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Abeltzainak eta marmitak gainezka
Aspalditik dago esne sektorea egoera larrian. Eta Danonetik datorren azken berriak are okerrago utzi ditu abeltzainak. Apirilaren 
1etik aitzinera Danonek eskualdeko sei eta Larraungo bertze abeltzain bati esnea gehiago ez diela bilduko erran die eta zintzilik 
gelditu dira. Egoerak gain hartuta horietako batzuek esnetako behiak saltzea erabaki dute. Hori aski ez eta Sorian 20.000 behiko 
ustiategi bat sortu nahi dute, Europako haundiena izanen litzatekeena, eta urtean ia 180.000.000 litro esne ekoiztuko lituzkeena. 
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Berako Maratoi Erdirako izen 
emateak martxoaren 6an 
Egun horretan 15:00etan irekiko dituzte parte 
hartzeko izen-emateak eta hilabete bereko 31n 
itxi. Lehenagotik ere bai, eskuragarri paratutako 
525 dortsalak agortzen badira.                    ➜ 38
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Iberoko dorrea konpontzeko 450.000 
euroko inbertsioa eginen du Gobernuak
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tzeaz gain, burdinolaren historia eta ondarearen 
garrantzia  azalduko duten panelak jarriko dituzte.
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G. PIKABEA
«Esnesektoreariber-

tze ostiko bat». Halaxe
zioen EHNE sindikatu-
ko Aitor Azkarate aniz-
tarrak joan den urtarril
hondarrean TTIPI-TTA-
PA aldizkarian argitara-
tutakoartikuluan.Baze-
kien zertaz ari zen. Izan
ere,Donamaria,Erratzu,
Orabidea, Urdazubi eta
Zubietakoseiabeltzain
airean utzi ditu Danone
enpresak.Oderizko (La-

rraun, Nafarroa) bertze
bat ere bai. Bizpahiru
hamarkadatanlitroaketa
litroak ekoiztu dituzte
Danonerentzat.Etaora-
in, inork espero gabe,
apirilaren 1etik aitzine-
ra ez diela esnea gehia-
gobildukojakinarazidie.
Arrazoiak? Urruti dau-
dela, garraioa garesti
ateratzen zaiela, esnea
«soberan» badutela...

Milaka eta milaka li-
tro dira: zazpi abeltzai-

nek guztira 14.000 litro
saltzen baitizkiote Da-
noneri bi egunetik be-

ABELTZAINTZA � ESKUALDEKO ABELTZAINAK KEXU

Milaka eta milaka
litro esne inorako ez
Apirilaren 1etik aitzinera Danonek eskualdeko
sei abeltzaini ez die esnea gehiago bilduko

hin.Urteanbimilioi litro-
tik goiti dira.

KOLPEAK ETENIK GABE
2015ean esnearen

ekoizpen kuota kendu
zutenetikegoeraribuel-
ta eman ezinik ibili dira,
eta Danonetik ailegatu
zaienazkenberriakgain
hartuta, batzuek behin-
tzatesnetakobehiaksal-
tzea erabaki dute. Se-
gituko dutenen pano-
rama ere ez da hagitz
ona. Orain dela 30 bat
urteko prezioan saltzen
duteesneaetagastuak
goiti doaz.Gainera,So-
rian 20.000 behiko us-
tiategi bat egin nahi du-
te, 180.000 tona esne
ekoitziko dituena.

Kexudiraabeltzainak,
haserre.Danonerennoti-
ziak bete-betean ukitu
dituen Ander Elizalde
(Urdazubi),AntonioArbu-
rua eta JesusMendibu-
ru (Orabidea) eta Miel
Mindegiarekin (Zubieta)
solastudaTTIPI-TTAPA.

Esne sektorea burua altxatu ezinik dabil azken hamarkadatan.

Donamaria, Erratzu, Orabidea, Ur-
dazubi eta Zubietako abeltzainei
eragin die erabakiak eta egoerak
gain hartuta, batzuek behiak saltzea

erabaki dute. Gainerakoek bertze
enpresaren batek erostea espero
dute. Edozein kasutan, denek etor-
kizuna ez dute sobera ona ikusten.

DATUA

14.000
LITRO ESNE

biltzen ditu Danonek bi
egunetik behin eskualdean
eta Larraunen. Apirilaren
1etik aitzinera gehiago ez

ditu bilduko.

DANONEK ESNEA EROSTEARI UTZIKO DIEN ABELTZAINAK
ABELTZAINA HERRIA ESNEABI EGUNETIK (litroak)
Juan Jose Urroz Donamaria 1.800
Jose Almandoz Erratzu 1.300
Antonio Arburua Orabidea 1.500
Jesus Mendiburu Orabidea 800
Ander Elizalde Urdazubi 1.800
Miel Mindegia Zubieta 1.800
Fermin Galarza Oderiz 5.000
GUZTIRA 14.000
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Antonio ARBURUA | ORABIDEA

«Ilusioa ez da galdu behar
baina etorkizuna ez dut
sobera ona ikusten»

«Danonek pikutara bidali
gaitu». Halaxe dio Orabideko
Antonio Arburuak. Kexu da:
«arrunt gaizki egin du. Beti
egin dugu berak errandakoa,
inbertsioak egin ditugu... eta
orain inbertsio horiek ez dute
ja balio. Gainera, egun bate-
tik bertzera erran digu». Ez
omen zuten halakorik espe-
ro:«gandenurteantrankilego-
teko erran ziguten eta handik
6-7 hilabetera etorri da hau.
Arrasgaizkiportatudaetaho-
ri azpimarratu behar da».

Arburuatarrak
aspaldi hasi ziren
Danonerekin la-
nean: «kanpora
saltzenhasigine-
nean,Copeleche
enpresari saltzen
genion,bainagu-
tixeagopagatzen
zutelako eta gai-
nera aisa luzeago pagatzen
zutenez,Danonerekinhasigi-
nen», kontatu digu Arburuak.
Geroztik 25 bat urte pasatu
dira. Urte hauetan bertze
enpresetatik ere eskaintzak
jasoomendituzte, «bainaguk
Danonerekin segitu dugu».
Orain arte «ongi» moldatu di-
rela ere adierazi digu, nahiz
etaaitortudigunenpresak«au-
nitz exijitu» izan diela, «baina
gukbetiberakerrandakoaegin
izan dugu». Exijentzia horie-
taz aritu zaigu: «esne kuota

kendutakoan,deskontuakegi-
ten hasi ziren. Urteko kontra-
tuak egin dizkigute, eta aitzi-
netik erran behar izan dugu
zenbat ekoitziko genuen hila-
bete bakoitzean. Aitzinetik
errandakoa pasatuz gero, to-
nako 90 euroko deskontuak
egindizkigutehiruhilabetero»,
azaldu digu. Bere irudiko,
«kuota mantendu izan balu-
te, ez ginateke afera honeta-
ra ailegatuko».

Poliki-poliki behi kopuruan
ere beheiti egin dute: «lehen,

esnetako 45-50
behigenituen,eta
gaur egun, 30 di-
tugu.Saltzendu-
gunesne litro ko-
puruan ere de-
zente jaitsi gara,
behi gazta ere
egiten baitugu».
Halaere,oraindi-

tuzten behiak etxean man-
tentzeko asmoa omen dute
eta bertze enpresa batekin
akordioren batera ailegatze-
ko itxaropena ere badute: «ez
dugu oraindik sinatu, baina
Kaikuk esnea hartuko digula
erran digu». Otsail hondarre-
an egitekoa omen dute ber-
tze bilera. Alde horretatik po-
zik dago Arburua, baina gar-
bi mintzatu da: «ilusioa ez da
galdu behar, baina etorki-
zuna ez dut sobera ona ikus-
ten».

«Guk beti Danonek
errandakoa egin
dugu eta egun
batetik bertzera
etorri da hau. Arras
gaizki portatu da»

Jesus MENDIBURU | ORABIDEA

«Behi gazteak saldu eta
gainerakoak haragitarako
aprobetxatuko ditut»

«Orain guti arte gure be-
harra zutela eta gurekin kon-
tent zirela erraten zuten eta
begira orain zer egin duten».
JesusMendibururenhitzakdi-
ra.Danonerenerabakiarenon-
dorioz bera da kaltetua izan
denOrabidekobertzeabeltzai-
na. Baserrian bakarrik bizi da
eta lan aunitz egindakoa da.
Jubilatzeko bi urte gelditzen
zaizkio eta bitarte horretan
orain arte bezala esnea sal-
tzen segitzeko asmoa zuen.
«Nahizetaesneaduela30bat
urteko prezioan
saltzen dugun,
honetanusatuak
garaetahonetan
segitzea erabaki
izan dugu».

Orain, ordea,
egoerakhalabe-
hartutaaldaketak
egin behar izan
ditu: «Biegunetik1.000-1.200
litrosaltzeraailegatu izannaiz,
baina Danonek esnea eros-
teari utziko diola erran digu-
netik behiak saltzen ari naiz
eta orain 500 bat litro ekoiz-
ten ditut bi egunetik». Gaur
egun, 35 behi ditu, horietatik
24esnetakoaketagainerako-
ak suitzarrak.

Ongi ezagutzen duen lan-
bidea da, aspaldi ari baita ho-
netan: «nik 15 bat urte nitue-
larik aita esnea kanpora sal-
tzen hasi zen. Garai hartan ez

zen karreterarik eta bi egune-
tik 80 bat litro saltzen genitu-
en. Copelechekoak jeep ba-
tean etortzen ziren bila». Gu-
rasoek hasitako bideari segi-
tuzionMendiburuk,etaorain
dela 25 bat urte Danoneri sal-
tzen hasi ziren, «Copelechek
guti pagatzen zigulako». Ge-
roztikDanonerekin«ongi»mol-
datu dela azaldu digu, baina
berak ere, «beti exijenteak»
izandudirelaonartudigu: «ur-
teko kontratuak egiten hasi
zen, segurtasunagatik egiten

zutela esaten zu-
ten, baina ez da-
k i t n ik . . .» , d io
Mendiburuk.

Hortaz,martxo
hondarrera arte
Danoneri esnea
saltzen segituko
du, eta ondotik,
«behigazteaksal-

du eginen ditut eta gainera-
koakharagitarakoaprobetxa-
tuko ditut». Bertze enpresa-
ren batean aterik jo ote duen
ere galdetu diogu Mendibu-
ruri, baina «ezetz» erantzun
digu: «baserrian bakarrik na-
go eta dena neronek egin be-
har dut. Lan honekin segitu-
ko duen norbait bilatzen ere
saiatu naiz, baina ez dut inor
harrapatu». Hortaz, esnetako
behi batzuk kendu eta hara-
gitakoekin segitzea izanenda
bere apustua.

«Nahiz eta esnea
duela 30 bat urteko
prezioan saldu,
honetan usatuak gara
eta honetan segitzea
erabaki izan dugu»



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 680 zk.

2017.02.23

Ander ELIZALDE | URDAZUBI

«Danonek salmenta jaitsi
dela erran digu eta bertze
bati bikoitza ekoizteko»

28 urte baino ez ditu An-
derElizaldeurdazubiarraketa
aitaren lana gustuko zuelako
hasi zen bera abeltzaintzan:
«hemen ez dago astebururik,
bainagustatzenzait».Betida-
nik ikusi izan du aita behiekin
lanean, kanpora esnea sal-
tzen, eta duela bozpasei urte
aitarekin bazkide hastea era-
baki zuen. Gaur egun gazte
gutikegitenduenapustuaegin
zuen, nahiz eta jakin abeltzai-
naren lanbideak dituen argi-
ilunak.

Etxean duela
30baturtetik sal-
tzen diote esnea
Danone r i e t a
«orainurtebatzuk
arte ongi molda-
tu»direlaerrandi-
gu Elizaldek. Are
gehiago, kontatu
digunez, «inber-
tsioak egiteko dirua ere au-
rreratzen zuen eta lagundu
egiten zuen». Duela hiru urte
hasi omen ziren gauzak oker-
tzen:«urtetikurterahandikedo
hemendikkentzen joanda,eta
duela bi urtetik honat, esne
kuota kendu zutenetik, egoe-
rak okerrera egin du». Ordu-
an hasi zen Danone urteko
kontratua egiten eta horrekin
kritiko azaldu da: «urte osoan
zenbat esne eginendugunai-
tzinetik erran behar dugu, hi-
labetez-hilabete, eta hori ezin

dugu jakin.Etahasieranerran-
dakotikpasatuzgero,deskon-
tuak egiten hasi zen». Esne li-
troagatik ordaintzen dieten
prezioa ere hilabetero alda-
tzen dietela gaineratu digu.
Etagerodendakoprezioa ikus-
tean «tripakomina» sentitzen
duela onartu digu, «eta gai-
nera, hori ez da esnea, erdi
urada.Hemengarbidago, ira-
baziak erdikoentzat dira».

Joan den irailean jakinara-
zizienDanonekbereerabakia
etaElizaldekadierazidigunez,

«erranzigunakez
zuen garbi zein
zen arrazoia edo
berak ere ez ze-
kien. Salmentak
beheiti egin due-
la, garraioagatik
dela... Baina Ar-
taxoako ekoizle
bati bi aldiz ge-

hiago ekoizteko erran diote».
Ziurgabetasunez begira-

tzen dio etorkizunari, are ge-
hiago, Sorian ireki nahi duten
20.000 behiko ustiapenaren
proiektua etorri zaionean bu-
rura: «hori hala bada, estatu
espainiarraren goitiko aldean
gaudenabeltzainguztiakaka-
bo gara». Kezkak kezka, be-
rak apirilaren 1etik aitzinera
Kaikurekinsegitukodu lanean:
«esneahartukodigutelaerran
digute eta horrek lasaitasuna
ematen du».

Miel MINDEGIA | ZUBIETA

«Handiak nahi duena
egiten du eta baserritarrak
beti atzetik gabiltza»

Haserre. Halaxe mintzatu
zaigu Miel Mindegia: «Dano-
nek ez du hitza bete». Esnea
kanporasaltzenhasi zirenetik
Danonerekin aritu izan dira la-
nean, «35 urte baino gehiago
badira», dio. Kontatu digunez,
«orain dela 10-12 urte, Male-
rrekako abeltzain asko Dano-
netik beste enpresa batzueta-
raaldatuziren.Malerrekaalde-
an gu bakarrik gelditu ginen,
etaDanonekoekezgintuztela
esnea hartu gabe utziko esan
ziguten. Hitza eman ziguten,
etaezdutebete».
Berak argi du:
«handiak nahi
duena egiten du,
eta gu, baserri-
tarrak, beti atze-
tik gabiltza».

Orain arte ez
omendutearazo-
rik izan Danone-
rekin:«zuzenkobratudugueta
guk txukun-txukun egin dugu
lan.Ezdugupenalizaziorikizan».
Azken aldian aurrez adierazi-
takolitrokopuruanpasatuzge-
ro,enpresakdeskontuakezar-
tzen ditu, eta «ez lukeela ho-
rrela lotua izanbehar»ustedu-
en arren, «alde horretatik aisa
moldatu garela» dio.

Lan honetan hasi ziren ga-
raiak ere gogoan ditu: «lehen
haragitako behiak izaten geni-
tuenetageroesnetakoekinha-
si ginen. Hamabi behi jarri ge-

nituen eta horiekin dirua ate-
ratzenzenuen.Bainaoraindue-
la 30 urteko prezioak ordain-
tzendizkiguteetagastuakgoi-
tidoaz.Garaihartandiruaikus-
ten zelako inbertsioak egitera
animatuginen,betihaunditzen
joan gara eta orain esan digu-
te ez digutela kontratua berri-
tuko. Hori ez da plana».

Etxetik kanpo topatu zuten
Danonekoekerabakiarenberri
ematera joan zirenean eta ge-
ro, telefonotik jakinarazizieten:
«haserretu egin nintzen, ez zu-

telako emandako
hitza bete. Esnea
nonahi bazutela,
hurbi lago, ga-
rraioa... Horiek ai-
patu zizkiguten».
Ez zuen halakorik
espero.

Kontua da es-
netako behiak

kentzekoerabakiahartubehar
izan dutela: «ez dugu bertze
enpresaren bati esnea saltze-
ko asmorik. 40-42 behi jezten
ditugu eta esnetako behiak
kendu eta haragitakoekin eta
ardiekin segitukodugu. Inber-
tsio haundiak egin ditugu eta
ahal dena egin behar da he-
men». Beti honetan aritu dire-
la eta horretan segituko dute-
la aitortu digu, baina Minde-
giaren ustez, «baserritarrok
etorkizun motza dugu, lan as-
ko eta irabazi gutxi».

«Dendan esnearen
prezioa ikusten
dudanean, tripako
mina sentitzen dut,
eta gainera, hori ez
da esnea»

«Esnetako behiak
kendu eta haragita-
koekin eta ardiekin
segituko dugu.
Hemen ahal dena
egin behar da»
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Baztango herrietako eskolen ekarpena bilduz Kazeta proiektua
Baztango herrietako eskola guzien ekarpena bilduz Kazeta proiektua izeneko
liburua eta CDa argitaratu zuten duela hamar urte Nora Salbotx eta Xabier Ba-
llarenak, Amaiur eta Oronoz-Mugairiko eskoletako irakasleek. «Hezkuntza mun-
duko askorentzat tresna baliagarria izan daitekeela uste dugu, irakasle, guraso,
zein hezkuntza zientzien eremuan diharduen kide askorentzako» zioten ahoba-
tez. Duela hamar urte aurkeztu bazuten ere, aspalditik hasiak ziren lanean: «Proi-
ektua orain zortzi urte jarri genuen abian, internet eta teknologia berrien inguru-
ko kezka hori agertu zelako», aipatu zioten TTIPI-TTAPAri.

Hilketaren eszena da, fresko dago. Gertatu
berri da. Ez da polizia zientifikoa etorri. Hil-
dakoabertanda.Hiltzailea ere, testiguakere

bertan daude. Hildakoa bertan da, baina ez dirudi
hilik. Mugitu egiten da, baina isilik dago. Bost dira
solasean. Itxuraz solasaldi atsegina. Baina itxura
faltsua da. Hain faltsua, hiltzaileak ez duela hiltzai-
le itxurarik, eztahildako-
akhildakoarenaere.So-
lasaldiak atsegina diru-
di. Baina konturatu or-
duko hiltzaileak labana
atera du. Hain izan da
azkarra, sotila, testigu-
ek ez dutela ikusi. Ez di-
ra konturatu. Hain izan
da azkarra, hildakoak berak ere, une batean, egin
duela duda. Baina atera du labana eta zuzenean
joan da bihotzera. Hitz bat, keinu bat, tonua... Ez
dago argi. Baina hildakoak nabaritu du labankada,
eta orain ziur dago. Hiltzaileak irribarre fin batekin
eman dio amaiera gertakariari. Eta hildakoak bu-
ruamakurtudu.Egiazki, ezdahilketarikeman, itxu-
raz behintzat. Baina hildakoa bertan da.

Sotilki

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Arantxa ARREGI
Kantu bazkarian omendua

Garapen agente izan
zen denboran Baztan-
Bidasoaldeasustatzeko
egindako lana eskertuz
omendukodutemartxo-
aren11nIbardingoMen-
dikosagardotegikokan-
tu zaharren bazkarian.

Xabier IBARGARAI
Palan txapeldun orde

Hirugarrena omen da
balekoa,bainaezdaha-
lasuertatuErratzukoaren
kasuan. Munduko pala
txapelketarenfinaleraai-
legatu da hirugarrenez,
bainagalduegindu,orain
Ibai Perezen kontra.

Argibel EUBA
Zubietako inauteak 1960an

1960.hamarkadakoZu-
bietako joaldunakager-
tzendituenBaskerdoku-
mentala aurkeztu zuen
inauterienondoko larun-
batean. Zubietarrek
emozioz ikusizutensue-
diar dokumentala.

Militantzia, boluntariotza, inplikazioa…gaur
egungaltzenaridirenbaloreakdirelaaditzen
dugu noiznahi. Norbere egitasmoa onena

da guretzat eta ezin ulertu bertzeak hor buru-be-
larri ez murgiltzea. Baina ondokoak ere bertze
proiektu bat dauka, gurea bezain garrantzitsua eta
hark hura babesteko bertze ideia bikaina… Izan
daiteke gai guztietara ailegatzeko gai ez garela?

Ba al dugu denera ailegatzerik?

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€
Leitza 22€
Hego Euskal Herria 42€
Ipar Euskal Herria , Europa 75€
Amerika eta Australia 130€

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA

Tel. (+34) 948 635458 • Faxa (+34) 948 635457 • whatsapp: 744 484361 • info@ttipi.eus

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredakzioa Gurutze Pikabea, Eneritz Iraola Publizitatea Usoa Vicente, Amaia Odriozola, Arantza Agirre Berriemaileak Juana Mari Saizar, Ainhoa eta
Maider Ansa, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Josebiñe Agirre, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune eta Itsaso Elizagoien, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin
Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Joana Guerendiain, Martin Bertiz, Mattin Larralde, Juan Mari Barriola, Joxean Ortega, Iñigo Imaz, Marga Erdozain

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia

Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

«Hain faltsua,
hiltzaileak ez duela
hiltzaile itxurarik,
ezta hildakoak
hildakoearena ere»
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Beti iduritu izanzaitLesakakhagitz identitate indar-
tsua eta markatua duela. Hori ezaugarri ona izan
liteke, norbere herriarekiko estimua eta atxiki-

mendua erakusten dituenean, baina hagitz txarra ere
izan liteke, identitateak komunitate bateko kide izate-
ko modu bakarra sortzen duenean; izan ere, modu ho-
rrekin bat egiten ez duena, kanpoan utzi ohi da. Lesa-
kan, lesakar izatea zer den ulertzeko modu bat da na-
gusi, etahorrekematendio formasozialaherriari. Ezau-
garri horien arabera ezartzen da zein pertsona zaion
leialago herriari, eta, azken finean, zein den lesakarra-
go. Lesakaren herri identitate hegemonikoa eraikia da-
go balio eskuindar, kontserbadore eta gaztelaniazalee-
tan. Horrek ez du eragotzi azken hamarkadotan herri
mugimendu dinamikoak sortzea, eta horiek aldaketa
nabarmenak eragitea herrian, baina oinarrian identita-
te hertsi hori nagusi da Lesakan, eta ezaugarri identi-
fikagarribatzukditu:abizena, familiaeta jatorrizkoetxea
prestigioaren eta erreferentzialtasunaren adierazle iza-
tea;gizonaetagizontasunazentroanparatzea,etaema-
kumeabigarrenplanobateangelditzea—maskulinota-
sunaren gorazarre indartsu horren eraginez, adibidez,
feminismoak herrian presentzia ttikia du oraindik, na-
hiz eta Euskal Herrian azken urteotan gehien indartu
den mugimendu soziala izan—; herriko negozio eta el-
karte batzuek osatzen duten botere faktikoen eragina
etaospea;herriko folkloreaulertzekomoduapatrimonia-
lizatzea, tradizioa aitzakiatzat hartuta interpretazio itxi
etakontserbadorebatemateko;Elizakatolikoareneragi-
na herrikobizitzapublikoandefendatzea,maila sinboli-
koanbederen ikusgarritasunamantentzeko;etaantola-
ketasozialetanetapolitikoetanerabakiakhartzekoberti-
kaltasuna aplikatzea. Europa guziko eskuinak bezala,
Lesakakoak ere defendatzen du identitate hegemoni-
ko horren balioak ‘bertakoak’ direla, naturalki Lesaka-
ri dagozkionak; hortaz, horiekin bat egiten ez duenak,
ezdituherriarenegiazko interesakdefendatzen.Arrazoi-
keta horretan, bitxia da Lesakako eskuinak salbuespe-
naegitenduelabertakohizkuntzarekin; izanere, euska-
rarenhegemoniaetanormalizazioadefendatubeharre-
an, gaztelania identifikatzen du prestigioarekin, forma-
litatearekinetanormaltasunarekin.Ezaugarri horiekgu-
ziek osatzen duten identitate horren konstatazioa da
herriko alderdi eskuindar bakarrak azken hamarkado-
tan hauteskundeetan erakutsi duen nagusitasuna. Bi
aldiz galdu du alkatetza; 2011n argien, hauteskunde-
ak garbi galduta, baina 2015ean babes handiarekin
berreskuratu zuen. Lau urte horien ondoren frogatuta
geldituzengauzabat: indarprogresistabatekhauteskun-
deak irabazteak ez duela erran nahi herriko soziologia
aldatu denik. Horregatik, Lesakan aldaketa progresis-
ta bat egonkortzeko helburua dutenek, soziologia al-
datzeko erronkari heldu beharko diote. Eta soziologia
aldatzeko,Lesakannagusiden identitatekontserbado-
re horren balioak deseraiki beharko dituzte, atalez atal,
eguneroko zinurri lanean.

Lesaka eta identitatea

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Europa kontinente bat da, ekialdeko Ural mendi
haietatik mendebaldeko Finisterre edota Portu-
galeko sudurreraino zabaltzen den lurralde bat.

Hori horrela izanik, barrenean sortu ninduten eta, on-
dorioz, europarra naiz, jaiotzez -eznaiz inor Euskaltza-
indiaren erabakiak kritikatzeko baina, nori otu zitzaion
euro-parra?-.Harira.Generalisimoabizi zela, Francis-
co Franco, alegia, Europa ia amets bat ere bazen. Ba-
tzuentzat amets politiko-ekonomiko-ideologiko-de-
mokratiko eta otuko zaizkizun iko guztiak biltzen zitu-
en ideia izan zela esandaiteke.Hanpurutsu xamar iru-
ditzen bazaizu, ez banauzu sinesten galdetu, galde-
tu garai haietakoei. Total. Egun gauzak ez dira hain
garbi, handi eta baikor. Hobeki esana, larrez beterik
daude iko-ak eta garbituko duenik ez da ageri. Na-
barmenagoak dira iluntasunak kandelak baino.
Motiboa egonik ere, ez dut kexu pertsonalaren hel-
burua. Lotsagarria da hainbeste iko artean balore mi-
nimoak, txikienak, bazter-
tzen ari garela. Nor gara gu
agian traba eginen digute-
lako beharra duen jendeari
etortzeadebekatzeko?Tra-
bari buruz luzehitzegindai-
teke, miserablea izateaz
aparte. Eta hemendik hain-
beste lekuetara, konkistan
batzuetan, joan garenean?
Babesa eman digutenean?
Eta gu hainbeste iko horien
izenean zer?
Gaztelubateraikitzenariga-
ra, babes erretenarekin =
itsaso urez beteriko zanga,
zulo dugu Mediterraneoa.
Milaka itotzendirenekezdu-
teuholdeaeteten,bulkatzenduenolatuabeldurrabai-
no indartsuagoa delako. Europak gotorlekuen lagun-
tzabehar du. Turkiakogobernua erosi-ordainduz, dik-
tadura bat indartzen ari gara Turkian, kurduen suntsi-
keta bideratzenduguhaneta kanpoan.Guri zer?Bes-
te muturrera etorri orain. Marokoko agintariek, Ceuta
eta Melillako harresiekin garatutakoa areagotu nahi
dute. Desagertuarazi nahi dituzte sahararrei lapurtu-
rik eta eurenak ez diren produktuak saltzeko Europak
jartzen dituen itxurako oztopoak. Salmenta irekia eta
inongo trabarik gabe onartu behar zaie edo non-na-
hitik datozenak Europara sartzeko asmoz ez dute ar-
mada eta poliziaren trabarik jasango. Hor konpon Eu-
ropa!
Zein Europa, ordea? Hau da zurea? Zuk antzeko zer-
bait nahi duzu? Hau duzu amets politiko-ekonomiko-
ideologiko-demokratiko eta otuko zaizkizun iko guzti-
ak biltzen duen batasuna? Ez. Inolaz ere ez. Lotsa,
ordea, ez dator europarra izateagatik, Europak
horren aurka ahal guztia ez egitegatik baizik.

Europarra izateaz
lotsatu behar dut?
Juainas PAUL ARZAK

Kolaborazioak

«Nor gara gu agian
traba eginen
digutelako beharra
duen jendeari
etortzea
debekatzeko? Eta
hemendik hainbeste
lekuetara, konkistan
batzuetan, joan
garenean? Babesa
eman digutenean?»
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Pertsonak
direlako!
Garaxi URTASUN, Izargi
ZUMARRAGA eta Oihana
RETEGI
(Baztandarren Biltzarra
elkartearen izeanean

Imajinatu Baztanen
bihargerra lehertzende-
la, Nazioarteko lau po-
litikari burugaberen in-
teresekonomikoetabo-
tere nahiak itsututa.
Bonbeneztandekhain-
bertzemaiteditugungu-
rebazterrak,etxeak, fa-
miliak eta lagunak e-
rrauts bilakatzen di-
tuztela. Zer eginen ze-
nuke? Zure bizitza eta
eskubideenaldeborro-
katu?

Ba hau gertatzen ari
da. Non?Munduko xo-
ko desberdinetan, ber-
tzeakbertzeSirian.Ber-
tako biztanleak, bizirik
iraunnahian,denautziz
ihes egin eta gure lu-
rretara hurbildu dira.
Baina guk muturren ai-
tzineanateak itxidizkie-
guetaaziendenparepi-
latu ditugu Bigarren
Mundu Gerrako kon-
tzentrazio esparruetan
egitenzenantzera.Non
daude pertsona hauen
eskubideak? Eta non
gure lotsa?

Pasadenurtarrilaren
27anHelpNa,Nafarroa-
ko suhiltzaile eta bo-
londres taldea, Bazta-
nen izan zen Greziako
errefuxiatuen kanpa-
mentuetan bizitako es-
perientzia kontatzen.
Testigantzagogorbeza-
in errealak entzun eta
ikustekoaukera izange-
nuen.

Pertsona hauen gu-
zienbizi baldintzak zer-
bait hobetzeko helbu-

ruarekin Baztandarren
Biltzarra elkarteak diru
bilketa bat abiatu du
HelpNaren bitartez.
Bildutakodiruguziazu-
zenean iritsiko da kan-
pamentuetara.

Bakoitzak nahi eta
ahal duen aportazio
ekonomikoa egiteko
Rural Kutxako kontu
korronteahauda:ES40
3008 0043 1126 5257
5719. (Laguntzekoepea
martxoaren 10ean aki-
tzen da)

Ez atzendu: errefu-
xiatuak baino lehen
pertsonak dira.

Euskaltelen
desengainua
Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Auritz)

Espainiako hainbat
telefonia mugikor kon-
painiarekin etsipen eta
asperraldia jasanondo-
ren, egun batean era-
baki genuen Euskalte-
lekinprobatzea,etaha-
ra gure harridura, tele-
fonoz esan zigutenean
konpainiahorretatikber-
tatik, beraien lan espa-
rrua Euskal Autonomia
Erkidegora mugatzen
zela! Zur eta lur gelditu
nintzen ni behinik be-
hin! Badakit, bai, zilegi
dela eta eskubide osoa
dutela horrela jokatze-
ko,baina,aizu!,nikpen-
tsatzennuen,EAEkose-
nideaksolidarioagoeta
sentiberagoak izanenzi-
rela bigarren mailako
euskaldunokin, hauda,
Iparralde eta Nafarroa-

ko euskaldun erruka-
rriokin, eta beharbada
esku bat botako zigu-
telaerdalozeanohone-
tan, guri laguntza pixka
bat emateko, baina ez!,
argi dago ez dela ho-
rrela, eta nik behintzat,
egia esanda, ez nuen
uste horretaraino iritsi
ahalko zirenik, baina
bai!, horrelaxeomenda
eta halaxe onartu be-
harko dugu.

Segituan,EuskalWi-
kipedia entziklopedia
askeanbegiratuetaho-
nako hauxe jartzen zu-
en:EuskaltelS.A.1995.
urteansortutakoeuskal
telekomunikazio kon-
painiada.Laualorretan
banatzen du bere jar-
duera, telefonia finko,
telefoniamugikor, Inter-
net (zuntz optiko, 4G,
ADSL, WIMAX eta sa-
telitebidezkoa)etakable
bidezkotelebistan.Eus-
kaltelen egoitzaBizkai-
ko Zientzia eta Tekno-
logiaParkeandago,De-
rioko udalerrian.

Datuak, gutxi gora-
behera ongi baldin ba-
daude, errepara deza-
gun satelite bidezkoa
ere jartzen duela; hor-
taz, pentsatzekoa da
beren uhinak Iparralde
etaNafarroaraino iritsa-
razteko ez dutela bate-
re arazorik eduki behar,
baina, hala ere, zerbi-
tzua ez digute zabaldu
lurralde hauetaraino,
inolako errukirik gabe
gainera, beraz, susma-
tu beharko dugu, gu ez
garelaosogarrantzitsu,
interesgarri etaerrenta-
garriak konpainia ho-
rretakoburuzagientzat;
penagarria!

Euskal Autonomia
Erkidegoan, pertsona
batzuek joerahanditxoa

dute izen zabal eta en-
tzutetsuak aukeratze-
ko, erakunde, konpai-
nia, eta abar izendatze-
ko momentuan, baina
gero,praktikarenbene-
takomomentuan,ezdi-
rudi oso kontsekuente-
ak direla izen horiekin.
Hona hemen adibide
gutxi batzuk: Euskadi,
Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, Euskaltel, eta
abar. Horiek guztiek,
euskal hitz asko eduki-
ta ere, gero, errealitate-
an, Euskal Herri erdia
baino gehiago baztertu
etazokoratutauztendu-
te.

Ai, ama, hau desen-
gainua! Zer etsipena!
Zeinen dezepzioa! No-
lako etsi gaiztoa! Bai li-
lura-galtzea!Sinonimo-
ak bukatu zaizkit...

Leitzako Erleta
eskolako
ordutegiari buruz
Joseba SAGASTIBELTZA,
Arantxa BARRIOLA, Gar-
biñe SAGASTIBELTZA, Joxe
Fermin LIZARRAGA, Ivan
OLANO (Leitzako Erleta
eskolako gurasoak)

Gutako bakoitzak
bere arrazoiak ditu jar-
dunaldi jarraitua ikas-
turte batez probatzeko
aukeraren alde ala aur-
ka bozkatzeko. Gura-
soak helduak baikara,
ez dugu inoren arrazo-
itzeko ahalmena gutxi-
esten. Alde bateko ze-

inbestekoerabakiaber-
din-berdin zaigu zilegi.

Zentsoa 271. Ikas-
turte batez Jardunaldi
jarraitua probatzearen
alde 159. Jarraituapro-
batzearen aurka 97.
Abstentzioa 15. Boto
emaileen %62.11 eta
zentsoaren %58.67 al-
de.

Hasieran azalduta-
koarengat ik, botoa
emateradeitugintuzten
gurasoguztiakberdinak
baikara,aldebatekoze-
in besteko botoei balio
beraematendiegulako,
gutxiengoarennahiana-
gusitzea da ulertzen ez
duguna.

Hirurogeita bi boto-
koaldearekin irabazizu-
en bozketa jardunaldi
jarraitua probatzearen
aldeko aukerak. Esko-
la komunitate osoa go-
goan hartuz gero, be-
rriz, klaustroaren%100
eta eskola kontseilua-
ren bozketan 9 alde eta
1 kontra gehitu behar
diogu, nagusitu den
gutxiengoa are txikia-
goa eginez.

Errespetagarria eta
esanguratsua denik ez
dugu ukatuko, baina
gutxiengo nabaria.

Daukagun jardunal-
di zatitua ez dugu guk
aukeratu, are gutxiago
o ra i n . Ho r rega t i k ,
hezkuntzadepartamen-
tuari, alde edo kontra-
ko botoak baloratzeko
orduanematendende-
soreka, hau da demok-
raziaeskasia, lehenbai-
lehen zuzendu dezala
eskatzen diogu.

Prentsarako idatzi
hau guraso batzuk si-
natzen dugu, baina
ziur gara, beste asko-
ren babesa ere badau-
kagula.

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 gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Irakurleak mintzo



Prentsatik bildutakoak

«Ideia erabakiak
denen artean hartzea
da, ekarpenak egitea
(bakoitzak dakienean
eta maite duenean)
eta iritzia ematea,
baina ez da erraza eta
inplikazioa lortzea
dugu erronka.
Batzordea berritu
behar denean, herriko
bestak antolatu, edo
txirrindularitza proba
bat, kostatzen da
inplikatzea. Orai, bile-
rak eginen ditugu
herriz herri».

KKoorroo IIRRAAZZOOKKII
Bidaziko idazkaria
GARA 2017.02.12

«Gerora begira ari
gara eragiten, lurrare-
kin bertze harreman
bat izan dezagun sus-
tatzen. Software libre-
arekin lan egiten
dugu, Goiener koope-
ratibari hartzen diogu
energia eta banku eti-
koan ere sartu nahi
dugu. Oro har jendar-
tea aldatzen ari da.
Duela 10 urte zailagoa
zen eta pentsatu nahi
dugu hemendik 10
urtera jendea inplika-
tuagoa egonen dela».  

HHaassiieerr IIRRAATTZZOOKKII
Bidaziko koordinatzailea
GARA 2017.02.12
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NNoorr ddaa JJaaiioonnee ZZaabbaalloo??
Ezkurran jaio eta bizi den pertso-
na arrunta, bere herria eta inguruak
maite dituena. 

ZZeennbbaakkii bbaakkooiittiiaakk eeddoo bbiikkooiittiiaakk
 ddiittuuzzuu nnaahhiiaaggoo??
Bikien ama izanik... bikoitiak, duda-
rik gabe. 

ZZeeiinn aaffiizziioo ddiittuuzzuu??
Familiarekin denbora pasatzea da.
Hori bezalakorik ez dago! 

SSoorrtteettxxeeaann bbiizzii zzaarreettee......
Gurasoen kabia bezalakorik ez
 dago… bertan beti sentitu izan naiz
etxean, babesturik.

Ezkurra kolorez beteko da laister...
Inauteriak martxoaren 4an  izango
dira eta ekitaldi desberdinak anto-
latu ditugu: musikariek lagunduta
herriari buelta, ipuin kontalaria, txo-
kolatada eta jokuak eta gauean  Triki-
Bertso-Afaria.

ZZeerr dduuttee bbeerreezziiaa EEzzkkuurrrraakkoo iinnaauu--
tteerriieekk??
Herri txikia izanik kaleak kolo-
rez bete eta ohi ez  bezala, ka-
lean gora eta behera ibil tze -
ko aukera ezin hobea  di ra.
Adin guz tietako jendea elkartu
eta giro ederra sortuaz.

HHeerrrriiaarrii bbiizziiaa eemmaatteekkoo,, llaann eeggiinn
 bbeehhaarr ddaa eezzttaa??

Herri txikietan gero eta jen-
de gazte gutxiago gelditzen da

eta adineko pertsonak ekintza des-
berdinetan parte hartzera animatzea
gehixeago kostatzen da. Hala ere la-
nean ari gara eta harrera ona dute
antola tzen ditugun ekintzek. 
MMoozzoorrrroottzzeekkoo oohhiittuurraarriikk bbaadduuzzuu??
Ohitura berreskuratzen ari naiz… 

MMoozzoorrrrooaa zzuukk eeggiinnaa eeddoo eerroossiiaa??
Mozorroak pentsatuak izaten
 dira baina, ahal dela, etxean ditu-
gun gauzekin konpontzea gusta -
tzen zait....

EEzzkkuurrrraakkoo ttxxookkoorriikk mmaaiitteeeennaa??
Gure familiaren etxeko inguruak . Bi-
zitza osoko oroitzapen goxo eta be-
reziak gordetzen dituzte neretzat eta

lasaitasun iturri dira.
AAmmeettss bbaatt?? 
Ezkurra nere on-
dorengoentzat
herri osasuntsu
eta bizia izateko
laguntzen ari nai-

zela pentsa 
tzea.

11 galdera labur

� Jaione ZABALO   � Ezkurrako herritarra
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26 emakumek
osatzen duten
Buhaminak
abesbatza eta
zeltiar musika
jotzen duen
Ivan Allue
izanen dira
berrikuntza
nagusiak

TTIPI-TTAPA
Ibardingo Mendiko

sagardotegian Kantu
Zahar bazkaria antola-
tu dute aurten ere,
martxoaren 11n. Larun-
bat horretan 14:00etan
eginen den bazkariaren
eta bertan banatuko den
kantu liburuaren prezioa
45 eurokoa da. Gaine-
ra, urtetan Cederna-Ga-
ralur erakundearen es-
kualdeko garapen-
agentea izan den Aran -
txa Arregiri omenaldia
eskaintzeko aprobe -
txatuko dute.

Parte-hartzaileei da-
gokienez, batzuk ohi-
koak eta bertze batzuk
berriak izanen dira. Ohi-

koak, Angel Mariezku -
rrena (antolatzailea), Ai-
tor Mendiluze bertsola-
ria, Frantzisko Santxo -
tena (eskujolea) eta Ai-
tor Ibarra  Jalisko (tron-

peta) izanen dira. Be -
rrikuntza nagusiak, be -
rriz, Zuberoako 26 ema-
kumek osatzen duten
Buhaminak abesbatza
eta Eskozia eta Irlanda-

ko zeltiar musika gaita-
rekin eta bertze hainbat
musika-tresnekin jotzen
duen Ivan Allue bilbo-
tarra izanen dira.

Hiru urtez kantu afa-
riak egin zituzten eta
azken bi urteotan kan-
tu-bazkaria antolatu du-
te Mendiko sagardote-
giak eta Angel Ma-
riezkurrenak. Eta, nos-
ki, taula gainera igotzen
diren abeslari eta mu-
sikariak aditzeaz gain,
bazkaltzera hurbiltzen
diren guztiek kantuan
aritzeko aukera ere iza-
nen dute.

Izen-ematea edo
erre serba 948 630302
edo 670 365011 telefo-
noetan egin daiteke.

Kataku ostatuaren
berrirekitze besta

Kataku herri ostatua-
ren berrirekitze besta
eginen dute otsailaren
24an ,  o r t z i r a l ean
20:00etatik aitzinera.
20:00etan ateak ireki eta
luntxa eskainiko dute.
22:00etan kontzertuak
Le trois satelite, MUN
eta Joseba Irazoki&Fe-
lix Buff taldeekin.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 11N MENDIKO SAGARDOTEGIAN

Arantxa Arregi omenduko dute
Ibardingo kantu bazkarian

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA
Ivan Alluek zeltiar musika eskainiko du.

TTIPI-TTAPA
Endarlatsak histori-

an zehar izan duen ga -
rrantziaz aritzeko jar-
dunaldiak antolatu di-
ra. Hilaren 24an, ortzi-
ralean 18:30ean Endar-
latsako fusilamenduak.
Santa Cruz apaiza so-
lasaldia eskainiko du-
te Beralandetan Jesus
Arratek eta Aurelio Gu-
tierrezek gaztelaniaz
eta hilaren 25ean bisi-
ta gidatua eginen da
Aurelio Gutierrezekin.
Oinez joateko larunbat
goizeko 9etan gelditu-
ko dira Herriko Etxeko
Plazan eta autoz joa-
ten direnak 10:30ean
Endarlatsan bertan. 

Bigarren Karlista-
dan, Santa Kruz ape-
zak 28 karabinero fu-
silatu eta bertze 7 bo -
rro kan hil ziren Endar-
latsan eta horiek go-
goratuz, Basilio Lacort
Larralde beratarraren
ekimenez monumen-
tu bat eraiki zen. Mo-
numentua ondare kul-
tural izendatu dezala
eskatu dio Udalak
Principe de Vianari, di-
tuen akats batzuk zu-
zenduz.

HITZALDIA ETA BISITA

Endarlatsa
historian zehar
ezagutzeko
hitzorduak



Nafarroan
albienteak
dituen lehen
udalerria da
sistema
honetan
sartzen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak eta Udalak polizi-
en komunikazioko tres-
nak partekatzea hitzar-
tu dute, Foruzaingoa-
ren eta aguazilen arte-
an larrialdien baterako
kudeaketa egiteko, Te -
tra teknologia digitale-
ko irrati-sistemaren bi-
tartez.

Akordio hori arau tzen
duen lankidetza-hitzar-
mena berriki sinatu du-
te Nafarroako Jauregi-
an Maria Jose Beau-
mont Lehendakaritza-
ko, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako
kontseilariak eta Josu
Iratzoki alkateak. Lan-
kidetza horren azken
helburua da Foru Ko-
munitatean segurtasun
publikoko zerbitzu «era-
ginkorra, azkarra eta in-

tegratua» sortzea. Era
horretan, Bera izanen
da Tetra irrati-sisteman
sartzen den albiente-
zerbitzudun lehenengo
udalerria, Nafarroan
udaltzaingoa duten udal
guztiak baitaude dagoe-
neko sistema horretan
sartuta. Hitzarmen ho -
rri esker, Foruzaingoak
eta Udalak larrialdieta-
ko sistema bakarra par-
tekatuko dute, polizia-
eta segurtasun-baliabi-
deen erabilera koordi-
natua eta eraginkorra
lortzeko. Larrialdi bat
gerta tzen denean, Foru -
zain goaren Agintaritza
eta Koordinazio Zentro-
ak aguazilen kokalekua
ezagutuko du geo-
 kokapenerako sistema
baten bitartez, eta al-
binteak zuzenean ko-
munikatu ahal izanen di-
ra aipatutako zentroa-
rekin, portofonoen bi-
tartez.

Udalak hartuko ditu
bere gain irrati-telefo-
niako terminalak eros-
teko, programatzeko,
kontserbatzeko eta ho-
riek GPS sistemara ego-
kitzearekin lotuta sor
daitezkeen gastuak.
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GIZARTEA � HITZARMENA GOBERNUAREKIN

Larrialdien
kudeaketa
sisteman
sartu da herria

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Musika Eskolako pianojoleak Andoainen sarituak
Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolako zazpi ikasle sarituak izan ziren otsaile-
ko lehen asteburuan Andoainen burutu zen XII. Piano jaialdian. Guztira, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko, Lapurdiko eta Nafarroako 758 pianojolek parte har-
tu zuten eta Mari Jose Bergararen ikasleek zilarrezko domina bat eta urrezko
6 domina lortu zituzten. Bakarlarien A mailan (12 urte arte), Luka Newell-ek (8
urte) zilarrezko domina lortu zuen eta Ainhoa Elgorriagak (8 urte), urrezko do-
mina eta aipamen berezia. Sei eskutako A mailan (12 urte arte), urrezko domi-
na eskuratu zuen Axuri Zapiain, Onintza Goia eta Saioa Garciak osatutako hi-
rukoteak. Hiruek zortzi urte dituzte. Bakarlarien B mailan (14 urte arte), azke-
nik, Nahikari Loiartek eta Leire Ruizek urrezko domina bana lortu zuten. Biek
13 urte dituzte. Azpimarratzekoa da Ainhoa Elgorriagak lortu zuen aipamen be-
rezia (denetara 20 eman ziren 758 partaideen artean) eta gainera, epaima -
haiak bukaerako kontzertuan parte hartzeko aukeratu zuen.

MARTXOAREN 4AN

Hazien Eguna antolatu du Bidasoko Hazien Sareak
Bidasoko Hazien Sareak antola-

tutako Haziaren Eguna bi saiotan
eginen dute aurten ere.  Lehenbizi-
koa Beran izanen da martxoaren
4ean. Larunbat horretan 10:30ean
hasiko da Rikardo Baroja eskolako
idorpean. 

Han mahai batzuk izanen dira,
ekartzen diren haziak paratzeko, eta
noski, han direnak nahi dituenak
hartzeko. Mahai horien inguruan, ha-
zi bakoitzari buruzko ezagutzak el-
karbanatuko dituzte: nondik lortu-
ak diren, noiztik egiten dituzten, ho-
rietatik sortzen diren landareak no-

lakoak diren, zein berezitasun di-
tuzten... Hamaiketakoa eskainiko
dute. Eguerdi aldera solasaldi irekia
ere eginen dute. Bakoitzak zer ika-
si edo zeri buruz mintzatu nahi du-
en erran ahal izanen du, eta gai ho-
rien arabera taldetan bildu eta ari-
tuko dira. 

Besta borobiltzeko, eta segitu na-
hi dutenentzat, bazkaria eginen du-
te Etxalarko Txokoan.

Astebete beranduago, martxoa-
ren 11n Lekarozen ere eginen dute
Hazien Eguna, Hazitik Hozie eta Le-
gate taldeen eskutik.



Nafarroa
Oinezen lehen
jarduera handia

Aitor AROTZENA
Oiartzun eta Lesakak

bat egin dute Nafarroa
Oinez 2017ko lehen kul-
tura ekimenetan, otsai -
laren 11n Aiako Harrien
Oiartzungo magalean
egindako bi jarduere-
tan. 

Lehenik, Arditurrin
tobera tailerra eskaini
zuen Soinuenea Funda-
zioak, eta 60 bat lagun
gerturatu ziren. Tartean
Lesakan toberaren ohi-
tura berpiztu zuen Dio-
nisio Muxikaren bilobak
zeuden, Arritxu eta Ira -
txe Muxika. Dioni eta
Patxi aita eta osaba la-
gun zutela tobera jo zu-
ten, eta musika tresna-
ren inguruan zenbait
azalpen aditu eta gero,
bertze batzuk ere ani -
ma tu ziren tobera jo -
tzera.

Ondotik, Arritxulo
aterpea txiki gelditu zen
Amets Arzallus, Ando-
ni Egaña, Alaia Martin
eta Eneko Fernandezek

eskainitako bertso-tra-
ma aditzeko. Agiñako
errepidea eta Aritxule-
giko tunela bortxaz egin
behar izan zuten traba-
jadoreen inguruko tra-
ma landu zuten lau ber -
t solariek, Iban Garro gai-
emaileak emandako gi-
doiarekin. Eneko Fer-
nandez trabajadore
izan dako Donatoren la -
rruan aritu zen, Alaia
Mar tinek honen emazte
Ireneri eman zion aho -
tsa, Amets Arzallus zain -
dari lanetan aritutako
Jose izan zen, eta Ando -
ni Egañak inguruko ba -
se rri bateko Segundo
ne rabearen paperean
abestu zuen.  Bertso tra-
maren bukaeran jendea
zutik, txalo zaparrada
luzea eskaini zieten. Gai-
nera, Baserri bertso la -
ria frankismoko langile
behartuetako bat izaki,
bere bertso zaha rrak
kan tatu zituzten herri   ko
eta Oiartzun go ber  tso-
eskolako ikas leek. 

Guztiari behar beza-
lako bukaera emateko,
70 bat lagun Arritxulon
bertan antolatutako afa-
rian izan ziren.
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LESAKA

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 11N 

Tobera tailer eta
bertso-trama
arrakastatsuak
Aiako Harrien
magalean

ARGAZKIAK: NAFARROA OINEZ
Tobera tailerra Arditurrin eta bertso-trama Arritxulon.

ARGAZKIA:  TXEBI ARRIAGA

Euskal Herriko 600 kiloko finala herrian martxoaren 4an
Euskal Herriko goma gaineko sokatira txapelketan 600 kiloko finala jokatuko
da martxoaren 4an udal pilotalekuan. Herriko taldeak bertan izateko lehen urra -
tsa eman zuen otsailaren 11n Bermeon (argazkian), bigarren izan baitzen.
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ETXALAR

Martxoaren
1ean bukatuko
da izen
emateko epea

Irune ELIZAGOIEN
Mar txoa ren  11n

Etxa larko gazteak Adu-
nako Zabala sagardo-
tegira joanen dira. Au-
tobusa  egue rd i an
13:00etan aterako da
herri sarrerako aparka-
lekutik eta goizeko
4etan itzuliko da. Mar -
txoaren 1a arte izanen

da apuntatzeko epea
Herriko Ostatuan edo
Elutsan 20 euroko sei-
nalea utziz.

‘Etxalarko
Hilarriak’ liburua
aurkeztuko du
Pello Apezetxeak

Otsailaren 24an, or -
tzirale arratsaldeko
6:30ean, Pello Apeze -
txeak  Joandakoen oroi-
garriak; Etxalarko Hila -
rriak liburuaren aur-
kezpena eginen du Kul-
tur etxean.

GIZARTEA � MARTXOAREN 11N ADUNARA

Urtero bezala
sagardotegira
irteera
antolatu dute
gazteek

ARGAZKIA: JONE BIZENTE ETA ARANTXA MIKELESTORENA

Etxalarko Arkupeak elkarteko kideen besta
Arkupeak elkarteko Etxalarko ordezkaritzak otsailaren 12an, bazkideekin egi-
ten duen urteroko besta antolatu zuen. 12:00etan meza izan zen hildako bazki-
deen oroimenean eta ondotik 29 lagunek elkartasuneko bazkaria egin zuten
Herriko Ostatuan. Bazkalondoan Arkupeak antolatutako herriko mus txapelke-
ta jokatu zuten 4 bikotek. Irabazleak Benantxio Elizagoien eta Manuel Arrosa-
mena izan ziren, bigarrenak Joxemari Olagarai eta Domingo Aranburu eta hi-
rugarrenak Jose Luis Arretxea eta Joxemari Maia. Etxalarko txapeldun eta
azpitxapeldunak martxoaren 16an Doneztebeko finalera joanen dira.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Pello Apezetxeak herriko hilarriak aztertu ditu.
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ARANTZA

Pantaleon
Errandonea
omenduko du
Udalak

Nerea ALTZURI
Iaz burutu zen lehen-

biziko edizioa eta arra-
kastatsua izan zen. Aur-
ten ere, trikiti eta pande -
ro soinuak nagusituko
dira frontoian, bertze ur-
te batez, Trikitixa Jaial-
dia antolatu baitu Uda-
leko Kultura Batzorde-
ak martxoaren 11rako. 

Herriko trikitilari eta
panderojoleez gain, in -
guruko hainbat eskoleta -
ko soinulariak bilduko
dira: Donez tebeko Ago -
rre ta Musika Eskola,
Etxa larko trikitilariak eta
Elizagoien ahizpak, Be-
rako Irats Trikitixa Esko-
la eta Isidoro Fagoaga
Udal Musika Eskola, Le-
saka Trikitixa Eskola eta
Lesa kako Udal Musika
Eskola, Martin Aginal-

deren Triki tixa Eskola
(Oronoz-Mugairiko triki-
tilariak) eta Aurtizko Men-
daur Trikiti xa eta Pande-
rojoleen Eskola.

Bertzetik, joan den ur-
tean bezala, Azpeitiko
Sahatsa Dantza Talde-
ko dantzarien emanal-
diak ere tartekatuko di-
ra saioan. Eta bukaeran,
Pantaleon Errandonea-
ri omenaldia eskainiko
dio Kultura Batzordeak.

17:00etan hasita,
arra tsalde polita pasa -
tze  ko modua izanen da.
Partaide guztientzat
oroiga rriak izanen dira
eta zoz ketak ere izanen
dira. Publikoaren artean ,
Aran tzako Hotelean spa
saioa zozketatuko da.

Emanaldirako sarre-
ra 5 euro izanen da eta
12 urtez behetikoek ez
dute ordaindu behar.

Udaleko Kultura Ba -
tzordeak eskerrak eman
nahi dizkie jaialdi hau
antolatzeko laguntza es-
kaini duten guztiei.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 11N

Ehun bat trikitilari
eta panderojole
bilduko dira
martxoaren 11ko
Trikitixa Jaialdian

UTZITAKO ARGAZKIAK

Inauteriak joan dira
Irudi ederrak utzi dizkigute aurtengo inauteriek.Mozorro Zuriak, neska eta mutil ,
argazki polita izan da aurtengoa. Gazteak eta gaztetxoak, denak ere, giro ede -
rrean ibili ziren puxka-puxka baserri eta etxeetan barna. Eskolako mozorro
besta  ere polita; emakumeen afarian eta bertso afarian giro ederra, baita ondotik 
Beñat eta Fernandok eskainitako dantzaldian ere; mozorro kalejira eta lehiaketa 
ere arrakastatsuak izan ziren. Lehiaketan, 16 urtetik beheitiko kategorian, pa-
lomita-saltzaileak izan ziren garaile, eta helduetan, berriz, Euskal Herriko Olinpiar 
Taldea, euren karroza eta guzti. Ondotik, jendetza elkartu zen Binakako Urrezko
Aizkora Txapelketako finalerdian, eta Xabier Orbegozo Arria V.a eta Joseba
Otaegik finalerako txartela lortu zuten. Errifen zozketan, berriz, Jose Manuel
Igoa eta Xebe Iparragirre izan ziren sarituak. Gauez ere herritar eta bisitari aunitz 
hurbildu ziren herri ingurura eta dantzaldia izan zen Gorapean Belfast eta Ohar-
kaberekin… Hurrengo urtekoak ailegatzeko guttiago gelditzen da…

MARTXOAREN 11 BOROBILTZEKO

Pelle-Ttikiren 10. urteurrena eta
Gure Esku Dago Bertso Afaria

Pelle-Ttiki Haur Txokoa koxkortzen ari da eta
10. urteurrena ospatzeko, trikitixa jaialdiak irauten
duen bitartean, haurrentzako tailerrak izanen dira.
Horrez gain, hamar urteko ibilbidearen argazki era-
kusketa ere ikusgai izanen da. Aunitz urtez!

Bertzalde, martxoaren 11 borobiltzeko, Gure Es-
ku Dago bertso afaria izanen da Ekaitza Elkartean,
Iker Zubeldia eta Sebastian Lizaso bertsolariekin.
Afarirako txartelak salgai daude herriko ostatuetan . 

Bortzirietako Emakumeen Mendi Itzulia
aurten Arantzan
Aurten Arantzan eginen da Bortzirietako Emaku-
meen Mendi Itzulia, martxoaren 5ean. Emakume-
ak 09:00etan aterako dira plazatik eta Meakara
igo ondotik, Argatsorora joanen dira, gero Sen-
berrokoborda azpitik Pilotasorora eta Zakutene-
ko bordatik Putzu beltzera. Gero, Arruzpin barre -
na herrira itzuliko dira. 13:00etan elkarretara tzea
eginen da plazan eta ondotik, bazkaria Pabloe-
nean. Joan nahi dutenek martxoaren 2a baino le-
hen eman beharko dute izena (948 635036).

� FLASH
Ekaitza Elkarteko
batzar orokorra
Martxoaren 3an, 20:00 -
etan Ekaitza Elkartean,
batzar orokorra eginen
da. Azken urteko kon-
tuak azaltzeaz gain, baz -
kideen iritziak eta pro-
posamenak bilduko di-
tuzte. Zuzendaritzak
bazkide guztiei parte
hartzeko dei egin die.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � MARTXOAREN 8AREN INGURUAN

Emakumeen
Egunak
hainbat
ekitaldi
ekarriko ditu
Gizarte
Zerbitzuek eta
Berako Goldatz
emakume
feminista
taldeak
antolatuta

TTIPI-TTAPA
Martxoren 8ko Ema-

kume Langilearen Na-
zioarteko Egunaren ha-
rira hainbat ekitaldi an-
tolatu dituzte Bortzirie-
tako Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateak eta
Berako Goldatz Ema-
kume Feminista Talde-
ak.

Martxoaren 4an, la-
runbat arratsaldeko
5etan, Emakumeon gor-
putza: minik gabeko er-
ditze konszientea hitzal-

di-tailerra eskainiko du
Estitxu Fernandezek
Beralandetan. Gero, tri-
kipoteoa eginen dute
eta bukatzeko kantu
afaria.

BORTZIRIETAKO
EMAKUMEEN MENDI
ITZULIA ARANTZAN

Bortzirietako Oina -
rriz ko Jendarte Zerbi -
tzu en Mankomunitate-
ak antolatutako Bortzi-
rietako Emakumeen VIII.
Mendi Itzulia Arantzan
eginen dute martxoa-
ren 5ean. 09:00etan
Arantzako plazatik ate-
rako dira eta Meakara
igo ondotik, Argatsoro-
ra joanen dira, gero Sen-
berrokoborda azpitik Pi-
lotasorora eta Zakute-
neko bordatik Putzu
beltzera, Arruzpin barre -
na herrira itzultzeko.

13:00etan elkarretara -
tzea eginen dute leku
berean .  14 :00etan
bazkaria Pabloenean
(Prezioa: 20 euro). Izen
emateko azken eguna
martxoaren 2a izanen
da. Ho rretarako, 948
635036 telefonora dei-
tu behar da. 

Martxoaren 5ean,
arra tsaldean margo era-
kusketa bati hasiera
emanen diote eta bi as-
tez egonen da ikusgai.

Martxoaren 7an, as-
tearte arratsaldeko

4 :30ean  Lesakako
Harri ondoa Kultur Etxe-
an, Cuidarse para cui-
dar hitzaldia eskainiko
du Alzheimer eritasuna
dutenen senideak bil -
tzen dituen AFAN elkar-
teak.

Martxoaren 8an, as-
teazkenean 12:30ean
elkarretaratzea eginen
dute Toki Ona institutu-
an eta 13:00etan filma
eskainiko dute Kultur
Etxean. Beti bezala,
20:00etan elkarretara -
tzea eginen dute Mu-

kixu zubian.
Martxoaren 10ean,

ortziralean 18;30ean,
Gutik Zuradokumenta-
la eskainiko dute Etxa -
larko Kultur Etxean.

Martxoaren 12an,
igandean 18:00etan
Sufragistas filma eskai-
niko dute Berako Bera-
landetan.

Martxoaren 19an,
igandean 18:00etan,
Beraren konkista an -
tzezlana eskainiko du-
te Berako Kultur Etxe-
an.

UTZITAKO ARGAZKIA

Presoen aldeko argazki lehiaketako lanak postal bihurtu dituzte
Bortzirietan preso eta iheslarien sustengurako taldeek bultzatuta argazki lehia-
keta antolatu zuten eta ostatuetan eta dendetan jarri zituzten ikusgai. Sei bozka-
tuenak postal bihurtu dituzte orain (irudian horietako bat) eta «orain u rrats ba-
karra falta zaigu, postalak, presoei, iheslariei zein deportatuei bidaltzea». Lehia -
ketan modu batean edo bertzean parte hartu dutenei eskerrak eman dizkiete
antolatzaileek: «Gizartearen inplikazioa nahitanahiezkoa da, eta hau maila ezber-
dinetakoa izaten ahal da,argazki lehiaketa honen adibidea da,batzuek argazkia
bidali dute, bertze batzuek ostatu eta dendetan bozka eman».



16 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 680 zk.

2017.02.23

GIZARTEA

GIZARTEA � BAZTAN-BIDASOALDEAN

‘Herrian erosi,
euskaraz erosi’
merkataritza
kanpaina abiatu
da eskualdean
Kanpainarekin
lotuta, argazki
lehiaketa ere
antolatu dute
Baztan,
Malerreka eta
Bortzirietako
Euskara
Zerbitzuek

TTIPI-TTAPA
Azkeneko ikerketa

soziolinguistikoetan ar-
gi islatzen da Baztan,
Malerreka eta Bortzirie-
tako bezeroek esker -
tzen dutela zerbitzua
euskaraz jasotzea. Gai-
nera, kontuan hartu be-
har da eskualde hone-
tan euskaraz ongi hitz
egiten duten hiztunak
%80 inguru d i re la .
Baztan, Malerreka eta
Bortzirietako Euskara
Zerbitzuek eskualdeko
merkataritza bultzatze-
ko kanpaina bateratua
abiatuko dute dagoki-
en esparrutik, euskara-
ren sustapenetik. 

Otsailaren 10ean
Malerrekako Mankomu-
nitatean egindako pren -
tsaurrean udal ordezka-
riek eta Denok Bat Fe-
derazioko kideek jaki-
narazi zutenez, kanpai-
naren lelo nagusia He -
rrian erosi, euskaraz ero-
si izanen da. Aukeratu
duten irudiak euskaraz

erosi nahi duten per -
tsonei egindako keinu
positibo bat adierazi na-
hi du. Baztan-Bidaso-
aldeko udalen ordezka-
r i ,  Joseba  Otondo
Baztango alkatea, Mar-
ga Erdozain Donezte-
beko zinegotzia eta
Mentxu Peña, Aran tza -
ko zinegotzia izan zen
agerraldian eta Denok
Bat Federazioko or-
dezkari, Helena Santes-
teban (Berako Larun
Haizpe elkartea), Deñe
Abuin (Lesakako Mer-
katari eta Zerbitzuen El-
kartea) eta Zuzen Ka -
rraskedo (Bertan Baz -
tan) izan ziren agerral-
dian.

Kanpainan parte
hartzeko irizpide baka -
rra zehaztu dute: salto-
ki, ostatu edo enpresa-
ko langileek gutxienez
euskara ulertu beharko
dute. Kanpainan parte
hartzea dohainik izanen
da.

Kanpaina honen bi-
dez hainbat euskarri pa-
ratuko dituzte merkata-
ri eta ostalarien esku:
Irekita/Itxita kartel txi-
kia, Ordutegiakartel txi-
kia, Merkealdiak karte-
la eta atean paratzeko
bi binilo honako mezu
hauekin: Gurekin eus-
karaz lasai aski, zerbi -
tzua euskaraz emateko
gaitasuna dutenenda-
ko eta Poliki baina eus-
karaz, euskaraz ulertze-

ko gai direnendako. Bi
mezu hauekin mahai-
gainekoak ere sortu di-
tuzte.

ARGAZKI LEHIAKETA
Kanpainar i  indar

emateko eta bezeroak
inplikatzeko asmoz, ar-
gazki lehiaketa bat ere
eginen dute. Argazkiak
kanpainan parte har tzen
duten saltoki edo osta-
tuetan atera beharko di-
ra eta gaia honako hau
izanen da: Euskara eta
merkataritza.

Lehiaketan, eroske-
ta txarteletan 150na eu-
roko bi sari banatuko di-
ra, lehena argazkia egin
duen pertsonari, biga -
rrena argazkia aterata
dagoen saltoki edo
ostatuari. Argazkiak aur-
kezteko epea otsailaren
20tik apirilaren 7ra iza-
nen da eta argazkia He -
rrian erosi, euskaraz ero-
si kanpainan parte har -
tzen duten saltoki edo
ostatuetan aterata egon
beharko du. Hauek,
otsai laren 28a baino le-
hen adierazi beharko
dute lehiaketan parte
hartzeko asmoa dute-
la, Baztan, Malerreka
edo Bortzirietako Eus-
kara Zerbitzuekin harre -
manetan jarriz.

Argazkia whatsapp
bidez bidaliko da 638
529 785 telefono zen-
bakira.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Kanpainaren aurkeztu zuten merkatari eta udal ordezkariak. Behean, logotipoa.

BEZEROARI KONFIDANTZA ETA HURBILTASUNA

«Bere hizkuntzan aritzeak bezeroari ematen dio
nolabaiteko konfidantza bat, hurbiltasun bat
eta erosoago sentituko da zerbitzu berri hau
eskainita. Aunitzek egunero egiten genuen,
baina nolabait euskaraz dakitenei egiteko
aukera dutela eta ikasten ari direnei ere
animatzeko adierazteko modua da».

Zuzen KARRASKEDO
Denok Bat Federazioa

KEINU POSITIBOA

«Euskaraz erosi nahi dutenei keinu positibo bat
helarazi nahi diegu. Kanpaina Euskara
Zerbitzuen ekimenez sortua da, baina garbi
dago merkatariekin elkarlanean egin behar
dela, herritar guztiengana ailegatzeko».

Marga ERDOZAIN
Doneztebeko udal zinegotzia
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GIZARTEA

GIZARTEA � BOLUNTARIOAK LORTU NAHI DITUZTE

Baztan-Bidasoko
GR ibilbideen
mantenimendua
abiatu da
Nafarroako
Mendi
Federazioak
garatuko du,
Baztan-
Bidasoa
Turismoa
Elkargoaren
laguntzaz 

TTIPI-TTAPA
Iazko udazkenean

inauguratu zen Izpegin
Baztan-Bidasoko GRen
(Ibilbide Luzeak) sarea.
Guztira 208 kilometro

dira, horien artean GR-
11 (Transpirenaika) eta
GR-12 (Euskal Herriko
Bidea) ezagunak, eta
GRT Bidasoa eta GRT
Kulunka ibilibide berri-
ak. Proiektua Nafarroa-
ko Mendi Federazioak
garatu zuen, bideak
markatzeko boluntario
talde baten laguntzaz;
horren antolakuntzan
Baztan-Bidasoa Turis-
moa elkargoak parte
hartu zuen.

2017an ibilbide sare
horren seinalizazioa
mantentzea da helbu-
rua, boluntario taldea

indartuz. «GR ibilbide-
ak baliabide turistiko
garrantzitsua da Baz -
tan-Bidasoan, gure he -
rriak, bailarak eta pai-
saia oinez ezagutzeko
bide seguruak dira; ez
bakarrik mendizale tre-
beentzat, baita ohiko
ibiltarientzat ere. Horre-
gatik ekimen honetan
parte hartzen dugu,

2017an gure helburue-
tako bat da» dio Mikel
Albisuk, Baztan-Bida-
soa Turismoa Elkargo-
ko lehendakariak. Elkar-
goak bere bazkideen eta
Baztan-Bidasoko
biztanleen artean bo-
luntarioak biltzeko kan-
paina abian jarri du,
erron ka handi batekin:
eskualdeko GRen man-

tenimendua bertako bo-
luntarioen bidez egitea. 

Boluntarioa izateko
izen-emateko epea
otsail aren 28an buka-
tuko da. Gero oinarrizko
formazio ikastaro bat
eginen da. Informazioa
eta izen-ematea: info@
baztan-bidasoa.com  /
948 592 323 (goizez) /
659 477 396

UTZITAKO ARGAZKIA

GR ibilbideak mantentzen boluntario aritzeko izena eman behar da otsailaren 28a bitarte.

GIZARTEA � MENDEURRENAREN HARIRA

Ia 5.000 lagunek
bisitatu zuten iaz
Tren Txikitoren
erakusketa
Arrakastatsutzat
jo du Baztan-
Bidasoa
Turismo
Garapenak  

TTIPI-TTAPA
Irun eta Elizondo lo -

tzen zituen Bidasoko
Trenaren mendeurrena
dela eta, Cederna Ga-

ralurreko Baztan-Bida-
soa Turismo Garape-
nak, erakunde publiko
eta partikularren lagun -
tzarekin, iazko ekaina
eta abendu artean Baz -
tan, Bertizarana, Bortzi -
riak eta Malerrekan bar-
na ibili den erakusketa
ibiltaria antolatu zuen. 

Antolatzaileek, espe-
rientzia «hagitz positi-
botzat» jo dute, ia-ia

5.000 bisitari pasatu bai -
tziren erakusketatik eta
bertaratu direnek arras
iritzi onak utzi baitituzte
bisita-liburuan.

Baztan-Bidasoa Tu-
rismo Garapenak Baz -
tan, Bertizarana, Bor -
tziriak eta Malerreka al-
deko herriko etxeen lan-
kidetza eta inplikazioa

eskertu du, baita Eus-
koTren/Euskal Burdin-
bidearen Museoaren,
Manuel Cariñena eta Ju-
an Mari Telle txearen eta
Gamioa Etxearena ere,
balio handiko materia-
la uzteagatik. 

Bidasoako burdinbi-
dea, 1898. urtean sor-
tu zen Endarlatsako

mea tzeak eta Irun lotze -
ko. 1916ko otsailaren
1ean Doneztebera za -
bal du zen eta 1916ko
maiatzaren 28an, Eli-
zondora, bidaiariak ga -
rraiatzen zituen trenean
bihurtuz. 1956ko aben-
duaren 31n bere azken
bidaia egin zuen, Elizon-
dotik Irunera.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Bidasoko Trenaren mendeurreneko erakusketa Zubietan.
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Ikasle
handienak
Izaban daude
eskiatzen
Saldias,
Labaien eta
Narbartekoekin

Maider PETRIRENA
Sunbillako eskolak

zenbait jarduera osa-
garri antolatzen ditu ur-
tero eta aurten aldake-
ta eta nobedade aunitz
izanen dira. Lehen aldiz
5. eta 6. mailako 12 ikas-
leak, Saldias, Labaien
eta Narbarteko ikasle
eta irakasleekin batera
eskiatzera joan dira, o -
tsailaren 19tik 24ra Iza-
bara. Ekitaldien egute-
gian ere aldaketarik iza-
nen da, bigarren hiruhi-
lekoan ospatzen zen
Malerrekako eskola tti-
kien joku topaketa aur-
ten hiruga rren hiruhile-

koan, ekainean ospatu-
ko baita.

Irteerak egiten ere se-
giko dute bigarren hiru-
hilekoan. Lehen hiruhi-
lekoan Haur Hezkun -
tzakoak eta Lehen Hez -
kuntzako bi lehendabi-
ziko mailetako ikasleak
Iruñeko Erraldoiak ikus-
tera joan ziren, eskolan
proiektu bat landu eta
gero. Hagitz ongi pasa-
tu zuten. Bigarren hiru-
hilekoan, ikasle horiek
berak Donostiara joa-
nen dira, Zientzia Mu-
seoa bisitatzera eta on-
doren txikiparkera. Le-
hen Hezkuntzako 3, 4,
5 eta 6. mailakoak be -
rriz Bilboko Guggenhe-
im bisitatzera.

Eskolako kontuekin
segituz, aipatu 2017-
2018 ikasturteko aurre -

matrikulazio epea ere
akitu dela. Sunbillako
eskolan hurrengo ikas-
turtean zenbat neska-
mutiko berri izanen di-
ren hu rren go aldizkari-
an aipatuko dugu. 

Arkupeak
elkartekoen besta

Arkupeak Elkarteko
bazkideen bestak os-
patzen hasiak dira. Sun-
bildarren txanda mar -
txo aren 5ean izanen da.
Goizeko 10etan meza.
11etan mus txapelketa
Ariztigain Kanpinean,
eguerdian bazkaria eta
ondoren sari banaketa
izanen dira. Apuntatze-
ko he rriko delegatua-
rengana jo behar da, Ju-
an Antonio Iba -
rrarengana.

UTZITAKO ARGAZKIA

Martxoaren 5ean hasiko du denboraldia
Koldo Herrerak mendi bizikletan
Koldo Herrera Urroz gaztea berriz ere BTT laster-
ketetan parte hartzen hasiko da. Caja Ruralek an-
tolatzen dituen karreretan parte hartuko du eta
guztira sei lasterketa izanen ditu. Denboraldiari  ha-
siera martxoaren 5ean emanen dio Unzue herrian.
Ondoren martxoaren 19an Kaskanten izanen du
lasterketa. Jarraian apirilaren 23an Ilunberrin, maia -
tzaren 28an Zangozan, ekainaren 4an Liza rran eta
uda pasa ondoren irai laren 27an Arazurin. Zorte
ona izan dezazula!

ESKOLAK UTZITAKO ARGAZKIA
Eskolako ttikienak Iruñeko Erraldoiak ikustera joan ziren, eskolan proiektu bat landu eta gero. Ederki pasatu zuten.

GIZARTEA � ATERALDIAK EGITEN ARI DIRA HARAT ETA HONAT

Jarduera osagarriak
egin dituzte eskolan

SUNBILLA

Ba al zenekien
Otsailaren 5eko arratsaldea iluna eta tristea
izan zela herrian. 7 orduz argirik gabe egon
ginen.

?

� FLASH
Inauterietako
argazki lehiaketa
Inauteriak pasatu di-
ren honetan argazki le-
hiaketan parte hartze-
ko aukera ere akitu da
eta irabazlearen izena
hurrengo TTIPI-TTAPAn
jakinaraziko dugu. 

Meza ETBn
Otsailaren 11, 18 eta
25ean Euskal Telebis-
tako kamerak Sunbi -
llako mezak grabatzen
ari dira eta otsailaren
12, 19 eta 26an goize-
ko 10etan telebistan
ikusteko aukera izanen
da. 
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DONEZTEBE

Martxoaren
10ean Mendi
abesbatzaren
emanaldi
berezia eta
12an ‘Testurak’
bertso-saio
literarioa
izanen dira

Marga ERDOZAIN
Emakume Langilea-

ren Nazioarteko Egune-
ko ospakizunak Male -
rrekako Mankomunita-
teko Preben tzio batzor-
dearekin eta Mendaur
Institutukoekin elkarla-
nean lotu dituzte, egi-
tarau anitza osatuz:
mmaarrttxxooaarreenn 77aann (aste-
artea), Herrigunean
Sufra gistas filma pan-
tailaratuko dute; mmaarr --
ttxxoo aarreenn 88aann (asteazke-
na), goizean Mendaur
Institutuak antolatuta-
ko lila-lasterketa, flash-
mobie eta berdintasun
horma ekimenak buru-
tuko dira; arratsaldeko
8etan zineman Firin-Fa-
randula antzerki taldea-
ren eskutik antzerki
emanaldia izanen da;
mmaarrttxxooaarreenn 99aann (or -
tzeguna) Malerrekako
Mankomunitateko ego-
itzan Ines Bengoaren
eskutik ipuin erotikoen
emanaldia; mmaarr ttxxoo aarreenn
1100eeaann (ortziralean) Ka-
sino elkartean, arratsal-
deko 8etan,  Mendi
Abesbatzak emanaldi
berezia pres tatuko du:
musika, abes tiak eta
antzerkia uztartuz egi-
nen du saioa.  Ondoren,
He rrigunean, afaria iza-
nen da. MMaarr ttxxooaarreenn

1122aann (igandea) zineman
arra tsaldeko 6:30ean
Testurakizeneko ber tso
saio l i terar ioa.  Gai
jartzaile: Amaia Agirre.
Bertsolariak: Oihana
Iguaran, Saioa Alkaiza
eta Ane Labaka.

OSPAKIZUNAK � EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNAREN HARIRA

Martxoaren 8ko ospakizunek
Aste Morea osatuko dute

AFAN elkartearen
tailerra
Norberak bere burua
zaindu zaintzaile izate-
ko izeneko tailerra es-
kainiko dute otsailaren
24an (ortziralea) Ma-
lerrekako Mankomuni-
tatean arratsaldeko
4etan. AFAN taldeak
antolatutako hitzaldia
da (Nafarroako Alzhei-
merra  duten senide-
en elkartea).

Kontsumitzaileen
Informaziorako
Bulegoa
Iratxe kontsumitzaile
elkarteak  debalde es-
kaintzen duen zerbi -
tzuaren egunak hona-
ko hauek dira: otsaila-
ren 24a eta martxoa-
ren 10 eta 24a. Hi -
tzordua lortzeko 948
451746 telefonora dei-
tu behar da. Zerbitzua
Mankomunitateko
egoi tzan emanen da. 

Heziketa 
emozionala 
lantzeko tailerra
Mendaur eta Erreka
Guraso elkarteak an-
tolatutako tailer hau
martxoaren 2an (or -
tzeguna) Mendaur ins -
titutuan burutuko da.
Hau da gurasoei zu-
zendutako ikasturteko
hirugarren tailerra . Hi -
tzordua 15:00etatik
16:30era izanen da.

Martxoko ipuin
txokoak
Martxoko ipuin txokoa-
ren hitzorduak honako
hauek izanen dira:
martxoaren 7, 14, 21
eta 28an. Asteartero
11etatik 12etara mu-
sika eta ipuinaz goza -
tzeko txokoa izaten da,
0-3 urte b i tar teko
umeei zuzendua. Hai-
zea Loriak, musika-te-
rapeuta, zuzendutako
txokoa da.

� AGENDA

2017-18 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIOA MARTXOAREN 1ETIK 15ERA

Askin Haur Eskolak Ate Irekien jardunaldia 
eginen du martxoaren 4an

Marga ERDOZAIN
Martxoaren 4an (larunbatean),

goizean ate irekien jardunaldia bu-
rutuko da. Egun horretan Askin haur
eskola bertatik ezagutzeko aukera
izanen da, bai egoitza, nola hezike-
ta proiektua eta lan taldea ere. Uda-
lak 2017-18 ikasturterako aurrema -
trikula martxan jarri du, martxoaren
1etik 15era.  0-3 urte bitarteko ume-
endako zerbitzu hau erabili nahi du-
ten familiak udal bulegoetatik pa-
satzen ahal dira informazioa eta da-
gokion dokumentazioa eskatzeko.
Askin Haur Eskolak D eredua eska-

intzen du. Familiek eskola-egun osoa
(jantokia barne) edo eskola-egun er-
dia (jantokia barne) aukeratzen ahal
dute. Aurrematrikula bukatu ondo-
ren, udalak eskaerak aztertuko ditu
eta behin-behineko zerrenda kale-
ratuko du. Maiatzaren 19tik 26ra be-
hin betiko matrikula  egin ahalko da.
Ikasturte berria heldu den irailean
hasiko da eta 2018ko uztailaren er-
dialdera bitarte luzatuko da. Prezioei
dagokienez, aipatu behar da Nafa -
rroako Gobernuak haur eskolak
arautzeko ezarritako irizpideak jarrai -
tuz finkatuko direla.

Ba al zenekien
Udalak Alde Zaharreko PEAU izeneko plan urba -
nistikoaren nondik norakoa burutzeko herrita -
rrek egindako 121 inkesta kontuan hartuko di-
tuela. Bertan doneztebarren kezkak, iritziak eta
iradokizunak jasoak gelditu dira. Esker mila,
inkestan parte hartu duten guztiei.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Mendi Abesbatzak ere emanaldi berezia eskainiko du Emakumearen Egunaren
harira. ?
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Gurasoen erdia
baino
gehixeago alde
egon arren,
%60a behar
zen ordutegia
aldatzeko

TTIPI-TTAPA
Nafarroako hainbat

eskoletan bezala lanal-
di jarraia izateko edo
orain arte bezala segi -
tzeko bozketak egin zi-
ren Pulunpa eskolan eta
honako hauek  izan zi-
ren emaitzak. 66 lagu-
neko zentso batetik
65ek eman zuten bo-
toa, beraz parte-hartze
handia izan zen. Jardu-

naldi jarraiaren aldeko
botoa 34 lagunek eman
zuten, kontrakoak 29,
eta xuriak 2. Horren on-
dorioz, %51,5ek eman
zuen lanaldi jarraiaren
aldeko botoa, %44ak
ezezkoa, %3ak xuria eta
%1,5ek ez zuen bozka-
tu. Hau dena kontuan
izanik eta jardunaldi ja -
rraia ezartzeko %60 be-
har zenez, datorren ikas-
turtean ez da jardunal-
di jarraia ezarriko, 6 bo-
toren faltan. Eskolatik
eskerrak b ida l tzen
dizkiete familia guztiei
izan duten parte-har -
tzeagatik.

Aurrematrikula
Aurrematrikulazio

kan paina otsailaren

13tik 17ra izan da. Es-
kolatik aipatu digutenez
beraien prebisioetan, 6
haur izanen dira izena
emanen dutenak eta
heldu den ikasturtean
72 ikasle izanen dira Pu-
lunpa eskolan.

Herritar
bertsolariak

Alazne Untxalo, Iker
eta Egoitz Gorosterra-
zuk Nafarroako bertso-
lari txapelketan hasiak
dira. Beraz, 30 parte
hartzailetatik 3 herritar
izanen dira. Alazne
Untxalo izan da jokoan
sartzen lehena. Joan
den igandean aritzekoa
zen Auritzen, Xabier Te -
rreros, Saioa Alkaiza,
Alazne Untxalo, Patxi

Castillo, Ioar Tainta eta
Joana Zigandarekin ba-
tera. Gorosterrazu ana-
iak, berriz, otsailaren
26an, igande honetan
ariko dura Lakuntzan,
Eneko Lazkoz, Aimar
Karrika, Oier Lakuntza
eta Joanes Illarregirekin
batera. Ea martxoan
eginen diren hiru fina-
laurrekoetako batean
ikusterik baditugun!

Eskola berria
27 urtez eskola be -

rriaren esperoan egon
ondotik martxan dago
jada Eskola berriaren
proiektua. Horretan bu-
ru belarri dabil udala eta
2018 edo 2019rako
martxan egotea espe-
ro da.

Trikidantz
txantreako
erraldoiekin
ikuskizunean

Pasa den otsailarem
12an Txantreako Erral-
doi eta Kilikien Konpar -
tsa galaz jantzi zen Tri-
kidantz taldearekin ba-
tera. Konpartsa Txikia-
ren 25. Urteurrena os-
patzeko ikuskizun pa-
regabea antolatu zuten.
Dantza, zuzeneko mu-
sika, antzerkia, erraldoi -
ak, kilikiak, mitologia,
glamour eta bertze ha-
inbat osagarriz osaturi-
ko ikuskizuna. Eskena-
tokira hamaika gonbi-
datu igo ziren, eta hori-
en artean, baita Triki-
dantz taldekoak ere.

HEZKUNTZA � GURASOEN BOZKETA

Pulunpa
eskolan ez dute
lanaldi jarrairik
ezarriko
datorren
ikasturtean

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Diamantezko Ezteiak ospatuko dituzte Aurtitzen hilaren 27an
Aurtizko Manuel Mindegiak eta Rosalina Elizaldek otsailaren 27an 60 urte ezkon-
durik eginen dituzte. Diamantezko Ezteiak ospatuko dituzte familiarekin.
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NARBARTE

TTIPI-TTAPA
Aurten ere Narbar-

ten inauteriak ospatu-
ko dira, hainbat herritan
bezala, otsailaren 22tik
25era bitarte. Herrita -
rrek hainbat mozorro
prestatu beharko di-
tuzte. Adin guztietara-
ko egitaraua eta otor-
duak izango dira.

OTSAILAREN 22
ASTEAZKENA
• 16:00 herriko plazatik
abiatuko dira herriko
haur eta gurasoak ba-
serrietan barna mo-
zorroturik herriko mu-
sikariekin.

• Ondoren txokolatada
plazan denendako.

OTSAILAREN 23
OSTEGUN GIZEN EGUNA
• 10:00 Eskolan elkar-
tuko dira mozorrotu-
rik eta herriko etxee-
tan ibiliko dira akor-
deolariekin herria alai-
tuz.

• 13:00 bazkaria.
• 16:00 haurrentzako jo-
koak (oilar harrapake-
ta....). Ondoren beren-
dua denentzat.

OTSAILAREN 24A,
ORTZIRALEA
• 21:00 Herriko afaria
mozorroturik. Tartean
mozorrorik onenen sa-
ri banaketa ere eginen
dute.

• Ordu txikiak arte DJ

Txingudiren eskutik
dantzaldia.

OTSAILAREN 25A, 
LARUNBATA
• 11:00 Gosaldu ondo-

ren etxez-etxe ibiliko
dira Itxaso eta Irune
trikitilariekin alaituz
herria.

• Ilunabarrean saskien
zozketa eginen da.

Zorte on denei.
Herritar guztiak ani-

matu nahi dituzte inau-
terietan parte hartzera,
«giro ederrean pasako
ditugu aurten ere».

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 22TIK 25ERA

Egitarau
zabalarekin
datoz aurten
ere inauteriak

UTZITAKO ARGAZKIAK
Haur, gazte eta heldu, denek izanen dute ongi pasatzeko aukera egunotan Narbarten.
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Mankomunitateak
eskaintzen du
denon artean
ordaintzen
dugun
zerbitzua

Fermin ETXEKOLONEA

Argazkian ageri de-
nez, oraindik orain, jen-
deak traste handiak eta
hondakinak edozein
bazterretan bota edo
edukiontzien ondoan
uzten ditu eta hori ezin
daitekeela onartu ohar-
tarazi dute Herrik Etxe -
tik. Oroitarazten dute-
nez, bada Mankomuni-
tateko telefono bat (672
045734) traste handiak
etxetik jasotzeko zerbi -
tzua eskaintzen duena
eta ea bada ohitura har -
tzen dugun deitzeko:
«Denon artean ordain -
tzen dugun zerbitzua da
eta ea erabiltzen du-
gun».

Itturri Nafarroako
txapelketan

Ander Fuentes Ittu -
rri herriko bertsolariak
parte hartuko du aurten
ere Nafarroako Bertso-
lari txapelketan. Mar -
txoaren 5ean Uharten
eginen den final-laurde-
netako azken saioan
kantatuko du Eneko
Fernandez, Sarai Ro -

bles, Xabier Maia, Irati
Majuelo eta Oscar Sanz
de Acedorekin batera.

Gutik Zura
Gutik Zura dokumen-

talaren emanaldia es-
kaini zuten Doneztebe-
ko zineman otsailaren
5ean. Beste hainbat
protagonisten artean
Miel Mindegia eta Xan-
ti Hualde herritarrek
egurrarekin eta zurare-
kin duten harremanaren
berri ere ematen du iku-
sentzunekoak.

Herriko langileak
Langileak hartzeko

deialdia egin du Udalak
Enplegu Zerbitzuaren
bitartez, udaberrian la-
nean hasteko. Errota -
zain eta herriko lanetan
aritzeko izanen dira lan-
postuak.

Buruhaundi tailerra
Buruhaundi tailerra

antolatu du Udalak. Bir-
bira taldeko Ines Gere-
kak eta Amaia Zinkune-
gik eskainiko dute 14
urtetik goitikoei zuzen-
dutako ikastaroa eta bu-
ruhandiak herriarenda-
ko geldituko lirateke.
Doan izanen litzateke.
Hau antolatzeko bilera
otsailaren 22an egite-
koa zuten. Martxoa eta
maia tza artean egiteko
asmoa dute, hamar sa-
ioko ikastaroa. 

ZUBIETA

GIZARTEA � EZ DIRA EDOZEIN TOKITAN UTZI BEHAR

Traste handiak
etxetik biltzeko
telefonora
deitzea eskatu
du Udalak ARGAZKIA: ERNESTO DOMINGUEZ

Oraindik orain, jendeak zaborra eta traste handiak uzten ditu edukiontzien ondoan.

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE

1960. hamarkadako inauteriak ikusteko aukera 
Argibel Euba ikerlariaren hitzaldia izan zen otsailaren 4an Zubietako eskolan.
100 lagun inguru elkartu ziren eta oso aurkezpen polita izan zen, 1960. hamar-
kadan Euskal Herriko kulturari buruz Dan Grenholm eta Lennart Olson suedi-
arrek grabatutako dokumentalen inguruan. Adin guztietako jendea izan zen
bertan. Proiektuaren nondik norakoa aurkeztu ondoren, bi filma eskaini ziren
eta horietako batean, garai hartako Zubietako inauteriak ere ageri ziren. Hunki -
garria irudietan azaltzen ziren batzuk bertan izatea. Zubietarrak aski gustura
egon ziren, eta bertaratutakoek, inauteriei eta joaldunei buruz inoiz ikusi zi-
tuzten irudi zaharrenak ikusteko aukera izan zuten. Liburua nahiz DVD-a sal-
gai daude eta horretarako, eskaera egin behar da Zubietako udaletxean.
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Bertsolariekin
eginen dute
karrika erronda
lehen aldiz

Markel LIZASOAIN

Egun osoko inaute-
ak prestatu dituzte aur-
ten, eta denentzat iza-
nen da dibertsioa. Hon-
darreko urteetan utzixe-
ak egondu dira, eta ba-
serrietako buelta ere
atzen duxea dago, bai-

na gazteak gogotsu hel-
du dira, eta aurrekoen
lekukoa hartu nahi du-
te, herriari bixigarria
emateko. Berritasun
batzuk ere badira. Era -
tsunen urteroko ohitu-
ra badute ere, Saldia-
sen berritasuna da ber -
tsolariekin egitea karri-
ka erronda. Soinularirik
ere ez da faltako! Erron-
da, jakina, majo bazkal-
du ondoren izanen da,
eta iluntzean, berriz, afa-
ria.

MUS ETA MOZORRO
SARIKETAK

Goizean, mus jokoa
eginen dute ostatuan,
10:30etan. Bakoitzak 5
eurorena paratu eta bil -
tzen dena bikote fina-
listarentzat izanen da
trofeoarekin batera. Aur-

tengo beste berritasu-
na, jendea gehiago ani-
matu aldera, mozorro
lehiarena da: mozorro-
rik hoberenak afariaren
ordainak irabaziko ditu;
erronda akitu eta afa-
laurrean kantatuko du-
te bertsolariek saria no-

rentzat den. Hona he-
men programa:
• 10:30etan mus txa-
pelketa.

• Bazkaria.
• Karrika erronda.
• Mozorro politenaren
saria.

• Afaria.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 25EAN, LARUNBATEAN

Egun beteko
inauteak 
heldu dira

ARGAZKIAK: MARKEL LIZASOAIN
2012ko inauteak, Intxureko bordan.

SALDIAS
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EZKURRA

Goizean
frontoian
bilduko dira
mozorroak eta
arratsaldean
ipuin kontalaria
izanen da
Udaletxean

Fernando ETXEBERRIA
Aurten ere inauteri-

ak antolatu ditu Herriko
Etxeak. Martxoaren 4ra-
ko prestatu dituzte eta
ospakizunerako egita-
rau zabala izanen da.
Nahi duenak badu non
gozatu eta ongi pasa!

10:00etan Frontoian
bilduko dira, nahi due-
na mozorrotuta, eta on-
doren herrian barna mu-
sikaren laguntzarekin
ibiliko dira.

16:00etan ipuin kon-
talaria Udaletxean. On-
doren jokuak eta txoko-

latada frontoian. 21:00 -
etan Barranka Ostatu-
an bertso-triki-afaria iza-
nen da, Mendizabal eta
Telleria bertsolariek eta
Oihana eta Oihana tri-
kitilariek alaitua. 

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 4AN

Bertso eta triki
afariak
borobilduko
ditu inauteriak

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Mozorroak janzteko aitzakiarik ez da izango martxoaren 4an. Egun osoko inauteri ospa ki -
zun polita antolatu dute aurten ere.

ARGAZKIAK. FERNANDO ETXEBERRIA

Arkupeak elkarteko herriko bazkideen festaren lekukotza
Aurreko alean aipatu genuen bezala, Arkupeak elkarteko herriko bazkideek urtarrilaren 22an egin zuten be-
raien urteko ospakizuna. Hamabost lagun bildu ziren Barranka ostatuan. Argazkilariaren akats batengatik
festa horren lekukotzarik ez zela ere aipatu genuen, baina informatikan aditua den lagun baten lanari es-
ker, gainean ageri diren bi argazki horiek berreskuratzeko modua izan da. Horra beraz, aurtengo ospaki-
kunaren lekukotza.
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Adinekoentzat
elikadura
egokiari eta
iktusari
buruzko
hitzaldiak
antolatu dira

Fernando ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko

bidaien batzordea bil-
du zen otsailaren 6an,
bidai-agentzia ezberdi-
nek urteko bigarren er-
dian egin behar diren
ateraldien proposame-
nak aztertzeko. Eska-
intza horiek aztertuta,
Gaztela-Leonera iraila-
ren 18tik 23ra eginen
den bidaia Viajes Ike-
mevoy agentziaren bi-
dez eginen da; urrian
Benidormera egin be-
har den bidaia Viajes
Barcelóren bidez eta
Lanzarotera azaroaren
1etik 10era egin behar
dena Eroski Bidaiak
agentziari.

Ikastaroen batzordea
berriz otsailaren 13an
bildu zen, hauek behar
bezala planifikatzeko.
Maiatza bitarte bede-
ratzi ikastaro emanen
dira Donezteben, Lei -
tzan, Oronoz-Mugairin,
Elgorriagan, Urdazubin,
Beran eta Elizondon eta
139 bazkidek parte har-
tuko dute. Yoga eta in-
formatika ikastaroak di-
ra ikasle gehien izanen
dituzten ikastaroak. Aur-
ten bi solasaldi antola -
tzea ere erabaki zen. Ze-
hazki, horietako batean
adineko jendearentza-
ko zein den elikadura
egokiena azalduko du-
te Beran eta Elizondon

(iaz Donezteben eta Le-
itzan egin zutela kontu-
an hartuz) eta bertzea
iktusari buruzkoa. Eri-
tasun gogorrenetakoa
da iktusa eta erretiratu
askori larri eragiten dio.
Hau Leitzan eta Do-
nezteben eskainiko du-
te.

HERRIZ HERRIKO FESTAK
ETA MUS TXAPELKETAK

Arkupeak elkarteko
bazkideen herriz herri-

ko festak urtarrilaren
22an hasi ziren Ezku -
rran. 15 bazkide bildu
ziren Barranka ostatu-
an. Hurrengo igandean
29 bazkide bildu ziren
Eratsungo lokal egoki-
tu batean. Herriko mus
txapelketa ere jokatu zu-
ten eta Migeltxo eta Ja-
vier suertatu ziren txa -
peldun, Jose Luis eta
Emilio bigarren, Migel
eta Juanito hirugarren
eta Calixto eta Tolare

laugarren. 
Otsailaren 4an Al-

mandozen bildu ziren
Baztango Basaburua al-
deko eta Oronozko
bazkideak. Meza aditu
eta gero Beola jatetxe-
an bazkaldu zuten. Mus
txapelketan zortzi biko-
te aritu ziren eta Oro-
nozko Jose Antonio
Braña eta Jose Zelaie-
ta suertatu ziren txa -
peldun, Zigako Alberto
Azpiroz eta Victoriano

Mendiburu bigarren eta
Almandozko Andres
Landa eta Celestino
Agerrebere hirugarren.

Otsailaren 11n Lei -
tzan jokatu zuten herri-
ko mus txapelketa zor -
tzi bikotek. Luzio Irazo-
kik eta Patxi Iparragi -
rrek lortu zuten txape-
la, finalean Migel Zaba-
leta eta Juanito Zaba-
letari irabazita; hiruga -
rren postua Jenaro Sa-
gastibeltzak eta Brigi-
da Azpirozek lortu zu-
ten eta laugarrena Isa-
bel Huartek eta Josefi-
na Artolak.

Hilaren 12an Etxalar-
ko bazkideen txanda
izan zen. Hauek meza
ondotik Herriko Ostatu-
an bazkaldu zuten eta
bertan jokatu zuten mus
txapelketa ere. Be-
nantxio Elizagoien eta
Manuel Arrosamena su-
ertatu ziren txapeldun,
Joxemari Olagarai eta
Domingo Aranburu
txapeldunorde.

Hilaren 15ean, Ordo-
ki erretegian Baztangoi-
za, Urdazubi eta Zuga -
rramurdiko 80 bazkide
bildu ziren eta hemen
ere mus txapelketa jo-
katu zuten.

Bazkide gehienek
herriko besta otsailaren
19an ospatzekoa zuten.
Zehazki, Beran, Iparral-
de, Irun, Beintza-Labai-
en, Saldias, Leitza, Are-
so, Larraun, Donama-
ria, Gaztelu, Oiz, Urroz,
Doneztebe, Ituren, Zu-
bieta, Elgorriaga eta
Arantzakoak biltzekoak
ziren eta zenbaitetan
mus txapelketa ere jo-
katzekoa zuten. Honen
berri hurrengo alean
emanen dugu.

ELKARTEA � OTSAILAREN 6AN ETA 13AN, HURRENEZ HURREN

Bidaien eta ikastaroen batzordeek
beraien bilkurak egin dituzte

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Eratsungo mus txapelketako txapeldun eta txapeldun ordeak.

ARKUPEAK

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Almandozko Beolan jokatu zuten mus txapelketako lau bikote onenak.
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LEITZA

ARGAZKIA: LEITZAKO UDALA

Erreketak era kontrolatuan bakarrik egiteko ohartarazi du Udalak
Mendiak garbitu eta arriskuak ekiditeko asmoz, erreketak modu kontrola-
tuan egiteko plangintza bat lantzen hasi zen duela urte batzuk Udaleko Men-
di Batzordea. Hori dela eta, erreketak egin nahi dituenak baimena eskatu
behar du eta protokolo bat segiz, sute kontrolatuak pizten dira.  Otsai lean
Sakulu inguruan kontrolik gabeko sute bat izan zen eta horregatik Udalak
gogorarazi nahi du baimena eskatu gabe ezin dela sua mendian piztu,
 arrisku handiak sor litezkeelako. Bide batez, Udalak eskerrak eman nahi
dizkie Leitzako suhiltzaile bolondresei eta Nafarroako Gobernuko suhiltzai-
le eta mendizainei. Oso azkar erantzun eta sua berehala itzali zutelako.

ARGAZKIA: ALKE

Santa Ageda bezperako eskea
Aspaldiko usadioari jarraituz, otsailaren 4an  San-
ta Ageda Bezpera ospatu zen herrian. Haur eta
gazteak eskean ibili ziren herriko etxe eta ba-
serrietan. Iluntzean ALKE Kultur Taldeak anto-
latuta, bertsolari eta trikitilarien laguntzarekin  ka-
lejira bikaina egin zuten herriko kaleetatik kan-
tuan eta bertsoetan. Bukatzeko plazan moka-
dutxoa jan eta freskagarriren batzuk edateko au-
kera izan zuten.

Herriko
memoria bildu
eta lantzeko
helburuarekin 

Juan Mari BARRIOLA
1917ko abuztuaren

11nUdaletxe berria inau -
guratu zuten garai har-
tako agintari eta herri -
tarrek. Urte bat baino ge-
hiago iraun zuten berri-
kuntza lanek eta, beste-
ak bes te, ezke rraldeko
eta eskuinaldeko nabe
edo eran s kinak gehitu zi -
tzaizkion eraikinari.Or-
dutik eraikinaren barru-
an hainbat lan egin diren
arren, kanpoaldetik ez
du beste aldaketarik izan.

Urteurren hori apro -
be  txatuz herriko memo-
ria dantzan jarri nahi izan
du Udalak eta urte oso-
ko egitaraua osatu du.
Hala, otsailean hasi eta
azarora arte, egitasmo

ugari izanen dira, baita
zenbait sorpresa ere,
herriko historia bildu eta
lan tzeko helburuarekin. 

Otsai laren 18an,
eman zioten hasiera pro-
gramari Udaletxean ja -
rritako argazki erakuske-
taren inaugurazioarekin.
Erakusketa iraunkorra
izanen da eta egunero
egonen da zabalik. Ber-
tan, Udalak 1915ean
onartutako eraikin be -
rriko planoak eta herri-

ko argazki zaharrak
ikusteko aukera izanen
dute bisitariek.

‘LEITZA ARGAZKI
ZAHARRETAN’ LIBURUA

Mendeurrenaren ai -
tzakian hiru helburu na-
gusi jarri dituzte: Udala
herritarrengana gertura -
tzea, Leitzako altxo rrak
biltzea eta lan horre tan
auzolana bul tzatzea. Lei -
tza argazki zaharretan li-
buruan bilduko dituzte

helburu guztiak. Kultur
Aroaren baitan aurkeztu-
ko dute eta Lei tzako me-
moria bilduko duen eus-
karria izanen da. Bertan,
1915eko udalak onartu-
tako planoak, udaletxe
barruan izandako jardue-
rak eta herriko argazki
zaha rrak jasoko dira. Li-
buruko argazkiak auzo-
lanean bildu dira eta he -
rritarrek 3.000 argazki
inguruko ekarpena egin
dute.

OSPAKIZUNAK � OTSAILETIK AZARORA BITARTE

Ekimen ugari antolatu dituzte
Udaletxearen 100. urteurrenaren harira

� FLASH
Lilatoirako
 entrenamenduak
Leitzaldeko Gizarte
Zerbitzuek Lilatoian
parte hartu nahi dute-
nentzako entrenamen-
duak antolatu dituzte.
Nahi duenak taldean
entrena tzeko aukera
du, astearte eta oste-
gunetan, 19:00etan
poligono hasieratik
abiatuta.

Martxoaren 3an
antzerkia
Atekabeltzen
Emakumeen Nazioar-
teko Egunaren harira,
gaueko 10etatik au -
rrera, Miren Amuriza
bertsolariak eta Eider
Eibar ilustratzaileak Ka-
pulana bat zintzilik la-
na eskainiko dute Ate-
kabeltzen.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Eraikinaren barruan zenbait lan egin diren arren, kanpoaldeak 1917ko itxura bera du.
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LEITZA-GOIZUETA

Diru horrekin
eraikina bere
osotasunean
konpon liteke

Juan Mari BARRIOLA
Aurreko legealdietan

egindako lanarekin ja -
rraituz, Leitzako Udal
Gobernua Goizuetako
Udalarekin batera, Ibe-
roko Erdi-Aroko dorre
eta konplexu arkitekto-
nikoa be rreskuratzeko
ahaleginetan aritu da
hainbat hilabetez. Badi -
rudi lan horrek fruituak
eman dituela, 2017. ur-
tean Iberoko dorrea be -
rreraikitzeko 450.000
euroko inbertsioa egi-
nen duela iragarri baitu
berriki Nafa rroako Go-
bernuak.

PARLAMENTARIEN BISITA
Otsailaren 8an bisi-

tutatu zuten Nafarroa-
ko Parlamentuko, Kul-
tura, Kirola eta Gazte-
ria Batzordeko kideek
Iberoko eremua eta bi-
haramunean, Fernando
Perez Gomez, Nafa -
rroako Gobernuko Kul-
tura Zuzendaria, etorri
zen bisitan. Guztiek,
bertatik bertara ikusi
ahal izan zuten erdi aro-
ko eraikin multzoak du-
en egoera kaxkarra.
2006. urtean do rrearen
teilatua erori zenetik as-
ko hondatu da eraikina
eta burdinola ere landa-
reak eta lohiak hartuta
dago.

Otsailaren 9ko bisi-
ta aprobetxatuz, Leitza
eta Goizuetako udalek,
Iñaki Sagredo arkeolo-
goak Iberori buruz egin-
dako txostena eman
zioten eskura Fernan-

do Perez zuzendariari.
Bisita honen ondotik ira-
garri zuen zuzendariak,
Nafarroako Gobernuak
Iberoko dorrea berrerai-
kitzeko 450.000 euroko
inbertsioa eginen due-
la 2017an.

EKARPEN
GARRANTZITSUA

Leitza eta Goizueta-
ko Udalek oso ongi ba-
loratu dute Nafarroako
Gobernuak egindako
ekarpena  «oso garran -
tzitsua da bi udalentzat
Erdi-Aroko burdinolak
dituen arazoei irtenbi-
dea ematea eta onda-
re garrantzitsu hau za-
intzea». Izan ere, Lei -
tzako Udalak orain ar-
te egindako inber tsioa
«ez da aski izan eraiki-
nak sendotzeko». Na-
farroako Gobernuak
agindutako diruarekin

eraikina bere osotasu-
nean konpondu ahal iza-
nen da. Lanak eraikina-
ren kanpoaldean zein
barrualdean eginen di-
ra, hala nola, teilatua
konpondu, hormak be -
rritu eta indartu. Gaine-
ra, Iberoko burdinolaren
historia eta ondarearen
garrantzia azalduko
 duten panelak dorrean
jartzeko asmoa dutela

ere aipatu dute bi uda-
lek. Adierazi dutenez
«Iberon zonaldeko his-
toriaren zati bat eta al -
txor handi bat dago.
Mende askotan in gu -
ruko eko nomia ren tzat
ga rran tzitsua izan zen

burdinola. Eta etorkizu-
nean ere, hala izatea na-
hiko genuke. Iberoko
dorrea eta ingu ruek
ezau garri bikainak di-
tuzte eskualdearen ga-
rapena eta turismo ja-
sangarria bul tza tze ko».

ONDAREA � OTSAILAREN 9AN JAKINARAZI DUTE

Iberoko dorrea konpontzeko 450 mila euroko
inbertsioa eginen du Nafarroako Gobernuak

UTZITAKO ARGAZKIA
Ezkerrean Iberoko dorrearen egungo egoera. Eskuinean
otsailaren 8an bisitan izan ziren ordezkariak.

Ondare historiko eta kulturala

Iberoko burdinola XVIII. mendera arte martxan egon
zen industriagunea da, eta osorik kontserbatu da,
kanpoaldean aldaketa handirik jasan gabe. Erdi Aro-
ko dorrea XIV. mendean eraiki zen burdin ekoizpe-
na babesteko eta ondoan baserri bat ere badago.
Sarrerako zubia Erdi Aroko begi bakarreko zubi go-
tikoa da, eta egoera onean dago.  

EGOERA

2006
URTEAN

dorrearen teilatua erori
zenetik asko hondatu da
eraikina eta burdinola ere,
landareak eta lohiak
 hartuta dago.

Leitzako Udalaren esku

Leitzako Udalaren esku geratu zen 2008an, herri-
ko suteen aurkako elkartea desegin zenean. Ordu-
ra arte elkarte honen eskuetan zegoen, ondarea eta
in gurua zaintzeko konpromisoarekin.  Vianako Prin -
tzea Erakundeak 2014an ondasun inbentariatu de-
klaratu zuen. 
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GOIZUETA

Aurrekontua
izan zen
otsailaren 11n
egindako herri
batzarrean
landutako
gaietako bat

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 11n buru-

tu zen herri batzarrea-
ren balorazio positiboa
egin du Udalak. Hala
ere, aurrera begira, hur-
bildu ez ziren herritarrei
deia luzatzen diete eta
animatu herri batzarre-
tan parte hartzeko, «udal
gaiez informatzeaz ga-
in, kontsultak egiteko
eta iritzia emateko tar-
tea ere bai baitago de-
nontzat». 

Batzarrean landu zi-
ren gaien artean udal
aurrekontuak zeuden.
Diru kontu orokorrak
azaltzeaz gain, aipamen
berezia egin zaie eta in-
bertsio garrantzitsutzat
jo dira zabortegiaren
itxiera eta ospitaleko o -
bra.

ARTIKUTZA
Beste aldetik, Arti-

kutzako ZEC izendape-
naren inguruan aipame-

na egiteaz gain, itxitu-
rak kentzeko asmoa ere
aipatu zen, honek era
berean animaliak kon-
trolatzeko beharra sor -
tzen duelarik. Donostia-
ko Udalak urtegia ken -
tzeko hartua duen era-
bakiaren eta emango di-
ren urratsen berri ere
eman zen. Artikutza eta
honek Goizuetari ekar-
riko liokeen turismoa-
ren inguruan, herritar
batzuk egin zuten bile-
ran eztabaidatutakoa-
ren berri ere eman zen.

AZKEN HILABETEEN
ERREPASOA

Azken hilabeteen
erre pasoa egiterakoan,
ondorengo gaiak aipa-
tu ziren: Nafarroan egi-
ten ari den hausnarke-
ta prozesua Tokiko ma-
paren inguruan; Nafa -
r roako  Gobernuak
450.000 euro inbertitu-
ko dituela Iberoko do -
rrea berritzen; Zubimuxu
aterpean egingo den su-
kaldea eta lizitaziora ate-
ratzeko asmoa; etxebi-
zitza lantaldeak eginda-
ko lana (etxebizitzari bu-
ruz eta herria bizileku
bezala hobetzeari bu-
ruz jasotako ekarpenak);
Fernando Goiaren kon-
tratazioa...

GIZARTEA � 2017KO UDAL AURREKONTUAK

Zabortegia
ixtea eta
ospitaleko obra
izanen dira
urteko inbertsio
handienak ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Santa Ageda bezperan, tabernaz taberna kantari
Duela zortzi bat urte Umore Ona abesbatzak abiatutako ohiturari eutsiz, eta
eguraldi euritsuari aurre eginez, Santa Ageda bezpera kantuz bete zuten Goi-
zuetan otsailaren 4an. 30 bat lagun atera ziren santa eskean larunbat arratsal-
dean, trikitilariak eta Josu Garmendia eta Manolo Arozena bertsolariak lagun
zituztela. Kalez kale eta tabernaz taberna giro bikaina jarri zuten eta Zahar Etxe -
ko bizilagunei ere kuku egin zieten.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

‘Goizuetarrok ere hemen gaude’ festa
Ekainean herri galdeketa egiteko beharrezko sinadura bilketari bukaera ema-
teko otsailaren 11n, ‘Goizuetarrok ere hemen gaude’ festa burutu dute Goizue-
tan, Gure Esku Dago ekimenaren eskutik. Larunbat arratsaldean ikastolako ata-
rian mural margoketa egin zuten umeek, eskulanak, txokolatada, dantzaldia,
argazki murala eta sinadura bilketa ere egin zuten. Umore Onako herri afarian
ere giro polita izan zuten. 

MARTXOAREN 8AN ETA 9AN

Emakumeen afaria eta ipuin kontalariak
Gizarte Zerbitzuek antolatuta,

Emakume Langilearen Nazioarteko
Egunaren harira martxoaren 8an
emakumeen afaria eginen dute
20:00etan Umore Ona elkartean.

Martxoaren 9an, Amaia Elizagoi-
en eta Olaia Inziarteren eskutik Zazpi-
ak oihal batetik helduentzako ipuin
kontaketa izanen da Udaletxeko
Ganbaran 19:00etan.
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ARESO

Argazki
zaharrak lortu
nahi dituzte 

Juana Mari SAIZAR
Panpanoziri aldizka-

ria osatzen duen lantal-
dea hasia da urte bukae-
ran kaleratuko den al-
dizkaria presta tzen. Ho -
rretarako beste behin ere,
he rritarrei laguntza es-
katu nahi diete. Informa-
zio eske joaten bazaiz-
kizue, garai bateko eta

gaur egungo kontuez
galdezka, eskertuko du-
te zuen lagun tza eta edo-
zein ideia ere ongi eto -
rria izango da. Norbai-
tek zuzenean parte har-
tu nahiko balu, hurren-
go bilera mar txoaren 6an
17:30ean egitekoa dute.
Argazki zaharrak bil -
tzeko ahalegin berezia
ere egin nahi dute. Ar-
gazkiak uzten dituzte-
nei, argazkiak eskanea-
tu eta jabeari berehala
bueltatzeko konpromi-
soa hartu dute.

KULTURA� HIRUGARREN ALEA

Panpanoziri
aldizkaria
prestatzen

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal Herriko mus txapelketako kanporaketa
Otsaileko lehenbiziko asteburuan jokatu ziren Euskal Herriko mus txapelketa-
ko Aresoko kanporaketak. Larrea eta eta Pake Toki elkarteek parte hartu zu-
ten eta finala otsailaren 4an Sastienean jokatu zen. Gorka eta Imanol izan zi-
ren txapeldunak eta txapeldunordeak Migel eta Josetxo.  

Nekazaritzako ibilgailuen
 azterketa otsailaren 24an
Nekazaritzako ibilgailu eta moto rren
ins pekzio teknikoa egiteko aukera
izango da autobus geltokian. Otsai -
laren 24an goizean.

Udaletxeko igogailua martxan
jarri dute
Oztoporik gabe, Udaletxean gora
eta behera ibiltzeko aukera izango
dute herritarrek aurrerantzean, mar -
txan baitago Udaletxeko igogailua. 

� FLASH



Balletxeko
Etxearekin
batera, EHNE,
Hazitik Hozie,
Lekarozko
Legate
elkartea,
Anizko elkartea
eta Jo ala Jo
bildu dira
ekimenean 

TTIPI-TTAPA
Herriko hainbat el-

kartek eta udalak Baz -
tango agroekologia es-
kola herritarra aurkeztu
zuten otsailaren 3an. Eli-
zondoko Arizkunenea
Kultur Etxean egindako
agerraldian ekimen ho-
nen nondik norakoak
eta eskaintza aurkeztu
zituzten. Joseba Oton-
do alkatearen erranetan
urteetan bailarako ha-
inbat elkarteren ekime-
nak bateratu eta koor-
dinatzearen emaitza da
ekimena.   «Sakabana-
turik diren ikastaroak eta
indarrak elkartu eta el-

karlanarekin gorago da-
goen, kualitatiboki des-
berdina den zerbaitean
bihurtuz». Alkatearen
iritziz, «batasunak ikus-
garritasuna ekartzen du
eta eskola herritarrare-
kin oharkabean pasa -
tzen ziren hain bertze
ekitaldiri bertze balioa
ematen zaie. Oraingo
krisi ekonomiko, sozial
eta kulturalaren testu-
inguruan geroari buruz
moldatu behar horre-
tan, bertze eginahala».
Ekimenean parte hartu
duten eragileak orota-

rikoak dira, aurten, Uda-
la, EHNE, Hazitik hozie,
Lekarozko Legate elkar-
tea, Anizko elkartea eta
Jo ala Jo bildu dira. 

Antolatzaileek jaki-
narazi dutenez eragile
bakoitzak ikusi du zer
eta nola antolatu eta era-
gile bakoitza izanen da
bere ikastaroaren ardu-
raduna. Modu berean,
aurten koordinatu dire-
nak elkarte batzuk iza-
nagatik, heldu den ur-
tean, akaso, bertze ba -
tzuk izanen direla erran
dute. 

Hazitik hozieren ize-
nean Mikel Sobrinok
gaur egun agro eko lo -
giaren ikuspegitik Baz -
tanen lanean ari diren
hainbat ekoizle daude-
la erran zuen, bazkale-
ku komunalak ekologi-
koan daudela, herrita -
rren artean interesa ge-
ro eta handiago dela...
eta horregatik, Bazta-
nek agroekologiaren bi-
dean erreferentea iza-
teko ahalmena duela.
Sobrinoren erranetan
«horretarako, antolake-
ta eta elkarlana bulka-

tu behar dira. Eta, egi-
ten ari garenari ikuspe-
gi estrategikoa eta edu-
ki ideologikoa eman».
Agroekologia eskola
herritarrak horri eran -
tzun nahi dio eta, horre -
tarako, aurkeztu dutela
erran du.  Aurtengo egi-
tarauan bertzeak ber -
tze: fruta-arbolen txer-
to ikastaroak, bazken
aldizkatze ikastaroa,
eztigintza eta erlezain -
tzako hastapen ikasta-
roa, haziaren eguna, sa-
gardo eta sagar dasta-
keta… izanen dituzte.  
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GIZARTEA � OTSAILAREN 3AN EGIN ZUTEN AURKEZPENA

Agroekologia eskola herritarra
abiatu dute hainbat eragilek

BAZTAN

UTZIITAKO ARGAZKIA
Baztango agroekologia eskola herritarraren aurkezpena egin zuten otsailaren 3an.

Euskara eta 
feminismoaz 
solasaldia
Emakumeen Nazioar-
teko Egunaren harira,
Euskara eta feminis-
moa bidaide solasal-
dia eskainiko dute Idu -
rre Eskisabelek eta Lo-
rea Agirrek martxoa-
ren 7an, Arizkunenea
Kultur Etxean.

Lehen sorospenak
solasaldia
Otsailaren 24an, ortzi-
rale goizeko 10etatik
11:30era Lehen soros-
penak hitzaldia eskai-
niko dute Elizondoko
Osasun Etxean, Osa-
sun etxeko profesiona-
lek gazteleraz, Baztan-
go Gizarte Zerbitzuek
antolatutako preben -
tzio saioen baitan.

� FLASH



Ikasketa
akaberako
proiektu eta
lanak egiteko
bigarren
deialdia 

TTIPI-TTAPA
Baztan ikergai duten

ikasketa edo master
akaberako proiektu edo
lanak  egiteko diru-la-
guntza deialdia egin  du
bigarren urtez. Hala,
aurkeztutakoen artean
500 euroko lau lagun -
tza emanen ditu. Deial-

di honen helburua herri -
ko ikasleen artean Baz -
tan eta  Baztango etor-
kizunari buruzko kezka
eta interesa piztea da
eta beraiek egin beha -
rreko lanak edo proiek-
tuak, helburu horreta-
rako egitea. Proiektuak
eta lanak bakoitzaren
ikasketa arlokoak iza-
nen dira. Deialdian par-
te hartzeko ikasleek, es-
kariarekin, proiektuaren
edo lanaren memoria
aurkeztu beharko dute,
gehienez lau orrikoa.
Bertan helburuak, me-
todologia, itu rriak, oi-
narrizko bibliografia…

zehaztu beharko dira.
Memoria honek ikaske-
ta akaberako proiektu
eta lanaren tutorearen
ongi ikusia izan behar-
ko du.

Aurkeztutako memo-
riak eta proposamenak
helburu horrekin osatu-
riko batzordeak balora-
tuko ditu. Bertan Elizon-
doko lanbide eskolako
zuzendaria, Lekarozko
ikastetxeko zuzendaria,
Cederna-Garalurreko
teknikaria, alkatea eta
udal idazkaria egonen
dira. Batzordeak arloko
adituekin kontsultak egi-
ten ahalko ditu.

Eskariak aurkezteko
epea NAOn argitaratu
eta hilabete batekoa iza-
nen da. Udaleko web -

gu  nean ere oinarriak es-
kuratzen ahalko dira eta
edozein zalantzetarako,
udaletxerat jo. 
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UTZITAKO ARGAZKIA

Zuhaitz landaketa Otsondon
Amaiurko haurrek eta gurasoek, Mari Jose Menak
(herri eskolako zuzendaria), Juan Kruz Iriartek
(Baztango Udalako kontzejala), Manuel Goiene txek
(herritarra, zuhaitz eta frutondoetan aditua) eta Ama-
goia Otondok eta Izaskun Amianok (Otsondo Ba -
rride elkartea) zuhaitz landaketa egin zuten otsai -
laren 12an Otsondo aldean.

BAZTAN

GIZARTEA � OTSAILAREN 3AN EGIN ZUTEN AURKEZPENA

500 euroko lau beka
emanen ditu Udalak
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«Adierazpen
askatasunaren
kontrako eraso
larria dira, bai
epaiketa baita
epaia ere»
EHBilduren
ustez 

TTIPI-TTAPA
Garbiñe Elizegi alka-

te ohiak 1.000 euroko
kalteordaina ordaindu
beharko dio Palacio de
Aroztegiari, Aroztegia-
ko proiektua «pelotazo
urbanistikoa» zela adie-
razterakoan, enpresa-
ren ohorearen kontra
egin zuelakoan, otsaila-
ren 14an emandako
epa i a ren  a rabe ra .
Enpresak berak 36.000
euroko kalteordaina es-
katzen zuen bitartean,
Fiskaltzak eta Elizegik
berak auzia desestima -
tzea eskatzen zuten.

Baztango EHBildu-
ren ustez, epaiketa hau
adierazpen askatasu-
naren aurkako eraso la -
rria izan da eta are ge-
hiago argitaratutako

epaia: «Krisi ekonomi-
ko, ekologiko eta sozia-
lak eragiten dituzten jo-
kaldi ekonomiko espe-
kulatzaileak salatzeaga-
tik zigortu nahi gaituzte.
Hondamendira erama-
ten gaituztenak inpuni-
tate osoarekin jokatze-
ko aurrekari ikaragarria
da ordezkari politikoak
herritarren borondatea
defenditzeagatik eta pe-
lotazo urbanistikoak sa-
latzeagatik zigortzea».
EH Bilduren ustez, be-
reziki larria da fiskala be-
ra enpresak jarritako de-
mandaren kontra ager-
tu zela, Garbiñe Elize-
giri arrazoia emanez,
«eta hala ere epaileak
enpresaren ustezko
ohorea adierazpen as-
katasunaren aitzinetik
jartzea. Nola deitu be-
har diogu 530.000 eu-
ro inguru balio zuen lur
batek ia 36 milioi ingu -
ruko balio izatera pasa-
tu izana pelotazoez ba-
da?».

Bidegabekeria ho-
nen aitzinean, epai ho-
nen kontrako helegitea
jarriko duela jakinarazi
du Baztango EHBilduk,
«eta oztopo guztien gai-

netik segituko dugula
herritarren borondatea
defenditzen. Inposizio,
mehatxu eta isunek ez
diote proiektu honi zi-

legitasunik ematen,
guztiz kontrakoa. Mo-
du berean, agerian
uzten dituzte gisa ho-
netako proiektuak de-

fenditzen dituzten or-
dezkarien benetako in-
teresak eta eztabaida
politikorako ezgaitasu-
na».

BAZTAN

GIZARTEA � MILA EURO ORDAINDU BEHARKO DITU, BAINA HELEGITEA IRAGARRI DUTE

Isuna ezarri diote Garbiñe Elizegiri
Aroztegia ‘pelotazoa’ dela errateagatik

UTZITAKO ARGAZKIA

Fruta-arbolak inausteko ikastaroa egin dute Elizondon
Laugarren urtez segidan udalak antolatzen duen fruta-arbolak inausteko ikas-
taroa egin zen otsailaren 4an. Xabi Akizu irakaslearen gidaritzapean hamaika la-
gun goiz eta arratsaldez, zortzi orduz Elizondoko bi lurzatitan aritu ziren. Akizuk
fruta-arbolei probetxu gehien ateratzeko teknikak erakutsi zizkien eta, horreta-
rako, adar aunitz moztea baino, adarrak markutzea hobe dela azaldu zien. So-
bera moztuz gero, zuhaitzak bere indarra adar berriak sortzeko ematen du, ber -
tze gisa, fruituetarako. Bertzalde, inausten hasi aitzinean zuhaitza ongi aztertu
behar dela erran zuen: lurra, gaitzak… eta, ondotik, lanean hasi, betiere ondo-
ko urtea ere gogoan hartuz. Ikastaro hau Agro ekologia eskola herritarraren bai-
tan egin zen. Ondoko hitzordua, martxoaren 11n Lekarozen eginen den Berta -
ko haziaren eguna izanen da, Hazitik hozie eta Legate elkartearen eskutik.  
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BAZTAN

Herrietako
bestetan eta
Baztandarren
Biltzarrean

TTIPI-TTAPA
Gan-Torri programa

antolatzen du urtero
Udalak. Nafarroako Go-
bernuak diruz lagundu-
tako programa da eta
honen helburua kotxe
istripuak saihestea da.
Horretarako herrietako
bestak ospatzen diren
larunbatetan zein ber -
tzelako ospakizunetan
autobusa jartzen da,
herriz herriko desplaza-
menduak –joan-etorri-
ak- egiteko. Gan-Torri
programa, 2004 urtetik
martxan dago eta urte
hauetan 11.534 pertso-
nek erabili dute zerbi -
tzu hau Baztanen.

Zerbitzuaren era-
biltzaile kopurua 14 ur-
te hauetan mantenduz
joan da, grafikoan iku-
si daitekeen bezala, ba-
taz beste, urtero 823
pertsonek erabili dute
zerbitzu hau.

Nafarroako Gober-
nuak zerbitzua finan -
tzatzeko diru-laguntza
ematen du, baina urte-
tik urtera gutxituz joan
da. Lehenbiziko urtee-
tan 4.000 euro ematen
zuten eta azken urtee-
tan 2.900 euroko lagun -
tza bertzerik ez dute
eman. Zerbitzuaren kos-
tua urteko 9.000 euro
ingurukoa da, beraz,  di-
ru-laguntzak ordaintzen
ez duena Udalak bere
gain hartzen du.

GIZARTEA � 2004. URTETIK HONAT

Gan-torri zerbitzua
11.534 pertsonek
erabili dute 



Hasteko, ‘Ez da
kasualitatea’
bertso saio
musikatua
martxoaren 5ean

TTIPI-TTAPA
Emakume Langilea-

ren Nazioarteko Eguna-
ren harira hainbat eki-
taldi antolatu dituzte
Baztango Udaleko Ber-
dintasun Zerbitzuak eta
Baztango Bilgune Fe-
ministak.

Berdintasun Zerbi -
tzu ar i  dagokionez,
mmaarrttxxooaarreenn 55eeaann, Ez
da kasualitatea bertso
saio musikatua eskaini-
ko dute 19:00etan Ariz -
kunenean. Alazne Un -
txa lo, Amaia Agirre,
Alaia Martin eta Oihana
Iguaran ariko dira kan-
tari.

MMaarrttxxooaarreenn 66--77aann,
Sare sozialak eta indar-
keria tailerrak eskainiko
dituzte Lekarozko insti-
tutuan eta Elizondoko
Lanbide Eskolan.

MMaarr tt xxooaarreenn 77aann,
Euskara eta feminismoa
bidaide hitzaldia eskai-
niko dute Idurre Eskisa-
belek eta Lorea Agirrek
19:00etan Arizkunene-
an.

MMaarrttxxooaarreenn 1111nn, Bi-
zentaren lumak solas jo-
l asa  eg i nen  du te
11:00etan Elizondoko
Foru Plazan. Berdinta-
sun Zerbitzutik jakina-
razi dutenez, «gaztee-
kin eginen dugun eki-
mena arras interesga -
rria da. Bizentaren lu-
mak izena duen solas
jolas honetan, karta jo-
koen bidez berdintasu-
naren inguruko kontzep-

tuei buruz hausnartzea
eta eztabaidatzea da
helburua (indibidualki,
zein kolektiboki)». Ho -
rretarako gazteekin for-
mazio saioak egiten ari
da Elhuyar (proiektuaz
arduratzen den aholu-
laritza) eta ondoren,
martxoaren 11n, Elizon-
don eginen den solas
jolasa gazte hauek di-
namizatuko dute.

MMaarrttxxooaarreenn 1122aann,
Zapatila gorridun muti-
koa antzezlana eskaini-
ko dute 19:00etan Iru-
ritan.

BAZKARIA ETA
ZINEFORUMA
GAZTETXEAN

Baztango Bilgune
Feministak mmaarrttxxooaarreenn
88aann bazkaria antolatu
du 14:00etan Gaztetxe-

an. Izena emateko ida -
tzi emaila ba2feminista
@baztan.eus helbide
elektronikora edo  wa -
tsa pa edo mezua 650
729639 telefonoan,
martxoaren 6a baino le-
hen. 17:00etan zinefo-
rum-a eginen dute Gaz-
tetxean, Amama filma
eskainiz eta 20:00etan
elkarretaratzea Elizon-
doko Foru Plazan.
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BAZTAN

GIZARTEA � BAZTANGO UDALEKO BERDINTASUN ZERBITZUAK ETA BILGUNE FEMINISTAK ANTOLATUA

Emakumearen Eguna hainbat
ekitaldirekin ospatuko dute

TTIPI-TTAPA
Txartel moreek ba-

lioa galduko dute mar -
txo hondarrean eta, Tti-
pi Txartela duten ia
2.500 lagunek eguno-
tan hartuko dute txar-
tel berria. Zaharretik
desberdintzeko, berde
kolorekoa izanen da,
eta indarrean egonen
da 2019ko mar txoa bi-
tarte.

Txartelarekin bate-
ra ddeesskkoonnttuuaakk eska-
intzen dituzten 6655 ddeenn--
ddaa eettaa zzeerrbbiittzzuueennbe -
rri ematen duen libu-
ruxka ere hartuko du-
te. Den detan ere, Txar-
tela erabiltzera animat-
zen duten pegatinak
daude bistara jarriak.
Kontuan izan, merke-
aldi garaietan, txarte-
laren deskontuari ez
zaiola gehituko merke-
aldiko beherapena.

Eta deskontuak ez
ezik, txarteldun guzti-
ak automatikoki sartu-
ko dira hamabostero
Ttipi-Ttapan egiten di-
ren zozketetan.

Ttipi Txartel
berriak 
egunotan
banatuko dira

UTZITAKO ARGAZKIA

29 bikote hasi dira Antxitoneako pala txapelketan
29 bikote hasi dira Elizondoko Antxitonea trinketeko pala txapelketan, 11 lehen
mailan eta 28 bigarren mailan. Apirila bitarte ariko dira lehen fasean eta finalak
maiatzaren azken aste hondarrerako iragarri dituzte.

GIZARTEA
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Baigorriko
Polekeleke
txaranga
bereziak joko
du, ez ordea
aspalditik
gurean izan den
Trakets musika
taldeak

Josebiñe eta Koro
Eguberriak pasatu

berri dira, eta oraino
 urrun ikusten dira, bai-
na bestetako antolatzai-
leak lanean hasi dira.

Otsailaren 3an egin
zuten lehen bilkura, eta
erabaki batzuk ere har-
tu dituzte. Alde batetik,
aspalditik etorri izan den
Trakets musika taldea
ez dugu aurten izanen.

Bertzalde, Baigorri al-
dean sortutako Poleke-
leke txaranga ezagutu-
ko dugu besta bezpe-
rako ilunabarrean. Txa -
ran ga berezia da hau,
alde batetik musika-
tresnengatik (usaian txa-
rangan erabiltzen ez di-
renak era biltzen omen
dituzte, kitarra adibidez);
eta bertzetik, kantuan
eta dantzan umorez ari -

tzen direlako, giro be-
rezia sortuz.  

Korrika
Korrikako kontuak

martxan daude. Aurten
franko urrun pasa tzen
zaigu: Arizkun eta Eli-
zondo tartean dugu ku -
rri tu beharreko kilo me -
troa (apirilaren 3an -as-
telehena-, 19:00etan),
eta Mari xan ostatuan

zerrenda emana dago,
ordaindu nahi dutenek
izena emateko. Korrika
kulturala ere antolatzen
dabiltza: apirilaren 7an
(ortzirala) Gutik zurado-
kumentala eman nahi
da; eta biharamunean,
Bote-luzeko txapelketa
eta kontzertuak. Finka -
tzen direnean, datu ze-
hatzagoak emanen di-
tugu.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 3AN LEHEN BILKURA

Otsailean
hasiak dira
agorrileko
bestak
prestatzen

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Polekeleke txaranga bereziak giroa jarriko du aurten herriko bestetan.

Hainbat benta
eta etxean
dauden eriak
bisitatu
ondotik,
Salbatore
monastegiko
elizan meza
eman zuen

TTIPI-TAPA
Iruñeko artzapezpi-

kua eta Tuterako apezpi-
kua den Francisco Pé-
rez González Urdazu-
bin eta Zugarramurdin
ibili zen otsailaren 11-
12ko asteburuan.

Urdazubi, Zugarra-
murdi, Erratzu, Arizkun
eta Amaiurko apeza den
Javier Aldaberekin he -
rriko denda eta bentak

bisitatu ditu, baita etxe-
an eri dauden zenbait
bizilagun ere eta ondo-
tik, Salbatore monaste-

giko elizan meza eman
du.

Nafarroan herriz he -
rri ibiltzeko asmoa omen

du artzapezpikuak eta
Urdazubin, 60 urte ba-
ziren halako bisitarik ja-
sotzen ez zutela.

URDAZUBI

GIZARTEA � OTSAILAREN 11-12KO ASTEBURUAN

Artzapezpikua
izan da bisitan

UTZITAKO ARGAZKIA
Iruñeko artzapezpikua, herriko apezarekin, udal ordezkariekin eta Iriartea Bentakoekin.
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Harrera eta
ostatua berritu
eta hobetu
dute

Joana GERENDIAIN

Urte hasieratik arra-
moldatze lanak egin di-
tuzte lezeetan harrera
eta ostatua berritzeko
eta hobetzeko. Lanak
ez baitira oraindik bu-
katuak behartuak izan
dira idekitzea gibela tzea
eta otsailaren 27an iza-
nen da. Lezeak mar txoa
bukaera arte astelehe-
netik ostiralera arratsal-
deko 2etatik 5ak arte
idekiak dira eta astebu-
ruetan arratsaldeko 1
etatik 5ak arte.

Antzerkia
Martxoaren 4 an, la-

runbata arratsaldeare-
kin, Telesforo ez da Bo-
gart antzezlana emana

izanen da Lur Berri ge-
lan. Antzerkia Iduzkilo-
re tropak antzeztuko du,
antzerkilari hauek di-
tuzte Iduzkilore eta
Hazparneko anderea
taularatu. Antzezlan ho-
netan, Casablanca fil-
ma oinarri tzat hartuz
1936ko gerlatik Alsina
itsasontzian ihes egin
duten euskaldun batzu-
en istorioa kondatzea
erabakitzen duten an -
tzerkilari tropa baten go-
rabeherak kondatzen di-
tu.

Sartzeak egunean
berean salduko dira 10
eurotan (16 urtetik goi-
ti). Antzerkia arratsalde-
ko 6etan hasiko da.

Mus txapelketa
Otsailaren 25ean Sa-

rako Gazteriak, beste-
tako komiteak, Fran -
tziako txapelketaren tzat
kalifikatzeko mus txa-
pelketa antolatuko du.

Partidak arratsaldeko
2:30ean hasiko dira, ize-
nak egunean berean
ematen ahal dira edo te-
l e fonoz  de i t uz
0616301098  edo
0780425950. 12 euro-
ko parte hartzea galde-
gina izanen da. Finala
Bazko astelehenez, api-
rilaren 17an, Heletan jo-
katuko dira.

Kirol emaitzak
Otsailaren 4an, esku-

baloian 4 ekipek irabazi
dute: 11 urtez azpikoek
22-7, 13 urtez azpikoek
25-21, 15 urtez azpiko-
ek 18-12 eta mutikoek
16-15; 18 urtez azpiko-
ek galdu dute 21-19 eta
neskek 30-15.  Otsaila-
ren 11n ere emai tzak as-
ki onak izan dira eskuba -

loian, 13 urtez azpikoek
24-17, 15 urtez azpiko-
ek 30-22 eta neskek 25-
12 irabazi dute; 11 urtez
azpikoek galdu dute 21-
8 eta mutikoek 28-22.

Otsailaren 5ean errug -
bilariek 12-5 galdu dute
Herm-en kontra; ondo-
ko astean 25-0 irabazi
Saint Jean de Marsacq-
en kontra.

GIZARTEA � OTSAILAREN 27AN

Arramoldatze
lanen ondotik
berriz irekiko
dituzte lezeak

SARA

ARGAZKIAK: HERRIKO ETXEKO EDANTEGIAK UTZIAK

Herriko Etxeko edantegiko mus txapelketa
Joan den urtarrilaren 28an hamar bikote aritu dira musean herriko ostatuan.
Irabazleak Leon Urbistondo eta Beñat Iratzoki izan dira Pipo Eyherabide eta
Jakes Fordinen kontra. Finala ttikian Antton Etcheverry eta Unai Iribarren ate-
ra dira irabazle.
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HERIOTZAK
FFlloorraa UUrrrruuttiiaa EEzzkkuurrrraa, Irurita-Arraioz-
koa, otsailaren 5ean, 74 urte.
TToommaass AAlleemmaann EEttxxeebbeerrrriiaa, Amaiur-
koa, otsailaren 8an, 72 urte.
MMaarriiaa JJoosseeffaa GGaaiinnzzaa AAllddaazzaabbaall, Be-
rakoa, otsailaren 8an, 88 urte.
CCrruuzz BBuullddaaiinn UUrrrruuttiiaa, Elizondokoa,
otsailaren 9an, 87 urte.
JJuuaann PPeeddrroo ZZoozzaaiiaa GGooññii, Urrozkoa,
otsailaren 10ean, 78 urte. 
CCaarrmmeenn AAiieessttaarraann TTaappiiaa, Lesakakoa,
otsailaren 10ean, 74 urte.
JJuuaann BBeenniittoo AArrrraattxxeeaa AArriizzttiiaa, Irurita-
koa, otsailaren 11n, 83 urte.
MMaarriiaa ddeell CCaarrmmeenn EEttxxeebbeerrrriiaa MMiittxxeellee --
nnaa, Berakoa, otsailaren 11n, 84 urte.
FFrraanncciissccaa EEttxxeeppeetteelleekkuu EEttxxeebbeessttee,
Lesakakoa, otsailaren 11n, 92 urte.
CCeessaarreeoo JJeessuuss AArrrruuppeeaa PPllaazzaa, Leka-
roz-Gartzaingoa, otsailaren 13an.
RRaammoonnaa PPeerruurreennaa AAppeezzeettxxeeaa, Goi-
zuetakoa, otsailaren 3an, 90 urte.
LLeeaannddrroo AAppeezzeettxxeeaa GGooiizzuueettaa, Goi-
zuetakoa, otsailaren 11n, 82 urte.
JJuuaann BBaauuttiissttaa PPeerruurreennaa AAppeezzeettxxeeaa,
Leitzakoa, otsailaren 14an, 87 urte.
SSaannttiiaaggoo ZZuunnddaa, Sarakoa, otsailaren
10ean, 87 urte.
FFeerrmmiinnaa DDaaiinnzziiaarrtt, Sarakoa, otsaila-
ren 12an, 76 urte.
GGuuyy BBllaass, Sarakoa, otsailaren 13an,
85 urte.
FFrraanncciissccoo JJaavviieerr MMaanntteerroollaa EEttxxeebbee--
rrrriiaa, Berakoa, otsailaren 14an, 76 ur-
te.
MMaarrii CCrruuzz BBeellookkii GGooiiaa, Elizondokoa,
otsailaren 15ean, 90 urte. 

AAllaaiiaa AArrtteettaa MMiikkeellppeerriizzeennaa, Elizondo-
koa, otsailaren 8an.
AArrkkaaiittzz RRooddrriigguueezz CCaallzzaaddaa, Goizue-
takoa, otsailaren 5ean.
IIbboonn ZZeellaaiieettaa EEggiiaa, Lesakakoa, otsai-
laren 1ean.
EEmmmmaa JJoorraajjuurriiaa GGaarrcciiaa, Doneztebe-
koa, otsailaren 2an.
XXaabbiieerr AAllmmaannddoozz TTeelllleettxxeeaa, Donez-
tebekoa, otsailaren 9an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

SORTZEAK

EZKONTZAK
EEzz ddaaggoo ddaattuu bbeerrrriirriikk..

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

.
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20 kilometro
mendi bizikletan
eta 13 kilometro
lasterka eginen
dituzte
apirilaren 29an

TTIPI-TTAPA
2017ko Nafarroa Oi-

nezeko urteko jardue-
ren baitan, kirol proba
berezia antolatu da api-
rilaren 29rako Lesakan:
Bikin batin duatloia. Na-

farroa Oinezeko leloari
lotuta, kirolariek bi mo-
dalitaterekin proba bat
eginen dute hemen ere
eta 20 kilometro inguru-
ko ibilbidea mendi bi-
zikletan (854 metroko
desnibel positiboa) eta
13 kilometrokoa laster-
ka (450 metroko desni-
bela) osatu beharko du-
te bikoteka.

I r tee ra ,  go i zeko
9:00etan izanen dute
Plaza Zaharrean, erre-
leboa Linddurrenborda

sagardotegian emanen
dio txirrindulariak korri-
kalariari eta helmuga
berriz ere plazan izanen
dute.

Bai plazan, baita
Linddurrenbordan ere,
animazioa izanen da eta
probaren ondotik, he rri
bazkaria, nahi duten ki-
rolarientzat, baita izena
ematen duen edono-
rentzat ere. Izen-ematea
egin daiteke dagoene-
ko www.kirolprobak.
com webgunean.

Taldeko bi kide
Espainiako
txapelketan
parte hartzeko
hautatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Berako Mendi Mara-

toi Erdian parte-hartze-
ko izen-emateko epea
mar t xoa ren  6an ,
15:00etan irekiko da eta
31n itxiko da, edota le-
henago eskuragarri jar -
tzen diren 525 dortsa-
lak agortzen badira.
www.kirolprobak.com
webgunearen bitartez
egingo dira izen-emate-
ak. Behin izena eman-
da, parte hartzaileak api-
rilaren 5a arte dauka gi-
belera egiteko eta dirua
itzuliko zaio. Lasterke-

tan parte hartzen duen
orok korrikalariaren bol -
tsa eskuratuko du eta
gainera eskubidea iza-
nen du oparien zozke-
tan eta lasterketa ondo-
ren egiten den lunch-
ean parte hartzeko.

Mendi Maratoi Erdia

apirilaren 9an eginen da
eta berriro ere Nafarroa-
ko Txapelketarako le-
hen proba puntuaga rria
izanen dra. Ondoren
Arantza (ap i r i la ren
23an), Monrealeko Ex-
treme Higa (maiatzaren
7an, 21 kilometro), Ata -

rrabiako Hiru Mendi
(maiatzaren 20an, 21ki-
lometro), Isabako Ca-
mille Extreme (ekaina-
ren  4an, 31 kilometro),
Etxarri Aranatzeko Men-
dira Joan Etorria (urria-
ren 1ean, 10 kilometro)
eta Agoizko lasterketa

(urriak 8, 23.5 kilome -
tro) izanen dira hurre-
nez hurren. 

SANTAMARIA ETA
APEZETXEA, HAUTATUAK

Manttaleko bi laster-
kari hautatuak izan di-
ra Espainiako Txapel-
ketan Nafarroako selek-
zioarekin parte hartze-
ko. Asier Apezetxeak ki-
lometro bertikalean par-
te hartuko du Arredon-
don (Kantabria) maia -
tzaren 21ean 2.7 kilo-
metro eta 1.101 metro-
ko desnibela daukan
lasterketan. 

Santamariak, ekai-
naren 25ean, Zumaia-
ko Flysch Trailean os-
patuko den Espainiako
Txapelketan parte har-
tuko du 42 kilometro eta
2.300 metroko desni-
bela daukan ibilbidean.

MENDI LASTERKETAK � MARTXOAREN 6TIK 31RA APUNTATU DAITEKE APIRILAREN 9AN EGINEN DEN PROBARAKO

Berako Mendi Maratoi Erdiko izen
emateko epea irekiko du Manttalek

KIROLA � NAFARROA OINEZ-EK PRESTATUTAKO PROBA BEREZIA LESAKAN

Bikin batin duatloirako
izen ematea irekia dago
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3-0 galdu zuen
Ibai Perez
bizkaitarraren
kontra

TTIPI-TTAPA
Hirugarrena izaten

omen da balekoa, bai-
na Xabi Ibargarai erra -
tzuarraren kasuan ez da
halakorik gertatu. Otsai -
laren 10ean, buruz bu-

ruko Munduko pala txa-
pelketaren hirugarren fi-
nala jokatu zuen, baina
aitzineko bietan beza-
la, galtzea suertatu
zitzaion. Ibai Perezek 3-
0 irabazi zion (10-3, 10-
8 eta 10-6)

Ibai Perezek lehen fi-
nala zuen, baina nagu-
sitasun handiz irabazi
zion Xabier Ibargarairi
Munduko Pilota Batza -
rrak antolatzen duen bu-

ruz buruko txapelketa-
ko finalean.

Sakea izan zen fina-
leko gakoa, txapeldu-
nak ederki baliatu zue-
lako, eta erratzuarra ez
zelako fin ibili erresto-
an. Ibargaraik, 2014 eta
2015eko finalak Fusto
handiaren kontra galdu

ondotik, bazuen orain -
goan itxaropena, baina
Perez nagusi izan zen.
Erratzukoak ez zuen be-
re eguna izan eta ha-
mazazpi huts egin zitu-
en. Perezek guztira egin-
dako tantoen erdia bai-
no gehiago dira horiek.

Finalaren aitzinetik

hirugarren eta lauga rren
postuak zehazteko par-
tida jokatu zuen eta
Pablo Fustok Esteban
Gaubekari irabazi zion.
Gaubekak, sorbaldako
minez, bertan behera
utzi zuen partida lehen
bi jokoak galdu ondo-
ren.

Erreka
elkarteak
hamabosgarren
aldiz
antolatutako
txapelketan
186 bikotek
parte hartu
dute, zazpi
kategoriatan
banatuak

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erreka

elkarteak hamabosga -
rren aldiz antolatutako
Malerrekako eskuz bi-
nakako txapelketaren fi-
nalak otsailaren 25ean
jokatuko dituzte Do-
neztebeko Ezkurra pi-
lotalekuan. 

Guztira 186 bikotek
parte hartu dute txapel-
keta honetan, adinaren
arabera zazpi katego-
riatan banatuak. Kan-
poraketaz kanporake-
ta, azkenean hauek iza-

nen dira bikote prota-
gonistak larunbat hone-
tan 09:00etan hasiko di-
ren azken partidetan.

BBeennjjaammiinnaakk:: Landa
eta Madina (Beasain);
Lanzeta eta Segurola
(Atzapar).

AAlleebbiinnaakk:: Zubizarre-
ta eta Garcia (Lapke);
Agesta (Erreka) eta Goi-

koetxea (Eple).
II nn ff aa nn tt ii ll aa kk :: I k e r

Amiano (Añorga); eta
Emaldi (Zeanuri); Sein
eta Aburuza (Oiarpe).

KKaaddeetteeaakk :: Oskoz
eta Cuairan (Oberena);
Gutierrez eta Garmen-
dia (Titin III).

JJuubbeenniillaakk:: Sein eta
Etxeberria (Oiarpe); Egi-

guren (ilunpe) eta Oli-
den (Añorga).

SSeenniioorr 22:: Urbieta eta
Ortiz de Urbina (Anti-
guo); Egiguren eta Bi-
kuña (Antiguo).

SSeenniioorr eelliittee:: Arrieta
(Hernani) eta Gorriti
(Erre ka); Salaberria
(Erre ka) eta Arratibel (To-
losa).

PILOTA � OTSAILAREN 25EAN DONEZTEBEN

Malerrekako
eskuz binakako
txapelketaren
finalak jokoan

PALA � MUNDUKO BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Xabi Ibargarai
azpitxapeldun
hirugarrenez

UTZITAKO ARGAZKIA
Xabi Ibargarai azpitxapeldun hirugarrenez eta Ibai Perez txapeldun lehen aldiz.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Larunbat goizean zazpi kategorietako finalak jokatuko dituzte Doneztebeko pilotalekuan.
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ARANTZA | 2017.03.11
Trikitixa jaialdia antolatu dute bigarren
aldiz

Baztan-Bidasoaldeko hainbat trikitilari eta
panderojole bilduko dira aurten ere Aran -
tzan bigarren aldiz antolatu duten trikitixa
jaialdian. Azpeitiko dantzariak ere ariko di-
ra. 17:00etan hasiko da saioa, frontoian.

Ospakizunak

IRURITA | 2017.03.04
Nafarroako Bertsolari Txapelketako
final-laurdena Iruritan

Julen Zelaieta, Amaia Elizagoien eta Jo-
su Sanjurjorekin batera, Oskar Estanga,
Ekaitz Astiz eta Saats Karasatorre ariko
dira Gizarte Bilgunean jokatuko den
 saioan. 17:30ean hasiko da. 

Bertsoak

LEITZA | 2017.02.18
Udaletxearen 100. urteurrenaren harira
argazki erakusketa egonkorra

Azarora arte egonen da ikusgai udaletxeak
100 urte bete dituela eta, antolatu duten
argazki erakusketa. Udaletxean berean jarri
dute. Horrez gain, azaroa bitartean ekitaldi
gehiago izanen direla iragarri dute.

Erakusketak

otsailak 23 - martxoak 9
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Hitzaldiak
ETXALAR
‘Etxalarko hilarriak’ liburuaz

Otsailaren 24an Pello Ape-
zetxea Kultur Etxean (18:30). 

DONEZTEBE
Emozio hezkuntza

Martxoaren 2an 14:50ean
San Migel eskolan.  

BERA
‘Endarlatsako fusilamenduak.
Santa Cruz apaiza’

Otsailaren 24an 18:30ean
 Beralandetan. 

‘Emakumeon gorputza: minik
gabeko erditze konszientea’

Martxoaren 4an Estitxu Fer-
nandezekin 17:00etan.

ELIZONDO
‘Euskara eta feminismoa
bidaide’

Martxoaren 7an Idurre
 Eskisabel eta Lorea Agirre
19:00etan Arizkunenean.

LEKAROZ
Jakoba Errekondo eskolan

Martxoaren 11n 12:30ean.

Tailerrak
BERA
‘Musikari ttikiak’ 

Martxoaren 17an, 24an, 31n

eta apirilaren 7an 0-3 urte-
koentzat Musika Eskolan.
Izen-ematea: 948 012012.

DONEZTEBE
‘Norbere burua zaindu
zaintzaile izateko’
Otsailaren 23an Afan Elkar-
tearen  eskutik, Malerrekako
Mankomunitatean, 16:00etan.

ELIZONDO
‘Lehen sorospenak’
Otsailaren 24an Elizondoko
Osasun Etxean, 10:00etatik
11:30era. Gaztelaniaz.
‘Bizentaren lumak solas
jolasa’ Foru Plazan
Martxoaren 11n 11:00etan.

BAZTAN
‘Sare sozialak eta indarkeria’

Martxoaren 6an eta 7an ins -
titutuan eta Lanbide Eskolan.

LESAKA
‘Norbere burua zaindu
zaintzaile izateko’

Martxoaren 7an Afan Elkar-
tearekin Kultur Etxean (16:30).

LEKAROZ
Fruta-arbolen txerto ikastaroa

Martxoaren 11n 08:30ean.

Ipuin-kontalariak
DONEZTEBE

Martxoaren 9an Malerrekako
 Mankomunita teko egoitzan.

GOIZUETA
‘Zazpiak oihal batetik’

Martxoaren 9an helduentza-
ko 19:00etan Ganbaran.

Antzerkiak
SARA
‘Telesforo ez da Bogart’

Martxoaren 4an 18:00etan
Lur Berri gelan.

DONEZTEBE
‘Firin-Farandula’

Martxoaren 8an 20:00etan
Zineman.

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Emakumeen Nazioarteko
Eguna
Martxoaren 8a Emakume-
en Nazioarteko Eguna da
eta horren harira, aurten ere
ekitaldi ugari izanen dira es-
kualdean: hitzaldiak, taile -
rrak, margo erakusketak, fil-
mak, antzerkiak, elkarretara -
tzeak, bertso saio musika-
tuak, otorduak, kontzertu-
ak... Horiez  gain, aurten zor -
tzigarren aldiz mendi ate-
raldia antolatu dute Bortzi-
rietan. Martxoaren 5ean iza-
nen da, Arantzan, plazatik
09:00etan abiatuta. 
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BERA
‘Beraren konkista’
Martxoaren 12an 18:00etan.

IRURITA
‘Zapatila gorridun mutikoa’

Martxoaren 12an 19:00etan.

Bertsoak
LEITZA
‘Kapulana bat zintzilik’

Martxoaren 3an 22:00etan
Ate kabeltzen.

NAFARROA
Txapelketako final-laurdena

Martxoaren 4an 17:30ean
Iruritako Gizarte Bilgunean.

ELIZONDO
‘Ez da kasualitatea’ bertso
saio musikatua

Martxoaren 5ean 19:00etan
Arizkunenean Alazne Untxalo,
Amaia Agirre, Alaia Martin eta
Oihana Iguaran.

ARANTZA
Bertso afaria

Martxoaren 11n Iker Zubel-
dia eta Sebastian Lizasorekin
Ekaitza Elkartean. 

DONEZTEBE
‘Testurak’ saio musikatua

Martxoaren 12an 18:30ean
Zineman Oihana Iguaran,
Saioa Alkaiza eta Ane Labaka. 

Zinema
DONEZTEBE
Filmak 

Otsailaren 26an Peter y el
dragon 16:30ean Zineman.
Martxoaren 5ean Kunfu Pan-
da 3, 16:30ean Zineman.
Martxoaren 7an Sufragistas
Herrigunean.

ELIZONDO
‘Amama’ filma Gaztetxean

Martxoaren 8an 17:00etan.

ETXALAR
‘Gutik Zura’ Kultur Etxean

Martxoaren 10ean 18:30ean.

Kontzertuak
BERA
Katakuren berreraikitze besta

Otsailaren 24an 22:00etatik
aitzinera Le trois satelite, Jo-
seba  Irazoki & Felix Bup...

GOIZUETA
Kontzertuak Gaztetxean

Martxoaren 4an Etsaiakero-
ak eta Space Jam Session.

DONEZTEBE
Mendi abesbatzaren saioa

Martxoaren 10ean Kasino el-
kartean, 20:00etan.

Ospakizunak
BERA
Hazien Eguna

Martxoaren 4an.

ARANTZA
Trikitixa jaialdia frontoian

Martxoaren 11n 17:00etan.

BERA
Kantu zaharren bazkaria

Martxoaren 11n Mendiko  
sagardotegian, 14:00etan. 

LEKAROZ
Hazien Eguna

Martxoaren 11n.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Martxoaren 5ean Amaiurtik
Aritzakunera (07:30).
Martxoaren 12an Lekaroztik
Unbotora (07:30).

ARANTZA
Bortzirietako Emakumeen VIII.
Mendi Itzulia

Martxoaren 5ean 09:00etan
plazatik abiatuta.

ZUGARRAMURDI
Atxuria Mendi Taldearen
irteera

Otsailaren 26an Sunbilla-
Bertiz-Doneztebe, 08:00etan
abiatuta.

Hogeita zazpi urte daramatza Arantzan bizitzen eta ho-
nezkero bertakoa sentitzen dela dio Mentxuk «hor kan-
poan nabilela galdetzen badidate Arantzakoa naizela

erantzuten diet». Euskara irakaslea izan da bere bizitza osoan
«22 urtez aritu izan naiz Bortzirietako Euskaltegian» eta egun,
zeregin horiek utzita zinegotzi lanetan dihardu. «Euskara eta gi-
zarte zerbitzuekin zerikusia duten gaien ardura» duela azaldu
digu eta batzuetan «arront zaila» omen da «hobera egin nahi
dugun arren, ba tzuetan ez dugulako ahalmenik». Mendia du
afizio, «lasaitasuna, askatasuna... gauza aunitz ematen dizkit»
eta Aran tzan etxetik atera orduko du gozatzeko aukera «Ibin -
tza, etxeko sukaldetik ikusten du-
gu eta hagitz polita da». Mar -
txoaren 5ean jantziko ditu berri-
ro ere men diko oinetakoak, Bor -
tziri e  tako emakumeen mendi itzu -
lian parte hartzekoa baita «orain
dela zortzi urte atera ginen Igan -
tzitik eta geroztik urtero antolatu
dugu». Bortzirietako  herri guztie-
tan barna egin dute itzulia eta
«orain bigarren buelta egiten ari
gara. Lehenbizikoan 11 emaku-
me izatetik azkenekoan 80 iza-
tera iritsi gara, izuga rria da». Edozein emakume joateko mo-
duko irteera antolatzen dute «helburua ez da tontorrak igotzea.
Guretzat denbora pixka bat hartu eta mendiaz disfrutatzea bai-
zik». Mendiaz gain, irakurtzea ere maite du «orain Kirmen Uri-
beren azkena ari naiz irakurtzen» eta liburu bat gomendatzeko
ere eskatu diogu «Atxagarekin izugarri gozatu dut eta Arantxa
Urretabizkaiaren azkena ere interesgarria iruditu zait». Aran -
tzako txokorik gustukoenaz galdetuta, herriko sarrera aipatu
digu «parketik ikusten den ikuspegia hagitz polita da. Irudika -
tzen duenagatik ere bai. Ez gara ohartzen gure begien aitzine-
an dugun aberastasunaz». Horri lotuta, etorkizunaz kezka apur
batekin mintzo da  «jendea ez bada denborarekin baserrira lo -
tzen, baserri horien etorkizuna akabo da eta horrekin paisaia».
Eta hori ez luke nahi «lasai eta ongi» bizitzen segitzearekin egi-
ten duelako amets eta amets horretan, mendirik ez da falta.

«Ez gara ohartzen gure begien
aitzinean dugun aberastasunaz»

Nire aukera

Mentxu PEÑA LIZARAZU
Sortzez irundarra den aranztarra

«Bortzirietako
 emakumeen mendi
itzuliaren helburua
ez da tontorrak igo-
tzea. Guretzat den-
bora pixka bat hartu
eta mendiaz
disfruta tzea baizik».
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autonomoak edo bertze-
lako langileak behar dira.
�699 382673.

IRURITA. Soldeatzen da-
kien langilea behar da eta
DBH titulua duena edo
PIC soldadura. �630
184847.

LESAKA. Kafetegi ba-
tean zerbitzaria behar da,
asteburuetan 09:00 -
etatik 13:00etara eta lan-
gileen oporraldiak bete -
tzeko. �620 700964.

Biltegi batean zama la-
netan aritzeko kamioi
gida-baimena eta infor-
matika ezagutzak dituen
langilea behar da. Aste-
lehenetik larunbat eguer-
dira. Bidali curriculuma:
jaldunitz@gmail.com.
Beola Etxean lanaldi er-
dian aritzeko zerbitza-
riak behar dira, fran -
tsesez pixka bat jakite-
nak. Bidali curriculumak:
beolaetxea@gmail.com.
Etxalarko ile-apaindegi
batean laguntzailea be-
har da. �636 827980 /
948 635237.

ZUGARRAMURDI. Ka -
ttalin jatetxean zerbi -
tzaria behar da egunez
lan egiteko. Frantsesa ja-
kitea eta esperientzia pix-
ka bat izatea eska tzen
da. �948 599009 / 948
599146.

Etxalar Hotelean sukal-
daria eta harreragilea
behar dira. Harreragilea
izateko baldintza baka-
rra 4 hizkuntza jakitea
izanen da: euskara, gaz-
telania, frantsesa eta in-
gelesa. Interesatuek bi-
dali curriculuma: info@
ttipi.eus.

euro negoziagarriak.
�699 431871.

BERA. Ugalzubia kaleko
2. zenbakian, 79 m2ko pi-
sua salgai: sukalde horni -
tua-jangela-egongela, 2
logela, 2 terraza. 195.000
euro negoziatzeko. �607
437189.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO. Pisu bate-
an logela errentan ema-
teko.  �631 341849.

LESAKA. Pisua errentan
emateko. Sukalde elek -
trikoa, beheko sua, gan-
bara eta behean biltegia.
�661 262531.

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
su berria mobleztatua

an. Animaliak ez dira
onartzen. �678 363398
/ 678 305250.

LESAKA. Apartamentua
errentan emateko. He -
rrian bertan. Logela bat
eta igogailuarekin. �675
714360 / 639 509148.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA. Pisua errentan
hartu nahi da. Gutxienez
2 logelarekin. Mutil ardu-
ratsua. �650 350828.

LOKALAK/GARAJEAK
salgai

BERA. Garbi ogi & Co -
ffee kafetegia eta okin-
degia salgai edo traspa-
satzen da, ezin delakoz
atenditu. �646 356983.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritzeko
zerbitzariak, komer tzialak,

erren tan emateko. Igo-
gailua, berogailua, tras-
telekua, sukalde-egon -
ge la, komuna eta logela
bat .  350euro.  � 663
312557.

ETXALAR. Larra pil Sarri -
ku karrikan etxe bat erren -
tan emateko. Herriko bis-
ta zoragarriak eskaintzen
dituen toki paregabea. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea, 2 egongela, des -
pentsa eta trasteleku
handiarekin. Oso eguzki -
tsua. �687 766971/ 672
153196.

BERA. Legia karrikan pi-
sua errentan emateko. 3
logela, 2 komun, traste-
lekua, gasoliozko kale-
fakzioa. Oso egoera one-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro negozia-
garriak.  �948 585036.

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.

SUNBILLA. 92 m2ko pi-
sua salgai. Berogailua,
igogailua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea eta
egongela. �639 156105.

ARIZKUN. 77 m2ko pisua
salgai. 30m2ko traste -
lekuarekin. Bizitzera sar -
tze ko prest. 90.000 euro.
�619 474935 /  enrifaya
@gmail.com (Enrike).
BERA. Ibaialde auzoan
80 m2ko pisua salgai. 3
logela, egongela eta su-
kaldearekin. PVC leiho-
ak, berogailua eta igo-
gailua. Fatxada eta teila-
tu berrituak. Bizitzera
sartzeko prest. 138.000

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA, 

ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 61 €

Zerri gizena
1,156 € kiloa. 

Zerramak:
0,730 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,19   
1.koa 3,96
2.koa 3,78  
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,27 
1.koa 4,00 
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,17/3,27
Zaldi-behorrak: 1,87/2,07

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,00
8-10 kilokoak: 4,70/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(otsailaren 3tik 10era bitarteko prezioak)
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ra hagitz onean (3 urtez
erabilia). Haritzez eginda-
koak. Al tzariak banaka
saltzeko prest. Prezio in -
te res garria. �630 693173
(19:00etatik aitzi nera).

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

ZUGARRAMURDI. Al -
tzatenea jatetxean zer-
bitzaria behar da aste-
buruetan eta udan lan
egiteko. Frantsesez da-
kiena eta esperientzia
pixka batekin. �948
599187.

LANA
eskariak

Haurrak edota adine-
koak zaintzeko lan bila.
Adinekoak zaintzen eta
hau r r ak  za i n t zen
esperien tziadun neska.
Interna moduan edo or-
duka ari tze ko. �604
152370. 

Beran bizi den emaku-
me euskaldunaedozein 
lan bila dabil. Ikasteko
prest, nahiz eta produk-
zio, kajera eta kamarera
moduan esperientzia
izan. �655 720052.

Esperientzia duen ema-
kumea interna edo or-
duka adinekoak edota
haurrak zaintzen, garbi-
keta lanetan... aritzeko
lan bila. �631 341849.

31 urteko mutil ardura -
tsua lan bila. Arlo des-
berdinetan interesatua:
nekazaritzan, abeltzain -
tzan, margo lanetan edo-
ta adinekoak zaintzen...
�698 285544.

Zonaldean lan bila. Ile-
apaindegi laguntzaileko
ikasketak dituena eta
haurrak zaintzen eta gar-
biketa lanetan esperien -
tzia. Haurrak zaintzen,
adi nekoak zaintzen edo-
ta garbiketan lan bila as-
teburuetarako. �644
120629.

Emakume esperientzia-
duna adinekoak orduka
edo interna bezala zain -
tzen eta haurrak zaintze-
ko lan bila. Pazientzia
handikoa eta langilea.
�632 076342.

BAZTAN. Adinekoak zain -
tzeko edota garbiketa la-
netan aritzeko lan bila. Adi-
nekoak zaintzen esperien -
tziadun emakumea. Dis-
ponibilitate osoa, astebu-
ruak barne. �636 362782.

BAZTAN. Elizondoko 27
urteko neska batek admi -
nistrari, sukalde laguntzai-
le, etxeak garbitzen, zerbi -
tzari, dendetan saltzaile

edota adinekoak zaintzen
lan eginen luke. Kotxe pro-
pioa. Menpekotasun
egoeran dauden pertso-
nen arretarako ziurtagiria-
rekin. Esperieintzia adine-
ko pertsonak zain tzen.
�649 901395.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

LESAKA. Etxeko tartak
egiten ditut urtebetetze
eta jaunartzetarako.
�642 993776.

MOTORRAK
salgai

Volkswagen California
Coach T4salgai. 2.5 TDI
5 zilindroak 102 cv. Na-
zionala. 335.000 KM. Oso
ongi zaindua, beti gara-
j ean .  Ex t r a  asko :
portabizi kleta, toldoa,
avance tunela, kalefak-
zio estatikoa, konberti-
dorea... �630 041480.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
galdu/aurkituak

LESAKA. Zakurra ager-
tu da abenduaren 24an,
Olentzero egunean,
Frain  auzoan. � 607
446925.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. 4 hilabeteko txa-
kurkumea oparitzeko.
Ama ardi zakurra eta atta 
labrador arrazakoa. �948
510224.

ALKAIAGA. Katua desa-
gertu zaigu urtarrilaren
2an. Norbaitek ikusten
badu, dei dezala, fabo-
rez. �655 722477.

ITUREN. 11 urteko Bor-
der Collie emea, ile zuria
eta ertaina galdu zen Ur-
tezahar gauean lurralde-
an (Amezti aldera). Aur-
kituz gero, deitu faborez.
�650 825377.

ANIMALIAK
salgai

Bildots ahariko mutur-
gorriak salgai. �697
440590. 

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
 luze, forma borobilduna-
rekin. �948 585036.

Logela osoasalgai: ohea,
bi mesanotxeak, armai-
rua eta tokadorea. Egoe-

BERA. Txertatutako 200
sagarrondo salgai. Oso
merkeak. �626 774582.

Zeharkako txirula sal-
gai. �675 714360 / 639
509148. 
Etxe partikularrentzat
gas-galdara salgai, Do-
musa markakoa, akumu-
ladorearekin. 2009koa.
Estreinatu gabea. �675
714360 / 639 509148.

DENETARIK
galdu/aurkituak

Abenduaren 24an, Olen -
tzero egunean, Berako
plazan eskuz egindako
tokila beltzbat galdu ge-
nuen. Faborez norbaitek
aurkitu baldin badu dei-
tu �635 701610.

OIHAN ENKANTEA
BERAko Udalak plegu itxia-
ren bidezko enkante publi-
koan salgai jarriko du Komi-
ziarra parajeko oihan-apro-
betxamendua.
Proposamenak iragarkia Na-
farroako Aldizkari Ofiziale-
an argitara eman eta ondoko
20 egun naturaletan, 13:30ak
arte, aurkeztuko dira. Azken
egun hau larunbatarekin suer-
tatzen bada, astelehena arte
luzatuko da epea.
Baldintza pleguak Udal Idaz-
karitzan, 012 Zerbitzuan,
web-orrian (www.bera.eus)
eta Nafarroako Kontratazio
Atarian ikusgai daude.

Bera, 2017.02.02 
ALKATEA,  

Josu Iratzoki Agirre
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Legasako
GAXUXA

ZELAIETA

EULATEk 10 urte
bete ditu 
otsailaren 18an.
Aunitz urtez
Igantziko fami-
liaren partetik!

MADDI eta AITOR BALEZTENA

TRUEBAk 3 urte beteko dituzte
otsailaren 26an. Zorionak eta
muxu haundi bana Eratsun,
Doneztebe eta Arantzako
 familiaren partetik.

Otsailaren 16, 18 eta 27an, INAR,
OLATZ eta GORKAk urteak beteko
dituzte. Zorionak eta muxu haundi
bat etxeko guztien partetik.
 Prestatu bazkari goxo-goxoa!! 

Elizondoko
JANIRE URREAGA

IBARRAk 5 urte
beteko ditu mar -
txoaren 5ean.
Zorionak Sunbilla
eta Elbeteko fa -
miliaren partetik.
Egun polita pasa!

Zorionak amatxi INAXI! 101 urte
 bete ditu ilbeltzaren 29an. Hagitz
ongi ospatu dugu!! Zorionak eta
muxu haundi bat zure etxeko
 familia guztiaren partetik. 

Sunbillako ANE

JAUREGIk otsaila-
ren 6an 4 urte
bete zituen. Zo -
rio nak polittena!
Doneztebeko fa -
milia eta bereziki
Hegoi eta Aima -
rren partetik.

IZARO ETXEPARE ELRIOk otsailaren
21ean 13 urte beteko ditu.
Zorionak sorgintxo! Zure familia
guztiaren partetik! Ea prestatzen
duzun  bizkotxo bat goxo-goxoa!!!
Muxu aunitz!!!!

Legasako NAIARA MENDIBURU

ANDRESENAk otsailaren 27an 10
urte beteko ditu. Zorionak zure
familiaren partetik. Disfrutatu zure
eguna. Mila muxu zuretzat!!!

Legasako IRADI ARTEAGA

ANDRESENAk martxoaren 1ean urte
bat beteko du. Zorionak zure
 familiaren partetik!!! Mila muxu
zuretako!

Sunbillako IKER IBARRA

MARIEZKURRENAk 6 urte bete ditu
otsailaren 7an. Zorionak familia
guztiaren partetik eta 6 mila
muxu. Segi zaren mutiko alaia  
eta ona izaten!!!

ALBA FEITO lesakarrak 7 urte bete-
ko ditu martxoaren 11n. Zorionak
aita, atatxi eta amatxiren partetik.
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