik aurrerapausoa 
ematen ari naizela ikusten dut: 
pelotoian joaterakoan, tekni-
koki... Talde bezala, iaz baino 
maila dezente haundiagoa 

Laboral Kutxa txirrindularitza taldearekin bigarren denboraldia egin du Ostolazak. MARKEL BAZANBIDE (LABORAL KUTXA)

«ORAIN  
TXIRRINDULARITZAN 
JARRAITZEKO 
MOMENTUA DA»
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dugula iruditzen zait. Fun-
tzionamendu aldetik ere hobe-
kuntza ikusten dut, estrategia 
aldatzen ari da eta gero eta 
hobeto ari gara. Bide horretan 
jarraitu behar dugu.
Bi urtez lasterka ibili gabe egon 
ondoren, iaz Espainiako duatloi 
txapelketa irabazi zenuen... 
Txirrindularitzako denboraldia 
bukatzen ari zela, korrika pro-
batzen hasi nintzen eta distan-
tzia erdiko Espainiako duatloi 
txapelketa egitekoa zela ente-
ratu nintzen. Ez nuen aukera 
haundirik, irailean hasi nintzen 
korrika eta bi hilabete eskas 
nituen prestatzeko. Baina par-
te hartu eta irabazi nuen. Oso 
pozik gelditu nintzen. Lehen 
aipatu dudan Nizako triatloi 
probarekin batera, hori ere  las-
terketa berezia da.
Hiru kirolen artean, zein aukera-
tuko zenuke? 
Bizikleta edo korrika. Bien artean 
zalantza haundia edukiko nuke, 
baina bat aukeratzekotan igual 
bizikleta hartuko nuke. Igeri-
keta ez, hori seguru. 

Gaur egun nolako entrenamenduak 
egiten dituzu? 
Bizikletan egunero ibiltzen naiz. 
Oso egun jakinetan hartzen dut 
deskantsu, eta normalean, de-
kantsu aktiboa izaten da, hau 
da, ordu eta erdiko saioa, arra-
bolean hankak askatu. Tarteka 
gimnasio saioaren bat ere egi-
ten dut, mugikortasun ariketak, 
core ariketak... Zarautzen ari 
naiz lanean, eta lanegunetan 
denbora justuagoarekin ibiltzen 
naiz entrenatzeko, eta entra-
menduetatik errekuperatzea 
gehiago kostatzen zait. Baina 
asteburuetan eta jai daukate-
nean saio luzeagoak eta gogo-
rragoak egitea gustatzen zait.
Zenbateko entrenamenduak? 
Saiorik luzeena sei ordu eta 
pikokoa izanen da. Normalean, 
egun luzeetan, lauzpabost orduz 
ibiltzen naiz eta bestela, bi ordu 
eta erdi edo hiru orduko entre-
namenduak izaten dira. 
2023ra begira zein erronka dituzu? 
Laboral Kutxan jarraituko dut 
eta taldeak haziz eta lasterketa 
garrantzitsuagoak eginez ja-

rraitu nahi du, gero eta txirrin-
dulari hobeak ekarriz. Etorkizun 
hurbilean taldearen helburu 
nagusia World Tour mailara 
igotzea da. Horretarako puntuak 
behar dira eta lan asko egin 
behar da. Denok saiatu behar-
ko dugu goraka egiten.
Etorkizunean non ikusten duzu 
zeure burua? 
Txirrindularitzan nire onena 
ematen saiatu nahi dut, ea nora 
ailegatzen naizen. Taldea World 
Tourrera igotzean hor egotea 
gustatuko litzaidake. Baina ge-
rora, triatloian distantzia luzean 
parte hartuko nahiko nuke. 
Triatloian distantzia luzean 30 
urtetik aurrera lortzen dira 
emaitzarik onenak. Trialtoian 
ez bezala, txirrindularitzan adi-
na garrantzitsua da. Txirrindu-
laritzan 30 urtetik gora oso 
zaila da talde batean sartzea. 
Hortaz, orain txirridularitzan 
jarraitzeko momentua dela 
iruditzen zait eta hor jarraitu 
ezin dudanean edo nahikoa 
dudala erabakitzen dudanean,  
triatloia hor izanen dut.

Kirola beharrezkoa duzu bizitzan? 
Bai, bai. Egunen batean ez dut 
lehiarako motibaziorik izanen, 
baina berdin-berdin jarraituko 
dut kirola egiten. Mentalki, 
osasun aldetik, umore aldetik... 
Niretzat oso beharrezkoa da 
kirola. 
Eta lehiak zer ematen dizu? 
Egunerokoan entrenatzen ja-
rraitzeko motibazioa lehiak 
ematen dit. Lehiatu gabe ere 
motibazioa izaten dut, baina 
helburuak jarrita dauzkazunean 
bestelako indarrarekin eta go-
goarekin entrenatzen zara. 
Helburuak betetzerakoan sen-
titzen den poztasunak ez du 
preziorik.  
Kiroletik bizitzea posible da? 
Igual txirrindularitzan triatloian 
baino errazagoa da, txirrindu-
laritzan diru gehiago dagoelako. 
Gainera, azken urte hauetan, 
emakumeen kirola goraka doa. 
Telebistan agertzeak asko la-
guntzen du eta jende gehiago 
etortzen da ikustera. Horrela 
lortuko dugu egoera onean bizi 
ahal izatea. Bazen garaia.

Distantzia erdiko Espainiako duatloi txapelketako helmugan. ION ZUGASTI Ostolaza Mutrikuko triatloian, igeriketa probatik ateratzen. MUTRIKUKO TRIATLOIA
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A.LARRETXEA 
Bertsozaleentzako itxaronal-
di luzearen ondotik, eta ohi-
koa baino urtebete beran-
duago, baina, hemen da 
Bertsolari Txapelketa Nagu-
sia. Lau urteko zikloa izaten 
da Txapelketa Nagusitik Txa-
pelketa Nagusira, baina, 
pandemia tarteko atzeratu 
egin da hori. Txapelketa Na-
gusiko parte hartzaileak Eus-
kal Herriko herrialde bakoi-
tzean jokatutako txapelketen 
ondotik erabakitzen dira, eta 
horiek atzeratzeak eragin du 
Txapelketa Nagusia bera ere 
atzeratu behar izana. Iraila-
ren 24an Getxon (Bizkaia) 
abiatu eta Iruñean bukatuko 
da abenduaren 18an. Lehe-
nengoz, gainera, Nafarroan 
jokatuko da finala, Iruñeko 
Nafarroa Arena pabilioian. 
Tartean, saio bakarra izanen 

da eskualdean: Elizondon 
urriaren 22an.

42 bertsolari, 14 gai jartzai-
le eta 21 epaile, denera 77 
parte hartzaile izanen ditu 
aurtengo edizioak eta eskual-
deko ordezkaritza zabala 
izanen da. Eskualdeko hiru 
bertsolari ariko dira kantuan: 
txapelketan lehenengoz kan-
tatuko du Joanes Illarregi 
leitzarrak, urte batzuez ber-
tsolaritzatik aparte ibili on-
dotik, borzgarren txapelketa 
izanen du Xabier Silveira 
lesakarrak, eta  txapelketan 
seigarren parte hartzea du 

Saran bizi den Amets Arza-
llusek. 2013an txapeldun izan 
zen Arzallus eta 2005. urteko 
txapelketatik aitzinera urte-
ro kantatu du finalean. 

Gai jartzaileei dagokionez 
ere, eskualdeko uzta oparoa 
izanen da. Alaitz Rekondo 
lesakarrak borzgarren txa-
pelketa izanen du gai jartzai-
le taldean, eta berarekin 
batera arituko dira lehenen-
goz Maialen Belarra donez-
tebearra eta Ainhoa Larretxea 
beratarra. Epaile taldean ere 
beratar bat izanen da: Saioa 
Mitxelena. Bigarren txapel-

keta izanen du Mitxelenak, 
2005ean hartu zuen parte 
lehenengoz epaile gisa eta 
aurten itzuliko da postu ho-
rretara. 

Txapelketaren sistema
Hamalau bertso saio izanen 
ditu aurtengo Txapelketa 
Nagusiak hiru fasetan bana-
tuta; lehenengo fasea, fina-
laurrekoak eta finala. Lehe-
nengo fasean sei bertso saio 
izanen dira, Getxon (Bizkaia), 
Arrasaten (Gipuzkoa), Go-
taine-Irabarnen (Zuberoa), 
Gasteizen (Araba), Donostian 
(Gipuzkoa) eta Lizarran (Na-
farroa), eta 36 bertsolari ari-
ko dira kantuan, denak ere 
herrialdeetako txapelketatik 
sailkatutakoak. Sei bertsola-
riz osatutako sei talde eginen 
dira eta saio bakarrera lehia-
tuko dira. 

Silveira eta Illarregi fase 
horretan sartuko dira txapel-
ketan, Arrasaten irailaren 
25ean jokatuko den saioan 
kantatuko dute biek. Saio 
bakoitzeko irabazlea zuze-
nean pasatuko da hurrengo 
fasera; puntu gehien biltzen 
dituztenekin osatuko da fi-
nalaurrekoetara sailkatuko 
den taldea. 

Finalaurrekoetan hogeita 
lau bertsolari lehiatuko dira. 
Saioak Elizondon, Donibane 

2013an Barakaldon jokatu zuten finala. Aurten, lehenengoz Iruñean eginen dute. GARI GARAIALDE-XENPELAR DOKUMENTAZIO ZENTROA 

Bertsolaritzaren besta 
handia bueltan da
Irailaren 24an hasiko da Getxon 2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusia eta 14 saio eginda, 
abenduaren 18an bukatuko da, lehenengoz Iruñean. Tartean, eskualdean ere jokatuko dute 
kanporaketa bat, urriaren 22an Elizondon. Eskualdeko zazpi lagunek hartuko dute parte

ESKUALDEKO SAIO 
BAKARRA 
ELIZONDON 
JOKATUKO DUTE

ESKUALDEKO ZAZPI 
LAGUNEK HARTUKO 
DUTE PARTE 
TXAPELKETAN
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Garazin (Nafarroa Beherea), 
Irunen (Gipuzkoa) eta Du-
rangon (Bizkaia) izanen dira 
eta  Unai Agirre, Amets Ar-
zallus, Sustrai Colina, Aitor 
Mendiluze eta Beñat Gazte-
lumendi eta lehenengo fase-
ko saioetatik sailkatu diren 
hemeretzi bertsolari ariko 
dira kantuan.

Bi itzuli izanen ditu fina-
laurreko faseak: lau finalau-
rreko izanen dira lehenengo 
fasean eta hiru bigarrenean. 
Bi saioetako puntuazioak 
gehitu eginen dira, baina, 
lehen itzulian puntu gutxien 
lortu duten sei bertsolariek 
bigarren itzulian kantatzeko 
aukera galduko dute, eta tal-
deak aldatu eginen dira lehen 
itzulitik bigarrenera. Bigarren 
itzulian saioak Amurrion 
(Araba), Baionan (Lapurdi) 
eta Bilbon (Bizkaia) jokatuko 
dituzte. 

2017koan finalean finalis-
tak izan zirenez gero, Igor 
Elortzak eta Aitor Sarriegik 
ere bazuten finalaurrekoetan 
zuzenean kantatzeko txarte-
la, baina, txapelketan parte 
hartzeari uko egin diote biek 
ala biek. Hala, dagoeneko 
jakina da finalean aitzinetik 
inoiz kantatu gabeko bi ber-
tsolarik kantatuko dutela 
gutienez. 

Finala lehenengoz Nafarroan 
Abenduaren 18an jokatuko 
den finalean, zortzi bertso-
lari lehiatuko dira Nafarroa 
Arenan: Maialen Lujanbio 
2017ko txapelduna eta fina-
laurrekoetan puntuazio al-
tuena lortzen duten bertze 
zazpi. Hiru saiotan banatuko 
da ekitaldia: goizean zortzi 
bertsolariak ariko dira, eta 
arratsaldean ere zortzi ber-
tsolarirekin hasiko da jardu-
na. Ondotik, puntu gehien 
biltzen duten bi bertsolarik 
buruz burukoa jokatuko dute, 
eta egun guztian puntu gehien 
eskuratu dituen bertsolaria 
izanen da 2022ko Bertsolari 
Txapelketako Nagusiko txa-
pelduna. Txapel jartzailea 
nor izanen den aitzinerago 

jakinaraziko du Bertsozale 
Elkarteak.

Finalaren kokapena da aur-
tengo Txapelketa Nagusiaren 
berritasunetako bat, lehe-
n e n g o z  e g i n g o  b a i t u t e 
Iruñean, 13.000 zaleren ai-
tzinean. Donostian egin izan 
dira finalak 1935etik 2001era 
arte, eta lautan egin da Ba-
rakaldon (Bizkaia), BEC era-
kustazokan. Nafarroa Arenak 
dituen azpiegiturek ahalbi-
detu dute orain aldaketa, 
elkarteko ordezkarien hitze-
tan. Ez da hori izan arrazoi 
bakarra, ordea: «Orain ikusi 
da bazela aukera Iruñean 
egiteko, bertzeak bertze, az-
piegitura berri bat dagoelako, 
eta txapelketaren beraren 
izaeran euskararen lurralde 
osoa hartzea dagoelako».

'Kartzelatik ganbarara'
Txapelketa Nagusiak izanen 
du finaleko kokalekutik apar-
te bertzelako aldaketarik ere. 
Eta kasu horretan, izenean 
baino, izanean. Orain artean 
kartzelako lana izandakoa, 
hemendik aitzinera ganbara-
ko lana izanen baita. Kartze-
lako lana deitzen zaio bertso-
lariei gai bera eman eta haiek 
hiruna bertso nahi duten 
doinuan eta neurrian kanta-
tzeari. Fernando Artola Bor-
darik asmatu zuen txapelke-
tako Kartzelako lana 1960ko 
hamarkadako txapelketan, 
1935 eta 1936koetan bakarka 
gai bera emanda bertsolarien 
denbora aukerak berdintze 
aldera. Eta 60 urtez kartzela 
deitu izan zaio txapelketan 
bertsolariak bakarka gai be-
raren aurrean probatzeko 
lanari. Orain, ariketaren izena 
eta izana elkarrengandik hur-
bilago egote aldera hartu dute 
aldatzeko erabakia. Izena al-
datu bai, baina, osatu beha-
rreko lana aitzineko berbera 
izanen da. 

«Ganbarak goxotasuna, isil-
tasuna, aurre-lana, … irado-
kitzen ditu. Etxean dagoen 
gela bat da, baina aldi berean 
aparte. Garuna edo logelari 
ere deitzen zaio ganbara. Ga-

rai bateko baserri lanetan, 
ganbaran edo ganerrean artoa 
aletu bitartean bertsotan egi-
ten zen bertan eta zenbait 
bertsolariren entrenamendu 
edo lan-leku ere bada. Oroi-
tzapen politekin lotu izan da 
normalean» azaldu dute Ber-
tsozale Elkartetik.

Birusaren ondorena
Birusaren ondorengo lehe-
nengo txapelketa izanen da 
aurtengoa, eta birusak «ber-
tsolaritzaren ekosisteman 
eragindako kaltea» nabar-
mendu nahi izan zuten Ber-
tsozale Elkarteko ordezka-
riek  ekainean egin zuten 
txapelketaren aurkezpenean: 
«Orain arte ezagutu gabeko 
ataka batean izan da bertso-
laritza: bertso plaza ia erabat 
geldirik, sortzaileak kinka 
larrian, gure ekosistema egun 
batetik bestera hankaz gora, 
bertso eskolak halabeharrez 
mutu, ekimen franko bertan 
behera», azaldu zuen Gontzal 

Agote elkarteko lehendaka-
ritzako kideak.  «Gure nahia 
da orain bertsolariei hitza 
ematea, eta lekua uztea ber-
tsolaritzan dagoen aniztasu-
nari, aberastasunari, bakoi-
tzaren ukituari eta sormen 
lanari, eta hemendik aurrera 
bertsolaritza izan dadila be-
rriz ere protagonista».

Dena prest dago, beraz, 
Bertsolari Txapelketa Nagu-
siak bere bidea hasi dezan. 
Saio guztietarako sarrerak 
bertsosarrerak.eus atarian 
daude eskuragarri. Horrez 
gain, saioak eginen diren 
herrietako komertzioetan ere 
paratuko dute erosteko mo-
dua. Finalean,  ohi bezala 
autobus eta catering zerbitzua 
izanen dira, baina, horien 
berri aitzinerago jakinarazi-
ko dute, baita haurtzaindegi 
zerbitzua egonen den ere. 
Txapelketaren inguruko in-
formazio eguneratu guztia, 
aldiz, bertsozale.eus atarian 
dago.

«Txapelketarako ahal 
bezain ondoen prestatu 
nahi dut, ahal bezain 
libreen iristeko». Halaxe 
kontatu ditu Amets 
Arzallus Saran bizi den 
bertsolariak lehia aitzineko 
sentsazioak. Aurtengoa, 
bertze txapelketa batzuk 
bezala prestatzen ari dela 
azaldu du: «Hilabete 
batzuk lehenago hasten 
zaizu buruan kezka sortzen, 
eta gero saiatzen naiz kezka hori etxeko lan batera 
eramaten, batez ere zeure burua errebisatuz eta 
birziklatuz». 

Helburutzat ezarri du finalera iristea: «Oso egun 
berezia da, eta merezi du benetan ahalegintzea iristeko». 
Horra iristeko «bideari» ematen dio garrantzia, ordea: 
«Finalerako bidean nahi nuke nire burua bilatu eta 
zerbait utzi». Aldaketen txapelketa izanen dela uste 
du:«Aldaketa edo berritu bat markatuko du. Belaunaldi 
aldaketaz harago, bertzelako aldaketen sasoia ere 
badela dio: «Mamian, enfokean, tematikan badago 
aldaketa orokor bat, ez generoari lotuta bakarrik. Euskal 
Herria beste aro batean dago, eta hori erakutsiko da». 

Amets Arzallus. BDB

«Aldaketa markatuko du»
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ERREPORTAJEA

«Txapelketaren aurreko 
asteak nahiko lasai 
pasatzen ari naiz». Halaxe 
kontatu digu nola bizitzen 
ari den Joanes Illarregi 
bertsolariak txapelketa 
aitzineko azken egunak. 
«Beste txapelketa 
batzuetan presenteago 
izan dut bazetorrela. Orain 
arte txapelketa oso urruti 
balego bezala ikusi izan 
dut, eta ohartzerako etorri 
da. Ez nau sorpresaz harrapatzen, baina, bai, behar 
baino gehiago estutu gabe behintzat». 

Euskal Herrikoa bertze txapelketa guztiak prestatzen 
dituen bezala prestatzen ari dela dio: «Bertso eskolara 
joan eta bertsoak kantatuz, magia askorik ez dago». 
Hala ere, onartu du lehia ez dagoen garaietan baino 
maiztasun gehiagorekin joaten dela bertso eskolara eta 
baita «beste enfoke batetik gaiak planteatzeko eta 
ikuspuntuak aukeratzeko orduan» ere. 

Txapelketarako helburua argia du: «Helburua gozatzea 
da, bertsotan gustura eta ongi egitea. Eta hortik aurrera, 
zertan gezurrik esan, ahal den urrutien ailegatzea ere 
bai».

Joanes Illarregi. BDB

«Helburua gozatzea da»

«Txapelketan parte hartzea 
opari bat, aukera polit bat, 
erronka bat da, baina, aldi 
berean dena ez da laua eta 
erraza. Ardura handia da, 
exijentzia maila bat 
eskatzen duena eta 
konpromiso bat ere bai. 
Hagitz betegarria, baina 
neketsua ere bai 
batzuetan». Halaxe 
deskribatu du Alaitz 
Rekondok zer den beretzako 
Txapelketa Nagusian parte hartzea. 

Gaiak sortzeko orduan «radar eta antena guztiak 
martxan» paratzen dituela azaldu du: «Zentzumen guztiak 
sensible izaten ditugu edozein idea, gertakari edo 
kontatzen dizuten edozein gauza  hartu eta gairen bat 
ateratzeko». 

Aurtengoa bertsolariez gain, entzuleek ere «gogotsu» 
hartuko duten txapelketa izanen dela uste du. Gainera 
aldaketen txapelketa ere bada bere hitzetan: 
«Entzutetsuena finaleko tokia izanen da baina, belaunaldi 
aldaketa ere ematen ari da bertsolarietan, gai jartzaileetan 
eta epaileetan eta aurpegi berriak ikusiko ditugu, eta hori 
beti da interesgarria». 

Alaitz Rekondo. BDB

«Belaunaldi aldaketa ematen ari da»

«Esperientzia berri bat, 
erronka berri bat, 
erantzukizun handi 
samarra eskatzen duena», 
halaxe aurkeztu du 
Maialen Belarra gai 
jartzaileak txapelketaren 
atarian sentitzen duena. 
Txapelketaren barrenean, 
gai jartzaile gisa bi lan 
daudela azaldu du 
Belarrak: «Alde batetik 
txapelketako gaiak sortzea, 
horien inguruan taldean eztabaidatzea eta saioak osatzea, 
eta bertze alde batetik horiek publiko aitzinean 
aurkeztea». Bigarrenaren garrantzia nabarmendu du: 
«Saioak aurkeztean bertsolariak eroso egon daitezen 
saiatzen gara, saioak aitzinera ateratzeko denen elkarlana 
beharrezkoa delako. Uste dut aunitz egiten duela oholtzan 
zaudela norbait ondoan duzula sentitzeak». 

Txapelketa hastear den honetan gogoz dago Belarra, 
eta txapelketaz disfrutatzen jakitea du erronkatzat: «Gaiak 
norberak sortzen dituenean aunitzetan zaila egiten zait 
saioaz disfrutatzea, nolabaiteko tentsiopean gaudelako, 
baina oro har, txapelketak aunitz emozionatzen nau, eta 
egia erran, prozesu osoarekin gozatzeko gogoz nago».

Maialen Belarra. BDB

«Erronka handi bat da txapelketa»

«Alde batetik ohorea, eta 
bertzetik baita ardura ere». 
Halaxe deskribatu du 
txapelketaren atarian 
Ainhoa Larretxea gai 
jartzaile taldeko kideak 
sentitzen duena. Lehia 
irailean hasiko bada ere, 
beren lana lehenago 
hasten dela kontatu du: 
«Uda aitzinetik hasi ginen 
biltzen, eta orain astero 
biltzen gara. Batzuetan, 
astean bitan ere bai. Bileretara etxean nor bere gaiak 
eginda joaten dira, eta  denak irakurri ondotik erabakitzen 
dute zeinek egiten duen aitzinera. «14 lagun gaude 
taldean, eta gai bat aitzinera ateratzeko denen oniritzia 
behar du», kontatu du.

Gai jartzailetzaren gibelean ikusten ez den lan aunitz 
dagoela dio: «Gure lana ez da gaiak egitea bakarrik, saio 
guztien artean oreka egon dadin saiatzen gara. Sekulako 
lana da». Abendura bitarteko hilabeteak lan aunitzekoak 
izanen direla uste du. Hala ere, hasteko gogotsu dago: 
«Bertsozalea izaki gogoz nago bertsolaritzaz gozatzeko. 
Txapelketa ederra izanen dela uste dut, eta gazteak 
indartsu etorriko direla».

Ainhoa Larretxea. BDB

«Txapelketa ederra izanen da»
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HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA
A

eredua
B

eredua
D

eredua
A

eredua
B

eredua
D

eredua
BAZTAN 0 0 197 11 0 442

Almandoz IP 8 3
Amaiur IP 8 17
Arizkun IP 6 21
Arraioz IP 13 17
Azpilkueta IP 7 19
Baztan Ikastola 71 129
Elizondo IP 37 11 138
Erratzu IP 14 24
Gartzain IP 9 7
Irurita IP 16 32
Lekaroz IP 2 11
Oronoz IP 6 16
Ziga IP 0 8

BERTIZARANA 0 0 25 0 0 53
Legasa IP 12 31
Narbarte IP 13 22

BORTZIRIAK 7 4 207 33 24 526
Arantza IP 16 46
Bera (Ricardo Baroja) 46 151
Bera (Labiaga Ikastola) 41 93
Bera (Jesusen Bihotza) 7 4 33 24
Etxalar IP 19 49
Igantzi IP 9 41
Lesaka (Irain IP) 45* 88
Lesaka (Tantirumairu) 31* 58

MALERREKA 0 0 139 7 0 299
Doneztebe (S. Migel) 98 7 194
Ituren IP 15 48
Saldias IP 5 10
Sunbilla IP 21 47

XARETA 78 168 98 178 220 159
Sara (Publikoa) 23 10 23
Sara (St. Joseph) 48 11 46
Sara (Olhain Ikastola) 36 63
Senpere (Publikoa) 25 56 67 90
Senpere (Amotz publ.) 13 13 42
Senpere (Zaldubi ikas.) 52 70
Senpere (St. Joseph) 40 28 48 61
Urdazubi-Zugarramurdi 10 26

Guztira 85 172 786 229 244 1.770

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA
A

eredua
B

eredua
D

eredua
A

eredua
B

eredua
D

eredua

LEITZALDEA 0 0 120 0 0 291
Areso IP 15 14
Goizueta IP 18 50
Leitza IP (Erleta) 87 227

HAUR HEZKUNTZA

- 64

LEHEN HEZKUNTZA

- 30

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK

BIGARREN
 HEZKUNTZA BATXILERGOA HEZIKETA ZIKLOAK

A
eredua

B
eredua

D
eredua

A
eredua

B
eredua

D
eredua

LHB OLH Erdi M. Goi M.
A D A D A D A D

BAZTAN 35 0 335 0 0 108 11 31 153 36
Lekaroz 35 335 108
Elizondo 11 30 153 36

BORTZIRIAK 32 8 312 0 0 104 4 0 43 31
Arantza IP 10
Bera (Toki Ona) 32 8 264 104 4 43 31
Bera (Labiaga Ikastola) 38

LEITZALDEA 0 0 260 0 0 101 0 0 0 0
Goizueta 15
Leitza (Amazabal) 245 101

MALERREKA  0 0 241 0 0 0 0 0 0 0
Doneztebe (Mendaur) 241

XARETA 180 120 9 0 0 0 0 0 0 212
Senpere** 180 120 212
Urdazubi-Zugarramurdi 9

Guztira 247 128 1.157 0 0 313 15 31 197 279
**Senperen Bigarren Hezkuntzako datuak Arretxea Kolegiokoak dira eta Heziketa Zikloko datuak Laborantza Lizeokoak. 

*2 urteko ikasleak barne. 

BIGARREN 
HEZKUNTZA

+ 9

BATXILERGOA

- 25

HEZIKETA
ZIKLOAK

+ 34

Eskualdeko 5.653 ikaslek hasi 
dute ikasturtea
Iaz baino 76 ikasle guttiagok hasi dute ikasturtea Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Leitzaldea, Malerreka, Urumealdea eta Xaretako 
ikastetxeetan
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TTIPI-TTAPA BORTZIRIAK
Bortzirietako Euskaltegian eta 
helduen euskalduntze-alfa-
betatzeko gainerako ikaste-
gietan izena emateko epea 
irekia dago irailaren 1etik 30era. 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak eta Bortzirieta-
ko Euskaltegiak elkarlanean 
bideo bat prestatu dute eus-
kara ikasle eta hiztun berriekin, 
komunitateari egiten dioten 
ekarpena aitortzeko.  Euren 
bizipenak partekatzeaz bat, 
herritarrak euskara ikastera 
eta hobetzera animatzea da 
helburua. Katubiko Oier Fuen-
tesek grabatu eta editatu du. 

Horretaz gain, «bizpahiru 
orduz deus antolatu gabe egon 
ondotik», kanpaina girotzeko 
kontzertutxo bat antolatu dute 
irailaren 23an, ortziralean 
22:00etan Berako kultur etxean. 
Joseba B Lenoir eta Mice tal-
deko Miren Narbaiza ariko 
dira Lenoir eta Mice bikotea 
osatuz. 

Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak herritar oro ani-
matu nahi du euskara ikasi eta 
hobetzera. «Gure konpromisoa 
berretsi nahi dugu euskara 
ikastea denon eskura egon da-
din. Bortzirietan erroldatuta 
dauden 16 urtetik gorako he-
rritarrek %100eko dirulaguntza 
dute euskara ikasteko, eta gai-
nera dirulaguntzaren zatirik 
handiena ikasturte hasieran 
hartzen ahal dute. Ahalik eta 
erraztasun gehien eman nahi 
dugu eta egoera ekonomikoa 
ez dadin izan eragozpena. Izan 
ere, euskara ikastea herritar 
guztien eskubidea da eta doa-
kotasuna bermatuta egon 
beharko luke». Aurten izan da 
berrikuntzarik dirulaguntza 
deialdian: dirulaguntzaren 
gehieneko langa igo dute eta 
700 euro arteko ikastaroak fi-
nantzatuko dira mankomuni-
tatetik. Eskaerak irailaren 30era 
arte egiten ahal dira. 

Bideoaren laburpena
Lau herritar, lau euskara ikas-
le, lau hiztun berri dira pro-
tagonista. Alba Roda, Manu 
Mesa, Marina Prestiakova eta 
Nuria Cano euskarari buruz 
ari dira, euren bizipen, pasa-
dizo eta emozioei buruz. Eus-
kara ikasten ari dira, euskaraz 
ari dira. Hobeki bizitzeko. 
Lotsak galduta eta gogoz. Hiz-
tun berriei ahotsa eta ikusga-
rritasuna ematen zaie bideo 
honetan. Izan ere, eskertzekoak 
dira euskaraz bizitzeko euren 
hautua eta euskararen jarrai-
penari egiten dioten ekarpena. 

Euskara mankomunitateko eta euskaltegiko ordezkariak, bideoko bi protagonistekin.

HIZTUN BERRIEI 
IKUSGARRITASUNA 
EMATEN ZAIE 
BIDEOAN

Euskaltegian izena 
emateko kanpainak 
bideoa Bortzirietan
Irailaren 23an kanpaina girotzeko kontzertua eskainiko du 
Berako kultur Etxean Joseba B. Lenoir eta Mice bikoteak

Inkestara sartzeko QR kodea.

Bortzirietako 
berdintasun egoera 
inkestarekin 
dignostikatzen

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Berdintasun Zer-
bitzuak bertako berdintasun 
egoeraren diagnostiko bat egi-
teko prozesua martxan jarri 
zuen ekainean, udalek hurren-
go urteetan berdintasunaren 
arloan jarraituko dituzten 
politikak orientatzeko helbu-
ruarekin. Egoeraren inguruko 
informazioa jasotzeko giltzarri 
diren pertsonekin hainbat el-
karrizketa eta tailer parte-har-
tzaile egin dira. Irailean, 18 
urtetik gorako biztanleriari 
zuzendutako inkesta batekin 
emanen zaio bukaera prozesu 
honi. Parte hartzeko, argazkian 
ageri den QR-a eskaneatu dai-
teke. Honez gain, inkesta es-
kuragarri egonen da udaletako 
webguneetan eta Berdintasun 
Zerbitzuaren sare sozialetan.



BERA

16 ttipi-ttapa | 814. zk. | 2022-09-22

A. LARRETXEA 
Berako Udalak inbertsioak egin 
ditu aziendentzako azpiegitu-
ren hobekuntzan, zein lur ko-
munaletan mendi lanak egi-
teko. 

Aziendentzako azpiegituren 
hobekuntzako lanek 119.822 
euroko kostua izan dute, eta 
horiek finantzatzeko  Nafa-
rroako Gobernuaren 48.000 
euroko dirulaguntza hartu du 
udalak. Alde batetik, abeltzain-
tzako hiru ixtegiren egoera 
hobetu dute, eta bertze berri 
bat eraiki dute. Bertzetik, lau 
pasabide kanadiar paratu di-
tuzte mendiko eta baserrieta-

ko bideetan, errepide nagusie-
tan aziendarik ez sartzeko. 

Konpondutako ixtegiak Ia-
solan eta Larhunen daude. 
Iasolakoan ixtegi baten itxitu-
ra berritu eta luzatu dute. 
Larhunen, aldiz, bi berritu 
dituzte. Lehenbizikoan zurez-
ko hesiak jartzeko lerrokadurak 
ireki, harrapelekutik pistara 
ateratzeko tarte bat ireki eta 
ataka berri bat jarri dituzte. 
Bigarrenean, aldiz, hesiak eta 
itxiturak guztiz kaltetua zeuden 
eta osorik berritu dute. 

Labiagan, aldiz, ixtegi berri 
bat eraiki dute osasun kontro-
lerako tratamenduak emateko 

lagungarria izanen dena. Ur 
puntu bat ere ezarri dute ber-
tan. 

Lizuniagan, Bera eta Sara 
lotzen dituen NA-4410 errepi-
dearen iparraldean eta hegoal-
dean hiru pasabide kanadiar 
paratu dituzte animaliak erre-
pidera ez ateratzeko. Laugarren 
pasabidea Matxain inguruan 
paratu dute, Ardanbide, Ar-
danbidegigaiña eta Ardanbi-
degiazpia baserriak N-121-A 
errepidearekin lotzen dituen 
bidean. 

Mendi lanak
Mendi lanei dagokionez, 
201.949 euroko inbertsioa egin 
du udalak, eta lan horien erdia 
finantzatu du Nafarroako Go-
bernuak. Kasu horretan oihan 
berritzeak, plantazio berrien 
mantentze lanak eta mendiko 
hainbat pista moldatu dituz-
te. 

Bordatxuri inguruan, 7,5 
hektarea oihanberritu dituzte 
gaztainondoak eta alertzea 
landatuta. Horrez gain, azken 

urteetan landaketa egindako 
eremuetan iratzea eta otea 
kendu dituzte. 

Abeltzaintza intereseko soil-
guneak garbitzeko lanak ere 
egin dituzte. Lan horiek Man- 
ttalen, Arizmendin, Larhunen 
eta Labiagan egin dituzte. Gai-
nera, Santa Barbaran udalak 
aldaketa bat sustatu nahi du 
lehenik  larre natural bihurtze-
ko, eta epe ertainean belardia 
izateko. 

Azpiegiturei dagokionez, 
hainbat pista berritu dituzte: 
Sarrallakoa, Postasekoa, Usa-
tegietatik Landagaitara doana, 
Intzolakoa, Komiziarrakoa eta 
Eltzaurdiko pista.

Irailean Intzolako errekan 
arazketa eta bakantze lanak 
eginen dituzte.

Matxain inguruan ezarri duten pasabide kanadiarra. UTZITAKOA Bertzeak bertze Sarrallako pista berri dute.UTZITAKOA

Mendi eta azienden 
azpiegituretan 
inbertsioak
Aziendarentzako azpiegituren hobekuntzan 119.822  euroko 
inbertsio egin du udalak eta 201.949 eurokoa mendi lanetan

NAFARROAKO 
GOBERNUAK 
LAGUNDUTA EGIN 
DITUZTE LANAK
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Kanpoko dantzarien saio ederra
Kataluniako Granollers herritik eta Ataundik etorritako 
dantzariek emanaldi ederra eskaini zuten Beran irailaren 
10ean. Gure Txokoa Dantza Taldeak gonbidatuta etorri ziren 
Berara, eta dantza emanaldia eskaintzeaz gain, asteburua 
elkarrekin pasa zuten.

UTZITAKOA

A.LARRETXEA
Bortzirietako, Malerrekako eta 
Baztango Ekonomia Feminis-
ta Eskola eginen dute azaroan 
eta abenduan Beralandetan. 
Horren aitzinetik, ortziralean, 
ekimenaren aurkezpena eta 
izen ematea egiteko saioa egi-
nen dute 18:00etan. Eskola 
hiru eskualde hauetako ema-
kumeei zuzenduta dago.

Eskola hiru larunbatez eginen 
dute: azaroaren 5ean eta 19an 
eta abenduaren 17an. Egun 
osoko saioak izanen dira, 
10:00etan hasi eta 13:00ak arte, 
eta 15:00etan hasi eta 18:00ak 

arte. Tartean, elkarrekin baz-
kalduko dute. 

Ikastaroak osorik zortzi mo-
dulu ditu eta abendura bitar-
tean lehenengo bi moduluak 
eginen dituzte. Bi modulu 
horietan patriarkatua, sexu 
araberako lan banaketa eta 
ekonomia feminista, eta ka-
pitalismo neoliberala landuko 
dituzte. Aitzinerago eginen 
dituzte eskolaren hurrengo 
moduluak.

Bertan parte hartu nahi du-
tenek info@aragorputz.eus 
helbidera mezu bat idatzi 
beharko dute. 

Ekonomia Eskola Feministaren 
aurkezpena eginen dute ortziralean

TTIPI-TTAPA
Gure Zirkua zirku euskaldu-
naren bisita jasoko du Berak 
urriaren 7an, 8an, 9an, 14an 
eta 15ean. Zirkua herrian iza-
nen da eta denera zortzi ema-
naldi eskainiko ditu. TTI-
PI-TTAPAk, gainera, bertara 
joateko aukera eskainiko die 

TTipi TxarTela duten bazkideei. 
Urriaren 9rako eta 15erako 
eguerdiko funtzioetarako lau 
sarrera bikoitz zozketatuko 
dira. Zozketa irailaren 23tik 
29ra egonen da martxan erran.
eus atarian, eta irailaren 30ean 
jakinaraziko da zein diren ira-
bazleak.

Gure Zirkua herrian izanen da urriko 
bigarren eta hirugarren asteburuan

A.LARRETXEA
Iazko udazkenean sinatu zu-
ten Berako eta Sallesko Udalek 
senidetza ituna. Sallesko or-
dezkaritza bat Beran izan zen 
lehenik ituna sinatzen, eta 
ondotik Berako ordezkaritzak 
bisita itzuli zien Sallesera. Ge-
roztik, senidetza hori nola 
landu aztertzen ibili dira bi 
herrietako udalak eta kultur 
elkarteak, eta urriaren 1erako 
irteera antolatu dute Sallese-
ra. Irteera udala, herriko ikas-
tetxeak, Mugerri Kultur Taldea, 
Isidoro Fagoaga Musika Es-
kola, Gure Txokoa Dantza 

Taldea eta Gure Txokoa Futbol 
Taldea antolatzen ari dira el-
karlanean. 

Egun guziko besta izanen 
da Sallesen. Beratik joandako 
herritarrek hainbat ekintzatan 
hartuko dute parte: dantza 
taldeak makildantzak dantza-
tuko ditu, musika eskolako 
haurren abesbatzak kanta bat 
kantatuko du Sallesko ikas-
leekin batera, trikitilarien ka-
lejira eginen dute, Bera Kan-
tari taldeak ere kantatuko du, 
eta bi herrietako haurrek fut-
bol partidak eta herri kirolak 
eginen dituzte. 

Sallesera irteera 
antolatu dute 
urriaren 1ean
Berako hainbat talde eta eragilek antolatu dute irteera 
elkarlanean
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Paco Pozo Diaz margolariaren 
akuarela erakusketa ikusgai 
dago Harriondoa kultur etxean 
irailaren 13tik 30era. Astear-
tetik ortziralera 10:00etatik 
13:30era eta 16:00etatik 
18:30era eta larunbat eta igan-
detan 10:00etatik 14:00etara 
zabalik daude ateak.

Paco Pozoren 
akuarelak 
Harriondoan ikusgai

46 korrikalari III. Zubigaineko krosean
46 korrikalarik parte hartu zuten irailaren 3an Beti Gaztek 
antolatutako III. Zubigaineko krosean. Horietatik gehienak 
adin ttikikoak ziren. Kategoria nagusian, 5 kilometroko 
ibilbidean garaile izan ziren Gwendal Larque beratarra 
(17.21) eta Cristina Arbues igantziarra (21.15).

BETI GAZTE

A. AROTZENA
Danboligenak 2022, Danbo-
lintero gazteen topaketak an-
tolatu dituzte Euskal Herriko 
Txistulari Elkarteak eta Lesa-
kako Txistulari Taldeak, Lesa-
kako Udalaren eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntzaz irai-
laren 24an eta 25ean Lesakan.

Irailaren 24an, larunbatean 
10:00etan ongietorria izanen 
dute. 11:00etan Tokiak eta 
doinuak sormen ekimena eta 
12:00etan izen bereko kalejira. 
14:30ean bazkaria eginen dute. 
18:00etan txistulari gazteen 
kontzer tua Alondegian. 

19:30ean karrikaz karrika ibi-
liko dira txistu-txarangarekin 
eta 21:30ean afaria izanen dute. 
Afal ondotik, musika-festa.

Irailaren 25ean, igandean 
10:00etan karrikabuelta eginen 
dute eta 11:00etan agurra.

'Udak azkenak' azkena
Bertze aldetik, udalak eta Sor-
ginxulo kultur bilguneak an-
tolatutako Udak Azkenak 
kultur zikloaren azken kon-
tzertuak eskainiko dituzte 
larunbatean 23:00etan plazan 
The Malcom Young Band eta 
Janus Lester taldeek.

'Danboligenak' Danbolintero gazteen 
topaketak asteburuan

AITOR AROTZENA
Nafarroako Gobernuak 1,8 
milioi euro inbertitu ditu 20 
herri baino gehiagotan bizi-
kleta bideak eraiki eta hobetu 
ahal izateko. Toki-erakundeek 
beren herrietako hiriguneak 
eta hiriartekoak azpiegiturez 
hornitzea du helburu, mugi-
kortasun iraunkorra sustatze-
ko. Jarduerak 2022an lizitatu 
beharko dira, eta 2023ko irai-
laren 30rako bukatu beharko 
dira. Dirulaguntza jasoko duen 
herrietako bat Lesaka izanen 
da.

Ekainean Bereau eta Toma-
seneko borda arteko zatia 
inauguratu ondotik, Bidasoko 
Bide Berdea herrigunearekin 
lotzeko proiektuaren bigarren 
fasearekin segituko du, biri-
bilgunetik herri aldera. Proiek-
tuak 754.827 euroko inbertsioa 
izanen du, eta 400.000 euroko 
laguntza jasoko du Nafarroa-
ko Gobernuaren aldetik. Erre-
pide bazterretik segida izanen 
du loturak eta Beheko Errota 
inguruan, errepide azpiko 
pasabidea eginen litzateke, 
Landazelaietako pasealekua-
rekin lotzeko.

225 lagun bisita gidatuetan
Iaz bezala, udalak aurten ere 
bisita gidatuak eskaini ditu 
udan. Free Tour moduan, guz-
tira 11 bisita gidatu egin dira 
eta 215 herritar eta turistek 
hartu dute parte. Lesaka: gure 
kulturaren sorterria bisita gi-
datuaz gain, aurten larunba-
tetan Lesaka: pelikulen esze-
natokia bisita gidatu berria 
ere eskaini dute. Honetan, 
herrian filmatutako pelikulen 
eszenatokiak bisitatu dituzte. 
Irailetik aitzinera, bisita gida-
tuak bakarrik taldeentzako 
eskainiko dira. Hauek aitzine-
tik erreserba egin beharko dute 
662648181 telefonora deituta 
edo teknikaria1@lesaka.eus 
helbide elektronikora email 
bat bidalita. Modalitate ho-
netan, aurtengo ekaineko, 
uztaileko eta abuztuko hila-
beteetan, kanpotik hiru auto-
bus etorri dira: Bilbotik, Tole-
dotik eta Valentziatik, hain 
zuzen ere. 

Udalak eskerrak eman nahi 
dizkie parte hartu dutenei 
eta bisita gidatuak egitea 
ahalbidetu duten pertsona 
guztiei.

Bide Berderako 
lotura herrigunera 
ailegatuko da
Bigarren zatiak 754.827 euroko inbertsioa izanen du eta 
400.000 euroko laguntza emanen du Nafarroako Gobernuak
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Aurten 800 lagun gerturatu dira 
turismo bulegora. Nahiz eta 
murrizketarik ez egon, nahiko 
uda motela izan da, aitzineko 
urtearekin konparatuz turista 
gutiago etorri baita. Madril eta 
Bartzelonakoak izan dira gehie-
nak. Herri zainduetara joan 
nahi dute, gero eta gehiago. 

800 bisitari izan 
dira udan Turismo 
Bulegoan

IRUNE ELIZAGOIEN
Iarmendiko uso-postuen bi-
garren enkantea egin zuten 
irailaren 13an. Sesta emanda-
ko 12. postua hobetu eta irai-
laren 3ko lehen enkantean 
hutsean gelditutako 13. eta 
14. postuak saldu ziren eta, 
azkenean, 21 ehiza-postueta-
tik 17 esleitu dituzte aurten 
eta horiengatik 38.901 euro 
bilduko ditu udalak. Hala ere, 
iazko markatik urrun gelditua 
da (iaz  60.100 euro bildu ziren) 
baina, postuek hasieran zuten 
prezioa ia 2.098 eurotan gain-
ditzea lortu da.

Hasierako tasazioa 36.803 eu-
rokoa zen eta lehen enkantean 
32.222 eurora ailegatu ziren 
ehiztariak. Lehen enkantean 
hutsean gelditutako sei postuak 
eta sesta emandako 12. postu 
atera ziren enkantera. Hau 
1.778 eurotan atera zen eta 
azkenean 4.574 eurora ailega-
tu zen. Eta lehen enkantean 
hutsean gelditutako 13. postua 
hasierako prezioa hobetu eta 
2.895 eurotan saldu zen eta 
14. postua, aldiz, tasazioko 
prezioan, 988 eurotan. Aurten 
hutsean gelditu dira 15, 16, 
17. eta 18. postuak.

Uso postuen 
enkantean 38.901 
euro bildu dira
Hasierako tasazioa baino 2.098 euro gehiago hartuko ditu 
udalak, baina iazko 60.100 euroetatik urrun

Larraburuko eskurtsioa Gasteizera
Irailaren 3an eskurtsioa egin zuten Larraburua elkarteko 55 
bat lagunek. Agurain, Gasteiz eta Elorrio ezagutzeko aukera 
izan zuten. Irail erdian hastekoak dira berriz ere ikastaroekin. 
Aurreko urtean bezala, gimnasia izanen da Danielekin eta 
urrian muxikoak eta yoga ere martxan jarriko dituzte. 

ANA INDABURU

Galkidea, Gizarte zerbitzuen 
mankomunitatea eta Nafarroa-
ko Gobernuak Emozioak hau-
rrekin landuz tailerra antolatu 
dute irailaren 19 eta 26an, 
17:00etan. Hilaren 30ean, 
19:00etan Amaiur! libera state 
hitzaldi ilustratua emanen du 
Asisko Urmenetak Kultur Etxean.

Emozioak haurrekin 
landuz eta hitzaldi 
ilustratua

Oinatz Bengoetxeari agurra
Jendetza elkartu zen irailaren 11n Bengoetxea-Azanza eta 
Xala-Pascualen arteko partida ederra ikusteko. Altxatak 
egindako zozketan pilotariek sinatutako bi kamiseta, bi 
lagunentzako otordua, poltsak eta Herriko Ostatuak 
emandako Iñurrieta ardo sorta banatu ziren. 

IRUNE ELIZAGOIEN
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Ehun urte bete ditu Regina Ibarrak
Lakain auzoko Mariskineko Bordako Regina Ibarrak 100 urte 
bete zituen irailaren 7an. Egun guzian zehar hainbat bisita 
eta opari jaso zituen: udalarena, Larraburua elkartearena eta 
bertze hainbat lagun, familia (bizi duen alaba, bi biloba eta 
hiru birbiloba) eta auzotarrena. Zorionak!

ANA INDABURU

IRUNE ELIZAGOIEN
Sara eta Etxalarko usazaleek 
berriz ere egitarau ederra pres-
tatu dute irailaren 25ean os-
patuko den Usategietako tra-
dizioaren bestarako. 10:00eta-
tik 13:00etara bertako ekoizleen 
merkatua, Usoak sarean era-
kusketa, usazaleen makila-egi-
te erakustaldi parte-hartzailea 
eta haurrentzako puzgarriak 
izanen dira. 10:30etik aitzine-
ra botaluze pilota partida. 
11:30ean Usategietako maki-
la botatzeko munduko VII. 
Txapelketa.  12:30ean Sara eta 
Etxalar arteko hitzarmenaren 

sinadura berrestea. 13:00etan 
Sarako dantzarien emanaldia. 
14:00etan bazkaria. Txartelak 
Elutsan, Herriko Ostatuan, 
Herriko Okindegian edo Li-
zaietako Bentan eros daitezke. 

Usazaleen elkartea
Aurtengo berrikuntza izan da 
usazaleen elkartea sortzea. 
Elkarteak egitura bat ematen 
dio lan-taldeari, badela ager-
tuz eta egiten den lana aitor-
tuz. Usazaleen lana herriak 
gozatzen duenez, herriaren 
aldetik behar den babesa ai-
legatu ahal izatea da helburua. 

Usategietako 
tradizioaren besta 
irailaren 25ean
Aurten Usazaleen Elkartea sortu dute, «Usategietan egiten den 
lana babestu eta aitortu eta herriarentzat duen balioa emateko»
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NEREA ALZURI
Herri kiroletan aritzeko txi-
rrintak segitzen du herrian. 
Abuztuan Añorben jokatu 
zuten Herriz Herri Txapelke-
tako finaletik zapela ekarri 
zuen talde batek herrira. Eta 
orain, herritarrek bertze talde 
bat sortu dute eta urriaren 

8rako desafioa bota dio talde 
txapeldunari. 

Saltsa polita izanen da he-
rrian, seguru tarte polita pa-
satu eta pasaraziko dutela. Ez 
da eguneko hitzordu bakarra 
izanen... Baina xehetasun 
gehiago hurrengo TTipi-TTapan 
emanen dugu. 

Herri kirol desafioa 
jokatuko dute 
urriaren 8an
Herriko talde batek Herriz Herri Txapelketa irabazi zuen 
taldearen kontra ari nahi du herri kiroletan

NEREA ALZURI
Bertako gaztainak identifikatu 
eta berreskuratzeko udalak 
duela bi urte abian jarritako 
egitasmoaren baitan, irailaren 
10ean bertze saio bat egin zuten. 
Orain arteko saioetatik talde 
finko bat bada parte hartzen 
segitzen duena eta horiez gain, 
partaide berriak bildu ziren. 
Guztira hogei lagun bildu ziren 
Efren Martin adituarekin.

Bezperan, Martinek Argatso-
ron behin betiko geldituko den 
eremuan identifikaturiko ber-
tako bortz barietateetan (san-
migela, gaztain xuria, meauri 

gorria, porkaltsa, eta roketarra) 
txertaketak eginak zituen eta 
biharamunean, ikastaroko tal-
deari egindako lanari buruzko 
xehetadunak azaldu zizkien, 
udako txertaketa prozesua no-
lakoa den argibideak emanez. 
Ikastaroak egiteko erabiltzen 
duten bertze proba eremuan 
ere, alde praktikoa landu zuten.

Ikastaroa ederki joan omen 
zen. Dabid Iturria alkateak adie-
razi duenez, hagitz kontent 
daude ikastaroek duten harre-
rarekin eta herritar talde bat 
hasieratik egiten ari den jarrai-
penarekin.

Bertako gaztaina barietateetan udako 
txertaketak

N. ALZURI
Eskolako ikasleek irailaren 
7an hasi zuten ikasturtea eta 
bi egun lehenagotik, irailaren 
5ean, abiatu zuen Pelle Ttiki 
haur txokoak ikasturtea. Aur-
ten ere, udalak Magala haur 
eskolarekin kudeatuko du 
herriko zerbitzua. 

Bortz haur daude gaur egun 
Pelle Ttikin: Aiur Urkia Schea-
per, Gozain eta Lizar Esku-
dero Almandoz anaiak, Adei 
Iturria Gurutxet eta Xuban 
Ordoki Hualde. Ane Telletxea 
Igoa lesakarra dute hezitzai-
lea.

Pelle Ttikik bortz 
haurrekin hasi du 
ikasturtea

N. ALZURI
Urrian sartuta, eskolaz kanpo-
ko ekintzak hasiko dituzte nes-
ka-mutikoek eta  horien artean, 
bertso eskola izanen dute. Na-
farroako Bertsozale Elkarteak 
bi talde osatu nahi ditu herrian. 
Asteazkenetan eskolan bilduko 
lirateke, batetik, Lehen Hez-
kuntzako hirugarren mailatik 
goitikoak eta bertzetik, DBHko 
eta Batxilergokoak, Estitxu Aro-
zena irakasle dutela. Irailaren 
30ean bukatuko da izen ematea 
(bertsozale.eus) eta guttienez 
lau lagunek apuntatu beharko 
dute taldea osatzeko. 

Bertso eskolen bi 
talde osatu nahi 
dituzte

N. ALZURI
Udako oporrak gibelean utzi-
ta, irakurle taldea prest da 
ikasturtea hasteko. Hilabete-
ko azken ortzegunetan izaten 
dute hitzordua eta irailekoa, 
hilaren 29an eginen dute, 
17:00etan. Orain arte bezala, 
liburutegia izanen dute bil-
tzeko tokia.

'Karena' liburua
Hitzordu aldiro liburu bat lei-
tzekotan gelditzen dira ira-
kurle taldekoak, gero horri 
buruz mintzatzeko, eta Alaine 
Agirreren Karena da orain esku 

artean dutena. Taldea irekia 
da eta taldean erabakitzen 
dute zein liburu leitu. Norbai-
tek parte hartu nahi badu 
hitzordura joan bertze lanik 
ez du.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Irakurle taldeak irailaren 29an hasiko du 
ikasturtea
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MAITE, ANA ETA ITZIAR
Hemen ditugu Igantziko bes-
tak. Egitarau zabala prestatua 
dago, honen xehetasunak ale 
honetako gehigarrian ikusgai 
daude. Bestak asteburu ho-
netako ekitaldiekin hasiko dira 
(plater tiroketa, pilota txapel-
keten finalak, dantza taldearen 
emanaldia, gazta lehiaketa, 
ardo dastaketa…), eta gero, 
hilaren 28an, datorren asteaz-
kenean txupinazoa botaz, 
urriaren 1era arte luzatuko 
dira. Egun hauek ekintzaz be-
terik izanen ditugu, besta ba-
tzordeak egindako lanari esker.

Ekitaldi ofizialaz gain aipa-
men batzuk egin nahiko ge-
nituzke. 

Puntu Lila izanen dugu, he-
rriko etxeko arkupetan koka-
tua. Besta bus-a ere izanen 
da. Guraso Elkarteak ere os-
tatua zabalduko du eskolari 
laguntzeko biltzen duten di-
ruarekin. Larunbatean Bad 
Sound Sistem taldeak eskai-
niko duen kontzertua gazteek 
ordaindu dute.

Beraz, herritarroi gelditzen 
zaiguna ekintzetan parte har-
tzea da eta alaitasunez goza-
tzea. Gora sanmigelak!

Bestabusa eta Puntu 
Lila ere izanen dira 
herriko bestetan
Guraso Elkarteak ere ostatua zabalduko du eskolari laguntzeko 
eta larunbateko kontzertua gazteek ordainduko dute

Udako geldialdiaren ondotik 
berri pozgarria da jakitea ju-
bilotekako kideek berriro mar-
txa polita hartua dutela. Orain-
go honetan ere ekintza diber-
tigarri eta entretenigarriz 
betetako saioak izanen dituz-
te, zuzen bidean asteazkene-
ro Baratzondon.

Jubiloteka berriz 
ere martxan 
ikasturte berrian

Gaztetxoak ere mendi duatloi proban
Hirugarren urtez Igantziko Biltoki Elkarteak mendi duatloia 
antolatu zuen irailaren 4an. Parte-hartze haundia izan zen 
eta eguraldia lagun jardunaldia zoragarriaz gozatzeko aukera 
izan zuten. Nagusien emaitzak kirol orrietan ageri dira, baina 
hemen parte hartu zuten herriko neska-mutikoak ageri dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urruñako Kantauri abesbatzak 
eta lagunak (tartean Giltzarri-
ko herriko abeslariak), Isabel 
Lacarren zuzendaritzapean 
saio ederra eskaini zuen irai-
laren 9an elizan. Ilunabarreko 
20:00etan hasi zen saioa eta 
jende kopuru polita hurbildu 
zen kantaldiaz gozatzeko.

Kantauri 
abesbatzaren 
emanaldi ederra

Giro beroa Berrizaungo bestetan
Irailaren 10ean eguerdian hasiera eman zieten Berrizaungo 
bestei. Txupinazoaren ondotik herriko dantzariek saioa 
eskaini zuten. Gero auzo bazkaria izan zen eta arratsaldean 
berriz beteranoak gazteen aurkako desafioa eta hanka 
lehiaketa. Ilunabarrean berriz DJ Endarak alaitu zuen besta.

BIDAL IBARRA
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Abeslariak, musikariak eta antolatzaileak oholtzan eta jendea dantzan. M. PETRIRENA

M. PETRIRENA
ETB1en larunbatetan ematen 
duten Oholtzan programa 
Sunbillan grabatu zuten irai-
laren 9an. Eszenatokia eliza-
tarian paratu zuten ortzirale 
arratsean eta abeslariak, berriz, 
beheitiko aldean, errepidean. 
Arratsalde polita izan zen. 
Lehenik eta behin grabaketak 
egin ziren, ondotik luntxa eta 
21:00ak inguru horretan gra-
baketari hasiera eman zitzaion. 
Guztira, hamalau kanta abes-
tu zituzten oholtza gainean, 
Jaione Olazabal eta Juanpa 
Agirreren gidaritzapean: Txo-

riak txori, Xalbadorren herio-
tza, Ixil ixilik dago, Oi ama 
Euskalherria, Ikusi mendiza-
leak, Eperrak, Lau teilatu, 
Zazpiak oihal batetik, Furra-fu-
rra, Agure zaharra, Gora ta 
gora beti, Baldorba, Euskal 
herrian euskaraz eta Azken 
dantza.

Publiko moduan, Mendi eta 
Paz de Ziganda abesbatzak 
gonbidatuak izan ziren, baita 
herritar kuadrilla ere. Arras 
giro ederrean egin zen graba-
keta. Beñat Mitxelenaren zor-
tzikoa dantzatuz akitu zuten 
saioa.

ETBko 'Oholtzan' saiorako grabaketa 
ederra egin dute irailaren 9an

MAIDER PETRIRENA
Sunbillako BTT ibilaldiaren 
laugarren edizioa egin zuten 
irailaren 11n. Giro ezin hobean 
joan zen bizikleta proba ez 
lehiakorra. Bi ibilbide antola-
tuak zeuden. 25 eta 30 kilo-
metrokoak eta bere garaian 
galdutako bidexka bat berres-
kuratzeko ere aprobetxatu 
dute aurten antolatzaileek. 
Proba honetan 160 pertsonek 
parte hartu zuten, tartean 20 
bat sunbildarrek. Proba ez 
lehiakorra denez, parte-har-
tzaileek nahi duten ibilbidea 
egin dezakete. Handia, ttikia 
edo handiko zati bat eta ttiki-
ra bueltatu… Sailkapenik ez 
bazen ere, Eneit Bertiz izan 
zen luzea egiten bizkorrena.
Ibilbideari hasiera eman bai-
no lehen kafea, ura, bolloak… 
dastatzeko aukera izan zuten 
eta ibilbidea bukatutakoan 
ere, horrez gain, pintxoak eta 
edaria ere dastatzeko aukera 
ezin hobea izan zuten. Bizi-
kleta baten zozketa ere egin 
zen eta irabazlea 6 dortsala 
zuen Oreretako txirrindulari 
bat izan zen. Bertze hainbat 
eta hainbat sari ere zozketatu 
zituzten.

Herriko txirrindulariak bikain
Katea Bike taldearekin ari di-
ren herriko txirrindulariek 
lehia izan zuten irailaren 10ean. 
Eneit Bertiz Valla de Boiko 
Nazioarteko Nazioarteko Ka-
taluniako Kopako proban 
parte hartu zuen. Arazo fisi-
koekin sufritzea egokitu zi-
tzaion, baina halere 16. postua 
eskuratu zuen gazte mailan. 
Koldo Herrera eta Igor Agesta, 
bere aldetik, Espainiako XCM 
txapelketako proban izan ziren 
Ramales de la Victoria herrian 
(Kantabria). Sub-23 mailan 
seigarren postua eskuratu zuen 
Herrerak eta M40 mailan ho-
geigarren postua Agestak. 

Astebete lehenago, Igantzi-
ko mendi duatloi lasterketan 
ere ederki ibili ziren (55. orria).

Txirrindulariak probaren irteeran. MAIDER PETRIRENA

Bi txirrindulari Zumalekun.

160 txirrindulari   
BTT ibilaldiaren 
laugarren edizioan
Proba pasatzeko bere garaian galdutako bidexka bat ere 
berreskuratu dute Sunbilla BTT taldeko antolatzaileek
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Arrakastatsua izan da xake txapelketa
Casino elkartean egin zuten irailaren 10ean Doneztebeko 
xake txapelketa. 24 parte hartzaile elkartu ziren, gehienak 
herritarrak. Beñat Salbarredi berastegiarra nagusitu zen. 
Bigarren postuan Antso Vidondo berriozartarra gelditu zen 
eta hirugarren Asier Cuesta irundarra.

ENRIQUE VIDONDO

MARGA ERDOZAIN 
Malerrekako IKA euskaltegiak 
dagoeneko martxan du 2022-
23 ikasturterako izena ema-
teko epea. Interesatuek hel-
du den irailaren 30era arte 
aukera dute matrikula . 

Aitzineko urtetan bezala, 
aurtengoan ere euskaltegiak 
maila guztiak ekainiko ditu: 
hutsetik hasita, EGA edo C1  
mailaraino. Klaseak ere pre-
sentzialean eta online edo 
autoikaskuntzaren bitartez 
hartzen ahal dira. Aipatu 
behar da aurten ere Malerre-
kako Mankomunitateari es-

ker, ikastaro hauek diruz 
lagunduak daudela (klasera 
joanez gero, laguntzaren  
%100 hartzeko aukera izan-
da). 

Argibideak eta izen ematea 
euskaltegian bertan, male-
rrekaika@euskaltegiak.eus 
helbidean edo honako tele-
fono hauetan: 948 45 15 55 
edota 747 42 52 05.

Ekintzak liburutegian
Bakea eta bizikidetza lantzen 
duten liburutegien programa-
ren barrenean  hiru tailer egi-
nen dituzte irailean.

Euskaltegiko matrikulazio epea zabalik 
irailaren 30a arte

OIER ZULAIKA 
Iraila ailegatzearekin bat ber-
tso eskolak ere hasiko dira 
martxan. Izen ematea hilaren 
30era bitartean egin beharko 
da, eta hurrengo astean hasi-
ko dira klaseetan. Bi bertso 
eskola izanen dira, alde bate-
tik LH 5. eta 6. mailakoek San 

Miguel eskolan izanen dute 
ortzegunetan 15:00etan hasi 
eta 15:50 arte Estitxu Arozena 
irakasle dela. 
Malerrekako helduak, aldiz, 
ortziraletan elkartuko dira 
18:00etan Doneztebeko He-
rrigunean Iker Gorosterrazu 
irakasle dutela.

Bertso eskolan izena emateko epea 
irekia

OIER ZULAIKA 
Bi urteko etenaren ondotik, 
aurten bai, aurten  ospatuko 
dituzte Doneztebeko besta 
ttikiak asteburuan. Besta gi-
roak hartuko du herria, eta 
horretarako egitarau zabala 
prestatu dute udalak eta Gaz-
te Burrunbak elkarlanean. 

Ortziralean hasiko dira bes-
tak 17:30ean Santa Luzia pla-
zan eginen duten haurren 
dantza emanaldiarekin. On-
dotik, frontoian erremonte 
txapelketako finalak jokatuko 
dituzte. Ordu berean, erral-
doiak eta gaiteroak ibiliko 
dira karrizka karrika eta 
19:00etatik aitzinera Saldias-
ko taloak dastatzeko aukera 
izanen da. 20:00etan leher-
tuko da besta Santa Luzia 
plazatik botako duten txupi-
nazoarekin. Gauen musika 
izanen da protagonista. 
23:00etan hasita bi kontzertu 
izanen dira: Lehen lerroa eta 
Kontralde. Eguna bukatzeko, 
01:00etatik aitzinera DJ En-
darak alaituko ditu bazterrak.

Larunbatean izanen du se-
gida egitarauak. 10:00etan 
hasi eta 13:30ak arte Uraren 

bailara azoka eta umeentza-
ko jokoak izanen dituzte In-
tzakardin. Ondotik, 11:00etan 
buruhaundiak ibiliko dira 
herrian barna. 11:30ean mus 
txapelketa hasiko da plazan 
eta parte hartzeko bikote ba-
koitzak 10 euro paratu behar-
ko ditu.

14:00etan zikiro jatea izanen 
dute, eta ondotik karrotxa-
ranga ibiliko da ostatuz osta-
tu. 18:00etan haurrentzako 
Historiko nago antzerkia iza-
nen dute plazan. Ondotik, 
musika izanen dute: 20:00etan 
Los Andus taldea ariko da, 
eta gauerditik hasita 04:00ak 
arte Gabezin erromeri taldeak 
alaituko du besta.

4x4 triala
Besta ttikietakoak ez dira as-
teburuan izanen diren ekin-
tza bakarrak izanen. Larunbat 
arratsaldean 15:00etan hasi-
ta Doneztebeko 4x4 triala 
eginen baitute. Aparan in-
dustriagune ondoan. Booma 
4x4 taldeak antolatu du, eta 
apuntatzeko aitzinetik izena 
eman behar da 697 475 278 
telefono zenbakian.  

Besta ttikiak 
ospatuko dituzte 
asteburuan
Ortziralerako eta larunbaterako egitaraua antolatu dute udalak 
eta Gazte Burrunbak
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G. PIKABEA
Haurra zela, attarekin egin zituen 
xakeko piezekin lehenbiziko 
mugimenduak Iñigo Ostiz Es-
kaladak (Doneztebe, 1990). 
Baina orain dela urte pare bat, 
konfinamendu betean, bertze 
pauso bat ematea erabaki zuen, 
«aplikazio bat deskargatu eta 
erregularki xakean hasi nintzen. 
Orduak pasatzen nituen horre-
la», dio. Geroztik, ez du haria 
eten eta xake klub bateko kide 
izateaz gain, txapelketetan par-
te hartzen hasia da.
Noiz hasi zinen xakean? 
Ttikitan tarteka attarekin aritzen 
nintzen, baina erregularki kon-
finamendu garaian hasi nintzen. 
Aplikazio bat deskargatu eta 
horrela pasatzen nituen orduak. 
Denbora nolabait pasatu behar... 
2021eko irailean, berriz, pixka 
bat gehiago ikasteko asmoz, 
Burlatako Mikel Gurea klubean 
apuntatu nintzen xake klaseak 
hartzeko. Urtea daramat elkar-
tean, eta hagitz gustura nago, 
partidak hasten eta akitzen 
ikasi dut, baita jokaldi bakoitzak 
zein zentzu duen eta posizio 
zehatz batzuetan abantaila nola 
atera ere. Xakeari buruz gauza 
gehiago ikasten eta gauzak zer-
gatik pasatzen diren ulertzen 
hasten zara eta gero eta gehia-
go lotzen zaitu. Pixka bat bizia-
tu naiz. Beti bada zer hobetua, 
noski, eta horretarako badira 
liburuak. Tarteka zerbait leitzen 
dut. 
Txapelketetan ere ibiltzen zara...  
Tarteka ibiltzen naiz. Oraingoz, 
Nafarroa mailan antolatu di-

tuzten txapelketa batzuetan 
apuntatu izan naiz. Parte hartu 
nuen lehenbiziko txapelketan, 
hamar minutuko partidak jo-
katu genituen, eta zazpi parti-
detatik bi irabazi eta bat ber-
dindu nuen. Hura izan zen nire 
lehenbiziko esperientzia. Lehen-
biziko txapelketa ofiziala, berriz, 
Burlatan jokatu nuen. Erritmo 
normalean aritu nintzen, hau 
da, ordu bat eta piko, eta nahi-
ko ongi moldatu nintzen. Gai-
nera, puntuazio ofiziala lortu 
nuen, Elo Fide deitzen dena. 
Elo Fide xakeko zure maila adie-
razten duen puntuazio sistema 
da eta hori lortzeko Elo Fide 
duten xake jokalariei irabazi 
behar diezu. Zazpi partidetatik 

hiru irabazi nituen, bat berdin-
du eta hiru galdu.  Nire helbu-
rua pixkanaka gehiago ikastea 
da, eta tarteka txapelketetan 
ibiltzea. Niretzat hobby bat da.
Baduzu momentu berezirik gogoan? 
Joan den azaroan, taldekako 
txapelketa jokatu genuen, par-
tida azkarretan, eta orduan 
lortu nuen nire garaipenik ga-
rrantzitsuena. Bere garaian 
Nafarroako txapeldun izan zen 
Pedro Vinali irabazi nion eta 
horixe dut orain arteko oroitza-
penik politena.
Nola ikusten duzu xakearen egoe-
ra gure eskualdean? 
Gaur egun jarraitzaile gutti du. 
Orain dela 20 bat urte Donez-
teben xakeko klaseak ematen 

zituzten.  Bi urtez aritu ziren, 
baina alde batera gelditu ziren. 
Duela urte batzuk Leitzan ere 
izaten ziren xake klaseak eta 
Lesakan txapelketak egiten zi-
tuzten kanpoko jendearen par-
te hartzearekin. Orain Lesaka-
ko Beti Gazte Egunean antola-
tzen dute, urtean behin. Elizon-
don, berriz, joan den Egube-
rrietan txapelketa antolatu 
zuten. Han badute xakerako 
afizioa. 
Aurten, lehenbizikoz, xake txapel-
keta antolatu duzue Donezteben. 
Nolako balorazioa eginen zenuke? 
Donezteben halako zerbait 
antolatzen zen lehenbiziko al-
dia genuen eta 24 jokalari elkar- 
tu ginen, gehienak donezte- 
barrak baina baita inguruko 
jendea ere: beratarrak, lesaka-
rrak, baztandarrak berriozar-
tarrak , irundarrak, iruindarrak 
eta txapelduna berastegiarra 
izan zen. Hagitz balorazio posi- 
tiboa eginen nuke. Jendea gus-
tura aritu zen xakean, giro po-
lita sortu zen eta partida politak 
ikusteko aukera izan genuen.
Aurtengo txapelketa nola joan 
den ikusita, hurrengo urtean 
berriz eginen dugu. Zailena 
hastea omen da eta dagoeneko 
pauso hori emana dago.
Sistema suitzarrean aritu zineten. 
Zenbat modalitate daude? 

«Xakea joko hutsa 
baino aunitzez  
gehiago da»
IÑIGO OSTIZ ESKALADA DONEZTEBEKO XAKELARIA

Haurtzaroko xake partidak gogoan, konfinamenduan ekin zion Doneztebeko gazteak berriz xakeari. 
Joan den urteaz geroztik xake eskolak hartzen ditu eta txapelketa batzuetan parte hartu du

Erreferentziazko xakelari 
bat?
Andres Guerrero.
Xakeko piezarik 
gustukoena?
Erregina.
Pieza beltzak edo zuriak?
Zuriak.
Partida motzak edo 
luzeak?
Ez sobera motzak, ez 
sobera luzeak.
Jokatu duzun partidarik 
luzeena?
Ia-ia lau ordukoa.
Denbora librean zer?
Kirola egin, lagunekin egon, 
mendira joan...

Xakeaz aparte, kirol bat?
Futbola.
Liburu bat?
La ciudad blancako trilogia.
Film bat?

 
Forrest Gump.
Musika talde bat?
Berri Txarrak.
Amets bat?
Zoriontsu izatea. 

Iñigo Ostiz Eskaladarekin labur-labur
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Bi modalitate nagusiak liga for-
matukoa eta suitzarra dira. Liga 
formatuan denak denen kontra 
aritzen dira, eta suitzarrean, 
hasieran zozketa bidez eraba-
kitzen dira lehenbiziko partidak. 
Eta gero, irabazten dutenak 
irabazten dutenen kontra aritzen 
dira. Adibidez, hirugarren jardu- 
naldian batek bi puntu baldin 
baditu, bi puntu dituen baten 
kontra ariko da. Gutti goiti- 
beheiti puntu kopuru berdintsua 
duenaren kontra jokatzen da.
Zein dira xakearen alde onak? 
Alde on aunitz ditu. Leitu du-
danaren arabera, buruko eri-
tasunak saihesteko hagitz ari-
keta ona da. Umeen kasuan, 
xakeari esker, planifikazioa 
garatzen dute, denak bere se-
kuentzia duela ulertzen dute. 
Hagitz ona da pentsatzeko, 
gauza bakoitzak bere erritmoa 
duela ikasteko, eta inteligentzia 
emozionala garatzeko ere lagun- 
garria da, akats bat egiten ba-
duzu; ezin diozu inori errua 
bota, zuk egin duzun zerbait 
delako eta hori kudeatzen jakin 

behar duzu, hanka sartu duzu-
la onartu eta aitzinera segitu. 
Kontzentrazioa garatzeko ere 
ariketa ona da, eta horrez gain, 
pertsonen artean ez du diskri-
minaziorik egiten. Hezkuntzan 
ere, aplikazio aunitz ditu xakeak. 
Batzuetan irakasgai indepen-
dentea da eta bertze batzuetan 
modu transbertsalean lantzen 
dute. Adibidez, matematikan 
geometriako problema batzuk 
esplikatzeko xakea erabiltzen 
dute. Edozein aritzen ahal da 
xakean, indarrak ez du zeriku-
sirik, ez sexuak, ez bertze ezau-
garriek. Xakea joko hutsa baino 
aunitzez gehiago da.
Bertze kirolekin konparatuz, lehia  
diferentea da xakean? 
Bai. Ez da kirol fisikoa, menta-
la da. Bertze kiroletan bezala, 

irabazi nahi duenaren kontra 
ari zara, baina, salbuespenak 
salbuespen, orokorrean joka-
larien artean errespetu haun-
diagoa da. 
Lehia gustatzen zaizulako aritzen 
zara edo ongi pasatzen duzulako? 
Ongi pasatzen dudalako. Lehia-
tuz ongi pasatzen dut, baina 
gehienbat gustatzen zaidalako 
aritzen naiz xakean.
Zer ematen dizu xakeak? 
Hausnartzen eta prozesu guz-
tiek bere sekuentzia dutela 
ikusten laguntzen dit. Batzue-
tan zerbait lortu ahal izateko 
zerbait sakrifikatu behar dela 
konturatzeko ere balio izan dit. 
Zein da xakelari onaren sekretua? 
Sekreturik haundiena praktika 
da. Eta maila hagitz altuan, 
zerbait berezia izan behar duzu, 

berezko zerbait. Adibidez, mun-
duko txapelduna den Magnus 
Carlsenek badu zerbait berezia. 
Ttikitan, bederatzi urterekin, 
hondartzan zegoenean, partidak 
mentalki errepasatzen omen 
zituen, nola hobetu jakiteko, 
dena buruan, taularik gabe. 
Dudarik gabe, horretarako gai-
tasun berezia behar da.
Zein entrenamendu egiten dituzu? 
Astean behin Burlatako Mikel 
Gurea klubera joaten naiz. Ikas-
turtea urrian hasiko dugu, eta 
hor taktikak eta bertzelako kon-
tzeptuak lantzen ditugu, nola 
planteatu partidak... Egindako 
partidak analizatuz aunitz ikas-
ten da. Partida erritmo motelean 
denean, jokaldi guztiak apun-
tatzen dira eta gero irakaslea-
rekin aztertu edo ordenagailu 
batean sartzen ditugu, momen-
tu bakoitzeko aldaerak zein 
diren ikusteko. 
Gazteei aholkurik emanen zenieke? 
Xakea probatzeko erranen nie-
ke, gustatzen zaien edo ez ikus-
teko aukera eman diezaiotela 
beraien buruari.

Nafarroako hainbat txapelketetan parte hartu izan du Ostizek, eta aitortu duenez, gustura dabil. 

«NIRE HELBURUA 
PIXKANAKA 
XAKEAN GEHIAGO 
IKASTEA DA»

«XAKEAK ALDE ON 
AUNITZ DITU, 
HAGITZ ARIKETA 
ONA DA»
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ARKAITZ MINDEGIA
Joaldunen Eguna ospatuko 
dute irailaren 24an. Larunba-
tean 10:00etan herriko joal-
dunek eta trikirilariek ibilaldia 
eginen dute baserriz baserri. 
13:30 aldera aizkora apostua 
jokatuko dute eta ondotik Jon 
Maia eta Aitor Mendiluze ber-
tsolariak ariko dira. 15:00etan 
bazkaria eginen dute plazan. 
Arratsaldez eta gauez dantzal-
dia izanen da Hauspolariek 
taldearen eskutik eta 22:00etan, 
suzko zezena aterako da.

Bertze aldetik, irailaren 9an 
zita garrantzitsua izan dute 
Zarautzen joaldunek. Ohitu-

rari eutsiz, goiz goizetik beraien 
joare soinuak zabaldu zituzten 
Euskal jaiaren egunean  Aur-
tengoan ere hantxe aritu ziren 
giro ederrean egun bikaina 
pasatuz .

Adin guztietako joaldunek parte hartu ohi dute beraien egunean. ARTXIBOKOA

Joaldunen Eguna 
ospatuko dute 
irailaren 24an
Aizkora apustua, Jon Maia eta Aitor Mendiluze bertsolariak eta 
Hauspolariek taldearen musika izanen dute

Joaldunak Zarauzko Euskal Jaian.

Herritarrak Sunbillako IV. BTT ibilaldian
Hagitz arrakastatsua izan zen irailaren 11n Sunbilan egin zen 
BTT ibilaldiaren azken edizioa. 160 pertsonek hartu zuten 
parte eta horien artean lau herritar izan ziren: Javi Sein, Iñigo 
Iparragirre, Ismael Elizalde eta Gorka Fagoaga. Egindako 
lanarekin gustura gelditu ziren lauak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurtengo sanmartinak gero 
eta hurbilago ditugu. Azaroa-
ren bigarren asteburuan Aur-
titzen ekitaldiz beteriko bestak 
antolatzen hasiak dira gazteak. 
Burubelarri lanean dabiltzate 
lehen bilera egin ondotik, adin 
guztientzako ekitaldiak anto-
latzeko asmoz.

Aurtizko San Martin 
bestak prestatzeko 
lanetan buru-belarri

ETB1ek reality berri bat estrei-
natuko du irailaren 27an, Nau-
fragoak, Karibeko irletan gra-
baturikoa. 7 bikote eta 4 ba-
karlari ariko dira saria irabaz-
teko lehian. Lehiakide horien 
artean herritar bat dago, Naroa 
Telletxea. Asteartero ikusiko 
dugu nola moldatzen den.

Naroa Telletxea 
ETB1eko 
'Naufragoak' saioan
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FERMIN ETXEKOLONEA
Bi urtez ospatu ezinik egon 
ondotik, berriz ere Euskararen 
Eguna antolatzen hasiak dira 
gazteak, udalaren laguntza-
rekin. Seguruenik musika, 
herri-kirolak eta otorduek ez 
dute hutsik eginen, baina 
oraindik egitaraua ez dago 
erabat zehaztua. Hori bai, be-
rriz ere herriko Dantza Luzea 
dantzatzeko asmoa dute. Go-
goratu behar da hainbat urtez 
galduta izan ondotik, 2017ko 
Euskararen Egunean berres-
kuratu zutela dantza hau. Behar 
bezala dantzatzeko, aurretik 
entseguak egitekoak dituzte, 
Herriko Etxeko estalpeean, 
ostiral eta larunbatetan, 
18:30etik 20:30era.

Liburutegia antolatzen
Herritar batzuen ekimenez, 
eskolan liburutegi txiki bat 

antolatzeko asmoa bada. Ho-
rretarako lehenbiziko bilera 
egina dute eta hasierako baiez-
koa eman diote. Honela, he-
rritarrek etxean soberan izan 
eta besteekin partekatu nahi 
dituzten liburuak eskolara 
eramateko eskaria egin dute. 
Horretarako borondatea du-
tenek, ostirala izaten da libu-
ruak eramateko eguna. Beste 
zenbait herrietan egin dute 
eta hemen ere saiakera egin 
nahi dute.

2017an berreskuratu zuten dantza.

Euskararen Eguna 
urriaren 7an eta 8an 
ospatuko dute
Egun horretan berriz ere Dantza Luzea dantzatuko dute eta 
entseguak hasiko dira ostiral eta larunbatetan

Plazaz Plazako partida Zubietako plazan
Ados pilota elkarteak antolatutako Plazaz Plaza txapelketako 
partida erabakiorra Zubietan jokatu zuten irailaren 4an. 
Naroa Elizalde Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk 22-19 
irabazi zieten Eneritz Arrieta eta Naroa Agirreri. Emaitza 
horri esker, finalerdietarako txartela lortu zuen Mendiburuk.

ADOS PILOTA

Malerrekako artzainak Legazpin omenduak
Bere garaian Ameriketan artzain ibili ziren Tomas Ibarra 
zubietarra eta Lucio Irisarri elgorriagarra omendu zituzten 
Gipuzkoako Artzain Egunean, Legazpin. Artzaintzan maisu, 
ardien gidari, makila hau zure maisutzaren oroigarri zioen 
oroigarria hartu zuten irailaren 4ako bestan, baita makila ere.

EUSKAL ARTZAINAK AMERIKETAN
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TTIPI-TTAPA
Bi urteko geldialdiaren ondo-
tik, berriz ere San Migel bestak 
gogotsu ospatuko dituzte 
Urrozen irailaren 28tik urria-
ren 2ra. Beti bezala, egitarau 
zabala izanen dute, asteazken 
arratseko txupinazotik eta 
ezkil-jotzetik abiatu eta hon-
dar eguneko dantza saio, aiz-

kora apustu eta Txutxin Ibañe-
zen emanaldira bitarte.

Irailak 28, asteazkena         
Bezpera
20:00etan txupinazoa eta ez-
kil-jotzea bestak hasteko. 
21:00etan zopak herriko osta-
tuan. 00:00etan dantzaldia 
Modestorekin.

Irailak 29, ortzeguna             
San Migel eguna
11:00etan Meza Nagusia. 
12:00etan Doneztebeko Men-
di abesbatzaren emanaldia. 
13:00etan luntxa herriko os-
tatuan. 16:30ean haur jokoak. 
19:00etan herri  kirolak. 
21:00etan patata tortilla eta 
postre lehiaketa. 23:00etan 
dantzaldia Salaberrirekin.

Irailak 30, ortziralea
11:00etan haur jokuak. Puz-
garriak, kart-ak eta zezen me-
kanikoa izanen dituzte jolas-
teko. 11:00etan mus txapel-
k e t a  H e r r i k o  O s t a t u a n . 
16:00etan plater tiroketa. 
21:00etan pael la  afaria. 
23:00etan dantzaldia Dj En-
dararekin.

Urriak 1, larunbata
11:00etan mus txapelketaren 
finala. 14:00etan herri bazka-
ria bertsolariekin eta musika. 
21:00etam xingar- eta xixtor-ja-
tea. 23:00etan musika.

Urriak 2, igandea
12:30ean Doneztebeko Erreka 
dantza taldeko dantzarien 
saioa. 17:00etan aizkora apus-
tua. 19:00etan Chuchin Ibañe-
zen musika bestak akitzeko 
eta Gaixoa Ni.

Haur eta gazteek ederki pasatzeko aukera izanen dute. ARTXIBOKOA 2019ko bestetan trial ikuskizuna. Aurten ez da halakorik, baina bai ekitaldi ugari.

San Migel bestak 
irailaren 28tik 
urriaren 2ra
Egun handian Doneztebeko Mendi abesbatzaren emanaldia eta 
patata tortilla eta postre lehiaketa izanen dituzte

ERREKA DANTZA 
TALDEAREN SAIOA 
IZANEN DA 
HONDAR EGUNEAN
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Nafarroako beirateen bildumarik onenetakoa duelako aukeratu dute Bertiz.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Kul-
tura Zuzendaritza Nagusia - 
Vianako Printzea Erakundeak, 
Ingurumeneko Zuzendaritza 
Nagusiarekin lankidetzan, A 
la forma de Venezia (Venezia-
ko modura) erakusketa inau-
guratu zuten irailarn 7an Ber-
tizko Jaurerriko Parke Natu-
ralean, NBEk bultzatutako 
2022ko Beiraren Nazioarteko 
Urtea ospatzeko programaren 
barrenean. Erakusketa urria-
ren 30a bitartean zabalik iza-
nen da.

Jesus Sesmak koordinatu-
tako erakusketa doan bisitatu 
daiteke urriaren 30a arte Ber-
tizko Jauregiko eta Kaperako 
erakusketa aretoan. XIX. eta 
XX. mendeetako beira puztu-
ko 42 pieza biltzen ditu, Mu-
ranoko beiraren tradizioaren 
eta gaur egungo beiraren artean 
duen eraginaren adibide di-

renak. Erakusketaren ordute-
gia: 10:30etik 13:30era eta 
16:00etatik 19:00etara. Urria-
ren 13tik aitzinera, arratsal-
deko ordutegia 16:00etatik 
18:00etara aldatuko da.

Bisita gidatuak irailaren 24an
Gainera, doako bisita gidatuak 
eginen dira, elebidunak. Par-
kean zehar ibilaldia eginen 
dute, erakusketa eta markesi-
nako beirateak barne, 11:00etan 
(gaztelaniaz) eta 17:00etan 
(euskaraz), irailaren 24an, 
Ondareari buruzko Europako 
Jardunaldien barrenean.

Nafarroako Gobernuko On-
dare Historikoaren Zerbitzuak 
nabarmendu duenez, Bertiz-
ko Jaurerriko Natur Parkea 
aukeratzeko arrazoia «Nafa-
rroako beirateen bildumarik 
onenetako bat duela» izan da 
eta «espazio berezia dela, na-
tur eta ondare balioa duelako».

Beirari buruzko erakusketa zabalik da 
Bertizko Jauregian urriaren 30a bitarte

ARANTXA ITURRALDE
Leurtzako urtegiak ehun urte 
bete zituen 2020an, eta aurten 
mendeurrena ospatzeko au-
kera badenez, Denboraren 
bilakaera Leurtzan jardunal-
dia ospatu zuten irailaren 11n, 
Urrozko eta Beintza-Labaien-
go udalek, bertze zenbait era-
kunderen laguntzarekin an-
tolatuta. 

Txalaparta doinuak adituz, 
aizkora eta trontza erakuske-
tak egiten zituzten bitartean, 
kirol hauen historia, iragana 
eta oraingo egoera azaldu zi-
tuzten. Familia eta umeentza-
ko sentsibilizazio jokoak ere 

egin zituzten eta honetaz 
aparte, Zubietako talogileak 
eta inguruko eskulangileak 
ere izan ziren Leurtzan. Tri-
kitilariak aritu ziren eta herri-
tarrentzat luntxa izan zen.

Zuhaitzen itzala bilatu zuten herritarrek ospakizunean. ARANTXA ITURRALDE

Leurtzako urtegiaren 
mendeurrena giro 
beroan ospatu dute
Herri kirolaren ondarea erakusteko saioak, sentsibilizazio 
jokoak eta eskulangileen azoka izan ziren

Herri kirola protagonista izan zen.
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TTIPI-TTAPA 
Iraila ailegatzearekin bat, 
udako oporrak bukatu eta 
bertze ikasturte bat hasiko 
da elkartean. Beraz, ohiko 
jardunari ekinen dio, eta tar-
tean dira antolatzen dituen 
ikastaroak. Herriz herri on-
dorengo ikastaroak eskaini-
ko dituzte aurten:  

Arantza: Yoga izanen dute 
ortziraletan 17:00etan hasita 
bi orduz 19:00ak arte. 

Bera: Frantses ikastaroa 
izanen dute, asteazkenetan 
b i  m a i l a t a n  b a n a t u t a . 
09:30etik 11:00etara oinarriz-

ko maila dutenek izanen dute 
ikastaroa, 11:00etan aldiz, 
frantsesa ikasten hutsetik 
hasiko direnek. Ortziraletan, 
aldiz, pintura klaseak izanen 
dituzte 18:30etik 20:30era. 

Donamaria: Gimnasia kla-
seak izanen dituzte astelehen 
eta asteazkenetan 15:00eta-
tik 17:00etara. 

Doneztebe: Eskaintza za-
bala izanen dute. Astelehen 
eta asteazkenean yoga eta 
pilates klaseak eskainiko di-
tuzte; 10:30etik 11:30era, eta 
15:00etatik 16:00etara hurre-
nez hurren. Ortzegunean 

dantza ikastaroa 10:00etatik 
11:30era, eta pirograbatua 
16:00etatik 18:00etara. Or-
tziralean, aldiz, luzaketak 
10:30etik 11:30era. 

Elizondo: Elizondon bi 
ikastaro izanen dituzte:  as-
telehenetan pintura izanen 
dute 18:30etik 20:30era eta 
astearte eta ortzegunetan 
yoga. Kasu horretan bi talde 
izanen dituzte, 15:00etan eta 
16:00etan. Saio bakoitza or-
dubetekoa izanen da. 

Oronoz-Mugairi: Aktiba 
zaitez eta memoria tailerra 
eskainiko dituzte. Lehenen-
goa urriaren 7tik azaroaren 
25era, eta bigarrena azaroa-
ren 25etik abenduaren 23ra. 
Biak 16:30etik 17:30era izanen 
dira. 

Sunbilla: Yoga ikastaroa 
izanen dute astearte eta or-
tzegunetan 18:00etan hasi 
eta 19:30ak arte. 

Ikastaro hauez gain, bertze 
hainbat ikastaro berri anto-
latuko dituzte ikasturtean 

zehar. Horien berri antolatzen 
dituzten heinean emanen 
dute.

Elkarteak kudeatzen dituen 
jubilotekak
Ikastaro horiez gain, elkarteak 
hainbat jubiloteka zerbitzu 
kudeatzen ditu. Elizondon 
asteazkenetan 16:00etan hasi 
eta 18:30ak arte; Erratzun 
ortzegunetan 16:00etatik 
18:30ak arte; Iruritan astear-
tetan 10:00etatik 12:00ak arte 
eta Urdazubin astelehen eta 
asteazkenetan 16:00etatik 
19:00ak arte. 

Izena eman nahi dute-
nek  bulegoko  948 450 878 
edo 618 567 837 telefonoetara 
deitu behar dute. 

Kiroldegietan deskontuak
Horrez gain, Berako, Elizon-
doko, Leitzako eta Lesakako 
kiroldegietako kuotetan %20
ko deskontua dute bazkideek, 
eta aktibitatetan izena ematen 
dutenen kasuan %40koa.

Ikastaroz bete-betea 
heldu da elkartearen 
ikasturtea
Eskualdeko hainbat herritan eskainiko ditu ikastaroak 
elkarteak. Kiroldegietan deskontuak dituzte elkarteko bazkideek

Arantzazura joan ondotik, Oianume jatetxean bazkaldu zuten. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 31n elkarteko 190 
bazkide joan ziren Arantza-
zura egun pasa. Eguraldiak 
ez zuen lagundu eta Arantza-
zura iristean laino itxi-itxia 
zegoenez ezin izan zuten 
bertako bistez gozatu.

Arantzazurako irteera kon-
fesatzeko aprobetxatzen du 

jendeak eta aurten ere horre-
tarako aukera izan zuten. 
Mezara joan ziren eta ondo-
tik bazkari ederra egin zuten 
Hernaniko Oianume jatetxean.
Bazkal ondoan Jose Angelen 
musikaz gozatu eta, 19:00 
aldera etxera itzuli ziren egun 
ederra pasatu zuten sentsa-
zioarekin.

Arantzazura irteera egin dute elkarteko 
190 bazkidek

Etxalarko Regina Ibarrak 100 urte
Irailaren 7an Etxalarko Regina Ibarra Espelosin bazkideak 
100 urte bete zituen. Arkupeak elkarteak ere zoriondu zuen 
eta lore sorta bat eta plaka bat oparitu zizkioten. Etxalarko 
Lakain auzoko Mariskineko bordan bizi da eta bi biloba eta 
hiru birbiloba ditu. Zorionak!

UTZITAKOA
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JM BARRIOLA
«Galtza zuriak azken aldiz Lei-
tzako plazan jantzi nahi ditut. 
Alde zaharreko semea naiz. 
Plazan hasi nintzen pilotan eta 
hortxe bukatzeko asmoa dut». 
Halaxe adierazi zion urte hasie- 
ran Oinatz Bengoetxea Berasa-
tegi pilotari haundiak TTipi-TTa-
pari. Hitza eman eta bete du. 
Urriaren 15ean eginen du bere 
azken partida herriko plazan. 

Otsailean jokatu zuen frontoi 
haundietako bere azken parti-
da Labriten, baina profesiona-
letan egin dituen hogei urteak 
borobiltzeko asmoz, urrira arte 
frontoi ttikiagoetan ibiliko zela 

iragarri zuen. Hala ibili da ge-
roztik, eta orain bide hori agur-
tzeko eguna ailegatu zaio. 

Lerro hauek idazterakoan 
urriaren 15eko egitaraua guztiz 
itxi gabea bazen ere, gutxi go-
rabehera hau izanen da egita-
raua. 11:00etan Aurrera pilota 
eskolakoek partida jokatuko 
dute. Horren ondoren aterako 
da Oinatz Bengoetxea plazara 
jokatzera. Binakako partida 
izanen da baina berarekin nork 
jokatuko duten sorpresa izanen 
da. Eguerdian bazkaria eginen 
dute eta udalak txaranga eka-
rriko du bazkaria eta arratsadea 
girotzeko. 

Bengoetxea otsailean Labriten jokatu zuen partidaren ondoren. OSKAR MONTERO.

Bengoetxea VI.aren 
azken partida 
urriaren 15ean
Iragarri bezala, herriko plazan jokatuko du bere agurreko 
partida Oinatz Bengoetxeak

Pandemia izan zen 2020an 
Leitzulia BTT proba alde ba-
tera utzi zuena. Joan den urtean 
ere bertan behera uztea era-
baki zuten antolatzaileek eta 
aurten ere ez dute eginen. 
«Askoren galderari erantzunez» 
halaxe jakinarazi du Mendibil 
taldeak sare sozialetan.

Leitzulia BTT proba 
hirugarren urtez 
bertan behera

Erleta eskolako eta Amazabal 
institutuko ikasleen segurtasu-
na bermatzeko, atsedenaldietan 
eskola eremua itxiko dutela 
adierazi du udalak. Astelehene- 
tik ostegunera 09:45etik 11:45era 
eta ostiraletan 11:00etatik 12:30- 
era. Tarte horietan ikastetxee-
tako eremua inguratu behar da.

Atsedenaldietan 
ikastetxeetako 
eremua itxita

Hipopresiboen 
tailerra kiroldegian 
familien txokoaren 
barne

TTIPI-TTAPA
Irailean sartuta, familien txo-
koaren denboraldia abiatu du 
Leitza, Areso, Goizueta eta 
Aranoko Adin txikikoen tratu 
onen Sareak. Hasteko, irailean 
eta urrian egiteko hipopresi-
boen tailerra antolatu du. 
Datorren astean hasita, lau 
saio izanen dira: irailaren 27an 
eta 29an, eta urriaren 4an eta 
6an. 11:00etatik 12:00etara, 
kiroldegian bilduko dira. Tai-
lerra dohainik izanen da eta 
izena emateko azken eguna 
ostegun hau, irailaren 22a, 
izanen da. Plaza kopurua mu-
gatua da eta interesatuek ki-
roldegira (948 51 07 19) edo 
gizarte zerbitzuen mankomu-
nitateko bulegora (948 51 08 
40) deitu beharko dute. 

Sare sozialen 
erabilerari buruzko 
tailerra 
liburutegian

TTIPI-TTAPA
Hainbat tailer egiten ari dira 
azken aldian liburutegian eta 
azken asteotan sare sozialen 
erabilerari lotutakoak lantzen 
ari dira. Irailaren 14an fake 
news edo albiste faltsuak an-
tzemateko tailerra egitekoa 
zuten, eta aste honetan, irai-
laren 22an, komunikazio-tek-
nologien erabilerarako fami-
lia kontratuari buruzko taile-
rra eginen dute. Teknologia 
berriak zentzuz erabiltzeko 
familia arauak ezarri nahi di-
tuztenei zuzendua da, zortzi 
urtetik gorako haurrentzat 
zein beraien familientzat. 
18:00etan izanen da eta parte 
hartzeko aurretik izena eman 
behar: 621 24 80 27, 948 51 03 
79 edo biblilei@navarra.es.

Kristina Saralegi omendua Talo Egunean
Goizean goizetik giro ederra sortu zen irailaren 11ko Talo 
Egunean. Eguerdian Kristina Saralegi omendu zuten eta, 
besteak beste, Joxe Manuel Huizi alargunari Zure hazia 
betiko gure bihotzetan idatzita zegoen oroigarria eman 
zioten. Talo lehiaketa, berriz, Ilenia Villabonak irabazi zuen.

LEITZAKO UDALA
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LEITZALDEA / URUMEALDEA

TTIPI-TTAPA
Neska-mutilen kuadrilla ede-
rrak hasi du Aurrera pilota 
eskolaren ikasturtea. Lierni 
Sagastibeltza pilota eskolako 
batzordeko kideak TTipi-TTa-
pari kontatu dionez, «88 nes-
ka-mutiko ditugu». Ia gehie-
nek irailean hasi dituzte en-
trenamenduak, baina «zortzi 
seinaurrekoak dira eta horiek 
urrian hasiko dira». Hain zu-
zen, seinaurrekoek izan ezik, 
gainerako guztiek astean bi 
entrenamendu saio eginen 
dituzte. Bestalde, bada Sa-
gastibeltzak nabarmendu 
duen beste kontu bat: «nesken 
kopuruak izan duen goraka-
da: 19 neska ditugu». 

Pilotari guztiak sei katego-
riatan banatu dituzte eta ha-
mabi talde osatu dituzte: 
«talde guztiak mistoak dira 
baina haurren kategoriako 

nesken taldea hamar neskekin 
osatu dugu».

Gainerakoan, ekainean egin 
zuten aurre izen ematea eta 
Sagastibeltzaren arabera, 
«ikasturte hasieran aldaketa 
gutxi izan ditugu». Oraindik 
norbaitek izena eman nahi 
badu eta «taldeetan lekua 
baldin badago» pilota eskolan 
hasteko aukera izanen du 
aurrerapilota@hotmail.com 
helbidera idatzita edo 619 60 
62 65 telefonora deituta.

88 neska-mutikok eman dute izena 
Aurrera pilota eskolan

Pilota eskolako entrenamenduak.  

TTIPI-TTAPA
Abuztuko oporraldia atzean 
utzita, iraileko aurreneko as-
telehenean egin zuen jubilo-
tekak ikasturte honetako es-
treinaldia. Ainhoa Ansa ara-
noarra gidari dutela dagoene-
ko 23 lagunek hasi dute den-
boraldia: Leitzan aurrez aurre 
sei lagun biltzen dira eta 
etxetik hiruri eskaintzen die-
te zerbitzua. Goizuetan bost 
lagun elkartzen dira, Areson 
bi lagun aurrez aurre eta bat 
etxean eta Aranon sei lagun. 

Herriz herri lehengo urteko 
ordutegi bera mantendu du 
Leitza, Goizueta, Areso eta 
Aranoko Gizarte Zerbitzuen 
mankomunitateak antolatu 
duen jubilotekak. 

Astelehenetan Leitzan izaten 
dute hitzordua, udaletxeko 
aurreneko solairuko aretoan. 
Astearteetan Goizuetan elkar-
tzen dira, jubilatuen elkartean. 
Asteazkenetan aresoarren 
txanda izaten da eta udaletxe-
ko aurreneko solairuan biltzen 
dira. Azkenik, ostegunetan, 
aranoarrek Maisuenea izaten 
dute jubilotekako bilgune. 

Goizeroko zita 10:00etan 
hasi eta 13:00etan bukatzen 

da, Aranon zerbait motzagoa 
izaten bada ere erabiltzaileek 
hala erabakita.

Izen ematea
Ikasturtean osoan irekia izanen 
da jubilotekan izena emateko 
epea. Hortaz, oraindik nor-
baitek izena eman nahi badu 
gizarte zerbitzuen bulegora 
deitu beste lanik ez du izanen 
(948 51 08 40) eta han jasoko 
du behar badu buruzko argi-
bide gehiago. 

Leitzako jubilotekakoak partxisean. AINHOA ANSA

Lau herrietako  
23 lagun hasi dira 
jubilotekan
Astelehenetan Leitzan biltzen dira, asteartetan Goizuetan, 
asteazkenetan Areson eta ostegunetan Aranon

Leitzako jubilotekakoak ariketak egiten.

TTIPI-TTAPA
Ramon Zabalegiren erakuske-
tak eta Motxila 21 taldearen 
emanaldiak osatuko dute irail 
hondarreko Herri Aretoko egi-
taraua.

Aste honetan zabaldu dute 
Ramon Zabalegi artista irun-
darraren Akatsa da bidea era-
kusketa, eta igandera arte, 
irailaren 25era arte, ikusgai 
izanen da. Ostegunean 17:00eta-
tik 20:00etara; ostiralean 10:30-
etik 13:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; eta larunbatean eta 
igandean 12:00etatik 14:00eta-
ra. Igandean, 12:30ean bisita 
gidatua ere eginen du Zabalegik.

Bestalde, LHLko lantaldeak 
Motxila 21 taldea gonbidatu 
du, «eredugarria delako inklu-
sioaren alde egiten ari diren 
lana». Emanaldia larunbat ho-
netan, irailaren 24an, izanen 
da. 19:00etan hasiko da eta 

sarrerak aurretik zortzi eurotan 
Maimur eta Astiz libur dende-
tan eros daitezke, eta bestela, 
egunean bertan, hamar eurotan. 

Urrian ohiko programazioa
Urritik aurrera oinarrizko pro-
gramazioarekin hasiko dira 
Herri Aretoan. Hau da, hila-
beteko aurreneko eta hiruga-
rren asteburuetan zinea ikus-
teko aukera izanen da eta 
bigarren igandeetan antzerkia. 

Urriaren 1ean eta 2an, 
16:30ean DC Supermaskoten 
Liga ikusgai izanen da eta 
19:00etan Ali & Ava (larunba-
tean bertsio originalean eta 
igandean gaztelaniaz). Urria-
ren 9an, berriz, Kaskarot an-
tzerkia ikusteko aukera izanen 
da, 18:00etan. Miren Tirapu 
kultur teknikariak gogoratu 
duenez, sarrerak online eros 
daitezke leitza.eus atarian. 

Motxila 21 taldearen kontzertua larunbat 
honetan
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Apezetxeak beste txapel bat

Pilotarien agenda gogoan hartzeko txapelketa izaten da 
Antiguakoa. Aurten 74. edizioa jokatu dute eta finalak irailaren 
3an jokatu zituzten. Hantxe aritu zen Antton Apezetxea, eta 
Oberenako Josu Igoarekin bikotea osatuz txapela jantzi zuen. 
Beste txapel bat Apezetxearen palmareserako. Zorionak!

UMORE ONA 

TTIPI-TTAPA
Indartsu hasi dute pilota den-
boraldia Umore Ona pilota 
eskolan. Igor Elizegik TTipi-TTa-
pari kontatu dionez, 55 pilo-
tari izanen dira ikasturte ho-
netan, horietatik 33 eskuz 
ariko direnak eta gainerako 
22ak palaz. Tartean, nesken 
parte hartzea ere nabarmen-
tzekoa da, eskuz zazpik eta 
palaz bederatzik eman baitu-
te izena. 

Sei entrenatzaile 
Entrenamenduak astelehene-
tik ostegunera izanen dituzte 

eta jokalariez arduratzeko sei 
entrenatzaile. Eskuz Antton 
Apezetxea, Joxenton Apezetxea, 
Angel Salaberria eta Xabi Zu-
garramurdi eta palaz Mirari 
Etxegia eta Xabier Etxegia.

55 pilotarik hasi dute ikasturtea Umore 
Ona pilota eskolan

TTIPI-TTAPA
Aurten ere urritik maiatzera 
ikastaroetan eskaintza zabala 
izanen dute herritarrek. Alde 
batetik, udalak zortzi ikastaro 
jarri ditu martxan eta bestetik, 
guraso elkarteak multikirola 
antolatu du haurrentzat eta 
gaztetxoentzat.

Udalak antolatutakoak
Eskulanen ikastaroa urriaren 
7an hasiko da eta maiatzaren 
26ra bitarte 16:00etatik 19:00eta-
ra ostiralero izanen da Iriarte-
nean (Tifanitxon). 282 euro 
ordaindu beharko dira.

Pilates nahi duenak astear-
tero eta ostegunero izanen du 
hitzordua, 17:00etatik 18:00eta-
ra. Aurreneko saioa urriaren 
4an eginen dute. Jumpfit eta 
body pump ikastaroak ere urria-
ren 4tik aurrera emanen dituz-
te. Horiek ere asteartetan eta 
ostegunetan izanen dira, 
18:00etatik 19:00etara eta 
19:00etatik 20:00etara, hurre-
nez hurren. Prezioari dagokio-
nez, pilatesek 192 euro balio 
du, jumpfitek 236 euro eta body 
pumpek 222 euro. Hiru ikas-
taro hauek dantzen lokalean 
eginen dituzte.

65 urtetik gorakoek astelehe-
netan eta asteazkenetan jar-
duera fisikoa egiteko aukera 
izanen dute, 09:30etik 10:30era, 
dantzen lokalean. Urriaren 3an 
hasiko dira eta 126 euro or-
daindu beharko dira.

Helduek urriaren 3tik aurre-
ra yoga egiteko aukera ere 
izanen dute: astelehenetan 
10:30etik 12:00etara eta asteaz-
kenetan 19:00etatik 20:30era. 
Dantzen lokalean elkartuko 
dira eta 242 euro kostako da 
ikastaroa.

Dantza-mugimendu kon-
tzientea ikastaroa ostiraletan 
eskainiko dute. Urriaren 7an 
hasita, bi astetik behin, 18:00eta-
tik 19:30era bilduko dira. An-
tzerki kontzientearen saioak 
urriaren 14an hasiko dira, eta  
horiek ere ostiraletan, bi aste-
tik behin, izanen dira, 18:00eta-
tik 19:30era. Bi ikastaro hauen 
prezioa 67 eurokoa da. 

Guraso elkartearen eskutik 
multikirola
Guraso elkarteak, berriz, mul-
tikirola ikastaroa antolatu du, 
urriaren 4tik aurrera, haur eta 
gaztetxoek saskibaloia, esku-
baloia, boleibola, patinajea, 
tenisa, errugbia, herri kirolak, 
atletismoa eta gorputz adie-
razpena lantzeko aukera izan 
dezaten. 2013tik 2016ra jaio-
takoak 16:00etatik 17:00etara 
asteartero bilduko dira, eta 
2008tik 2012ra jaiotakoak 
16:00etatik 17:00etara ostegu-
netan. Taldeko hamar lagun 
beharko dira gutxienez eta 
interesatuek 140 euro ordain-
du beharko dituzte. 

Izen ematea
Bai udalak antolatutakoetan, 
baita gurasoek antolatutakoan 
ere, izen ematea ostiral hone-
tan, irailaren 23an, bukatuko 
da. Multikiroletan parte har-
tzeko kirolak@leitza.eusera 
idatzi behar da; eta gainera-
koetan udaletxera joan edo 
deitu behar da. Udalaren ikas-
taroetan taldea aurrera atera-
tzeko gutxienez zortzi lagun 
beharko dira.

Izen emateak ordenaren ara-
bera esleituko dituzte eta he-
rrian erroldatutakoek lehen-
tasuna izanen dute. 

Ikastaroen aukera 
zabala prest 
ikasturte honetan
Udalak zortzi ikastaro antolatu ditu eta guraso elkarteak 
multikirola. Bietan ostiralean itxiko dute apuntatzeko epea

TTIPI-TTAPA
Irailaren 12az geroztik, ne-
guko ordutegiarekin ari da 
Goizuetatik Hernanirako 
autobus zerbitzua. Egunero 
Goizuetatik 09:00etan eta 
14:45ean ateratzen dira Her-
nanira joateko autobusak, 
eta horrez gain, 17:00etan 

beste bat izaten da baina hori 
eskola egunetan bakarrik. 
Hernanitik, berriz, 12:00etan 
eta 19:00etan abiatzen dira 
Goizuetara etortzeko auto-
busak. Bi horiez gain, eskola 
egunetan hau ere, beste au-
tobus bat ere ateratzen da, 
15:30ean. 

Goizueta-Hernani autobus zerbitzua 
neguko ordutegiarekin

Alize Sagardui pilotan. UMORE ONA
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TTIPI-TTAPA
«Ordenantza berriaren zirribo-
rroaren harira, azken TTipi-TTa-
pan Juanjo Elizaldek dioenak ez 
dauka zerikusirik herrian egin 
diren bilerekin eta adostu de-
narekin. Baserritarrak gustura 
gaude emaitzarekin eta udala-
ri eskerrak eman nahi nizkioke 
egin duen lan ikaragarriaren-
gatik». Argi eta garbi mintzatu 
da Arizti baserriko Mari Jose 
Zabala Goizueta. 

Bere desadostasuna agertu 
du Elizalderen esanak leituta. 
Hasteko, «baserritarrak eta 
abeltzain titulua dutenak des-
berdindu» nahi izan ditu. Bere 
hitzetan, «Goizuetan baserritar 
ttiki asko gaude, baina azken 
urteotan enpresa muntatu du-
ten gero eta abeltzain gehiago 
daude, eta horrek herri lurren 
eskaera haundiak ekarri ditu. 
Mendiak aziendez gainezka 
daude». Gaineratu duenez, 
«orain arte nahiko ongi geunden, 
elkar errespetatzen genuen. 
Baina lehengo urtean, herri 
lurrak eskatu eta eskatu, azke-
nean udala emateko lurrik gabe 
gelditu zen. Udalak, niri beza-
la hamabost baserritarri herri 

lurrak kendu, eta abeltzain 
horiei eman zizkien. Batzuk 
kexatu eta bueltatu zizkieten.
Ni ez nintzen erreklamatzen 
hasi, baina hitz egin beharra 
zegoela esanez kexatu nintzen, 
ez zitzaidalako ongi iruditzen 
betitik lanean aritu direnei lurrak 
kentzea gutxi batzuei emateko». 

Herri lurrak mugatzea
Hortik abiatuta udalak «udal 
ordezkariekin, baserritarrekin 
eta abeltzainekin lantaldea 
osatu» zuela dio Zabalak. Tar-
tean ibili da bera ere eta «hain-
bat kontu adostu» ondoren, 
herri lurren ordenantzaren 
zirriborroa osatu dute. Ez hori 
bakarrik: «zirriborroa aurkez-
teko bileran gehien-gehienak 
oso gustura atera ginen».

Zabalaren arabera, herri lurren 
eskaria mugatzea izan da ados-
tutako puntuetako bat, eta hori 
«oso ongi eta beharrezkoa» 
iruditzen zaio, «bestela Euskal 
Herriko betiko baserriak akabo 
gara. Onartezina da bat ehune-
kin gelditzea eta bestea hirure-
kin, lehenak ehun eskatu di-
tuelako. Ttikiak gara, baina gu 
ere bizi gara, ez gara autono- 

moak, baina hilabete bukaeran 
nahiko lan izaten dugu pentsuak 
eta bazkak erosteko.Tokatzen 
zaizkigun lurrak errespetatzea 
eskatzen dugu eta horretarako 
bidea ematen du adostutakoak». 

Udal zergak
Udal zergen gaia ere mahai 
gainean jarri du: «Lehenago, 
80 zentimotan zegoen herri 
lurren hektarea bakoitza. Bes-
te inon ez bezala, ia-ia erre-
galu ematen zituen udalak». 
Orain zerga hori igotzea ados-
tu dute, baina Zabalarentzat, 
«lurrak normaltasunez eskatuz 
gero, igoera ez da haundia». 
Honela azaldu du: «bakoitzak 
herri lurrak eskatzeko muga 
bat dauka eta hortik aparte, 
lurrak sobratuko balira, edo-

zeinek eskatzeko aukera izanen 
luke. Eskatuz gero, lur gehi-
garri horiengatik bi edo hiru 
aldiz gehiago ordaindu behar-
ko luke. Mugatzeko modu bat 
da, nire ustez, logikoa».  

Auzolana 
Auzolana ere hizpide izan du. 
«Lurrak dituenak ardura batzuk 
bete behar ditu, tartean, auzo-
lana egitea. Berez, lur eta azien-
da asko daukatenek ordu gehia-
go egin beharra daukate, baina 
ez da horrela gertatzen; batzuk 
beti mendi eta baserri inguruak 
garbitzen eta beste batzuk ezer 
ez». Hortaz, garrantzitsua iru-
ditzen zaio «auzolana egitea 
paperean jasotzea. Logikoa da». 

Udalaren lana eskertu 
«Elkarbizitzaren eta errespe-
tatuaren» aldeko deia egin du: 
«Denon artean egin behar dugu 
aurrera, elkar lagunduz eta 
errespetatuz». Aitortu duenez, 
«ordenantzaren zirriborroan 
bildutakoak lege bezala inda-
rrean jartzeko aukera izateak 
esperantza ematen dit, beste- 
la betiko baserriak akabo gara». 
Udalaren lana ere txalotu du: 
«ikaragarrizko lana egin du 
eta oso gustura nago egin duen 
lanarekin eta jarri duen go-
goarekin. Eskertzekoa da». 

Herri lurren ordenantzaren harira udalak 
egindako lana «eskertu» du Zabalak

Mari Jose Zabala Goizueta.

TTIPI-TTAPA
Irailaren 5ean hasi zuten ikas-
turtea 0 eta 3 urte bitarteko 
haurrek Goittikin. Irailean 
hamar ume izanen badira ere, 
bederatzik osatuko dute ikas-
turtea. Iaztik jarraitzen duten 
Xuhar, Izar eta Narez gain, 
Laia, Ekain, Alice, Saint, Xuban 

eta Nahia sartu dira aurten 
berriak. Aritz eskolan hasi da 
baina 08:00etatik 09:00etara-
ko zaintza zerbitzuan elkarre-
kin egonen dira. 

Ikasturte honetan, Rosa he-
zitzaileaz gain, Bidetxo ere 
han izanen dute ordu batzuez 
laguntzeko.

Egoitza bila
Hamarkada bateko ibilbidea 
osatua du Goittiki zerbitzuak 
baina Goittikiko umeek ez dute 
lokal finkorik eduki azken ur-
teotan. Hala, aurten ere, Go-

xalin ematen jarraituko dute, 
baina gurasoek TTipi-TTapari 
adierazi diotenez, espero dute 
ikasturte hau azkena izatea 
eta behingoz, leku propioa eta 
egonkorra lortzea.

Goittiki haur txokoa 
berriro ere martxan 
da
Irailean hamar ume izanen dira baina ikasturte osoan bederatzi 
neska-mutiko egonen dira

Goittikiko ikasturte honetako protagonistak. ROSA OLAIZOLA
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ENERITZ IRAOLA
Nazabal eskolak ehun urte bete 
ditu aurten eta mendeurrena 
behar bezala ospatzeko egun 
osoko pesta antolatu dute urria-
ren 1erako.

Garai batean egiten zen be-
zala, eskolako ezkilak joz hasi-
ko dute eguna. Ez da izango 
atzera begira egingo den keinu 
bakarra, argazki zaharren era-
kusketa jarriko dute plazan eta 
Nafarroako Gobernuko Hez-
kuntza Departamentuak utzi-
tako materialarekin antzinako 
gela bat prestatzeko asmoa dute. 
Hori osatzeko herritarrei ere 
eskatu diete laguntza, etxean 
dituzten argazki, liburu, koa-
derno… edo eskolarekin lotura 
duen edozein material irailaren 
23a baino lehen udaletxera 
eramateko eskatuz.

Eskola atarian 11:00etan 
emango diote hasiera pestari.  
Ondoren eskolara bisita egingo 
dute eta garai bateko ikasgela 
ikusteko aukera izango da. Es-
kolan prestatu duten emanaldi 
berezia izango da goizeko eki-
taldi nagusia. Ondoren, herriko 
trikitilariekin kalejira egingo 
dute plazaraino. Han egongo 
dira ikusgai garai bateko argaz-

kiak, materialak eta jolasak.  
Mahaiaren bueltan bilduko dira 
gero ikasleak, irakasleak eta 
gurasoak. Txartelak Sastinean 
daude salgai eta ostirala izango 
da erosteko azken eguna. On-
doren, bideo emanaldia izango 
da eta batukadak girotuko du 
herri ingurua. Bukatzeko pin-
txoak jarriko dituzte plazan eta 
musika ere izango da. Herritar 
guztiei festarako gonbidapena 
luzatu diete antolatzeek «garai  
batekoak zein gaur egungo 
ikasleak, irakasleak eta familiak, 
denak elkarrekin pestan biltze-
ko aitzakia izan dadila ospaki-
zuna».

1960an Aresoko eskolan ibili ziren neskak. UTZITAKO ARGAZKIA

Urriaren 1ean 
eskolaren 
mendeurren festa
Erakusketa osatzeko eskolako garai bateko materiala 
udaletxera eramateko eskatu dute irailaren 23a baino lehen

350 mendizale bildu ditu mendi martxak
Irailaren 4an egin zuten Aresoko Mendi Martxaren 
hamahirugarren edizioa. 350 parte hartzailek osatu zuten 
21 kilometroko ibilbidea. Kamiseta berria soinean, 
herritarrek egindako paella sabelean eta paraje ederretan 
hartutako gozatua eraman zituzten etxera bueltan.

IKER BARANDARAIN

Udalak Urteaga inguruan dau-
den 24 uso-postu enkantera 
atera ditu. Irailaren 17an egi-
tekoa zuten lehenbiziko en-
kantea eta astebetez sesteo-
rako aukera eman ondotik, 
irailaren 24an 19:00etan egin-
go dute bigarren enkantea 
udaletxean.

Uso postuen 
bigarren enkantea 
irailaren 24an

20. txapela lortu du Antonio Alustizak
Nagusi izan ziren Ttiki eta Antonio Alustiza Uharte-Arakilgo 
Artzain Zakur Txapelketan. Nafarroako hogeigarren txapela 
jantzi zuen horrela. Oñatin izango dute berriz ere lanerako 
aukera, irailaren 25ean izango den Nazioarteko txapelketan 
parte hartzeko txartela lortu zutelako. Zorionak eta zorte on! 

UHARTE ARAKILGO ARTZAIN EGUNA
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TTIPI-TTAPA
Duela 80 urte baino gehiago 
sortu zuen Andrée de Dongh 
Dédée 24 urteko emakume 
belgiarrak Comète Sarea. Sare 
honen bitartez, alemaniarrek 
botatzen zituzten Frantziako, 
Herbeheretako eta Belgikako 
hegazkinetako pilotuak etxe-
ra bueltan eramaten zituzten, 
Frantzia, Euskal Herria eta 
Espainia, Gibraltarrera arte, 
pasatu ondotik. Hainbat eus-
kal herritar izan ziren sare 
hartako kide eta hura gogora-
tzeko ospakizunik ez da egi-
terik izan azken bi urteetan. 
Aurten, ordea, irailaren 9tik 
11rako asteburuan berresku-
ratu zuten, Angelun, Larreso-
ron eta Ezpeletan egindako 
ekitaldiekin.

Irailaren 9an, Angelun egin 
zuten ekitaldi ofiziala, Erresu-
ma Batuko Royal Air Forceko 
ordezkaritza eta guzti. Bihara-
munean, irailaren 10ean, La-
rresoroko Deabruaren Zubian 
zuten hitzordua eta Cométe 
Sareko Lagunen Elkarteak ome-
naldia eskaini zien sarean par-
te hartu zuten kideei, duela sei 
urte bertan ezarri zuten oroi-
tarrian.

Ospakizunak borobiltzeko, 
irailaren 11n, Ezpeletatik Ihi 
Lepora ibilaldia egin zuten, 
garai batean sareko kideek egi-
ten zutenaren berdintsua eta 
Ihi Lepon bertze oroitarri bat 
paratu zuten. Ekitaldian izan 
ziren Ezpeletako auzapeza eta 
Joseba Otondo Baztango alka-
tea, baita Ana Ollo Nafarroako 
Gobernuko kontseilaria ere. 

Oroigarri horretan Comète 
Sareko lau kideren izenak age-
ri dira: Jean-Baptiste eta Pierre 
Agerre anaiak, Jean Elizondo 
eta Etxegoien. Eta hauekin ba-
tera, bereziki, oroitarritik 500 
metrora Baztango lurretan da-
goen Jauregiko Bordako Xan 
Mihura. Mugalari hauei esker, 
126 hegazkin pilotuk lortu zuten 
Erresuma Batura itzultzea. 

Horietako bat izan zen Ian 
Covington. 1944ko urtarrilaren 
4an pasatu zen Jauregiko Bor-
datik Londresera bidean eta 78 
urte beranduago Tom bere 
semeak kontrako bidea egin 
zuen eta bere aitari babesa eman 
zion familia ezagutzeko aukera 
izan zuen: Xan Mihuraren ala-
ba Josefa, 91 urtekoa eta Juan-
bi Mihura biloba, bertzeak 
bertze.

Irailaren 11n oroitarria dagoen tokian ateratako argazkia. JM ONDIKOL

Bi urteren ondotik 
Comète Sarea 
gogoratu dute
Iraileko bigarren asteburuan Angelun, Larresoron eta Ezpeletan 
ekitaldiak egin zituzten

Kanpainako bideoa osorik Lesakan grabatu dute.

TTIPI-TTAPA
Eta eskolatik kanpo, zer?  Hala-
xe du izena Nafarroako hainbat 
toki entitatetako euskara zer-
bitzuk ikasturte hasieran mar-
txan paratu duten kanpainak.  
Seme-alabak D ereduan matri-
kulatu dituzten familiei zuzen-
dua dago eta kanpaina honen 
bitartez, familia horiei oroita-
razi nahi diete haurrak euska-
razko ereduan eskolatuak izanik 
ere, zeinen garrantzitsua den 
eremu horretatik kanpo euska-
rak presentzia izan dezan beren 
bizitzetan.

Euskara zerbitzuen hitzetan, 
«eskola funtsezkoa bada ere, 
umeek urteko esna orduen   
% 15 bakarrik ematen dute ber-
tan. Horregatik da hain garran-
tzitsua arreta bertze % 85ean 
jartzea, euskarak ahalik eta 
presentzia handiena izan dezan 
denbora tarte zabal horretan, 
lagunarteko harremanetan, 
kultur kontsumoan, eskolatik 
kanpoko jardueretan…. Izan 
ere, hizkuntza, eskolan ez ezik, 
bizitzan ere ikasten baita». Gai-
neratu dutenez, «gurasoak, 
euskaraz jakin ala ez, giltzarri 
dira eskolaz kanpoko tarte za-
bal horretan haurrek eginen 

duten ibilbidean eta erabakiak 
hartzeko unean hizkuntzaren 
faktorea presente egon dadin».

Mezu hori zabaltzeko bi eus-
karri sortu dituzte euskara zer-
bitzuek: oso-osorik Lesakan 
grabatu duten bideoa eta es-
kuorria. Azken hau dekalogo 
bat da, eskolatik kanpoko den-
bora tarte horretarako hamar 
aholku praktiko ematen ditue-
na. Lehen Hezkuntzako 1. mai-
lan hasi diren ikasleen familiei 
banatuko diete, ikastetxeen 
bitartez.

'Era.eus' atariaren baitan 
Kanpaina hau era.eus webgu-
nean biltzen den ekimenaren 
parte da. Webgunea euskaraz 
ikasten duten haurren familiei 
laguntza eta baliabideak ema-
teko eta seme-alaben ikas 
prozesua osatzeko helburua-
rekin sortu zuten. 

Ekimen hau antolatu duten 
toki entitateen artean daude 
Baztango Udala, Bortzirietako 
Euskara Mankomunitatea, 
Malerrekako Mankomunitatea 
eta Nafarroako Iparraldeko 
Euskara Mankomunitatea. 
Nafarroako Gobernuko Eus-
karabideak diruz lagundu die.

'Eta eskolatik kanpo, zer?' Nafarroako 
hainbat euskara zerbitzuren kanpaina
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G. PIKABEA
Urteak daramatza Labrit On-
dareak ondare immaterialaren 
ikerketan. Joan den urtean, 
ordea, bertze pauso bat eman 
zuten familien ondare imma-
teriala biltzeko tresna digitala 
sortuz. Horixe da, hain zuzen, 
Vitagrama, «etxekoen bizitza 
betiko gordetzeko aukera ema-
ten duen metodoa».  
Nolatan sortu duzue Vitagrama?
Ikuspegi kolektibotik abiatuta-
ko metodologia batekin hasi 
ginen, herri bakoitzeko irudi-
teria eta memoria bilduz, eta 
urteen poderioz, norbere me-
moria biltzeko eskaria orokor-
tuz joan da; gero eta gehiago 
izan dira norbere etxeko memo- 
ria biltzeko aukera mahai gai-
nean jarri digutenak eta guk ere 
aukera hori ikusi dugu. Etxeko 
zaharrenen bizitzaren lekuko-
tasuna etxeko gazteeen esku 
geldi dadin. Garai batean etxean 
bertan belaunaldi batetik ber-
tzera ematen zen zuzeneko 
transmisioa. Joera hori gaur 
egun nekez ematen da, belau-
naldien arteko harreman zu-
zena gero eta urriagoa delako. 
Teknologia berriak zeharo al-
datu dute belaunaldien arteko 
transmisioa eta pantailetara 
eraman beharra dago garai ba-
tean zuzenki transmititzen zena. 
Etxekoen bizitza betiko gordetze-
ko metodoa aurkitu duzue. Azaldu...
Metodologia antropologikoa 
edozein familiaren esku jarri 
dugu. Familia bakoitzak bere 
arbasoen lekukotasuna betiko 
gorde ahal izan dezan, softwa-

re berezitu bat garatu dugu. 
Batzuetan pentsatzen dut ha-
lako beharrizan sozial bat be-
tetzen duela. Gaur egun bi urte 
dituen batek bere birramatxiren 
lekukotasuna ezagutu ahal iza-
nen du 40 urte beteko dituenean 
edo 200 urte barru gure ondo-
rengoek gure atatxi eta amatxi-
rekin hitz egin ahal izanen dute 
inteligentzia artifizialaren bi-
tartez. Hori gaur egun biltzen 
badugu izanen da posible; bil-
tzen ez badugu, ez.
Bere bidea egiten ari da Vitagrama...
Iaz hasi ginen eskaintzen, bai-
na duela hamahiru urtetik ga-
biltza bizitzako historiak biltzen, 
2009tik herriz herri eta elkartez 
elkarte. Ez baita etxeko memo-
ria bakarrik. Giza kolektibo 
zehatz baten Vitagrama ere izan 

daiteke eta Osasuna futbol tal-
dearekin, La Unica peñarekin, 
Iruñeko Orfeoiarekin, eta ber-
tze zenbait enpresarekin hori-
xe ari gara egiten. Baina momen- 
tu honetan azpimarratu nahi 
dugu edozein pertsonak edo 
familiak bere memoria betiko 
gorde dezakeela eta ondoko 
belaunaldiei lekukotasun hori 
eskaini. Hori guztia ikus-entzu-
nezko formatuan egiten dugu, 
bizitzako pasarteekin, material 
interpretatuekin, argazki gor-
dailuarekin... Bizitzako osagai 
guztiak biltzen ditugu, etorki-
zunean arbasoekin disfrutatze-
ko, irri edo negar egiteko... 
Zein da erabiltzaileen profila?
Normalean 40 eta 55 urte bi-
tarteko anai-arrebak izaten dira, 
berandu baino lehen, aitaren 

edo amaren bizitza beraien 
buruari oparitu nahi dietenak. 
Baina badira ondorengo belau-
naldiei beraien bizitza utzi nahi 
dietenak. Jendea notarioaren-
gana joaten denean ondareen 
banaketa egiten du testamen-
tuaren bitartez. Baina zer ger-
tatzen da materiala ez den bi-
zitzako osagaiekin? Norbera-
rekin batera hil egiten dira behar 
bezala bildu eta transmititu ez 
badira. Ez diezaiegun ondasun 
materiala bakarrik utzi ondo-
rengoei, ondare immateriala, 
norbere bizitzaren lekukotasu-
na, ere utz diezaiegun. 
Zuen hitzak dira: «bizitza bakoitzak 
merezi duelako bizitza opari»...
Batzuek pentsatzen dute: «nire 
bizitzak ez du halako garrantzi- 
rik». Bada, nekez izanen da gu-
retzat gure aitaren edo amaren 
bizitza baino inportantegorik. 
Bizitza bakoitzak merezi du.
Zein da prozesua?
Interesa dutenekin proiektua-
ren ezaugarritze bilera bat egi-
ten dugu, zer bildu nahi duten 
jakiteko eta horrekin aurrekon-
tua osatzen dugu. Gero, familiak 
nahi duen moduan, Vitagrama 
egiten hasten gara: lekukota-
sunen grabazioak, argazkien 
interpretazioa, dokumentazioen 
bilketa... Guztia aztertu, sekuen-
tziatu eta Vitagrama baten mo-
duan eskaintzen dugu. Datozen 
asteotan Vitagrama baten erraiak 
erakusteko aurkezpenak eginen 
ditugu Baztan-Bidasoaldean: 
urriaren 6an, 19:00etan, Elizon-
doko Arizkunenean eta urriaren 
13an ordu berean Lesakan.
Informazio gehiagorako vita-
grama.life webgunean dago. 
Zein mezu luzatuko zenuke?
Memoria eta ondare immate-
rialaren arloan, Euskal Herrian 
sentsibilitate berezia dugu, gure 
egoera kultural eta lingustikoak 
duen garrantziak bereziki sen-
tsible egiten gaitu. Horregatik 
pantailak nagusi diren garaio-
tan, ahal dugun neurrian belau- 
naldien arteko harreman zuze- 
na mantendu behar dugu, bai-
na gauzak dauden bezala egon-
da, ez diezaiegun gure zaharrei 
alde egiten utzi transmisioa 
egin gabe. Hauxe da aukera. 

Gaizka Aranguren Vitagramaren kutxa eskuetan duela.

«Edozeinek bere etxeko 
memoria betiko gorde 
dezake Vitagramarekin»
GAIZKA ARANGUREN LABRIT ONDAREA-KO ZUZENDARIA

Belaunaldien arteko transmisioa galdu ez dadin eta etxeko memoria betiko gordetzeko, tresna digitala 
sortu du Labrit Ondareak: Vitagrama. Ondoko asteotan eskualdean barna aurkezpenak eginen dituzte
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TTIPI-TTAPA
Uda akitu bada ere, aniztarrak 
bestetarako gogotsu daude 
eta egitarau zabala prestatu 
dute hiru egunetarako:

Irailak 30,  ortziralea: 
11:00etan ezkila jotzea, altxa-
feroak eta itzulia herriari mu-
sikariekin. 11:30ean herri 
krosa haur eta helduendako. 
12:00etan aniztarren arteko 
frontenis txapelketa. 14:00etan 
bazkaria eta 16:00etan fron-
tenis txapelketako finala. 
20:00etan mutil dantzak, 
21:00etan baztan zopak eta 
00:00etan dantzaldia Bizphi-
ru pelau taldearekin. Goiz 
aldera xingar jatea.

U r r i a k  1 ,  l a r u n b a t a : 
11:00etan puzgarriak, 12:00etan 
paella lehiaketa haur eta hel-
duentzako eta 14:00etan baz-
karia frontoian lehiaketako 
paella eta postreekin. 15:00etan 
puzgarriak eta 16:00etan mus 
txapelketa. 18:00etan Ados 
pilotako emakumeen partida: 
Etxekolonea eta N. Agirre, 
Arrieta eta Mendibururen 
kontra. 19:00etan txokolate 
jatea eta ondotik dantzaldia 
Salaberrirekin. 21:00etam he-

rri afaria eta ondotik dantzal-
dia berriz ere Salaberrirekin. 
Akitzeko, xingar jatea izanen 
da.

Urriak 2, igandea: 12:30ean 
otordua bertako produktuekin, 
14:00etan zikiro jatea Haus-
polariekin eta 17:00etan V. 
Bingo txapelketa. 19:00etan 
karaokea eta ondotik dantzal-
dia Hauspolariekin, xingar 
jatea eta kantaldia suaren 
inguruan. Akitzeko, Gaixoak 
aniztarrak eta herriari itzulia.

2021eko ezohiko bestak. M. MARITORENA

Aniztarrak herriko 
bestak ospatzeko 
prest
Urtero bezala, urriko lehenbiziko igandean izanen dituzte 
bestak, irailaren 30etik urriaren 2ra

TTIPI-TTAPA
Iruritarrak mugimendua eta 
erritmoa lantzen hasiko dira 
udazken honetan, hainbat 
herritarrek dantza afrikarren 
ikastaroa antolatu baitute Gi-
zarte Bilgunean. 

Urrian hasiko dituzte klaseak 
eta ortzegun arratsaldero el-

kartuko dira, 19:00etatik 
20:30era, Gloria Soya irakas-
learekin.

Interesa duten herritarrek 
628 078 573 edo 687 121 888 
telefono zenbakietara dei egin 
dezakete informazio gehiago 
eskatzeko edo egitasmoan 
izena emateko.

Dantza afrikarren ikastaroa hasiko dute 
Iruritan urrian

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Lurralde Kohe-
sioak, Bernardo Ziriza kon-
tseilariaren bitartez, behin- 
behinean onartu du Elizon-
doko errepide nagusia eta 
saihesbidea lotzen dituen 
zubia eraikitzeko proiektua. 
Glorieta baten bitartez, San-
tiago karrikatik saihesbidera-
ko sarrera berria eginen dute, 
Baztan ibaia eta Baztanberri 
plaza gurutzatuko dituena, 
230 metro guzira.

Zubiak bi norabideetako 
errepidea eta oinezkoendako 
bidea izanen du, petril baten 
bidez banatua. Osora 10,5 
metroko zabalera eta 62 me-
troko luzera izanen du, eta 
Kantauri Ekialdeko Plan Hi-
drologikoaren arabera, bi bao 
izanen ditu; nagusia 40 me-
trokoa eta konpentsazio-baoa 
22 metrokoa.

Ondasun eta eskubideak 
desjabetzeko prozesua
Proiektuak eraginen dituen 
ondasun eta eskubideak des-
jabetzeko prozesua hasiko 
dute orain. Proiektua hilabe-
te batez iritzi publikorako 
ikusgai egonen da, izanen duen 
eduki teknikoa eta eraginen 
dituen lur-eremuei buruzko 
informazioa ematen. Epe ho-
rretan, herritarrek alegazio eta 
iruzkinak aurkezten ahalko 
dituzte.

Joan den urteko abuztuan 
Ziriza kontseilariak Elizondo-
ra eta Lekarozera egin zuen 
bisitaldian zehaztu zuten 
proiektua, Baztango Udalak 
hala eskatu zuelako. Horrela, 
2012an hasi eta ordutik akitu 
gabe zegoen Irurita-Elizon-
doko ingurabidea lotzen duen 
errepideari segida emanen 
diote.

Baztanberriko zubia egiteko proiektua 
onartu du Nafarroako Gobernuak
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R. OSKARIZ ELIZONDO
44 urtez Baztango liburuzain 
izan ondotik, udan erretiroa 
hartu zuen Sonia Lopezek. 
Orain, Nafarroako Gobernua-
ren zerrendetatik hala tokatu 
zelako, bere alabari egokitu 
zaio lanpostua, eta etorkizu-
neko erronkei begira ari da 
Idoia Sobrino.
Gogotsu hartu duzu kargua?
Bai, ttikitatik argi izan dut li-
buruzaina izan nahi nuela eta 
nahiko argi nuen ere Baztanen 
lan eta bizi nahi nuela. Atze-
rrian bizi izan naizenean arras 
gustura egon naiz eta arras 
aberasgarria egin zait bertze 
hizkuntza, kultura eta bizitze-
ko manerak daudela ikustea 
eta ikastea. Hori nire lanerako 

ere garrantzitsua da, liburu-
zainaren lana kultura eta ja-
kintza kudeatzea delako. Eta 
hori guztia orain Baztanen 
praktikan jartzeko gogoz nago.
Esperientziarik duzu liburuzain 
lanetan?
Bai, duela 17 urte hasi nintzen 
ofizioan, Bibliotekonomia eta 
Dokumentazioa karrera ikas-
ten ari nintzenean. Bartzelonan 
eskola liburuzain izan nintzen, 
baina liburutegi publikoei 
dagokienez, Baztanen izan 
nuen nire lehendabiziko lana, 
ordezkapen motzak egiten. 
Gero hainbat liburutegi gehia-
gotan egin izan dut lan, bai 
liburutegi publikotan baita 
liburutegi espezializatutan eta 
liburutegi unibertsitariotan 

ere. Liburuzain aritzeaz gain, 
dokumentalista lanetan ere 
aritu izan naiz. Karrerak hain-
bat irteera eskaintzen ditu.
Hala ere, zure herriko liburutegian 
lan egitea berezia izanen da, ez?
Bai, dudarik gabe. Niretzat 
Baztango Liburutegi Publikoa 
nire bigarren etxea da. Ama 
betidanik ezagutu dugu bertan 
eta nire ahizpek eta nik haur-
tzaro eta gaztaro erdia pasatu 
dugu hor. Karrera egiten hasi 
nintzenetik ere beti izan dut 
burutan ez bazen eskola libu-
rutegi batean, Baztango Libu-
rutegi Publikoan lan egin 
nahiko nukeela. Orain ailega-
tu zait aukera. Momentuz 
plaza hau bakante bat da eta 
Nafarroako Gobernuak ku-

deatzen dituen behin-behi-
neko liburuzainen zerrenda-
tik betea izan da, kasualitatez 
niri egokituz, baina hurrengo 
oposizioan beteko da behin 
betiko. Ea orduan plaza ate-
ratzea lortzen dudan…
Zer da zuretako liburutegia?
Liburutegi publikoak kultura 
eta jakintza kudeatzeko guneak 
dira, jendarteari topagune bat 
eskaintzen diotenak. Antzina-
ko Grezian jada horrela era-
biltzen ziren eta gaur egun ere 
horretan segitzen dugu, afera 
ez da hainbertze aldatu; kul-
tura eta jakintza horiek zein 
euskarritan partekatzen diren 
da aldatu dena, noski, liburu-
tegi digitaletan bitartez ere, 
baina hori medioa da, ez azken 
helburua. Bertze liburutegi 
motek bertze helburu batzuk 
dituzte, ikasketei lotutakoak 
adibidez eskola liburutegien 
kasuan, edo ikerkuntzara bi-
deratutakoak, liburutegi uni-
bertsitarioetan.
Zein behar ikusten dituzu Baz-
tango liburutegietan?
Hasteko, langile gehiago behar 
dira. Eskola liburutegietan 
liburuzain kopurua zero da, 
eta Baztango Liburutegi Pu-
blikoan, bat bakarra, ni. Zer-
bitzu publiko oso bat ezin da 
pertsona bakarraren gain utzi, 
are gehiago langile horren 
oporrak eta bajak ez direnean 
ordezkatzen, adibidez. Kasu 
horietan, edo langileak bilera 
bat duenean, adibidez, herria 
zerbitzu publikorik gabe gel-
ditzen da. Eta irekia dagoenean 
ere, arras ordutegi murriztua 
eskaintzen zaio herriari, lan-
gile bakar batek ematen ahal 
duenaren neurrikoa. Hori ez 
da nahikoa. Hortaz gain, libu-
rutegiaren eraikinak gabezi 
aunitz ditu: ez du leihorik eta 
ezin da aireztatu, ez du apenas 
paretarik eta ezin dira behar 
bezain bertze apalategi jarri, 
ez du erabilera anitzeko gela-
rik, erreka azpitik pasatzen 
zaio eta ez dago behar bezala 
isolatuta… 'Polita' izatearen 
aitzakian, praktikotasuna bi-
garren plano batean utzi zen 
eraikin berria egin zenean. 

Idoia Sobrino Lopezi egokitu zaio Sonia Lopez Igartuaren lekukoa hartzea Baztango Liburutegi Publikoan. IDOIA SOBRINO

«Liburuzainen lana 
jakintza eta kultura 
kudeatzea da»
IDOIA SOBRINO LOPEZ BAZTANGO LIBURUTEGI PUBLIKOKO LIBURUZAINA

Amak egindako lanari segida emanez, Idoia Sobrino Lopez elizondoarra da abuztuaz geroztik 
Baztango Liburutegi Publikoko behin-behineko liburuzain berria
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Alde on bat aipatzearren, ko-
kapena azpimarratuko nuke.
Zer ekar diezaioke belaunaldi 
aldaketa honek liburutegiari?
Erronka itzela daukat amak 
egin duena hobetzeko [irriz]! 
Gauza aunitzetan segida ema-
nen diot berak hamarkada 
hauetan egindako lanari, ongi 
eginak baitaude eta eskertze-
koa da liburutegia baldintza 
hauetan jasotzea. Baztanek 
dituen gainontzeko eragile 
sozial eta kulturalekin sarea 
indartzen saiatuko naiz, baita 
gainontzeko liburutegiekin 
ere. Aunitzetan asmoak haun-
diak izaten dira baina gero, 
langile bakarra izanda, ezi-
nezkoa da denera ailegatzea, 
jarduerak prestatu bizkitartean 
fakturak ez direlako bere kabuz 
kudeatzen, edo liburutegira 
zein pelikula, musika, aldiz-
kari, liburu ekarri erabakitze-
ko, lehenik zein xahutu era-
baki behar duzulako, adibidez. 
Horrek lan handia eskatzen 
du, zer erosi eta zer kendu 
irizpide profesionalen eta Baz-
tanek dituen behar zehatzen 
arabera egin behar delako, 
liburutegiko erabiltzaileak 
diren eta ez diren guztiak kon-
tuan hartuta, zerbitzu publikoa 
denena eta denendako delako. 
Behin materiala erosita, hura 
katalogatu eta txaplatak, zigi-
luak, etab. jarri behar dira, 
nobedadeen buletina disei-
natu, maketatu, inprimatu… 
Lan horiek guztiak, gainera, 
jendea artatu bizkitartean egin 
behar dira, eta horrek egune-
rokoa aunitz mantsotzen du; 
ohartzen zarenerako, burutan 
zenuen hori guztia egiteko 
denborarik gabe gelditu zara. 
Lanaldia, irakasleek dutenaren 
antzekoa izan beharko luke, 
eskolak emateko lan ordu ba-
tzuekin eta prestaketarako 
bertze batzuekin, dena aldi 
berean egitea erokeria baita. 
Baina halere, nire aletxoa jar-
tzen saiatuko naiz!
Haur eta gazteak liburuetara 
hurbiltzea garrantzitsua da?
Bai, informazioa kudeatzen 
jakitea garrantzitsua dela idu-
ritzen zait, bai haur eta gaz-

teendako eta baita helduen-
dako ere. Hortan eskola libu-
rutegiek eta liburutegi uniber-
tsitarioek paper garrantzitsua 
bete beharko lukete, 'infor-
mazio gaitasunak' deitzen 
diren trebetasunak landu eta 
garatzeko. Jakin badakigu es-
kola liburutegietan ez dela lan 
hori egiten eta unibertsitatee-
tako liburutegietatik egiten 
saiatzen badira ere, arras modu 
sinbolikoan egiten dute. On-
dorioz, orokorrean gizarteak 
zailtasunak ditu informazioa 
eta desinformazioa bereizte-
rakoan. Arazoa ez da irakurtzen 
badakigun edo ez, baizik eta 
irakurtzen dugun hori baliatzen 
dakigun edo ez. Gure inguruan 
gaur egun, eta hezkuntza mai-
lan egin den lanari esker, ez 
dago analfabetismo arazo 
nabaririk; aldiz, arazo bat dugu 
irakurri nahi izatearekin. Hala 
ere, egunerokoan etengabe 
ari gara irakurtzen eta idazten. 
Hortaz, garrantzitsua iduritzen 
zait haur eta gazteak liburu-
tegira hurbiltzea, pertsona 
funtzionalak izateko behar 
dituzten tresnak eskuratzeko 
eta beren bizitzako bertze 
edozein arlotan buruaske izan 
daitezen.
Nolako ikusten duzu liburutegia-
ren etorkizuna?
Liburutegi publikoek iraganean 
ziren eta orain diren modu 
berdintsuan segituko dute, 
duela 5.000 urte sortu zirene-
tik ez baitira apenas aldatu. 
Sozializatzeko manerak alda-
korrak dira, garaian garaikoak, 
baina sozializatze beharra bera 
ez da aldatu, eta horretarako 
espazioak behar izaten segitzen 
dugu. Espazio horiek liburu-
tegi publikoak dira, bertze 
espazio batzuetan ez bezala, 
ez baitago sarbide eragozpenik 
ez klase, ez arraza, ez erlijio, 
ez adin, ez genero ezta hiz-
kuntza arrazoiengatik ere. 
'Herriko plazak' dira, baina 
informazioa kudeatzen duen 
profesionalen laguntza dute-
nak. Etorkizunean behar hori 
izaten segituko dugula pen-
tsatzen dut, beraz liburutegiak 
egoten segitu beharko dute.

1978ko martxoaren 1ean hasi zen Baztango Liburutegi 
Publikoan lanean Sonia Lopez. Azken 51 urteetan 
liburutegia «aunitz» aldatu dela dio, hiru kokaleku izan 
baititu: «1971tik 1986ra udaletxeko beheko solairuan 
zegoen. Isiltasunean egoteko eta ikasteko lekua zen, ez 
zituen liburu aunitzik. Gero Arizkunenera mugitu ginen, 
eta ttikia eta irisgarritasun eskasekoa bazen ere, leku 
atsegin eta erosoa zen. Orduan hasi ginen ekitaldi 
kulturalak egiten eta ordenagailuak, bideoak, CDak… 
sartzen. 2010etik Elizondoko antzinako merkatuan dago 
liburutegia; dinamikoagoa da, jendea ikastera etortzen 
da eta hainbat jarduera kultural egiten dira bertan».

Gizartearekin batera, liburutegia aldatuz doa urteekin; 
«guttinaka bailarako bizitza kulturalean lekua egiten hasi 
da eta gaur egun bertze eragile kulturalekin batera 
aritzen da elkarlanean».

Erretiroaren argi-itzalak
44 urteren ondotik, erretiroa hartu zuen uztailaren 22an 
Lopezek, eta bere alabek ezusteko despedida antolatu 
zioten; «ez nuen espero eta harrituta eta emozionatuta 
gelditu nintzen. Egun berezia, polita eta hunkigarria izan 
zen». Erretiroa «gogotsu» hartu duela dio, baina 
«hainbertze irakatsi eta lagundu didan jendearen 
hutsunea» nabarituko duela aitortu du; «zorioneko 
sentitzen naiz hainbertze gustatu zaidan lanpostu 
batean aritu izanagatik».

Oraingoz, alabak hartu du bere lekua; «satisfazio 
haundia da ama eta profesional gisa liburutegiarekiko 
maitasuna transmititu izana. Esperientzia haundiko 
profesionala da eta ezagutza, energia eta ilusio haundia 
ekarriko dizkio liburutegiari».

«Ordutegirik gabeko bizitzaz gozatzeko unea» du 
orain; «bidaitzea eta irakurtzea gustuko dut, hizkuntzak 
ikasten segitu nahiko nuke eta batez ere egunerokoaren 
lasaitasunaz gozatzen, lagunekin kafea hartzen…».

Azkenik, liburutegia «herritar guziena dela» adierazi 
nahi izan du; «etorri, gozatu, zaindu eta etxean bezala 
sentitu, liburutegia denona baita».

Omenaldia egin zioten Lopezi bere azken lan egunean. ONDIKOL

«Zorionekoa naiz hainbertze gustatu 
zaidan lan batean aritu izanagatik»
SONIA LOPEZ IGARTUA LIBURUZAIN ERRETIRATUA
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TTIPI-TTAPA
Behi azienda piriniotarraren 
XXXIII. lehiaketa-enkante 
nazionala ospatuko da aste-
buru honetan Elizondon, bi 
urteko geldialdiaren ondotik. 
Baztango Udalak, Aspina-Co-
naspi erakundeak eta Ceder-
na Garalurrek antolatu dute 
feria.

Larunbatean, irailaren 24an, 
09:00etan hasiko da erakus-
keta eta 14:00ak arte txanda 
kalifikatzaileak eginen dituz-
te. 17:30etik 20:00etara, berriz, 
behien erakustaldia eta kali-
fikazio komentatua eginen 
da. Honez gain, 10:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara artisauen eta ne-
kazarien azoka izanen da. 
Gainera, 19:00etan Haragita-
rako Behien Jardunbide Ego-
kien aurkezpena (BovINE 
H2022 proiektua) eginen dute.

Igandean, behi aziendaren 
e r a k u s t a l d i a  i z a n e n  d a 
09:00etatik 12:00etara eta 
10:00etatik 14:00etara neka-
zari eta artisauen azoka ere 
izanen da. 11:30ean Nafa-
rroako Aratxearen eta Baz-
tango gasnaren dastaketa 
eginen da eta 12:30ean azien-
daren enkantea. 13:00etan 
sari eta garaikurren banake-
ta eta Piriniotar behi arraza-
ko III. argazki lehiaketako 
sarien banaketa eginen dute.

Behien erakustaldia. ONDIKOL

Behi piriniotarren 
feria irailaren 24an 
eta 25ean Elizondon
Aziendaren erakusketaz gain azokak izanen dira asteburuan, 
baita aratxea eta gasna dastatzeko aukera ere

TTIPI-TTAPA
Baztango Talde Ekosozialak 
Idorteen, suteen, alimaleko 
beroen garaian… ekologia 
gehiago solasaldia antolatu 
du irailaren 23an 19:30ean 
Elizondoko Ahaztuen plazan 
(Fantxike ondoan). Euri eginez 
gero Arizkunean izanen da. 
Iñaki Barcenak solastatuko 
du, EHUko irakaslea eta mu-
gimendu ekologistako kidea.

Taldeak adierazi duenez, 
«aspaldi da klimaren aldaketaz 
ohartarazten gintuztela zien-
tzialariek eta mugimendu 
ekologistako kideek. Urteak 

joan urteak etorri, ohartaraz-
penei kasurik egin ez, eta orain 
alimaleko beroak, idorteak, 
suteak... bizitzen ari gara eta 
horrek herritarren artean kez-
ka piztu du geroari buruz. 
Horri, energiaren krisia gehi-
tu behar zaio, bioaniztasuna-
rena... oraingo erronka handiei 
erantzuna ekologia sozialetik 
etorriko dela argi dago».

Gainera, Euskal Herriko mu-
gimendu ekologistak presta-
tutako Ekotopaketa aurkez-
tuko dute, Portugaleten eginen 
dena buruilaren 30ean eta 
urriaren 1ean eta 2an.

Idorteen eta suteen inguruko mintzaldia 
irailaren 23an Elizondon

TIPI-TTAPA
Idorraldiak Arraiozko zubia 
zimentaziorik gabe dagoela 
agerrarazi du eta gainbehera 
ekiditeko hestea eta lanak 
hastea erabaki dute. Abuztu-
ko azken astean egindako 
ezohiko bilkuran, udalbatzak 
zubia konpontzeko 99.153,57 
euroko aurrekontu moldake-
ta onartu zuen. Moldaketa 
jendearen aitzinean egon da 
hamabortz egunez indarrean 
sartu aitzinetik.

Konponketa lanak egiteko 
txostena LKSri eskatu dio Baz-
tango Udalak, eta bertan egin 
beharreko lanak eta aurrekon-
tua zehazten ditu. 

Lanak egin ahal izateko 
ur-hesi bat egin beharko da 
eta ur-bonba etengabe lanean 
aritu beharko da ingurua lehor 
mantentzeko. Horrela, hor-
migoizko uztaia egiten ahalko 
da ezkerreko zutabearen in-
guruan eta azpian, altzairuz-
ko barrekin lurrera josia. Lan 
horiek eginda, zubiaren az-
terketa zehatzagoa egiten 
ahalko da, egoera zein den 
ziurtasunez jakiteko.

Aipatutako lanez gain, zu-
bi-bularrak paratuko dituzte 

uraren ibilgua baldintzatu 
gabe, egituran dauden belar, 
zain eta zuhaixkak kentzeko 
eta aldatu beharreko harlan-
duzko harriak aldatzeko. 

Gainera, ibilguraren ezke-
rreko aldean buxaturiko arkua 
garbituko dute eta zubiaren 
inguruko sasiak moztuko di-
tuzte. Azkenik, lanak egiteko 
egindako sarbideak berresku-
ratuko dituzte, erreka bazte-
rreko espezieak landatuz.

Premiazkotasunik gabe
Lan hauek egin ahal izateko, 
Baztango Udalak lanen pre-
miazkotasuna eskatu zion 
Nafarroako Gobernuari, baina 
ez zen onartua izan bide al-
ternatiboa dagoelako, hau da, 
saihesbidea. Hortaz, proiek-
tuak ez du izanen premiazko 
gisa izendatuz gero baimentzen 
den ezohiko tramitazioa ezta 
dirulaguntzak ere.

Udalak bere gain hartu 
beharko du konponketa eta 
horretarako dagokion kontu 
saila sortu du aurrekontuetan. 
Ohiko prozedura segituz, lanen 
esleipena hilabetez luzatuko 
da, aurrekontua behin betikoz 
onartu ondotik.

Zimentazio faltak zubiaren gainbehera ekar dezake. NEREA MORTALENA

Arraiozko zubia 
moldatzeko 100.000 
euroko aurrekontua
Udako idorraldiak agerian utzi du Arraiozko zubiaren zutabe 
nagusiko zimentazio falta eta konponketa lanak hasi dituzte
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Baztango Berdintasun Zerbi-
tzuak 'Baztango emazteki* eta 
gizonen* berdintasunerako 
II. plana' abiatu du, 2022 eta 
2026 bitartean indarrean ego-
nen dena eta «emazteki eta 
gizonen arteko egiazko ber-
dintasuna lortzea» helburu 
duena.

2021-2022 bitartean egin zen 
I. plana, eta bertatik lortutako 
ondorioak eta datu estatisti-
koak erabili zituzten Diagnos-
tiko Txostena egiteko. Plana-
ren helburua Baztanek ber-
dintasunaren alorrean dituen 
erronkak identifikatzea zen, 
eta horretarako kontraste pro-
zesua egin zuten herriko mu-
gimendu feministarekin, udal 
teknikariekin, hainbat ema-
kume talderekin eta ordezka-
ri politikoekin. Orain, analisi 
horretatik ateratako informa-
zioaz baliatu dira II. plana 
sortzeko.

Planak 50 ekintza proposa-
tu ditu, lau lan-ardatzetan 
banatuak, eta 15 helburu bil-
tzen ditu. Hauek dira lau lan-ar-
datzak: genero ikuspegia txer-
tatzea udalaren jardueran (13 

ekintza), emaztekien kontra-
ko indarkeria matxista (9 ekin-
tza), ekonomia zaintzaren 
ikuspegitik (14 ekintza) eta 
berdintasuna kontsolidatzeko 
rol eta estereotipoak aldatzea 
eta emaztekiak ahalduntzea 
(14 ekintza). Ekintza bakoi-
tzeko egutegia zehaztu dute, 
baita jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko adierazleak ere.

Honez gain, Berdintasun 
Zerbitzuak diagnostikoa eta 
plana osatzen lagundu duten 
eragile guziei eskerrak eman 
dizkie; «eztabaida taldeetan, 
elkarrizketetan, etab. aritu 
diren elkarte eta herritarrei, 
baita udaleko arduradun po-
litikoei eta teknikariei ere. 
Denon artean, Baztan berdin-
zaleago, zuzenago eta jasan-
garriago bat eraikiko dugu».

Berdintasun plana eta in-
formazio osoa eskuragarri 
daude baztan.eus webgunean.

Bilera irailaren 21ean
Asteazkenean bildu da Ber-
dintasun Batzordea, planari 
buruz aritzeko eta etorkizunean 
eginen dituzten ekintzen ha-
rira solastatzeko.

Baztango II. 
Berdintasun Plana 
onartu du udalak
Plana aho batez onetsi zen uztailaren 21ean egindako osoko 
bilkuran

Elbetearrak gustura herriko bestetan
Elbeten ere giro ederra izan zuten herriko bestetan. Irailaren 
9tik 14ra ospatu dituzte aurten eta ohikoa den bezala, txopo 
goratzearekin abiatu zituzten. Larunbatean zikiro jatea eta 
dantzaldia izan zituzten eta jendetza bildu zen plazan egunez 
zein gauez.

ELI BARRENETXE

Arraiozko bestak giro bikainean
Giro ezin hobea eta eguraldia lagun izan zituzten 
arraioztarrek herriko bestetan. Baztan zopak, mus txapelketa, 
haurren dantza emanaldia, patata tortilla eta postre 
lehiaketak, erraldoiak, dantzaldiak eta Grand Prixaren 
itzulera, herritarrek ez zuten aspertzeko astirik izan.

NEREA MORTALENA
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MAITANE MARITORENA
Lehenbiziko hitzodua goizeko 
zortzietan zuten. Ttentte de-
monio agertu ziren herritarrak 
mendi itzulia egin eta egural-
di ederraz gozatzera.

Mendi itzuliaren ondotik,  
helduak musean aritu ziren. 
Basaburuko lau herrietako 
jendea aritu zen, 18 bikote 
guztira. Txapeldunak Anizko 
Iñaki eta Berroetako Mattin 
izan ziren. Txapeldunordeak 
Berroetako Amaia eta Amalur, 
hirugarrenak berriz, Anizko 
Gabon eta Jaione. Txapela, 
zapia eta giltzaria hartu zituz-
ten sari gisa hurrenez hurren.

Frontoia muslariz eta musean 
aritu ez ziren herritarrez bete 
zen bitartean, haurrak herri 
kiroletan aritu ziren Plaxa-xa-
rren. Basaburuko lau herrie-
tatik etorri zen jendea 162 
lagunendako prestatu zen 
herri bazkarirat. 

Bazkaltiarrez gain, haurrak 
eta bazkalondoan dantzaldi-
rat hurbildu ziren herritarrek 
giro ezin hobean gozatu zuten 
Hauspolariek taldeak eskaini 
zuen kantaldi eta dantzaldiaz. 
Luze jo zuen bazkalondoko 
bestak, giro ezin hobean eta 
besta gosez gelditu ziren ber-
taratuak.

162 lagunek parte hartu zuten herri bazkarian. MAITANE MARITORENA

Basaburuaren Eguna 
ospatu zuten Anizen 
irailaren 10ean
Eguraldia lagun, jendetza bildu zen herrian jarduerez eta 
bazkariaz gozatzeko

Hainbat iruritar bildu ziren herriko historia ezagutzeko. PELLO IRIARTE

TTIPI-TTAPA
Irailaren 3an hainbat iruritar 
plazan elkartu ziren eta ordu 
eta erdiko ibilbidea egin zuten, 
Pello Iriarte alkateak gidatua, 
Iruritako eta inguruko historia, 
natura, paisaia eta ogibideak 
ezagutzeko. Ibilbidearen on-
dotik, herrian egindako bi 
ibilbide turistiko berriak aur-
keztu zituzten.

Oinez edo bizikletan egiteko 
bi ibilbide
Iruritako Herriak bultzatuta 
eta Baztango Udalaren lagun-
tzarekin prestatu duten ekimen 
honekin, baliabide turistikoak 
hornitu eta aberasteaz gain, 
Iruritako eta inguruko historia, 
natura, paisaia eta ogibideak 
erakutsi nahi dira.

Horretarako bi ibilbide pres-
tatu dituzte, zortzi panel ikus-
garrirekin (ilustrazio ederrak, 
azalpenak hiru hizkuntzetan 

eta bertze hainbat informazio 
interesgarrirekin) eta bide-sei-
naleekin ibilbidearen puntu 
batetik bertzera gidatzen du-
tenak. 

Iriarte alkateak kontatu di-
gunez, «zirkularra den ibilbi-
dean barrena buelta osoa 
egiteko ordu eta erdi edo bi 
ordu beharko dira». Zirkularra 
den ibilbideak (3,3 kilometro-
koa) herria bera eta bertan 
dauden plazak, dorrea, jaure-
giak, ferrategia, kisulabeak 
errota eta bordak ezagutzeko 
aukera ematen du. 

Bigarren ibilbideak (1,3 ki-
lometrokoa), lineala, joan-eto-
rria bide beretik egitea pro-
posatzen du, eta Ibur erreka-
ren bazterrean dauden errotak 
ezagutzeko aukera ematen du. 
«Ibilbide honek etorkizunean 
eginen den bide berdearekin 
lotzeko aukera emanen du» 
azaldu digu Iriartek.

Iruritako historia, natura eta etnografia 
ezagutzeko ibilbidea egin dute
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TTIPI-TTAPA
Elizondoko Lanbide Eskolak 
hiru ikastaro zertifikatu ema-
nen ditu aurtengo ikasturtean 
Nafar Lansarearen bitartez, 
herritarrak hainbat lanbidetan 
trebatzeko:

Datuak eta dokumentuak 
erregistratu eta tratatzeko 
eragiketak: 150 orduko ikas-
taro presentziala, 1. mailako 
Profesionaltasun Ziurtagiria-
rekin. Datuak nola grabatu, 
transkribatu, erreproduzitu 
eta artxibatu irakatsiko dute, 
baita administrazio eta ku-
deaketa lanetan beharreko 
informazioa, bertzeen artean. 
Urriaren 3tik abenduaren 15era 
16:00etatik 20:15era emanen 
dute.

Gizarte erakundeetan men-
pekotasuna duten pertso-
nentzako osasun laguntza: 
100 orduko ikastaro presen-
tziala, 2. mailako Profesional-
tasun Ziurtagiriarekin. Elbarri 
fisikoen, psikikoen eta sen-
tsorialen zaintza, erakundee-
tan menpekotasuna duten 
pertsonen zaintza eta geriatria 
zaintza osagarria emanen di-
tuzte, bertzeak bertze. Urria-

ren 3tik azaroaren 15era 
16:00etatik 21:15era izanen da 
ikastaroa.

Txirbil harroketa bidezko 
mekanizazioa: 260 orduko 
ikastaro presentziala, 2. mai-
lako Profesionaltasun Ziur-
tagiriarekin. Zenbaki bidez-
ko kontrola duten makinen 
programazioa, metalak lan-
tzeko tresnen prestaketa, 
hainbat makinen funtzio 
osagarriak; fresatzeko maki-
na, makina zuzentzailea, 
zulatzeko makina… Tornu, 
fresaketa eta mandrinaketa 
lanak eta CNC makineriaren 
programazioa landuko di-
tuzte, bertzeen artean. Urria-
ren 3tik 2023ko otsailaren 
15era izanen da, 16:00etatik 
20:15era.

Izen-ematea
Ikastaroak urriaren 3an, as-
telehena, hasiko dira eta 
matrikulazioa epea zabalik 
dago. Informazio gehiago 
lortzeko edo izena emateko 
Lanbide Eskolako webgunean 
sartu beharko da: cipelizon-
doiip.web.educacion.navarra.
es.

Hiru ikastaro 
zertifikatu Lanbide 
Eskolan
Matrikulatzeko epea zabalik dago eta urriaren 3an hasiko dira 
ikastaroak

Giro polita Txokotoko liburuen azokan
Txokoto Tabernak eta Elizondoko Herriak liburu mikroazoka 
egin zuten irailaren 4an. Antolatzaileek diotenez, «egun aski 
berezia izan zen. Eguraldi ederra, giro lasaia, jendearen 
interesa, musika zuzenean, elkarrizketa interesgarriak… 
liburuek hartu zuten protagonismoa karrikan».

ANTOLATZIALEEK UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Duela urte batzuk Baztango 
Udalak Autokide plataforma 
abiatu zuen, autoa parteka-
tzeko zerbitzu telematikoa. 
Autoan egiten diren joan-eto-
rriak elkarrekin egitea du hel-
buru, ibilgailuen jabeak eta 
bidaiariak gurutzatuz. Orain, 
«krisi energetiko bizian», pla-
taforma baztandar guzien 
eskura dagoela oroitarazi nahi 
izan du udalak.

Zerbitzua erabili ahal izate-
ko autokidebaztan.compartir.
org webgunean erregistratu 
behar da. Norberak egin nahi 

duen bidaiaren idurikoak ager-
tuko dira bertan; haien lehen-
tasunak zein diren, autorik 
duten ala ez eta bidaiaren 
arrazoia zein den, bertzeak 
bertze, autokideak errazago 
topatzeko. Mezu elektronikoa 
uzten ahalko zaie bidaia par-
tekatzeko egokiak diren per-
tsonei, berehala eta bitarte-
karirik gabe.

Zerbitzuak «ibilgailu pri-
batuek sortutako energiaren 
kontsumoa eta kutsadura 
gutitzea dakar, baita eremu 
publikoaren erabilera hobe-
tzea ere».

Kotxeak partekatzeko Autokide 
plataforma baztandar guzien eskura
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IRAIA ETA ARANTXA
Burgete arrazako zaldi eta 
behorren lehiaketako hama-
bigarren edizioa ikusteko au-
kera izan zen irailaren 11n 
plazan. Lehiaketa igandean 
09:00etan hasi zen eta 14:30ean 
finitu. Aurtengo berrikuntza 
gisa, Urdazubiko gazteriak 
txozna jarri zuen bisitarien 
eztarriak bustitzeko. Hamabi 
kategoriatan banatutako Na-
farroako arrazaren erakuske-
taren ondotik sariak banatu 
zituzten. Legasako Indart- 
Ariztegi ganadutegiak hama-
bi kategorietatik hamarretan 
sari nagusia irabazi zuen. 

Irabazle orokorra Pedrá zaldi 
ederra izan zen, hau ere Le-
gasako ganadutegikoa.

2019. urtekoak bezala, he-
rritar eta inguruko jende aunitz 
ekarri zuen edizio honek ere.

Hainbat buru plazaratu zituzten lehiaketara. IRAIA ETA ARANTXA

Burgete arrazako 
zaldien lehiaketa 
arrakastatsua
Legasako Indar Ariztegi ganadutegiak irabazi zituen sari 
gehien, baita sari nagusia ere 

Pedrá zaldia, irabazle nagusia.

Urria mugitua izanen da Xa-
retan, Maddiren Trajeria pas-
toralaren emanaldiak izanen 
baitira. Honen kari, 4 data 
proposatu dira: urriaren 15 
eta 16an, Zugarramurdiko 
lezean eta urriaren 22 eta 23an 
Saran. Sarrerak online eros-
teko aukera dago maddipas-
torala.eus webgunean. Horrez 
gain, sarrera fisikoa erosteko 
aukera izanen da herrian, Ka-
rreteron. Sarrerez gain, pas-
torala eginen den egunetan 
laguntzeko boluntarioak behar 
dira eta Karreteron eman behar 
da izena.

Pastoraleko 
sarrerak herrian ere 
salgai daude

Mugikorrarekin egindako lehen 
argazki maratoia antolatu zuen 
botikak irail hasieran. Lehia-
keta honetan lau egunez herria 
argazkitan hartzeko aukera 
izan zen eta bi sari eder bana-
tu zituzten. Lehen postua 
Jaione Irigoienek eraman zuen: 
Montxo ostatuan bi lagunen-
dako menu berezia eta farma-
ziako produktuen lotea. Biga-
rren postua Lucas Duran 
herritarrak eraman zuen. 
Honek Trikuharri animalia 
parkeko bi sarrera eta farma-
ziako produktuen lotea esku-
ratu zuen. Zorionak biei!

Jaione Irigoien 
garaile mugikorreko 
argazki lehiaketan

Jose Angel apezaren agurra
Hiru urtez herriko apeza izan den Jose Angel bertze parrokia 
baterat joan da. Hori dela eta, hilabeteko lehen igandean, 
irailaren 4an, meza eman ondotik, agur gisara, pintxo batzuk 
jan zituzten hurbildu zirenek eta horrela agur polit bat 
eskaini zioten apezari.

IRAIA ETA ARANTXA
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KORO ETA MARIFA
Maddiren trajeria pastoraleko 
antolamenturako jendeen 
aldetik deialdi berezi bat egin 
dute, emanaldietako egunetan 
lanean aritzeko boluntario 
aunitz behar baitira. Kontuan 
hartu behar da ehun lagun 
baino gehiagok parte hartuko 
dutela pastoralean eta Xare-
tako herriak ez dira handiak.

Lau herrietan, Zugarramur-
din, Urdazubin, Ainhoan eta 
Saran badaude izena emateko 
zerrendak, eta horretaz gain, 
Xaretako herritarra ez izanik 
ere, eskuzabal hartuko dituz-
ten laguntzaileek e-posta ho-

netan ere ematen ahal dute 
izena: xaretanpastorala@gmail.
com.

Hauek dira egiteko diren 
lanak: Gaueko segurtasuna, 
muntaketak, garraioa, trafikoa 
eta aparkalekua, sarrerak eta 
liburuxkak saldu, sarrerak 
kontrolatu, jendeari jarlekuak 
erakusten, desmuntatzen, 
garbiketa lanak, astoaren ga-
rraioa eta janaria.

Kontuan hartu behar da 
Zugarramurdin bi emanaldi 
eskainiko dituztela urriaren 
15ean eta 16an eta Saran ber-
tze biak, urriaren 22an eta 
23an.

Abuztuaren 21eko mustrakan, boluntarioak bazkaria banatzen. KORO ETA MARIFA

Pastoralaren 
antolaketarako 
jendea behar da
Hainbat lanetan laguntzeko zerrendak daude lau herrietan eta 
posta elektroniko bidez ere eman daiteke izena

KORO ETA MARIFA
Irailaren 8an hasi ziren gure 
ttikienak eskolan, eta bakan-
tzetatik bueltako aldaketa 
poliki egin ahal izateko, lehen-
biziko egun hortan lasai aritu 
ziren: behin bakoitzak beren 
gelan aurkezpenak egin on-
dotik, Urdazubiko eskolakoak 
Zugarramurdikorat etorri ziren, 
eta denak elkarrekin lezerat 
gan ziren. Ikuskizun pulita 
izan zen hainbertze haur gure 
karriketan ikustea.

Aipatzekoa da aurten, as-
paldiko partez, ez dela hiru 
urteko haurrik hasi eskolan. 

Bertzalde, orokorrean talde 
bat guttiago izanen da ikas-
turte honetan, Lehen Hezkun-
tzan bi maila elkartu beharrean, 
hiru maila elkartu baitituzte.

Orokorrean horrela dago 
ikasleria: Zugarramurdiko 
eskolan 20 haur (Haur Hez-
kuntzako bederatzi eta Lehen 
Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mai-
letako hamaika), eta Urdazu-
bikoan 23 (LHko 4., 5., eta 6. 
mailetako hamalau eta DBH-
ko lehen eta bigarren maile-
tako bederatzi).

Irakasleen aldetik, denetara 
hamaika dira.

Denera 43 haur hasiak dira 
Zugarramurdi eta Urdazubiko eskoletan

Ipuin kontalaria eta musika oihanean
Irailaren 10eko arratsaldean Ipuin kontalaria eta musika 
oihanean ikuskizun ederra eskaini zuten. Herritik abiatu eta 
Urhaundiko errekarat gan ziren eta hango txokoetan 
momentu politak sortu zituzten, ipuin eta musika artean. Bi 
txanda egin behar izan zituzten, bakoitzean 20 lagunekin.

KORO ETA MARIFA
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GANEX
Zail da bi argazkitan eta lerro 
gutti batzutan bestek eman 
dutena laburbiltzea, baina bi 
urteren ondotik, giro ederra 
izan dute.  Larunbatean men-
diko bizikleten ibilaldian jen-
detza handia bildu zen, Sara 
Korrikan bezalaxe: Guillaume 
Levoy irabazle. Arratseko kon-
tzertuan 2.400 sarrera izan 
ziren. Igandeko meza nagu-
siaren ondotik, bi hilerrietan 
beteranoak ohoratu zituzten. 
Lur Berri gelan aperitifa izan 
zuten, herriko etxeak eskainia. 
Herriko kirolariak ohoratu zi-
tuzten, baita Joanes Etxebeste 

pailazoa eta Amets Arzalluz 
bertsolaria ere. Arratsaldeko 
autoen desfilean eta ahate jo-
koan animazio handia izan 
zen. Hondar egunean, azienda 
prima eta bertsoak izan ziren.

Gazte aunitz izan zen ahate-jokoan. GANEX

Giro eder eta beroan 
joan dira aurten 
herriko bestak
Sara Korrika lasterketa Guillaume Levoy izan zen irabazle eta 
herriko kirolariak omendu zituzten

Dantzariak plazan.

Unax Aizpuruak irabazi du Lazkao Txiki
Irailaren 10ean egin zuten Ordizian Lazkao Txiki bertsopaper 
lehiaketaren sari banaketa. 13 urtez azpikoetan Unax 
Aizpurua Ibargaraik (kokoriko, ezkerreko lehena) lortu du 
lehenengo saria: 200 euro, Txikia oroigarria, eta Lazkao 
Txikiren bizipenak kontatzen dituen Irriz eta malkoz liburua. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Union Basque Batasuneko txapeldun
Errebotean, Union Basque Batasuneko finalak jokatu dituzte 
Itsasun. Kimuak mailan, azgazkian ezkerrean ageri diren 
Mani Vella Barneix eta Eneko Marin Imaz saratarrak irabazle 
(30-17) izan ziren eta gaztetxoen mailan, Eneko Senperrena 
eta Arkaitz Agirre galtzaile Oztibarren kontra. 

UTZITAKO ARGAZKIA
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Kimuen mailan, Senpereko finalistak Armendaritzeko txapeldunekin.

JL BESSONART
Azkeneko urteetan sobera ongi 
usatuak ginen, bereziki es-
ku-huska plazan senpertarrek 
Frantziako txapelak eskuratu 
baitzituzten, lehen mailan. 
Aurten, erran genezake ezti-
xesago aritu izan direla, lehen 
mailan emaitzak apalxeagoak 
izan baitira. Haatik, uda ho-
netako denboraldiak, Senpe-
reko pilotaren alde berri on 
batzuk utzi ditu, gazteen mai-
letan. Egia da txapelik ez dela 
etorri herrira, baina finaletan 
izan dira herriko pilotari gaz-
teak.

Esku-huska, kimuak mailan 
plazan, Julien Haroçarene eta 
Ellande Doyarzabalek doi-doie-
tarik galdu zuten Frantziako 
finala, euri tanta batzuen ar-
tean, Armendaritzeko Iban 
Heguy eta Inaki Etcheverry 
bikotearen kontra (26-30). 
Euskal Herriko finalean ere 

emaitza bertsua, oraingoan 
Mauleren kontra galdu bai-
tzuten (22-30). 

Bertzalde, xitoak mailan, 
Oihan Iciagak eta Jokin Jau-
regik finalerdietan 26-30 amo-
re eman zuten Noizbaiteko 
txapeldunen kontra.

Aipatzekoa ere Joko-garbin 
gure xitoak ailegatu direla fi-
nalera, baina Hardoitarren 
kontra galdu egin zuten (21-40). 
Hauetan ziren Oihan Iciaga, 
Matiu Hacala eta Odei Larre-
boure-Bonnet. Azkeneko hein 
honetako finala iragan zen 
duela 40 urte. Orduko final 
hartan aritu zen gaur egun 
trebatzaile suharra den Michel 
Larrea. 

Herriko pilota elkartean al-
txor batzuk ari dira sortzen, 
baldintza onetan segituz, in-
gurumenaren laguntzarekin, 
norabide onean dabiltza, ez 
etsi.

Herriko pilotari gazteak finalista izan 
dira esku-huska nahiz Joko-Garbin

JL BESSONART
Jondoni Mikel ospatzen da 
patroi gisa Ibarrun auzoan.

Irailaren 30a, ortziralea
20:00etan Inharria baserrian, 
ohiko afaria zerrikumea jana-
ritzat, Bidekoa taldeak alaitu-
rik. Etxeratzeko taxia urririk. 

Urriaren 1a, larunbata
13:00-16:00 Pala lehiaketako 
finalak. 17:00etan Beer-Pong 
txapelketa. 21:00etan Gezi he-
rriko taldea. 22:30ean Honky 
Tonky Trio. Gauerdian Willis 
Drumond. 1:00etan DJ Gared. 

Urriaren 2a, igandea 
Triki Zaldubik animatua. 
10:00etan Ibar’Run ibilaldia, 
emazteen minbiziaren kontra-
ko borroka sustengatuz. 
10:30ean Meza Inharrian, 
Emak-Horek alaiturik. 12:30ean 

Zintzur bustitzea. 16:00etan 
Esku-huskako partida. 17:00etan 
Patxi ta Konpania. 19:30ean 
Kantaldia, De Grands Enfants 
bikotea, 21:00etan Gaualdia 
Bizounours txarangarekin. 

Urriaren 3a, astelehena 
10:00etan gazteen eskeak (2000. 
urteak). 19:00etan Aperitifa 
Bonneten Kuxkuxtuk alaiturik. 
20:00etan, menu berezia Bon-
neten. 21:00etan dantzaldia 
Benat Elizondorekin. 

Zerrikumea protagonista Ibarrunen.

Ibarrungo Jondoni 
Petri bestak datoz 
hilabete hondarrean
Ihnarriako ihiko zerrikume jatearekin abiatuko dira ortziralean 
eta lau egunez hainbat ospakizun izanen dituzte

Elkarteen Forua arrakastatsua
Sekulako jendetza bildu zen Larrekon buruilaren 3an 
egindako elkarteen foruan. Elkarte aunitzek (70 badira 
herrian) parte hartu zuten beraien aktibitateak agertuz, hala 
nola kirolak, kulturari lotuak diren elkarteak, dantza, kanta, 
musika, argazki, margolaritza, maketa taillerak eta bertze.

JL BESSONART TTIPI-TTAPA
Nafarroa Behereko Ibarlako 
Oihanartia etxaldeak Jauregia 
etxaldearen txanda hartuko 
du Udazkeneko Baserriko Uzta 
ekimenaren ospakizunean. 
Ekitaldia goizeko 10:30ean 
abiatuko da ongi etorria eta 
etxaldearen bisitarekin. Xen-

darineko Ahizpak, bikote ure-
peldarrak, kantuz girotuko du 
hitzordua 12:30etik aitzinera. 
Gero bazkaria eginen dute 
EHKOlektiboko kideen base-
rrietako elikagaiekin osatuta. 
Parte hartzeko aitzinetik ize-
na eman behar da (30 euro): 
www.ehkolektiboa.eus

Xendarineko Ahizpek girotuko dute 
Udazkeneko Baserriko Uzta urriaren 8an
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Urdazubiko 
Kontrabandisten 
Lasterketa 
urriaren 8 eta 9an

ARANTXA ETA IRAIA
Urdazubiko Kontrabandisten 
Lasterketako izen ematea ire-
kia dute. Urriaren 8 eta 9an 
urteroko Gaueko Lanak las-
terketa eta maratoi erdia an-
tolatu da. Bederatzi kilometro 
eta erdi luze izanen dituen 
larunbateko Gaueko Lanak 
lasterketan izena emateak 15 
euro balio du, igandeko ma-
ratoi erdian 25 euro eta bi 
probak eginen dituzten au-
sartek 35 euro ordaindu behar-
ko dute. Parte hartu nahi due-
nak www.njuko.net/ukl_2022/
select_competition web orrian 
eman beharko du izena.

Aurten, antolatzaileek be-
rrikuntza bat prestatu dute: 
21 kilometroko maratoi erdiak 
ibilbide berria izanen du Ur-
dazubiko eta inguruetako 
txoko berri ikusgarriak ezagu-
tzera emateko. 

Aipatzekoa da azken bi edi-
zioetako proba konbinatuan 
(gaueko lasterketa + mendi 
maratoia) Hodei Lujanbio 
goizuetarra nagusitu dela.

Oinatz Bengoetxeari agurra Azkoienen
Urrian Leitzan eginen dioten azken agurraren aurretik han 
eta hemen bere azken partidak jokatzen ari da Oinatz 
Bengoetxea. Argazkia irailaren 7ko Azkoiengo esku-pilota eta 
erremonte jaialdi mistoan ateratakoa da: Uterga, Saldias, 
Zeberio II.a eta Ion erremontistekin batera ageri da Oinatz.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
E·Remonte Beti Euskal Jai Be-
rri enpresak antolatutako bi-
nakako erremonte profesio-
nalen txapelketako hirugarren 
jardunaldia jokatuko dute 
irailaren 23an, ortziralean 
19:00etan Doneztebeko Ez-
kurra pilotalekuan. Bortz bi-
kote ari dira txapelketa hone-

tan eta Malerrekako bortz 
erremontista eta bortzak Do-
nezteben lehian ikusteko au-
kera izanen da. Lehen partidan, 
Eloi Otxandorena donezteba-
rra eta Aimar Saldias oiztarra, 
Aimar Jabalera doneztebarra-
ren eta Agirrezabalaren kontra 
ariko dira. Bigarren partidan, 
Xanti Uterga eta David Mitxeo 

doneztebarrek, Matxin III.a 
eta Otano izanen dituzte are-
rio. Txapalketako jaialdi guz-
tietan bezala, Donezteben 
bildutako dirua ADANOra 
bideratuko dute.

Doneztebekoaren aitzinetik, 
Artaxoan irailaren11n jokatu-
tako lehen jardunaldian ga-
raipen garbiak lortu zituzten 
Utergak eta Mitxeok (35-23 
Otxandorena eta Saldiasen 
kontra) eta Zeberio II.ak eta 
Ionek (35-18 Jabalera eta Agi-
rrezabalaren kontra). Altsasun 
irailaren 16an jokatzekoa zu-
ten bigarren jardunaldia eta 
ondotik, Agoitzen irailaren 
30ean eta Irunberrin urriaren 
16an jokatuko dituzte honda-
rreko biak. Ligaxkako bi biko-
te onenek finala jokatuko dute 
urriaren 22an Tafallan.

Urriza txapeldun buruz buru
Oriamendik antolatutako bu-
ruz buruko erremonte txapel-
keta nagusiaren finalean, Javier 
Urrizak bere zortzigarren txa-
pela lortu zuen, Endika Barre-
netxea IV.ari 30-27 irabazita 
irailaren 10ean Hernaniko 
Galarretan jokatutako finalean. 
Lehia estua eta partida ederra 
eskaini zuten. Aritz Juanenea 
saldiastarra finalerditik kanpo 
gelditu zen.

Uterga eta Mitxeok erraz irabazi zieten Otxandorena eta Saldiasi Artaxoan.

Doneztebera dator 
Nafarroako erremonte 
txapelketa ortziralean
Otxandorena eta Saldias, Jabaleta eta Agirrezabalaren kontra 
eta Uterga eta Mitxeo, Matxin III.a eta Otanoren kontra ariko dira

Xabier Valverde Euskadiko txapeldunorde
Euskadiko trial txapelketa jokatu zen irailaren 10ean Lukon 
(Araba). Lesaka trial taldeko Xabier Valverde txapeldunorde 
izan zen kadete mailan (oraindik infantila bada ere) eta Uxuri 
Portuk laugarren postua eskuratu zuen alebin misto mailan 
(hau ere bera baino nagusiagoekin).

UTZITAKOA
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Beti Gazteko jubenilak euskal ligan
Lesakako Beti Gazteko jubenilek historian lehen aldiz euskal 
ligan jokatzen hasiak dira. Estreinako partida Basaurin jokatu 
zuten irailaren 11n, Bilboco Athleticen harrobiko 
Basconiaren kontra. Partida ederra jokatu zuten eta aitzinetik 
izan ziren markagailuan, baina 2-1 galdu zuten azkenean.

J. ZUBIETA

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Euskal Herriko mendi duatloi 
zirkuituaren barrenean aur-
tengo lehen proba egin zuten 
irailaren 4an Igantzin, Igan-
tziko Biltoki elkarteak antola-
tuta. Igantziko mendi duatloi 
lasterketaren hirugarren edi-
zioan, nagusietan, 97 txirrin-
dularik hartu zuten parte, 47 

bakarka eta 25 bikotek. Ho-
rietaz gain, herriko neska-mu-
tikoek ere parte hartu zuten, 
herri inguruan egindako ibil-
bide laburrago batean.

Kirolari nagusiek 4,3 kilo-
metro egin behar zituzten 
lasterka, 18,4 kilometro men-
di bizikletan eta azken 4,3 
kilometroak berriz ere laster-

ka eta ibilbide gogorrari ez 
ezik, eguraldi beroari ere aurre 
egin behar izan zioten.

Gizonezkoen artean, bana-
ka, Josu Urrestarazu izan zen 
bizkorrena (1.44.16), Paul Be-
reziartua bigarren (1.45.42) 
eta Endika Mantecon hiruga-
rren (1.48.35). Igantziarren 
artean, Mikel Urtxegi izan zen 
bizkorrena (2.02.56).

Emakumeen artean, Enara 
Oronoz izan zen garaile 
(2.15.52),  Maddi Mujika 
(2.24.40) eta Nekane Pradera-
ren (2.32.56) aitzinetik.

Erreleboka sunbildarrak 
bikain
Erreleboka egindako proban, 
podiumaren goreneko bi kox-
ketara sunbildarrak igo ziren. 

Lehen postua Aitor Blancok 
eta Koldo Urrozek lortu zuten 
(1.34.32) eta bigarrena Ekaitz 
eta Eneit Bertiz anaiek (1.41.56). 
Hirugarren postua Iker Iras-
torzak eta Beñat Aizpuruak 
lortu zuten (1.43.48).

Erreleboka aritu ziren igan-
tziarrei dagokienez, Xabi Aran-
guren, Dani Iparragirre aranz-
tarrarekin bikote eginez izan 
zen bizkorrena (1.48.00), 
Ainhoa Ubiria lesakarrarekin 
aritu zen Imanol Retegi biga-
rren (2.13.50) eta David Begi-
no eta Zumai Txoperena hi-
rugarren (2.19.07).

Igantziko probraren ondotik, 
Euskal Herriko mendi duatloi 
zirkuituak segida izanen du 
hainbat herritan egiten ari 
diren probekin.

Bakarka, podiumera igo ziren gizonezko eta emakumeak. UTZITAKOAK Erreleboka, sunbildarrak izan ziren podiumeko bi koska gorenetan.

Ia ehun kirolari 
Igantziko mendi 
duatloi lasterketan
Josu Urrestarazu eta Enara Oronoz nagusitu ziren banaka eta 
Aitor Blanco eta Koldo Urroz sunbildarra binaka

Eskubaloi denboraldia hasteko derbia
Eskubaloi denboraldia abiatzeko hitzordu bikoitza izan zuten 
irailaren 10ean Doneztebeko kiroldegian. Emakumezko 
seniorretan, hasi berriak diren Errekak galdu egin zuen 
Baztango BKTren kontra eta Errekako gizonezko seniorrek 
ere galdu egin zuten BM Ardoi B taldearen kontra

ERREKA KE
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ZINEMA

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

LEITZA
Zinema
Herri Aretoan, urriaren 1ean eta 
2an, 16:30ean 'DC 
Supermaskoten Liga' eta 
19:00etan 'Ali & Ava'.

JARDUNALDIAK

ITUREN
Joaldunen Eguna
Irailaren 24an.

ELIZONDO
Behi azienda piriniotarraren 
XXXIII. lehiaketa enkante 
nazionala
Irailaren 24an eta 25ean.

LESAKA
Danboligenak topaketa
Irailaren 24an eta 25ean.

ETXALAR
Usategietako tradizioaren 
besta
Irailaren 25ean.

ARESO
Nazabal eskolaren 
mendeurren festa
Urriaren 1ean.

IRURITA
Mahai-jokoen kutxa ibiltaria
Urriaren 1ean eta 2an.

EMANDALDIAK

BERA
'Bidaide' antzerkia
Metrokoadroka sormen 
laborategia.
Kultur etxean, irailaren 24an, 
19:30ean.

ELIZONDO
'Olatu arteko txalupa arraroa' 
poesia eta musika
Ines Osinaga eta Joseba 
Sarrionandiarekin.
Arizkunenean, irailaren 25ean, 
18:00etan.

 MUSIKA

LEITZA
Motxila 21 taldea
Herri Aretoan, irailaren 24an, 
19:00etan.

LESAKA
The Malcom Young Band eta 
Janus Lester taldeak
Plaza zaharrean, irailaren 24an, 
23:00etan.

BERA
Oscar Candendoren organo 
kontzertua
Elizan, irailaren 30ean, 
19:00etan.

IKASTAROAK

LESAKA
'Oinarrizko gaitasun 
digitalak eta administrazio 
elektronikoa'
Harriondoan, irailaren 26tik 
urriaren 7ra, 09:15etik 13:15era. 
Izen-ematea: 948 012 012.

ETXALAR
'Emozioak haurrekin landuz'
Irailaren 26an, 17:00etan.

LEITZA
Hipopresiboen tailerra
Kiroldegian, irailaren 27an eta 
29an eta urriaren 4an eta 6an, 
11:00etatik 12:00etara. 
Izen-ematea: 948 510 719.

MINTZALDIAK

LESAKA
'Behin batean' ipuin 
kontaketa
Liburutegian, irailaren 22an, 
17:30ean.

ELIZONDO
'Idorteen, suteen, alimaleko 
beroen garaian… ekologia 
gehiago!'
Iñaki Barcenarekin.
Ahaztuen plazan, irailaren 23an, 
19:30ean.

ETXALAR
'Amaiur! Libera State' hitzaldi 
ilustratua
Asisko Urmenetarekin.
Kultur etxean, irailaren 30ean, 
19:00etan.

ERRATZU
'Amaiur' ipuin kontaketa
Amaia Elizagoienekin.
Plazan, urriaren 1ean, 17:00etan.

AZOKAK

LESAKA
Merkatu ttikia
Beheko plazan, irailaren 24an, 
10:00etan.

ELIZONDO
Baztango artisauak eta 
nekazariak
Plazan, irailaren 24an eta 
urriaren 1ean, 10:00etatik 
14:00etara.

UTZITAKOA

ARESO Nazabal eskolaren mendeurren festa
Eskolara bisita, emanaldi berezia, kalejira, argazki erakusketa, bazkaria, bideo emanaldia, batukada eta pintxoak.
Urriaren 1ean, 11:00etatik aurrera.

IRAILAK 22 - URRIAK 6
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Kirola, musika, dantza, bidaia-
tzea… eta besta pixka bat 
egitea» gustuko duen gaztea 
da Maria Iantzi Irigoien (Igan-
tzi, 1998). Ttikitatik aritu izan 
da pilotan, palan eta dantzan, 
baina «sokatirarekin batera» 
hasi zen bertzelako kirolak 
probatzen; «mendia, lasterka 
eta bizikleta batik bat. Fisiko-
ki ongi egon behar nuenez, 
kirolari denbora eskaintzen 
hasi nintzen eta gaur egun 
afizio bihurtu da».

Pertseberantzia gako
2017an hasi zen Beti Gazten 
sokatiran; «pare bat urte lehen-
txago emakumezkoen taldea 
berreskuratu zuten neska 
batzuk, orain taldekide direnak, 
eta probatzera gonbidatu 
ziguten. Ze lanak hasieran!»

Geroztik hainbat txapelke-
tetan parte hartu du, baita 
txapelak jantzi ere. Gakoa 

«pertseberantzia» dela dio, 
«teknika eskatzen duen kiro-
la da eta lortzea kostatzen 
denez, ari eta ari ibili behar 
da, beti hobetzen saiatzeko». 
Honez gain, «entremendu eta 
esfortzu pertsonalerako kon-
promisoa» azpimarratu ditu, 
«eta nola ez, talde giro onak 
aunitz laguntzen du».

Hala ere, «egun txarrak ere» 
dituztela azaldu digu; «taldea 
fisikoki zein psikologikoki 
indartsu mantentzeko ahale-
gina egitea oinarrizkoa da. 
Pertsonak gara eta gure lan, 
egoera eta biziak ditugu, ezin 
gara beti %100ean egon. 

Horregatik, elkar ezagutzeak 
aunitz laguntzen digu, elkar 
zaindu eta taldea orekatzeko». 
Gainera, «mutilen taldekoak 
beti ondoan ditugu eta haien-
gandik aunitz ikasi dugu».

Sokatira «bide onetik»
Emakumezkoen sokatira Nafa-
rroan «geroz eta gehiago 
zabaltzen ari dela» dio Iantzik, 
«talde dezente gara, emaku-
meen eta gizonezkoen par-
taidetze berdintsua dela erra-
tera ausartuko nintzateke». 
Iruñerri inguruan «talde mor-
doxka» daude eta gure eskual-
dean «zorionez Amaiurrek 
sokatira taldea berreskuratu 
du, emakumezko zein gizo-
nezkoetan. Seinale ona!».

Txapelketetan berezitako 
kategoriak eta mistoa jokatzen 
dituzte, «eta frontoian goma 
bat baino gehiago egotean 
ikusgarritasuna parekoa izaten 
dela» dio. «Arauren bat edo 
bertze birplanteatu» daitekee-
la gehitu du, «baina bide one-
tik goaz».

Bizikletan ere trebe
Pedalei ere eragiten die Iantzik; 
«etxean hautsa hartzen ari zen 
bizikleta estatikoa erabiltzen 
hasi ginen konfinamenduan. 
Kanpora ateratzen utzi ziguten 
egunean anaiaren karreterako 
bizikleta probatu nuen eta 
sentsazioa aunitz gustatu 
zitzaidan».

Errepidetik ibiltzen da, ez 
baitu mendiko bizikletarik. 
Hala ere, «behin lagun batek 
utzita kuadrillakoekin proba-
tzera atera nintzen eta sen-
tsazio arront desberdina izan 
zen. Azken aldian pentsatu 
dut berriz ere probatu behar-
ko nukeela».

Bizikletari esker «Iparralden 
ezagutzen ez nituen txoko 
polit aunitz» ezagutu ditu, «leku 
zoragarriak ditugu inguruan, 
baina ez nintzateke gustukoen 
dudan leku bat aipatzeko gai 
izanen».

Herriko bestetarako prest
San Migel bestak ospatuko 
dituzte aurten Igantzin, bi 
urteko geldialdiaren ondotik, 
eta «hagitz gogotsu» dago 
Iantzi. «Norbere herriko bes-
tak beti dira bereziak eta gai-
nontzeko herriek beraienak 
ospatu ondotik, gu ere gureak 
ailegatzeko gogoz gaude».

Herritarrak ere gogotsu 
ikusten ditu; «iraila nahiko 
betea etorri zaigu: Mendi Duat-
loia, berreskuratu dituzte 
Berrizaungo bestak, dantza 
saioa, frontenis eta pilota txa-
pelketa… bestetako motorrak 
berotzen ari gara denok».

Egun berezi hauetan «herria 
kolorez janzten da; zapi ber-
deak, blusak, zintzilikatutako 
banderak… Herria bizirik 
dagoen seinale dira bestak: 
jendea kanpoan, ostatua betea, 
eguraldi atsegina, txaranga, 
buruhaundiak, haurrak alde 
batetik bertzera lasterka gerri-
ko poltsekin… sortzen den 
giro goxoa da gehien gustatzen 
zaidana».

Bestek bi bereizgarri dituz-
tela dio. «Batetik, iraila beti 
errutinara bueltatzeko hilabe-
tea da eta bestak parentesi 
ttiki bat dira, buelta gogoz 
hartzeko. Bertzetik, beti lotu 
izan ditut herriko bestak udaz-
keneko haizego goxoarekin, 
besta kanpoan egiten lagun-
tzen duena».

Azkenik, jendea sokatira 
probatzera animatu du; «kon-
promisorik gabe solastatu 
dezakezue gutako edozeine-
kin edo taldeko instagrametik 
(@betigazte_sokatira)». Ber-
tzetik, «denak Igantziko bes-
tetara ongi pasatzera etortze-
ko animatu nahiko nituzke, 
giro ederra izaten da eta!».

«Sokatiran 
pertseberantzia da 
garaipenerako gakoa»
MARIA IANTZI IRIGOIEN IGANTZIKO GAZTEA

Nire aukera

«IGANTZI BIZIRIK 
DAGOEN SEINALE 
DIRA HERRIKO 
BESTAK»

«BIZIKLETARI 
ESKER TXOKO 
POLIT AUNITZ 
EZAGUTU DITUT»
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberri-
tua salgai: 3 logela, egongela eta 
sukaldea bizbat eginak, bainugela 
1, balkoia, trastelekua eta garajea-
rekin. Argitsua. Interesatuek goiz eta 
arratsaldez deitu. ☎649 11 06 11.
BERA. Pisua salgai. Izpoz, 16-1.esk. 
85 m2. 3 logela, sukaldea, egonge-
la, 2 bainugela. Etxe berria. ☎664 
36 64 47. 

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

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

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

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

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

denda. Bidali curriculuma xabi@
maspormenos.net helbidera. Fran-
tsesa jakitea kontuan hartuko dute.
LESAKA. Atxaspi hotelean langilea 
behar dute. Lanaldi osoan edo erdian. 
Bidali curriculuma hotela@atxaspi.
com helbidera edo deitu telefonoz. 
☎673 33 99 20 / 948 63 75 36.
BERA. Errekalde ostatuan sukalda-
ria behar dute. Idatzi errekaldeosta-
tua@hotmail.com helbidera.
ARANTZAko Aterpean sukaldari 
laguntzailea behar dute urrian lanean 
hasteko. Interesatuek bidali curricu-
luma aterpe@arantza.net helbidera. 

ESKARIAK
19 urteko neska elizondoarra heldu 
den kurtsorako lan bila. Haur Hez-
kuntza ikasteaz gain, haurrak zaintzen 
esperientziadena. ☎621 29 71 17.

Berako haur hezitzaile gazte bat 
haurrak zaintzeko gogotsu. 0-3 urte 
bitarteko haurrekin esperientzia 
izanik, irailetik aitzinerako arratsal-
deetan zaintzeko prest. ☎638 21 01 
89.

ZERBITZUAK
ZURGIN LANAK

ANIMALIAK
OPARITZEKO

IGANTZI. Hiru katakume oparitzeko. 
Lasaiak, jendearekin ohituak. ☎695 
51 07 54.
Txakurra oparitzeko. 3 urteko setter 
arra oparitzeko. Zaintzeko denbora 
faltagatik. Zuria eta beltza, oso po-
lita. ☎661 15 70 54.

SALGAI
Txerrikumeak salgai bizirik edo 
labean erretzeko prestatuta. Infor-
mazio gehiago Whatsappez edo 
telefonoz. ☎690 98 61 18.

DENETARIK
SALGAI

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

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

Ttipi-ttapa aldizkariaren 2 zenbakitan eta  
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan  
BIZUM bidez (744 48 43 61)

Ttipi-Ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz  
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,94
• 1.koa 4,82
• 2.koa 4,70

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

Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00
• Idixkoak 160,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 110,00
• Idixkoak 150,00

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

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

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

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
irailaren 2tik 9ra bitarteko prezioak)

BASERRIA
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ZERBITZUAK

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

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

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

Furgonetarako bizikleta eramate-
koa salgai. Oso gutxi erabilia eta 
egoera bikainean. Mercedes mar-
kakoa. ☎683 27 31 65.

BERTZELAKOAK

SUNBILLA. Aita arotza nuen eta 
orain urtebete pasatxo hil zen. Berak 
egindako oheburukoa 90eko ohe 
baterako da, baina nik dudana 
150ekoa da. Arotzen bat topatu 
nahiko nuke konponketaren bat egin 
eta oheburuko hau ohe handira mol-
datzeko. ☎652 74 74 61.
DONEZTEBE. Ostalaritzako negozioa 
eskualdatzeko (Pepa´s). Funtziona-
mendu betean. Bi lagunendako 

aproposa. Aparkatzeko leku egokia. 
Haur parkearen ondoan.☎677 59 85 
64.
Michelin Energy  175/65R 14 autoen 
gurpil berriak salgai. 5 gurpil: 4+1 
ordezkoa. Laurak 80 eurotan bakoi-
tza (+7 euro bidali behar baldin 
bada). ☎687 92 64 14.

GALDU-AURKITUAK

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

MOTORRAK
SALGAI

ITUREN. Toyota Rav4 Sol  4x4 salgai. 
Egoera onean. ☎639 43 95 09.
Peugeot 5008 auto beltza salgai. 7 
urte ditu eta 59.000 kilometro. Tin-
datu berria. Doneztebeko Sampi 
Aragon tailerrean ikusgai. 

TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Oiartzungo Arene Larregi Indakoetxeak 
urtea beteko du irailaren 24an. Zorionak 
Arantzako eta Elizondoko familien partez, 
eta bereziki izeba Lidiaren partez.

Aunitz urtez 
Ruben! Gure 
baztandar gazteak 
urteak beteko ditu 
urriaren 4an. Ongi 
ospatu zure eguna! 

Xumai Zelaieta Urrizak irailaren 6an urtea 
egin du. Zorionak eta muxu asko Oiztik 
beltxa!

Jare eta Endara Maia lehengusinek urteak 
beteko dituzte urriaren 5ean eta 6an. Muxu 
haundi bat eta zorionak familia osoaren 
partetik. Ze gustura ospatuko dugun!!!

Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak TTipi-TTapan!

Internetez http://erran.eus/
zorionagurrak helbidean 
sartuta.
TTipi-TTaparen bulegora etorrita edp  
postaz argazkia eta testua helbide 
honetara bidalita: Koskontako 
bidea, 7-1·31770 LESAKA 

Whatsappez 744 48 43 61 
telefonora idatzita.
Ordaintzeko: 5 € argazki ttikia 
eta 10 € handia. 
Bulegoan eskudirutan edo 
erran.eus/tpv/ordainketa 
webgunean sartuta: 
kreditu txartelarekin, 
transferentzia eginez  
edo Bizum bidez.

Aunitz urtez!
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Rosario ALZUGUREN IRAZOKI
OROIGARRIA

Zure eskutik eginak ditugu lehenbiziko pausoak, 
eta zurekin ikasi genituen lehenbiziko hitzak ere, 

kantuan segur aski.
Eskolatik lasterka etorri

eta terraza iskinatik oihu egitean, 
beti izaten genuen bueltan zure ahotsaren oihartzuna. 

Baratzeko lanetan, segan, ezpela pasatzen nahiz 
jardinean ibili: amatxi non, gu harat. 

Geroztik joan dira urteak, poz eta galerak, 
oroimena ere lausotzen joan zitzaizun. 

Hala ere, Altsuperera etorri 
eta beti izan dugu zure besoetan txoko bat, 
besarkada goxoan atseden hartzeko aukera. 

Begiak beti irriz irriz, babesa izan zara; 
gerizpe eta maitasun inkondizionala. 

Ondorengoek ere aditu dezaten, 
orain barrenean bilatuko dugu

 zure ahotsaren oihartzuna: Larhun magaleko 
larreetan, Pantxoa eta Peioren kantuetan, 

amoña Esperantxaren kontuetan... 
Gora Kaule Baitako Roxari, 

Altsupereko ama eta amatxi.

OROIGARRIA

Hementxe gaude, hementxe gaude,
momentu gordin tristia,
ezin jakinez nola eskertu
eman diguzun guztia.
Langile fina eta argia,
gainezka borondatia,
zirikatzaile umoretsua,
Txungito ezin hobia.
Betirarte zure irria,
Betirako zure argia.

Donamarian, 2022ko irailaren 11n

TXUNGITUK

Eneko REKARTE OTEIZA 

OROIGARRIA

MIREN, URKO ETA 
OIER 

Eneko REKARTE OTEIZA
Zure begiak argi bi dira
gaueko iluntasunean

erabat galdurik sentitutzen naiz
zu faltatzen zarenean

irri goxo hori beharrezko det
unerik tristeenean

eguzkia ekaitz denean
ilargia gau beltzean

nere bizitza zu gabe maite
galtzen da ezerezean

zuretzat Eneko leku bat dago
gure bihotz barrenean.

• Francoise Sathicq, Sarakoa, irailaren 1ean, 88 urten zituela.
• Miguel Martinez Laskurain, Berakoa, irailaren 1ean, 94 urte 

zituela.
• Miguel Arribillaga Soroa, Leitzakoa, irailaren 4an. 
• Joaquin Gastesi Barandarain, Leitzakoa, irailaren 5ean, 

85 urte zituela.
• Pilar Aramendi Izquierdo, Berakoa, irailaren 6an, 72 urte 

zituela.
• Julian Irisarri Jorajuria, Elgorriagakoa, irailaren 10ean, 

78 urte zituela.
• Eneko Rekarte Oteiza, Donamariakoa, irailaren 11n, 44 urte 

zituela.
• Luis Plaza Zugarramudi, Zalain Zokon, irailaren 11n, 69 urte 

zituela.
• Jose Mari Garbisu Irazoki, Zalain Zokon, irailaren 11n,  

74 urte zituela.
• Engraxi Marzol Labaien, Aresokoa, irailaren 12an. 

HILBERRIAK

• Xteeve Bouvard eta Sarah Perez, abuztuaren 13an Saran.
• Benjamin Goia eta Eztitxu Ameztoi, abuztuaren 20an Saran.

EZKONTZAK
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