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Sei anai-arrebazirenOronozko
Arretxean «ni mutil bakarra eta
5 arreba». Horregatik, hasiera
batean soldaduskatik libre gel-
ditu behar zen «nire aita jaio-

tzezmainguaetani semebaka-
rra nintzenez, etxea eta azien-
da gobernatzeko nire beharra
zegoelako». Baina gerra hasi-
takoan deitu egin zuten «hiru
urte pasatu nituen: Teruel, Ri-
cla, Extremadura...». Gerra go-
gorra izan zela dio, eta ondo-
rena «arras gogorra, baina lu-
rra eta animaliak etxean izanik
inoiz ez zaigu janaririk falta.
Arraspobreakginenbaina,egu-
nero banabarrak, zerrikia eta
ogia edo artopila bederen iza-
ten genuen jateko».

FAMILIA HANDITZEN
33urtekin,1949anDoloresEtxe-
parerekin ezkondu zen «lau se-
me-alaba izan ditut: 2 neska eta
2 mutil; gainera 8 biloba eta 5
birbilobaetaseigarrenabidean».
Urteguztihauetanaldaketahan-
diak ezagutu ditu «hasieran ez
genuen ura etxean; bederen
eguneanbialdiz iturrira joanbe-

har zen bi pozal haundirekin ur
bila. Gero ura etxean jarri ge-
nuen eta arras aurrerapen han-
dia izan zen baina neguan tu-
beriak etxe barruan hormatzen
ziren».

Bizikleta zuen kotxearen par-
tez «gogoan dut nire lehenbizi-
kobizikleta izannuenean.Biga-
rren eskukoa zen baina mun-
duko erregea sentitzen nintzen
bere gainean». Gero Mobilett
bat izan zuen eta «88 urterekin
oraindik mobilettean ibiltzen
nintzen».
Aurrerapenen artean, telebista
dugustuko«pilotapartida fron-

toian eta zuk zuzenean etxean
ikusten ahal duzu».

ANEKDOTAK
Bizitzaosoanekazarietaabeltza-
in aritu da, «eta diru gehiago
ateratzekokaolin zakuak trene-
an kargatzera joatennintzen.Bi
pezeta ematen zituzten tonela-
dako». Egurra egiteko baimena
«Cuatro pueblos-en»Berroara-
nen, zuen «bi astoekin Bertizen
barna ekartzen nuen eta gogo-
an dut behin, aurreko egunetan
euri pila egin zuelako Bertizko
pistatik heldu nintzela egurrez
kargatutabiastoekin.DonPed-
roZigakarretadeituzidanmen-
ditik etorri ordez, pistatik heldu
nintzelakoetanikerrannion:No
es por mí, es por estos que se
les hunden las patas en el ba-
rro.– eta erantzun zidan: -Ah,
bueno, entonces sigue.Gupida
gehiago izan zuen astoengatik
nigatik baino».
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1916komaiatzaren16anjaiozen
Tomasa Irteko Bordan. Hamai-
ka senide ziren eta haurtzaroa
bertan eman zuen, bai etxeko
eta baita beste baserrietan
laborantza lanetan laguntzen.
Hogeita hamar urterekin Do-
mintxenera ezkondu zen Do-
mingo Juanikorena Santeste-
banekin eta bost seme-alaba
izan zituzten: Lucio, Pakita,
Itziar eta Floren. Eta familiak
hazten segi du bost iloba eta
bost biloba baititu. Senarrare-
kin batera laborantza lanetan
emandubizitzaosoa.Etaegun,
memoria zertxobait lausoa du-
en arren, ahoan beti irribarra
duela diote bere senideek.

JAIOTEGUNA
1916ko maitzaren 15a.

JAIOTETXEA
Irteko borda (Zubieta)

TOMASA GOROSTERRAZU EZKURRA. Zubieta (100 urte)

GIZARTEA � ESKUALDEKO ADINDUENAK

Urtetako bizipenak kontatzeko
Mendea bete duten eskualdeko zortzi herritarren istorioak

Eneritz IRAOLA
Demografia datuei begira-

tuz gero, piramidearen goiko-
goikopuntanageri dira. Ezdu-
te aunitzek lortzen bertara ai-
legatzea. Zehazki, Nafarroako
estatistikazentroarenarabera,
gaur egun, Baztan, Bortziriak,
Leitzaldea, Malerreka, Zuga-
rramurdietaUrdazubin8herri-
tarrek dituzte 100 urte edo ge-
hiago.

Horienarteandaude,Toma-
saGorosterrazu (Zubieta),Ma-
nuel Arregi (Oronoz), Candida
Jauregi (Amaiur),MartinMaio-
ra (Elizondo), Salvadora Arbu-
rua (Etxalar) eta Pakita Eraso
(Elizondo).MaddiHardoyk (Zu-
garramurdi) berriz, apirilaren
8an beteko du mendea.

Hainbertze urtez bizitzeko
sekretua zein ote den jakin na-
hi izan du TTIPI-TTAPAk eta
galderaegindakoanmotaguz-
tietako erantzunak jaso ditu.
Erraza dela aipatu du Manue-
lek «ez hiltzea» eta Martinek
esplikazio zehatzik gabe «ha-
laxe tokatu zaiela» dio. Candi-
dakberriz, «gainekohorri (Jain-
koari) galdegiteko». Pakitaren
kasuan berriz, musikak zere-
san handia izan duela dirudi.
Bertzelako aholkuak eman di-
tu Maddik «osasuntsu jatea,
salda baratzekariekin egune-
ro» eta batez ere «baikor iza-
tea, bizitzaren gauza ona eta
txarrakahaliketahobekienhar-
tu, eta geroko planak izatea».

Zifra borobila da ehun. Are gehiago pertsona baten adinari
buruz solasten ari bagara. Historia liburuetan orrialde aunitz
egin behar da gibelera beraien jaioturtera iristeko. Gerra
Zibila hasi zenean, adibidez, hogei urte zituzten. Beraien

bizimodua, gizartean eta herrian izan diren aldaketak... izan
dituzte hizpide beraiek edo beraien senideek. Errandako
kontu guztiekin laburpena osatu du TTIPI TTAPAk, guztiak
ezin kabitu, ehun urtek askorako ematen dute eta.

MANUEL ARREGI GOÑI. Oronoz (100 urte)

«Kotxerik ez dut izan.
Aberatsek izaten zuten.
Orain denak aberatsak
dira, etxe guztietan
ikusten dira kotxeak, bat
baino gehiago gainera»

JAIOTEGUNA
1916ko urtarrilaren 28a.

JAIOTETXEA
Arretxea (Oronoz)
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Amaiurko Salaberriko bordan
sortu zenCandida1915eko irai-
laren 3an «hiru senide ginen, bi
mutiko eta ni neska». Bertan
eman zuen haurtzaroa eta 7 ur-
terekin hasi zen eskolan «nes-
kak 12 urteak artio joaten ginen
eta mutikoak 2 urte gehiago, 14
urteakartio».37urterekinezkon-

du zen eta lau seme- alaba izan
ditu«bimutikoetabineska».Ge-
rora,haztenjoandafamilia«zazpi
biloba ditut eta birbiloba bat».

GERRA GARAIAK
Gerrazibilabete-beteanbizi izan
zuen eta «gauz nigergarrie da.
Nere bi anaiak gerran ibili ziren
eta etxean laguntzeko anaien
partez peoiak ekarri behar izan
genituen». Tarteka izaten omen
zituztenanaiennotiziak «etapa-
keteakjanarieetasoszerbaitere

igortzen genizkien. Elizondon
etxe bat izaten zen eta handik
arreglatzen ziren frentera gure
anaieigateko».Zorionez,ezomen
zutengoserik izan«gukogiaegi-
ten genuen etxean. Nekazariek
borona (artoa) izaten zutenez ez
zen goserik pasatzen, etxean
ogiaegitekomodurikezzutenek
zementa idurikoogigogorra iza-
tenzuten». Baztanenbertanere,
eguneroko bizimoduan eragin
zuzena izan zuen gerrak «gerra-
kozaurituakLekarozkokonben-
turet gaten zituzten han senda-
tzeko eta kapitala konkistatzen

zutelarikezkilakjotzenzituzten».
Gerra akitu zenekoa ere gogo-
an du «ni Urdazubin nintzen ize-
ba bat zaintzen. Konten ginen,
anaieketxerat itzulibaitziren.Ba-
dira bi amaiurtar gerran hil zire-
nak».

ALDAKETAK
Ehun urte hauetan, eguneroko-
anizandirenaldaketeiburuzgal-
deginda,aipatuduargiabetieza-
gutu izan dutela «gu bordan bi-
ziginenbainakarrikenbazenar-
gie.Etaguketxeankarburueiza-
ten genuen. Giltza batzuetaik
pizten ziren, karburu hauek de-
posito bati lotuak egoten ziren
eta depositoak barnean ura eta
harriak izaten zituen». Autoa, al-
diz, ez dute sekula izan. «Kon-
ten bizikleta sortu zutelarik, hu-
reibiltzenginuenguk».Berrikun-
tzez solasean hasita, garbigai-
lua ezin aipatu gabe utzi «laba-
dora sortu zutelarik bai konten,
eskuz garbitzen lan gutiago!».
Gauza batzuetan aitzinera, bai-
na bertzeetan gibelera egin du-
gula uste du ordea «oraiko jen-
dea eta lehenagokoa ez da ber-
din, lehengo jendeahobeazen».

JAIOTEGUNA
1915eko irailaren 3a.

JAIOTETXEA
Salaberriko borda (Amaiur)

BeartzungoAntzanbordaundia
baserrian jaioa da Martin «ber-
tan bizi izan nahiz beti eta ber-
tan hil nahiko nuke» dio. Beti

baserrian egon da, «sei urte ni-
tueneanhil zen aita eta hiru se-
nidetan zaharrena nintzenez ni
geratu nintzen baserriaren ka-
gu».Betiaritudabaserrian«sol-
datapeko lanikezdut inoiz izan»
gaineratu du.
Beartzun auzoan eman du bi-
zia nahiz eta eskolanElizondon
ibili zen«espreskigatennintzen
Beartzundik oinez Elizondorat.
Han Akerreta izeneko irakasle
batek azalpen guztiak eskua-

raz ematen zizkigun».
Bertzenaz, Gerra Zibilean ibili
da herritik kanpo. 1936an 20
urte bete zituen gerrara deitu
zutenean «beldur handiarekin
bizi izan nuen garai hura. Ihes
egitenbagenuenezginelaetxe-
ra bueltatuko erraten ziguten».
Asturias aldera eraman zuten
eta «han metrailarekin golpatu
ninduten baina ez nintzen hil.
Santanderko Hospital de Val-
desillara eraman ninduten».
Denbora dezente egon zen eri-
tua eta horrek izan omen zuen
bere alde ona «erituta geunde-
nok treneko pasea libre genu-
en eta horrela Euskal Herriko
herriak ezagutzekoaukera izan
nuen». Sendatu zenean berriz
Huescaalderaeman zuten«bi-
zitzan pasatu ditudan egunik
makurrenak bertan bizi izan di-
tut. Taldeko bati ura eskatuta
ukatu egin zidan». Dena den,
ez du gorrotorik «niri tiroa bo-
ta zidana, miserable bat zen ni
bezalaxe eta aukera banu be-
sarkatuko nuke» dio.

Gerra ondoan berriz, «gosea
etamiseria sartuzen.Espainia-
ko zorrak ordaintzeko behiak
bahitzen zituzten... eskerrak
Frantzia hurbil genuen».

ALDAKETAK
«Ur korrientea izatea grifoan,
karretera,argia, telefonoa...de-
na berria izan da niretzat». Al-
daketa horiekin lotuta umeta-
ko anekdota bat ere aipatu du
«gogoandut nire amanola eto-
rri zen behin erranez Elizondon
agertu zela karro bat behorrik
gabe ibiltzen zena, hori zen
kotxea». Hala ere bere iduriko,
egon diren aurrerapauso han-
dienak bi dira bere erranetan
«pentsionea jartzea. Lehengo
zaharrak baino aunitzez hobe-
ki bizi gara gu eta baita karre-
tera ere».
Aurreak erakusten du atzea no-
ladantzatuetabizitzakomomen-
tu gogorren ondotik lema bat
egin dugu bere Martinek «zer
egin behar duzu? Beharretan
aurkitzen dena lagundu».

«Argie beti ezagutu dugu.
Karrikan bazen argia eta
gu bordan bizi ginenez,
karburua izaten genuen
etxean. Giltza batzuetatik
pizten ziren».

«Autoa ere sortu zuten
baina guk ez dugu inoiz
autorik izan. Konten
bizikleta sortu zutelarik,
hura ibiltzen ginuen
guk!».

CANDIDA JAUREGI MAGIRENA. Amaiur (101 urte)

JAIOTEGUNA
1916ko uztailaren 22a.

JAIOTETXEA
Antzanbordaundi (Elizondo)

«Bizitzan pasatu ditudan
egunik makurrenak ber-
tan bizi izan ditut (Gerra
Zibilean). Taldeko bati
edateko ura eskatuta
ukatu egin zidan».

MARTIN MAIORA ISTILART. Elizondo (100 urte)

«Gogoan dut nire ama
nola etorri zen behin
erranez Elizondon agertu
zela karro bat behorrik
gabe ibiltzen zena, hori
zen kotxea».
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Etxalarren sortu zen eta bertan
darama bizi osoa Salvadorak.
«Inguruko etxe batzuetan bizi
izan ginen, baina oraindik ttikia
nintzela Perukiñenea erosi zu-
ten gurasoek eta geroztik ber-
tan bizi izan naiz». Hamaika se-
nide sortu ziren «baina bizi
bederatzi, ni nintzen zaharrena
etaamagaztegeldituzenezalar-
gun etxean geratu nintzen be-
rari laguntzeko». Horretaz gain,
«komisaria garbitu etaSalvado-
raren ostatuan laguntzen» ere
aritzen omen zen asteburuetan.
Garai bateko eta egungo bizi-
moduaren artean «gauza aunitz
kanbiatu» direla dio «lehen de-
nak landetan aritzen ziren eta
orainfabrikan».Garbigailurikere
ez zen, «dena eskuz garbitu be-
harra izaten zen errekan eta es-
kuak zartatuta izaten genituen
hotzarekin. Pentsa, zer pila iza-
ten genuen... Etxean senide au-

nitz eta osaba bat ere etorri zen
gurekin bizitzera». Hizkera ere
aldatzendoalairuditzenzaio«ni-
re ilobak eta nik erraterako, ez
dugu berdin solasten». Eta he-
rrianere, nabari dualdaketa «le-
hen denda aunitz ziren, hama-
lau bat bai eta Zugarramurditik
etortzen ziren astoekin ogi es-
ke». Orain berriz, «denda kopu-
ruakbeheitiegindu bainakotxe-
aknonahi» ikus litezkeelagaine-
ratu du «lehen kamioi bakarra
zegoen herrian eta autobus bat
ere bai. Kotxerik ez zen apenas,
medikuak izanen zuen akaso».
Sukaldeko mahaian, egunkaria
aurrean duela agurtu dugu Sal-
vadora «periodikoaegunero lei-
tzen dut. Aitak ere bazuen ohi-
tura, harrapatzen zuen edozein
paper leitzen zuen».

Eskualdetik urrun sortu zen
Maddi «San Juan de Caprista-
non, Kalifornian. Aita eta ama
harat ganak ziren nire anaia za-
harrenaJuanitoaitatxi-amatxie-
kinhemenutzita».Maddikbortz
urtezitueneanbueltatuzirenEus-
kal Herrira «Juanito eta aitatxi-
amatxiekin elkartu ginen Urda-
zubiko Alkerdi auzoan, Maltza-
tenean». Eta bertan sortu ziren
bertze sei anai-arrebak «dene-
tarat zortzi ginen eta ni bigarre-
na nintzen».
HogeiurterekinezkonduzenAl-
fontxo Goienetxerekin eta
«ezkonduzgeroztik,Alkerdineta
Zugarramurdinbizitu izannaiz».
Bertanosatuzutenfamilia«6se-
me-alaba izan ditut: 4 seme eta
2 alaba. 7 biloba, eta haietatik
10 birbiloba».
Bere bizitzari errepasoa egiten
hasita, gerra, gerraondo eta II.
MunduGerrakogaraiakditugo-
goan «gerla denboran mugari
esker Zugarramurdin eta Alker-
din ez genuen larrialdirik pasa-
tu, Frantziatik lortzen baikenitu-
en janaria, irina, haziak, oihalak,
botoiak... aunitz gauza».Gerra
ondoanberriz,«giromilitarrana-
gusitzen zen herrietan. Pobre-
zia,razionamendua…»bainago-
serik ez zuela pasatu dio. Labo-

rantzatik bizi ziren eta baratzea
izan du beti, halaxe aipatu dio
TTIPI-TTAPAriberebilobak«ora-
in dela 3 urte arte baratzean ari-
tzen zen, bere haziak erein, za-
indu, landare osasuntsuak lor-
tu, hauek landatu, behar beza-
la ontzen zirelarik fruitu eta ba-
ratzekiakbildu,hazibatzukaltxa-
tu, eta sasoina ailegatzean be-
rriz ere hazi horiek erein... ziklo
osoaegitenzuen landaregehie-
nekin». Garai bateko eta gaur
egungo bizimodua alderatuta
«lana aunitz errextu» dela dio
«lehen dena eskuz egiten zen».
Gogoan du erraterako arropa
garbitzera joaten zirenean «bo-
kata egiterat gaten ginen erre-
karat eta gero bokata bustiare-
kin malda goiti. Familia haundi-
akzireneta izigarrizko lanakegi-
ten ziren etxeetan». Orain berriz
«makinak badire denetarako,
beharrik…».

Duela egun guti bete ditu Pa-
kitak 101 urte, 1916ko urtarri-
laren5eansortuabaita.Hiruse-
niderenartean,bigarrenadaeta
Elizondon eman du bere bizi-
tza osoa.

BI PASIO
Familiaetamusika izandiraPa-
kitaren bi pasioak. 1936an
ezkondu zen, 20 urte zituela,
JoseMariMunarriz Elizondoko
dentistarekin. Zazpi seme-ala-
ba izan zituzten, sei neska eta
mutiko bat. Haiek eman diote

TTIPI-TTAPAri amarenberri eta
familianolahazidenaipatuzha-
sidira«bederatzibilobaditueta
zortzi birbiloba, bederatziga-
rrena bidean da». Musikarik ez
omen da falta familia elkartzen
denean«batzukpianoa joz,ber-
tzeak abesten... momentu ho-
riek gozatu egiten ditu amak».

MUSIKARI LOTUTA
Pianoa jotzen monja batekin
ikasi zuen eta orain ere ba-
tzuetan jotzen omen du «buruz
dakien errepertorio bat badu
eta jotzera animatzen dugu».
Hamarkadetan zehar Ziga eta
Elizondokoorganujolea izanzen,
Juanito Eraso bere anai zaha-

rrak irekitakobideasegituz«be-
rak moldatzen zituen kantuak
organorako. Afizio handia zu-
en. Pentsa, duela hamar urte
oraindik organoa jotzen zuen
Zigan».Kantuanerearitzenzen,
«sopranoa zen eta Elizondoko
abesbatzarekin bidaia batzuk
ere egin zituen ahal izan zue-
nean».
Musikak bizia ematen dio ora-
in ere eta adi egoten da «bere
bilobetako batek piano ikaske-
tak egin ditu eta pianoa jotzen
duenean, akatsen bat egiten
badu arreta deitzen dio, ohar-
tu egiten da». Argi dago, zein
den Pakita ehun urtez bizitze-
ko sekretua «musika».

SALVADORA ARBURUA ARRIBILLAGA. Etxalar (100 urte)

JAIOTEGUNA
1916ko maiatzaren 30a.

JAIOTEGUNA
1916ko urtarrilaren 5a.

PAKITA ERASO OLAETXEA. Elizondo (101 urte)

JAIOTEGUNA
1917ko apirilaren 8an.

SORLEKUA
San Juan de Capristano
(Kalifornian)

MADDI HARDOY GURRUTXAGA. Zugarramurdi (99 urte)
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Lehengo, oraingo eta betiko Baztani buruzko bi liburu
Baztanen idatzi eta Baztango historia, ohitura eta pertsonaiei buruzko bi liburu-
rekin ongietorria eman genion 2007. urteari. Lander Santamaria kazetariak, Ju-
an Mari Ondikol argazkilariaren irudiekin Las cuatro estaciones en el Valle de
Baztan (y alrededores) argitaratu zuen bat eta Pedro Mari Esarte Muniain histo-
rialari eta idazle ezagunak, berriz, Como vivían los baztaneses en el siglo XVI.
Esartek aipatu zigunez, «dokumentuek balioa izan dezaten, lurraldea domina-
tzen duenaren hizkuntzan idatzi behar dira, gazteleraz. Hori tragedia da! Eta hau
horrela izanik, euskara oraindik bizirik mantentzea, hori miraria da!».

Trasteak dira zaharrak, pertsonak adinekoak
dira», erakutsi zidan, aspaldian, norbaitek.
Zahar gisa tratatzen ditugu adinekoak, ia be-

ti.Gaztetasunabaliobatda,etaesperientziagazte-
ak lan-mundutik baztertzeko baino ez dugu era-
biltzen. Ederra paradoxa!
Jakituria ederra eta handia dugu adineko pertso-
nengan. Galzorian den mundu baten azken kate-
begia dira. Zenbat ikasten ahal dugun adinekoek
egiteko moduak berriz ere hartu eta gurera ekar-
tzen baditugu, euren jakituriatik edan. Egiazko be-
rrikuntza soziala da hori. Baina, gehienetan, na-
hiago dugu dena jakinen bagenu bezala jokatu,
eta adinekoen iritziak kontuan ez hartu.
Gizarte justuagoa eginen dugu belaunaldien arte-
ko harremanak sustatzen baditugu, ez bakarrik
haurrak aitatxi-amatxiekin (horiek ere bai, jakina!),
adin tarte guztietako pertsonen artekoak baizik.
Solasean paratu, esperientziak trukatu, elkarrekin
lan egin. Badugu denok elkarrengandik zer ikasi
eta. Horixe 2017rako nire buruari paratu diodan
erronka. Gazteago zein zaharragoekin ere esperi-
entziak partekatzea.

Zaharrak

Nire txanda
Jon ABRIL

Pili MINDEGIA
Zilarrezko Titarea

SantaLuziaegunekoZi-
larrezko Titarea jaso
zuen Doneztebeko
Etxegorriko alabak. 37
urtedaramazki segidan
jostun lanetanetaazken
urteetan baita Berako
Kotoi dendan ere.

Maika ARIZTEGI
Emakume Aizkolarien Kopa

Santo Tomas egunean
Donostian burutu zen
Emakume Aizkolarien I.
Urrezko Kopan nagusi-
tu zen iturendarra. Kox-
korbiltzen, ingudealtxa-
tzen, korrika…eta orain
aizkoran ere nagusi.

Iñigo MARTINEZ
Bankoa-DV txapeldun

Txapelketabikategoria-
tan (promesaetasenior,
bi urtez) irabazi duenpi-
lotari bakarra da Bera-
koa.Profesionaletande-
buta ere egin berri du,
Ander Errandonea he-
rritarrarekin batera.

Eguberrietan inoiz baino garbiago somatzen
dugu bizitzaren errotondan murgilduak
gaudela: OlentzerokurteberrikoErregeeibidea

eman die, eta hauek inauteriei; Aste Santua etorri-
ko da gero, herrietako bestek txanda hartzeko…
oporrak, lanerako buelta eta udazken sasoiaren
ondotik, berriro ere Gabonetan biribilguneari buel-
ta eman izanen diogu eta segi dezagula biraka!

Eguberrietako biribilgunea

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Hauda azkenaldian komunikabideetan gehi-
en errepikatu den izena. Eta ez da harritze-
koa. Bera baita Estatu Batuetako buruzagi

berria,beramundukoestatu indartsuenekozuzen-
dari nagusia. Eta bera, horregatik, gure planeta-
ren egoeran eragin nabarmenena izaten ahal du-
en gizona.
Estatu indartsueneko zuzendaria dela erran dut.
Estatu indartsuena, bai, aberatsena ere badelako.
Bere ekonomia ahultzen bada, bertze estatueta-
ko ekonomiak beheti egiten du. Baina Estatu Ba-
tuen arduradun bihurtzeko, diruaren bultzada ere
beharrezko du hautagaiak. Bere diru pertsonala-
ren laguntza, baina gehiago bere talde politikoa-
ren sosaren indarra; eta, zer erranik ez, industria
eta finantza nagusien
eragina. Industria eta
finantza nagusiek era-
bakitzen baitute beren
onerako nor den hauta-
gai egokiena.
Desbideratuta ote nabi-
lenpentsatzen ahal dut,
idatzitakoa ikusita. Izan
ere, zu!, agintariakezdi-
ra bada herritarren bizi
egoera egokia lortzeko
eta zaintzeko? Herritar
gehienak, ordea, ez di-
ra finantza eta industria
buruak, ez dute horie-
tan eragin handir ik.
Biztanle pasiboak? Ho-
rixe, beharbada, zerba-
it erranbehareta,gehie-
nen izaera.
Baina, herritarrak boto
emaile bederen badirela aitortu beharko dugu. Eta
botoak erabakitzen ahal duela buruzagiak hauta-
tzea. Hala ote, ordea? Herritar gehienen botoa ez
da dirudun jendeek eta taldeek pentsatua eta bul-
katua? Herritar bakoitzak badu aukera hautagai
egokiak nor diren jakiteko eta haien alde egiteko?
Edota bertze batzuen erranaren arabera jokatzen
dute, hain zuzen ere, dirudunen eta agintedunen
komunikabideen arabera?.
Trump diruak hautatua da, diruari laguntzeko. Be-
harrean daudenek, ezinean dabiltzanek, banaz
bertze, lehengoan jarraitu beharko dute. Beharba-
da, haien antzeko gehiago izanen dituzte, hori bai.
Batzuen diru pilatzeak bertze batzuen eskastea
eskatzen baitu. Hau aspalditik erran eta erakutsia
da. Hainbat jenderen artean, lehenengo kristau
mendeetako Aita Apostolu deitutakoek idatzia.
Aditu bai, baina zenbat herritarrek aintzat hartzen
du horrelako pentsamolderik?

Trump eta Trump

Pello APEZETXEA

Egun batean, ez dakit nola eta zergatik, baina, bat-
batean, nire burua lur eremu luze, zabal eta latz
batean topatunuen.Lautada ikaragarri handiazen;

zelai-zelaia.Dena lehoretaagorra.Zuhaitzik ez zen ikus-
ten, hurbil behintzat. Zoruan lurra, harriak eta hondar-
ra, hezetasun izpirikgabe.Harritutaeta lekuzkanposen-
titu nintzen egoera arraro hartan. Urruti-urrutian pertso-
na batzuk mugitzen ikusten hasi nintzela iruditu zitzai-
dan.Halaxezen,bai,pertsonabeltz-beltzakziren,gazte-
ak, gehienak gizonezkoak, gihartsu eta bizkorrak.
Ez zegoen zalantzarik, ez; ez dakit nola eta zergatik, bai-
na Afrikako herrialderen batean egon behar nuen, du-
darik gabe. Pertsona haiek, gero eta hurbilago ikusten
hasi nintzen; niregana zetozen ziztu bizian, zalapartaka,
tiroka eta burrunbaka. Berehala, borrokan ari zirela kon-
turatunintzen.Bi taldehandirenartekogudubatenantze-
koa zen. Eskuetan harriak, makilak, lantzak, fusilak, me-
trailetak eta antzeko armak zerabiltzaten.Ni izututa nen-
goen; paralizatua. Ez nekien nola erreakzionatu.
Dagoeneko, niregandik oso gertu zeuden. Zalapartak,
oihuak, ahotsak, garrasiak eta iskanbilak ikaragarriak zi-
ren. Dardarka ari nintzen; zer gertatzen zen ez nuen uler-
tzen. Beldurrak airean sentitzen nintzen.
Halako batean, nola eta zergatik ez dakit, baina nero-
nen burua lurrean ikusi nuen; gorputz osoa etzanda, hil-
dakoarena eginen banu bazala. Zer gertatzen zen ikus-
teko, burua mugitzen eta altxatzen ere ez nitzen ausar-
tzen. Etsita nengoen. Banekien edozein momentutan,
kolpe txar edo balakadaren bat jaso ahal nuela.
Jendetza trumilka neukan inguruan. Gurpil-aulkia alda-
menean, baina ez zen motorduna, baizik eta eskukoa;
hortaz, nik ezin inora ihes egin handik. Eta ni lurrean
nentzan. Nire aurrean zauritutako emakume bat ikusi
nuen, nirea bezalako beste gurpil-aulki batean, niri be-
gira. Orduan, supituan, ohartu nintzen ez nekiela berai-
en hizkuntza; beraien kultura ere ez nuen ulertzen; be-
raien arteko gerra ere ez nuen konprenitzen. Ni han,
lurrean, bakar-bakarrik, beste gizarte batean, inorekin
komunikatu ezinda. Nahita ere ezin mugituta.
Nire aurrean eta inguruan, pertsona batzuk nituen niri
begira eta hizketan, baina ez nien deus ere ulertzen; ezin
nien deus ere jakinarazi. Keinuka eta imintzioka ere, ko-
munikazioa ezinezkoa gertatzen zitzaidan egoera larri
hartan, lurrean etzanda. Nahi eta ezin.
Ez nekien zer gerta ote zitekeen une batetik bestera; no-
la hartuko ote ninduten; Gainezka eginda nengoen; bel-
durrakakabatzen.Egoerahorretan,pertsonakgure ingu-
rutik aterata, gure gizartetik eramanda, zer gutxi garen
ohartu nintzen; zeinen babesgabeak sentitzen garen.
Ezdeusa sumatzen nuen neronen burua. Baliorik gabea.
Funtsik gabekoa. Ausardia gaberik. Hutsaren parekoa...
Estutasun hartan, bat-batean esnatu eta berehala kon-
turatu nintzen dena amesgaizto bat izan zela; gaizto-
gaiztoa! Amets oso-oso txarra. Eta segituan, burura eto-
rri zitzaidan gerretatik iheska doazen pertsona errefu-
siatu eta iheslari guztien sufrimenduaren irudia.

Gerra egoeran

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

Kolaborazioak

«Trump diruak
hautatua da, diruari
laguntzeko.
Beharrean
daudenek, ezinean
dabiltzanek, banaz
bertze, lehengoan
jarraitu beharko
dute. Beharbada,
haien antzeko
gehiago izanen
dituzte, hori bai.
Batzuen diru
pilatzeak bertze
batzuen eskastea
eskatzen baitu»



Prentsatik bildutakoak

«Duela zortzi bat urte,
krisiarekin, diru-lagun-
tzak murriztu egin
ziren. Orain dirua ira-
bazten den arren,
zaila da hortik bizi-
tzea: batzuk lanean ari
dira, besteak ikas-
ten… apur bat kobra-
tzen dugu, baina zaila
da hortik bizitzea.
Hala ere, sos batzuk
kobratzen ditugu gus-
tuko dugun kirola egi-
teagatik eta biak
uztartzerik badugu,
aurrera».

JJoosseettxxoo EEZZKKUURRRRAA IIII
Doneztebeko erremontelaria
ARGIA 2016.11.29

«Goizez Herriko
Etxean egoten naiz
bileraren batean eta
arratsaldez entrena-
tzeko edo bizikletan
ibiltzeko astia hartzen
saiatzen naiz. Nik ez
dut nere burua politi-
kotzat, azkenean
gurea bezalako herri
ttiki batean politika
aunitzik ez baituzu
egiten. Ideia batzuk
baditut, alkate izan
edo ez, izanen dituda-
nak eta ez dut arazo-
rik horiek agertzeko». 

XXaannttii UUTTEERRGGAA
Doneztebeko erremontelaria
D.NOTICIAS 2016.12.26
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Nor dugu Jesika Eskudero?
Erantsungo neska alai eta saltsera. 

Zein afizio dituzu?
Bidaiatzea asko gustatzen zait,
 Italia guztia zeharkatu nahi nuke eta
musikazalea ere banaiz. 

Eratsungo mozorro guztiak zuk
 makillatzen dituzu?
Bat edo beste beti etortzen zait. Ho-
ri da nere saltsa… 

Nola bizi dituzu inauteriak?
Inauteriak asko gustatzen zaizkit,
herriko guztiak juntatzen garen egun
bakarretakoa da eta polita izaten
da.

Zein da Eratsungo inauterien berezi -
tasuna?
Bazkaldu eta gero karrika buelta egi-
ten da bertsolariekin eta etxe ba-
koitzean bertakoekin zerikusia du-
ten bertsoak botatzen dituzte. Eta
gero afalondoan, mahai inguruan
kantatzen aritzea.

Nola osatzen duzu mozorroa?
Parteren bat erosten dut baina ne-
ronek etxean egitea gustatzen zait.

Aurpegia agerian edo estalita?
Normalean agerian, baina makilla-
jearekin saiatzen naiz zerbait egiten. 

Orain arteko mozorrorik gustu -
koena?
Beyonce abeslariaz jantzi ginene-
koa. Sumoko jantziak jarri genituen

azpitik, Single ladys bideoklipa imi-
tatzen ibili ginen. Dibertigarria izan
zen eta jantzi beroa zen, negurako
aproposa.

Lehenbiziko inauteriak izaten dira
Eratsungoak, gero nora?
Normalean Doneztebe eta Leitza-
koetara joaten gara..

Eratsungo gustuko tokia? 
Herriko plaza, bertan elkartzen ga-
relako denok eta Iruñarria ere bati
Eratsungo bista ederrenak bertan
daude..

Amets bat? 
Egunen batean
estetikatik
bizi ahal
izatea,
ea be-
tetzen
den.

11 galdera labur

� Jesika ESKUDERO BALEZTENA  � Eratsungo gaztea
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Eskualde
osoan
sinadurak
bilduko dituzte
lantegiz lantegi

Aitor AROTZENA
Joan den urriaren

15ean Ireki plataforma-
ren aurkezpena egin zen
Donostian. Lanketa ho-
nen helburua da, langi-
leri mugimendutik, Eus-
kal Herriak frantziar eta
espainiar estatuekin
konpontzeke dauden
aferei bultzada ematea,
zehazki Euskal Preso
Politikoen inguruan. Es-
kualdeko taldearen aur-
kezpena abenduaren
14an egin zuten Do-
nezteben.
Aurkezpenean aipa-

tu zutenez, «euskal lan-
gileriak, beuren or-
dezkariekin, herri honen
historian eta egoera zai-
letan, konpromisoz eta

arduraz ekin izan du ara-
zo desberdinen aitzine-
an. Euskal preso eta
iheslariekin ere arduraz
jokatu behar dugula us-
te dugu, bertze zeregi-
nen artean, gatazka kon-
pontzeko bere biziko
ekarpena egiteko poten -
tzialitatea dagoelako».
Horregatik, langileri

mugimenduko militan-
teek, lanketa serioa egi-

teko konpromisoa har-
tu dute, «herri honek el-
karbizitzan behar den
bezala ekiteko eragoz -
pen nagusiena kon-
pontzeko bidean jartze-
arren. Hemen aurkezten
dugun ekimenari, ate-
ak ireki, bideak ireki, ire-
ki deitzen diogu».
Lanketa hau egiteko

arrazoi franko badirela
uste dute, baina bi azpi-

marratu zituzten: «Na-
hikoa da. Alde batek
konponbideko jarrera
duenean bertzeak erre-
presio eta mendeku ja -
rrera bertzerik ez izatea,
onargaitza da. Langile
mugimenduan badago
potentzialitatea eragi-
teko: Goazen aktiba -
tzera indar hau, gatazka
konpontzeko bidean eta
elkarbizitzako jarrreran».

Ekimen hau lan mun-
duan burutuko dute,
lantegiz-lantegi, arloz-
arlo, Baztan-Bidasoal-
deko eskualde guztian,
sinaduren bidez atxiki-
menduak pilatuz. Eki-
men honen gakoa Ireki
da: «Ireki espetxe eta
ziegetako ateak; Ireki
iheslarien euren herri-
ratzeko bideak; Ireki
erre presioa eta mende-
kua gainditzeko bidea,
eta azken finean; Ireki
gatazka konpontzeko
bidea». Irudia berriz,
Giltzarrapoa izanen da.
Ekimenak ekainaren

17ra arte iraunen du.
 Erronka potoloa har tzen
dute beraien esku, Eus-
kal Herrian 150.000 atxi -
kimendu lortzeko hel-
buruekin, «eta atxiki-
mendu hoiek eragile sin-
dikal, politiko eta preso
eta iheslarien aldeko
eragileen esku jarriko
ditugu, behar den ardu-
raz, kudeaketa egin
 dezaten».

GIZARTEA

GIZARTEA � ESKUALDEKO PLATAFORMAREN AURKEZPENA ABENDUAREN 14AN EGIN ZUTEN DONEZTEBEN

Preso eta iheslariak etxera bidean
jarri nahi dituzte langileek Ireki-rekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekaina bitarte sinadurak bilduko dituzte lantegiz lantegi, Ireki ekimenaren baitan.

TTIPI-TTAPA
Legasako Arcelor

Mittal lantegiko langile-
ek lau orduko lan uztea
egin zuten abenduaren
13an, «lan hitzarmen du-
in baten alde». 
Bere garaian hartu zi-

tuen konpromisoak be-
tetzea eskatu diote
enpresari. Hain zuzen,
LAB sindikatuaren ara-
bera, «enpresak erran
zuenez, langile gehia-
goren beharra izanez
gero, duela urte batzuk

krisiaren eraginez kale-
ratutako langileak iza-
nen ziren sartzen lehen-
bizikoak. Baina orain,
errelebo-kontratua eza -
rri behar dela dirudiene -
an, langile horiei ez zaie
inolako lehentasunik
ematen». 
Legasako langileek

«hartutako konpromi-
soak betetzea» nahi du-
te eta aldaketarik ez ba-
da, mobilizazioekin se-
gituko dutela iragarri du-
te.

LAU ORDUKO GELDIALDIA

Lan hitzarmen duinaren alde
mobilizatu dira Legasan

UTZITAKO ARGAZKIA

Legasako Arcelor Mittaleko langileak, lantegi atarian egindako elkarretaratzean.
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Hezkuntza
Departamentuak
Nafarroako 21
ikastetxeri
eman die

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Hezkuntza depar-
tamentuak kalitatearen
kudeaketa sistemak
ezarri dituzten Nafarroa-
ko 21 ikastetxeei ziur-
tagiriak banatu dizkie-
te abenduaren 19an Na-
farroako Jauregiko Tro-
nuaren Aretoan. 
Horien artean, 2015-

16 ikasturtean Kalita-
tearekin Konpromisoa
zigilua lortu du Berako
Ricardo Baroja eskola
publikoak 

Zinegotzi aldaketa
EH Bilduko Jose Ma-

nuel Portu Berasategi
zinegotziak karguari uko
egin zion abenduko udal
batzarrean, «arrazoi
pertsonalengatik». Uda-
la jakinaren gainean gel-
ditu eta udalean egin-
dako zerbitzuak esker-
tu dizkio ahobatez.

GIZARTEA � ABENDUAREN 19AN JASO ZUEN ZIURTAGIRIA ESKOLA PUBLIKOAK

Kalitatearekin konpromisoa
ziurtatu du Ricardo Barojak

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Musika Eskolaren Eguberrietako kontzertua elizan
Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolako ikasleek Eguberrietako kontzertua es-
kaini zuten abenduaren 21ean San Esteban elizan. Urtero Kultur Etxean egiten
zuten emanaldia, baina aditzera hurbiltzen zen jende guztiarentzat lekua ttikia
gelditu zela eta elizan jo dute oraingoan eta hau ere gainezka bete dute.

Labiaga ikastolako
ikasleak 
ondarea QR-tuz
Nafarroako Ikastolen
Elkarteak Gure Onda-
rea QR-tuzproiektu pe-
dagogiko kulturala
bultzatu du, Nafarroa-
ko ondarea ezagutu eta
baloratzen hasteko
helburuarekin. Ze-
hazki, Labiagako LHko
6. eta DBHko 1. mai-
lako ikasleek Uda-
letxea, Itzea etxea, Kar-
naxenea etxea, San
Migel zubia eta Zelaia
baserria katalogatu di-
tuzte.

Isidoro Fagoaga
Musika Eskolako
emanaldiak
Isidoro Fagoaga Udal
Musika Eskolak urta -
rrilean ere hainbat en -
tzunaldi antolatu ditu.
Hilaren 23an gitarra
entzunaldia izanen da,
24an haize-instrumen-
tuena, 30ean txistua-
rena eta 31n perku-
sioarena. Emanaldi
guztiak 18:00etan Mu-
sika Eskolan.

Magia ikuskizuna
Sun magoak Specta-
cular magic magia
ikuskizuna euskaraz
eskainiko du urtarrila-
ren 22an, igandean
17:00etan Kultur Etxe-
an. Sarrera: 5 euro.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

50 urtez Olentzerori kantari
Olentzeroko kalejiran kantari mende erdia bete duela eta omenaldia eskaini zio-
ten ezustean Jose Mari Telletxeari. Patxi Castillok bertsoa kantatu zion.



‘Biziminez’
dokumentala
eskainiko dute
Kultur Etxean

TTIPI-TTAPA
Larunbat honetan,

urtarrilak 14, Mendi Egu-
naren hamargarren edi-
zioa eginen da. Bertan,
Loro Pikabea, Xabier
Zubieta eta Xabier Sa-
ralegi omenduko di-
tuzte, 2007ko urtarrila-
ren 13an Taillon mendi-
an hildako mendizale-
ak. Beraz, Mendi Egu-
naren bezperan hamar
urte beteko dira istripu-
az. Aipatzekoa da laru-
bateko ekitaldietara
etortzekoak direla Edur-
ne Pasaban eta Asier
Izagirre mendigoizale-
ak eta egun beltz har-
tan Taillongo horma be-
rean zeuden Josune Be-
reziartu eta Rikar Otegi
ere beharbada eto rriko
dira.
Larun Mendi Talde-

ak eta Manttale Mendi
Lasterketa taldeak pres -
tatutako egitaraua la-
runbat goizeko 10etan
hasiko da Toki Ona ki-
roldegian, haurrentza-
ko eta gazteentzako zu-
zenduta dagoen eska-
lada tailer batekin.
14:15ean  Rikardo

Baroja Eskolako ater-
petan, Santa Barbara-
ko mendi irteeran eta
binakako kronoeskala-

dan parte hartzeko izen
emateak irekiko dira. Bai
kronoeskalada baita
txangoa ere kiroldegiko
ataritik abiatuko dira,
Santa Barbarako gaine-
tik pasa eta abiapuntu-
ra iritsiko dira 5 kilome -
tro eta erdiko ibilbidea
burutuz.
Ibilaldia 15:00etan

hasiko da eta kronoi-
goera 15:30ean. 15:00 -
e tan 12 urte artekoen -
tzat lasterketa ere egi-
nen da. 
Kronoigoera, partai-

de guztientzat irekita da-
go, baina 16 urte baino
gutxiago daukatenek
heldu batekin egin be-
harko dute ibilbidea na-
hitaez. Ibilaldia eta kro-
noigoera bukatzerako-
an Rikardo Baroja es-
kolan berendua izanen
da. Eta honen ondoren
sarien zozketa eginen
da partaide guztien ar-
tean.

DOKUMENTALA ETA
HERRI AFARIA
18:30ean  Ku l tu r

Etxean, Pablo Denda-
luzek zuzendu eta Jo-
su Iztueta eta Antton Ar-
za protagonista dituen
Biziminez dokumenta-
laren proiekzioa eginen
da. Kultur Etxerako sa -
rrera 2 edo 3 eurotan
jarriko da eta biltzen den
dirua Bortz i r ietako
Guztiok elkartearentzat
izanen dira.
Aurtengo berrikun -

tza nagusia, 20:30ean
Altzateko frontoian an-
tolatu den afari herrikoia
izanen da. Musika eta
opariak ere izanen dira
afal ondoan. Afarirako
txartelak Errekalde, Xu-
ga, Pikabea harategia,
Agara Prentsa eta Le-
sakako Arrano ostatu-

an salgai daude, 10 eu-
rotan.
Biharamunean ere

segida izanen du Men-
diaren Egunak. Urtarri-
laren 15ean, igande goi-
zeko 9etan mendi irtee-
ra eta kedada Trail egin
baitute: Agerra-Ibardin
(pintxopote)-Agerra.
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KIROLA � URTARRILAREN 14AN

X. Mendi
Egunean herri
afaria ere
eginen dute

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Ander Errandonea eta Iñigo Martinezek profesionaletan debuta
Gaur egun ez da xamurra esku pilotan profesionaletan debuta egitea. Aldi ho-
netan, ordea, herriko bi pilotari gaztek batera egin dute profesionaletarako sal-
toa. Ander Errandonea aurrelariak eta Iñigo Martinez atzelariak Asperekin bi ur-
terako kontratua sinatu eta estreineko partida urtarrilaren 2an jokatzekoa zu-
ten Tolosako Beotibar pilotalekuan. Errandoneak Tolosa izan behar zuen lagun
gibeleko koa droetan eta Martinezek Retegi Bi izan zuen aitzinean. Bata nahiz
bertzea ilusioz gainezka ageri dira bere lehen kontratu profesionala sinatu on-
dotik.  Erran donearenzat profesionaletan hastea «urrats handia da, baina be-
hin ho rrat ailegatuta, oraindik gehiago hobetu behar dugu». Martinez ere iritzi
beretsukoa da, «eman diguten aukera aprobetxatu beharra daukagu eta
kategoria berrira lehenbailehen egokitu, urrats ttikiak ematen hasteko».

Ba al zenekien
Aitziber Almandoz aranztarraren ‘Su galduaren
bila’ ipuinaren aurkezpena urtarrilaren 20an, or -
tziralean 18:00etan eginen dela Beralandetan

?



Aita Donostiari
eskainitako
eskultura
Agiñan,
Bordienea,
Onin erreka
inguruko
etxeak, San
Martin eliza eta
Zabaleta
dorrea

Aitor AROTZENA
Nafarroako Ikastolen

Elkarteak Gure Onda-
rea QR-tuzproiektu pe-
dagogiko kulturala bul -
tzatu du, Nafarroako on-
darea ezagutu eta ba-
loratzen hasteko helbu-
ruarekin. LHko seiga -
rren mailako eta DBHko
lehen mailako ikasleek
beren herri edo bailara-
ko zenbait eraikuntza

arkitektoniko edo pai-
saia-elementu berezi (75
Nafarroa osoan) auke-
ratu dituzte eta hauen
des kribapen idatzia eta
ahozkoa prestatu dute
hizkuntza ezberdinetan.
Ondoren, QR formatu-
ra bihurtu eta publiko
osoari eskaini zaio. Sor-
tutako QR zerrenda trip-
tikoen bidez banatu du-
te eta abenduko lehen
asteetan QR horiek itxe -
kitzen aritu dira auke-
ratutako eraikin eta ele-
mentuetan. 
Zehazki, Tantirumai-

ru ikastolako ikasleek
Oteizak Agiñan jarri zu-
en Aita Donostiaren es-
ku l tura,  Bord ienea
etxea, Onin erreka in -
guruko etxeak, Tourse-
ko San Martin eliza eta
Zabaleta dorrea katalo-
gatu dituzte. Proiek tu
honek Príncipe de Via-
na erakundearen babe-
sa jaso du.
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LESAKA

GIZARTEA � LHKO 6. ETA DBHKO 1. MAILAKOEK

Gure ondarea
QR-tu dute
ikastolako
ikasleek

ARGAZKIA: A. AROTZENA

20 Olentzero eta 4 Jaiotza lehiaketara
Olentzero eta jaiotza lehiaketan 24 taldek hartu zuten parte: 4 jaiotza lehiake-
tan eta 20 olentzero lehiaketan. Lehiaketa nagusian, Erre kakuk taldeak irabazi
zuen 300 euroko sari nagusia eta arratsaldean musika bandarekin kalejiran ate-
ratzeko  eskubidea. Lesakako Zerbitzuen elkarteak hobekien kantatzen duen
Olentzeroari emandako saria ere jaso zuen talde berak, Azkanarrua taldeare-
kin batera. 11-15 urteko kategorian, Muttikak taldeak jaso zuen lehen saria eta
gainera, jaiotza lehiaketan ere talde bera izan zen garaile, hobekien kantatzen
duen taldeari emandako saria eskuratzeaz gain. 10 urte arteko kategorian, Be-
ti Gazte irabazle izan zen garaile. Bertze Olentzero batzuk ere karrikaz karrika
ibili ziren lehiaz kanpo eta presoekin elkartasun olentzeroa eta Tantirumairu
ikastolarena, Nafarroa Oinez ospakizuna gogoratuz, atera ziren jaialdian.

ARGAZKIA: UTZITAKOA

Etxabe, Abarkas eta Zelaieta garaile Bortzirietako taldekakoan
Bortzirietako bertso eskolak 18. aldiz antolatu duen Taldekako bertso lehiake-
tan 24 bertsolari aritu dira aurten. Lehen aldiz, banaka sailkapena jokatu be-
har izan dute Beran eta gero, lau hirukote osatu eta finalerdiak eta finalak izan
dituzte herrian. Abarkas bizkaitarra, Joxe Juan Zubieta Etxabe lesakarra eta
Julen Zelaieta beratarra suertatu dira garaile, Arranon jokatutako finalean Ko -
tte Plaza eta Xabi Maia baztandarrei eta Antton Fernandez gipuzkoarrari na-
gusituta. Xabi Maiak lortu zuen bertso onenari emandako Kotto Saria.
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Ondoko
igandean
izanen da
erromeria
Endara auzoan

Aitor AROTZENA
Urtarrilaren 17a. San

Anton Eguna. Abeltzai-
nen zaindaria. Egun ho -
rretan, ohiturari eutsiz,
meza izanen da Enda-
ra auzoko San Anton
baselizan, baina beti be-
zala, ondoko igandean
izanen da erromeria
handia. Honela, urtarri-

laren 22an, igande goi-
zean mezak izanen di-
ra orduero eta trikitixa
do inuak ,  e r rosk i l a
saltzaileak eta bertze
hainbat kontu izanen di-
ra. Lesakatik eta Bor -
tzirietako eta Gipuzko-
aldeko auzo herrietatik
oinez, bizikletaz, zaldiz
eta, batez ere, autoz hur-
biltzeko ohitura handia
izaten da. Lesakatik,
mendi ibilaldia antolatu
du Beti Gazte elkarte-
ak 08:00etan plazatik
abiatuta. Arratsaldean
dantzaldia izanen da
Plaza Zaharrean.

Artea Oinez
Urriaren 15ean Na-

farroa Oinez ospatuko
da Lesakan, baina urte
osoan jarduerak izanen
dituzte. Bertzeak ber -
tze, maiatzean Lesakan
eginen den Artea Oinez
arte erakusketa girotze-
ko eta haurren motiba-
zioa lortzeko, urtean ze-
har jarduera desberdi-
nak burutuko dira, Tan-

tirumairu ikastolak an-
tolatuta. Hiruhileko ba-
koitzean, artista batzuk
oinarri hartuta, jardue-
ra desberdin bat buru-
tuko dute Artea Oinez

taldekoek. Abenduaren
21ean, LHko 5. eta 6.
mailako ikasleek eskul-
tura landu zuten kon-
bentuan burututako le-
hen tailerrean.

LESAKA

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 17AN ETA 22AN

Eguberrietako
ospakizunen
ondotik 
San Anton
eguna dator

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Eguberrietako saskia eman du Tantirumairu dantza taldeak
Urtero bezala, Eguberrietako saskia osatu du aurten ere Tantirumairu euskal
folklore taldeak. Joxe Mitxelena eta Txelo Aldaraborda senar-emazteak suer-
tatu dira saridun, dantza taldeko kide den Aitor Mitxelena Sunsundegi
bilobak saldutako boletoarekin.

Ba al zenekien
Nafarroa Oinezeko jardueren baitan, otsailaren
11n tobera tailerra Oiartzungo Arditurrin eta Tra-
bajadoriak bertso trama eta afaria Arritxulon egi-
nen dituztela. Hurrengo alean berri zehatzagoa.

?
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ETXALAR

Norberak bere
kabuz internet
bidez egiteko
aukera ere bada

Irune ELIZAGOIEN
2017ko mendiko li-

zentzia egiteko moda-
litate desberdinak dau-
denez, bakoitza zein
modalitatetan sartuko
li tzatekeen begiratu be-
har da eta prezioa kon-
tuan hartu. Altxatako ki-
de den Edurnerekin
harre manetan jarriz ge-
ro berak tramitatuko du,
baina lehenengo aldia
bada Nortasun Agiria-
ren fotokopia beha -
rrezkoa da. Larraburu-
an zerrenda bat egonen
da izena eman nahi due-
narentzat. Zalantzak ar-
gitu eta kontsultak egi-
teko 677031920 telefo-
nora deitu (Edurne).

Etxalarko Sute
Elkartea
Sute elkarteak urta -

rrilaren 22an Kultur etxe-

an ohiko batzar oroko -
rra eginen du. Lehenen-
go deialdia goizeko
9:30etan izanen da eta
bigarrena 10:00etan iza-
nen da.

Janari bilketa
Lehengo urtean be-

zala aurten ere Elizako
juntak antolatuta janari
bilketa burutu da Etxa -
larren. 1.100 kilo inguru
bildu dira; agian kiloz le-
hengo urtean baino
gutxixeago baina balioz
janari garestiagoak bil-
du dira. Abenduaren
16an eraman zuten bil -
dutakoa Iruñera. Aur-
tengoan kamioi bat ar-
duratu da janaria era-
mateaz eta honen gas-
tua parrokiak bere gain
hartu du.

Haur Txokorik ez
Bi haurrek bakarrik

eman zuten izena Egu-
berrietako haur txoko-
rako eta horrenbertzez
aurten ez da
haur txokorik
izan.

GIZARTEA � 2017. URTEARI DAGOKIONA

Mendi lizentzia
egiteko aukera
eskaintzen du
Altxatak

ARGAZKIA: REBECA ARANZADI

D’zanp bilkura
Abenduaren 17 eta 18an D`zanp bilkura ospatu zen Bilbon. Ez zuten hutsik egin
Rebeca dantza akademiako Doneztebe, Bera eta Etxalarko ikasleek. 14 ordu
inguru pasa zituzten dantzan eta esperientzia polita bizitu zuten. Argazkian age-
ri dira Etxalarko hiru parte hartzaileak (Ane, Daniela eta Amaiur).

Ba al zenekien
Mireia Martinez Etxalartarrak berak sortutako
Mari Domingi gona gorria ipuina kontatu zuela
abenduaren 22an Kultur Etxean.

?

ARGAZKIA: AIMAR IPARRAGIRRE

Azkeneko urteetan baino Olentzero gehiago izan dira aurtengoan
Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, arratsaldean herriari itzulia eman zitzaioan
5 olentzeroen irudi, txistulari eta trikitilariekin. Olentzero bizidunak eta Mari Do-
mingik ere bisita egin zuten azken urteetan bezala. Meza ondotik jende aunitz
hurbildu zen frontoira, herriko musikarien saioa ikusi eta pintxoak janez egu-
berri giroaz gozatzera.



Mozorroak
guztia
antolatzen ari
dira

Nerea ALTZURI
Eguberrietako datak

pasatuta, urte berriko
kontuekin aintzinera
goazi. Eguberrien on-
dotik, lehenxeago edo
geroxeago, inauteriak
izaten dira. Mozorro xu-
riak, urtero inauteriak
antola tzen dituztenak,
dagoeneko egitaraua
lotzen ari dira. 
Otsailaren 9,10 eta

11n izanen dira aurten-
goak. Xehetasun guzti-
ak, hurren go alean ema-
nen dizkizuegu.

Kalitatearekin
Konpromisoa
zigilua
Arantzako Herri Es-

kolak, ikasturte hone-
tan, Kalitatearekin Kon-
promisoa zigilua erdie -
tsi du. Nafarroako zen-
bait ikastetxetan beza-
laxe, eskolan, kalitatea-

ren kudeaketa sistema
ezarria dute eta Nafa -
rroako Gobernuko Hez -
kuntza departamentu-
ak, eskolako lana erre -
konozitu du.
Joan den abendua-

ren 19an,  jaso zuten zi-
urtagiria Nafarroako
Jauregiko Tronuaren
aretoan, ziurtagirien ba-
naketa izan zen.

Jangela
Eskolako Guraso el-

karteak, zeregin ezber-
dinak ditu urtean zehar.
Tartean da, jangelaren
antolaketa eta kudea-
keta. Ikasturte hasiera-
tik, seme-alaben hezi-
ketan jangelak duen
garrantziaz jabeturik,
harrera ezin hobea izan
duten bi ekimen berri
abian jarri dituzte:
Alde batetik, janari-

an hobekuntzak propo-
satu dituzte, ohitura
osasuntsuak irakatsiz.
Garaian garaiko eta ber-
tako barazkiak, astean
bitan arrain frexkoa, ha-
ragi ekologikoa, esneki
frexkoak, oliba olioa...

mantendu edota gehi-
tu dituzte, menua hila-
betero ikuskatuz. Ber -
tzetik, haurrek, lagune-
kin eta jangelako langi-
leekin errespetuz joka
dezaten,  jangelako bi-
zikidetasuna bulkatzen
lagunduko duten urra -
tsak landu dituzte. Ma -
rrazkiekin osaturiko de-
kalogoa pres tatu dute,
jangelako arauak zein
diren azalduz. 
Gurasoek, seme ala-

ben jarreraren berri ja-

sotzen dute hamabor -
tzero, ohar baten bitar-
tez eta ondotik, idatzi
hori, gurasoek sinatu-
ta, itzuli behar da. 
Adin ezberdinetako

haurren arteko harre-
man positiboa eta elkar
laguntza indartzeko as-
moz, mahai bakoitzean

ttikiak eta koxkorrak,
jartzen dira eta ardura
batzuk ematen zaizkie.
Guraso Elkarteak,

egitasmo hau aitzinera
eramaten laguntzen ari
diren guztiak, eskertu
nahi ditu (sukaldaria,
zain tzaileak, guraso bo-
londresak...).
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ARANTZA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Inauteriak
otsailaren 
9tik 11ra
izanen dira

ARGAZKIAK: G. PIKABEA

Eguberriak giro ederrean joan dira
Eguberritako ekimenak izan ziren... Eguberri bezperan, kalejira gabon kan-
tak kantatuz, Belauntxingua dantza, merendua...izan ziren.

Ba al zenekien
Durangoko azokan aurkezturiko Basker 1960ko
hamarkadako euskal kulturari buruzko suediar
dokumentalean, herriko irudiak ageri direla.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Arantza eta Berako eskolako ordezkariak ziurtagiriarekin.



IGANTZI

Asteazkenero
16:30etik
19:30era
irekitzen du
herritar talde
batek

TTIPI-TTAPA
Urtarriletik aitzinera,

Igantzin liburutegi zer-
bitzua martxan jarri du
herritar talde batek. Ba-
razarrean, kontsulta gai-
nean jarri dituzte libu-
ruak (ingelesez eta fran -
tsesez ere badira), al-

dizkariak, filmak… mai-
leguan hartzeko auke-
ra izanen dute herritar
guztiek asteazkenetan,
16:30etik 19:30era.
Liburu aukera zaba-

la dute eta horien arte-
an, baita euskaraz argi-
taratutako azken nobe-
dadeak, Toti Martinez
de Lezea, Jon Arretxe
edo Donna Leon beza-
lako idazleen azken la-
nak, bertzeak bertze. Li-
burutegiko zerbitzuaz
gain, Lehen Hezkuntza
eta DBHko ikasleek es-
kolako lanak bertan egi-
teko aukera ere izanen

dute. Alde horretatik,
«DBHtik pasatu diren
gaztetxoen libururik
etxean baldin badituzue
eta nahi izanen gero,
eraman liburutegira,
orain ikasketa horiek
egiten ari direnak era-
bili ahal izateko» eska-

tu dute. Azpimaratu du-
tenez, liburutegia de-
nentzat irekia dago eta
udan Arantzako lagu-
nek igerilekuan jarrita-
ko liburutegia erababi-
li zuten bezala, orain ere
ateak irekiak izanen di-
tuzte. 

Barazarreko egoi tzaz
gain, La Villa ostatuan
ere xoko bat jarriko du-
te aldizkariekin, jendea
bertan dagoen bitarte-
an irakurri eta berriro
uzteko, bertze batek ere
irakurtzeko aukera izan
dezan.

GIZARTEA � URTARRILETIK AITZINERA

Liburutegi
zerbitzua
martxan jarri
dute
Barazarrean
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UTZITAKO ARGAZKIA

Irrisarriko txondorrak 10.000 kilo ikatz emanen ditu
2014an Iñaki Perurenak eta 2015ean Euzkitzek egin zuten bezala, 2016ko Egu-
berriak baino lehen Xabier Agote, Albaola Elkarteko zuzendariak piztu zuen Irri -
sarriko txondorra. Elkartearen lana hartu nahi izan zuten aintzat, itsasoko eus-
kal ondarea sustatu eta bultzatzeagatik. Aspaldian ari dira San Joan baleon -
tziaren erreplika bat egiten Pasaiako portuan. Irisarriko basoetako 16.000 kilo
egur, gaztainondoa eta haritza, batez ere, erabili dituzte txondorra egiteko, eta
egunotan 10.000 kilo ikatz ateratzeko asmoa dute arduradunek. Ikatzaren za-
ti bat parkeko jatetxeetako errelekuetan erabiltzen da, eta bertze zati bat, be -
rriz, 3 kiloko poltsetan saltzen da. Ika tza salduz ateratzen den diru erdia Albao-
la Elkartearentzat eta Paris 365 Jantoki Sozialarentzat izanen da.

BORTZIRIAK

Iban Garro
lesakarrak
olerkietan
lehen saria 

TTIPI-TTAPA
Iruñeko Udalak ho-

geita seigarren aldiz an-

tolatutako egile berrien-
dako euskarazko litera-
tur lehiaketako sariak
banatu dituzte eta aur-
ten ere eskualdeko zen-
bait egile sarituak suer-
tatu dira. 
Olerkietan, lehen sa-

ria Lesakako Iban Ga -
rro Al tzurik lortu du, Hi -

dris-en aulkia izeneko
poesia bildumarekin. Iaz
biga rren saria eskuratu
zuen lesakarrak eta al-
di honetan, lehen saria.
Bertso-paperetan,

Julio Sotok lortu du le-
hen saria, Nor naiz?
bertso-xortarengatik.
Bigarren saria, Berako
Julen Zelaieta Iriartek
lortu du, 167/1937; isil-

tasunak itxi arazi zuen
auzia lanarekin eta hiru -
garren saria Eneko Fer-
nandez Maritxalar lesa -
ka rrak lortu du, Ongi
eto rri, Lur! lanarekin.

KULTURA � EUSKARAZ IDATZITAKO LANAK

Inguruko egileak
Iruñean sarituak



SUNBILLA

Musean eta
bingoan
aritzeaz gain,
afaria eta
musika ere izan
zuten

Maider PETRIRENA
Ariztigain kanpinak

denboraldi bukaerako
besta egin zuen aben-
duaren 10ean. Hau rrek
joko ezberdinetan par-
te hartzeko eta segwaie-
an ibiltzeko aukera izan
zuten. Mus tximista txa-
pelketan 4 bikotek par-
te hartu zuten eta on-
dorengoa izan zen sail -
kapena: 1. Gorka Arre -
txea eta Agurtzane Zu-
bieta, 2. Alvaro Armen-
dariz eta Bixen te Iba rra,
3. Txus Rekarte eta Pa -
ttere Galtzagorri eta 4.
Mikel Ibarra eta Enrike
Irazoki. Tartean haurrek

jokoak akitu eta txoko-
latada eder batez go-
zatzeko aukera izan zu-
ten. Ondoren bingoan
jokatu zuten. Guzti ho-
nen ondotik afari eder
batez goza tzeko auke-
ra izan zen giro ezin ho-
bean. Hauspolari tal-
dearen musikarekin
kantuan eta dantzan
ibiltzeko aukera bikai-
na.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 10EAN

Denboraldi
bukaera
ospatu dute
Ariztigain
kanpinean
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ARGAZKIAK: AMAIA ARRETXEA, GARI AYESA ETA ENEKO HERRERA

Eguberrietako ohiko ospakizunekin akitu zen urtea
Eguberrietako ohiko ospakizunekin borobildu zuten 2016. urtea. Abenduaren
22an eskolako ikasle eta irakasleek urte bukaerako jaialdia egin zuten fronto-
ian. Eguberri bezperan hainbat talde ibili ziren Olentzerorekin kantuan. Erdiko
argazkian, neska-mutil kozkorren taldea ageri da. Eguberri egunean ere, ohi-
turari eutsiz baserriz baserri eta etxez etxe ibili ziren gazteak, Beñat Mitxelena
akordeolaria lagun zutela. Urtezahar egun eta gauaren ondotik, Errege bezpe-
ran Errege Kabalgata dotorea ere egin zuten.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA
Neska-mutikoak haurren jokoetan.

ARGAZKIA: J. OTXANDORENA
Mus txapelketako
saridunak.
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DONEZTEBE

Hainbat ekintza
egin dira
abenduan

Marga ERDOZAIN
Olentzero eta Mari

Domingi maiteak: 
Zutabe hau irakur -

tzen duzuenean ilbel -
tzeko aldapan murgil-
duta egonen zarete, ki-
roldegian apuntatuta,
hain beharrezkoa duzu-
en dieta hori hasita, pi-
pa alde batera utzia…
Beno, hori egiten duzu-
en bitartean, berri haue-
kin eskerrak eman na-
hi dizkizuegu abendu
osoan zehar argazki zo-
ragarriak utzi dizkigu-
zuelako. Beraz, kronika
hau esker eta bilduma
kronika izanen da.
Abenduaren 2 eta

9an Udazken Literario-
en azken solasaldiak
izan ziren. I. Ziklo hau
baloratzean aipatzen
ahal da bataz bertzeko
ikus-entzule kopurua
24koa izan dela. 2017ko
erronka gure eskualde-
ko bertze hainbat idaz -
leekin II. Zikloa antola -
tzea izanen da.
Santa Luzia egune-

ko ospakizunek ere ar-
gazki politak utzi zi-
tuzten. Abenduaren 11n
eskulangileen elkarta-
sun azoka jendetsua bu-
rutu zen. Erreka Gura-
so Elkarteak antolatu-
tako ekimenak 1.200
euroko ekarpen polita
bildu zuen minbizia du-
ten haurren aldeko el-
karteei laguntzeko. Mi-
ren Amurizak  ederki
erakutsi zigun Mozan-
biketik hizkuntzaz, his-
toriaz baita kulturaz
ikuspegi kritiko eta itxa -

ropentsuaz hausnartu
behar dugula. Etxego -
rriko Pili Mindegia San-
ta Luzia eguneko pro-
tagonista bihurtu zen
herr iak eskainitako
omenalditxo xume eta
politean Zil arrezko Tita-
rea jantzi bait zuen.
Erreka kirol elkarte-

ak ere argazki bilduma
ederra utzi du: eskuba-
loiko talde guztien aur-
kezpena, munduko hi-
ru mendizale famatuen
emanaldiak utzitako ar-
gazkia (Ezkurra pilota-
lekua lepo beteta egon-
da), mendietara igo di-
renak, San Silvestre ko-
loretsu eta jendetsua…
Doneztebeko Futbol

Taldeak antolatutako
Eguberrietako Areto-
futbol txapelketak izu-
garrizko arrakasta izan
du. Hamalau talde ha-
mar egunez nor baino
nor majo lehiatu dira,
eta kiroldegiko harmai-
letan  txalo eta animo-
ak ere ez dira falta izan.
Olentzero eta Mari

Domingi, abendu hone-
tan ere bertze hainbat
opari  eskertu nahi di-
zuegu: Eguberrietako
kontzertu bikaina (Men-
di Abesbatzak antola-
tutakoa, Donostiako
Txistulari Banda eta
Agorreta Musika Esko-
lakoekin batera), Firin-
Farandula antzerki tal-
deak eskainitako ema-
naldia, Kabalgata talde-
ak antolatutako lante-
giak, zinema emanaldi-
ak, baita Erregeen eto -
rrera ere…
Mila esker elkarlana,

ilusioa eta gogoa  talde
guztiei banatzeagatik.
2017an ere horre la se-
gitzea espero dugu.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 11N ETA 13AN

Olentzero eta Mari Domingi
eskuzabal ibili dira aurtengoan

Zozketen zenbaki
saridunak
EErrrreekkaa KKiirrooll EEllkkaarrttee--
kkoo Eguberrietako sas-
ki handiaren (tartean
300 euroko erosketa
balea, etab…) zozke-
tako zenbaki sariduna:
7122 (Carlos Ostiz-i
egokitu zaio).
BBuurrrruunnbbaa ggaazzttee ttaall--
ddeeaarreenn zenbaki sari-
tuak: 3. saria: egube -
r r i t ako  sask i  ba t .
(0174);  2. saria: bi
pertsonen tzako Bela -
rra jatetxean otordua
(0741);  1. saria: Bi per -
tsonentzako Elgorria-
gako bainuetxean ibi-
laldia eta bazkari edo
afaria (0004).
MMeennddaauurr IInnssttiittuuttuukkoo
ikasleen zozketak: As-
te Zuriari dagozkion
zenbakiak: 1. saria
1092;  2. saria 1690, 3.
saria 2128, 4. zenba-
kia 917 eta bortzga -
rrena 1477. DBHko 4.
ma i l ako  i kas l een
zozketaren zenbakia:
784.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIAK

Maridomingi, Olentzero eta
Galtzagorriak herrian.



Goizean meza
eta luntxa
ermitan

Fermin ETXEKOLONEA
Astez egokitzen da

aurten San Anton egu-
na. Halere, ohiturari eu -
tsiz, goizean meza iza-
nen da ermitan, herriak
hamaketakoa ateratzen
du, Bittori Erasunen la-
guntzarekin. Soinu pix-
ko bat ere izanen da,
eguerdian Errandonean

eta Herriko Ostatuan
otorduak eta ilunaba -
rrean herriko musikaria-
rekin dantzaldia izanen
da estalpean.

Joaldunak han eta
hemen
Eguberri bezperan

joaldunek hainbat irte-
ra egin behar izan zi-
tuzten Olentzerori eta
Maridomingiri ongieto -
rria egitera: abendua-
ren 23an Hondarribian
24an Iruñean ez ezik,

Bizkaia eta Gipuzkoara
ere joan ziren, herrian
Olen tzerori harrera egi-
teaz gain. Sei neska ere
ibili ziren joareak jotzen.
Beraz, lau taldetan ba-
natuta ibili ziren Egube -
rri bezperan.

Errege bezperan ere
joaldun ttikiak herrian
barrena baserrietan eta
herrian etxez etxe ibil -
tzen dira joareak para-
tuta, goiz goizetik hasi-
ta, joaldunen harrobi bi-
kaina datorrela eraku -

tsiz. Joaldun handiak
berriz, Doneztebera joa-
ten dira, Erregeei ha -
rrera egitera. Aurten,
bertso afaria ere izan da
herriko estalpean, Unai
Agirre eta Beñat Gazte-
lumendi bertsolariekin.
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OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 17AN

San Anton
eguna gogoz
ospatuko dute
aurten ere

ZUBIETA

BEINTZA-LABAIEN

Ikazkinarekin
kantuan ibili
dira etxez etxe

Arantxa ITURRALDE
Gabon gaua ere iri -

tsi da aurtengoan eta
honekin batera baita ere
mendi t ik  je i ts i  den
ikazkina bere astoare-
kin. Herritarrak karrikan

ibili ziren kantuan etxez
etxe Olentzeroren la-
guntzarekin. Labaingo
eta Beintzako etxeak bi-
sitatu ondoren, herriko
Orbela ostatuan beren-
du goxo batekin berri-
tu zituzten indarrak. Au -
rretik, Olentzerok Bein -
tzako plazan haurrei
goxokiak banatu zizki-
en.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 24AN

Eguberrietako
bixita egin du
Olentzerok

UTZITAKO ARGAZKIA

Urrezko Ezteiak
Abenduaren 31n Miguel Arregik eta Dolores Indakotxeak Urrezko Ezteiak os-
patuko dituzte. Miguel Arregi  Ezkurrako Zapatainean eta Dolores Indakotxea
Zubietako Etxeberrian sortutakoak dira. Zubietan ezkondu ziren 1966ko aben-
duaren 31n. Lau seme izan dituzte eta gaur egun Zubietan bizi dira Ixkinean.

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Olentzero eta bere astoa, herritarrekin kalejiran.



Eguberrietako
sariak ere
zozketatu
zituzten

Arkaitz MINDEGIA
Urtero bezala aben-

duaren 22an besta ede -
rra rekin oporrak hartu
zi tuzten Pulunpa esko-
lako irakasle eta ikasle-

ek. Goizetik kantu eta
dantza saio politak es-
kaini zituzten eta saioa-
ren ondotik eguberrie-
tako zozketa egin zen
eta honakoak dira zen-
baki saridunak: zare
eder bat, 593. zenbakia
(Sebastin Martin-i ego-
kitu zitzaion); 2. zaria
576 zenbakia (Maite
Agesta); 3. zaria 066
zenbakia (Irune Bazte -

rrika); Tresanean bi la-
gunendako otordua 096
zenbakia (Edurne Mi-
keo); Elgorriagako osta-
tuan bi lagunendako ta-
loa eta edaria 751 zen-

bakia; Kiromasaje bat
Neus Bernabeu Tera-
peutaren eskutik 310
zenbakia (Juan Mari Te -
lletxea); eta Apiterapia
saio bat Jaione Irisarri-

ren eskutik 491 zenba-
kia (Malix Goizueta). 
Ondotik gosari eder

batez gozatu zuten eta
behar dituzten oporrak
hartu.
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OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 22AN

Besta
ederrarekin
agurtu dute
urtea Pulunpa
eskolan

ITUREN

ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

Urte bukaerako besta eskolan.

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Horra, horra gure Olentzero!!!
Iritsi zaigu olentzero. Bazkal ondoren Aurtizko eta Iturengo haurrek eta gura-
soak herriari buelta eman zioten gabonetako kantu goxoak kantatuz. Aurten
berrikuntza ttiki bat izan dute Aurtitzen, eta hara Olentzero eta Mari Domin -
giren bisitarekin eman zioten herriari buelta. Eta ondoren Haur guztiek Olentze -
rok ekarritako opariak hartu zituzten eta elkarrekin elkartean berendu. Ilunaba -
rrean azken urteetan bezala Iturengo plazan olentzeroren bisita izan genuen.

TTIPI-TTAPA
Inauterietako seina-

lea izango da asteburu
honetan Eratsunen. 
Ilbeltzaren 13an, os-

tiralean, afaria izanen
da.

Ilbeltzaren 14an, la-
runbatean, bazkaria Oi-
hanak eta Oihanak alai-
tua. Arratsaldean herri-
ko buelta emango du-
te gazteek, Angel Mari
Peñagarikano eta Aitor

Mendiluze bertsolarie-
kin eta gero afaria izan-
go dute.
Ilbeltzaren 15ean,

igandean, bazkariare-
kin akituko dira aurten-
go inauteriak.

OSPAKIZUNAK � ILBELTZAREN 13TIK 15ERA

Inauteriak asteburuan 

ERATSUN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lehen mozorroak asteburuan ikusiko dira Eratsunen.



HERRIZ HERRI | 21
ttipi-ttapa | 677 zk.

2016.01.12

EZKURRA

Intereseko
lekuak ikusteko
aukera emanez

Fernando ETXEBERRIA
J.J. Sukunza eta F.

Etxeberriak herri inguru-
an 7 kilometroko ibilbi-
de berri bat diseinatu
dute. Barranka Ostatu-
tik hasi eta baselizara
iritsi ondotik, ezkerrera
dagoen pista hartzen da,
lehen zubira ailegatu ar-
te. Erreka gurutzatu eta
bi kilometrora kisulabe-
ra ailegatzen eta pixka
bat gorago Putzu haun-

diko ur-jauzira. Igoera
goxo baten ondotik, itu -
rri bat daukan Gaiku -
tseko borda ardi-borda-
ra ailegatzen da. Hortik
jai tsiera hasten da Pla-
zenea baserrira eta pis-
ta segituz errepidera ate-
ratzen da, ermita eta he -
rri ra bueltatzeko. Bi al-
daera ere egin dakizkio-
ke bideari: bat, Plaze-
nea bordara ailegatze-
an ezkerrean duen bi-
dea hartu eta ermitatik
datorrenarekin lotu eta
bestea, Martinen etxebi-
zitza ondoan dagoen
pista hartu eta ermita-
raino joan. 

GIZARTEA � J.J. SUKUNZA ETA F. ETXEBERRIAK

7 kilometroko
ibilbidea
diseinatu dute
herri inguruan
egiteko

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibilbide polita osatu dute herri inguruan.

F. ETXEBERRIA
Ermitaren etorkizuna eztabaida-

tu zen abenduaren 28an egindako
ez ohiko batzarrean. Lehendik aipa-
tu dugunez, teilatuaren zati bat ero-
ri zen aldare gainean. Boluntarioek
garbitu zuten eta udaberrian berri-
tuko zaio teilatua. Baina galdera hau
da: Zer egin ermitarekin? Urtean bi
meza emateko erabili edo urte oso-

an beste erabilera bat eman, bi da-
ta horiek errespetatuz? Udalaren
batzar horretan, erabilera anitzera-
ko areto bezala erabiltzea onartu
zen, batez ere haurrek eta jubilatu-
ek erabiltzeko. Mahaiak, aulkiak, 7
ordenagailu… jarri nahi dira. Artza-
pezpikutzak egokitze gastuak bere
gain hartuko omen ditu, aldarea es-
talia egoteko baldintzarekin.

ABENDUAREN 28KO UDAL BATZARREAN

Ermitaren etorkizuna eztabaidatu dute



ARKUPEAK

3.518 bazkidek
parte hartu
zuten iazko
bidaietan

Fernando ETXEBERRIA
Abenduaren 16an

bildu ziren delegatuak
Arkupeak elkartean,
bazkideentzako intere-
sekoak diren gaiak lan -
tzeko. Presidenteak jaki -
narazi zuenez, elkartea
sortuz geroztik Saldias-
ko delegatua izan den
Jose Urrutiak lan hori
uzteko borondatea azal-
du zuen. Hainbeste ur-
tez egindako lana eta
dedikazioa eskertu on-
dotik, Martin Urrutia de-
legatu berria aurkeztu
zuten. 
2017ko lehen seihi-

ruhileko boletina bana-
tua zutenez, 2016an
egindako jarduerak la-
burrean aipatu zituzten:
3.518 bazkidek parte
hartu dute bidaia eta
mendi irteeretan eta 468
bazkidek ikastaroetan.
Oraindik erabat itxi ga-
be bazeuden ere, gas-

tu eta sarreretan oreka-
tuak dauden kontuak
ere aurkeztu zituzten.
2017ko aurrekontuari
dagokionez, 451.634
eurokoa izanen da. 

Zumarragara bidaia 
130 bazkide joan zi-

ren abenduaren 13an
Zumarragako feriara,
eguraldia lagun zutela,
txoko ezberdinak bisi-
tatuz. Oiartzungo Gu-
rutze Berri jatetxean ba-
po bazkaldu ondotik,
berriz ere Jose Angelek
girotu zuen bazkalon-
doa. 

Elikadurari buruzko
hitzaldia Leitzan 
Abenduaren 22an,

Zer motatako elikadura
da egokiena jubilatu ba-
tentzat?hitzaldia eskai-
nu zuen Leitzako zine-
man Josetxo Ruiz de
Lopetedi Iturengo boti-
kariak. 

Euskalkideren
proposamena
Solaslagunetik deitu

dute proposamen be-

rezi bat eskainiz Male -
rrekako jubilatuei, ale-
gia  bertako mintzamol-
de jatorrak ikasteko eta
horretan aritzeko saioe-
tara etorriz. Hiruzpalau

saio egiteko asmoa da
Malerrekako jubilatuek
(8 pertsonek osatutako
taldean) solastuz (ber-
tako euskaraz hobe) as-
tean behin ordu batez

otsailean edo martxoan.
Parte hartu nahi duenak
Arkupeakeko bulegora
deitu behar du  edo bes -
tela Solasgunera 610
920673. 

ELKARTEA � 2017. URTEAN

451.634 euroko
aurrekontua
izanen du
aurten elkarteak

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Elkarteko bazkide-artisten erakusketa arrakastatsua 
Bazkide-artista gehien bildu dituen erakusketa izan da Doneztebekoa. Aben-
duaren 9an Elgorriagan bildu ziren bazkaltzera eta urtea antolatzera. Lehen sei-
hilekoan, taila eta pirograbatu ikastaroa eskainiko dute.  

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Mendi irteera Eratsunen
Abenduaren 20an 40 mendizale bildu ziren Eratsungo frontoian, inguruan men-
di irteera egiteko. Egunsenti euritsu eta ilunaren ondotik, pixkanaka altxatzen
joan zen. Otsolako zelaira joan ziren eta bueltarakoan, marmol harrobi famatue-
tatik barna itzuli ziren, lau ordu eta erdiko ibilibidea osatuz. Ezkurrako Barran-
ka jatetxean bazkaldu zuten, bazkaltzera propio etorritako beste bost lagune-
kin. Josean eta Tomasek musika jarri zuten eta Eratsungo Tolare, Juanito, Mi-
gel eta Jose Luis-ek Ardoaren Bentajak abestu zituzten. Dantzatzera animatu
zenik ere izan zen. 2017rako mendi irteeren plangintza ere azaldu zuen ardu-
radunak. Irizpide bera mantenduz, herri bakoitzak bere inguruan ibilbide bat
antolatuko du, gainera Txindoki eta Gorbeara ere joanen dira eta norbait ani-
matzen bada, Pirinioetara itzulixka ere egin daiteke. 
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ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Delegatuen bilera elkartearen egoitzan.
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Ilbeltzak 21,
larunbata

14:00etan Aurrera elkartean bazkaria
izanen da eskean ibiliko direnentzat.
16:00 aldera eskean hasiko dira herri-
ko etxeetan. Goizaldean kalejira egi-
nen da plazatik Atekabeltzera eta ondo-
ren karaokea.

Ilbeltzak 22,
igandea

12:00 mozorro eta gurdiak kalejiran
aterako dira Incansables txarangarekin.
14:30atsauretuekbazkaria izanendute
eskolakojangelaneta19:00-23:00Joxe
Mendizabalekinmusika.

Ilbeltzak 23,
astelehena

09:00etan gazteak elkartuko dira Au-
rrera parean Gorriztaran, Arkixkil, Sa-
kulu eta Erreka auzoetara eskean jo-
ateko. Baserrietan dabiltzan bitartean,
herrian, 17:00 umeen kalejira izanen
da, musikaz alaiturik. Ondoren txoko-
latada eta goxokiak banatuko dizkiete.
Iluntzean eta gauean Joxe Mendiza-
balen musika emanaldia izanen da.

Ilbeltzak 24,
asteartea

09:30ean dute hitzordua mozorroek
Erasoteauzoraabiatzekoeskean.Goi-
zean eta arratsaldean puzgarriak eta
jokoak izanen dira haurrentzat fron-
toian.14:00 Aurrerako bazkideen baz-
karia izango da eta atsaureek Ateka-
beltzen bazkalduko dute. 16:00etatik
18:00etara jokoak antolatu dituzte
frontoian. 18:30 Atsaureen kalejira
musikaz lagunduta. Ondoren Gabena-
ra taldearekin musika izanen da.

Ilbeltzak 25,
asteazkena

16:00etan Umeentzako ikuskizuna.

EGITARAUA
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Herrian izaten diren kultur ekitaldi
gehienen isilpeko kontuak ongi
ezagutzen ditu Julianek «2015az
geroztik Kultur Zinegotzia naiz eta
lehenagotik ere herri-mugimendu eta
elkarte ezberdinetan ibili izan naiz kul-
tura sustatzen».
Agenda betea eta egutegian gorriz
markatutako egun dezente izanen
dituela pentsa liteke «urte guztiko eki-
menak koordinatzea» baitago bere
zereginen artean. «Herriko eragile
ezberdinekin batera PestaBatzordean
biltzen gara. Orantzaro, ioteak, San
JuanBezpera,Santiburtzioak,TaloEgu-
na» bertan erabakitzen dute zer anto-
latu «etaurterobadagoberrikuntzaren
batedozerhobetua».Honetazgain,aldikaherritarrekhelaraztendizkietenekimenei
ere bide ematen die «behar dituzten azpiegiturak eta materialak eskura jartzen
dizkiegu».

INAUTERIEN IZAERA ASKEA
Inauterietako egitaraua aspaldi presta-
tua duten arren, inprobisaziotik asko
dutela aitortu digu «ioteek berez izaera
askeadute.Gukprogramabotatzendugu,
baina argi dago herritarrak direla pro-
grama hori aurrera eramateko giltza eta
haien dinamikak direla egunez egun
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Julian ZABALETA | Udaleko kultur zinegotzia

«Herrian giro koloretsu, alaia
eta parranderoa sortzen da»
Inauterien bi alderdiak bizi ditu, antolakuntza eta pesta,
biak ala biak «ilusioz»

«Mozorrotzea oso gustuko
dut, jendea zirikatzea.
Etxetik ditudan lau trapu
horiek hartu, jantzi, burua
estali eta kalera,
jendearekin nahastea».



Leitzako ioteakkoloreztatzendituztenak».HorrenadibideargiaAtsauretuenKale-
jira izaten omen da «inoiz ez dugu jakiten zenbat jende bilduko garen, ez eta
nondik etorriko diren edo non sartuko diren kalejiran». Herritarren erantzunaren
baitan dago kalejira horren arrakasta, «eta urtetik urtera erantzun ederragoa da».

HASIERATIK GOGOTSU
Inauterizalea da oso Julian «mozorrotzea oso gustoko dut, jendea zirikatzea.
Etxetik ditudan lau trapu horiek hartu, jantzi, burua estali eta kalera ateratzea,
jendearekinnahastea».PestaBatzordeanereprestaketanhastendirenean«ilusio
handiarekin hartzen dugu antolaketa garai hori». Eta behin Ioteetako larunbata
iristen denean, «eskelariak dira protagonistak.Atez atemusika daramate eta ho-
rrekin batera ioteetako programazioa;martxa polita sortzen dute herrian».Gaine-
ra, herritarrekerantzutendute «ezdira etxegutxi eskelariei ateak irekitzendizkie-
tenak mokadu goxoa eta edaria eskaintzeko». Igandean berriz karrozen eguna
eta bazkari herrikoia izaten da «karrozak egiten dituztenen kreatibotasuna eta
umore ona protagonistak dira».

BASERRIETAKO ESKEA
Hala ere, leitzarren artean ohitura bat maitea bada, hori baserrietako eskea iza-
ten da «lehen, gazteagotan eta erantzukizun gutxiago nituenean, lana izaten
baitut egun horretan, galtzen ez nuen eguna izaten zen. Niretzat egun politena

eta luzeena zen». Giroa «ikaragarria» dela
dio «jende asko abiatzen delako auzo
ezberdinetara txaranga eta txistulariak la-
gun». Baserritarren eskuzabaltasuna ere
azpimarratu du «beraien
etxeetan dituzten jaki
goxoakeskaintzendizkie-
te bertaratzen diren
taldeei giro oso

onean.Beraien inplikaziorik gabe, ioteetako astelehena ez
litzateke berdina izanen».

ATSAURETUEN KALEJIRA
Eta asteartean, Atsauretuen Kalejirak hartzen du protagonis-
moa «urtez urte parte hartzaile kopurua gora doa eta herrita-
rrak gero eta euskal ioteetako pertsonaia gehiago berresku-
ratzen ari dira». Horretarako lanketa berezia egin zuten duela
urte batzuk «ALKE kultur taldeko kideok hasi ginen lanketa
hauegitenetaherriko jendehelduenakemandako testigan-
tzetatik berreraikitzen hasi ginen aspaldiko atsaureen kaleji-
ra». Jakintza hori guztia gizarteratzen hasi ziren gero «jendea
erakartzenetaanimatzenkalejiranpartehartzeko».Horretarako
materialak eskuratu zituzten «zakuak, adarrak, larruak,
ttutturreak… batzuk erosita eta beste batzuk auzolanen
egindakoak dira». ALKEk duen material hau jendeari uzten
dio egun horretan «hala ere, azkeneko urteetan nabaria da
nola herritarrek bere etxeetatik ekartzen dituzten jantzi beha-
rrekoak eta guretzat hain bereizgarriak diren ttutturreak eta
zankoak».
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«Astelehenean herritik
baserrietara eramaten da
musika eta umorea.
Baserritarren inplikaziorik
gabe, ioteetako
astelehena ez litzateke
berdina izanen».



Ilbeltzak 31,
asteartea

Goizean IturenetaAurtizko joaldunek
bisita bueltatuko diete zubietarrei.

Otsailak 1,
asteazkena

Zubietan egun hau izaten da inaute-
rietako azken eguna. Eguerdian baz-
kaldu ondotik kontuak egiten dira.
Ondotik joareak jarri eta Aurtitz eta
Iturendarrei azken bisita egiten zaie
ilunabarrean. Aurtiztar eta iturenda-
rrek bazkaldu eta arratsaldean etxez
etxe ibiliko dira joare eta trikitilariekin.
Ondotik afariak izanen dira elkartee-
tan.

Otsailak 4 eta 5,
larunbata/igandea

Kontueneguna larunbateaneginohida
Iturenen, eta Aurtizen igandean. Iture-
nen bazkaria izanen dute Herriko Etxe-
ko ganbaran. Bazkaldu aitzinetik herri-
ko dantzarien saioa eta bertsolariak
eta aizkora apustua izanen dira. Baz-
kaldu ondotik dantzaldia eta kontuen
afaria.Aurtizenxaharrenafariaeginen
dute igandean.

EGITARAUA

Ilbeltzak 30, astelehena
Goizean Zubietako joaldunek, mozorro eta karrozek lagunduta, bisita eginen
diete aurtiztarrei. Herriari bira eman eta salda beroa hartu ondotik Iturenera joa-
nen dira. Lasagako Zarandia parean, Iturengo joaldunekin elkartu eta herrian
barna buelta emanen dute. Joaldunek aperitiboa hartzen duten bitartean, Itu-
rengo plazan karroza mozorroek beren ikuskizuna eginen dute.
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Josetxoren akordeoia ezaguna da inguruko inauterizaleen artean «urte askoan ibilia
naiz joareekin baina adinean aurrera nindoala ikusita joareak utzi eta akordeoia har-
tu nuen, hamar urte baino gehiago dira akordeoiarekin ateratzen naizela». Inauteri-
etako egun guztiak bizi ditu «egun horiek sakratuak dira guretzat.Aski politak dira».
Eguna ongi hasteko «goizetako gosaria beharrezkoa da. Hagitz giro ona izaten da
eta jende aunitz izaten da». Gosariaren ondotik, joaldunak puskak biltzera ateratzen
direnean hasten da Josetxo akordeoia astintzen «kanpotik etorritako soinujole bat
ere izaten da nirekin batera, gehienetan Joxe Angel». Otordu guztien aitzinetik eta
gibeletik ere soinua jotzen aritzen dira ordu txikiak arte «Aurtizen nahiko zintzo erre-
tiratzen da jendea, aunitzek hurrengo egunean joareak jo behar dituztelako».
Inauteritako egun berezienak «astelehena eta asteartea» izaten direla dio. Azaldu
digunez «gosaldu, joareak paratu eta puskak biltzen ditugu herriari buelta emanez
eta horren ondotik itzulia egiten dugu Iturenera eta Zubietara». Joaldunen ondotik
joan ohi dira akordeoilariak «kalejira jotzen dugu bidean» eta plazako ekitaldiaren
ondotik joaldunak saldak hartzera joaten direnean plazan giroa jartzea izaten da be-
raien ardura «jota batzuk eta zortziko batzuk jotzen ditugu». Zortzikoa «nahitaez jo
beharreko pieza» dela dio «Zortzikoa da gauza bat nola Ituren, nola Zubieta eta
nola Aurtitzen dantzatzen dena».
Akordeoiaprestduetabereetxe ingurutik igarotzen
denakdagoenekoentzunahalkoditu inauterietako
doinuak.Luzaroaniraunendutendoinuak,ezbaitu
zalantzarik«inauteriamantenduda,mantentzen
daetanikustemantendukodela.Osogurea
denzerbaitbaita,ttiki ttikitatikhartzen
den ohitura».
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Josetxo LEKAROZ | Aurtizko akordeoilaria

«Zortzikoa nahitaez jo
beharreko pieza da»
Hamar urte inguru daramatza inauterietan akordeoia jotzen
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«Goizetako gosaria
beharrezkoa da.
Hagitz giro ona izaten
da eta jende aunitz
izaten da».



Ilbeltzak 27, ortziralea
09:00etan gazteek gosaria Ariztigain kanpinean. Ondotik 2 taldetan banatu eta
baserrietara joanen dira, Modesto eta Joxe Angel akordeoilariekin. Bazkaria Ix-
tola eta Exkernekobordan. Arratsaldean herriko haurrentzako txokolate beroa
eta 17:00/20:30ean Dantzaldia frontoian. 21:30ean eskean dabiltzanen afaria.
GaueanEmakumeenafariaUlibeltzakElkarteanetaafal ondotiksorpresa izanen
da.

Ilbeltzak 28,
larunbata

10:00etan Bustitz ostatuan gosal-
du ondotik gazteak eskean ibiliko
dira Beñat akordeoilariarekin. On-
dotikbazkariaeginenduteFondan.
17:00/21:00etan umeentzako be-
rendua eta besta Ulibeltzak Elkar-
tean. Gauean gazteek afaria Elor-
txurin.

Ilbeltzak 29, igandea
11:00etan karrozen desfilea opilak, gaztainak, hezur salda, tortilla eta ardoa
banatuko ditu Ulibeltzak Elkarteak ikusleen artean. Desfilea bukatzerakoan zoz-
keta: zerria eta bildotsa. 14:30ean bazkaria Ulibeltzak Elkartean. Dantzaldia
Santxotenaren eskutik.

EGITARAUA
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Juanjo IBARRA | Sunbillako albintea

«Urtez urte parte hartzeak
goiti egin du desfilean»
Hogeita hamar urte baino gehiago daramatza igandeko karroza
desfilean parte hartzen

1983an Papa Movila hartuta atera zirenetik urteak pasa dira baina Juanjori ez zaio
apaldu inauterietarako grina «bestak baino gehiago gozatzen ditut eta dudarik gabe,
igandea izaten da egunik hoberena. Topera eta gogo haundiz hartzen ditut».

HUTS EGIN GABE
Umetan «gazteak eskean ibiltzen zirela oroitzen naiz» eta horiei zeharka begira
egone ondotik, «22 urterekin hasi nintzen inauterietan ateratzen». Eta hasi bazen
hasi, «ordutik honat behin bakarrik huts egin dut eta orduan oinean egindako zain-
tiratu baten erruz». Gogoan du karrozarekin atera ziren lehenbiziko aldia «inauteri-
etako kuadrilla batek bilera egin genuen eta animatu ginen karroza egitera. Aita
santuarenpapamovila egin genuensei edo zortzi lagunek».Orduan ikusi ez zutenek,
2007an izan zuten Papa movila ikusteko aukera «inauterietako 25. urteurrena
ospatzen zen eta orduan berriro egin genuen karroza hura».

HIRU EGUNEZ BESTA
Ortziralarekin hasten ditu inauteriak Juanjok «lagunekin afaltzeko ohitu-
ra izatendut»eta larunbatean«karrozariazkenekoukituakematenaritzen
gara, inauterietako egunik hoberenerako, iganderako dena
prestuzteko».Igandean«10-12 lagunekokuadrilaelkartu
gosaldu,karrozarekinibili,bazkalduetauergaeginez
bukatzen dut». Herriko albintea da Juanjo eta
inauteriek aunitzez lan gehiago ekartzen ez dioten
arren «astelehenean lan gehiago» izaten duela aitortu
digu«garbiketaeginetabestondoapasatubehardelako».

Mota guztietako karrozak egin dituzte eta lan
gehienemandietena «merkatu txinatarra» izan
omen zen «detaile aunitz zituen eta». Aurten-
goa prestatzen buru belarri dabiltza «aben-
du bukaeran bilera egin eta denen artean
ideia erabakitzen dugu. Erregeak pasa on-
doren hasten gara karroza egiten». Polies-
pana, egurra, burnia... erabili izan dute
karrozak osatzeko eta horiekin, «ahal
den lekuan»aritzenomendira lanean.
Jantziak berriz, «batzuetan erosi eta
bertze batzuetan taldekoen artean
jostendituzte».Berakzorteadu«urte
aunitzetan amak josi baitizkit jan-
tziak». Ilbeltzaren 29an argituko
da misterioa... ea zer duten aur-
tengorako prestatua.

«Gazteria gogotsu heldu da eta
horrela segiz gero etorkizuna
segurua da. Inauteriek ez dute
indarra galduko».



30 | ttipi-ttapa | 677 zk.

2017.01.12

Amaia ARRETXEA | Sunbillako gaztea

«Haur, gazte edo heldu...
denendako bada aukera»
Lagunarte edota familian, «lehen baino lasaixeago baina ilusio
berberarekin» bizi ditu inauteriak

UmetansartuzitzaionbarreneanAmaiari
inauterietarako grina «etxetik ikasitako
ohitura da, eskolan ikasten duzuna,he-
rrian ikusten duzuna... ttikitan gustuko
nituen eta orain ere bai». Urteak pasa
ahala «inauteriakbizitzekobertzemodu
bat hartzen zoaz. Lehen gauez besta
gehixeago, orain lasaiago... baina eta-
pa bakoitzak badu bere xarma».

ONGI PROBESTUAK
Hiru egunez ospatzen dituzte Sunbillan
inauteriaketa«ongiprobestuak»daudela
iruditzenzaio«haur,gazte,heldu…herri-
tar denendako bada aukera». Amaiak
hiru egunei ateratzen die zukua «ortzi-
rale arratsaldea haurrekin disfrutatzen
dut eta gauean emakume afarira joaten
naiz.Larunbateangoizeanlasaietaarra-
tsaldea haurrekin pasatzen dugu eta
igandea etxeko denek elkarrekin dis-
frutatzeko eguna izaten da».

EMAKUME AFARIKO XARMA
Ortziralea «niretako ongi gordetzendudan
egunada»erranezhasidaemakumeafaria-
ri buruz solasean «lagun artean gustura
egotekoaukerada».Afariaantolatzenhasi
ziren urtean «bete betean asmatu» zutela
iruditzenzaio«urterourteroemakumeau-
nitz biltzengara.Gazteenak16-17urte in-

guruan hasi eta ez dago adin mugarik. Bakoitzak nola duen izpiritua, gorputza edo
nahi hori… Badira afarira agertu diren 70 urtetik goitiko emakumeak. Belaunaldi
desberdinetako emakumeek elkarrekin bizi dugun momentua da».

KARRIKAK KOLOREZ BETEZ
Igandekoegunaerearront gustukoadu«herriko familia gehienokpartehartzendugu
karroza desfilean eta polita izaten da sortzen den giroa». Kuadrillan osatzen dute
karrozaetahamarfamiliaingurubiltzendira«eguberri inguruanhastengaraprestatzen»
argi baitute «lana egin behar dela emaitza polita izateko». Ez dira edozein mozo-
rrorekin konformatzen eta urtetik urtera erronka ttiki bat jartzen diote beren burua-
ri «aurreko urteko mailari eustea eta ahal bada hobetzea» dio irrika. Eta ez dira as-
mo hori izaten duten bakarrak «karroza desfileak izan ditu urte motelagoak, beste
batzuk indartsuagoak. Baina baditugu urte dezente karroza kopurua mantentzen
dela eta gazte asko dira karroza egiten hasi direnak,zein baino zein ikusgarriagoak».
Etorkizuna beraz, badu «asko dira Sunbillako inauteriak ttikitatik bizi eta gustuko di-
tuztenak, eta nik uste urte luzetan segiko dugula ohiturarekin».

«Urtero urtero emakume
aunitz biltzen gara.
Gazteenak 16-17 urte
inguruan hasi eta ez dago
adin mugarik».
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TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko elite

mailako lau eta erdiko
pilota txapelketa iraba-
zi zuen Iker Salaberria
pilotari goizuetarrak.
Abenduaren 2an Lau-
dion jokatutako final
ikusgarri eta berdindu-
an 22-19 irabazi zion
Arabiourrutia bizkaita -
rrari.
Partida berdindua jo-

an zen. Lehenbiziko bi
tantoak sakez egin zi-
tuen bizkaitarrak, 3-6
aurretik jarri zen gero
goizuetarra. Sakea be -

rreskuratu eta 7-12 eta
15-18 ere aurretik izan
zen Arabiourrutia, bai-
na Salaberriak ez zuen
etsi. Lau tanto segidan
egin eta 19-18 aurretik
jarri zen goizuetarra. He-
meretzina berdindu zu-
en Abadiñokoak, baina
azken hiru tantoak Sa-
laberriak egin zituen.

GUILLERMO MAZO
TXAPELKETA
BIHARAMUNEAN
Abenduko lehen as-

teburua ezin emanko -
rragoa izan zen Iker Sa-

laberriarentzat. Izan ere
biharamunean, aben-
duaren 3an, jubenilei zu-
zendutako Guillermo
Mazo txapelketa ira-
baztea lortu zuen, Obe-
renako Matari 18-15 ira-
bazita. Beste goizuetar
bat, Aitor Aizkorbek, hi-
rugarren posturako le-
hia galdu zuen, 18-8,
Buruzgaingo Gaskue-
ren kontra. 
Nafarroako lau eta

erdiko txapelketa ez ofi-
zialtzat jotzen dute adi-
tuek Guillermo Mazo
txapelketa.

GOIZUETA

Besteen
artean, Juan
Antonio
Lekuona ere
omendu zuten

TTIPI-TTAPA
Hamar urte bete zi-

tuen iaz Umore Ona
abesbatzak eta urte
osoan zehar egin zi-
tuzten urteurreneko eki-
taldiak borobiltzeko, ga-
bonetako kontzertu be-
rezia eskaini zuten aben-
duaren 18an elizan, Her-
naniko Ozenki, Getari-
ko bandarekin eta bes -
te gonbidatuekin bate-

ra. Bezperan, Hernanin,
Ozenki abesbatzarekin
eta Hernaniko banda-
rekin batera aritu ziren.
Ospakizunak kon -

tzertua baino lehen ha-
si ziren, Getariko musi-
ka bandari eta Herna-
niko Ozenki abesbatza-
ri eskainitako ongieto -
rriarekin. Horretarako,
herriko 30 bat neska-
mutiko gaztetxok eta
gurasoek osatzen du-
ten Irumaita txarangaren
laguntza izan zuten.
Eguraldia lagun, salda
ere eskaini zuten pla-
zan eta ondotik kaleji-
ran joan ziren elizarai-
no, kontzertua eskain -

tzera. Lehenik agurra
dan tzatu zuen Patxi Iri-
barrenek. Segidan, Ai-
nara Narbartek zuzen-
duta, Adeste Fideleseta
Elu rra mara mara kan-
tatu zuten eskolako
gazte txoekin batera.
Getariko Musika ban-
dak, Eneritz Jauregiren
zuzendaritzapean, eus-
kal dantzak jo zituen.
Imanol Kamiok zuzen-
duta, Ozenki Abesba -
tzak Doinu Zaleko akor-
deolari orkestrarekin
Czardas de Monti abes -
tu zuen; Umore Ona
abesbatzak, Eneko
Amundarainek zuzen-
duta Haurtxoa seaskan

kantatu zuen eta Ima-
nol Kamio zuzenduta,
Svetilen eta Hator ha-
tor, bietan Ainara Nar-
barte bakarlari zutela.
Emanaldia bukatzeko,
musika bandak eta
abesbatzek elkarrekin
Eguberrietako zenbait
kantu bikain eskaini zi-
tuzten, eliza betetzen
zuten zaleen gozame-
nerako. 

OMENALDIA
Emanaldiaren bu-

kaeran oroigarriak eman
zizkieten zuzendariei eta
abesbatzaren sorrera-
tik bertako kide den Ju-
an Antonio Lekuonari

ere ongi merezitako
omenaldia eskaini zio-
ten koruko lagunek,
bertso bat idatzia zuen
koadroa eta euskal ma-
kila oparituz. Akordeoia
lagun, bi abesbatzek
bertso hori kantatu ere
egin zioten. Bukatzeko,
denek zutik, Agur Jau-
nak kantatu zuten.
Elizako emanaldia

hunkigarria izan bazen,
zer esan Umore Ona el-
ka r t ean  eg indako
bazkarian eta bazkalon-
doan izandako giroaz.
Hor ere kantuek, musi-
kak, opariek lekua izan
zuten, baita bertsoak
eta dantzak ere.

KULTURA � ABENDUAREN 18AN

Emanaldi
bikainarekin
borobildu zuen
Abesbatzak 
10. urteurrena

LAU ETA ERDIKO ERREGE ABENDUAN

Euskal Herriko elite mailako eta Guillermo Mazo
txapelketak irabazi ditu Iker Salaberriak

UTZITAKO ARGAZKIA

Iker Salaberria eta Aitor Aizkorbe, Guillermo Mazon.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Abesbatzak eta musikariak elkarrekin, elizako emanaldi ederrean. 
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LEITZA

Amazabal
institutuko
ikasleek
antolatuta

JM BARRIOLA
Greziako Chios irla-

ra etortzen diren erre-
fuxiatuei laguntzeko
material bilketa antola-
tu zuten abendu erdial-
dean Amazabal institu-
tuko ikasleek. Intxau -
rrondoko gastronomia
elkartearekin elkarlane-
an aritu dira, Zaporeak
proiektua ari dira gau-
zatzen Grezian, eta
bildu tako fruitu leho rrak,
kontserbak, olioa eta
gatza «1.500 lagunen -
tzako otorduak pres -
tatze ko laguntza izan-
go da».

BIGARREN BILKETA
Material bilketa an-

tolatzen duten bigarren
aldia da hau. Lehenbi-
zikoa ekainean izan zen
eta ordukoan bezalaxe,
herritarren erantzuna
«oso ona» izan dela
adierazi dute Amazaba-
leko ikasleek, «oso gus-
tura geratu gara egin-
dako lanarekin eta bil-
du dugun materialare-

kin». Kopuru zehatzik
ezin dute esan «baina
furgoneta bat betetze-
ko adina bildu dugu».
Horregatik, eskerrak
eman nahi izan dizkie-
te laguntza eman duten
guztiei. 
Astean zehar, Ama-

zabal Institutuan bildu
zuten material eta larun-
batean, abenduaren
17an bilketa plazan egin
zuten. Zaporeak proi-
ektuko boluntarioa den
Sagrario Lasarte ere
bertan izan zen Zapo-
reakeko arropa saltzen. 

HITZALDIA
Horrekin batera, han-

go errealitatea ikusta-
razteko asmoz, hitzal-
diak ere antolatu zi-
tuzten eta Chios irlan
uda honetan boluntario
lanetan ibili diren bi he -
rritarren testigantzak
entzuteko aukera izan
zen. Bertan aditutako-
en ondotik «argi dago
arazoa ezin dela atzean 
utzi,  lantzen segitu be-
harra dugu» diote. Eta
hiruga rren bilketa bat
antolatu beharko balitz
ere prest daude «dena
den seinale hobea litza-
teke beharrik ez
balego». 

GIZARTEA � ABENDUAREN 12TIK 17RA

Errefuxiatuei
laguntzeko
bilketa kanpaina
arrakastatsua

UTZITAKO ARGAZKIA

Informazio puntua moldatzeko herritarren iritzia bildu dute
Leitzako Turismo mahaiak herritarren esku utzi du plazako informazio puntua
moldatzeko lanen erabakia. Horretarako 12 proiekturen inguruko galdeketa
egin zuten abenduaren 24an. Karmele Agirre arkitektura ikasleak, karreran aur-
keztu beharreko proiektu bat egiteko Leitzako turismo-informazio puntua au-
keratu zuen eta bere ikaskideekin batera osatu ditu 12 proposamen hauek.
Abenduaren 24an, Leitzako plazan ikusgai egon ziren guztiak eta herritarrek
gustukoena bozkatzeko aukera izanen zuten. Gainera, botoa eman zutenen
 artean Kaxkabeltza elkarteak osatutako saski bat zozketatu zuten eta Enaitz
Otermin izan zen sariduna (ezkerreko argazkian jasotako sariarekin). 

ARGAZKIA: AMAZABAL IKASTETXEA
Plazan jarri zuten bilketa gunea eta Zaporeak proiektuko materiala ere salgai jarri zuten.

Ba al zenekien
Mikel Illarregi herritarrak udan zineman eskaini-
tako  Natura. Senti menduak eta emozioak ema-
naldiaren DVDa eta olerkien liburuxka 11 euro-
ren truke eskura litekeela herriko zenbait komer -
tziotan eta jomixa@gmail.com helbidean. 

?

DUELA BI URTE EGON ZEN LUIZIAREN ONDORIOAK 

Plazaolako bide berdean hondatuta dauden zatiak
 konpontzeko eskatu dio Udalak Gobernuari
Abenduaren 15ean Nafarroako Go-

bernuarekin izandako bileran, Plazao-
lako Bide Berdean, Leitzako zatian,
orain dela 2 urte gertatutako erortzak
konpondu gabe segitzen duela go-
gorarazi zion alkateak Turismo eta Ko-
mertzio Zuzendariari. Alkatearen us-
tez, «ezin gara murgildu epe luzeko
turismo proiektuetan urgen tzia eta la -
rritasuna duten gaiak konpondu ga-

be, Plazaolako erortza kasu. Herrita -
rren artean kezka handia dago gai ho-
nekin, asko baitira bertan aisialdia iga-
rotzen dutenak».
Gaur da eguna, Andoaindik heldu

diren zikloturistak Plazaolatik errepi-
dera atera behar direla Leitzara iris-
teko. «Gainera, erortza areagotu edo
errepikatzeko arriskuak hor jarraitzen
du, arazoa konpontzen ez bada».
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Goizuetan 96
Aranon 15,
Leitzan 253 eta
Areson 38
sinadura bildu
beharko dira

TTIPI-TTAPA
Mendialdeko Gure

Esku Dago ekimenaren
aurkezpena egin zuten
abenduaren 17an Lekun-
berrin. Leitzaldeko eta
Lekunberri-Larraun al-
deko hainbat lagun bil-
du ziren eta ekainean he -
rri-galdeketa egiteko as-
moa azaldu zuten. 
Horretarako, 16 urte-

tik gorako biztanleen
%10aren babesa behar-
ko dute Leitza eta Le-
kunberrin eta %15ekoa
gainon tzeko udalerrie-
tan. Babes hori sinadu-
ren bidez adieraziko da
eta bi hilabetez Goizue-

tan 96 sinadura, Aranon
15, Lei tzan 253 eta  Are-
son 39 bildu beharko di-
tuzte. 

DINAMIKA BIZIA
Gure  esku  dago

2013an sortu zen dina-
mika herritarra da «sen -
tsibilitate, kolore eta ja-
torri ezberdinetako he -
rritarrak erabakitzeko
eskubidea gauzatzeko
helburuaren inguruan

biltzen  dituena». Age -
rraldian adierazi zute-
nez, herriko plaza eta
txokoetan egindako al-
darrikapenak «elkarre-
kin, indarrak batuz» egi-
teko garaia da. Hemen
gaude!  proiektua sortu
dute «he rritarrek euren
borondatea modu argi-
an adierazteko». Ekai-
neko herri galdeketak,
berme juridikoa eta ba-
liozkotasun legala izan

dezan «protokolo zorro -
tza jarraituko da» eta ez
hori baka rrik, hemendik
ekainera bitarte hainbat
pauso ere eman behar-
ko dituzte galdeketa
gauzatu ahal izateko».
Abenduko agerrial-

diaren au rretik herrita -
rren zalan tzak eta iritzi-
ak biltzeko inkesta ere
egin dute, «eta eragile
anitzekin elkartu ondo-
ren, horietako askoren

atxikimendua lortu du-
gu jada. Nabarmentze-
koa gainera, orain arte
dinamikarekiko itxirik
egon den jendea hur-
biltzea lortu dugula». In-
kestaren emaitzetan eta
hartu-eman horietan ar-
gi ikusi dute herritarren
oniritzia badutela: «Ho -
rregatik, 2017ko ekai-
nean erabakitzeko du-
gun eskubide demokra-
tikoa egikarituko dugu».

GIZARTEA � ABENDUAREN 17AN AURKEZTU ZUEN EKIMENA MENDIALDEKO GURE ESKU DAGOK

Ekainean herri-galdeketa egiteko
sinadura bilketa martxan jarri dute

LEITZALDEA

ARGAZKIA: GURE ESKU DAGO
Hainbat lagun bildu ziren abenduaren 17an Lekunberrin, Gure Esku Dago ekimenarekin bat egitera..

ARESO

Eskolan sartu
aurretik edota
bazkalondoan 

Juana Mari SAIZAR
2017tik aurrera es-

kola orduz kanpoko za-
intza zerbitzua eskain -

tzeko asmoa dute Na-
zabal eskolan. 
Gurasoek 08:00eta-

tik 09:00etarako tartean
haurrak eskolara erama-
teko aukera izango du-
te eta bazkalorduan,
12:50etik 14:50era, hau -
rrak eskolan uztekoa.

Horrela, ordutegi aldetik
zenbait gurasok izan di -
tzaketen arazoei irtenbi-
dea eman nahi zaie. Per -
tsona bat kontratatuko
da hau rrak bere zaintza-
pean egon daitezen eta
bazkaria emateaz ere ar-
duratuko da. 

GIZARTEA � URTARRILETIK AURRERA

Eskolan zaintza zerbitzua
eskaintzen hasiko dira

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA

Arriskurik gabe paseoan ibiltzeko aukera
Egin beharreko lan guztiak bukatuta, erabilgarri da-
go herri sarreratik Ibiur artera doan oinezko bidea.
Aurreratzean, errepidetik ibili beharrean, paseora-
ko toki dotorea  dute herritarrek eta bisitariek.



BAZTAN

GIZARTEA � ERRATZUKO IÑARBEGI INGURUAN

Alarma-sistema jarri du Gobernuak
Elizondon uholdeak prebenitzeko
Ur-emaria
neurtzeko
estazio batek
nahiz datuak
denbora
errealean
jasotzen dituen
euri-neurgailu
batek osatzen
dute

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak uholdeak prebe-
nitzeko alarma-sistema
bat jarri du Elizondon;
sistema hori ur-emaria
neurtzeko estazio ba-
tek nahiz datuak den-
bora errealean jasotzen
dituen euri-neurgailu ba-
tek osatzen dute, eta
Erratzun jarri da. 
Zehazki, ur-emaria

neurtzeko estazioa Eli-
zondon ibaian goiti da-
go, Iñarbegi eta Aran-
go errekastoek bat egi-
ten duten tokian; Erra -
tzuko hegoaldean, da-
tuak denbora errealean

jasotzeko euri-neurgai-
lu batek, berriz (Iñarbil
auzoko Iñarbegi ingu -
ruan), Autzako hegoal-
dean izandako ekaitzen
prezipitazioak erregis -
tratuko ditu. Gaurgero
martxan dauden azpie-
gitura horiei esker, Eli-
zondok bere udal-jar-
dueraren plana hobetu
eta antolatu ahalko du
uholde-arriskuari aurre
egiteko.
Orain arte, Baztanen

denbora errealean eu-

ria jasotzeko estazio
meteorologiko bat ze-
goen (Gorramendi), iba -
rraren iparraldeko euri-
neurgailua erregis tra -
tzen duena, eta baita
Oharrizen dagoen ur-
emaria neurtzeko esta-
zio bat ere Elizondon
ibaian behera.
Elizondon uholdeak

sarri samar gertatzen di-
ra. 2014an gertatuta-
koaren ondotik, hona-
ko hau egiaztatu zen:
orduko alerta-sistemek

uholde-arriskua ezin
izan zutela garaiz abi-
satu: alde batetik, uhol-
dea arras bizkor sortu
ze lako, eta bertzetik,
Oharrizko ur-emaria
neurtzeko estazioko ur-
mailaren alerta Elizon-
don uholdea gertatu bai-
no minutu gutti batzuk
lehenago iritsi zelako,
astirik eman gabe.
Denbora errealean

hartutako datuak Inter-
neten kontsulta dai-
tezke.
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TTIPI-TTAPA
Baztan bailarako eragile sozioekonomikoen aspaldiko es-

kariari bidea emanez abenduaren 23an egin zen osoko bilku-
ran Udalak “Baztan-marka” egiteko mozioa onartu zuen. Mo-
zio horren bidez Nafarroako Gobernuak onartutako 2014-2020
Landa Garapen Programarat markaren egitea proiektu beza-
la aurkezteko aukera ireki zuen osoko bilkurak. 
Laguntza %70 artiokoa izaten ahal da eta momentu hone-

tan laguntza deialdirat aurkezteko finantzaketa konpromisoa
hartzea zegokion udalari. Hala, EH Bildu, Ezkerra, Geroa Bai
eta Auzolaneanen aldeko 9 bozkekin eta UPNren 3 absten -
tziorekin mozioa onartu eta Udalak aipatu programarat aur-
kezteko finantzaketa konpromisoa hartu du.

Kontuan harturik Baztango egitura sozioekonomikoa, zei-
nean -ohikoan landa-eremuetan ematen diren autonomo eta
arlokako jarduera tasak ematen baitiren-, arlo eta jende des-
berdinen arteko elkarekintza bulkatu eta dinamismo sozial,
ekonomiko eta kulturala indartzeko balioko du markak, hau
da, lurraldea biziarazteko eta kanpora begira aitzinetik ados-
tutako irudi, mezu eta balio batekin, izaera berezidun lurralde
bezala agertzeko.
Udalak Landa Garapen Programako dirulaguntza erdies-

ten badu eta urteko aurrekontuak onartzen badira marka egi-
teko aholkularitza kontratatu eta egiazko prozesua hasiko da.
Bertzenaz, lehendabiziko pausu hau, horretan gelditzeko ar-
riskua egon daiteke.

LANDA GARAPEN PROGRAMAKO LAGUNTZETARAT PROIEKTUA AURKEZTEKO 30.000 EUROKO KONPROMISOA HARTU DU

“Baztan marka” sortzeko lehen pausoa eman du Udalak

San Anton eguna
San Anton Eguna os-
patuko dute Elizondon
urtarrilaren 17an. As-
tearte goizeko 11etan
zopak banatuko dira,
eguerdian bertsolariak
ariko dira kantari eta
13:00etan zozketa egi-
nen da, Francisco Joa-
qu in  I r ia r te  Zahar
Etxearen alde. Beti be-
zala, Balleko Etxeko
balkoian eginen da
zozketa eta txartelak
euro baten truke eros
daitezke komertzioe-
tan edo egunean bere -
an, albinteen eskutik.

Elizondoko
Lanbide Eskolari
ziurtagiria
Hezkuntza departa-
mentuak kalitatearen
kudeaketa sistemak
ezarri dituzten Nafar-
roako 21 ikastetxeei zi-
u r tag i r i ak  bana tu
dizkiete. Kalitatezko
Zentroa ziurtagiria lor-
tu du Elizondoko Lan-
bide Eskolak.

� FLASH

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Erratzuko Iñarbegi inguruan  jarritako euri-neurgailua.



Ekarpena
eman duten 77
pertsonen
izena ageri da
kartelean

TTIPI-TTAPA
(H)ilbeltza euskal no-

bela beltzaren astea os-
patuko da ilbeltzaren
16tik 22ra, egitarau za-
balarekin.
HHiillaarreenn 1166aann, aste-

lehenean 19:30ean
Arizkungo liburutegi bel -
tzan, Idazleekin Solase-
an ekimenaren baitan,
Patxi Larrionekin Feri-
atzaileakliburuari buruz
solasean ariko dira.
HHiillaarreenn 1188aann, aste-

azkenean 19:30ean
Anizko elkartean, Beltz
guztiak ez dira bele so-
lasaldia eskainiko du Mi-
el Anjel Elustondok,
Gotzon Garate oroime-
nean.
HHiillaarreenn 1199aann, ortze-

gunean 19:00etan, Be -
rroetako Gure Ametsa
elkartean, Patziku hil ar-
te solaseanhitzaldia es-
kainiko du Patziku Pe-
rurenak, Hilen xarma li-
buruaren inguruan.
HHiillaarreenn 2200aann, ortzi-

ralean 19:00etan Elizon-
doko Arizkunenea Kul-
tur Etxean, Euskal Ha -
rriaren ABDak laburme -
traia ilun aukeratuakbi-
deo emankizuna eskai-

niko dute Beñat Iturriotz,
Santi Leoné eta Ane Ur-
kiolak.
HHiillaarreenn 2211eeaann, egun

osoko egitarau zabala
prestatu dute. Hasteko,
larunbat goizeko 11etan
Arizkunenean, Fikziora-
ko argudioak, politika-
ren trama beltzetikma-
hai ingurua eskainiko
dute Teresa Todak eta
Gorka Bereziartuak, Mi-
kel Soto moderatzaile
dutela. 14:00etan baz -
karia izanen dute Erra -
tzuko Etxeleberteko
Txokoa elkartean. On-
dotik, elkartean berean
liburu aurkezpenak egi-
nen dituzte: Lehertu da
festa (Eneko Aizpurua),
Ultimes déchetes (Itxa -
ro Borda), 33 ezkil (Mi-
ren Gorrotxategi) eta
Freeport (Ander Odrio-
zola). Ondotik, Erratzu-
ko ostatuetan barna
Susmagarrien gaua.
21:00etan kontzertua
Etxeleberteko Txokoan,
Dix eta Biok Markos
Untzetaren eskutik.
HHiillaarreenn 2222aann, azke-

nik, igande goizeko
11:30ean ipuin konta-
keta teatralizatua egi-
nen dute Lekarozko pla-
zan. 19:30ean berriz,
bertso-trama izanen da
Arizkunenean. Andoni
Egaña, Onintza Enbei-
ta, Julio Soto eta Alaia
Martin ariko dira ber -
tsotan, Josu Goikoetxea

gai-jartzailearen errane-
tara.
(H)ilbeltza elkarteak

antolatu du Euskal No-
bela Beltzaren Astea,
Baztango Udalaren eta
hainbat komunikabide,
elkarte eta herriren la-
guntzarekin. Horretaz
gain, bertze zenbait la-
guntzaile biltzeko kan-
paina ere burutu dute,

Izan (h)ilbeltza, zure ize-
na gure izana izenburu-
pean. 77 ekarpen lortu

dituzte kanpainan eta
beraien izenak ageri di-
ra kartelean.

BAZTAN

KULTURA � ILBELTZAREN 16TIK 22RA

Euskal Nobela
Beltzaren
Astea egitarau
betearekin
dator UTZITAKO ARGAZKIA

Larrialdiei buruzko ikastaroa eman dute Berroetan
Kristina Urrutia amaiurtarrak eta Elena Danboriena berroetarrak, larrialdietan no-
la jokatu irakasteko ikastaroa eman zuten Berroetako batzartegian. Berroeta, Aniz
eta Zigako jende ugarik parte hartu zuten egitasmoan. Arras interesgarria izan zen,
zalantza ugari argitu zituzten eta bertaratutako denak arras kontent atera ziren. 
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UTZITAKO ARGAZKIA

Herri kirolak batu ditu Aniz, Berroeta eta Zigako gaztea
Aniz, Berroeta eta zigatar gazte kuadrilla honek abenduaren 3an Zigako plazan
hitzordua jarria zuen herri-kirol saioa eskaintzeko: koxkor biltzen, laisterka eta aiz-
koran aritu ziren. Hiru herrietatik jendea agertu zen, euren herritarrak animatzera.
Guztiak suertatu ziren garaile, goiz ederra pasa zutelako lagun eta herritarren ar-
tean.



Nasuvinsak
kudeatzen
duen Alokairu-
Boltsa
baztandarrek
udalaren bidez
erabiltzen
ahalko dute

TTIPI-TTAPA
Miguel Laparrak Na-

farroako Gobernuko le-
hendakariorde eta Es-
kubide Sozialetako
kontseilariak eta Jose-
ba Otondok, Baztango
alkateak, udala “Alokai-
ru-Boltsa” bizitegi pro-
gramaren erakunde la-
guntzaile izendatzeko
lankidetze hitzarmena
sinatu zuten abendua-
ren 7an. Honen bidez
baztandarrek etxea iza-

tea errazteko, hutsik di-
ren bizitegiak etxebizi -
tzaren merkaturat ate-
rarazi nahi dira. 
Horretarako, bertze

neurrien artean progra-
mak etxe-jabeari hila-

betero ordainsaria te-
norez ordainduko zaio-
la bermatuko dio, bizi-
tegia egoera onean itzu -
liko zaiola eta arrisku
anitzeko asegurua kon-
tratatuko dela. Bertzal-

de errentariak, Eskubi-
de Sozialen departa-
mentuaren bidez alokai-
rurako diru-laguntzak
hartzen ahalko ditu. 
Zerbitzu horiek guzti-

ak Baztango Udaletik

emanen dira eta, ho rren
berme, Nafarroako Go-
bernuak Nasuvinsaren
bidez kudeatzen duen
Alokairu-Boltsaprogra-
ma izanen da. 
Baztango Udalaren-

dako programa hau in-
teres bizikoa da, horre-
gatik, horren berri izan
zuelarik Nafarroako Go-
bernuarengana jo zuen,
baztandarrei zerbitzu
hau eskaini ahal izate-
ko hitzarmen baten bi-
la. 
Hitzarmen honekin

udalak Etxebizitzak alo-
katzeko udal Zerbitzua
abiaraziko du, helburua
herritarrei etxebizitza
izatea erraztea da, ho -
rretarako Baztanen di-
ren etxe hutsei nolabai-
teko aterabidea bilatuz.
Ildo horretatik Baztanen
860 etxe huts daudela
aipagarria da.

36 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 677 zk.

2017.01.12

GIZARTEA � BAZTANGO UDALAK ETA NAFARROAKO GOBERNUAK

Etxebizitzen alokairua bulkatzeko
hitzarmena sinatu dute

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Joseba Otondo alkatea eta Miguel Laparra, hitzarmena sinatzen.

TTIPI-TTAPA
Kultur jarduerak egiteko eta kultur el-

karteak diruz laguntzeko 20.299,74 eu-
ro euro bideratuko ditu Baztango Uda-
lak. Horretaz gain, ikastetxe ezberdine-
tako Guraso Elkarteek urtean zehar an-
tolatutako kultur ekitaldietarako ere
3.247,20 bideratu ditu.
Kultur jarduerak antolatzen dituzten

elkarteen artean, kopururik handiena
BBaazzttaannddaarrrreenn BBiillttzzaarrrraa Elkarteak jaso-
ko du, 5.075,63 euro, Baztandarren Biltza -
rra desfilea antolatzeagatik; BBaazzttaannggoo
DDaannttzzaarriiaakk elkarteak 3.376,98 euro ja-
soko ditu (1.184,31 euro Bailableak an-
tolatzeagatik eta eta 2.192,67 euro Ar-
taxoako Bandarekin dantza erakustaldia
eskaintzeagatik); JJoo aallaa JJoo Kultur Talde-
ak 2.992,92 euro jasoko ditu (2.971,78

euro Kirikoketa Eguna antolatzeagatik
eta 21,14 euro Mutildantza ikastaroaren-
gatik); EErr rraattzzuukkoo KKuullttuurr  EEllkkaarr tteeaakk
2.507,34 euro jasoko ditu (1.122,56 eu-
ro Gizakunde antolatzeagatik, 456,80 eu-
ro bertso afariarengatik, 393,36 kantu za-
harren tailerragatik, 245,32 euskal dan -
tzen tailerragatik, 114,20na euro euskal
sukaldaritza eta horniduragatik eta 60,90
euro Joseba Rekondoren liburuaren aur-
kezpenarengatik); EElliizzoonnddookkoo AAbbeessbbaa --
ttzzaakk 2.081 euro Azpilkuetako kontzer-
tuarengatik; IIrruurriittaakkoo DDaannttzzaarriiaakk elkar-
teak 1.658,88 euro Dantzari Eguna an-
tolatzeagatik; EElliizzoonnddookkoo RReeccrreeoo Mu-
sika bandak 1.550,60 euro Gartzaingo
kontzertuarengatik; BBaazzttaannggoo BBeerrttssoo
EEsskkoollaakk 541,40 euro Bertso Showaren-
gatik; Elizondoko KKaassiinnoo EEllkkaarrtteeaakk eta

MMuusseeoo EEttnnooggrraaff iikkooaarreenn LLaagguunneekk
325,53 euro (304,53 euro pintura lehia-
ketagatik eta 21 euro magia ikuskizuna-
rengatik) eta IIttxxuussii aarrggaazzkkiillaarrii eellkkaarrttee--
aakk 189,49 euro erakusketagatik.

GURASO ELKARTEEI ERE LAGUNTZA
Baztango ikastetxe ezberdinetako Gu-

raso Elkarteek antolatutako kultur ekital-
dietarako dirulaguntzak ere onartu ditu
Balleko Etxeak eta denetara 3.247,20 eu-
ro. IIrruurriittaakkoo GGuurraassoo EEllkkaarrtteeaakk 1.435
euro jasoko ditu (talo tailerra, Arizkune-
ra ateraldia, ginkana, gaztain bila ateral-
dia, kometen erakusketa, lore-ontzien
erakusketa eta Donejakue ibilbidea); EEllii--
zzoonnddookkoo eesskkoollaakkoo GGuurraassoo EEllkkaarrtteeaakk
1.091,20 euro (eskulanak, jokuak euska-
raz eta dantzak); BBaazzttaann IIkkaassttoollaakkoo GGuu--
rraassoo EEllkkaarrtteeaakk 391 euro (Katxiporreta
ikuskizuna) eta EErrrraattzzuukkoo EErrttzzuuiinn eellkkaarr--
tteeaakk 330 euro (euskal dantzak, ibilbide
megalitikoak, kamiseta tailerra, talo tai-
lerra, ipuin kontalariak eta Eguberrieta-
ko apaingarriak).

20.299,74 EURO KUKTUR ELKARTE EZBERDINEN ARTEAN

2016ko kultur jarduerak antolatzeagatik 
dirulaguntzak banatu ditu Balleko Etxeak
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Aldeko
txostena duten
24 eskatzaileei
13.595,56 euro
bueltatu zaizkie

TTIPI-TTAPA
Hala  dagok iene i

2014ko uberroetako
zerga salbuespenak i -
tzuli berri dizkie Udalak.
Zerga salbuespena
uztailaren 18ko 245/
2014 foru aginduaren

bidez arauturik dago
eta, horren arabera, al-
deko txostena duten 24
eskatzaileei 13.595,56
euro itzuli zaizkie.
Bertzalde, aipatu le-

gearen seigarren pun-
tuan heldu denez kon -
tzeptu horiengatik jaso-
takoak ez du jasandako
kalteen kopurua gain-
ditzen ahalko. Hau da,
aseguruen polizek edo
laguntzek kalteen %100
estali duten neu rrian, ez
da zerga salbuespenik
egin eta, ho rregatik, 19

eskatzai lek ezezko
eran tzuna izan dute.
Ber tze 7 eskatzaile, es-

katutako dokumenta-
zioa ez aurkezteagatik
edo eskaria epez kan-

po egiteagatik salbues-
penetik kanpo gelditu
dira.

BAZTAN

GIZARTEA � AZAROAREN 24AN

2014ko
uberroetako
zerga
salbuespenak
itzuli ditu
Udalak ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Herrietako alkate gehienak aukeratu dituzte
Hamabortz herrietako alkateak aukeratzeko lehen deialdia izan zuten aben-
duaren 18an. Espero bezala, deialdiak ez zuen aparteko erantzunik izan eta 15
herrietatik seitan ez zen alkaterik aukeratu. Lehen deialdian aukeratutako 9 al-
kateen artean, bortz berriak dira, horietatik bi emakumeak. Elizondon Alazne
Sansiñena Lertxundi aukeratu zuten (argazian batzarrea) eta Anizen Ainhoa Ma-
ritorena Azkarate; Arizkunen Asier Lizarza Esparza; Azpilkuetan Andres Azka -
rraga Iribarren eta Erratzun Gamioako Miguel Etxandi dira alkate berriak. Alka-
te karguan segituko dute Almandozko Luis Roldanek, Elbeten Fermin Alman-
dozek, Gartzainen Dani Arraztoak eta Iruritan Pello Obregozok. Gainerako sei
herrietatik bakarrean egin behar izan dituzte hauteskundeak, Lekarozen Egu-
berri egunean, Agurtzane Elizegik eta Mattari Plazak beraien kandidaturak aur-
keztu zituztelako. Azkenean, Mattari Plaza izanen da alkate. Berroetan Carlos
Garaikoetxea Elso eta Oronozen Ruth Peña Tena aukeratu zituzten. 
Amaiur, Arraioz eta Zigan oraindik aukeratzekoa zuten hau idazterakoan.



BAZTAN

Foruzainen
lehengo
komisaldegian
paratzea
proposatu dute
EHBilduk eta
Ezkerrak eta
plazako
eraikinean
Geroa Baik

TTIPI-TTAPA
Udal Gobernu talde-

ak Bake Epaitegia Fo-
ruzainen Elizondoko le-
hengo komisaldegian
jartzeko proposamena
egin du. Lanak egiteko
10.000 euroko aurre-
kontua du eta Nafarroa-
ko Gobernuak 5.000 eu-
roko laguntza eman zu-
en. EHBildu eta Baztan-
go Ezkerraren errane-
tan, «Geroa Baik, UPNk
eta Auzolaneanek la-
guntza hori jasotzeari
ezetz erran zioten». 
Geroa Bairen kasu-

an, prentsan agertu du-
ten bezala, Bake Epai-
tegia plazako eraikine-
an paratzeko eskaera
egin dute. «Horretara-
ko, –udal gobernu tal-
dearen erranetan– bis-
tan denez, lehenik, pla-
zako eraikina akitu be-
harko litzateke eta ha-
sierako proiektuaren
arabera 200.000 euro
inguru beharko lirate-
ke». Nafarroako Gober-
nuak gisako proiektue-
tarako ez du dirulagun -
tzik aurreikusten. Hor-
taz, Geroa Bairen pro-
posamena ez dela bi-
deragarria diote EHBil-
duk eta Baztango Ezke -

rrak: «Udaletxeak hala-
ko dirurik ez du eta Nafa -
rroako Gobernuaren ha-
lako laguntzarik ez da-
go». 
Udaleko gobernu tal-

deak, konponbide mer-
ke eta sinplea aurkeztu
duela dio: «10.000 eu-
roko proiektua, zeina-
ren erdia Nafarroako
Gobernuak diruz lagun -
tzen baitzuen». 

GEROA BAI-REN
PROPOSAMENA
Geroa Baik, bere al-

detik, bake-epaitegia
Elizondoko plazako udal
eraikinera eramatea
proposatu du, gaur
egun dagoen eraikinak
ez baititu beharrezko se-
gurtasun eta kalitate
bermeak ematen. «En-
parantzako eraikina zer-
bitzu ugari emateko
pres tatu zen, bake-epai-

tegia bertze batzuen ar-
tean», adierazi du udal
taldeak. Geroa Baik go-
gorarazi du bake-epai-
tegia segurtasun bal-
dintzak betetzen ez di-
tuen eraikin batean ko-
katzeko erabakia go-
bernu taldeak hartu zue-
la aurreko legegintzal-
dian eta aurten erabaki
horrek bere horretan se-
gitzen duela.
«Azken udalbatzan

proposamen bat aur-
keztu zen bake-epaite-
gia Forunzaingoaren
antzinako bulegora era-
mateko. Aurka bozka-
tu genuen ez deritzogu-
lako arrazoizkoa lokal
horiek egokitzea, Uda-
larenak ez baitira, hu -
tsik dauden beste udal
eraikinak ditugunean.
Gainera, bake-epaite-
gia Udalaren ingurueta-
tik deslokalizatzea aka -

tsa dela uste dugu bai
eta bizilagunentzako
kaltea ere, kasu asko-
tan gestio bakarra egi-
teko mugitzeko beha -
rra edukiko bailukete»,
azaldu du Baztango Ge-
roa Baik.
Udal taldearen abu-

ruz, proposamen hau
Udalbatzara iristeak
«agerian uzten du gaur
egun Udalak ez duela
bere zerbitzu guztiak es-
kaintzeko adina toki».
«Beharrezkoa da Uda-
lak eskaintzen dituen
zerbitzuak enparantza-
ko udal eraikinera he-
datzea, bere garaian
hel buru horretarako
eraiki baitzen, eta Baz -
tango Geroa Baitik us-
te dugu ezin dezakegu-
la denbora gehiago pa-
satzen utzi hura egoki-
tu gabe», akitu dute ida -
tzia. 

GIZARTEA � GEROA BAI-REN ETA GOBERNU TALDEAREN PROPOSAMENAK

Bake Epaitegiaren kokapenak
eztabaida sortu du Udalean
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UTZITAKO ARGAZKIA

Urte bukaerako afaria egin dute Suinki euskaltegikoek
2016 urteari akabaila emateko ohi bezala afaria izan zuten Suinki AEK euskal-
tegiko ikasle eta irakasleek abenduaren 16an. Giro ederrean joan zen afaria eta
afal ondoa eta aurten ere, euskara ikasten segitzeko xedea azaldu zuten.

BAZTAN ETA LARRAUN

Hainbat 
abeltzainen
esnea jasotze-
ari uko egin
dio Danonek
TTIPI-TTAPA
Larraun eta Baztan

inguruko zazpi abeltzai-
nek bizi duten egoera
larria salatu du EHNE
sindikatuak. Esnea
ekoizten duten base -
rritar hauek, esnea
bilduko dien enpresa-
rik gabe geratuko dira.
Hiru hamarkadaz hu -
tsik egin gabe Danone
enpresari esnea entre-
gatzen jardun ondotik,
enpresa honek apirile-
tik aurrera beraien es-
nea ez duela bilduko
adierazi die. Guztira,
14.000 litro esne (bi
egunetik behin) ekoiz-
ten dituzten zazpi abel -
tzain dira egoera hone-
tan daudenak. Egun
batetik bertzera, Dano-
nek abeltzain hauen es-
nea ez biltzeko eraba-
kia hartu du, ustiategi
ertain eta txikien lana
albo batera utzi eta us-
tiategi handiak ekoiz-
ten duten esnea biltze-
ra jotzeko. 2015eko api-
rilean esne kuoten sis-
tema bertan behera ge-
ratu zenetik, abeltzai-
nek bizi duten ahulezia
nabarmen geratu dela
uste du EHNEk. Era-
baki honen ondorioz,
kaltetutako zazpi ba-
serrietatik hiruk esnea
ekoizteari utzi diote. 
Hala, azken urteo-

tan esne ekoizpenera
zuzendutako 100 ba-
serri baino gehiago gal-
du dira Nafarroan:
2005ean 269 baserri
zeuden, 2016an 160
geratzen dira (Nafarroa -
ko nekazaritza ustiate-
gien erroldako datuak).



Erabakiak
UGPSA erabiliz
hartzen badira,
«tokiko
entitateak
soberan daude
eta
demokraziarik
ez dago»
salatu dute

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Arozte-

giako proiektuari bu-
ruzko iritzia emateko eta
batez ere egitasmoa
Udalez Gaindiko Plan
Sektorial gisara trami-
tatzeko erabakia kriti-
katzeko eskualdeko eta
Baztanek mugakide di-
tuen hainbat udalerrie-
tako alkate eta zinego -
tziek agerraldia egin zu-
ten abenduaren 21ean
Udaletxean. «Proiektua-
ren onura edo kalteeta-
tik harago, he rrien etor-
kizuna baldin tzatuko
duten proiektuei buruz
herritarrek beren iritzia
agertzeko eskubidea
dute eta admi nis trazio

publikoak he rritarren er-
rana errespetatzeko be-
tebeharra. Demokrazi-
az ari gara. Ez gehiago
ezta guttiago ere», adie-
razi zuten. Agerraldian
eskainitako adierazpe-
nari atxi kimendua adie-
razi diote Bera, Etxalar,
Aran tza, Igantzi, Berti-
zarana, Esteribar, Ultza -
ma, Doneztebe,  Leka-
roz,  Ituren, Donamaria
eta Baztango alkateek.
Aroztegiako proiek-

tuak orain arte gauza-

tutako bidearen berri
eman zuten agerraldi-
an. Epaitegietako zen-
bait harat-honaten on-
dotik, Nafarroako Go-
bernuak Udalez Gain-
diko Sektore Plan be-
zala bideratzea eraba-
ki zuen. Horrela, age -
rraldian izan ziren alka-
teen iritziz «proiektua-
ren eraginpeko tokiko
entitateak, Baztanek, ez
du deus erratekorik, eta
lekaroztarrek, guttiago».
Hala ere, 2009an Le-

karozko herriko batza -
rrak deituta eta 2016ko
ekainaren 5ean Baztan-
go Batzar Nagusiak dei-
tuta egindako herri-gal-
deketetan «herritarrek
proiektuari ezetz erran
zioten».
«HERRITARREN IRITZIA»
Alkate hauen errane-

tan, «proiektuaren onu-
ra edo kalteetatik hara-
tago, herrien etorkizu-
na baldintzatuko duten
proiektuei buruz herri-

tarrek beren iritzia ager -
tzeko eskubidea dute
eta administrazio publi-
koak herritarren errana
errespetatzeko betebe-
harra. Demokraziaz ari
gara. Ez gehiago ezta
guttiago ere».
Gauzak horrela, he -

rrien etorkizuna baldin -
tzatuko duten proiek-
tuei buruz herritarrek
erabakitzeko duten es-
kubidea aldarrikatu zu-
ten: «Herritarrek ez ba-
dute beren geroa bal-
dintzatuko duten proi-
ektuetaz erabakitzen
ahal eta proiektuei bu-
ruzko iritzia saihesteko
erabakiak ohiko bidee-
tatik kanpo, Udalez
Gain  diko Plan Sektori-
al bezala hartzen badi-
ra, tokiko entitateak so-
beran daude eta demo -
kraziarik ez dago».
Horregatik, Batzar

Nagusiak antolatutako
galdeketaren balioa
aintzat hartzen dute al-
kate hauek eta idatzia
sinatzen duten alkate-
ek Nafarroako Gober-
nuari  baztandarrek gal-
deketan errandakoa be-
tetzeko eskatu diote.

GIZARTEA � ABENDUAREN 21EAN AGERRALDIA EGIN ZUTEN BAZTAN-BIDASOALDEA, ULTZAMA ETA ESTERIBARKO ZENBAIT ALKATEK

Aroztegiaz herritarrek erabakitzeko
eskubidea aldarrikatu dute

BAZTAN
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Inguruko herritako zenbait alkatek herritarren borondatea errespetatzea eskatu dute.



Boteluzean,
lehen aldiz
Etxalarko ekipa
nagusitu zaio
herrikoari,
elkarren kontra
jokatutako
hirugarren
norgehiagokan

Margari eta Koro
Abenduaren 10ean

hainbat desafio izan ge-
nuen herrian. Goizeko
10:00etan, boteluzeko
pilota partida izan zen,
Etxalar eta Zuga rra -
murdiko ekipen artean.
Orain arteko bi partide-
tan Zugarramurdikoak
nagusitu baziren ere, al-

di huntan ez zen hala
izan eta Etxalarkoak izan
ziren garaile.
Ondotik, Neguko pa-

la txapelketaren finala
jokatu zen, eta honetan
Kepa eta Alfredo suer-
tatu ziren txapeldun,
Manu eta Mattin biko-
tearen kontra, 40 eta 22
irabaziz.
Goizean zehar hain-

bertze kirol egin eta iku-
si ondotik, indarrak be -
rreskuratu behar zirela
eta, Arleun elkartean
bazkari bat antolatua
zen.22 lagun elkartu zi-
ren, eta hemen ere
bazkal ondotik bertze
desafio bat egin zen. Al-
di honetan lasaixeago,
mus txapelketa batean,
non Fran txixko eta Kle-
mente izan ziren txa -
peldun.                
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ZUGARRAMURDI

KIROLA � ABENDUAREN 10A DESAFIO EGUNA

Boteluzeko
partida eta pala
txapelketaren
finala egun
berean 

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Kepa eta Alfredo txapeldun eta Manu eta Mattin txapeldun -
orde pala txapelketan.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Graxiana aterpetxearen feria
Abenduaren 6an Graxiana aterpetxeak feria berezia antolatu zuen. Jaki go -
xoak dastatzeaz gain, elkartasunerako tartea ere izan zen. Iparraldeko ikasto-
lak diruz laguntzeko sagarrondo bat erosteko aukera eman baitzen. Baionako
“Bernat Etxepare” Lizeoak eman du martxan ekimen hau.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Gerrako bizipenak bildu ditu Begoña Durrutyk komiki batean
Gregorio Durruty aitaren Aljeriako gerla garaiko pasadizoak eta bertze bizipe-
nak Cherch’pas á comprendre! ¡No se puede entender la guerra! komikian bil-
du ditu Begoña Durruty margolari arizkundarrak. 

BAZTAN



Senperen
bildutako soinu,
argazki eta
lekukotasunak
erakutsi dituzte
Larraldean

Franck DOLOSOR
Herri ttiki infernu

haundi dio erran zaha -
rrak eta Euskal Telebis-
tako saio arrakastatsu-
ak baina herriz herri da-
bilenak perlak entzute-
ko parada izaten du
maiz. Hortaz aspaldi
ohartu zen Mixel Etxe -
kopar Gotaineko musi-
karia, Zuek heben proi-
ektuaren arduraduna.
Jean-Christian Gal -
txetaburu musikaria,
Patxi Laskarai argazki-
laria eta Pierre Vissler
soinu-hartzailearekin
he rriz herri dabil Etxeko-
par hiru eguneko ego-
naldiak eginez herriak
eta oroz gainetik herri-
tarrak hobeki ezagutze-
ko. 
Orain arte bildu du-

ten uztaren lehen zatia
argitaratuko dute urta -
rrilean Pagola, Arnegi,
Hendaia ,  Barkoxe,
Usurbi lgo Aginaga,
Arro txapea Iruñeko au-
zoak eta Berako doinu-
ak lau haizetara heda-
tuz idatziz eta disko ba-
ten bitartez. 
Lapurdi 1609 elkar-

teak gonbidaturik lau la-
gunak Senperen izan di-
ra berriki eta bigarren
tomo batean agertuko
dituzte gurean bildu di-
tuzten lekukotasunak.
Senperen Kantuz, Arre -
txea kolegioko gazteak
eta Henri Duhaurekin
mintzatu dira bertzeak

bertze. Egonaldiaren
azken egunean bilduta-
ko soinu, argazki eta le-
kukotasunekin, herrita -
rren aitzinean ikusga rria
eskaintzeko ohitura du-
te. Larraldean bildu zi-
ren 50 ikusleak liluratu-
rik etxeratu ziren Etxe -
kopar eta bere lagunek
ongi josi baitzituzten.
Etxekopar bera ere gus-
turat ibili zen Senperen
barna beti plazerrekin
etortzen baita, eta ez
bakarrik He rri Urrats
egunean. Musikaria iza-
nez euskalki desberdi-
nen musika goxoa idu-
ritzen zaio eta «gaki ga-
re» bezalako erra naldiek
interesa piz ten diote xi-
berutarrari.

KULTURA � MIXEL ETXEKOPAR XIBEROKO MUSIKARIAREN EGITASMOA

Atlas Geopoetikoan agertuko
dira herria eta herritarrak

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Herrian bildutakoak
Larraldean erakutsi dituzte,
50 bat lagunen aitzinean.
Zuek heben proiektuaren
bigarren tomoan argi-
taratuko dituzte.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko bertsulari eta ditxolariak liburuan bilduak
Senperen bertsularitzak indar haundia izan duela gogorarazten du Lapurdi 1609
elkarteak berriki argitaratu duen liburuak. Matxin Irabola, Ganix Halsouet, Xal-
bador Yarzabal edo Mayi Trecu nor izan ziren eta nolako bertsuak moldatu izan
zituzten erakusten du Lekuonaren etxean saltzen duten liburuak. Bertsulari ba-
kotxaren biografia eta zuhaitz genealogikoaren ondoan Zoe Bray eta Paxkal
Bourgoinek moldatu dituzten marrazkiak ere ageri dira liburuan. Hogoigarren
mendean bertsulari andana izan zen gure herrian, ea gazteek lekukoa hartzen
duten hogoita batgarren gizaldian…

2017ko Hatsaren
Poesia Olerki 
bilduman parte
hartzeko gonbitea
ttiki nahiz helduei
Senpereko Hatsa el-
karteak olerkari guzi-
ak, ttiki edo haundi, tre-
be edo ikasten ari di-
renak, deitzen ditu
Hatsaren Poesia 2017
olerki bilduman parte
hartzera. Hemeretzi-
garren edizioan esku
hartzeko helduek ur-
tarrilaren 15a baino le-
hen aurkeztu behar di-
tuzte beren lanak, eta
haurrek otsai laren
15erako. Olerkiak igo -
rri behar dira bi helbi-
de hauetarat:Hatsa el-
kartea, Oxtikenea, FR
64 310 Senpere edo,
olerkibilduma@sfr.fr.
Hatsaren Poesiaren
egunean argitaratuko
dituzte olerki guziak
apirilaren 2an, Euskal
Herri osoko poeten la-
nak biltzen dituen libu-
ruan.

� FLASH
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Landatu ahal
izateko lur
eremu bat ere
utzi du

Joana GERENDIAIN
Seaska lizeo berri bat

eraikitzen ari da, heldu
den sartzean irekiko de-
na. Material berria eros-
teko beharrezkoa den
dirua biltzeko erabaki
dute sagarrondoak sal -
tzea. Sagarrondoa nor-
berak erabakitzen du
zein preziotan erosi na-
hi duen eta non landa-
tu nahi duen, etxean edo
euskararen sagartzean.
Ekimenarekin bat

eginez, Sarako herriko
etxeak lur bat utzi du
saga rrondoak landatu
ahal izateko; 23 saga -
rrondo erosi ditu 23 hau-
tetsi baitira eta beste
bost gehiago bakearen
aldeko artisauen ome-
nez. Saran lizeoko gu-
rasoak ofizialeen, ko-
mertziante eta norba-
nakoengana hurbiltzen
hasiak dira sagarrondo-
ak saltzeko. Beraz orai-
no erosi ez dutenentzat
ez da berantegi.

Ikastola
Aurten Olhain ikas-

tolan 124 haurrek egin
dute beraien sartzea.
Ikasleak behar diren ma-
neretan errezibitzeko
Seaskak bi algecco
muntarazi ditu.
Urtean zehar proiek-

tu ezberdinak jorratuko
dira, baina aurten mai-
la ezberdinek gai bera
landuko dute zenbait
astez; hala nola irailean
eta urrian «Sarako he -
rria» izan da aipagai,

azaroa eta abenduan
«Etxea», maketak egi-
nez, olerkiak eta kantu-
ak ikasiz.

Maila ezberdinetan
ateraldiak egiten dira,
lehen eta bigarren urte-
koa urte hasieran Zes-
toako Zastarrain base -
rri eskolan 3 egun pasa
dituzte; lau eta bosga -
rren urtekoak Iratira joa-
nen dira otsailean eta
ama ikastolakoak urte
bukaeran egin dute ate-
raldia.

Mus txapelketa
Urtarrilaren 28 an, la-

runbatarekin, herriko
etxeko edantegiak mus
txapelketa bat antola -
tzen du. Partidak goi-
zeko 10etan hasiko di-
ra, eguerdian bazkari
bat eginen da eta fina-
lak arratsean jokatuko
dira. Izena emaitean
pertsonako 13 euroko
parte hartzea galdegi-
na izanen da. Gauean
Ergela taldeak giroa
emanen du.

GIZARTEA � HERRIKO ETXEAK 23 EROSI DITU, HAUTETSI BAKOITZEKO BAT

Baionako Bernat Etxepare lizeo
berriaren aldeko sagarrondoak

SARA

ARGAZKIA: JOANA GERENDIAIN
Bixente Garcia, Yola eta MyTandiren lanak ikusgai daude egunero.

EUROPAKO PROIEKTUA

Pirinioetako
eremu 
babestuen
sarea sortzeko
egitasmoa
TTIPI-TTAPA
Bertizko Jaurerria

Natur Parkeak, Lizar-
doiako Erreserba Inte-
gralak, Aztaparretako
Erreserba Integralak,
Larrako Natura Erreser-
bak eta Urbasa-Andi-
ako Parke Naturalak
parte hartzen dute Gre-
enEuropako proiektu-
an, Pirinioetako babes -
tutako naturaguneen
sare bat sortze aldera.
2 milioi euro baino

gehiagoko aurrekon-
tuarekin –haren % 65
Eskualde Garapeneko
Europako Funtsak
(EGEF) kofinantzatuta–,
Green proiektuaren
barnean (Pirinioetako
naturaguneen kudea-
keta eta sarean jartzea),
Espainia, Frantzia eta
Andorrako babes-ere-
muen kudeatzaileen ar-
tean ezagutza eta jar-
dunbide egokiak tru-
katzeko ekintzak sar -
tzen dira. 
Nafarroan 199.803

euroko inbertsioa au -
rreikusi da (%65 Euro-
pak finantziatua).

BERTIZ
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HERIOTZAK
AAnnaa RReebboolllloo SSuuaarreezz, Berakoa, aben-
duaren 1ean, 98 urte.
IInnmmaaccuullaaddaa UUssttaarriizz TTeelllleettxxeeaa, Iruri-
takoa, abenduaren 1ean, 72 urte.
MMaarriiaa GGaammiioo GGaarrbbiissuu, Iruritakoa, aben-
duaren 6an, 80 urte.
FFrraanncciissccoo MMaarrttiikkoorreennaa AArrrriibbiillllaaggaa,
Berakoa, abenduaren 9an, 97 urte.
MMaarrii PPaazz LLeeiizzaa DDuuccaazz, Arantzakoa,
abenduaren 10ean.
DDaanniieell UUbbiirriiaa PPoorrttuu, Lesakakoa, aben-
duaren 11n, 81 urte.
VViirrttuuddeess EEttxxeebbeessttee ZZoozzaaiiaa, Donezte-
bekoa, abenduaren 12an, 88 urte.
CCrruuzz AArrrrooaabbaarrrreenn BBuullmmaann, Berroeta-
koa, abenduaren 15ean, 84 urte.
MMaarriiaa ZZuubbiieettaa SSaannzzbbeerrrroo, Sunbilla-
koa, abenduaren 17an, 90 urte.
AAlleejjaannddrroo MMaaiiaa JJuuaannkkoorreennaa, aben-
duaren 17an, 79 urte.
FFrraanncciissccoo EEttxxaannddii UUrrttxxiippiiaa, Narbar-
tekoa, abenduaren 18an, 86 urte.
CCaarroolliinnaa SSaannttooss GGaarrcciiaa, Lesakakoa,
abenduaren 21ean, 87 urte.

IIzzaarrggii MMaarriieezzkkuurrrreennaa MMaarriieezzkkuurrrree--
nnaa, Leitzakoa, azaroaren 19an.
MMaaddddii GGooiizzuueettaa BBaallddaa, Lesakakoa,
abenduaren 2an.
LLuurr RReetteeggii MMuujjiikkaa, Igantzikoa, aben-
duaren 14an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

EEzz ddaa ddaattuu bbeerrrriirriikk..

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

.
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Denera 260
pilotari aritu dira
35. edizioan

TTIPI-TTAPA
Txaruta elkarteak an-

tolatutako Baztango
XXXV. eskuz binakako
pilota txapelketako fi-
nalak jokatu zituzten
abenduaren 11n Elizon-
don eta Iruritan. Dene-
tara 260 pilotarik hartu
dute parte: 4 bikote txi-
kien mailan (denak Txa-
rutakoak), 20 bikote

umeen kategorian, 33
bikote kimuak bmailan,
29 bikote haurrak mai-
lan, 23 bikote kadete
mailan eta 21 bikote
gazte mailan. Pilotari ge-
hienak Nafarroakoak zi-
ren (%70), Gipuzkoako-
ak %27 eta Iparralde eta
Errioxako batzuk ere ba-
ziren.
UUmmeeaakk AA:: Zigako Oier
Prim eta Amaiurko Ar-
kaitz Goienetxek 18-16
irabazi zieten Beteluko
Igor Nazabal eta Aitzol
Zubillagari.

KKiimmuuaakk AA:: Errenteriko
Iraitz Goikoetxea eta
Lazkaoko Iker Garciak
18-16 irabazi zieten Le-
sakako Oihan Etxebe -
rria eta Goizuetako Be-
ñat Apezetxeari.
HHaauurrrraakk AA:: Esteribarko
Javi Murillo eta Sohe
Lazkozek 18-14 iraba-
zi zieten Tolosako An-
der Perurena eta Zes-
toako Oier Alonsori.
KKaaddeettee AA:: Lekarozko
Oier Ariztegi eta Elizon-
doko Axier Ballarenak
18-3 irabazi zieten Gor-
ka Ugartemendia eta Ai-
tor Altunari (Tolosa).

GGaazztteeaakk:: Arbizuko Jo-
su Olaetxea eta Jon
Lazkozek 22-19 iraba-
zi zieten Hernaniko En-
dika Arizmendi eta An-
der Lazkanori.
UUmmeeaakk BB:: Andoaingo
Mikel Gaztañaga eta Ai-
mar Beroz-ek 18-12 ira-
bazi zieten Oberenako
Julen Gelbentzu eta
Markel Oderiz-i.
KKiimmuuaakk BB::Berako Aritz
Etxebeste eta Andde
Maritorenak 18-11 ira-
bazi zieten Elizondoko
Xuban Goñi eta Leka-
rozko Jokin Salabururi.
HHaauurrrraakk BB:: Zizurko Iker

Kañamares eta Oskar
Etxaguek 18-13 iraba-
zi zieten Oiartzungo
Ugaitz Iriarte eta Erlaitz
Iriarteri.
KKaaddeettee BB::Tolosako An-
der Ezenarro eta Jokin
Etxabek 18-6 irabazi zie-
ten Oiartzungo Unai El-
garresta eta Mikel Aran-
bururi.
Sari banaketan, Ju-

an Mar tinez de Irujo pi-
lotaria izan zen, eta ikus-
mina piztu zuen. Ibero-
koarekin batera, Iñaki
Otxandorena eta Unai
Apez tegia ere izan zi-
ren.

40-30 irabazi
zieten finalean
Ezkurra II eta
Ion-i

TTIPI-TTAPA
IAbenduaren 17an

jokatu zuten binakako
erremonte txapelketa-
ren finala Galarretan.
Xanti Uterga donezte-
barrak eta Endika Urru-
tia saldiastarrak pronos-
tioak bete eta 40-30 ira-
bazi zieten Ezkurra II eta
Ion-i. Endika izendatu

zuten finaleko pilotari-
rik onena.
Txapelketako atze-

laririk onena izendatu
zuten Ionek, aldiz, ez
zuen bere egunik one-
na izan finalean. Ezkur-
ra II.ak ongi jokatu zu-
en, baina ez zen aski
izan Uterga eta Endika-
ri aurre egiteko. Saldi-
asko atzelariak, batez
ere, partida bikaina jo-
katu zuen. Hamar tan-
to egin zituen piloteoan
eta hiru sakez. Gibele-
ko koadroetan nagusi
izan zen. Aurrelarien ar-

teko lehia parekatuagoa
izan zen. Utergak 21 tan-
to egin zituen eta bi pi-
lota galdu eta Ezkurra
II.ak 19 tanto egin zitu-
en piloteoan eta hiru sa-
kez.
Gorriak nagusi hasi

ziren (10-4), baina ha-
marna berdindu ondo-

tik, hemeretzinako ber-
dinketa bitarte final ore-
katua joan zen. Ezkur-
ra II.aren unerik onenak
izan ziren, baina horixe
izan zen partidako azken
berdinketa. Gorriak ber-
riz ere aurretik jarri zi-
ren lau tantoko aldea-
rekin (26-22) eta aldea

bikoiztu zuten 32-24ko-
an .  Azkenean ,  40-
30koarekin garaipen
garbia lortu zuten Uter-
gak eta Endikak berai-
en bigarren txapela lor -
tzeko. Endikak iaz ere
lortu zuen Ezkurrarekin
eta Utergak 2013koa
irabazi zuen Ionekin.

ERREMONTEA � BINAKAKO TXAPELKETA

Uterga eta
Endika
txapeldun

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Uterga eta Endika txapeldun eta Ion eta Ezkurra II txapeldun ordeak, sariak banatu ondotik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txapelketan parte hartu duten pilotari batzk, sari banaketaren ondotik.

PILOTA � ABENDUAREN 11N ELIZONDO ETA IRURITAN

Baztango eskuz
binakako
txapelak
banatu dituzte
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Urtarrilaren
14an
zortzinakakoan
hasiko da
Lesakako
taldea

TTIPI-TTAPA
Beti Gazteko soka-

tira taldeak doblete his-
torikoa lortu du Euskal
Herriko launakako so-
katira txapelketan. 320

kilokoa irabazi ondotik,
300 kiloko finalean bi
laukote sartu zituen fi-
nalean. Abenduaren
17an Kortezubin (Biz -
kaia) jokatu zen finala
eta Beti Gazte Ak txa-
pela janzteaz gain, Be-
ti Gazte Bk bigarren
postua eskuratu zuen.
Bizkaiako Murueta A

taldeak osatu zuen po-
diuma, Gipuzkoako
Ibarra A laugarren izan
zen, Murueta B bosga -

rren eta Lapurdiko Us-
taritzeko Gazteria sei-
garren izan zen.
Beti Gazte A taldean

Karmelo Mitxelena, Lan-
der Landiribar (Amaiur),
Iñigo Altzugarai eta Ge-
rardo Telletxea aritu zi-
ren tiran, Paskual Ta-
berna erakusle zutela.
Beti Gazte B talde-

an, Ander Mitxelena
(Igantzi), Mikel Apezte-

gia, Alejo Sarobe eta
Eneko Saldias (Sagase-
ta) aritu ziren, Beñardo
Iantzi erakusle zutela.
Emakumezkoen 260

kiloko hirugarren eta
hondar jardunaldia ere
jokatu zen eta aitzine-
koetan bezala Badaiotz
nagusiru zen. Txantrea
bigarren izan zen eta
Ibarra hirugarren. Gibe-
letik sailkatu ziren Be -

rriozar, Bizindar eta Us-
taritzeko Gazteria.
Launakakoaren on-

dotik, Euskal Herriko
zortzinakako txapelke-
tan has iko da Bet i
Gazte, animoz beterik.
Urtarrilaren 14an 680 ki-
lokoan jokatuko dute eta
ondotik bertze hiru pi-
suetan ere lehiatuko di-
ra (640, 600 eta 560 ki-
lo).

Irune Izkue
bigarren eta
Xanta Sousa
laugarren

TTIPI-TTAPA
Maika Ariztegi ituren-

darrak irabazi zuen
abenduaren 21ean Do-
nostian jokatu zen ema-
kumezkoen Urrezko Ko-
pa. Lehenbiziko aldiz jo-
katu da lehiaketa hau,
eta jendearen erantzu-
na ikaragarria izan zen,
sekulako jendetza bil-
du baitzen Trinitate pla-
zan, bertako harmailak
erabat betez. Ariztegi-

rekin batera, Beintza-
Labaiengo Irune Izkue,
Lesakako Xanta Sousa
eta Zeanuriko Irati As-
tondoa bizkaitarra le-
hiatu ziren.
Lau aizkolari horiek

lehiatu ziren, eta bako-
itzak oin bateko bost
enbor moztu behar izan
zituen. Lehiarik handie-
na Malerrekako bi aiz-
kolariek eskaini zuten,
Ariztegi eta Izkue nor
baino nor gehiago aritu
baitziren. Borroka ho -
rretan, bietan betera-
noena izan zen nagusi,
28 segundoko aldeare-
k in.  I rat i  Astondoa
bizkaitarra hirugarren

sailkatu zen. Xanta Sou-
sa zen guztietan berrie-
na aizkoran, eta Lesa-
kan bizi den brasilda -
rrak itxi zuen sailkape-
na. Ez zuen lan txarra
egin, hala ere. Orain
pentsatzekoa da aurten
Euskal Herriko Txapel-
keta ere jokatu daite-
keela, oraindik eta nes-
ka aizkolari gehiago bai
bai taude leh iarako
prest.

HERRI KIROLAK � LEHEN ALDIZ EGIN ZEN ABENDUAREN 21EAN DONOSTIAN

Maika Ariztegi garaile
Emakume Aizkolarien
I. Urrezko Kopan

UTZITAKO ARGAZKIA

Astondoa, Sousa, Ariztegi eta Izkue, sariak jaso ondotik.

SOKATIRA � 300 KILOKO KATEGORIAN 4x4

Euskal Herrikoan
txapeldun eta
txapeldun orde
izan da Beti Gazte 

ARGAZKIA: TXEBI ARRIAGA
Beti Gazteko tiralariak podiumeko bi koxka gorenetan, Euskal Herriko launakakoan.

SAILKAPENA
1 M. Ariztegi 11:48

2 Irune Izkue 12:16

3 I. Astondoa 15:07

4 Xanta Sousa 16:11
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ELIZONDO, LESAKA, ZUBIETA | 2017.01.17
Animalien zaindariaren omenez,
bestarako aitzakia

AstezegokitzendaaurtenSanAntonegu-
na baina ohiturari eutsita ospakizuna iza-
nen dute Elizondo, Lesaka eta Zubietan.
Ekitaldienbarne,Elizondokozaharretxea-
ren aldeko zozketa ere eginen dute.

Ospakizunak

BERA | 2017.01.14
‘Biziminez’ dokumentala mendi
egunaren baitan

Josu Iztueta eta Antxon Arzak AEBtan
errepidezegindakobidaiarennondikno-
rakoak biltzen ditu dokumentalak. Kul-
tur Etxean eskainiko dute 18:30etik
aurrera, segidan solasladia izanen da.

Filmak

BAZTAN | 2017.01.116-22
Hirugarrenez euskal literatura beltzaz
gozatzeko aukera

Ilbeltzaren16tik22raliteraturzaleenbilgune
izanen da Baztan. Solasaldiak, liburu
aurkezpenak, ipuin-kontaketak... dira
egitarau mamitsuaren parte eta noski,
bestarako aukera ere ez da faltako.

Ospakizunak

urtarrilak 12 - 26
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Hitzaldiak
ARIZKUN
Idazleekin solasean

Urtarrilaren 16an Feriatzaileak
Patxi Larrionen aurkezpena,
liburutegian, 19:30ean.

ANIZ
Gotzon Garateren omenez

Urtarrilaren 17an Beltz guzti-
ak ez dira beltz, M. A. Eluston-
dorekin, 19:00etan.

BERROETA
Patziku Perurenarekin

Urtarrilaren 19an Hilen xarma
liburuaz, 19:00etan.

BERA
‘Su galduaren bila’

Urtarrilaren 20an Aitziber Al-
mandozek liburua aurkeztuko
du 18:00etan Beralandetan.

ELIZONDO
Mahai ingurua

Urtarrilaren 21ean Fikziorako
argudioak, politikaren trama
beltzetik, Teresa Toda eta
Gorka Bereziartuarekin.
Arizkunenean 11:00etan.

ERRATZU
Liburu aurkezpenak

Urtarrilaren 21ean Lehertu
da festa (Eneko Aizpurua),

Ultimes déchetes (Itxaro
Borda), 33 ezkil (Miren
Gorrotxategi) eta Freeport
(Ander Odriozola).

Proiekzioak
ELIZONDO
Euskal Harriaren ABDak
laburmetraia ilun aukeratuak

Urtarrilaren 20an Beñat
Iturriotz, Santi Leone eta
Ane Urkiolarekin, 19:00etan
Arizkunenean.

Ipuin-kontalariak
LEKAROZ
Kontaketa teatralizatua

Urtarrilaren 22an 11:30ean.

BERA
Eneko Haritza

Urtarrilaren 27an 18:00etatik
aurrera Herri liburutegian. 4-8
urte arteko haurrei zuzendua.

Ikuskizunak
BERA
Sun magoa

Urtarrilaren 22an. 17:00etan
Kultur Etxean. Sarrera: 5 euro.

ELIZONDO
Ene kantak

Urtarrilaren 28an. Astonauta
ikuskizun berria 17:00etan
Baztan pilotalekuan.

Bertsoak
ELIZONDO
Bertso trama

Urtarrilaren 22an Andoni
Egaña, Onintza Enbeita, Julio
Soto eta Alaia Martin kantuan.
Gai jartzailea: Josu Goiko-
etxea. 19:00etan Arizkunene-
an. (H)ilbeltza elkarteak antola-
tuta.

ERRATZU
Bertso afaria

Urtarrilaren 22an, 21:00etan.
Agin Laburu, Aitor Mendiluze,
Iñigo Mantzizidor eta Sustrai
Colina. Gai jartzailea: Fernan-
do Anbustegi.

PROPOSAMENA

BERA
Kirola eta omenaldia bat
eginda hamargarrenez
Berako Mendi Eguna urta-
rrilaren 14an izanen da. Ber-
tan, Pikabea, Zubieta eta Sa-
ralegiomendukodituzte,due-
la 10 urte Taillon mendian hil-
dakomendizaleak.Ohiturade-
nez, eskalada tailerra, Santa
Barbarako mendi irteera eta
kronoigoera eta dokumental
emanaldiaizanendira etaaur-
tenestreinakoz,herriafariaere
antolatu dute. Biharamunean
ere segida izanen du goizeko
9etanmendi irteera eta keda-
da Trail antolatu dituzte eta.
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Ospakizunak
BAZTAN
Euskal nobela beltzaren astea

Urtarrilaren 16tik 22ra.

ERRATZU
Susmagarrien gaua

Urtarrilaren 21ean. Erratzuko
ostatuetan barna.

ELIZONDO
San Anton eguna

Urtarrilaren 17an. Zopak,
bertsolariak eta zozketa.

ZUBIETA
San Anton eguna

Urtarrilaren 17an. Goizean
meza ermitan, hamaiketakoa,
otorduak eta iluntzean
dantzaldia .

LESAKA
San Anton eguna

Urtarrilaren 17an meza eta
urtarrilaren 22an erromeria.
Baselizan trikitixa doinuak
eta erroskila saltzaileak.
Iluntzean dantzaldia plaza
zaharrean.

Inauteriak
ERATSUN
Urtarrilaren 13tik 15era.
Karrikabuelta bertsolariekin,
otorduak... (Egitaraua 20. orri-
aldean).

ELGORRIAGA
Urtarrilaren 20tik 22ra.
Puska biltzea, mozorro desfi-
lea, otorduak...

LEITZA
Urtarrilaren 21etik 25era.
Eskea, gurdiak eta atsaure
kalejira. (Egitarau osoa
gehigarrian).

SUNBILLA
Urtarrilaren 27tik 29ra.
Baserrietako eskea, emakume
afaria, gurdien desfilea...
(Egitarau osoa gehigarrian)

ARESO
Urtarrilaren 27 eta 28an.
Haur eta gurasoen emanaldia,
gurdien desfilea eta afaria.
Lagunarteak antolatuta.

AURTITZ, ITUREN, ZUBIETA
Inauteriak

Urtarrilaren 30 eta 31 eta
otsailaren 4 eta 5ean. Joal-
dun eta mozorroen besta eta
kontuen egunak. (Egitarau
osoa gehigarrian).

Kontzertuak
ERRATZU
Dix eta biok

Urtarrilaren 21ean Markos
Untzetarekin Etxeleberteko
Txokoan 21:00etan.

BERA
Isidoro Fagoaga musika
eskolako emanaldiak

Urtarrilaren 23an gitarra
entzunaldia eta urtarrilaren
24an haize-instrumentu
entzunaldia, urtarrilaren
30ean txistu entzunaldia eta
urtarrilaren 31n perkusio
entzunaldia. Emanaldi guztiak
18:00etatik aurrera musika
eskolan.

Mendia
BERA
X. Mendiaren Eguna

Urtarrilaren 14an Santa
Barbarara ibilbide gidatua
15:00etan abiatuta. Ordu
berean, 12 urtetik beheitikoen-
tzat lasterketa. Binakako kro-
noigoera 15:30etik aitzinera.
Urtarrilaren 15ean 09:00eta-
tik aurrera mendi irteera eta
kedada trail: Agerra-Mantale-
Ibardin.

LESAKA
Herritik San Anton baselizara

Urtarrilaren 22an Beti Gazte
elkarteak antolatuta. Irteera
08:00etan plazatik.

Zubietar gazte alai eta saltseroa dela erranez aurkeztu du be-
re burua Imanolek. Naturarekin lotura izan du betidanik «ba-
serria, bizikleta eta mendia gustuko ditut. Ttiki ttikitatik horre-
la bizi izan naiz eta hori gustatzen zait, naturarekin kontaktuan
egotea». Eta agian horregatik ibiliko da hain gustura natura ne-
guko loalditik ernatuz, joareak gogotik astinduz. Inauterizalea
daoso«Zubietaeta ingurukoherrietakogehienakbezala. Inau-
teriak festak baino puskaz inportanteagoak dira. Urteko egu-
nik politenak dira, urte guztian horien esperoan egoten gara».
Oinez ikasi eta berehala jantzi zituen joareak soinean eta «be-
hin hiru urte eginez geroztik, hor gabiltza beti bueltaka». Zubie-
ta eta Ituren arteko bidea lehenbizikoz, «hamahiru urterekin»
egin zuen eta «geroztik hutsik
egin gabe, bi egunetan joareak
paratzenditut». Inauterietanjoa-
reen inguruan doa guztia bere-
tzat «joareekin biltzen ditugu
puskak, joareekin egiten dugu
itzulia.Neretzakoinauteriakjoa-
rerik gabe ez lirateke izanen,
batzuentzat mozorrorik gabe
izanenezliratekeenbezala».Zu-
bieta, Ituren, Aurtitz bost egu-
nez, besta bakarrean lotzen di-
ra egun horietan baina bakoitza nongoa den ahaztu gabe «pi-
ke idatzirik ez dago, baina pike sano hori bada. Aurten zubie-
tarrek iturendarrek baino mozorro gehiago atera dituzte. Atzo
Zubietatik 18 joaldun etorri ziren, guk gaur 24 joan behar du-
gu. Batzuk zein besteak hala ibiltzen gara». Janzkera eta joa-
reen pisua kontuan hartuta, ez dirudi kontu erraza, baina be-
raiek gorputza dagoeneko ohitua dute «urte osoan harat eta
honat ibiltzengara.Kantuzaharren inguruan,OlentzeroetaMa-
ri Domingirekin ere ateraldi pare bat izan ditugu gorputza bero-
tzen joateko.Erregebezperanentrenamendumodukohori egi-
ten dugu eta inauterietara ongi ailegatzen gara». Zubietako
inauterien ondotik, Donostiako inauterietara egiten dute ate-
raldi bat «eta udako ekitaldietara arte, normalean atsedenaldi
bat izaten da». Atsedenaren aurretik ordea, gozamena heldu
da «mozorroak uxatu eta lurra ernatzeko garaia».

«Joare eta mozorroen bueltan,
soinua eta saltsa dira inauteriak»

Nire aukera

Imanol BALEZTENA EZKURRA
Zubietako joalduna

«Nafarroan
euskarari indarra
eman, euskal
kultura bultzatu eta
gure lehengo
ohiturei eutsi ahal
izatea nahi nuke»
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Gizonezkoa lan bila.
Atzerakohondeamakina
gidatzen lan egindakoa,
lur mugimenduetan eta
hondeatzen.Orokorrean
igeltsero. Zoru- eta azu-
leju-jartzailea, oro har.
Oso trebea. Segituan
ikastendut.�609422824
/ 948 510665.

M A L E R R E K A e d o
BAZTANen emakumea
lan bila: dendan, ostatu-
an... Esperientziduna.
�633 632823. Whatsa-
ppak onartzen dira.

Emakumea interna edo
orduka adinekoak zain-
tzeko lan bila. Esperien-
tzia adinekoak zaintzen,
haurrak eta garbiketa la-
netan. �635 296717.

Eskualdeangizonezkoa
lan bila. Aziendekin es-
perientziabaitamargo la-
netan ere. Edozein lan
ikastekoprest. Adineko-
ak zaintzen,margo lane-
tan,abeltzaintzanaritze-
ko prest. �698 285544.

LEITZA. Emakume ba-
tek lan eginen luke adi-
nekoak zaintzen, interna
edo externa moduan.
�631 369825.

Eskualdean lan bila da-
bilenneska gazteanaiz.
Haurrak eta adinekoak
zaintzenesperientziadu-
na.Arlo horietan lan egin
nahiko nuke. �634 300
764.

Emakumebateskaintzen
dahaurrakzaintzekoedo
garbiketa lanakegiteko.
Lanik baduzu deitu me-
sedez. �686 947418.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartu nahi dute 2 neska
arduratsuk,mobleztatua
eta egoera onean. Biak
lanean. 400 euro. �627
086071 / 663 420685
(20:00etatik aitzinera).

Bikote euskaldunak
etxea errentan hartu na-
hiko luke, Malerreka in-
guruan. Ahal dela terre-
no puska batekin.�609
733267.

ELIZONDO.Pisuaerren-
tan hartzeko. Seme-ala-
bak ditut beraz 3 logela-
ko pisua beharko nuke.
�604 243558.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

IGANTZI.19.000m2kolur-
zatia salgai, borda bate-
kinetaherritikhurbil.�650
831395 / 662 386899.

LESAKA. Ordoki Altzari-
akenpresanaltzarimun-
taian orduka lan egiteko
pertsona bat behar da.
�629 687171. 56.

DONEZTEBE. Ostatu
batean zerbitzaria behar
da.Esperientziaduna.Bi-
dalicurriculumawhasapp
bidez �680 456871.

LANA
eskariak

Pertsona batek orduka
lan eginen luke etxeak
garbi tzen, karr ikak,
enpresak... interesa ba-
duzu deitu mesedez
�603 289248.

Neska lan bila. Haurrak
zaintzen,adinekoakzain-
tzen, interna edo ordu-
ka, etagarbiketa lanetan
lan egiteko interesatua.
Esperientzia adinekoen
eta haurren zainketan.
�664 149530.

ITUREN.331metroko lur
zati bat salgai. Lasaga
auzoan. Interesatuakdei-
tu inongo konpromisorik
gabe. �678 855056.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritzeko
zerbitzariak,komertzialak,
autonomoak edo bertze-
lako langileak behar dira.
�699 382673.

Urgainjatetxeansukal-
dean lanegitekopertso-
na bat behar da. Intere-
satuek deitu. �637
715384.

BERA. Jatetxe batean
zerbitzaria behar da as-
teburuetanmahaiakzer-
bitzatzeko.�607827309.

Etxetik lan egiteko jen-
deabeharda,ordenagai-
lutik aplikazioak jeisteko.
�676 512918 / 618 811
450.

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. Eta 60m2ko ba-
jeraeresalgai15.000eu-
rotan. �948 585036.

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 59.500
euro. �646 774117.

SUNBILLA. 92 m2ko pi-
sua salgai. Berogailua,
igogailua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea eta
egongela.�639156105.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Zalain auzoanpi-
sua errentan emateko. 2
logela.Mobleztatua.Txi-
miniarekin.�629534928.

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 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 erantzukizunik

BAZTAN, 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): 47 €

Zerri gizena
1,132 € kiloa.

Zerramak:
0,720 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,07
1.koa 3,84
2.koa 3,64
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):

Aretzemestizoak:
urruxak 160,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00

Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,05/3,15
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,20/9,20
8-10 kilokoak: 7,30/7,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abenduaren 16tik 23ra bitarteko prezioak)



Mariano Izetaren Niga-
rrezsortunintzan liburua
erosiko nuke. Libururen
bat eduki edo kontaktu-
ren bat dutenak deitu fa-
borez. �622 774110.

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

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. Hilabeteko 5
txakurkume oparitzeko.
Amaardizakurraetaatta
mestizoa.�948510224.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai.Pagoaetahari-
tza.Etxeraeramanenda.
�676 242520.
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Emakumea lan bila.
Haurrak eta adinekoak
zainduetagarbiketa la-
netan aritzeko prest, in-
terna edo orduka. Hau-
rrak zaintzen eta garbi-
keta lanetan esperien-
tziaduna �644 863 469.

ELIZONDO ETA INGU-
RUAN, lan bila nabilen
emakumea naiz. Adine-
koak zaintzen, haurrak
zaintzen edota garbike-
ta lanetan arituko nin-
tzateke. �631 341849.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Frantsesekoirakasleti-
tuluduna behar da kla-
se partikularrak emate-
ko. �627 784362.

MOTORRAK
salgai

Volkswagen California
Coach T4 salgai. 2.5 TDI
5 zilindroak 102 cv. Na-
zionala.335.000KM.Oso
ongi zaindua,beti garaje-
an. Extra asko: portabizi-
kleta,toldoa,avancetunel,
kalefakzioestatikoa,kon-
bertidorea...�630041480.
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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

Elko-Nevadako
MICHELE YGOAk
22 urte bete di-
tu abenduaren
22an. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.
Muxu haundi
bat.

MANEX (Sara), AINARA (Bera) eta KOLDO (Legasa)
lehengusuek, abenduan 1ean, 15ean eta 31n urteak
bete dituzte. Zorionak wapos!!!!

ENAITZ GONI

IGUZKIAGIRREk
abenduaren
24an 6 urte
bete ditu.
Zorionak etxe-
koen partez! 6
muxu haundi
prezioso!

Lesakako KATTALIN MINDEGIAk
abenduaren 11n 2 urte bete
zituen. Zorionak Beintza-Labaien
eta Lesakako familiaren partetik.
Muxuak bihotza.

ENAITZ AGESTA PETRIRENAk 4 urte
bete ditu abenduaren 29an.
Zorionak Izarne eta Berako
atatxiren partetik!

ARRATE ITURBIDE OLAZABAL

igantziarrak 3 urte bete ditu
urtarrilaren 7an. Mila tximino
muxu atato, amatxo eta Txaskiren
partez majixima ;)

Zorionak etxeko
printzesa eta
aitattori, urtarrila-
ren 2 eta 10ean,
2 eta 33 urte
bete dituztelako.
Muxu haundi bat.
Merendu goxoa
prestatu bale?

ALIZIA OLAIZOLA Urdazubikoa
zorionak eta aurrera! Bihotz
bihotzetikan eta 12 muxu handi
handi Pablo seme guapeton horri.
Sunbillako lagunak.

Sunbillako bi printzesita hauek urta-
rrilaren 19an iada 8 urte beteko dituz-
te. Aunitz aunitz urtez osaba-izebak,
atautxi-amatxiak, lehengusu-lehengu-
sinak eta nola ez gurasoen partez.
Egun ederra pasatu. 8 mila muxu.

Sunbillako IRAIDE eta GARAINEk
urtarrilaren 19an urteak beteko
dituzte. Aunitz urtez familia guztiaren
partetik eta berexiki zuen lehengusu
Ibaien partez. Zeinen ongi pasa
behar dugun zuen urtebetetze
egunean zuek prestatu behar
diguzuen afari goxoarekin. Muxuak

OIHAN eta LANDER ZABALETA k,
abenduaren 29an eta urtarrilaren
19an, 2 eta 4 urte beteko dituzte.
Urte askoz Leitzako familiaren
partetik.

ARRATE ITURBIDE OLAZABAL ek
urtarrilaren 7an 3 urte bete ditu.
Zorionak eta muxu pila bat Beheko
errotako familia guztiaren partez
moñona! Bereziki Beñat, Amaiur eta
Ainitzeren partez. Ongi pasa eguna!

Aunitz urtez
GURUTZE! urtarri-
laren 14an urteak
beteko dituzula-
ko. Ikusten duzu
gu ere oroitzen
garela... Ongi
pasa eguna eta
muxu haundi bat!

Sunbillako NAHIA VERTIZ BABACEk
7 urte bete zituen abenduaren 14an.
Egun ederra pasa genuen zure kon-
tura! Zorionak eta muxu haundi bat
Urrozko eta Sunbillako famili guzia-
ren partetik eta batez ere Aimarren
partez. Segi horrela!!!

Aurtizko NAIKARI ALTZURI MINDEGIAk
urtarrilaren 12an 2 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu potolo bat familia
guztiaren partetik eta berexiki atta,
ama eta ahizpa Leianeren partetik.

Doneztebeko AIMAR IRIARTE

MIKELARENAk urtarrilaren 8an, 3 urte
bete ditu. Zorionak Sunbillako eta
Arantzako familiaren partetik eta
berexiki atta, ama eta Nahia zure
arrebaren partetik. Muxu handi bat
eta egun on bat pasatu morroxko!!
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