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IRITZIA

NIRE TXANDA

Nieves Biurrarenarekin minbiziaz
Duela 10 urte, Nieves Biurrarena sunbildarrarekin mintzatu 
zen TTIPI-TTAPA bularreko minbiziaren inguruan.  2008an jaso 
zuen diagnostikoa, eta geroztik ebakuntza egin eta bularra eta 
ganglio guztiak kendu ondotik, kimioterapia eta erradioterapia 
hartuak zituen, eta tratamendu hormonala hartzen ari zen. 
Gaitzaren alderdi fisikoari aurre egitea «kosta zitzaiola» gehien 
kontatu zuen:  «Ispiluaren aitzinean jarri eta nire burua ikustea 
oso gogorra egiten zitzaidan, han agertzen zena ez nintzen ni». 
Autoesplorazioaz ere mintzatu zen eta nabarmendu zuen gai-
tza ekiditeko «arma bakarra» dela. «Ginekologora joaten garen 
lehenengo aldian autoesplorazioa nola egin erakutsi behar li-
gukete, eta ez dute egiten», salatu zuen.

2012-11-18 · TTIPI-TTAPA · 578 zk.

MARTXEL
RODRIGUEZ
DANTZARIA

Sariak irabazten segitzen du 
Orabideko Julen Arburua ar-
tzain eta gasnagileak. Elizon-
doko ferietako lehenengo 
gasna lehiaketa, eta Ordiziako 
Txapeldunen lehiaketa iraba-
zi ditu berriki.

JULEN 
ARBURUA
GASNAGILEA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Ikasi hizkuntzak!

MIEL M. ELOSEGI IRURTIA LUZE

Joxemari, Argi eta hirurok mendian gora gindoazen. Joxemarik 
jauzi eginez pasa zuen hesia baina Argi, Pirinioetako mastin 
edo artzanora izaki, ez zen alanbre-tarteetatik pasatzeko gai. 
Bi metro eskuinerago hesiak zulo galanta zuen, baina Argik 
argitasunik ez zuen hura ikusteko. Nik lepokotik tira egin nion 
hesiko zuloa erakusteko eta Argik “GRRRRRRR” esan zidan, 
argi aski. Joxemari deika ari zitzaion hesiaren beste aldetik, 
baina Argi haren paretik pasatzen tematu zen, alferrik. Berriz 
heldu nion lepotik hesiko zuloa 
erakusteko eta jauzi eginez 
gainera etorrita ongi merezitako 
hozka egin zidan. Joxemarik 
jendea lasaitzeko bere dohainak 
erakutsi zituen: «zakurre 
txertatu gabe zeuket, Luze». 
Zorionez, azaleko urratu bat 
besterik ez nuen, txakurrak ez baitzidan minik eman nahi izan. 
Bere modura, konfiantza handiegia hartu izana adierazi zidan, 
besterik gabe.

Badirudi ezinbestekoa dela gaur egun atzerriko hizkuntzak 
ikastea baina, bistakoa denez, beste animalia espezie batzuen 
hizkuntzen gutxieneko bat ikastea ere komenigarria da oso. 

«ANIMALIEN 
HIZKUNTZEN 
GUTXIENEKO BAT 
IKASTEA KOMENI»

2021ean lortutako Talentu 
Artistikoaren Sustapenerako 
Sariari dagokion lana 
aurkeztu berri du dantzari 
lesakarrak, Led Silhouette 
dantza konpainiarekin egin 
duen Esquicios proiektua.

Nork ebatsi digu azaroa?

Garai batean Joaquin Sabina abeslariari apirila bezala ebatsi 
digute aurten azaroa. Lehen erdian bederen, oraindik 
zamarra potoloak armairutik atera gabe, arratsetan ere 
jertsea soberan, mugikorrik gabeko nerabeak (ezin sakelakoa 
deitu, beti eskuetan dute eta) edo tatuajerik gabeko futbolista 
moddernoak bezain galdurik gabiltza. Eta euliak dantzan.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Errespetatu nazazue, faborez, 
mesedez, arren eta otoi!

Faborez, mesedez, arren,  eta otoi. Bertzeak errespetatzen 
dituzuen bezala errespetatzea nahi dut, bertzeak bezala 
zaintzea, eta gibeletik heldu direnendako eredu izatea. Por 
favor eta s´íl vous plaît-en errespetu bera eskatzen dut, 
porrfaborik eta sibuplerik gabe. Ez dut nolanahi agertu nahi 
herrietako bestetan, gaztetxeko kontzertuetan, elkarteek 
antolatutako ekitaldietan…

Ederki gostata hartu nuen espazio publikoa, urte aunitzez 
sukaldean zokoratua eta debekatua egon ondotik. Poliki-
poliki gero eta toki gehiagotan ageri naiz, herrietako besta 
gehienetan, gaztetxeak antolatzen dituen ekitaldi guztietan, 
pankartetan… Aunitzetan, ordea, neure burua ez dut sobera 
ongi ikusten. Nik ere ez baitut nolanahi agertu nahi espazio 
publikoan, ikusten nauenak, ulertu nazan nahi dut, eta ez, 
bakotxak nai duen gisen agozkua paperian patuz. Launbeta 
ertia ungi egonagatik, larunbata baita nik idatzian hartu 
beharko nukeen itxura.

50 urte baino gehiago pasatu dira idazkietan nola agertu 
behar nuen zehaztu zenetik, hortaz, bada ordu euskaraz 
alfabetatu zareten gazte eta ez hain gazteak, nire alde 
horrenbertze egiten ari zaretenak, zuen egitarau, hitzaldi eta 

idazkietan behar bezala idatz 
nazazuen, eta ez, naizuen 
bezala. 

Faborez, mesedez, arren,  
eta otoi: euskaldun guztion 
errespetuz, errespeta ezazue 
gure hizkuntza. Norberak 
nahi duen bezala eskribitzeak 

ez gaitu bertakoago egiten. Baztango mintzoan eskribitzen 
ahal da Goierriko hizkeran idatz daitekeen bezala. Oso ondo 
hitz egiten duena, arras ongi solastatzen dena, biziki untsa 
elekatzen dena…  denak dira gure mintzo, gure solas, gure 
hitz eta gure ele. Euskara batuak horiek guztiak onartzen 
baititu. Onartzen ez duena da, solastatzen den bezala 
eskribitzea. 

Launbeta paratzen duenak, aski ongi daki idatziz larunbata 
dela, kontzertue iragartzen duenak, kontzertua dela badakien 
bezala. Bokal aldaketak eta 'letrak jatea' ahozko hizkeraren 
ezaugarri dira.  'Gureago'-'bertakoago' kutsua eman nahian, 
solastatzen den bezala eskribitzeak, ez dio inongo faborerik 
egiten gure hizkuntzari. 

Zein helbururekin eskribitzen dugu euskaraz, eta euskaraz 
bakarrik, solastatzen den bezala? Espainolez, frantsesez, 
ingelesez…  idatzizko arauak behar bezala errespetatzen 
baditugu, zergatik ez dugu berdin jokatzen gure 
hizkuntzarekin? Bertze hizkuntzekin burutik pasatuta ere 
eginen ez genukeena, zapaldua eta oinperatua dagoen 
hizkuntzarekin egiteak, hori bera erakusten digu, zapalketa:  
zapaldua dagoena nolanahi tratatzea.

MAITANE MARITORENA AZKARATE

«ZERGATIK EZ 
DUGU BERDIN 
JOKATZEN GURE 
HIZKUNTZAREKIN?»

Europan, inon ez

Jean-Françoisek ez zuen ideia handirik politikaz, ezta interes 
berezirik ere. Baina bazekien Alemania naziak Frantziaren parte 
bat inbaditu zuela, eta bera bizi zen partean alemanekin ongi 
konpontzen ziren frantsesek segitzen zutela agintzen. Hala ere, 
ohartzen zen denak ez zeudela gustura, eta horiek erran ohi 
zutela «diktadura faxista batean» bizi zirela. Baina Jean-
Françoisek nahikoa zuen bere kezka nagusiarekin: jornal on bat 
lortzea, bizitza arrunt zaila baitzegoen bere herrian. Horregatik, 
pentsatu zuen polizia egitea irtenbide ona izanen zela, soldata 
on eta seguru bat lortzeko. Familia guzia harro sentitu zen 
Jean-François akademian graduatu zen egunean. Bere herritik 
urruti eman zioten postua. Ailegatzean, abisatu zioten 
badaezpada kontuz ibiltzeko, gobernuaren kontra borrokan ari 
ziren terrorista komunistak ibiltzen omen zirela batzuetan 
paraje hartan. Tokatu zitzaion manifestazio liskartsuren bat, eta 
entenditzen ez zuen gorrotoarekin kontra egiten zion jende hari 
makilakada batzuk eman beharra. Kuarteletan ere ongi 
berotzen zuten jendea, baina, orokorrean, bizitza lasaia zuen.

Egun batean, errepideko kontrol bat egiteko agindu zioten. Bi 
mutil gazte gelditu zituen auto batean. Haien paperak begira ari 
zela, ikusi zuen zerbait ez zegoela ongi, eta burura etorri 
zitzaizkion terrorista komunista haietaz aditutakoak. Pistola 

atera behar zuen, baina mutil 
haietako bat bizkorrago ibili 
zen, eta bertan hil zuen 
Jean-François. Handik urte 
batzuetara, alemanak 
Frantziatik bidali zituzten, eta 
horien lagun ziren frantsesek 
ezarri zuten diktadura 

indarrez kendu zuten. Demokrazia ezarri zen, baina terrorismoa 
ez zen desagertu. Belaunaldi berriak agertu ziren, bertze talde 
batzuk, atentatuak, manifestazioak eta liskarrak... urteak pasatu 
ziren, baina garai bateko ideologia komunista bertsukoak ziren. 
Edo hori iduritzen zitzaion Jean-François zenaren familiari. 
Ikusi zutenean erakunde publikoak omenaldiak antolatzen hasi 
zirela talde terrorista horiek hildakoei, herriko alkateari idatzi 
zioten. Urte aunitz ziren Jean-François hil zutela, baina familia 
ez bertze inor ez zen hartaz oroitzen. Alkateari eskatu zioten 
omenaldi publiko bat egiteko, eta karrika bati haren izena 
emateko plaka eta guzi, bertzeekin egin bezala. Denbora luzean 
esperatu zuten alkatearen erantzuna, eta, ailegatu zenean, zur 
eta lur utzi zituen: «Alde humanotik, ulertzen dugu familiaren 
samina Jean-Françoisen heriotzarengatik, baina ulertu behar 
duzue Frantzia herrialde demokratiko bat dela, eta zuen 
senidea diktadura defendatzeko betebeharra zuen polizia bat 
zela. Horregatik, herrialde demokratikoetako instituzio publi-
koek ezin dituzte omenaldiak antolatu erregimen faxistetako 
agente armatuak oroitzeko eta horiek biktimatzat hartu, haien 
heriotzaren kausa dena delakoa izanda ere. Inori ez litzaioke 
burutik pasatuko Alemaniako herriko etxe batek omenaldi bat 
egitea atentatu batean hildako SSetako kide bati, eta karrika bati 
haren izena ematea. Eskandalu bat litzateke. Europan herrialde 
demokratiko bakar batek ere ez luke halakorik onartuko».

MIKEL RODRIGUEZ LANDA

«DEMOKRAZIA 
EZARRI ZEN, BAINA 
TERRORISMOA EZ 
ZEN DESAGERTU...»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Ez zait gustatzen nire burua 
definitzea, baina zerbit esate-
kotan, alaia eta berritsua nai-
zela esanen nuke.
Zein dira zure zaletasunak?
Ttikitatik izan dut musikare-
kiko zaletasuna, pianoa jotzen 
eta euskal dantzetan hasi nin-
tzenetik. Parrandazalea ere 
banaiz.
Zein ikasketa egiten ari zara?
Euskal Ikasketak egiten ari 
naiz Gasteizein, 3. urtean.
Zergatik Euskal Ikasketak?
Bigarren batxilergoan ez nuen 
batere argi zer egin nahi nuen. 
Magisteritzako gradua inte-
resgarria iruditzen zitzaidan, 
baina azkenean Euskal Ikas-
ketak egiteko nahia suertatu 
zitzaidan.

Espero zenuena da?
Ez naiz damutzen. Gure hiz-
kuntzaren inguruko hainbat 
ezagutza neureganatu ditut; 
batzuk interesgarriak iruditzen 
zitzaizkidanak, beste batzuk ez 
hainbeste, eta beste batzuk ez 
nuke inoiz pentsatuko interes-
garriak izan zitezkeenik.
Goizuetatik Gasteizera, alde han-
dia?
Begibistakoa da. Herritik hirira 
bakarrik joatea zen nire beldur 
handienetakoa hasieran, baina 
atzera begira, mesede egin zidan, 
inguruarekin gehiago harre-
mantzeko. Klasekideekin eta 
ezagutu ditudan lagunekin 
zorte handia izan dut. Etxetik 
alde eginda, askatasun puntu 
bat ere lortzen duzu.
Noiz sartu zinen bertsoen mun-
duan?

Gasteizera etortzean inguru 
arrunt bertsozalea nuen, eta 
ni ere hurbiltzen hasi nintzen.
Zer nahiago duzu, bertsolari edo 
gai-jartzaile?
Ez naiz inoiz bertsolari lanetan 
ibili. Alabaina, gure aitona ber-
tsozale amorratua zen eta bere 
97. urtebetetzerako hainbat 
bertso prestatu nizkion. Gas-
teizein ere bertso eskolan izena 
eman nuen. Bestalde, gai-jar-
tzaile izateko lehen aukera Lei-
re Retegirekin azaroaren 11n 
antolatu genuen bertso saio 

musikatuan izan nuen. Dene-
tarik probatu behar da, ezta?
Nola ikusten duzu emakumeen 
egoera bertsolaritzan?
Eremu tradizional batean ko-
katzen den heinean, betidanik 
lotu izan da gizonekin, baina 
lotura hori desegiten ari da, 
nahiz eta oraindik bide luzea 
dagoen.
Zure asmoak epe motzera?
Momentuz gustura nago ka-
rreran, etxean eta lagunekin.
Eta epe luzera?
Batek daki.

ANE APEZETXEA ETXEBERRIA GOIZUETAKO GAZTEA

«Ez naiz damutzen 
Euskal Ikasketak 
hasi izanaz»

11 GALDERA LABUR
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Urriaren 8an bertan izan 
ginen, urtarrilaren 7an ere 
bertan izango gara! 

MIKEL MUNDIÑANO LARRAZA 
NAFARROAKO SARE 

Lehenik eta behin eskerrak eman nahi 
dizkizuegu eta zorionak! Zorionak 
Nafarroa. Batetik, urte hauetan 
guztietan euskal presoen euskal 
herriratzea egia bihurtzen hasi dadin 
egindako lan guztiagatik, eta bestetik, 
Sarek antolatutako ekimen eta 
mobilizazioetan parte hartzeagatik. 
Zuei esker iritsi gara honaino. 

Urriaren 8an Donostian, milaka eta 
milaka herritar batu ginen Izan Bidea 
dinamikaren baitako azken 
kilometroak osatu eta eginiko bideak 
ekarritako lorpenak balioan jartzeko. 
Nafarroatik ere, dozenaka lagun 
gerturatu ginen lehenik Donostiako 
kaleak koloreztatzera eta ondoren 
Ilunbeko jaialdira. Aldarria eta festa 
batuz, bultzada itzela eman genion 
guztion artean aurrera begira egiteko 
dugun bideari. 

Orain, erronka berri baten aurrean 
gaude! Urriaren 8an bildutako indarrak 
hartu eta urtarrilaren 7ra begira jarriak 
gara. Izan ere, urte garrantzitsu baten 
hasieran kokatzen da aurtengo 
urtarrileko mobilizazioa; euskal 
presoen gehiengo zabala Euskal 
Herrian delarik amaituko dugu urtea. 
Egoera berri honek poza sorrarazten 
digu eta baita, herri aktibazioaren eta 
kale aldarrikapenaren garrantzia eta 
balioa erakutsi ere. Horregatik, eta 
oraindik bidea egiteko geratzen 

zaigulako, urtarrilaren 7an Bilbon 
izatera gonbidatu nahi ditugu nafar 
herritar guztiak. 

Bi urteren ostean, aurten berriro ere 
Bilbon elkartuko gara guztiok, oraindik 
ere bidea baitugu egiteko. Euskal 
herriratzeak urrats garrantzitsua izan 
arren, euskal presoek oraindik ere 
etxeratze prozesua gauzatzeko traba 
eta oztopo ugari jasaten dituzte 
salbuespen legediaren ondorioz. 
Horren adibide dira gradu progresioen 
aurrean fiskaltza eta Audientzia 
Nazionala izaten ari diren jarrera 
atzerakoia. Hori hala, lanean 
jarraitzeko beharra ezinbestekoa dela 
uste dugu, euskal presoek ere dagokien 
etxeratze prozesua normaltasunez 
gauzatzeko unea baita. 

Erronka berri honi guztiok batera 
ekin nahi diogu eta Nafarroan ere 
horretarako lanean jarraituko dugu 
datozen aste eta hilabeteetan. Gutun 
honen bitartez, nafar guztioi gurekin 
bat egin eta herrialde osoan antolatuko 
ditugun ekimenetan parte hartzeko 
deia luzatu nahi dizuegu, eta, nola ez, 
urtarrilaren 7an Bilboko kaleak 
betetzeko gonbita luzatu. 

Milesker eta animo, lortuko 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.

UNAX 
AIZPURUA IBARGARAI
SARAKO 
BERTSOLARIA

Klima 
aldaketa
Doinua:  
Gaztalondo 
handian

BOTA BERTSOA

Klima aldaketa hartu 

behar gure kargu  

gaur berriz egin ditu 

berrogei gradu!

Usaiak moldatzeko 

beharra daukagu

autoetan sobera 

ibiltzen gara gu

glaziarrak galdu

suteak ugaldu

hemen nor da salbu?

Soluzioa al du?

Hala balitz gabiltza 

oso berandu. (bis)

Guk hantxe botatako 

plastika tarteko 

arrainak itsasoan 

dira trantzeko

naturari ez diogu 

aski errespeto

gu onak gira mundu 

osoa galtzeko

geldi gaiten seko

ta has jadaneko

egin gabe peto

jokatzen hobeto

seme-alabei mundu

on bat uzteko. (bis)

info@ttipi.eus 948 63 54 58
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G. PIKABEA
Azaroaren 25a Indarkeria Ma-
txistaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna da, eta aurten ere mo-
bilizaziorako eguna izanen da, 
indarkeria matxistarik gabe 
bizitzeko eskubidea aldarrika-
tzeko eguna. Ez baita desager-
tu. Pandemia garaiko gailurra 
jo gabe, baina urtetik urtera 
goiti doa eskualdean indarkeria 
matxistengatik aurkeztutako 
salaketa kopurua. Nafarroako 
Berdintasunerako Institutuko 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Atalak TTipi-TTapari eman-
dako datuak dira horren era-
kusle. Konparazio batera, joan 
den urtean, ilbeltzetik abendu-
ra 20 salaketa aurkeztu zituzten 
TTipi-TTaparen eremuan. Aurten, 
irailera arteko datuak kontuan 
hartuz, dagoeneko gainditua 
da kopurua: 25 salaketa izan 
dira, iaz garai berean baino 
hamabi salaketa gehiago.

Erasotzaile gehienak 
30-49 urtekoak
Aurten aurkeztutako 25 sala-
keta horien artean, hamahiru-
tan erasotzaileak 30 eta 49 urte 
bitartekoak izan dira; 18 eta 29 
urte bitartekoei sei eraso egin 
izana leporatu diete; 17 urtez 
azpikoek egindako erasoak hiru 
izan dira; 65 urtetik goitikoenak 
bi eta 50 eta 64 urte bitartekoe-
na bakarra. 

Bereziki eraso  
fisikoak eta psikikoak
Salaketa erdietan baino gehia-
gotan biktimek eraso fisikoak 
eta psikikoak, biak, izan dituz-
tela adierazi dute, zehazki, 25 
salaketetatik hamahirutan ger-
tatu da hori. Sexu eraso kopurua 

ere ez da nolanahikoa, sei sa-
laketa izan baitira. Eraso psiki-
koa sufritu izana hiruk salatu 
dute; bertzelako bi eraso ere 
izan dira eta urruntze agindua 
urratzeagatik salaketa bat aur-
keztu dute.  

Eraso gehienak bikotekide ohiek 
egindakoak 
25 kasuetatik hamarretan era-
soak bikotekide ohiek eginda-
koak izan dira, eta bertze zortzi 
momentuko bikotekideek egin-
dakoak. Familiakoengandik 
erasoa izan duten bortz sala-

keta ere izan dira. Erasotzaileak 
eta biktimak harremanik ez 
zutenen arteko salaketa bat ere 
izan da eta bertze bat bertzela-
ko harremanen bat zutenen 
artean.

Biktima gazteak
Salaketa aurkeztu dutenen adi-
nari erreparatuz, 25etik hama-
lau 30 eta 49 urte bitartekoek 
aurkeztutakoak izan dira. 18 
eta 29 urte bitartekoek zazpi 
salaketa egin dituzte eta 17 ur-
tez beheitikoen salaketa kopu-
rua ere aipatzekoa da: lau dira.

Indarkeria matxistaren gaia 
erdigunean paratuz, eskual-
deko talde feministengana jo 
du TTipi-TTapak eta zortzi tal-
detako kideek erantzun diote 
TTipi-TTaparen deiari: Xaretako 
Feministak taldeko Aline Oro-
noz saratarrak, Goldatz Bera-
ko talde feministako Ines 
Matxiarenak, Arantzako Talde 
Feministako Maddi Larraldek, 
Goizuetako Emakume Talde-
ko Larraitz Mendizurik, Baztan 
Iñarrosi talde feministako Uxue 
Mugirok, Etxalarko Talde Fe-
ministako Miren Olaetxeak, 
Xulufrinak Lesakako Sare Fe-
ministako Leire Pastorrek eta 
Lañaidek Leitzako neska* 
gazteen taldeko Ainara Sara-
legik. Gaiaren inguruko kon-
tzientzia, indarkeria matxis-
taren iceberga eta alderdi 
ikusezina, ziztadak, etorkizu-
neko erronkak eta bertze hain-
bat kontu atera dituzte mahai 
gainera. Denak bat datoz 
oraindik egiteko aunitz da-
goela erraterakoan.

Indarkeria matxistaren 
kontrako oihua
Azaroaren 25a Indarkeria Matxistaren Kontrako Eguna dela eta, eskualdeko talde feministetako 
hainbat kideren iritziak bildu du TTipi-TTapak, baita genero indarkeriari lotuta izan diren salaketa 
kopurua ere. Iaz garai berean baino hamabi salaketa gehiago aurkeztu dituzte aurten 

Lerro hauek idazterakoan 
herri guzietan ez zuten 
egitaraua lotua, eta hortaz, 
ez dira denak ageri. 

Azaroaren 14tik 28ra

• Erakusketa, Bakegintza 
Feministaren 100 urte Eli- 
zondoko Lanbide Eskolan.

Azaroaren 17a

• Ahalduntze tailerra 
Lesakan. 18:00etan Koskon-
tako Bideko Aretoan. Izena: 
berdintasuna@bortziriak-
berd.eus edo 722 69 30 78.

Azaroan hiru egunez

• Genero indarkeriaren bikti-
mei arreta integrala emateko 
zerbitzuaren aurkezpenak: 
azaroaren 23an Elizondoko 

Osasun Etxean profesiona-
lendako, 24an Lekarozko 
institutuan eta 28an Elizon- 
doko Lanbide Eskolan.

Azaroaren 24an

• Berdinzinema, indarkeria 
matxista ikusarazteko 
dokumentala, 18:00etan 
Elizondoko Arizkunenean.

Azaroaren 25a

• Bortzirietako udalek 
deituta elkarretaratzea 
12:00etan Igantzin.
• Elkarretaratzea 12:00etan 
Donezteben.
• Baztango Udalak deituta 
elkarretaratzea 12:00etan 
Elizondoko plazan.
• Bortzirietako talde 
feministek deituta mobiliza-
zioa 19:00etan Etxalarren.

• Alarma Morea taldearen 
kontzertua Goizuetako 
gaztetxean. 

Azaroaren 25a eta 30a

• Eraso sexistei aurre egite- 
ko saioak Berako institutuko 
ikasleekin.

Azaroaren 26a

• Eraso matxistei lotutako 
egoerak ulertzen saioa 
Berako Beralandetan, 
11:30ean. Izena: berdintasu-
na@bortziriakberd.eus edo 
722 69 30 78.

Azaroaren 27a

• Indarkeria matxista jasan 
zuten 28 emakumeren 
bizitza-istorioei buruzko 
antzerki-bizipena Iruritako 
Gizarte Bilgunean, 17:30ean, 
18:30ean eta 19:30ean. 
Izena: 948 58 12 79.

Azaroaren 25erako prest
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Azaroaren 25ari begira Bortzi- 
rietako talde feministek auke- 
ratu duten Karrikan uso, etxean 
otso; indarkeria matxistarik 
ez! leloak «hagitz ongi adieraz- 
ten du arazoa» Leire Pastorren 
ustez; «alegia, emakumeoi 
eraso egiten diguten gizonak 
gehienetan gure hurbilekoak 
direla: senarra, bikotekidea, 
semea, laguna…». Indarkeria-
ren «alde ikusezina» azaleratu 
nahi dute, baita «erasotzailea zuritzeko joera» ere. «Aunitzetan, 
erasotzaileez solasean ‘hagitz jatorra zen’ eta ‘gaizki zegoen’ 
bezalakoak erraten dira. Erasoak kasu isolatu gisa ulertzen 
ditugu, baina ez dira bakanak. Gizarte matxista baten ondorio 
dira, eta ondorioz, ohikoa da aunitzetan zigortu gabe gelditzea». 
Lesakarrak «eraso larrienen aitzinean tolerantzia guttiago eta 
gizartean gaiaz gero eta ezagutza gehiago» nabaritzen du. 
Halere, «sakonean eta oinarrian dauden jarrera matxistak 
oraindik hor daude eta gizonek eta emakumeok normalizatzen 
ditugu». Indarkeria matxistaren icebergaren «azpikaldea iden- 
tifikatzea zaila» dela gaineratu du: «egunerokoan eta kulturan 
normalizatuak ditugun jarrerak, keinuak eta hitzak direlako». 
Horiek identifikatzea «garrantzitsutzat» jo du, «indarkeria 
graduala izaten baita: indarkeria psikologikotik hasiz, biolentzia 
fisikoa eragin arte. Kolpe bat ikustea errazagoa da, baina 
ordura artekoa ere identifikatu eta garaiz gelditzea beharrezkoa 
da». Horrez gain, «indarkeriaren zikloak eta horri aurre egiteko 
existitzen diren baliabideak ongi ezagutzearen beharra» aipatu 
du. «Gure artean instituzioetan gabeziak detektatu ditugu eta 
hori hobetzen saiatuko gara, baita hobetzeko eskatu ere».

Leire Pastor Ordoki. 

«Kolpea ikustea errazagoa da baina 
ordura artekoa identifikatu behar da»
LEIRE PASTOR  XULUFRINAK LESAKAKO SARE FEMINISTA

Aurtengo azaroaren 25ean, 
zaintzen inguruan jarri nahi 
du arreta Lañaidek. Ainara 
Saralegiren hitzetan, «zaintzek 
gauza ugari biltzen dituztelako, 
eta errotik eraldatzea denbora 
luzeko lana delako». Egun 
«garrantzitsua» iruditzen zaio, 
baina «batzuetan behar be- 
zainbesteko garrantzirik ez 
duena. Foko asko egon ohi 
dira martxoaren 8an, baina 
azaroaren 25ak batzuetan ez du beharko lukeen ikusgarritasunik». 
Egoera aztertuz, «aurrerapauso ugari eman direla ukaezina» 
delakoan dago: «geroz eta ikusgarritasun gehiago dute eraso 
matxistek, sexistek, arrazistek, LGTBQfoboek…». Sentsibilizazio 
«gehiago» sumatzen du, baina «aurretik bide luzea» ikusten 
du eta «ezinbestekotzat» jo du «sentsibilizatzen eta kontzientzia-
tzen, espazio seguruak eraikitzen eta gure artean ehuntzen 
jarraitzea…». Indarkeria matxistaren icebergarena «ohiko 
irudi» bilakatu izana ere txalotu du: «Duela ez hainbeste urte 
arruntak ziren jarrerak onartezinak bilakatu dira». Hala ere, 
«gure lanketaren antzera, indarkeria matxistak aurrera jarraitzen 
du. Beste indarkeria formatuak sortu dira». Horregatik, «etengabe 
berriskupen lanak» egitearen beharraz aritu da. Arazoak 
«ultraeskuinaren gorakadarekin zerikusia» duela dio, «batez 
ere beraien jarrera matxistek eta gezurrak zabaltzeak feminismoa 
gizonen kontrako eraso zuzentzat identifikatzea bultzatzen 
baitute». Horren aurrean, «gure egin behar ditugu espazio 
guztiak, jarrera matxistak eta sexistak identifikatu, salatu eta 
eraldatu». Garbi du: «feminismoa da gure irtenbidea, gizarte 
honetako salbazioa. Etorkizunak feminista izan behar du». 

Ainara Saralegi Sagastibeltza.

«Gure lanketen antzera, indarkeria 
matxistak ere aurrera jarraitzen du»
AINARA SARALEGI LAÑAIDEK LEITZAKO NESKA* GAZTEEN TALDEA

Genero indarkeriaren salaketak eskualdean

UDALERRIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* GUZTIRA

BAZTAN 10 1 1 5 4 5 8 6 8 10 3 6* 67

LEITZA 2 2 1 2 5 1 2 2 4 4 0 1* 26

LESAKA 1 5 0 0 2 3 0 1 2 6 1 2* 23

BERA 0 1 2 1 1 2 1 0 2 3 8 10* 31

DONEZTEBE 0 3 0 0 1 0 1 0 3 7 3 2* 20

BERTIZARANA 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 3 1* 11

URDAZUBI 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0* 7

GOIZUETA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0* 3

ETXALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3* 7

ARANO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0* 2

GUZTIRA 15 13 7 9 14 15 14 12 20 33 20 25* 197

*OHARRA: 2022KO DATUAK IRAILERA BITARTEKOAK DIRA. ITURRIA: NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA / EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN ATALA. 
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«Eraso basatienek hedabidee-
tan isla edukitzeak ez du esan 
nahi jendarte kontzientziatua-
goan bizi garenik». Halaxe dio 
Larraitz Mendizurik. «Ez dugu 
dirudien adina aurreratu. Indar-
keria askotarikoa da eta bere 
horretan dirau. Kalean edo he- 
dabideetan gehiago hitz egiteak 
ez du bere presentzia ahuldu». 
Azaroaren 25a sortu zeneko 
aldarriak ere «bere horretan» 
segitzen duela iritzita, «egun 
horretan hedabideek mugimen-
du feministari eskaintzen diguten 

arreta borrokari lotzeko deia 
egiteko bal iatu beharko 
genukeela» uste du.  Dioenez, 
«eraso bortitzenak ikusi eta 
identifikatzera iritsi gara», baina 
«indarkeriaren zati handienak 
itzalean» segitzen duela aipatu 
du: «biolentzia sinbolikoa eta 
kulturala ez dugu ikusten edo 
ez diogu daukan garrantzia 
aitortzen. Sistemikoa den 
biolentzia hori, egunero jasaten 
dugun hori, ez ikustea esangu- 
ratsua da. Naturalizatu egin 
dugu eta horrek itsutzen gaitu 

erasoen aurrean». Arazo nagusia 
«gizartea egituratzen duen siste- 
ma» da bere hitzetan: «Indarkeria 
matxista sistema kapitalistari 
eta heteropatriarkalari eusten 

dion oinarrietako bat da, botere 
harremanak definitzen dituen 
ezinbesteko elementua». Hortaz 
adierazi du «bizi garen gizarte 
ereduan bertan dagoela arazoa» 
eta hori konpontzeko «hezkun-
tza» ikusten du «ezinbesteko 
tresna»; «ez da bakarra izanen, 
baina zutabe garrantzitsua da. 
Hezkuntza eraldaketa mugimen-
du horren parte izanen garen 
guztioi aplikatuta. Bakoitzak 
beretik desikasi, ikasi eta barne-
ratu». Konponbidea «gu geu» 
omen gara: «Guk gorpuztu behar 
dugu aldaketa». Onartu du «bi- 
dea luzea» dela, «baina ari gara, 
eta horrek ere badu bere balioa. 
Ez dago beste alternatibarik. 
Lotu borrokari eta aurrera». 

Larraitz Mendizuri Arbelaitz.

«Indarkeria matxistaz gehiago hitz 
egiteak ez du bere presentzia ahuldu»
LARRAITZ MENDIZURI GOIZUETAKO EMAKUME TALDEA

Bortzirietako talde feministek 
hautatu duten Karrikan uso, 
etxean otso leloa ekarri du 
mahai gainera Miren Olaetxeak 
ere, Etxalarko Talde feministak 
ere horretan jarri nahi duelako 
arreta, «aunitzetan etxe barre- 
nean jarrera matxistak gehiago 
ikusten direlako». Bere ustez, 
«bizitza publikoan eta eremu 
pribatu batzuetan indarkeria 
matxistaren gaiak tabu 
izaterari utzi dio eta salaketak dira horren isla». Baina «gai 
zaila» dela onartu du: «gutako bakoitzak gure inguruaren 
kritika egin eta horren erantzukizuna hartzeko gogoeta prozesu 
sakona egin behar dugu eta horrek ausardia eskatzen du». 
Indarkeria matxistaren icebergak «gaia hagitz ongi islatzen» 
duela dio; «ez da erraza ur azpian dauden gai guztiak ikustea». 
Nabarmendu duenez, «indarkeria matxista mendeetan errotuta 
dago eta gaiari buruzko kontzientzia soziala gehiago indartzea 
ezinbertzekoa da. Segur aski erasoak edo erailketak izanen 
dira gizarteak indarkeria matxista definitzeko modu orokorra, 
baina horren azpitik icebergaren masa guztia dago». Hala, 
arazoa «gizartearen egituran» ikusten du, «baita gure hezkuntzan 
eta elkarren arteko harremanak ulertzeko moduan ere. Sistema 
patriarkalean bizi gara eta nahiz eta legediaren aitzinean 
gizon-emakumeen arteko eskubide saila berdindu diren, 
oraindik badira aldatu beharrekoak». Horretarako «ezinbertzekoa» 
iruditzen zaio «gizonen eta emakumeen natura ulertzea eta 
hori errespetatuz, orain daukagun egitura ekonomiko, politiko 
eta soziala moldatzea». 

Miren Olaetxea Indaburu.

«Ezinbertzekoa da egitura ekonomiko, 
politiko eta soziala moldatzea»
MIREN OLAETXEA ETXALARKO TALDE FEMINISTA

Baztan Iñarrosi taldean argi 
dute «egunero egin behar 
dela indarkeria matxistaren 
kontra, egunerokoan dagoe-
lako, ez azaroaren 25ean 
bakarrik». Halere, Uxue Mugi-
rorendako «salaketarako egun 
berezia» da, «urte osoan 
pasatutakoaz hausnartzeko» 
aproposa. Aurten Baztango 
mugimendu feministak zibe-
rerasoen gaia hartu du esku 
artean, «sare sozialak gizartearen isla direlako, eta bertan ere 
indarkeria dagoelako. Indarkeria hori jasaten dugunak ema-
kumeak, batez ere gazteak, eta LGTB komunitatekoak gara». 
Gaiaren inguruko «kontzientzia gehiago» nabaritzen du, 
«erasoen ehuneko ttiki bat bakarrik salatzen bada ere, aurre-
rapauso haundia eman da. Baina pauso bakoitza garaipen 
bat den arren, bide luzea dugu egiteko berdintasunean 
oinarritutako gizartea lortzeko». Horri lotuta, «azken aldian 
egindako bidea urratu nahi duten kontraerreakzioak» ekarri 
ditu gogora, «faxismoaren goititzearekin lotuta». Hala «inoiz 
baino garrantzitsuagoa» iruditzen zaio «berdintasunean 
sinesten dugunon batasuna mantentzea». Ziztadak, berriz, 
«emakumeen artean beldurra zabaltzeko metodo ezin hobea» 
direla uste du, eta «matxismoaren garaipen izugarritzat eta 
biolentzia ikaragarritzat» jo du. Gizartearen «egitura osoa 
ustelduta» dagoela eta, «hutsetik konponbidea sortzen has-
teaz» aritu da eta garbi du: indarkeria matxistari aurre egite-
ko «emakumeon* arteko sareak sortzea da tresna nagusia». 
Hortaz egin du «gure artean zaindu eta babestesko» deia. 

Uxue Mugiro arizkundarra.

«Indarkeria matxistari aurre egiteko 
emakumeon* sarea sortu behar dugu»
UXUE MUGIRO BAZTAN IÑARROSI TALDE FEMINISTA
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«Beti atentzioa eman izan dit 
kolpeak hartu bitartean jendeak 
ez duela erreakzionatzen ikus-
teak, fisikoki eraso egitea indar-
keriaren azken pausoa dela eta 
aitzineko pausoak hori bezain 
inportanteak edo inportan- 
teagoak direla ez konturatzeak. 
Eta orain, indarkeria matxistaren 
erasoa hurbilean izan dugunean, 
oraindik kontzienteago naiz 
horretaz». Hala aitortu du Maddi 
Larraldek. Ez du kontzientzia 
«erabat hedatua» ikusten, hain 
zuzen, «hasierako eraso horiek 

ez direlako fisikoak». Gaineratu 
duenez, «berdintasuna adieraz-
ten ez duten eta indarkeria bul- 
katzen duten ekintza aunitz 
daude egunerokoan». Emaku-
meengan «kontzientzia haun-
diagotu» dela sumatu du, «nahiz 
eta lehenagotik pentsatu, orain 
gehiago azaleratzen dugu», 
baina «gauza aunitz daude 
oraindik egiteko». Ziztadak, 
berriz,  «indarkeria matxistaren 
bertze metodotzat» izendatu 
ditu, «ahultasuna islatzeko 
modua, horrelako kasu batean 

indarrik ez dugula, gizonezkoek 
baino gehiago dugula galtzeko 
edo erasoen beldur izan behar 
dugula erakusteko». Eta arazoa 
zein da? «Arazorik ez dagoela 

pentsatzea. Indarkeria murrizten 
nondik hasi pentsatzean galtzen 
gara». Berak «etxetik hastea» 
proposatu du, «banaka etxean 
ditugun gauza ttikiak aztertzen» 
hasiz: «etxean egunerokoan 
garbitzen duena nor den azter-
tuz, nor den kozinatzen edo 
bonbilla aldatzen duena…». 
Lehenbizi «norbere buruarekin 
solastatzeko» gonbita luzatu 
du, eta gero «etxeko kideekin 
elkarbanatzekoa». Eta hala, 
«pixkanaka pauso ttikiak» ema- 
tea izanen litzateke etorkizuneko 
erronka. Bide horretan, bertze 
bi dei ere egin ditu: «gaiaz 
naturaltasunez eta lasai solastatu 
ahal izatea» eta «belarriak 
irekitzea, aditzen jakitea». 

Maddi Larralde Apezetxea.

«Kontzientzia ez dago erabat hedatua 
hasierako erasoak ez direlako fisikoak»
MADDI LARRALDE ARANTZAKO TALDE FEMINISTA

«Inguruan izan diren indarkeria 
kasuak ikusita, indarkeria horri 
elkarrekin aurre egiteko beha-
rra sumatu dugu». Eta Goldatz 
Berako Talde Feministako 
Ines Matxiarenaren hitzetan, 
hori izan da «Bortzirietako 
talde feministak berriz elkartu» 
izanaren arrazoia. «Autodefen-
tsa feminista eta Bortzirietako 
emakumeen saretzea» dute 
begiz joa. «Herritarren zati 
bat gero eta kontzientziatuagoa» nabaritzen dute Golda- 
tzekoek, baina «oraindik ere egiteko lan haundia» ikusten 
dute. «Aunitzetan ez gara indarkeriak identifikatzeko gai. 
Jendartean oraindik irainak, mehatxuak, mespretxuak, txiste 
matxistak… Ez dira indarkeriatzat hartzen. Indarkeria mota 
aunitz daude, eta gehienetan fisikoa bakarrik ikusten dugu. 
Ikusten ez den indarkeriari izkin egiten diogu, egonen ez balitz 
bezala, eta hori arazo haundia dela uste dugu». Hain zuzen, 
horretarako «pedagogia gehiago» aldarrikatu dute. Beran 
izandako ziztada kasuak ere oroitarazi dituzte, baita «erantzun 
zabala eman zitzaiela» ere. Hortik haratago, ordea, ez dute 
zalantzarik: «beldurra zabaltzeko mekanismo gisa funtzionatu 
dute uda osoan, eta hori ere indarkeria matxista da». Guztiaren 
gibelean, «arazoa sistema patriarkala» dela diote, eta hori 
iraultzeko «kolektiboki antolatu behar dugula» adierazi dute; 
«banaka ez dugu konponduko». Ez hori bakarrik. «Gizonen 
erantzukizuna» ere agerian utzi dute: «hasteko, beraien 
pribilegioak zalantzan jarriz…». Handik eta hemendik eraginez, 
erronka hauxe: «euskal herri feminista bat eraikitzea». 

Ines Matxiarena Aldalur.

«Kolektiboki antolatu behar dugu, 
banaka ez dugu arazoa konponduko»
INES MATXIARENA GOLDATZ BERAKO TALDE FEMINISTA

«Jendeak ez daki zer den 
matxismoa» eta hori da Aline 
Oronozentzat «arazorik haun-
diena»: «Gizonek uste dute 
ez direla matxistak, baina 
denok ditugu inguru hurbilean 
matxistak. Badira emakumea 
lagundu nahi duten gizonak. 
Baina nola lagundu? Zuk ere 
egin behar duzu nik egiten 
dudana!». Gaiaz «kontzientzia 
gehixeago» sumatzen badu 
ere, «noraino ailegatzen da kontzientzia? Emakumeok ere ez 
dakigu!». Horrek kezkatzen du: «Lehenago gizonak emakumea 
jotzea hartzen zen indarkeria matxistatzat, orain baita gizonak 
emakumeari gaizki solas egitea ere, baina jendea ez da ohar-
tzen zenbat detaile ttiki dauden». Adibideak aipatu ditu: 
«jatetxeetan gizonak umea besoetan izan eta platerak ailega- 
tzean umea amarengana joatea, emakumeak mahai bat atxi- 
kitzeko jatetxera deitu eta gizonen izena ematea, lan bera 
egiteagatik emakumeek gutiago kobratzea...». Hortaz gaitze-
tsi du «indarkeria matxistaren alderdi ikusezina»: «Icebergaren 
gainekoa iduriz hobekiago dago, baina azpikoa itsusi dago». 
Ez hori bakarrik: «Internetarekin egoera makurtu da». Hala, 
«kontzientzia haurrekin eskoletan lantzen hastearen» garran-
tzia nabarmendu du, baita «mintzatzeko manera aldatzeko» 
deia egin ere: «maskulinoan solastatzeko joera hedatua da». 
Dioenez, «herri ttikietan feminista bat ez da ongi ikusia», bai- 
na argi du «borroka feminista» dela bidea: «Gizonen askata-
suna izateko borrokatu behar izatea ikaragarria da, baina guk 
ere eskubide guztiak ditugula erakutsi nahi diogu munduari».

Aline Oronoz saratarra.

«Guk ere eskubide guztiak ditugula 
erakutsi nahi diogu munduari»
ALINE ORONOZ XARETAKO FEMINISTAK
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Erraldoi zaharrak bazter batean 
ahantziak direla eta zaharbe-
rritzeko asmoz, udalarekin 
solas egin du talde batek eta 
zaharberritzeko prest daude. 
Auzolanean aritzeko lan talde 
bat sortu nahirik dabiltza eta 
hori osatzeko bilera eginen 
dute azaroaren 24an, ortzegu-
nean 20:30ean suhiltzaileen 
parkean. Kartoi-harria nola 
lantzen den ere ikasiko dute. 
Bilera adin guztietako jendea-
rentzat irekia izanen da, baita 
haurrentzat ere. Norbaitek 
bilerara azaldu ezin badu, 627 
141 627 zenbakira dei dezake.

Erraldoiak 
auzolanean moldatu 
nahi dituzte

Pandemia aitzinetik, indarra 
hartzen ari zen besta zen kin-
to bestarena. Bi urtez egin gabe 
egon ondotik, aurten berriz 
ere ospatuko dute hilaren 26an. 
Goizeko poteoaren ondotik 
bazkariak izanen dira, eta arra-
tsaldean txarangak alaituko 
ditu karrikak. 

Kinto besta 
ospatuko dute 
hilaren 26an

TTIPI-TTAPA 
Irailean esleitu zituzten Bera-
ko eta Urruñako udalek Bideak 
proiektuko bekak, eta horien 
bidez egindako lanak aurkez-
tu zituzten urriaren 30ean. 
Goizean Asier Gogortza bera-
tarrak eta Hodei Barroso 
urruñarrak prestatutako In-
tzolako Bidea proiektua eta 

arratsaldean, Berako Javier, 
Iciar eta Feliciano Mikelperi-
zenak eta Urruñako Joseba 
Aurkenerena idazleak landu-
tako Mandobidea eta gaueko 
lanean ibili zirenei eskainitako 
eskultura.

Intzolako Bidean Hodei Ba-
rrosok idatzitako bertso batzuk, 
puntuz puntu, egurrezko panel 

batzuetan idatzi eta bideko 
zuhaitzetan zintzilikatu dituz-
te. Bidea egiten den neurrian, 
bertsoa osatzen doa. Beratik 
abiatzen denak zentzu bat 
emanen die eta Urruñatik abia-
tzen denak bertze bat.

Gau lana oroitzeko eskultura
Arratsaldean, aldiz, Mandobi-
dea proiektua aurkeztu zuten. 
Gaueko lanetan ibili zirenen 
omenez egindako eskulturaren 
inaugurazioa egin zuten Bera-
ko Iciar, Javier eta Feliciano 
Mikelperizenak, eta Urruñako 
Joseba Aurkenerena idazleak. 
Eskultura «gaueko lanean ibi-
li zirenei» eskainia dago eta 
euskaraz, gaztelaniaz eta fran-
tsesez idatzitako oroigarrian 
ageri denez, «mendi inguru 
hauetan gau eta egun, karga 
bizkarrean, bizia arriskuan 
jarririk, ibili zirenen oroitza-
penez» egina da. Eskulturaz 
gain, Aurkenerenaren eskuiz-
kribuak gau lanaren inguruko 
istorioak biltzen ditu, Felicia-
noren testigantzan oinarritua. 
Eskuizkribuaren nondik nora-
koak aletu zituzten, eta gau 
lanean erabiltzen zen paketea 
nolakoa zen ere erakutsi zuten. 

Urruñako eta Berako udalek 
antolatu dute ekimena, eta 

Proiektuaren egileak eta bi herrietako alkateak aurkezpenean. WIKIMEDIA

Intzolako Bidea eta 
Mandobidea lanak 
aurkeztu dituzte
Urriaren 30ean egin zituzten bi proiektuen aurkezpenak, eta 
herritar andana bildu zen bai batean eta bai bertzean
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Mugalarren hitzarmena berritu dute
Urriaren 29an berritu zuten Berako, Azkaineko, Sarako, Etxa-
larko, Biriatuko eta Urruñako udalek mugalarren hitzarmena 
Lizuniagan. Sei herrietako alkateek hitzarmena sinatu zuten 
eta Xabier Erkizia soinu artistak eta  Gure Txokoako dantzariek, 
txistulariek eta Bera Kantarik hartu zuten parte ekitaldian.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
«Maite Blanco Ayerdi, mila 
esker bihotz-bihotzez». Ho-
rrelaxe kantatu zioten Maite 
Blanco irakasleari Berako Ri-
cardo Barojako ikasle, lankide, 
lankide ohi eta eskolara hur-
bildu ziren hainbat senidek, 
40 urtez eskolan lanean aritu 
ondotik merezitako erretiroa 
hartzeko eguna ailegatu bai-
tzaio. 

Beratar anitz pasatu dira 
Maiteren altzotik eta beratar 
ainitzen irakaslea izan da, izan 
ere, Ricardo Baroja eskolaren 
sorkuntzatik aritu baita bertan 

lanean. Denera, 40 urte baino 
gehiago eman ditu irakasle 
gisa. 

Hagitz pertsona maitatua 
da Blanco herrian. Eskolako 
kideek eskertza omenaldia 
prestatu zioten eta bertan es-
kerrak eman zizkioten egin-
dako lan guztiarengatik:«Zu-
gandik jaso dugun alaitasun 
eta zoriontasunarekin jarrai-
tuko dugu gainontzekook», 
nabarmendu zuten.  Eskertza 
omenaldian Blancok ere har-
tu zuen hitza, eta erran zuen 
«beti eramanen duela Ricardo 
Baroja bihotzean».

Erretiroa hartu du 
Maite Blanco 
eskolako irakasleak
40 urte eman ditu Blancok Ricardo Baroja eskolako irakasle 
gisa
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Biziraun elkarteko Iratxe Etxe-
nikeren eskutik suizidioaren 
prebentziorako solasaldia iza-
nen da azaroaren 22an, astear-
tean 17:30ean Koskontako 
Bideko udal aretoan. Bortzi-
rietako Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatean eman dai-
teke izena azaroaren 16a arte.

Suizidioari buruzko 
solasaldia 
azaroaren 22an

Artedrama eta Axut! antzerki 
taldeen eskutik, Arkaitz Cano 
idazleak idatzi eta Ximun Fuch-
sek zuzendutako Hondamen-
dia antzezlana ikusgai izanen 
da azaroaren 27an, igandean 
18:00etan Harriondoan. Sa-
rrerak 8 eurotan salgai daude 
udalaren webgunean. 

'Hondamendia' 
antzezlana 
azaroaren 27an

Berriz ere Haur Txokoa mar-
txan paratuko du udalak ko-
mentuan, azaroaren 7tik mar-
txoaren 31ra. Astelehenetik 
ortziralera, 16:00etatik 19:30era 
irekiko ditu ateak Haur Txokoak 
eta Arantzako Judith Etxebe-
rria Telletxea da arduraduna 
eta dinamizatzailea.

Haur Txokoa 
astegunez irekia 
martxora bitarte

Elizako organoa 
zaharberritzeko 
lanen lehen fasean 
hasiak dira

Lesakako Roqués Organoaren 
Lagunen Elkartearen eskutik, 
elizako organoa zaharberri-
tzeko lanen lehen fasean hasiak 
dira. Santo Domingo de la 
Calzadan tailerra duen eta 
honelako konponketetan adi-
tua den Ruben Perez Iracheta 
musikologoak hartua du lanen 
ardura eta dagoeneko hasia 
da. Lan osoaren aurrekontua 
90.000 eurokoa da eta, alde 
batetik, MECNAren bidez 
40.000 euro eskuratuak ditu 
elkarteak eta Nafarroako Go-
bernuak ondarea zaharberri-
tzeko 27.000 euroko dirula-
guntza ere emanen du. 

1892an egin zuten organo 
erromantikoa Roqués anaiek 
eta 1951. urtean sakon kon-
pondu zuen Hernaniko Ame-
zuak, erregistro berriak para-
tuz eta garaiko beharretara 
egokituz. Baina konponketa 
honetan ez zen material no-
blerik erabili eta bipien lana 
nabari da, batez ere molda-
keta horietarako erabilitako 
piezetan eta zoritxarrez, ber-
tzeetara ere hedatzen hasia 
da. Orain, moldaketa horre-
tako puskarik gehienak ken-
duko zaizkio eta hasierako 
itxurara hurbilduko da. Gibe-
leko paretan ere moldaketak 
egiten ari dira, hezetasun ara-
zoak konpontzeko.

AITOR AROTZENA
Eguzki-panelak paratu dituz-
te udal pilotalekuaren teila-
tuan. Horretarako 102.175,12 
euroko inbertsioa egin du 
udalak eta Nafarroako Gober-
nuak 40.000 euroko dirula-
guntza eman du (% 39,15). 
Instalazioa egiten joan den 
urtean hasi baziren ere, arazo 
administratiboengatik trami-
teak luzatu eta urri hondarre-
ra arte ezin izan dute martxan 
jarri. Azpiegitura berri honekin, 
gehien bat Oilartegi kiroldegia 
hornituko da, baina bertze 
udal eraikinetara ere ailega-
tuko da energia.

Inbertsio hau agudo amor-
tizatzea espero du udalak, 
suhiltzaileen parkeko teilatuan 
paratutako eguzki-panelek 
Zahar Etxearen fakturan izan 
duten eragina oinarri hartuta. 
Urtarriletik irailera zahar etxeak 
28.051,44 Kw kontsumitu ditu, 
8.959,53 euroko gastuarekin, 
baina autokontsumo ordain-
sariarekin 8.231,95 euro au-
rreztu da eta autokontsumo 
konpentsazioaren bidez sor-
tutako 24.016 Kw 5.009 eurotan 
saldu du udalak. Gasa doitze-
ko mekanismoak ekainetik 
irailera 1.558,18 euro gastatu 
du eta 1.423 euro aurreztu da.

Urri hondarrean hasia da instalazio berria lanean. UTZITAKOA

Frontoiko teilatuko 
eguzki-panelak 
lanean ari dira
102.175 euroko inbertsioa egin du udalak eta Nafarroako 
Gobernuak 40.000 euroko dirulaguntza eman du
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Bisita aunitz hilerrian
Azaroaren 1ean, Santu Guztien Egunaren karietara, jende 
aunitz ibili zen hilerrian, joandako senideak eta lagunak 
bisitatuz. Urteroko ohitura mantenduz, hilobiak lorez 
apainduak zeuden eta eguerdiko 12etan urtean honetan 
hildakoen oroimenez meza jendetsua ospatu zen. 

IRUNE ELIZAGOIEN

IRUNE ELIZAGOIEN
Usategietako X. gastronomia 
lehiaketa egin zen azaroaren 
4an. Iruñeko El bonito, Eli-
zondoko Santxotena, Aran-
tzako Burlada, Etxalarko Elu-
tsa eta Zornotzako Jauregiba-
rria (Michelin Izarra) jatetxeek 
hartu zuten parte. Zilarrezko 
paleta Santxotena jatetxeak 
irabazi zuen, berrikuntzaren 
paleta Jauregibarriak eta Urrez-
ko paleta Burladak eta Jaure-
gibarriak berdinduta.

Zozketa egiteko ere aprobe-
txatu zuten eta Arantzako 
Burlada jatetxeko Ibaik atera 
zituen zenbaki saridunak:

• 1. Saria (12 uso bizirik): 3.784 
zk.
• 2. Saria (Otordua Hordago 
jatetxean): 3.777 zk.
• 3. Saria (Saskia): 3.789 zk.

Irabazleek 690 26 77 56 zen-
bakira deitu behar dute, hiru 
hilabete baino lehen.

Xiberoko ikastolen alde
Urtero bezala Xiberoko ikas-
tolen aldeko saski salmenta 
abian da. Pettarra, Arbaila eta 
Basaburua saskiak aukera dai-
tezke azaroaren 27a baino 
lehen, ikastoli webgunean. 
Etxalartarrek produktuak he-
rrian jasotzeko aukera dute. 

Usategietako X. Gastronomia lehiaketan saritutakoak. LAURA ELIZAGOIEN

Usategietako X. 
gastronomia 
lehiaketa egin dute
Arantzako Burlada eta Zornotzako Jauregibarria jatetxeek lortu 
zuten urrezko paleta eta Elizondoko Santxotenak zilarrezkoa

Gau Beltza ospatu dute lehen aldiz
Lehenengo aldiz gau beltza ospatu da eta antolatzaileek 
balorazio positiboa egin dute. 50 lagun baino gehiagok egin 
zuten ibilbide handia eta bertze horrenbertze haur eta 
gurasok ibilbide ttikia. Besta bukatzeko frontoian afaria izan 
zen, eta herriko etxeko arkupean photocall-a.

MARTXEL LARRAZA ETA AIMAR IPARRAGIRRE
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Berrizaundik Sunbilla aldera-
ko bide berdearen hasieran 
zatitxo batean moldaketa tti-
ki bat egin dute. Horretarako 
egun batzuz itxi zuten bidea. 
Gogoratu behar da joan den 
urteko abenduko uholdeek 
kalteak eragin zituztela bide 
berdean ere.

Bide Berdean 
moldaketak 
Berrizaunen

Euskaraldiarekin bat
Igantziarrok ere euskararen aldeko ariketa erraldoiarekin bat 
egin dugu. Berriki hainbat herritar bildu gara herriko 
itturrian Euskaraldiko herri argazkia ateratzeko. Orain, 
berehala hasiko den euskararen erabilera sustatzeko ariketa 
honetan parte hartzea bakarrik falta da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroaren 25eko egunarekin 
lotuta Bortzirietako Berdinta-
sun zerbitzuak hainbat ekin-
tza antolatu ditu. Lehenbizikoa 
joan den azaroaren 11n Igan-
tzin egin zuten etaa Maitasun 
erromantikoa deseraikitzen 
izan zuten solasgai. Idoia Le-
kuek eman zuen solasaldia.

Maitasun 
erromantikoa 
deseraikitzen

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Lapurdin jokatutako Mundu-
ko pilota txapelketatik emaitza 
bikaina lortu dute Espainiako 
selekzioarekin aritu diren Igan-
tziko pilotariek. Eskuz binaka 
frontoian, finala jokatu ez 
bazuten ere, urrezko domina 
lortu zuten Igantziko 24 urte-
ko Oian Canabal Etxarte eta 
26 urteko Joseba Aldabe Etxe-
berria pilotariek.
Noiz hasi zineten pilotan?
Oihan Canabal: 5 urterekin 
hasi nintzen Igantzin.
Joseba Aldabe: 8 urterekin 
Igantzin hasi nintzen eta or-
dutik Beran, Donezteben eta 
Iruñean jokatu dut.
Gaur egun zein mailatan jokatzen 
duzu? Eta zein enpresarekin?
OC: Afizionatu mailan senior 
mailan jokatzen dut. Ez dut 
enpresa batentzat jokatzen.
JA: Afizionatu mailan senior 
mailan jokatzen dut. Garfe 
enpresan ere jokatzen dut, 
orain dela lau urtetik gutxi 
gorabehera.
Pilotan aritzeaz gain, ikasi edo 
lan egiten duzu?
OC: Lehen hezkuntzako ira-
kaslea izateko oposizioak pres-
tatzen nabil.

JA: Lanean ari naiz, manten-
tze-lanetako enpresa batean.
Pilotari bezala zein da zure al-
derik onena?
OC: Tanto guztiak borrokatzen 
ditudala.
JA: Jokoa ongi irakurtzen du-
dala uste dut, momentu ba-
koitzean zer egin behar dudan 
ongi aukeratuz.
Sakrifizio haundia eskatzen du 
pilotak maila honetan?
OC: Bai, prestaketa tekniko 
eta fisiko haundia eskatzen 
du. Elikadura ere zaindu behar 
da. Aunitzetan nahiz eta la-
gunekin gustura egon etxera 
joan behar zara deskantsatze-
ko.
JA: Maila honetan pilotari 
guztiak prestatzen dira. Emai-
tza onak izan nahi badituzu 
lan aunitz egin behar da, bai 
teknikoki eta bai fisikoki pres-
tatuz.
Nola ikusten duzu zure burua 
hemendik hamar urtera?
OC: Kirolari dagokionez pilo-
tan jokatzen segitzea gustatu-
ko litzaidake. Bertzalde, esko-
la batean lan egin nahiko nuke.
JA: Osasunak laguntzen badit 
pilotan edo frontoi kirol batean 
jokatzen segitu nahi nuke.

Joseba Aldabe eta Oian Canabal. UTZITAKO ARGAZKIA

Oian Canabal eta 
Joseba Aldabe 
munduko txapeldun
Eskuz binakako finala jokatu ez bazuten ere, Espainiako 
selekzioarekin lortu dute beraien garaipenik garrantzitsuena
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NEREA ALZURI
Kulturaldia bete-betea izan da. 
Aritz Ganboaren Bideak doku-
mentalarekin eta solasaldiare-
kin hasi ziren eta  Baserritarren 
Egun arrakastatsuaren ondotik, 
azaroaren 4ko asteburuan An-
dres Iñigo euskaltzainak etxe 
izenei buruz solasaldi interes-
garria eman zuen, haurrentza-
ko antzerkia eta txokolate jatea 
ere izan ziren eta Aire Ahizpek 
kantaldi ederra eman zuten 
gorapean. Mus eta partxis txa-
pelketekin borobildu zituzten 
herritarrek kultur egunak. 

Baserritarren Eguna
Baserritarren Egunaren 26.edi-
zioan, frontoia eta plaza ingu-
rua azoka bilakatu ziren hur-
bildu zirenen gozamenerako. 
Aziendak plazan ikus zitezkeen: 
behiak, ardiak, ahuntzak, aha-
riak... Frontoian, berriz, erakus-
keta eta salmenta postuak: 
barazkiak, fruituak, zerrikiak, 
gozokiak, sagardoa, taloak, es-
kulanak, egutegiak, kamisetak, 
jokoak... Herriko trikitilariek eta 
panderojoleek alaitu zuten goi-
zeko azoka giroa eta pintxoak 
eta tragoxkak hartzeko modua 

ere izan zen eskolakoek para-
tutako ostatuan. 

Ahari eta gazta lehiaketak ere 
egin zituzten. Gazta lehiaketan 
zortzi etxetako gaztak aurkeztu 
zituzten eta sariak Otsarrara, 
Seroren bordara eta Martineko 
bordara joan ziren, hurrenez 
hurren. Ahari lehiaketan, berriz, 
Antonio Iturriaren eta Leon 
Oskozen ahariak saritu zituzten.

Mus eta partxis txapelketak
Zortzi bikotek parte hartu zuten 
partxis txapelketan, eta Haizea 
Arenas eta Ainere Iguzkiagirre 
izan ziren txapeldun eta Saioa 
eta Ander Etxegarai anai-arre-
bak txapeldunorde. Mus txa-
pelketan, berriz, lau bikote 
aritu ziren. Unai Iparragirre eta 
Xabi Gamon izan ziren garaile 
eta Maddalen Arenas eta Ene-
ko Zulaika gelditu ziren txapel-
dunorde.

Giro ederrean  
joan dira kultur 
egunak
Gisa aunitzetako ekitaldiekin gozatzeko aukera izan dute 
herritarrek

Kultur egunetako irudiak. MIKEL LARRETXEA, JOSE RAMON AMOROS ETA TTIPI-TTAPA

Aranztarrak Euskaraldiarekin bat

Oraindik Euskaraldian izenik eman ez baduzu, hondarreko 
egunak dituzu. Azaroaren 18tik abenduaren 2ra dozenaka 
Ahobizi, Belarriprest eta Arigunek bat eginen dugu euskararen 
erabilerari hauspoa emanez. Euskaraldiarekin bat eginez 
argazkia atera zuten herritarrek azaroaren 6an.
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Carlos Nuñez eta bere taldeak 
kontzertua eskainiko dute 
Etxalarko elizan azaroaren 
27an, 19:30ean. Gonbidatu 
bereziak eta sorpresak izanen 
dira. Oraindik sarrera batzuk 
gelditzen dira; Etxalarko Kul-
tur Etxean edota www.ataqui-
lla.com helbidean.

Carlos Nuñezen 
Etxalarko 
kontzertua

TTIPI-TTAPA
2021ean Talentu Artistikoaren 
Sustapenerako saria hartu zuen 
Martxel Rodriguez dantzari 
lesakarraren Esquicio proiek-
tu artistikoa azaroaren 4an 
aurkeztu zuten Nafarroako 
Museoan.

Martxel Rodriguez eta Jon 
Lopezek, Led Silhouette dan-
tza-konpainiako zuzendariek, 
El Estudioko Ana Escariorekin 
eta Adela Morenorekin lanki-
detzan egindako lehen bi-
deo-sormen lana da Esquicio. 
Sorkuntza berriaren bidez, 
elkarrizketa bat sortu dute 

mugimenduan dauden gor-
putzen eta Nafarroako kultu-
ra-arloko eraikin enblemati-
koen artean.

Martxel Rodriguezek azaldu 
duenez, proiektu honetan 
gorputzak «informazio-, nor-
tasun-, pribilegio- edo zapal-
kuntza-edukiontzi» gisa uler-
tzen ditu. Gorputz horiek 
Nafarroako Gobernuaren 
eraikin enblematikoekin solas 
egiten dute, «dokumentu, in-
formazio eta artelanen babes-
leku eta gordailu direlako, 
egunero gure gorputzak zehar-
katzen dituztelako, gure orai-
naldi nahasi honetan gidatzen 
gaituen iparrorratza bezala». 
Rodriguezek dioenez, «gure 
gaztetasunetik eta gure karre-
rak garatzea tokatu zaigun 
testuinguruan, mendeetan 
erantzun ez diren galdera ber-
berak ditugu. Eta lan honetan 
galdera horiek berriz ere pla-
zaratzen ditugu, baina gaur 
egungo kode estetikoen ira-
gazkiarekin».Martxel Rodriguez aurkezpenean.

Martxel Rodriguezen 
talentu artistikoa 
bideora eramana
2021eko saria hartu zuen 'Esquicio' ikus-entzuneko bere 
lehen lana aurkeztu du koreografo lesakarrak

Azken Muga eta Eskuahaldunak 
Eskultoreen Elkarteak antola-
tuta Erresistentzia! eskultura 
erakusketa zabalik da Berako 
Armi galerian. Euskal Herriko 
29 eskultoreren lanak bildu 
dituzte eta abenduaren 10a 
arte egonen da irekia. (11:00-
13:30 eta 15:30-19:00.

'Erresistentzia' 
eskultura 
erakusketa Beran
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Bertiz-Juanenea familiari aitortza
Aitzinekoan aipatu bezala Bertiz-Juanenea familiak 
Bartzelonan ospatu zen MPS Zientzia-Familiaren 
Nazioarteko XVI. kongresuan parte hartu zuen. Kongresuan 
aitortza ere egin zitzaion familia honi, MPS elkartearekin 
aunitz inplikatu eta hainbat jarduera antolatzen baititu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eneit Bertiz enduron ere garaile
Urriko azken asteburuan 68 txirrindularik parte hartu zuten 
Igantziko Irrisarri Bike Enduro proban. Junior mailan garaile 
izan zen Katea Bike taldeko Eneit Bertiz Apezetzea herritarra 
(bosgarren izan zen sailkapen orokorrean). Baztandarra 
txirrindulari taldeko Unax Eraso hirugarren izan zen.

AMAIA APEZETXEA

MAIDER PETRIRENA
Lehendik ere erakutsi dute 
herritarrek elkartasuna adie-
raztea zer den eta oraingoan 
ere ez dira guttiago izan. Urria-
ren 30ean burutu zen Iruñean 
Saray elkarteak antolatutako 
minbiziaren aurkako laster-
ketaren hamaikagarren edizioa 
eta hainbat herritarrek parte 
hartu zuten. Baina ez bakarrik 
korrika. Lasterketa baino lehen 
egin zen dantzaren koreogra-
fian ere parte hartu zuten, 
herrikoak ez ziren bertze zen-
baitekin batera. Giro ederra 
paratu zuten, helburu bikain 
baterako.

Herri sarreretan bi biribilgune
N-121Ako obretan herriko bi 
sarreretan biribilguneak egin 
dituzte. Obrak irauten duten 
artean bus geltokia, eliz atari 
ondoan izanen da. 

Lasterketaren aitzinetik dantza egin zuten. UTZITAKO ARGAZKIA

Minbiziaren aurkako 
XI. lasterketan 
dantzan eta korrika
Urriaren 30ean Iruñean egin zen ekitaldian parte hartu zuten 
herritarrek, bertze hainbat lagunekin batera

Sarbideak aldatuko dira.
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Arrakastatsua izan da Gau Beltza
Erreka Guraso Elkarteak antolatuta lehenengoz Gau Beltza 
ospatu zuten urriaren 31n Donezteben. Jende aunitz bildu 
zen Gau Beltza ospatzeko, haur gehienak mozorrotuak, eta 
baita guraso batzuk ere. Guraso Elkarteko kideak pozik 
dira arratsaldeak izandako arrakastarekin.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Merkatari eta 
Zerbitzu Elkartea sentsibili-
zazio kanpaina egiten ari da 
azaroan. Kanpainaren helbu-
ru nagusia da jendea ohartzea 
herrian erostean herria bizirik 
mantentzen laguntzen ari dela. 
«Bezeroak erosketa bat egiten 
duenean denda edo zerbitzu 
batean, diru hori ez da baka-
rrik denda gelditzen, baizik 
eta denden eta zerbitzuek diru 
horren parte bat ematen dute 
kolaborazio moduan herriko 
kirol eta kultur ekitaldi, ikas-
taro, ikusia feria... aitzinera 
ateratzen laguntzeko», nabar-
mendu dute elkarteko kideek. 

Kanpainarako zazpi esaldi 
prestatu dituzte, eta esaldi 
horien bidez saiatu dira adie-
razten herrian erostean zertan 
laguntzen duen. «Herriko 
denda batean erosten ari za-

renean ez zara denda hori 
bakarrik laguntzen ari, baizik 
eta zure herri eta inguruko 
hainbat gauzaren alde ari za-
rela». 

Denda bakoitzak prestatu-
tako esaldi horietako bat iza-
nen du erakusleihoan astero, 
eta horiek aldatzen joanen 
dira. Gainera, komertzio ho-
rietako bakoitzean erosketa 
bat egiten den aldiro, zazpi 
esaldi horiek biltzen dituen 
eskuorria jasoko du. 

Karteletako bat. UTZITAKOA

Sentsibilizazio 
kanpaina egiten ari 
dira merkatariak
Herrian erosteak dituen onurak jendeari ezagutaraztea da 
kanpainaren helburua

Azken alean aipatu bezala, 
azaroaren 26an jokatuko dute 
Malerrekako Rallya. Eskualde 
osoan barna eginen dute, de-
nera 90 kilometro osatuz. Hi-
laren 26an, 08:00etan hasiko 
da proba, Donezteben, eta 
20:00ak aldera bukatzea au-
rreikusten dute.

Malerrekako Rallya 
eginen dute hilaren 
26an

TTIPI-TTAPA
Aurrekoan aipatu genuen 
bezala, eskolako aterpea arra-
tsaldetan irekia egonen da 
hemendik aitzinera. Aste-
lehenenetik ortziralera bitar-
tean egonen da irekia, behin 
eskola bukatuta, 16:15ean 
hasi eta 20:00ak arte. 

Udalak oroitarazi du ater-
pea goizean herriko eskolako 
ikasleen jolastokia dela, eta 
beraz, eremua zaindu eta 
txukun eta garbi mantendu 
behar dela. Hala gertatzen 
ez bada, gainera, itxi egin 
beharko dutela aurreratu 
dute. 

Eskolako aterpea irekita dago 
astelehenetik ortziralera arratsaldetan

Tere Irastortza Garmendia 
poetaren poesia errezitaldia 
izanen dute liburutegian or-
tzegunean, hilaren 17an, 
18:00etan. 2015ean kaleratu 
zuen Mundua betetzen zenu-
ten poesia liburua, eta ber-
tako poesiak errezitatuko 
ditu.

Tere Irastortzaren 
poesia emanaldia 
ortzegunean

TTIPI-TTAPA 
Hitzez ekiteko garaia lelopean, 
Euskaraldiko hirugarren edi-
zioa eginen dute azaroaren 
18tik abenduaren 2ra. Herrian 
ere aunitz izanen dira bertan 
parte hartuko dutenak. Izen 
ematea azaroaren 18ra bitar-
tean egiten ahalko da, eta 

txapak hartzeko aukera dago 
goizetan Malerrekako Man-
komunitatearen egoitzan, eta 
arratsaldean herriko liburu-
tegian. Gainera, feria egunean 
Euskaraldiko batzordeak pos-
tua jarriko du eta izena ema-
teko eta materiala erosteko 
aukera izanen da. 

Mankomunitatean eta liburutegian hartu 
behar dira Euskaraldiko txapak
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ARKAITZ MINDEGIA
Urteko ekitaldiak antolatzeko 
Pulunpa eskolako guraso el-
karteak hainbat salgai atera 
ditu. Aurreko urteetan bezala 
egutegiak, kamisetak eta bo-
letoak eskuragarri dituzte. 
Eskolako gurasoek dagoeneko 
eskaera egin dute, baina nor-
baitek eskuratu nahi baditu 
bada aukera. Egutegiak Itu-
rengo Goxatu dendan eta 
Aurtizko tailerrean egonen 
dira. Bertan, eskolako gazte-
txoak agertzen dira dotore 
dotore. Boletoak berriz Aur-
tizko Ostatuan, tailerrean eta 

Goxatu dendan. Sari bikainak 
daude zozketatzeko: lehen bi 
sariak, saski eder bana; 3. sa-
ria Aurtizko Ostatuan bi lagu-
nendako otordua eta 4. saria 
Kimetz belar-dendako oparia. 
Zozketa Eguberrietako besta-
ren ondotik eginen da. Eskerrak 
eman nahi dizkiete laguntzai-
le eta guraso guztiei egindako 
ekarpenagatik. 

Kamisetari dagokionez, gu-
raso elkarteari egin behar zaio 
eskaera: bi koloretan daude 
koral eta royal urdina. Marraz-
kia seigarren mailako Ekaitz 
Seinek egina da.

Urteko ekitaldiak antolatzeko hainbat 
salgai atera ditu guraso elkarteak

ARKAITZ MINDEGIA
Arrakastatsuak izan dira Itu-
rengo gazteek urriaren 28tik 
30era antolatu zituzten udaz-
keneko kultur egunak.

Ekitaldi ugari zeuden egita-
rauan. Hasteko, Iñaki Perure-
naren Harria maitasun istorioa 
aditzeko aukera izan zen, 
lehenengo aldiz egin zen Men-
di itzulia, Grand prixa, gau 
beltza tailerra, kantu eta dan-
tza saioa Ainhoa, Garbiñe eta 
Moharekin eta Madame Birrots 
taldearen kontzertua. Ezin 
atzendu sabelak gozatzeko ere 
aukera izan zela egunotan. 
Izan ere, talo-jatea, herri-afa-

ria, haurren bazkaria eta gaz-
taina jateak arrakastatsuak 
izan ziren. Herritarrek eta 
bertaratu zirenek gustura har-
tu zituzten gazteek antolatu 
zituzten egun potolo hauek. 

Mendi itzulia antolatu dute lehen aldiz gazteek. ARKAITZ MINDEGIA

Giro ederra izan da 
udazkeneko kultur 
egunetan
Lehen aldiz egindako mendi itzuliaz gain, kantuek, dantzek eta 
otorduek lekua izan zuten egitarau oparoan

Moha, AInhoa eta Garbiñe.

Gau Beltza ospatu dute haurrek
Gau beltzaren bueltan, Iturengo haurrek kultur egunean 
tailerrean egindako lantxoak paratu zituzten. Koko pelikula 
ikusi zuten, gero mozorroa jantzi eta herriari buelta eman eta 
plazan afaldu zuten. Aurtizkoak Koianea txikian tailerretan, 
eskulanetan, aurpegi margoketan eta jokoetan ibili ziren.

ARKAITZ MINDEGIA
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Berriz ere lanean ari dira gaz-
teak, eskualdeko musikariei 
beraien doinuak plazaratzeko 
aukera ematen dien Piz&Lohi 
jaialdiaren antolaketan. Orain-
dik musika festibalaren egita-
raua guztiz zehaztu gabe ba-
dago ere, abenduaren 2an eta 
3an ospatuko dute.

Piz & Lohi jaialdia 
abenduaren 2an eta 
3an eginen dute

Zubietako errotak webgune berria
Duela hilabete batzuk izandako zibererasoak Zubietako 
errotaren webgunean ere eragin zuen. Orain, webgune berria 
dute, www.zubietakoerrota.net. Hainbat informazio atal ageri 
dira euskaraz eta gaztelaniaz, erakusketak, bisita gidatuak, 
kontaktua… eta erreserba egiteko aukera ere ematen du.

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekaldekoborda eta Goie-
netxekoborda baserri ingu-
ruetako bideak moldatuko 
ditu Sasoi Eskabazioak enpre-
sak. Urte akabaila bitarteko 
epea izanen dute obrak aki-
tzeko eta bien bitartean, era-
biltzaileak kontuz ibiltzeko 
eskatu dute.

Baserrietarako 
bideak moldatuko 
ditu Sasoik

FERMIN ETXEKOLONEA
Sorginkeriarena gurean liburu 
mardula argitaratu du Juainas 
Paul Arzak Zubietako historia-
lari eta idazleak Pamiela argi-
taletxearekin. 1969an sorginen 
gaiarekin lehen aldiz topo egin 
ondotik bide bibliografikoak 
jorratzeari lotu zen Juainas 
Paul, adituak elkarrizketatuz 
eta ikerketak eginez. Horren 
denaren azalpena eta azterke-
ta da edukia: sorginkeriari 
buruzko saiakera mamitsua.

Euskal Herrian gertatutakoak 
ikertzen dira, atzendu gabe 
zabalagoa zen testuingurua. 
Hondarrean, sorginkeriari 

dagokion irakurketa berri bat 
eskaintzera ailegatu da. Abia-
puntuan, balizko susmoa: 
sorginkeria eta akelarrea egiaz-
ko kontuak zirela; akelarreetan 
droga bat erabiltzen zutela, 
serotonina, apoek azaletik 
isurtzen duten substantzia 
bat… Hortik aurrera ez ohiko 
irakurketa, hipotesi moduan 
emana. Oinarri bibliografiko 
oparoan oinarritua eta hiz-
kuntza jasoan, baina ulerte-
rrazean adierazia.

Liburuaren aurkezpen ofi-
ziala egin zuen Juainasek 
urriaren 31n Iruñean, Nafa-
rroako Editoreen VI. Azokan.

Juainas Paul eta Angel Maria Perez Artuch aurkezpenean. PAMIELA

‘Sorginkeriarena 
gurean’ aurkeztu du 
Juainas Paulek
Herriko historiagile eta idazleak 450 orrialdeko liburu mardula 
argitaratu du Pamiela argitaletxearekin
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TTIPI-TTAPA
Eskolako estalpearen obrak 
eta atariko moldaketak buka-
tu direla ospatzeko, pesta 
ttiki bat eginen dute azaroaren 
24an. Mikel Zabaleta alkateak 
aurreratu duenez, «800 lagun 
baino gehiago» bilduko dira, 
«estalpea eta gainerako mol-
daketak beharrezkoak izan 
diren erakusle»: Amazabal 
institutuko ikasleak eta ira-
kasleak, Erleta eskolak ikasleak 
eta irakasleak, eskolako eta 
institutuko guraso elkarteko 
kideak eta udal ordezkariak 
elkartuko dira. 

750 metro koadro inguruko 
estalpe argiztatua eraiki dute 
(38x20m), eta horrez gain, oz-
topo arkitektonikoak ezabatu 
dituzte lehen eskailerak ziren 
tokietan aldapak eginez. Bi fut-
bol zelaiak berritu eta pintatu 
dituzte eta kirolerako elemen-
tu berriak jarri: lau kanasta, 
sarea boleibolean jokatzeko... 
Horrez gain,  bi zelaietako lurra 
leundu eta pintatu dutenez, 
patinekin ibili nahi dutenek 
erabil dezakete. Estalpearen 
ondoan argi koadro bat ere ja-
rri dute, ekitaldiren bat baldin 
bada eskura izateko.

Eskola eremuko 
lanen bukaera 
ospatzeko prest
Azaroaren 24an estalpea eta eskola atariko moldaketak bukatu 
dituztela ospatzeko hezkuntza komunitate osoa bilduko da

Independentzia Egunaren balorazio ona
Mendialdeko Sortuk, LABek eta Ernaik antolatuta, Indepen-
dentzia Eguna egin zuten azaroaren 5ean. «Oso balorazio ona» 
egin dute antolatzaileek, eta diotenez, «independentismoa 
bizi-bizi dagoela erakutsi genuen. Are gehiago, indarrez eta 
itxaropenez beteta ekinen diogu datorrenari».

EÑAUT LASARTEK UTZITAKOA

Udazken Pesta giro ederrean

Denok Bat guraso elkarteak antolatuta, Udazken Pesta egin 
zuten urriaren 31n. Marrazkiak eta eskulanak egiten aritu 
ziren, jokoetan ere bai, gaztainak jateko aukera ere izan 
zuten eta musika lagun dantzan ere ibili ziren. Arratsalde 
atsegina pasatu zuten haurrek eta gurasoek. 

JULIAN ZABALETAK UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Hitzaldi batek eta film eta do-
kumentalen emanaldiek osa-
tuko dute azaroa bukatu bitar-
teko agenda Herri Aretoan.

Asteazken honetan, azaroaren 
16an, Arkupeak jubilatuen el-
karteak antolatuta, Jubilatuen 
egoitzak. Zein dira desberdin-

tasunak? hitzaldia izanen da, 
17:00etan. Azaroaren 19an eta 
20an, 16:30eko saioan Cerdita 
pelikula ikusteko aukera izanen 
da eta 19:00etan Mira como 
corren.  LHLkoen Ertzak leuntzen 
dokumentala azaroaren 26an 
emanen dute. Xehetasunak 
hurrengo orrialdean. 

Herri Aretoan aste honetan izanen diren 
hitzorduak

Goiko Errotatik 
Inguruarteko 
presarainoko zatia 
garbitu dute

JUAN MARI BARRIOLA
Inguruarteko kanala garbitzeko 
lanetan 3.000 m3 inguru mate-
rial atera dituzte. Nafarroako 
Gobernuak eta arrain-haztegi-
ko kudeatzailearen artean egin 
dituzte lanak, eta horrez gain, 
gobernuak Goiko Landan uhol-
deetan izandako kalteak ere 
moldatu ditu: baratzeetan sor-
tutako zulo eta arrakalak lurrez 
bete eta harri-lubeta berri bat 
egin dute. Errekatik ateratako 
materiala, berriz, mendiko bi-
deak moldatzeko erabiliko dute. 
Batetik, Auzmendiko pistatik 
Sorogainera doan pista molda-
tzeko aprobetxatuko dute eta 
bestetik, Kitarran bueltan ere 
utzi dute materiala, hurrengo 
urtean Korteko bordako bidea 
moldatzeko.

Hitzaldia eta 
tailerra egunotan 
familia txokoaren 
barne

TTIPI-TTAPA
Adin txikikoen tratu onen sareak 
antolatutako familia txokoak 
bi hitzordu eginen ditu azaroan 
herrian. Alde batetik, ostegun 
honetan, Estitxu Fernandezek 
18-36 hilabete bitarteko haurren 
autonomia eta mugak izanen 
ditu hizpide udaletxeko bigarren 
solairuan, 17:00etatik 19:00eta-
ra. Bestetik, azaroaren 29an 
bizkar osasuntsuaren inguruko 
tailerra eginen dute, hau ere 
udaletxeko bigarren solairuan. 
0 eta 3 bitarteko haurrak dituz-
ten familiako kideei zuzendua 
da: gurasoei, aiton-amonei, 
haurdun dauden emakumeei... 
Edoskitze egokirako eta haurrak 
eramako garaian bizkarra zain-
tzeko aholkuak emanen dituz-
te osasun etxeko erizainek.  
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Naiara 
Juanikorena 
saritua

Arnasetik euskarazko sormen 
lehiaketan, DBHko 1. eta 2. 
mailakoen artean, Amazabal 
Institutuko Naiara Juanikore-
na Mariezkurrenaren Ni naiz 
ni lana saritu dute. Bi lan 
izendatu ditu garaile eta 
horietako bat da berea.  

Herriko ordezkariak eta parlamentariak urriaren 26an. NAFARROAKO PARLAMENTUA

TTIPI-TTAPA
Udaleko eta Aurrera Kirol Elkar- 
teko kideek futbol zelaia berri-
tzeko laguntza aurrez aurre 
eskatu zioten urriaren 26an 
Nafarroako Parlamentuko or-
dezkariei. Belar naturalaren 
partez artifiziala edo sintetikoa 
jarri nahi dute, eta dorreetako 
argiak led sistemakoak jarri 

argiztapena hobetzeko eta gas-
tua murrizteko. Aldagelak ere 
berritu nahi dituzte, eta baran-
da egokitu. 600.000 euroko 
inbertsioa izanen litzateke. 
Denboraldi honetan hamabi 
talde eta 205 jokalari ditu Au-
rrerak eta egungo instalazioekin 
behar horri erantzutea «ezinez-
koa» dela adierazi zuten.

Futbol zelaiko gabeziak azaldu dizkiete 
parlamentariei

TTIPI-TTAPA
Ertzak leuntzen dokumentala 
estreinatuko du LHLko lantal-
deak azaroaren 26an Herri 
Aretoan, 19:00etan. Sarrera 
dohainik izanen da. LHLkoek 
gonbidapenak banatuko dituz-
te, baina nahi duenak izanen 
du ikustera joateko aukera. 

LHLko Oihana Amundarainek 
azaldu duenez, «esanahi bikoi-
tza» du izenburuak. Batetik, 
«lurreko oztopoak leuntzeari 
egin nahi dio erreferentzia», eta 
zehazki, «plazara iristeko bi-
dearekin lotura zuzena du. 
Gurpil-aulkian ibiltzen den 
jendeak galtzada-harria leunduz 
plazara iristeko aukera izatea 
zen gure hasierako lorpenetako 
bat». Bestetik, «gutxiengoen 
ikuspegia» bildu nahi izan dute: 
«'ertza' hitza asko erabiltzen da 
periferiari erreferentzia egiteko, 
erdigunean ez dagoenari edo 
gutxiengoak bizi duenari erre-

ferentzia egiteko. Guk erdigu-
nean eta ertzeetan dauden 
pertsonen arteko mugak leun-
du nahi ditugu eta denok toki 
berean bizi garela adierazi». 

45 bat minutuko lana da eta 
proiektua nondik sortu zen 
azaltzeaz gain, badu beste hel-
buru bat: «zer ikasi dugun adie-
razi eta mezu jakin bat zabaldu». 

Dokumentala Manex Moreno 
Uharte 25 urteko gazteak egin 
du. Bilbon goi mailako zikloa 
eta Mondragon Unibertsitatean 
ikus-entzunezko gradua egin 
ondoren, Bartzelonan doku-
mentalgintzako masterra ikasi 
zuen. Zuzendari lanetan Ertzak 
leuntzen du laugarren lana, 
«baina ikasketetatik kanpo hau 
da profesionalki aurrenekoa». 
El barco que atravesaba la mon-
taña master bukaerako bere 
lanak ere aipamena merezi du, 
hainbat jaialditan ematen ari 
baitira.

Manex Moreno ezkerrean, Iraitz Uriarteri eta Iker Gomezi grabatzen.

LHLkoen 'Ertzak 
leuntzen' 
dokumentala ikusgai
Manex Moreno Uharte gazteak egin du dokumentala eta 
azaroaren 26an estreinatuko dute Herri Aretoan
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TTIPI-TTAPA
Hemen da egutegian seinala-
tutako azaroko hitzordua: Feria 
Eguna. Azaroaren 26an eginen 
da azienda, artisau eta nekaza-
ritza feria eta aurtengoa XVIII.a 
izanen da. 

10:00etan emanen diote ofi-
zialki feriari hasiera. Ordu horre- 
tatik aurrera aziendak eta pos-
tuak ikusgai eta salgai izanen 
dira bazkalordura bitarte. Joal-
dunak eta trikitilariak ere ibili-
ko dira eta 12:00etan toka txa-
pelketa hasiko da.

14:30ean bazkaltzeko bilduko 
dira. Bertako babarrunak, be-
tizu gisadua eta postrea izanen 
dituzte bazkaltzeko eta txarte-
lak Amaia kafetegian eta estan-
koan eros daitezke. Helduenak 
22 eurotan, ikasle eta langabee-
nak 18 eurotan eta 9 eta 16 urte 
bitartekoenak 11 eurotan dau-
de; 8 urtetik beherakoenak doan. 

Antolatzaileek Feria Egunean 
baserritarrez jantzita joateko 
deia egin dute.  

Ekitaldi gehiago 
Bestalde, asteburu honetan, 
batetik, Jubilatuen Eguna izanen 
da eta bestetik, Etorkinen Egu-
na. Jubilatuen kasuan, larun-
batean, hilaren 19an, 16:00etan 
truk eta mus txapelketak joka-
tuko dituzte Umore Ona Elkar-
tean, eta igandean, 11:00etako 
mezaren ondoren, pilota par-
tidak ikustera joanen dira. 
14:00etan elkartean bazkaria 
eginen dute. Txartelak erosteko 
azken eguna asteazkena izanen 
da. Etorkinek ere larunbatean 
ospatuko dute beraien eguna, 
Oxeguarda jatetxean bazkaria 
eginez. 

Azaroaren 25ean, berriz, 
Alarma Morea taldeak kon-
tzertua emanen du gaztetxean.

Dena prest XVIII. 
azienda, artisau eta 
nekazaritza feriarako
Feria batzordeak baserritarrez jantzita joateko deia egin die 
herritarrei

Mozorroak soinean Gau Beltza ospatuz
Goizueta eta Aranoko Guraso Elkarteak prestatuta Gau 
Beltza ospatu zuten urriaren 31n. Txokolate jatea, ibilaldia 
eta beldurrak sutan erretzeko ekitaldia egin zuten. Etxeko 
trapu zaharrak eta mozorroak jantzita hainbat lagun elkartu 
ziren.

FELIX LOIARTE

Urrian Nerea Mendizabalek 
komunikazio ez bortzitzari 
buruz eman zuen hitzaldiaren 
ondoren, gizarte zerbitzuek 
prest dute gurasoentzako hi-
tzaldi zikloko bigarren saioa: 
Azaroaren 28an izanen da eta 
seme-alaben ongizate emo-
zionala sustatzeaz ariko dira. 
Haurren eta nerabeen gurasoei 
zuzendutakoa da eta 17:30ean 
udaletxeko ganbaran hasiko 
da. Hitzaldia Agintzariko Kon-
txi Alikostes Murua eta Joana 
Gonzalez Fernandez psikolo-
goek emanen dute eta aurreko 
txandan bezala, parte hartu 
nahi dutenek izena eman behar-
ko dute. Azaroaren 24a izanen 
da azkeneko eguna eta intere-
satuz gero, guraso elkarteko 
helbidera idatzi (g.elkartea@
hotmail.com) edo gizarte zer-
bitzura deitu (948 51 08 40) 
beharko da.

Zaintza zerbitzua ere eskai-
niko dute eta izena ematera-
koan zehaztu beharko da, 
haurraren izen-abizenak eta 
telefono zenbakia emanez. 
Ziklo honen barne, beste bi 
hitzaldi eginen dituzte ikas-
turte honetan.

Ongizate emozionalaz 
hitzaldia 
gurasoentzat

Auto pilaketak, zaborra bildu 
gabe... Udan Urumea inguruan 
ohiko diren gertaerei konpon-
bidea eman nahian, herritarren 
iritzia bildu nahi dute Goizue-
tako eta Aranoko udalek, «gure 
bainu guneak jasangarriagoak 
nahi ditugulako». Bi saio anto-
latu dituzte; aurrenekoa aza-
roaren 3an Aranon egin zuten 
arazoez aritzeko eta ostegun 
honetan, azaroaren 17an, Goi-
zuetan eginen dute bigarrena, 
udaletxeko ganbaran, 19:00etan. 
Batzar irekia izanen da eta ara-
zoei aurre egiteko aukerak iza-
nen dituzte hizpide.

Urumean udan 
izaten diren arazoak 
hizpide

Orain arte Goizuetatik Artiku-
tzara joateko Arriurdinetan 
utzi behar zen autoa. Orain, 
ordea, autoa Labetaraino hur-
bil daiteke. Hor aparkaleku 
ttiki bat egokitu dute, kotxea 
utzi eta bertatik oinezko ibi-
laldiak hasteko. Informazio 
gehiago: goizueta.eus. 

Artikutzako 
Labetaraino kotxez 
sartzeko aukera

Euskaraldian ere hikako forma indartuz
Hikako forma mantentzeko Euskaraldiko lantaldeak antolatu-
tako saio arrakastatsuaren ondoren, hasitako bideari segida 
ematea erabaki dute. Hasteko, Euskaraldian, Ahobizi eta 
Belarripresten txapan jartzeko, h duten pegatinak banatuko 
dituzte hika hitz egiteko edo aditzeko prest daudenen artean. 

ALAITZ ESKUDERO
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ENERITZ IRAOLA
Uholdeak bideetan sortutako 
kalteak konpontzeko dirula-
guntzak lortu ditu udalak. 
Hainbat enpresei bidali diz-
kiete gonbidapenak eta es-
kaintzak jasotzeko zain daude. 
Jasotzen dituzten eskaintzen 
arabera zehaztuko dute zein 
lan egingo diren eta  lan horien 
kostuak. 

Dena den, udalak aurreratu 
duenez, enpresa gutxi eta dau-
denak lanez lepo dabiltzanez, 
zailtasunak dituzte eskaintzak 
lortzeko. Ikusi beharko da, 
hortaz, nola doan kontua.

Oihan enkantea hutsik 
Aurreko aldizkarian aurreratu 
bezala, udalak Merku, Atxu-
tegi, Otaberro, Elutseder eta 
Urteaga parajeen ustiapenaren 
aprobetxamendua enkantera 
atera zuen. Azaroaren 7an 

bukatu zen eskaintzak aur-
kezteko epea, baina hutsik 
gelditu zen. Hala, bigarren 
deialdi bat egitea erabaki du 
udalak, aldi honetan, % 10eko 
beherapenarekin, hau da, 
39.067.26 eurotan. 

Bigarren enkantea azaroaren 
28an egingo dute udaletxeko 
bilkura aretoan, eta eskaintzak 
aurkezteko epea egun horre-
tan ordu erdi lehenago buka-
tuko da, 14:30ean. 

Uholdeek eragindako 
kalteak konpontzeko 
dirulaguntzak
Euriteen ondorioz bideetan sortu ziren kalteak konpontzeko 
dirulaguntzak hartuko ditu udalak

Gau Beltza antolatu dute aurrenekoz
Urriaren 31n Gau Beltza ospatu zuten herriko hainbat haur eta 
gaztetxok. Mozorroak soinean eta aurpegiak margotuta, eskea 
egin zuten herrian eta gero elkartean bildu ziren afaritarako. 
Aurten piztu den ilusioa ikusita, usadio honen inguruan 
gehiago ikasi eta ohitura zaharra berritzeko asmotan dira.

J. OLAZABAL

Mendian bildutakoak lagunartean janez
Gaztainak biltzen saio ederra egina zuten aurretik eta horiek 
jateko aitzakian elkartu ziren azaroaren 2an haur eta gurasoak. 
Gaztainak danbolinean erre eta afari merienda egin zuten. 
Tripa bete eta lagunartean giro bikainean egonda, berriz ere, 
gaztainondoei begira jarriko dira udazkena ailegatzen denean.

E. IRAOLA

'La Ermita' 
pelikula grabatzen 
ibili dira Areson 
eta Leitzan 

TTIPI-TTAPA
Beste behin pantaila handian 
ikusiko ditugu inguruko txo-
koak. Baina ez hori bakarrik, 
baita hainbat herritar ere, 
figurante lanetan ibili baiti-
ra berriki, haur zein heldu. 
Carlota Pereda zuzendaria 
Leitzan eta Areson ibili da 
bere bigarren film luzea iza-
nen den La ermita pelikula-
rako eszenak grabatzen. 
Cerdita pelikularen gidoigilea 
eta zuzendaria da Pereda, 
eta beldurrezko lana du orain 
esku artean. Belen Rueda 
izango da pelikulako prota-
gonista.

Oraingoz ezin da pelikulaz 
askorik aurreratu eta zain 
egon beharko dugu herriko  
aktoreen lana ikusteko. Dena 
den, figurante lanetan eta 
jakin-minez begira ibili di-
renak harrituta gelditu omen 
dira pelikulan pare bat mi-
nutuko iraupena izango duen 
eszena bat grabatzeak atze-
tik zenbateko lana duen iku-
sita. 

 E. IRAOLA

E. IRAOLA

Bigarren saria 
lortu du Aresok 
Organikopa 
lehiaketan

E. IRAOLA
Mendialdea Mankomunitatetik 
zaborraren kudeaketa egokia 
egiten duten herriak saritzeko 
antolatzen duen Organikopan 
bigarren saria jaso du Aresok. 
Saria 1.000 eurokoa da eta bir-
ziklatutako materialarekin 
egindako gauzetan gastatu behar 
da. Udalak diruarekin bi banku 
erosteko asmoa duela jakina-
razi du eta bide batez, eskerrak 
eman nahi izan dizkie herrita-
rrei beraien ahaleginagatik eta 
horrela segitzera animatu.
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Iciar 
Mikelperizenaren 
eskutik pintura 
klaseak

TTIPI-TTAPA
Azken alean elkarteak ikas-
turterako antolatutako ikas-
taroen berri eman genuen. 
Ikastaro guzti horiez gain, 
heldu den hilabetetarako 
bertze hainbat ere  antolatu 
dituzte. Pintura lantzeko tai-
lerrak izanen dituzte  Iciar 
Mikelperizena artistak gida-
tuta, eta Beran, Elizondon, 
Donezteben eta Legasan 
izanen dira.

Ondoko ordu eta lekuetan 
izanen dira ikastaroak: Beran, 
ortziraletan Beralandetan 
18:30ean hasi eta 20:30ak 
arte; Elizondon Arizkunenean 
astelehenetan 18:30etik 
20:30ak arte; Donezteben 
Azkarretan asteazkenetan 
18:30etan hasi eta 20:30ak 
a r t e ,  e t a  o r t z e g u n e t a n 
16:00etatik 17:30era, eta Le-
gasan Kattalinen ortzegune-
tan 16:00etatik 17:30era.

Izena eman nahi dutenek 
bulegoko 948 450 848 zen-
bakira edo 618 567 837 tele-
fonoetara deitu behar dute.

Erakusketa Elizondoko ferietan
Azken urteetan ohitura den bezala, bazkideek egindako 
eskulanen erakusketa jarri zuten Arizkunenea parean. Bertan 
pinturak, egurrezko lanak, eta Harremana Jubilotekan parte 
hartzen dutenek egindako bitxikeriak ikusteko aukera egon 
zen.

UTZITAKOA

Mª Teresa Gomez da urriko sariduna
Etxalarko usategietan erabiltzen den gailuaren izena asmatu 
behar zuten urriko galderan bazkideek, eta Leitzako Mª Teresa 
Gomezek lortu du saria. Zorionak! Azaroko galderaren txanda 
da orain: Gure inguruko zein eskolak bete ditu berriki 100 urte? 
Erantzunak: 618 567 837 zenbakira bidali behar dira. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Azken asteetan ere bidaian 
joan dira elkarteko bazkideak, 
Benidormen eta Lodosan hain 
zuzen ere. Urteroko bidaia 
izaten da Benidormekoa, eta 
aurten 64 lagun izan dira ber-
tan urriaren 19tik  29ra. 
08:00etan atera ziren eta Cas-
tejonen geldialdi bat egin 

ondotik, Javalambren bazkal-
du zuten. Arratsalderako Be-
nidormera iritsi ziren, Posei-
don Playa  hotelean gelak 
hartu, afaldu eta atsedena 
hartu zuten. Bizpahiru egun 
lainotuak izan zituzten baina 
tenperatura ona izan zuten, 
eta gainerako egunak eguz-
kitsuak izan zituzten.

Urriaren 29an gosaldu eta 
etxera abiatu ziren Barracasen 
geldiera bat egin eta ordu 
biak aldera Castejonen baz-
kaldu zuten eta arratsaldean 
etxera iritsi ziren. Hagitz po-
zik etxeratu ziren bidaiariak, 
hondartza, mendi-irteerak, 
erosketak, inguruko herrie-
tara bisitak…denetik egiteko 
aukera ez baitzuten alperrik 
galdu.

140 lagun Lodosora
Azaroaren 3an, hiru autobus 
betez, 140 bazkide joan ziren  
Lodosara. Autobusetako bat 
Baztan aldetik abiatu zen, 
bertzea Beratik eta azkena 
Elgorriagatik abiatu eta Lei-
tzaldekoak bilduta handik 
Lodosara joan zen. Ohitura-
ri jarraituz, Peron janari lan-
tegia bisitatu zuten, eta han, 
kontserbak erosteko aukera 
izan zuten. Gainera, bertako 
nagusia den Jesusek eta bere 
kuadrillak prestatutako ha-
maiketako goxoa dastatzeko 
aukera ere izan zuten. Gero 
Lizarrako feriara joan ziren, 
eta han feria ikusita, Larrion 
herriko Venta Larrion jate-
txera joan ziren bazkaltzera. 
Otordu goxoa  dastatu zuten, 
egunari umore ezin hobean 
bukaera borobila emanez.

Elkarteko bazkideak Venta Larrion jatetxean egindako otorduan. UTZITAKOA

Benidormen eta 
Lodosan izan dira 
bazkideak
64 bazkide egon dira Benidormeko bidaian, eta Lodosako 
irteeran, aldiz, 140. Bi ateraldietan giro ederra izan dute



2022-11-17 | 818. zk. | ttipi-ttapa 69



BAZTAN

70 ttipi-ttapa | 818. zk. | 2022-11-17

R. OSKARIZ ELIZONDO
Duela 8 urte inguru sartu zen 
Asier Lizartza Espartza ariz-
kundarra Elizondoko Kon-
partsan; «erraldoien topake-
ta bat egin zen eta laguntza 
eskatu zidaten karrikadan-
tzetan erraldoiak eramateko. 
Probatu nuen, gustatu zitzai-
dan eta bertan dantzatzen 
eta ongi pasatzen segitzen 
dut geroztik». Aurten, gaine-
ra, badute zer ospatu, kon-

partsako erraldoi zaharrenek 
75 urte bete baitituzte. Ur-
teurrena ospatzeko ekitaldi 
berezia prestatu dute Elizon-
doko pilotalekuan azaroaren 
26an.
Nola sortu zen Elizondoko Kon-
partsa?
Lehenagotik Elizondoko He-
rriak buruhaundiak bazituen 
ere, duela 75 urte, 1947an, 
Juan Eraso alkateak erraldoien 
beharra sumatzen zuen, eta 

bi erraldoi ekartzea erabaki 
zuen.
Errege Katolikoak ekarri zituz-
ten. Zergatik?
Ez omen zituzten Errege Ka-
tolikoak nahi, Elizondorekin 
eta Baztanekin zerikusia zu-
ten bi pertsonaia baizik. Bai-
na Elizondoko bestak gainean 
zirenez, fabrika batean en-
kargatu behar izan zituzten 
eta bi horiek ailegatu ziren. 
Erraldoien buruak, gorputzak 

eta eskuak Bartzelonako El 
Ingenio enpresatik ekarri 
zituzten eta gainerakoa ber-
tan egin zen; egitura Jose Lasa 
zurginak eraiki zuen eta jan-
tziak bertako mojek egin 
zituzten.
Konpartsa aunitz aldatu da or-
dutik?
Ez dakigu zehazki lehenbi-
ziko ateraldia nolakoa izan 
zen, baina konpartsatik jen-
de pila pasatu da geroztik eta 
horrek denbora tarte bakoi-
tzari bere izaera ematen dio. 
Eta orain sei erraldoi ditugu, 
aldaketa nabaria!
Eta musika?
Musika mota ez da hainber-
tze aldatu, gaita eta txistua 
izan dira eta dira konpartsa-
ren oinarria. Dantzak, behar 
bada, aldaketak izan dituzte 
urtetik urtera, segun eta nork 
asmatzen dituen…
Buruhaundiak ere aipatu ditu-
zu, konpartsaren alde garran-
tzitsua aunitzendako…
Dokumentuen arabera erral-
doien aitzinetik buruhaun-

Erraldoiek, buruhaundiek, gaiteroek eta txistulariek osatzen dute Elizondoko Konpartsa. J LAMEIRINHAS

«Elizondoko Konpartsak 
kristoren bizitasuna 
ekartzen dio herriari»
ASIER LIZARTZA ESPARTZA ELIZONDOKO KONPARTSAKO KIDEA

Elizondoko Konpartsak 75 urte bete ditu aurten, eta konpartsako kideek ekitaldia berezia antolatu 
dute azaroaren 26an hau ospatzeko
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diak zituzten, bai. Gaur egun 
sei dira; Loco, Moña moña, 
Demonio, Gemelo, Kaska-
rrabias eta Curro. 
Buruhaundi originalak dira?
Ez, lehenagokoak zaharkituak 
gelditu ziren, eta duela urte 
batzuk berriak egin zituzten, 
aitzinekoak oinarritzat hartuz 
eta diseinuak errespetatuz. 
Material berriagoak eta iraun-
korrak erabili zituzten, euria 
jasateko, adibidez.
Zaharrak ez dira gehiago era-
biltzen?
Arras hondatuak daude eta 
ezin dira erabili, bat izan ezik; 
kide batek kristoren kariñoa 
hartu zion eta bere kontu 
moldatu zuen buruhaundi 
zaharra. Oraindik ere atera-
tzen du.
Erraldoi kopurua ere haunditu 
egin da urteekin, ezta?
Bai, bi eskas ziren eta bertze 
bikote bat ekarri zen: Nafa-
rroako erregea eta erregina, 
Amaiurko gaztelukoak. Gai-
nera, duela ez hainbertze, 

konpartsako gaztetxoenei 
begira erraldoi bikote ttikia-
goa ekarri zen.
Hala ere, hauek ez dira Elizon-
doko erraldoi bakarrak…
Konpartsako kide den Enaitz 
Goñik Bianca erraldoia ero-
si eta jendaurrean aurkeztu 
zuen abuztuan, baina parti-
kularra da, ez konpartsarena.
Konpartsako kideak ere den-
borarekin aldatu izanen zarete, 
ez?
Jende aunitz pasatu da kon-
partsatik. Urte txarrak izan 
dira, jende kopuru aldetik 
arras justu ibili izan direnak, 
baina gaur egun 20 lagun 
inguru gara. Kopuru polita 
da, baina ateak irekiak dau-
de nahi duten guziendako.

Noiz ateratzen zarete karrike-
tara?
Elizondoko eta Txokotoko 
bestetan gehienbat, baita 
Bertanek antolatzen dituen 
egunetan ere. Gainera, tar-
teka ateraldiak egiten ditugu 
kanpoko herrietara.
Horretarako beharrezkoa izanen 
da entseatzea…
Bai, batez ere Elizondoko 
besten aitzinetik. Ekainean 
hasten gara normalki, eta 
Elizondoko kiroldegian el-
kartzen gara horretarako.
Urte berezia duzue aurten, 75. 
urteurrena. Nola ospatuko du-
zue?
75. urteurrena ospatzeko 
ekitaldi berezia eta polita 
prestatzen ari gara. Azaroa-

ren 26an 18:30ean Elizondo-
ko pilotalekuan eginen da.
Zer ekartzen dio konpartsak 
herriari?
Nire ustez, kristoren bizita-
suna ekartzen dio, karrikak 
alaitzen ditu eta besta giro 
ederra sortzen du musikare-
kin batera. Jendeak aunitz 
eskertzen duela erranen nuke, 
haur, gazte zein helduek.
Orain zein da zuen asmoa? 100 
urte betetzea?
Doike! Guk utzi eta gibelekoek 
hartuko dute segida. 75 urte 
beteta, 25 gehiago ez zaizkit 
horrenbertze iruditzen.
Beraz, belaundaldi berriekin 
segida badu?
Bai, konpartsako kideen se-
me-alabak bertan aritzen 
dira eta segida emanen dio-
te. Hala ere, etorri eta pro-
batu nahi duena ongi etorria 
izanen da!
Zerbait gehitu nahi duzu?
Elizondoko Konpartsa sare 
sozialetan ere dagoela, Fa-
cebooken eta Instagramen.

«URTEEKIN BI 
ERRALDOI IZATETIK 
SEI IZATERA 
PASATU GARA»

«GIBELETIK 
DATOZENEK SEGIDA 
EMANEN DIOTE 
KONPARTSARI»
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Arraioz eta Azpilkueta Euskaraldian
#Euskaraldiabaztanen15egun15herri ekimena abiatu du Baz-
tango Euskaraldiko Batzordeak. Herri bakoitzak argazkia eginen 
du Euskaraldian parte hartzeko deia eginez eta erronka bertze 
bati luzatuko dio. Irurita izan zen lehenbizikoa eta orain Arraioz 
eta Azpilkueta gehitu zaizkio.

BAZTANGO EUSKARALDIKO BATZORDEA

TTIPI-TTAPA
2021eko abenduko uberroek 
sortutako kalteak konpontze-
ko, 92.035 euroko aurrekontu 
moldaketa onartu du Baztan-
go Udalak. Horri Estatuaren 
85.932 euroko dirulaguntza 
gehitu behar zaio, aurreiku-
sitako 177.967 euroko inber-
tsioa osatzeko. Hiru aurre-
kontu moldaketa onartu 
dituzte.

Erratzuko herrigunean 
erreka bazterreko pareta kon-
pontzeko 8.454 euroko in-
bertsioa, Estatuak eta udalak 
erdibana ordainduko dutena.

Amaiurren hormigoizko bi 
hodi eta karrika baten zola 
konpontzeko 19.946 euroko 
aurrekontua, Estatuak eta 
udalak erdibana ordainduko 
dutena.

Bideak eta nekazaritzako 
azpiegiturak konpontzeko 
149.566 euroko aurrekontua 
onartu da (Estatuak 71.732 eta 
udalak 77.834). Bide hauek 
konponduko dituzte: Etxeber-
tzeko borda, Arakan, Urballo, 
Autrin, Ubedo, Xorroxin, On-
bolarte, Sarabio, Zokoa, Uz-
keta, Gamioko borda, Urrus-
ka, Soalar eta Indarteko borda.

92.000 euroko 
aurrekontua uholdeen 
kalteak konpontzeko
Lanak Erratzun, Amaiurren eta bideetan zein nekazaritzako 
azpiegituretan eginen dituzte
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Baztango Xurie mahastiei bisita
Elizondoko Amezti elkarteak Baztango Xurieren mahastiak 
eta upategia ezagutzeko bisita antolatu zuen Arizkunerat. 
Ana Iriartek eman zituen azalpenak eta goraipatu zuen 
ekologikoan lantzea. Akitzeko, ardoa eta bertako produktuak 
dastatu zituzten. Elkarteak eskerrak eman nahi dizkio Anari.

IZARGI ZUMARRAGA

Laguntza Etxerat proiektuaren aurkezpena
Baztango EH Bilduk adinekoen etxe inguruko zaintzari buruzko 
solasaldia antolatu zuen hilaren 3an. Bertan Nicolas Blainek 
Laguntza Etxerat proiektua aurkeztu zuen, duela 46 urte 
Hazparneko eskualdean abiatu zutena eta jendeari zaintza 
etxean bertan ematea helburu duena.

BAZTANGO EH BILDU

TTIPI-TTAPA
Baztango Udala Nasuvinsa 
elkarte publikoarekin elkarla-
nean ari da, Iruritako karrika 
nagusian akitzeko dagoen 
bizitegien blokea erosteko eta 
babes ofizialeko hamar bizitza 
egin ahal izateko. Udalak zola 
erosiko du eta Nasuvinsak 
eraikina, barneko lanak aki-
tzeko.

Zolaren zatia erosteko 
170.000 euroko inbertsioa 
eginen du udalak. Osoko bil-
kuran onartu zuten aurrekon-
tu moldaketa, EHBildu, Ezke-
rra eta Geroa Bairen aldeko 
botoekin eta Navarra Sumaren 
abstentzioarekin. 

Zola erosita, hitzarmen bidez 
urririk utziko dio Nasuvinsa-
ri. Elkarte publikoak eraikina 
260.000 eurotan erosiko du 
eta barnetik akitzeko 1.262.926 
euroko inbertsioa eginen du.

Etxebizitzak alokairuan ema-
teko asmoa dute Baztango 
Udalak eta Nasuvinsak, «he-
rritar guztiei bizitegia berma-
tzeko ahaleginean». 

Honez gain, udalak azpima-
rratu du «akitu gabeko eraiki-
na berrerabiliko dela, dagoe-
na aprobetxatuz, nekazaritza-
ko lurrik ukitu gabe. Kontuan 
hartuta Baztanen 800 etxetik 
goiti daudela, horrek izan behar 
du lehentasunezko bidea». 
Blokea geldirik dago 2009tik.

Iruritako karrika nagusiko bizitegiak.

170.000 euro Iruritan 
babestutako hamar 
bizitegi egiteko
Baztango Udalak zola erosiko du eta Nasuvinsak eraikina, 
barneko lanak akitu ahal izateko
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Kortariko gasnak XXXV. Ordi-
zia Txapeldun gasna lehiake-
ta irabai zuen azaroaren 2an 
Gipuzkoan. Azken hamar 
urteetako saridunak lehiatu 
ziren bertan eta bigarren aldiz 
segidan txapela lortu zuen 
Orabideko Julen Arburuak. 
Zorionak!

Kortariko gasna 
Ordizian ere 
txapeldun

TTIPI-TTAPA
Eguraldia lagun, jendetza el-
kartu zen Elizondoko karrike-
tan feriak normaltasunez os-
patzeko. Saltzaileen eta arti-
sauen postuak, aziendak eta 
makineria izan ziren bertze 
behin nagusi.

Gasna lehiaketa
Elizondoko Ferietako I. Ardi 
Gasna Lehiaketa izan da aur-
tengo berrikuntza. Eskualdeko 
hamar gasnagilek parte hartu 
zuten. Kortariko gasna nagusi 
izan zen eta hiru sari lortu zituen; 
gasna hoberena, Baztango gas-
na hoberena eta gasnagilerik 

gazteena. Lesakako Agorleku 
gasnategiak lortu zuen bigarren 
saria eta Berako Xokorro Al-
mandozek hirugarrena. Gasna 
sarituak enkantean saldu zituz-
ten, 510, 150 eta 100 eurotan.

Aziendak eta abeltzainak izan ziren ortziraleko protagonistak. ONDIKOL

Giro ederrean ospatu 
dituzte udazkeneko 
feriak Elizondon
Aziendak eta makineria ikusteko aukera izan zen ortziralean, 
baita postuez gozatzeko aukera ere bi feria egunetan

Gasnagile sarituak. ONDIKOL

Galdeketan parte hartzeko deia egiteko bizikleta martxak Iruritan. PELLO IRIARTE

TTIPI-TTAPA
Espainiako Gobernuak Baz-
tango Batzar Nagusiari Erdiz-
ko proiektuaren inguruko 
galdeketa egitea debekatu 
ondotik, alkateek iniziatiba 
hartzea erabaki dute. Azaroa-
ren 20an galdeketak antolatu 
dituzte herri guzietan, Alman-
dozen izan ezik.

Jendea parte hartzera ani-
matzeko, bizikleta martxak 
egin dituzte iruritarrek, azken 
lau ortzegunetan plazan el-
kartuz herritik bueltak egiteko.

Honez gain, galdeketetan 
parte hartzeko deia egin du 
Baztango Udalak, herrietako 
alkateen ekimenari atxikimen-
dua adieraziz.

Bozkatzeko ordutegia eta 
lekuak
Galdeketa azaroaren 20an 
izanen da, 10:00etatik 14:00eta-
ra eta 16:00etatik 19:00etara. 

Galdera hurrengoa izanen da: 
Erdizko bazkaleku komunalean 
okupazioa Magnari baimen-
tzearen alde zaude?

Herri bakoitzean galdeketa-
rako leku bat aukeratu dute: 
Amaiurren Otsondo gela, 
Anizen Herriko batzartegia, 
Arizkunen Medikuaren etxea, 
Arraiozen Herriko batzartegia, 
Azpilkuetan Herriko elkartea, 
Berroetan Herriko kontsulta-
tegia, Elbeten Herriko eskola, 
Elizondon Herriko etxea, Erra-
tzun Lixutegia, Gartzainen 
Herriko etxea, Iruritan Gizar-
te Bilgunea, Lekarozen Herri-
ko eskola, Oronoz-Mugairin 
Herriko batzartegia eta Zigan 
Herriko elkartea. 

Bozkatzeko beharrezkoa 
izanen da NANa aurkeztea. 
Boto-paperak etxez etxe ba-
natuko dituzte eta batzargu-
neetan ere eskuragarri egonen 
dira.

Dena prest azaroaren 20an Erdizko 
harrobiari buruz eginen den galdeketarako
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Gau Beltza indartu da Baztanen
Anizen, Arraiozen, Berroetan, Iruritan, Elizondon… bailarako 
geroz eta herri gehiagotan ospatzen dute Gau Beltza urriaren 
31n. Kalabazak apainduz, mozorratuz eta sustoak emanez, 
afari eder batekin edo istorioak aditzen, bakoitzak bere 
modura gozatzen du gau berezi honetaz.

UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 5ean Zapatillera 
proiektuaren inaugurazio bes-
ta egin zuen Baztango Musi-
kazale Elkarteak Elbeten. 
Goizean fatxadako muralari 
azken ukituak emateko bildu 
ziren, ondotik bazkaria izan 
zuten eta 18:00etan kontzer-
tuak hasi ziren: Pottoka, Occhi 
di Farfalla eta Zakill. Jende 
andana bildu zen. Elkarteak 
jakinarazi du Zapatillerako 
ateak irekiak daudela entsea-
tzeko lekua behar duten mu-
sikari guziendako.

Honez gain, hitzarmena si-
natu dute udalarekin eta 4.200 
euroko dirulaguntza lortu dute 
proiektuaren «bideragarrita-
suna eta funtzio publikoa 
bermatzeko». Diruarekin alo-
kairua ordaindu eta lekua 
intsonorizatu ahalko dute. 
Elkartea irabazi asmorik ga-

bekoa da, bailarako hainbat 
taldek eta bakarlarik osatzen 
dutena. Helburua musikaren 
garapena bultzatzea eta proiek-
tuak sortzeko espazio fisiko 
bat edukitzea da.

Azaroaren 20an kontzertuak
Mice eta Rüdiger taldeen kon-
tzertuak izanen dira igandean 
18:00etan. Sarrerak 5 eurotan 
egonen dira eskuragarri eta 
norberak bere edalontzia era-
man beharko du.

Occhi di Farfalla oholtzan. I. ZUMARRAGA

Zapatillera proiektua 
inauguratu dute 
Elbeten
Baztango Musikazale Elkarteak hitzarmena sinatu du 
udalarekin entseguetarako lokala egiteko
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MARIFA ETA KORO
Berri on bat izan dugu Herri-
ko Etxearen moldaketaren 
kontura: 394.076 euroko di-
rulaguntza emanen dutela. 
Dirulaguntza hau eman da 
gaur egun hain garrantzitsuak 
diren ingurumen-jasangarri-
tasunerako eta energia-era-
ginkortasunerako neurriak 
jartzeko. Gure kasuan, bero-
gailuak eta ur beroa aeroter-
miako kalderarekin eginen 
dira, eta teilatu eta pareten 
isolamendua azkartuko dute.

Kontuan hartuz eraikin osoa 
berritzeko aurrekontua 900.000 
euro ingurukoa dela, hartuko 
den dirulaguntza honek eder-
ki arinduko du herriak pagatu 
beharrekoa.

Pastoraleko bazkaria
Hain arrakastatsua izan zen 
Maddiren trajeria Xaretako 

pastorala oraindik ere gurekin 
dugu: emanaldiak bukatu zi-
ren, baina parte hartzaile eta 
laguntzaile guztiendako baz-
kari bat eskainiko da, aben-
duaren 10erako.

Lerro hauen bidez, antola-
tzaileek jakinarazi nahi dute 
izena emateko e-posta hone-
tara idatzi behar dela: xare-
tanpastorala@gmail.com, edo 
telefono honetara deitu: 670 
30 54 41. 

Herriko etxea 
moldatzeko 394.000 
euroko laguntza
Ingurumen-jasangarritasunerako eta energia-
eranginkortasunerako neurriak jartzeko emanen dute

Etxabe tailerrean film laburra grabatzen
Etxabe Tailerrean Los chavales film laburrerako irudiak 
grabatzen aritu ziren urriaren 30ean.  Zuzendaria Mario 
Mariño da, eta bi aktore nagusiak Jorge De Santos eta David 
Troitiño. Asteburu horretan, Zugarramurdin aritzeaz gain, 
Etxelua eta Argangoiti aldean ere grabatzen aritu ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aparkalekua autokarabanaz lepo
Aspaldian komediak ditugu etortzen diren karabana 
kopuruarekin baina Omiasainduko zubian arazoa larritu zen: 
gauero Azketako aparkalekua bete zuten (50 karabana pasa) 
eta lehen orduan etortzen ziren bisitariek, autobusak barne, 
toki faltan karrika eta plaza kolapsatzen zuten.

MARIFA ETA KORO

Pastorala leizean. ONDIKOL
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IRAIA ETA ARANTXA
Hotza uxatzeko Montxo osta-
tuak ekitaldi polita antolatu 
du azaroaren 26an: mus txi-
mista txapelketa. 21:30ean 
hasiko dira eta bikote bakoitzak 
20 euro ordaindu beharko du 
izena emateagatik. Irabazleek 
La Rioja Alta upategian lau 
lagunendako otordua eta gau 
bat irabaziko dute. Bigarren 
postuan geratzen direnek bi 
txuleta eder eta bi botoila arno 
irabaziko dituzte. Hirugarren 
postuan gelditzen direnek ere 
izanen dute saria: bi botoila 
patxaran. Laugarren postukoak 

ere ez dira esku hutsik joanen, 
bi botila arno eramanen bai-
tituzte etxerat. 

Txapelketan izena emateko 
630 22 12 08 telefonorat deitu 
edo whatsappa bidali daiteke. 

Azaroaren 26an izanen da.

Mus txapelketa azkarra jokatuko dute 
azaroaren 26an Montxo ostatuan

Auzoetan kartel berriak
Helpbidea izeneko proiektuan parte hartuko zuela adierazi 
zuen iaz herriko etxeak eta gerora zenbait kartel ttipi eman 
ziren etxe bakoitzean. Hauez gain, duela aste batzuk 
auzoetan ere kartel hori batzuk agertu ziren. Kartel horietan 
auzoko etxeen izenak eman dira.

IRAIA ETA ARANTXA
ARANTXA ETA IRAIA
Jakina den bezala, aurten Eus-
karaldiaren bertze edizio bat 
eginen da Euskal Herriko xoko 
guztietan. Joan den edizioaren 
gisan, aurten ere Urdazubin 
izena emateko aukera izan da 
eta parte hartzaile andanak 
hartu dute haien txapa, herri-
ko batzordearen eskutik. Hor-
taz, abenduaren 2rat bitartean 
hainbat ahobizi eta belarriprest 
ikusiko dira herrian barna. 
Gainera, azaroaren 26an ape-
ritiferat deituak izanen dira, 
euskaltzaleak elkartu eta ari-
keta honi ikusgarritasuna 
emateko.

Azken bi edizioetako datuak
Hau idazterakoan, oraindik 
ez da zehaztu zenbat urdazu-
biarrek parte hartuko duten 
Euskaraldian. 2018an, urda-
zubiarrak eta zugarramurdia-
rrak Saran apuntatu ziren eta 
denera Xaretan 440 lagunek 
eman zuten izena. 2020an 82 
lagunek eman zuten izena 
herrian, tartean zugarramur-
diar batzuk. Horietarik 71 
ahobizi izan ziren eta 11 be-
larriprest. Arigunerik ez zen 
izan duela bi urteko edizioan. 
Ea bada aurten datu hauek 
emendatzen ditugun. Seinale 
ona izanen da.

Euskaraldiko 
aperitifa eginen dute 
azaroaren 26an
Euskaltzaleak elkartu eta euskararen aldeko ariketa honi 
ikusgarritasuna emateko asmoarekin bilduko dira

Euskaraldiko taldeko argazkia 2020an. Aurten ez da maskaren beharrik izanen.
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Bil Ta Garbi elkarteak eta Eus-
kal herriko elkargoak antolatu 
dute adineko jendearentzat 
edo handikapatuentzat, mu-
gimenduko edo aiseago ibil-
tzeko tresnen bilketa (fotil 
roleanteak, deanbulateur, 
makilak eta bertze), hazilaren 
19tik 26a arte, keinu gelan.

Aise ibiltzeko 
tresnen bilketa 
hazilaren 19tik 26ra

Baigorrin, Bankan eta Eznazun barna
Udazkeneko ateraldia ere egin dute erretretatuek urriaren 
26an. Baigorriko Irulegi ostatuan izan dute gosaria, Bankako 
arraintegia bisitatu ondotik Eznazuko Menta jatetxean egin 
dute bazkaria. 40 bat erretretatu baziren, eta azkeneko tragoa 
ukan dute Sarako herriko etxeko edantegian.

GANEX

Euskaraldiaren karietara, 
Pontx pailazoak emanaldia 
eskainiko du azaroaren 20an, 
igandean 17:00etan hasita 
Lurberri gelan. Etxeko altxorra, 
herriko pailazoaren ikuskizun 
berriaren grabaketa ere eginen 
dute eta sartzea urririk izanen 
da. 

Pontx pailazoaren 
'Etxeko altxorra' 
igandean Lurberrin

GANEX
Beti Gazte erretretatuen taldeak 
egin du aurtengo azken elga-
rretatzea hazilaren 4an Zuga-
rramurdiko Azketa jatetxean. 
60 kide baziren etorriak baz-
kari on baten egiterat, eta, hala 
izan baitute, Elenak eta Ana-
belek prestatua eta ongi zer-
bitzatua. Euskal kantu batzuk 
eman dituzte denek elgarrekin 
eta arratsaldeko sei orenak 
aldean erretiratu dira umore 
onean. Horra, aurtengo elga-
rretatzeak bukatu dira. Izan 
dira, usaian bezala, hiru ate-
raldi: lehenbizikoan 75, biga-
rrenean 65 eta hirugarrenean 

60, deneta 200 kide izan dira 
bazkari horietan. Elkarteko 
bulegoak denak eskertu ditu: 
jatetxeak, jateko onentzat eta 
kideak, elgarretatze horietan 
parte hartzeagatik.

Urte osoko hiru ateraldietan 200 lagun bildu dira. GANEX

Urteko azken 
ateraldia egin dute 
erretretan daudenek
Zugarramurdiko Azketa jatetxean Beti Gazte elkarteko 60 kide 
bildu ziren umore onean

Giro ona izan zuten Azketan ere.

Le Petit bordel de Moda Luixak 
antolaturik, ikusgarria eta 
moda desfile berezia izan zu-
ten azaroaren 11n, joan den 
ortzirale arratsaldean Lur Be-
rri gelan. Gero, bestarekin 
segitzeko, pintxo gaua eskai-
ni zuten Arka, Kafia, Mimosa 
eta Pleka ostatuetan.

Moda desfilea eta 
pintxo gaua izan 
dira hazilaren 11n
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Hatsaren Poesia elkarteak 
poesia-tailerra antolatua zuen 
urriaren 29an Iruñean, Juan-
kar Lopez Mugartzarekin. 
Baina ezeztatu behar izan zen, 
honen koinatuaren, Alvaro 
Mundiñano Gartziarena mar-
golari eta Hatsakidearen he-
riotzagatik.

Hatsaren Poesiaren 
olerki tailerra 
doluminez ezeztatua

JL BESSONART
San Kristobal lizeoko erakas-
le batzuk antolatu dute era-
kusketa, senpertarrek desku-
bri dezagun argazki eta xehe-
tasunen bidez, zer nolako 
ingurumen aberatsean bizi 
garen. Herrian dagoen fauna 
eta flora aurkezten dute modu 
parte hartzaile batean, herri-
lurretako bioaniztasunaren 
Atlas batean. 

Larreko kulturgunean aurki 
daiteke, hazilaren 14a eta 25a 
artean, asteartetik igandera 
14:00ak eta 18:00ak artean. 
Sarrerak urririk deneri zabal-

dua. Erakusketa honek mere-
zi du gure presentzia, alde 
batetik gure ikusmina asetze-
ko baita ikasle horien lana 
errespetatzeko. 

Herriko bioaniztasunari buruzko 
erakusketa Larrekon hazilaren 25a arte

Marie Goienetxek brontzezko domina
Azkeneko aldizkarian Elur Alberdi izan genuen hizpide, eta 
orain Marie Goienetxe pilotari gaztea dugu protagonista. 
Munduko pilota txapelketan, frontball arloan, brontzezko 
domina lortu du. Txaloak merezi ditu, ea Senpereko pilotari 
susperraldia ematen dion.

UTZITAKO ARGAZKIA

St Exuperyk haurrendako idatzi 
zuen Printze Ttikia. Tximi-Txa-
ma abesbatzak helduentzat 
idatzi du komedia musikal hori. 
Musika osoki idatzi eta kantuen 
hitzak liburutik hartu dituzte. 
Euskaraz emanen dute Larrekon 
azaroaren 26an, 17:30ean eta 
frantsesez 20:00etan.

'Printze ttikia' 
ikuskizuna euskaraz 
azaroaren 26an

JL BESSONART
Urriaren 22an ospatu zen Zal-
dubi Ikastolaren mende erdia 
gogoratzeko jaialdia, giro jen-
detsu eta alai batean. Horra 
orain, ospakizunekin segitze-
ko, kantaldia muntatu dutela 
azaroaren 20an Larreko kul-
turgunean,  larunbatean 
17:00etan hasita. 

Dudarik gabe, izar nagu-
sia, Gari kantaria eta Hertzai-
nak taldearen sortzailea afi-
xaren buru izanen da, ba-
kar-saioan. Ibilbide luzeko 
abeslaria da Gari, bai Hertzai-
nak taldearekin, bai bakarka, 
baita, azken aldian, Maldan-
bera taldearekin ere. 

Hasteko, Gurashow
Halere, lehen zatian, Gu-
rashow taldearen emanaldia 
izanen da. Partehartzaileetan, 
Amaia Riouspeyrous, Kattalin 

Indaburu, Maguy Mirande, 
Maider Cigarroa eta Philippe 
Albor, dira. Beraiek kantatu 
eta dantzatzen dute, baina 
kantatzen eta dantzatzen jar-
tzen dituzte ttipi eta handiak. 

Gari bakarka ariko da Larrekon.

Gari eta Gurashow 
ariko dira azaroaren 
20ko kontzertuan
Zaldubi ikastolaren 50. urteurreneko ekitaldien barrenean sartu 
dute larunbatean 16:30ean Larrekon hasiko den emanaldia

JL BESSONART
Medhi-Emmanuel Djaadi sor-
tzez musulmana izanik gaur 
egun katolikoa bilakatu da eta 
antzezlari aparta, ongi ezagu-
tua da Frantzia mailan. Larre-
ko antzokiko taula gainean 
bakarrik, bere ibilbide ispiritual 
harrigarria aipagai du umore 
aunitzekin, segurki lehenik 
bere konbertsioa islam erli-
giotik katolizismora. Baina, 
umorea baliatuz, esplikatzen 
du nola delinkuentzian ibili 
ondoan komedianta bilakatu 
den. Mundu guziak hartzen 
du bere gradutzat, estilo sus-

pergarri batean, nola testu on 
batekin denetaz irri egiten 
ahal dela. Oren eta erdi irauten 
duen ikuskizunera sartzearen 
prezioa 20 eurokoa da.

Medhi-Emmanuel Djaadiren 'Coming Out' 
antzezlana azaroaren 25ean Larrekon

Herriko bioaniztasuna ikusgai.

Antzezlanaren afixa.
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AITOR AROTZENA
Nafarroako sokatira txapelke-
tako lehen bi txapelak banatu 
zituzten azaroaren 5ean Le-
sakako udal pilotalekuan. 
Gizonezkoen 640 kiloko txa-
pelketako bigarren jardunaldia 
jokatu zen. Sunbillan urriaren 
22an jokatutako lehen jardu-
naldian berdindu egin zuten 
Beti Gaztek eta Berriozarrek, 
baina Lesakan tiraldi guztiak 
irabazi zituen etxeko taldeak, 
baita finaleko biak ere Berrio-
zarren kontra. Amaiurrek po-
diumeko hirugarren koxkara 
igotzea lortu zuen, Txantrea 
gibelean utzita. Beti Gazteko 
talde txapeldunean Karmelo 
Mitxelena, Ander Mitxelena, 
Joxe Angel Mitxelena, Oskar 
Telletxea, Beñardo Iantzi, 
Beñat Ordoki, Unai Gurrutxa-
ga eta Gerardo Telletxea aritu 
ziren tiran, Julen Palenzuela 
erakusle zutela.

Txapelketa mistoan lehia 
estua izan zen, Beti Gazte eta 
Berriozarren artean. Lehen 
jardunaldian tiraldi guztiak 
irabazi zituzten lesakarrek, 
baina larunbatean Lesakan 
elkarren arteko bana irabazi 
zuten. Finala ere estua izan 

zen, baina bi tiraldiak Beti 
Gaztek irabazi eta txapela 
janztea lortu zuten lesakarrek. 
Zortziko txapeldunean Ander 
Mitxelena, Irantzu Goienetxe, 
Ane Gurrutxaga, Beñat Ordo-
ki, Maialen Lopez, Ainhoa 
Ubiria, Unai Gurrutxaga eta 
Gerardo Telletxea aritu ziren 
tiran, Joxe Angel Mitxelena 
erakusle zutela. Txantrea hi-
rugarren izan zen sailkapen 
orokorrean eta podiumera igo 
zen. Ondotik sailkatu ziren 
Araxes, Amaiur A, Amaiur B 
eta Antsoain.

Gizonezkoak pisu arinean eta 
emakumeak seinaka
Lesakan lehen txapelak bana-
tu ondotik, gizonezkoen pisu 
arinekoa (600 kilokoa) eta 
emakumeen txapelketa (hauek 
seinaka ariko dira, 380 kiloko 
kategorian) hasiak dira. Bara-
soaingo jardunaldiaren on-
dotik azaroaren 19an banatu-
ko dituzte txapelak Elizondon. 
Gizonezkoen pisu arinenean 
Amaiur, Beti Gazte, Antsoain, 
Berriozar eta Txantrea ari dira 
eta emakumeen txapelketan 
Amaiur, Beti Gazte, Antsoain, 
Araxes, Berriozar eta Txantrea.

Beti Gazteko tiralariak txapelekin. AITOR AROTZENA

Sokatirako lehen bi 
txapelak Beti Gaztek 
lortu ditu Lesakan
640 kiloko gizonezkoen eta txapelketa mistoko bigarren 
jardunaldia jokatu zen azaroaren 4an eta bietan gailendu ziren

Amaiurrek bi talde atera ditu mistoan eta podiumera igo da gizonezkoetan.

Lesakan tiraldi guztiak irabazi zituen Beti Gazteko 640 kiloko taldeak.

Amaiurko bi talde mistoetako bat tiran Lesakan.

Txapelketa mistoko podiumean Beti Gazte, Berriozar eta Txantrea.
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TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Doneztebeko Erreka elkarteak 
antolatutako Bortz kirol pilo-
ta txapelketa abiatu zen aza-
roaren 5ean. Lehen norgehia-
goka Donibane Garaziko Je-
rome Karrikaburuk eta Nar-
barteko Julen Iriartek jokatu 
zuten. 

Lehen bi jokamoldeetan 
(xarea eta joko garbia) Karri-
kaburuk bere maisutasuna 
erakutsi zuen eta 20-3 eta 20-5 
gailendu zitzaion Iriarteri. 
Hirugarren partidan ere (es-
kularruaz) Karrikaburu nagu-
situ zen, baina 20-4 ko emai-
tzak dioena baina partida 
orekatuagoa joan zen, tanto 
gogorrekin, nahiz eta gehienak 
azkenean Karrikabururen alde 
erori. Paletaz, aldiz, Iriarte 
nagusitu zen (20-7). Eskuz 
jokatutako azken partida Ka-
rrikaburuk irabazi zuen, 20-12. 

Orotara, 87-44ko emaitza Do-
nibane Garazikoaren alde, bi 
orduko lehia gogorra eta gero.

Bigarren partidan, Doniba-
ne Lohizuneko Peio Etxeleku, 
Narbarteko David Albiasuren 
kontra aritu zen. Hemen ere 
lehen bi jokamoldeetan la-
purtarraren trebetasuna na-
gusitu zen, xarez (20-3) eta 
joko garbian (20-6). Eskula-
rruan, berriz, Albiasuren gol-
pea nagusitu zen (20-10). 
Paletaz ere Albiasu indartsu 

dagoela erakutsi eta tanto 
bakarrean utzi zuen Etxeleku. 
Donibane Lohizunekoa be-
launean mina somatzen hasia 
zen eta azken partidaren fal-
tan erretiratzea erabaki zuen. 
Orotara, emaitza 69-51koa 
izan zen Albiasuren alde eta 
hurrengo jardunaldirako Etxe-
leku osatzea espero dute an-
tolatzaileek.

Azken partida izan zen bo-
rrokatuena, Oroz Beteluko 
Iñaki Arzelus eta Doneztebe-
ko Eloy Garcia aritu ziren. 
Lehen partidan, Arzelusek 
sekulako abiadura sartuta 7 
tantoan utzi zuen itxura ona 
eman zuen doneztebarra. Joko 
garbian ere Arzelus nagusitu 
zen, baina doneztebarrak 18 
tanto egitea erdietsi zuen, 
partida erabat irekita utziz. 
Eskularruarekin Garcia zen 
faboritoa eta 10 tantoan utzi 
zuen Arzelus. Azken bi parti-
detan, beraz, erabakiko zen 
irabazlea, eta bi pilotariek 
horren jakitun izanik, seku-
lako borroka izan zuten. Bi 
partidak doneztebarraren alde 
alde erori ziren, 20-9 paletan 
eta 20-6 eskuz. Orotara, 75-
65eko emaitza izan da Eloy 
Garciaren alde.

Hurrengo jardunaldia aza-
roaren 19an jokatuko dute.

Iriarte eta Karrikaburu. ERREKA KE

Bortz Kirol 
txapelketan hasi dira 
bederatzi pilotari
Donibane Lohizuneko Karrikaburu, Narbarteko Albiasu eta 
Doneztebeko Garcia izan dira lehen jardunaldiko irabazleak

Nerea Sorondo Euskadiko txapeldunorde
Euskadiko emakumezkoen aizkora txapelketa jokatu zen 
azaroaren 6an Mungian. Azken urteetan txapeldun izandako 
Nerea Sorondo beratarra bigarren izan zen, Nerea Arrutiren 
gibeletik. Irati Astondoak osatu zuen podiuma. Maika 
Ariztegi laugarren izan zen eta Xanta Sousa zazpigarren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Canabal eta Aldabe munduko txapeldun
Hainbat txapel lortuak dituzte Oian Canabal eta Joseba 
Aldabe igantziarrek eta orain munduko txapelketako urrezko 
domina lortu dutela ere erran dezakete. Ez zuten eskuz 
binako finala jokatu, baina podiumeko goitiko koxkara igo 
ziren Labaka eta Merinorekin batera. Ikus 20. orria

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskadiko 
aizkolari 
txapelketen finalak 
egunotan

TTIPI-TTAPA
Euskadiko Herri Kirol Fede-
razioak antolatutako aizkola-
ri txapelketen finalak azaro 
hondarrean jokatuko dituzte.

Azaroaren 20an, igandean 
12:30ean Markina-Xemeinen 
bigarren mailakoa jokatuko 
dute. Patxi Mindegia zubieta-
rra izanen da eskualdeko or-
dezkaria eta berekin batera, 
Iker Vicente, David Naredo, 
Andoni Iruretagoiena, Suharri 
Rodriguez eta Julen Gabiron-
do ariko dira. Bi kanaerdiko, 
bi 60 ontzako eta bi oinbiko 
moztu beharko dituzte.

Azaroaren 27an, berriz, 
lehen mailako finala jokatuko 
dute Bilboko Bizkaia frontoian, 
12:00etan hasita. Zigako Joxean 
Etxeberria izanen da eskual-
deko aizkolari bakarra eta 
berekin batera, Jokin Urreta-
bizkaia, Hodei Ezpeleta, Xabier 
Zaldua, Luis Mari Txapartegi 
eta Iban Resano ariko dira. 
Lau kanaerdiko, lau 60 ontza-
ko eta lau oinbiko moztu 
beharko dituzte.
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AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, azaroaren 19an, goizez.

LESAKA
Lesakako feriak
Azaroaren 23an eta 24an.

GOIZUETA
XVIII. Azienda, artisau eta 
nekazaritza feria
Azaroaren 26an, 10:00etatik 
aurrera.

ZINEMA

IRURITA
'Sans Nom Sarea' dokumentala
Gizarte Bilgunean, azaroaren 
18an, 19:00etan.

LEITZA
Zinema
Herri Aretoan, azaroaren 19an 
eta 20an. 'Cerdita' 16:30ean eta 
'Mira cómo corren' 19:00etan.

'Ertzak leuntzen' 
dokumentala
Herri Aretoan, azaroaren 26an, 
19:00etan.

ELIZONDO
'Sasiak eta haziak' 
dokumentala
Arizkunenean, azaroaren 24an, 
18:00etan.

IKUSKIZUNAK

DONEZTEBE
Teresa Irastortzaren poesia 
emanaldia
Liburutegian, azaroaren 17an, 
18:00etan. 

BERA
'Presas' antzezlana
El Bardo konpainiaren eskutik.
Kultur etxean, azaroaren 19an, 
19:00etan.

SARA
'Etxeko altxorra'
Pontx pailazoaren eskutik.
Lurberri gelan, azaroaren 20an, 
17:00etan.

SENPERE
'Printze Ttikia'
Tximi-Txama abesbatzarekin.
Larrekon, azaroaren 26an, 
17:30ean.

IRURITA
'Memoria eraikiz'
Gizarte Bilgunean, azaroaren 
27an, 17:30ean, 18:30ean eta 
19:30ean.

LESAKA
'Hondamendia' antzezlana
Artedrama eta Axut!-en eskutik.
Harriondoan, azaroaren 27an, 
18:00etan.

MUSIKA

BERA
EZEZEZ
Katakun, azaroaren 18an, 
22:00etan.

SENPERE
Gari eta Gurashow
Larrekon, azaroaren 20an, 
17:00etan.

ELBETE
Mice eta Rüdiger
Zapatilleran, azaroaren 20an, 
18:00etan.

AMAIUR
Baztan Kantuz
Plazan, azaroaren 20an, 
12:00etan.

LESAKA
Musika Eskolaren emanaldia
Harriondoan, azaroaren 23an, 
18:00etan.

GOIZUETA
Alarma Morea
Gaztetxean, azaroaren 25ean

ETXALAR
Carlos Nuñez
Elizan, azaroaren 27an, 
19:30ean.

SOLASALDIAK

LESAKA
Emakumeentzako ahalduntze 
tailerra
Emagin elkartearen eskutik.
Koskontako Bideko aretoan, 
azaroaren 17an, 18:00etan.

ELIZONDO
Bittori Etxeberriari buruzko 
solasaldia
Josu Chuecaren eskutik
Arizkunenean, azaroaren 23an, 
19:00etan.

GOIZUETA
Seme-alaben ongizate 
emozionalari buruzko 
hitzaldia
Udaletxeko ganbaran, azaroaren 
28an, 17:30ean.

BERA
'Eraso matxistei lotutako 
egoerak ulertzen'
Beralandetan, azaroaren 26an, 
11:30ean.

DONEZTEBE Doneztebeko feriak
Azienda erakusketa, postuak eta herri kirolen ikuskizuna.
Azaroaren 18an.

AZAROAK 17 - ABENDUAK 1
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Arantzako gazte normala» 
da Andoni Mitxelena, «lagu-
nekin egotea, mendian ibiltzea, 
pilota partidak ikustea, bizi-
kletan ibiltzea eta tarteka bes-
ta ederren bat egitea» gustu-
ko duena. Baina bere zaleta-
s u n e n  a r t e a n ,  m u s i k a 
nabarmentzen da bereziki, 
akordeoia jotzen baitu haurra 
zenetik.

Lehenengo notak
9 bat urte zituela hasi zen sol-
feoa ikasten eta akordeoia 
jotzen; «etxean beti musika-
rako zaletasuna izan dugu, 
aitaren aldetik batez ere, ttikiak 
ginenetik musika jotzen ikus-
ten baikenuen. Anaia ere akor-
deoia ikasten hasia zen». 
Orduan berak ere etxeko 
pausoak segitzea erabaki zuen: 
«gure kintako hiru lagun elkar-
tu ginen akordeoia jotzen 
ikasteko ilusioarekin».

Bertze instrumenturik jotzen 
ez badu ere, «baxuarekin eta 
txistuarekin saltseatzen hasi 
nintzen. Denbora faltagatik 
utzi nituen, instrumentu bat 
ongi jotzeko dedikazio minimo 
bat behar delako, baina ongi 
jotzen ikastea gustatuko litzai-
dake».

Etxetik plazara
18 urte zituela akordeoia alde 
batera utzi zuen, «eta 24 urte 
arte ez nuen ia ukitu ere. Bai-
na anaia herriz herri zeinen 
ongi ibiltzen zen ikustean 
atentzioa eman zidan berriz 
ere. Gainera, aita Whatsapp 

bidez atautxik jotzen zituen 
jota eta bals zaharrak bidaltzen 
hasi zitzaidan, eta orduan hasi 
nintzen berriz ere nire kontura 
berrikasten». Honez gain, 
«inauteritan mozorro atera 
nintzen lehenbiziko urtean 
trikitixa baserriz baserri ikus-
teak ikaragarrizko inbidia eman 
zidan».

Geroztik, hainbat herritako 
karrikak alaitu ditu eta «gero 
eta saio gehiago» egiten ditu. 
«Gustukoen dudan herria Aran-
tza bada ere, joaten naizen 
leku guztietan hagitz gustura 
jotzen dut eta bikain tratatua 
sentitzen naiz. Deitzen nauten 
leku guztietako jendeari eske-
rrak ematea gustatuko litzai-
dake».

Horretarako garrantzitsua 
da praktikatzea; «boladaka 
aritzen naiz, ez naiz egunero 
aritzen den horietakoa. Hala 
ere, etxean gehien praktikatzen 
dudan garaia orain da, inau-
terietarako eta hurrengo den-
boraldirako kanta berriren bat 
ikasteko asmoarekin».

Izan ere, inauteriak ditu 
«dudarik gabe» bestarik gus-
tukoenak; «aranztar bezala 
gehien bizitzen ditudan bestak 
dira eta nik uste eskualde oso-
ko sentipena berdintsua dela. 
Giro berezia izaten da herrian».

Musika estiloari dagokionez, 
berriz, «estilo guztiak jotzea 
gustatzen zait. Momentuaren 
eta ingurukoen araberakoa 
izaten da eta jendeak gustuko 
badu edozein gauza jotzen 
dut!».

Bakarka naiz taldean
Familia akordeoilariz beteta 
izanda, aitarekin eta anaiare-
kin emanaldiak egiten ditu 
Mitxelenak; «urtean saio pare 

bat bederen egiten ditugu eta 
gustura aritzen gara hirurak». 
Familiarentzat ere «hagitz poli-
ta» dio, «hortxe izaten dira gu 
ikusten jotzen dugun tokian». 
Gainera, «joaten naizen herrie-
tan atautxiren eta aitaren isto-
rioak kontatzen dizkidate eta 
polita izaten da».

Hala ere, «bakarrik jotzera» 
dago ohituta; «bere alde onak 
eta txarrak ditu: nahi dudan 
bezala jotzen ahal dut eta nik 
kontrolatzen dut dena, baina 
aldi berean ez dut inor nire 
akatsak zuzentzeko. Gainera, 
lan gehixeago eskatzen du; 
gauzak kargatu, muntatu, des-
muntatu… dena bakarrik egin 
behar da, nahiz eta beti lagun-
tzeko prest dagoen jendea 
dagoen!».

Txamukos mariatxiekin ere 
jotzen aritu da bizpahiru urtez 
anaiaren ordezkapenak egiten 
eta Lesakako akordeoilarien 
bandan ere hainbat urtez ari-
tua da. «Talde lana ere polita 
da eta egiten diren irteeretan 
edo kontzertuetan babestua-
go sentitzen naiz».

Erreferentzia musikalik ere 
ez zaizkio faltatu bere ibilbi-
dean; «Xalbador Madariaga 
izan zen nire irakaslea, Enrike 
Zelaia aunitz gustatzen zait, 
eta nola ez, etxekoak: aita eta 
anaia».

Etorkizunera begira
Gaur egun hainbertze akor-
deoilari ez daudela dio; «lehen 
herri guztietan izaten ziren, 
orain trikitixak hartu du bere 
lekua. Akordeoia akademikoa-
goa da, gogorragoa, eta behin 
ikasita jendeari gehiago kos-
tatzen zaio segitzea». 

Horrez gain, zuzeneko musi-
ka «okerrera doala» dio, «gaur 
egun mugikor edo ordenagai-
luarekin edozeinek jarri deza-
ke nahi duen musika, nahi 
duenean».

Hala ere, Mitxelenak argi 
du; «jendeak eskatzen duen 
bitartean musikarekin segitu-
ko dut dudarik gabe».

«Jendeak eskatzen duen 
bitartean musikarekin 
segituko dut»
ANDONI MITXELENA DANBORIENA ARANTZAKO AKORDEOILARIA

Nire aukera

«INAUTERIETAN 
GIRO BEREZIA 
SORTZEN DA 
HERRIAN»

«ETXEAN BETI 
MUSIKARAKO 
ZALETASUNA   
IZAN DUGU»
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberri-
tua salgai: 3 logela, egongela eta 
sukaldea bizbat eginak, bainugela 
1, balkoia, trastelekua eta garajea-
rekin. Argitsua. Interesatuek goiz eta 
arratsaldez deitu. ☎649 11 06 11.
BORTZIRIAK. Borda salgai. Deitu 
gauez. ☎647 58 81 63.
BERA. Agerra auzoan, berritzeko 
dagoen pisua salgai. 75m2 ditu era-
bilgarri, sukaldea, egongela, 3 loge-
la, bainugela eta 2 balkoi, baita 
igogailua ere. ☎637 88 14 79.
DONEZTEBE. Bi logela duen 70 m2ko 
pisua salgai. Margotua eta saltzeko 
prestatua. Badu atikoa komunarekin. 
Hirugarren pisua, igogailurik gabe. 
108.000 euro. ☎687 63 27 37.

25 m² + 10 m²-ko portxea eta 3 m-ko 
altuera duen egurrezko etxe modu-
lar sendoa (90 milimetroko lodiera) 
salgai. Sunbillako Ariztigain kanpi-
nean kokatua. Arrazoia: Ez digute-
lako partzela berritzen. 18.000 eu-
rotan salgai. Desmuntatzea eta 
garraioa eroslearen kontu. Partiku-
larra. ☎679 42 36 07.

ERRENTAN HARTZEKO
ELIZONDON ETA INGURUKO HE-
RRIETAN 3 kideko familia bat pisu 
bila. Lan kontratuarekin. Jarri Wha-
tsapp bidez harremanetan. ☎642 31 
49 30.
SUNBILLA. Pisu ttiki bat errentan 
hartu nahi dute, gehienez bi logela-
koa. ☎605 70 91 49.
IRUNen, HONDARRIBIAn, OIAR-
TZUNen, ERRENTERIAn edo TOLO-
SAn pisu bila. Bikotekide bat, biak 
lanean eta haurrik gabe. ☎640 65 
04 22 / 644 38 41 04.
DONEZTEBEn bi urte daramatzan 
familia batek etxea errentan hartuko 
luke Donezteben bertan, inguruan 
edo Bortzirietan. ☎682 77 06 41 / 
662 50 42 98

KONPARTITUAK
ELIZONDO. Giltxaurdi karrikan, ikas-
le pisu batean gela bat dute errentan 
emateko. ☎619 51 85 27.
DANTXARINEA. Pisu batean logela 
konpartitzeko dute. 250 euro hila-
betean, argia eta gasa aparte. ☎678 
07 66 65. 

LURRAK/ORUBEAK
EROSI
LESAKA. Mendian lur eremua ero-
si nahi dute. Igual du zein egoeratan 
eta non kokatuta dagoen. ☎948 63 
79 77 / 680 48 39 27.

LANA
ESKAINTZAK
ZUGARRAMURDI. Jatetxe batean 
aritzeko zerbitzaria behar dute. Bal-
dintza onekin. ☎654 48 99 62 (Wha-
tsappez idatzi).

BERA. Ubela mekanizatu tailerrean 
mantentze lanetan aritzeko langilea 
behar dute, galdaragintza eta sol-
dadura dakiena. Bidali curriculuma: 
administracion@ubela.net.
DONEZTEBE. Ameztia ostatuan lan 
egiteko bi lagun behar dituzte, es-
perientziarekin edo ikasteko gogoa-
rekin. Asteburuetan, besta egunetan 
eta udan aritzeko. ☎948 45 00 28.
BERA. 3 urteko haurra arratsaldetan 
zaintzeko zaintzailea behar dute, 
16:00etatik aitzinera. ☎642 46 44 05.

ESKARIAK
17 urteko beratarra lan bila. Neska bat 
umeak zaintzen, klase partikularrak 
ematen, ostalaritzan... ariko litzateke. 
Arratsaldeetan zein asteburuetan. 
☎625 59 54 60.
Emakumea lan bila. Adinekoak edo 
haurrak zaintzen, etxeko lanak egiten... 
aritzeko prest. Orduka edo interna. 

Esperientzia adinekoak zaintzen, atze-
rrian eta inguruko herrietan. ☎624 36 
02 71 (Iveth).
Emakume bat adinekoak zaintzeko lan 
bila Bortzirietan. Esperientziaduna, 
externa edo interna moduan lan egi-
teko prest. Berehala lanean hasteko 
moduan. ☎603 43 41 11.

ZERBITZUAK
ZURGIN LANAK

ANIMALIAK
SALGAI

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

DENETARIK
SALGAI

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

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

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

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

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 5,03
• 1.koa 4,91
• 2.koa 4,79

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 5,14
• 1.koa 5,00
• 2.koa 4,89
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00
• Idixkoak 150,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 140,00
• Idixkoak 160,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,91/5,01
• Zaldi-behorrak 2,23/2,40

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 9,50/9,60
• 8-10 kilokoak: 7,60/8,30

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,659 €
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
urriaren 28tik azaroaren 4ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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ZERBITZUAK

Zokorako sofa (rinconera) salgai. 4 
plazetakoa eta egoera onean. 600 
euro (prezio adosten ahal da). ☎649 
27 44 28.

Jangelako altzariak salgai, estilo 
rustikoa. Mahaia (bi luzapen), sei 
aulki eta bi komoda. Egur trinkokoak. 
Egoera ezin hobean. Neurriak: 
Mahaia: 100 x 115/160/205; komo-
da bat: 198 x 56 x 98 eta bertze 
komoda: 157 x 52,5 x 98. Prezioa: 

1.000 euro. Argazki gehiago bidal-
tzeko aukera. ☎629 65 65 42.

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

MOTORRAK
TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Zorionak Irati! Gure 
etxeko bihurriak bi 
urtetxo beteko ditu 
azaroaren 29an. 
Bat eta bi, muxu 
pottolo bat masail 
bakoitzari!

Laia Loiarte Bane- 
gasek 2 urte bete 
ditu azaroaren 13an. 
Martin, ama eta aitak 
beste urtebetez 
emandako irriengatik 
eskerrak emanen  
dizkizugu. Zorionak!

Izei Etxeberria 
Urrizak urtea bete 
du azaroaren 4an. 
Etxeko txikienari 
zorionak eta muxu 
haundi bat. 

Unax Zelaieta Urrizak azaroaren 6an 
5 urte bete ditu. Zorionak Oiztik, txapeldun! 
Muxu pila maitia. 

Aunitz urtez, Nahia! Nahia Gomez 
Ribeirok 10 urte beteko ditu azaroaren 
18an. Zorionak familiaren eta Sararen 
partetik. Aunitz maite zaitugu.

Oinatz Ariztegik 
6 urte beteko ditu 
azaroaren 25ean. 
Aunitz urte familia 
guztiaren eta 
bereziki Egoiren 
partez. Zorionak 
txapeldun!!

Unax Zelaieta 
Urrizak 5 urte bete 
ditu azaroaren 6an. 
Zorionak etxeko 
txapeldunari bere 
borzgarren urtebete- 
tzean Lesakako 
familiaren partez. 

Beñat Ugartek 
azaroaren 28an 7 urte 
beteko ditu. Zorionak 
txirrindulari!!! Muxu 
haundi-haundi bat 
etxekoen partez, eta 
bereziki Haritz 
anaiaren partez. 

Igantziko Haizea Aranguren Irigoienek  
6 urte beteko ditu azaroaren 17an. Zorionak 
eta aunitz urtez bi amatxi, guraso eta Jonen 
partetik!!! Ongi pasatu zure egunean eta 
muxu potoloak gure partetik!!!

• Norberto Irureta Sarratea, Iruritakoa, urriaren 27an, 90 urte 
zituela. 

• Jesus Mari Sanzberro Arburua, Etxalarkoa, urriaren 28an, 
73 urte zituela. 

• Maria Mercedes Sarratea Ibarra, Iruritakoa, urriaren 28an. 
• Mª Teresa Oiaregi Jaunsaras, Iruritakoa, urriaren 29an,  

90 urte zituela. 
• Ezekiel Santesteban Baleztena, Zubietakoa, urriaren 

30ean, 92 urte zituela.
• Mª Olivia Biguria Gartzia, Elizondokoa, urriaren 31n, 86 urte 

zituela. 
• Mª Josefa Aizpuru Salaburu, Oronoz-Mugairikoa, urriaren 

31n. 
• Matilde Irigoien Jaimerena, Elizondokoa, azaroaren 2an, 

103 urte zituela. 
• Juan Barriola Zabaleta, Leitzakoa, azaroaren 2an, 88 urte 

zituela. 
• Angeles Buenetxea Franco, Doneztebekoa, azaroaren 6an, 

91 urte zituela.
• Concepcion Etxandi Gamietea, Oronoz-Mugairikoa, 

azaroaren 6an, 89 urte zituela. 
• Margarita Etxetxikia Juanbeltz, Leitzakoa, azaroaren 7an, 

66 urte zituela.
• Mª Victoria Errandonea Txakartegi, Donamarian, azaroaren 

8an, 94 urte zituela.

HILBERRIAK

Leitza/Lantzeko 
Izargi Mariezku-
rrenak 6 urte bete- 
ko ditu azaroaren 
19an. Muxu haundi 
bat June, Lide eta 
Haizederren partetik. 
Zorionak printzexa! 

Enaitz Ispasoiu 
Apezetxeak 3 urte 
beteko ditu azaroaren 
22an. Curtea de 
Argeseko eta Lekue- 
derreko familia, aita- 
txo-amatxo eta bere- 
ziki Naiaren partez.

Zorionak preziosa! Intzak 8 urte beteko ditu 
azaroaren 28an. Muxu aunitz familiaren eta 
bereziki Pagoa zure ahizpa bihurriaren 
partez.

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

Hitz gutti egin izan arren, utzitako hutsunea haundia izanen da. ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

Jesus SANZBERRO ARBURUA Murdene
elkarteko lehendakariari

USAZALEOK GURE TREPARIARI:
Zure begi bizi-erne horiekin

loturik eduki gaituzu
gure taldea josia izateko

eman duzu behar adina su.
Zure ondoan ikasia baliatuz

izanen gaituzu eskertsu,
aitzinerat segitzeko bidaxka

zuk erakutsi baitiguzu.

ETXALARKO USAZALEEN ELKARTEAKETXALARKO USAZALEEN ELKARTEAKETXALARKO USAZALEEN ELKARTEAK

Jesus SANZBERRO ARBURUA Murdene
elkarteko lehendakariari

Jesus SANZBERRO ARBURUA Murdene
elkarteko lehendakariari

USAZALEOK GURE TREPARIARI:
Zure begi bizi-erne horiekin

loturik eduki gaituzu
gure taldea josia izateko

eman duzu behar adina su.
Zure ondoan ikasia baliatuz

izanen gaituzu eskertsu,
aitzinerat segitzeko bidaxka

zuk erakutsi baitiguzu.

OROIGARRIA

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Joël
MARIEZCURRENA FLORES

Indar eta adore handia
izan duzu bizitzan,

denok maitatzea lortuz
zure irribarre bakoitzan,

aurrera eginen dugu
zuk erakutsitako gisan,

muxu bat Joël
bidaia ona izan.

Donezteben, 2022ko urriaren 24an,  
24 urte zituela
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