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Afizioa ofizio
bihurtu duen

leitzarra
Urte berriari «minutu gehiago

jokatzeko aukera izatea» eskatzen
dio jokalari gazteak, eta taldeari

dagokionez, «2. mailara igotzea».
ARGAZKIA: JON ARRIAGA

Aimar SAGASTIBELTZA | Eibar futbol taldeko jokalaria

Osasun zerbitzuetan atzera pausua
datorrela diote mediku-erizainek
UPNren gobernuak zerbitzuak eraldatzeko propo-
samena egin du eta mediku-erizainak eta udalak
kezkatuta daude letorkenarekin. Osasun
zerbitzuetan «atzera pausua emanen dela» diote.

Osasunbideko arduradunek, aldiz, eredu berria
eraginkorragoa dela diote. Aldaketa ez da orain-
dik gauzatu baina hautsak harrotu ditu dagoene-
ko. ERREPORTAJEA � 4-5

Maite
LAKAR
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E. IRAOLA
Zein da egindako la-
naren helburua?
Ondareezmaterialabil-
tzea. Bertako euskaraz
gain, bizimodua, ohitu-
rak, lanbideak,sinisme-
nak, jokuak, kantuak...
pertsona baten bizitza
osatzendutenatalguzti-
ak biltzea. Gero, eduki
horiekguztiakberriz gi-
zarteratzeko.
Nolaeginduzuebilke-
ta lana?
50 gizon-emakume el-
karrizketatuditugu.Ge-
hienak 64 urtetik goiti-
koak.Herrikonorbaitek
bidalita joaten ginen el-
karrizketatuengana. Le-
henengo eguna elkar
ezagutzeko, gaiak tan-
teatzeko eta proiektua
esplikatzeko erabili eta
bigarren egunean egi-
ten genituen grabazio-
ak. Pertsona bakoitza-
rekin bataz beste pare
bat orduko grabazioak
egiten genituen. Leku-
ko bakoitzari ahal ge-
nuenetekingehienaate-
ratzen saiatu gara. Sei
urtez aritu gara bilketa
lanean. Milaka istorio,
bizipen... batu ditugu.
Zeriburuzsolastenzu-
ten?
Denetarik bildu dugu,
ahal genuen guztia.
Eguneroko bizitzarekin
lotura duten gaiak eta
herriko bizitzarekin er-
lazioa dutenak. Garai
hartako ohitura, sines-
menak... Ekonomiaren
inguruaneresolastudu-
te. Garaiko lanbideez

eta jak ina, kontra-
bandoa, feriak etamer-
katuak ere hizpide izan
dira. Bertzetik, soldadu
garaia eta herriko isto-
rio politiko zaharrak ere
bildu ditugu. Kulturare-
kinzerkusiadutenaketa
euskara-gaztelania ha-
rremanaz ere bai: egi-
ten zituzten hanka-sar-
tzeak, gaizki ulertzeak,
euskaraz egitea debe-
katua izanzenekoa,he-
rriz herri mintzoen arte-
ko aldea... Eta nola ez,
gauregungoedoazken
urteotako kontuez ere
aritu dira.
Ohartzen gara guzti
horren balioaz?
Nik uste dut oraindik ez
garela konsziente. Be-

launaldi honek pila bat
daki, eduki aldetik eta
baita euskarari dago-
kionez ere. Beste garai
eta egoera batzuk bizi
izan dituzte. Beraiek
kontatzekodutenguzti-
ak izugarrizkobalioadu,
diruz ordainduezin lite-
keenbalioa.Ondarehau
betiko galtzen dugune-
an ohartuko gara duen
garrantziaz eta hori da
tristeena. Aldez au-
rretik bilketa lana egi-
ten ez bada, pertsona
hauekfaltadireneanon-
darea ere beraiekin ba-
tera desagertzen da.
Nola berreskuratu?
Bilketa lana egin, ma-
teriala sortu eta horren
inguruanekimenakegin

behar dira. Asko dago
egiteko eta landu be-
harreko zerbait da.
Eskualdean bilduta-
koa eskuragarri ego-
nen da?
Internetenparatukodu-
guetamaterialaere sor-
tu nahi dugu: liburuak,
DVDak... Horretarako
Labrit eta Euskokultur
Fundazioa aritzen gara
elkarlanean. Baztanen
gainera, fonoteka gisa-
ko bat jarri dute. Mate-
rial guztia jarriko da es-
kuragarri, interesa due-
na, bertara joan eta
kontsultatzeko.Baztan-
gobilketarenaurkezpen
ofiziala urtarrila edo o-
tsailean izanenda.Bor-
tzirietako lanaren aur-
kezpena berriz, aben-
duaren 18an eginen da
Beran Beralandetan.
Zein da aurkezpen
horren asmoa?
Herritarrek ikustea zer
lan egin den eta proiek-
tu honen berri ematea.
Hauezbaitahemenha-
si eta hemen bukatzen.
Asko bildu dugu, baina
oraindik asko dago bil-
tzeko. Elkarrizketatuei
aurkezpenegunean no-
labaitekoomenaldi edo
eskertza egin nahi die-
gu. Beraiek joaterik ez
badute, xahardaudela-
ko edo hil direlako fa-
milieietortzekodeiaegin
nahi diegu. Bakoitzari
bere grabazioaren ko-
pia bat ematen diogu.
Proiektuazertarakoden
ikusten dute eta oso
emaitzapolita izatenda.

Duela sei urte hasi zen, Maite Lakar eskual-
deko ondare ez materiala biltzen. 2006 eta
2008 bitartean, Bortzirietako 50 gizon-ema-
kumeren testigantzak, ezagutzak eta istorioak

bideoan grabatu zituen. Bildutakoa antolatu
ondotik, Bortzirietako Euskara Mankomuni-
tateak eta Euskokultur Fundazioak lanaren
aurkezpena eginen dute abenduaren 19an,

arratsaldeko 18:00etan, Berako Beralandeta
eraikinean. Mendez mende eta ahoz aho
transmititu den jakintza, ikus-entzunezko
formatuan bueltatuko zaio gizarteari.

Maite LAKAR IRAIZOZ | Ahozko Ondarearen biltzailea

«Ahozko ondarea bildu eta jakintza
horiek berriro gizarteratu behar dira»

ONDORIOAK
«Idatziari eta irakurme-
nari izugarrizko
garrantzia ematen
zaio, baina ahozko
transmisioa ez da lan-
tzen. Ondare ez mate-
riala galtzeaz gain,
euskarari ere kalte egi-
ten dio. Hizkuntzak
bizitasuna eta natural-
tasuna galtzen baititu».

UTZITAKO ARGAZKIA

Maite Lakar, Euskokultur fundazioaren baitan, ondare ez materiala biltzen ari da.

BERRESKURAPENA
«Ondare hau betiko
galtzen dugunean
ohartuko gara duen
garrantziaz eta hori da
tristeena».
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Eneritz IRAOLA
Nafarroako Osasun

Sailak, landaeremukola-
rrialdi zerbitzuak eralda-
tuko dituen proposame-
na jarri du mahai gaine-
an. Berrantolaketa hau
justifikatzeko dio, eredu
berria «eraginkorragoa»
dela eta «gastuak mu-
rrizten» direla. Landa
eremuko larrialdi zerbi-
tzuak ez dira ezabatuko
baina proposatzen di-

tuztenaldaketakematen
badira, zerbitzua ez da
berdina izanen. Gaur
egun, larrialdi zerbitzue-
tan, mediku eta erizaina
osasun etxean bertan
egoten dira, dei bat bal-
dinbadagopertsonaho-
riberehalaartatzeko.Gar-
biñeElizegi,Baztangoal-
kateak azaldu digunez,
2008. urtea baino lehe-
nagotik zegoen sistema
berrezarri nahi da «guar-

dia lokalizatuak jarri na-
hidirapuntuaskotan,ha-
la, langilea osasun etxe-
tik15kilometrotaraegon
daiteke.Profesionalekor-
du gehiago eginen di-
tuzte, diru gutxiagoren
truke».Ordezkaritza sin-
dikalak,profesionalaketa
udalekantolaketaberria-
ri uko egin diote. Baina,
Nafarroako Gobernuak
dekretubitartezerabakia
inposatu dezake.

OSASUNA � OSASUN SAILAK PROPOSATUTAKO ALDAKETA

Landa eremuko larrialdi
zerbitzuak kolokan
Nafarroako Gobernuak zerbitzuak eraldatzeko
proposamena egin du eta eskualdeko profesional
eta erakundeak kezkatuta daude

Osasun zerbitzuetan atzera pausoa
emanen dela diote neurriaren aurka
daudenek. Guardia lokalizatuekin
eskubide ugari urratuko direla.

Osasun Sailak, aldiz, eredu berria
eraginkorragoa dela dio. Oraindik
neurria indarrean ez badago ere,
dagoeneko hautsak harrotu ditu.

LANPOSTU ALDAKETA
ETA KALERATZEAK
Larrialdiko postu ho-

riekoposaketabidez lor-
tzen dira. Elizegik lan-
postuak egoera berrira
moldatubeharkodituzte-
ladioetaarazougarisor-
tuko dituela horrek «al-
daketa indarrean jartze-
an, lanpostuhoriekmol-
datueginbeharkodituzte.
Aukeraketa prozesu bat
egin beharko da, lantoki
berriak aukeratu behar-
ko dituzte. Nahasketa

handia izanenda».Kale-
ratzeak ere izanen direla
dio «Nafarroa mailan 60
lanpostu galduko dira,
Baztango kasuan, erdi-
ak geratuko lirateke».

EREDU DESBERDINAK
Gureeskualdekoosa-

sun etxe guztiek ez li-
tuzkete zerbitzu berbe-
rak eskainiko. Osasun
etxehandienetanedojen-
degehienartatzendute-
netan presentzia fisikoa
mantenduko dute. Do-

Nafarroako Osasun Zerbitzuak proposatutako eraldaketarekin
2008 urtea baino lehenagoko eredua jarriko litzateke indarrean..

� ZERBITZUAK OSASUN ETXEETAN
Doneztebe, Lesaka eta Elizondo.

• Presentzia fisikoa.
- Lan egunetan: 15:00-08:00
- Jai egunetan: 08:00-08:00

Leitza
• Presentzia fisikoa.

- Lan egunetan: 15:00-20:00
- Jai egunetan: 08:00-08:00
- Bertze orduetan: Guardia lokalizatuak

Oronoz-Mugairi
• Guardia lokalizatuak.

- Lan egunetan: 15:00-08:00
- Jai egunetan: 08:00-08:00

Goizueta eta Urdazubi
• Egoera berezietarako larrialdi zerbitzuak herrian ez.

- Leitzan (Goizuetakoek)
- Elizondon (Urdazubikoek)
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«Dirua aurreztea bakarrik interesatzen
zaio Gobernuari, ez dute errealitatea
ezagutzen eta ez dute entzun nahi»

� GARBIÑE ELIZEGI, BAZTANGO ALKATEA

neztebe, Lesaka eta Eli-
zondoko osasun etxee-
tan beraz, medikua eta
erizaina bertan egonen-
dira. Leitzako kasuan,
presentzia fisikoa izanen
da, baina guardia lokali-
zatuekinosatukodituzte
orduak.GaineraLeitzaeta
Irurtzungo larrialdietako
ekipoak batu egingo di-
raetabi tokietan lanegin
beharko dute. Goizueta
eta Urdazubin berriz,
egoeraberezietarako la-
rrialdizerbitzuakmanten-
duko dituzte. Bene Agi-
rre, Urdazubikomediku-
akadierazidigunez«goi-
zeko kontsulta pasatzen
duenmedikuak,arratsal-
deko ordu batzuk egin
beharko ditu eta guardi-
akegiterabehartukogai-
tuzte». Oronoz-Mugairi-
koosasunetxean izanen
da aldaketa handiena.

ORONOZ-MUGAIRIKO
KASUA
Hasiera batean osa-

sun etxea ixtea plantea-
tzen zuten arren, orain
guardia lokalizatuak iza-
tea proposatzen dute.
Horrenondorioz,Elizegi-
renerranetan«erantzuna
beranduago iritsiko da.
Medikua eta erizaina ez
daudenezbatera,biakez
diraelkarrekiniritsiko.As-
kotanbatakezinditugau-
zabatzukeginbesteaga-
be». Hau da, Gartzain,
Lekaroz, Irurita eta Ba-
saburuan erantzuna be-
randuago izanen da eta
horren ondorioz «lehen
mailakoetabigarrenmai-
lako herritarrak sortuko
dira» Elizegiren ustez.

GarbiñeElizegi,Baztangoal-
kateak ez du zalantzarik, Nafa-
rroako Osasun zerbitzuak har-
tutakoerabakiarenarrazoiazhitz
egitean «argi daukagu erabaki
hau ekonomikoa dela». Euren
kabuz, hartutako erabakia dela
gaineratzendu«ezdute inondik
ere kontuan hartu bertako pro-
fesionalekesatendutenaetaber-
tako herritarren ordezkariek es-
katzen duguna». Neurri honen
ondoriozgaldetutadioerabiltzai-
leek epe motzean, eguneroko-
an ez dutela «hainbeste nabari-
tuko». Luzera ordea, baietz us-
tedu«profesionalekordugehia-
gosartubeharkodituzteeta gus-
tura ez badaude, alde eginen
dute». Hainbeste aldaketekin,
lehen mailako arretak zentzua
galtzenduelaaipatzendu«arre-
ta honen helburua prebentzioa
daetajendeakkonfidantzaedu-

kitzea medikuarengan. Aldake-
ta asko izan behar bada, kalita-
teannabaritukodaetaberefunt-
zioa galduko du. Profesionalak
erreta badaude noski arreta ez
da berdina izango. Hala ere
kezkagarriena «urgentzietako
erantzundenboraluzatu» egingo
dela da bere iritziz. Nafarroako

GobernuaetaUPNekpartehar-
tzeaerabatekoadelaetabilerak
egin dituztela dio baina Elizegik
ez dela hala izan azpimarratzen
du «bilerak baztertzaileak izan
dira.Aldebatetik,eskualdeguztia
elkartu gabe egin dituzte. Bile-
retan langileak, osasun zentro-
ak eta ordezkariak batera ego-
tea eskatzen genuen, baina ez
da hala izan». Abenduaren 11n
agerraldiaizanenduteParlamen-
tuan esateko «ez gaudela ados
planteatzendirenaldaketekineta
landa eremuko larrialdi zerbitzu-
akmantentzea eskatzeko» azal-
du digunez. Eskualdean mobili-
zazioak egitea planteatzen ari
direla dio Elizegik «lehen mobili-
zazioak eginda, Oronoz-Muga-
iriko puntua mantentzea lortu
genuen. Orain ere egoera aldat-
zeko mobilizazioak behar badi-
ra, izanen dira».

Garbiñe ELIZEGI, Baztango alkatea

«Lan orduak luzatuko dizkigute eta
guardietan ere lagundu beharko dugu»

� BENEDICTO AGIRRE, ZUGARRAMURDI ETA URDAZUBIKO MEDIKUA

Benedicto Agirre, Urdazubi-
ko medikua da eta Gobernuak
ezarri nahi duen aldaketen ingu-
ruangaldetutaezjakintasunahan-
dia dela dio «ez dakigu zer ger-
tatuko den, Nafarroako Osasun
Sailetikoharbatzukbidalidituzte,
baina gu ez gaude onartzeko
prest». Urdazubiko kontsultan
funtzionamendu orokorra «ez
omen da aldatuko» baina profe-
sionalen lan orduetan aldaketak
egonendireladio«goizekolanal-
dia egiten dugunok, arratsalde-
an ere orduak egin beharko di-
tugu. Guardietan ere parte har-

tu beharko dugu eta postu hori
betetzendutenekinezdakiguzer

gertatukoden». Gauregun1.500
ordu ingurueginbehar izatendi-
tuzte medikuetaerizainek,neur-
ri berriarekin «1.600 ordu baino
gehiago» egin beharko dituzte-
la salatzenduAgirrek. Mobiliza-
zioakdeitudituzteeta«abendua-
ren 11, 17 eta 20an greba deial-
dia egin da». Orain arte osasun
arloan egon diren gatazketan
«mugimendufrankobainabakoi-
tzak bere aldetik» jokatzen zue-
la aipatzen du, auzi honetan or-
dea«proposamenarenaurkaegi-
teko jendea elkartu eta indarrak
batu dituztela» uste du Agirrek.

Bene AGIRRE, Urdazubiko medikua

PARLAMENTUAN BILERA
Abenduaren11n par-

lamentuanagerraldia iza-
nendute.«Eskualdekoor-
dezkariaketaosasunzen-
troetakoakhanizanenga-
ra, esateko gu ez gaude-
laadosplanteatzendiren
aldaketekin eta eska-

tzeko landa eremuko la-
rrialdizerbitzuakmanten-
tzea» dio Elizegik. Zonal-
de mailan dauden beste
arazoak ere planteatuko
dituztela dio «larrialdi
zerbitzuen gaiari eusten
diote, baina arazo gehia-
go ere badaude».

MOBILIZAZIOAK
Eskualdemailanmo-

bilizazioak egitekotandi-
ra. «Abenduaren 11, 17
eta 20an greba deialdia»
egindelaaipatudiguAgi-
rrek. Neurriari aurka egi-
teko «jendea elkartu eta
indarrak batu» dituztela

uste du eta horrela agian
proposamena gibelera-
tzea posible izanendela.
Ezjakintasuna handia

da. Gobernuak du azken
hitza. Denborak erranen
du landa eremuko larrial-
di zerbitzuek etorkizunik
ote duten ala ez.

HUTSUNEAK
«Profesionalek gehia-
go mugitu beharko
dute eremu batetik
bestera. Horrek
arrisku handi bat
dakar. Profesional
horrek bere eremuko
larrialdietako zerbitzua
hutsik utziko baitu».

Garbiñe ELIZEGI
Baztango alkatea
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Berri txarrakbatabertzearenondotik etortzen
omen dira. Krisia, langabezia, istripuak…
Baina azkenekoak hondoa jota utzi gaitu:

Belengo estalpean ez omen zen ez mandorik, ez-
ta idirik ere! Aita Santuak jakinarazi du bere azken
liburuan (ikerketa sakonen ondotik, pentsatzen
dut). Nola osatuko dugu bada orain jaiotza? Be-
harrik Olentzero ikusi dugun Lesakan ikatz egiten!

Eguberrietarako albiste txarrak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.12.19 / TTIPI-TTAPA 340 zbk.

Igantziko azken saskigileekin solasean
Garai batean, aldi berean lan egiten zuten 35 saskigile izan omen ziren Igan-
tzin. Baina duela hamar urteko erreportajearen tituluak zioenez, ‘Plastikoaren
garaiak hondoratu du indartsu izan zen saskigintza ofizioa”. Bere garaian, Pa-
saiako portuan arraina deskargatzeko itsasareta edo Diputazioko kamionero-
ek, brea edo grabilla zabaltzeko aunitz eramaten zituzten Igantzitik. Jesus Ma-
ri Sein, Eleuterio Migelena eta Pascual Iguzkiagirre izan genituen solaskide,
baina lehenbizikoa bakarrik aritzen zen oraindik ofizioan: «Okinek nahiago du-
te betiko saskia, ez baita plastikoa bezala beroarekin beratzen» zioen Seinek.

Euskaldunanaizelabadakit,bainaezdakitnoiz
arte ‘vasca’ izanen naizen. Erdaraz min-
tzatzerakoan nahasten da Euskadikoa iza-

tea ‘vasco’ izatearekin. Aldiz, ez da gauza bera
gertatzen Nafarroakoak garenekin.
‘El Gobierno Vasco’ erraten delarik, argi eta garbi
ulertzen dugu Euskadiko Gobernua dela, eta ez
Nafarroakoa. Zergatik?. Na-
farroakoa ere Euskadikoa
bezain ‘vasco’ da.
TVEk ‘El Pais Vasco’ erraten
duenean, zer erran nahi du?,
beldur naiz hor ez dela Nafa-
rroa sartzen…
Nor da ‘El Consejero Vasco
de salud?’, Nafarroakoa ote
da?, ez dut uste…
Dudarik gabe Amaia Montero ‘la cantante vasca’
da, baina Aurora Beltran seguraski ‘la cantante
navarra’ bezala aurkeztuko digute.
Iduritzen zait, erdaraz guri buruz solasten dutene-
an, nafarrok gure identitate euskalduna (vasco-
vasca) galtzen dugula. Edo kentzen digutela...

Noiz arte ‘vasca’ izanen naiz?

Nire txanda
Koro IRAZOKI

«Iruditzen zait,
erdaraz,
nafartarrok
gure identitate
euskalduna
galtzen ari
garela»

Inaxio PERURENA
300 kilokoarekin ezin

Nahi eta ezin. 300 kilo-
ko harritzarra bizkarre-
ratzekobi saiakeraegin
zituen Inaxiokazaroaren
25eanLeitzakoAmaza-
bal pilotalekuan, baina
ezin izanzuen jaso.Hu-
rrengoan beharko du!

Iñaki OTXANDORENA
Pilota profesionala utzi du

Asegarceko pilotari
moduanazkenekopar-
tida jokatuzuenOronoz-
ko atzelariak azaroaren
24anLabriten.Emaztea
etaseme-alabekinzela,
lagunek eskainitako
txapela jaso zuen.

Irune ELIZAGOIEN
Panderojole gazte onena

Euskal Herriko trikitilari
gazteen txapelketan
Itsasoahizparekinbate-
ra bikotekako sari guzi-
ak eskuratzeaz gain,
panderojoleonenarena
jaso zuen Irunek aben-
duaren3anZaldibarren.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua



IRITZIA | 7
ttipi-ttapa | 580 zk.

2012.12.13

Halaxe ibiltzen da gero eta hiritar edo kale-
kume gehiago. Beti izan da ohitura hori,
bainaematenduazkenboladan indarrahar-

tzen ari dela; nahikoa da ikustea igande arratsal-
detan Belatetik harat, Iruñea aldera sortzen diren
auto ilarak.
Ematen du aurten inoiz baino jende gehiago eto-
rri dela Leurtzako urtegietara, behar bada 40.000
lagun, errax erraten da... Eta pelegrinazioa ez zen
abuztuarekinedoudarekinakittuez,uztaila “uzta”-
ren garaia baldin bada ere, itxuraz urriko fruituak
estima handiagoa dute. Onddo, eltzaur, gaztai-
nak... ematen du urriak direla, horregatik da aka-
so Urria hilabete horren izena? Gosea, zerbait de-
balde eskuratzeko irrika edo eztakit zer den, bai-
na hainbat egunetan benetako okupazioa gerta-
tzendamendian;ehiz-
tariak (hauek ere ke-
jo) eta turistak barra-
barra.
Eta honek zer etekin
uztendiegureherriei?
Deusgutti.Nonetaez
duten jatetxeek apro-
betxatzen otorduak
emateko, eta hau ere
itxuraz gero eta gu-
ttiago;gaudengaraie-
tan, aurreztu nahian
edo, seguraski auni-
tzek euren bazkaria
ekarriko baitute.
Oraindik aunitzek ez
dugu ikustenturismoa
aukera bat dela gure
inguruan diru pixko
batbiltzeko,bertzeal-
dera begiratzen dugula ematen du. Aunitzek na-
hiago lukeezbalitzkanpotarriketorrikogurebazte-
rrak nahastera. Baina nahi ala ez, hemen daude.
eta ez dirudi geroz eta guttiago etorriko direnik.

Erranbezala,bertzealderabegiratutaezdugudeus
lortzen. Udalek esfortzua eta lana egin behar iza-
ten dute azpiegiturak garbi eta osorik mantentze-
ko. Leurtzako urtegia adibidez, Urrozko eta Labai-
engo udalen ardura da. Zenbat diru utzi diete bi-
sitariek herri hauei? Deus gutti. Gainera, Nafa-
rroako Gobernuak laguntzak murriztu ditu. Zerta-
rako edo zergatik egin behar dugu guk lan edo bi-
sitarientzat bazterrak txukuntzen aritu... gero hai-
ek eguna ederki, debalde pasatu eta alde egiten
badute, guk probetxurik atera gabe? Etekinik lort-
zen ez badugu?
Nik behinik behin ez dut ulertzen, uste dut bade-
la zerbait egiten hasteko garaia.

Mendi aldera ihesi

«Zertarako edo
zergatik egin behar
dugu guk lan
bisitarientzat
bazterrak txukuntzen,
gero haiek eguna
ederki, debalde
pasatu eta alde
egiten badute, guk
probetxurik atera
gabe? Nik behinik
behin ez dut ulertzen,
uste dut badela
zerbait egiten
hasteko garaia»

Joseba URROTZ

Eguberria berez, egunak luzatzen hasten dire-
la eta ondorioz, egun berriak heldu direla os-
patzeko jaiak dira. Horretaz gain, kristauen-

tzat, eguberri eguna handia da, Jesukristoren jaio-
tza ospatzen baita. Gizarteak onartuta duen ohitu-
ra honek, harrapatu egiten gaitu. Azkenean guk ere,
eguberriak, modu berezian ospatzen ditugu: fami-
liko giroa, lagunak, opariak, olentzeroren etorrera,
erregeen etorrera, urtearen amaiera eta urte berria-
ren hasiera. Egun gutxitan gauza asko pasatzen di-
ra eta emozioek dantza egiten dute. Egun haueta-
rako, umorea eta bakea nahi ditugu gure inguruan.
Sensibleagoak gaude eta eguberrietan sinistu edo
ez sinistu, egun berezi hauetan barneratzen gara.
Gure inguruan, famili-kideak ditugu: seme-alabak,
anaiak-arrebak, gurasoak, aiton-amonak etab. Ba-
koitzak bere modura biziko ditu eta modu guztiak
dira onargarriak! Emozio pilaketa handia dago. Ba-
tzuk, bizitza hasi berri baten atarian daudelako eta
beste batzuk, bizitzaren bukaerara gerturatzen ari
direlako.Horrelakoetan,bizitzaren legeaaipatuz, la-
saitzen gara. Tartean gaudenak, lasaiago egoteko
moduan gaude. Tartean gaudenak, haurrak eta ai-
ton-amonak ulertzeko eta beraien emozioekin bat
egiteko adimena izan behar dugu. Beraiek, orain-
dik eta emozio handiagoarekin biziko dituzte egu-
berriak eta gure ulermen gaitasunak, zerikusi han-
dia izango du, beraien emozio iturrian. Eguberrie-
tako egunetan sortzen den magia indartzeko, gure
inguruko herriak eta hiriak dekoratzen diren modu-
ak zerikusia du. Urte guztian ikusten ez diren argi-
ak, izarrak, irudiak… ikusten dira. Horretaz gain,
plaza eta kale nagusietan, gabonetako soinu eta
kantak entzun ditzazkegu. Guzti honek, gure emo-
zioak dantzan jartzeaz gain, indarberritu ere egiten
gaitu. Eguberriak ospatzen ditugu eta aldi berean,
egoera berriak amesteko garai egokia da. Eskatu-
tako opariak ailegatzen zaizkigu eta horrek gure
amets ahalmena indarberritzen du. Olentzero eta
errege-magoei begi honez begiratzen diegu, gure
opariak eta gure familiakoenak ekartzen dituztela-
ko eta esan bezala, gure ametsak betetzen lagun-
tzen digutelako. Beraz, inguruak badauka zerikusia
gure amets ahalmenarekin. Ingurua ongi egotea eta
zaintzea komeni zaigu! Eguberriak, esperimentazio
gune bat bezala behatzen baditugu, ikusiko dugu-
nada, ametsak lortzeko, inguruaprestatubehardu-
gula. Helburu nagusiak lortzeko, bat-batekoak ez
dauka zentzurik. Bat-batekoa abiapuntua izan dai-
teke eta gero, lortu nahi duguna amestu egin be-
har dugu. Amets bat, gure barrutik ateratzen den
izar moduko bat da. Gure indarrak mantentzen du
bizirik eta bizirik mantentzen dugun bitartean, egu-
berrietako izarrak bezala, argitsua izango da. Egu-
berri on eta urte berri on!

Eguberriak

Jexux BULDAIN

Kolaborazioak



Eguberri eta
Urte Berri on!

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA

Eskua artean duzun al-
dizkari hau izanen da
urteko azken Ttipi-Tta-
pa. Beraz, Eguberri eta
UrteBerri onopadizue-
gu modu batean edo
bertzean aldizkaria ha-
mabosteanbehin6.000
etxetara ailegatzea po-
sible egitenduzuengu-
zioi. Lehenik herriz he-
rri ditugun berriemaile,
laguntzaile, argazkilari
eta argazkizale guziei.
Zuengatik ez balitz ezi-
nezkoa izanen litzateke
txokobakoitzekoalbis-
teen berri izatea, zuek
ezagutzen baituzue hi-
bekien bertatik bertara
herri bakoitzaren non-
dik norakoak.UrteBer-
riOn,moduberean,har-

pidedun eta irakurleei,
hamabortzerokohitzor-
duari hutsik egin gabe
eusteagatik. Ezin ditu-
gu alde batera utzi gu-
rean propaganda sar-
tzen duten komertzio,
zerbitzu eta erakunde-
ak, baita diruz lagun-
tzen duten udal eta
mankomunitateak.Aur-
ten, Nafarroan errolda-
tutako harpidedun gu-
ziekbadute laguntzeko
bertze modu bat: Na-
farroako Kutxa Funda-
ziokoZuk aukeratu, zuk
erabaki egitasmoaren
barrenean TTIPI-TTA-
PAren 50.063 zenbakia
duenproiektuaaukera-
tuz.Zueiezzaizuedeus
kostako eta aukerake-
ta bakoitzeko aldizka-
riarentzat 10 euro iza-
nen dira. Internetez ere
egitenahalda,www.ca-
janavarra.com wegbu-
nean sartuta.
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

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

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

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Erratzuko eskolako ikasle handiak • Doinua: Txoriak eta txoriburuak

Hemendik harat ta handik honat
Gabiltza gure aixturrekin
Aspertu Xamar ta triste gaude
Akitu murrizketekin
Non dago gure diru guzia
Hemen gaude galderekin
Iribas ongi aditu zazu:
ez gaude ados zurekin!

Gero ta diru gutxiago ta
Akitu zaigu epea
Herriarena denez eskola
Ez zara gure jabea
Etorkizuna gurea denez
eginen dugu bidea
hezkuntza on bat jaso nahi dugu
badugu eskubidea.

Hementxe dago jende guzia
diru pixkaten beharrez
eta Iribas eskatzen dugu
murrizketa gehiago ez
batzuk kalean arnasestuka
etxerik gabe negarrez
ta bertze batzuk poltsa berotzen
bertzeen lanen bitartez.

Ikastetxeak ixten dituzu
ez zara gure jabea
materiala behar dugu guk
dirua ez da zurea
zu beti murrizketak eginez
akitu zaizu epea
zoaz eskoletatik kanpora
entzun zuk gure legea.

Hezkuntza Departamentura igorritako bertsoak
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Prentsatik bildutakoak

«Bizitzaren erdia
baino gehiago dara-
mat pilotan, profesio-
naletan aritu naizen
15 urteez gain, ttikitan
ere asteburu guzietan
joaten nintzen frontoi-
ra, entrenatzera, joka-
tzera… Beraz, bizi
osoa daramat pilotan.
Ez dut bertzerik egin
eta orain bide berria
irekitzen zait.
Lehenbizikoa lana
bilatzea izanen da, eta
pilotarekin bateraga-
rria bada, hobe»

Iñaki OTXANDORENA
Oronozko pilotari ohia
D.NOTICIAS, 2012.11.24

«Gaur egun inoiz
baino jende gehiago
ibili da unibertsitatean
eta ikasitakoa gizarte-
aren mesedetan era-
bili ordez bakoitzak
erabiltzen du bereta-
ko. Zeinen gutxi era-
biltzen ditugun gaurko
baliabideak gizartea-
ren onerako!».
«Nafarroan gure egoe-
ra gero eta zailagoa da
lau astapito haundius-
tek gure aberastasu-
nak kudeatzen dituzte-
lako modu okerrean».

Patxi URRUTIA
Amaiurtarra
ARGIA, 2012.12.02

11 galdera labur

Langabezian, baina ez geldirik…
Horrela definitzen ahal zaitugu?
Bost urtetan hori izan da nere ego-
era, langabetuabainadenboraguz-
tianmugimenduan. Zorionez,due-
la egun batzuk lana aurkitu dut,
gaur egun oso zaila den zerbait.
Noiztik argazkizale?
Argazkiak ateratzen duela 30 bat ur-
te hasi nintzen. Honen errudun Xabi
Otero eta Antonio Arenal izan ziren.
Zer sentitzen duzu zure hainbat
argazki ETBko Eguraldia saioa
ikustean?
Gutxi ikustendut telebista, eta jen-
deak komentatzen didalako ente-
ratzen naiz. Hala ere noizbait ikusi
dut, eta asko pozten naiz.
Argazkiakateratzeko,paisaiak
edo pertsonak?
Biak ditut gustoko. Urte asko iga-
ro nituen persona argazkiak atera-
tzen. Orain berriz, azken urteetan,
paisaiakateratzenditutgehienbat.
Kolorea edo txuribeltza?
Kasu honetan ere gustuko ditut
biak.Pertsonentzakoagian,nahia-
go dut txuri beltza, eta paisaien-
tzako kolorea.
Inauteriak, Sanferminak, Fe-
riak, Olentzero… zer
nahiago duzu argazki
on bat ateratzeko?
Argazki on bat

ateratzeko,momentuaharrapatzea
da sekretua.
Saresozialeklaguntzendizutezu-
re lana ezagutzera ematen?
Osobaliagarriakdira.Gauregunmun-
dura irekiak dauden leihoak dira.
Bizitzaren unibertsitatean ikasia
zarela diozu Facebookeko perfi-
lean… Dena aprobatu zenuen?
Bizitzakounibertsitateakalekoada.
Edozeinunibertsitateanbainogehia-
go ikasi dut.
Txondorreanere lanean…Ikatzik
izanen dugu Eguberrietan?
Bai, eta saltzekoa kalitatezkoa izan-
go da. Aurten, ongi eta gaizki porta-
tu direntzat egongo da ikatza.

Baratzealantzenere…Zer
behar da tomate on bat

lortzeko?
Eguzkia,ura eta eten-
gabe zaindu. Maita-

sunetagoxotasunpixkaba-
tekin zainduz gero, hobe.
Haurtzain ere ibiltzen za-
ra…Zereginbehardahau-
rrak ez aspertzeko?
Bide bakarra dago, jolasa.
Ez dira inoiz aspertzen eta

etengabeikas-
ten dute,
gaine-
ra.

� Ixidro ETXEBERRIA � Lesakako argazkizalea
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GIZARTEA

GIZARTEA � IZEN-EMATEA ABENDUAREN 21A ARTE

Eguberrietako
oporretan Haur Txokoa
izanen da Arantza,
Igantzi eta Etxalarren
Abenduaren
24tik urtarrilaren
7ra eskainiko
da

TTIPI-TTAPA
Haurreidenbora libre

jostagarriaetagurasoei
mesedeegitekoasmoz,
aurtenereHaurTxokoa
antolatu da Arantza,
Igantzi eta Etxalarren
abenduaren 24tik urta-
rrilaren 7ra. Lana, Fa-
milia etaBizitzapertso-
nala uztartzeko Itun
Mankomunatuak anto-
latu du Haur Txokoa,
Nafarroako Gobernua-
ren laguntzarekin eta
NafarroakoBerdintasu-
narenetaFamiliaren Ins-
titutuak sustatuta.
Abenduaren24tikur-

tarrilaren 7ra eskainiko

daHaurTxokoa, goize-
ko10:00etatik13:00eta-
ra.ArantzanetaEtxala-
rren eskolan izanen da
eta Igantzin Ziber es-
parruan. Arantzan eta
Igantzin abenduaren
24a izanendute jai egu-
na eta Etxalarren aben-
duaren 31. Herri bakoi-
tzean,guttienez10per-
tsona eta gehienez 15
behardiraHaurTxokoa
eskaintzeko.
Izen ematea aben-

duaren21abaino lehen
egin behar da, 948
635036 telefonora dei-
tuedossblesaka@lesa-
ka.net helbide elektro-
nikora idatzizeta10eu-
roko kuota ordainduta.
Haurrek beren den-

bora librean kulturare-
kin eta harreman afek-
tiboekin jostatzen eta
gozatzen ikastekogune

batdaHaurTxokoa, so-
lidaritatean eta berdin-
tasuneanoinarritzende-
na. Bidenabar, zerbitzu
honenbitartez,gurasoei
aukera bat ematen zaie
seme-alaben heziketa

bateratuahal izatekoeu-
ren lanarekinedotaden-
bora librearekin. Bortzi-
rietako haur txokoak
koedukazioan ikasteko
eta elkartzeko gune bat
izan nahi du, eta bertan

parte hartuko dutenak
bultzatu nahi ditu, balo-
re solidarioak praktikan
jartzeaz gainera, erres-
petuaren eta elkar la-
guntzaren garrantziaz
gogoeta egitera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mankomunitateak sariak zozketatu ditu euskara ikasleen artean
Bortzirietako Euskara Mankomunitateak helduen euskalduntze-alfabetatzea
sustatzeko, ikasleen ahalegina saritzeko eta eurenmotibazioa indartzeko, Bor-
tzirietako Euskaltegiko ikasleen artean bi sari zozketatu zituen, bata urte oso-
rako matrikula, eta bertzea telefono eramangarria euskara ikasteko kxo! apli-
kazioarekin. Zozketako sariak azaroaren 27an banatu ziren Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatean, eta honako bi ikasle hauek izan dira sarituak: Daiana
Dácosta Sousa, lehenbiziko urratseko ikaslea, eta Joxerra Martin Retegi, au-
toikaskuntzako eta goi urratseko ikaslea. Zorionak bioi! Argazkian bi saridunak
ageri dira erdian, Beñardo Goietxe euskaltegiko irakaslearekin eta Jaime Itu-
rria, Bortzirietako Euskara Mankomunitateko lehendakariarekin.
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BERA

Bera, Etxalar,
Azkain, Biriatu,
Urruña eta
Sarako
hautetsiek
sinatuko dute

TTIPI-TTAPA
Bera, Etxalar, Azka-

in, Biriatu, Sara eta U-
rruñakoudalekbortzur-
tero berritzen duten fa-
zerien edo mugalarre-
enhitzarmenasinatuko
du te abendua ren
15ean, larunbatean
11:00etan Lizuniagan,
SaraetaBeraarteko36.
mugarrian dagoenMa-
hai-harrian. Hitzarmen
historiko honen bidez,
herri hauetako lurrak,
belagiak eta ura apro-
betxatzeko eskubidea
ematen diote elkarri,
baita 2007ko hitzarme-
netik, oihaneko sutee-
tan elkar laguntzekobi-
tartekoak paratu ere.

Hitzarmen honekin,
herri hauetakoabeltzai-
nenardi eta zaldi azien-
dek eskubidea dute
bertzeherrietakobazka-
lekuak eta urak apro-
betxatzeko. Hori bai,
aziendekberekabuzas-
katasunean joanbehar-
kodutebelagietara,hau
da, abeltzainek beraiek
ezin dituzte aziendak
batetikbertzeraeraman.
Behi eta ahuntz azien-
dak, aldiz, ez daude hi-
tzarmeneansartuaketa
honelakoak topatuzge-
ro, isuna jasotzen ahal
dute jabeek.
Larunbateansinatu-

tako hitzarmenak bortz
urterakobalioaduenez,
2017garren urtean iza-
nendahurrengohitzor-
dua Lizuniagan.

Korrika
Korrikaren hurrengo

edizioa aurkeztu berri
da. Andoainen hasiko
da lasterketa,martxoa-
ren 14an, eta Baionan

bukatuko da, martxoa-
ren 24an. Aurtengo le-
loa Eman euskara elka-
rri izanen da. Bortzirie-
tan Korrikaren edizioa
aurkezteko eta antola-
tzen hasteko lehen bi-
lera Beralandetan iza-
nen da, abenduaren
13an, ortzegunarekin,
19:30ean.

Egur loteak
Joan den urtean be-

zalaaurtenereudalaar-
duratukodaegur lotee-
tarako arbolak bota,
egurra atera eta es-

katzaileaknahiduen to-
kirainogarraiatzeaz. Iza-
tenahaldapistabazter-
rean uztea edo etxeko
atariraino eramatea to-
kia baldin bada horre-
tarako. Loteak 5 Tona-
koak izanendiraeta200
euro ordaindu beharko
da. Intesatuek 012ra
deitu eta lotea eskatu
beharduteabenduaren
16a baino lehen hona-
kodatu hauek emanez:
Izen abizenak, telefo-
noa eta lotea eraman
behar den lekua.Lote-
ak esleitu ondoren 012

bidez deituko zaie inte-
resatueiordainketaegi-
teko eta ondotik loteak
banatuko dira.

Ipuin lehiaketako
sari banaketa
Bortzirietakohaureta

gazteen ipuin lehiake-
tako sari banaketa egi-
nen da abenduaren
14an, ortziral arratsal-
deko 18:00etan herri li-
burutegian. Berako li-
burutegiak eta Kultur
Batzordeakantolatudu-
te aurten ere lehiaketa.

GIZARTEA � 11:00ETAN LIZUNIAGAN

Mugalarreen
hitzarmena
larunbatean
berrituko da

UTZITAKO ARGAZKIA

Frankismoan fusilatuen inguruko indusketak egin ditu Aranzadik
Frankismo garaian gertatua ikertze aldera, Aranzadi Zientzia Elkarteko ikerla-
riek hilerriko hobi komuna ireki eta indusketa lanak egin dituzte abenduko le-
hen asteburuan. Fusilatuen senitartekoak eta udaleko zinegotziak ere parte
hartu dute zereginetan. Gerra Zibileko hilotzak zenbatu eta identifikatzeko hel-
burua dute, Gerra Zibilak eta Frankismoak herrian eragindako kalteak zenba-
tu eta biktimei omenaldia eskaini nahi baitie Herriko Etxeak. 7 gorpuzkin aur-
kitu dituzte. Gehiago ere badirela diote, baina eremua ezin da gehiago azter-
tu. Omenaldi ekitaldia egin zitzaien abenduaren 6an.
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LESAKA

GIZARTEA � EURIPEAN JOAN ZEN EGUNA

146 azienda
plazaratu ziren
Feria Egunean
Abeltzain
onenaren saria
Berako Joxean
Igoak eraman
zuen

Aitor AROTZENA
Euria izan zenprota-

gonistaazaroaren29ko
Bortzirietakoaziendafe-
riaegunean.Halere,de-
nera 146 azienda aur-
keztu ziren, horietatik
108 zaltabereak ziren,
35 behi, batzuk bere
aretzearekin, 2 zezen
eta ahari bakarra.
Haragitarakobehien

kategorian lehenbiziko
etabigarrensariak, 190
eta 160 euro, Berako
Begibeltzenekoborda-
ko Joxean Igoarentzat
izanzirenetahirugarre-
na, 100 euro, Iriberriko
Ion Muñoarentzat.
Suitzen kategorian,

190 euroko lehen saria
eta 100 euroko hiruga-
rrena, Gillenbordako
Francisco Javier Altzu-
garairen bi bururentzat
izan ziren. Bigarren sa-
ria,berriz,160euro,Be-
rako Begibeltzeneko-
bordara joan zen. Gai-
nera,aurten lehenaldiz,
Asp ina e l ka r t eak ,
abeltzain onenari saria
eman zion eta hau ere
Begibeltzenekoborda-
koarentzat izan da.
Zaldiaziendetan,125

euroko lehen saria eta

50 euroko hirugarrena
Iriberriko Jon Muñoa-
rentzat izanziren.Biga-
rren saria, 95 euro, Mi-
guelAngelEtxegaraibe-
ratarrak eskuratu zuen.
Joan den urtean beza-
la,pottoka,monturaeta
poney onenak ere sari-
tu ziren. Honela, Mari-
sol Otxotekok 100 eu-
ro eskuratu zituen po-
ttoka onenarengatik,
Maribel Indak 80 euro
bere montura behorra-
rengatiketaJaimeEtxe-
garai beratarrak 70 eu-
ro poney onena plaza-
ratzeagatik.
Aharietan, buru ba-

karraaurkeztuzuenMa-
riaSoledadEtxepare le-
sakarrak eta beretzat
izan zen 50 euroko sa-
ria.
Baina azienda feriaz

gain,Lesakakokarrikek
salmenta postuez gai-
nezka egin zuten. Pla-
zan,herrikirolsaioaegin
zen etaSebastian Liza-
so eta Amets Arzallus
bertsolariak kantari ari-
tu ziren kioskotik, pre-
soen senide eta lagu-
nek hauen eskubideen
aldeko elkarretaratzea
ixilean egiten zuten bi-
tartean.

AJOARRIERO LEHIAKETA
Asteazkenean egin zen
BetiGaztek antolatuta-
ko ajoarriero lehiaketa.
12bikotebilduziren,ho-
rietatik 5 Bortzirietako

Gorriak peñakoak, eta
bertzeak, Arransurde,
Bakailu Kuisine, Irain
GurasoElkartea, Irungo
Mendizaleak, Euskal
Artzainak Ameriketan,
Bittiria peña eta Zerbi-
tzuen Elkartekoak.

Bortzirietako Gorri-
ak taldekoMertxeEtxe-
pare eta David Galarza
apezarentzat izan zen;
bigarrena,Bittiriapeña-
ko Vicente Seisdedos
etaJexuxEtxepareren-
tzat eta hirugarrena

ArransurdekoJabierLe-
gasa eta Imanol Lope-
zentzat. JoseLuisSun-
sundegi Beti Gazteko
presidentearenetaPeio
Etxabidealkatearenes-
kutik hartu zituzten sa-
riak.

ZERBITZUEN ELKARTEA

Zuzendaritza batzordea berritu dute merkatariek
TTIPI-TTAPA
Lesakako Zerbitzuen Elkarteak

urtekobatzar orokorra egin zueneta
zuzendaritza berria izendatu zuen.
Rosa Lasaga, Bixkiak dendakoa da
presidente berria. Berarekin batera
Loli Antxordoki, Antxordoki estetika
zentrukoa;NaiaraAlberro, IntzuriOp-
tikakoa; Sandra Legasa, Oreka Nu-
trizio dendakoa etaDeñeAbuin, Ka-
ttagorriadendakoasartudirazuzen-
daritza batzordean. Herrian, bertze
hainbat lekutan bezalaxe, krisiaren
eraginanabarmenadeladiote«azken

bi urteetan denda batzuk itxi edo ja-
bez aldatu dira». «Elkartean egiten
den lana garai zailei aurre egiteko
tresna garrantzitsua dela» uste du-
te elkarteko kideek eta baikortasu-
nez hartu dute bazkide berrien eto-
rrera: TtipiTtapaFundazioa,Urmen-
di autoeskola eta aholkularitza eta
berrizere irekidutenOsiñaModaeta
Haizea Kafetegia.
Abenduaren 8ko tonbolan 40 sa-

ri inguru eman zituzten eta hilaren
10ean loteriako partizipazioak ba-
natu zituzten.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA ETA J.J. GUERRERO
Azienda lehiaketa, eskulangileak eta ajoarriero lehiaketa. Ferietako hiru osagai nagusiak.

12 | HERRIZ HERRI
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OSPAKIZUNAK � 80 URTEKOEI OMENALDIA

Abenduaren 3an
Bazkidearen Eguna
ospatu zuen
Larraburuak
Sei bazkide
omendu dituzte
aurten

Irune eta Itsaso
Bazkidearen eguna

izan zuten San Frantzis-
ko egunean Larraburu-
an. Lehenikmeza nagu-
sia aurtenhildakobazki-
deen alde eta 13:30ean
70 lagun baino gehiago
bazkaltzera bildu ziren
Larraburura. Bazkalon-
doan aurten 80 urte be-
te dituzten 6 kide omen-
du zituzten. Pello Ape-
zetxea, Javier Indaburu,
Juan Bautista Goiene-
txe, Teresa Ariztegi, Jai-
meSanzberroetaEsther
Bereau.Deneioroigarria
eman zitzaien eta eder-
ki pasa zuten eguna.

ETXALAR

ARGAZKIAK: ITSASO ELIZAGOIEN
Larraburuak omendu zituen sei bazkideetatik bortz ageri dira argazkian.

ARGAZKIA: ANDONI IRIBARREN

Santa Zeziliako emanaldia Lesakan
Herriko hainbat trikitilari eta pandero jolek azaroa-
ren 24an Lesakako Trikitixa Eskolakoekin batera
SantaZeziliakokontzertuanpartehartuzuten.Azken
urteetanbainopartehartzehandiagoa izandaorain-
go honetan.

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA

Xorroxin Irratia Landagain eskolan
Azaroaren 20, 21 eta 22an irratsaioak egin zituzten
Landagain Eskolan. Haur Hezkuntzakoetatik hasi-
ta, 6. maila arteko ikasleek hartu zuten parte. Oler-
ki, eguneko albiste, ingelesezko kantu eta abar
prestatu zituzten herri osoak entzuteko.
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ARANTZA

KIROLA � ASTEBURU HONETARAKO

Mendi orientazio
ikastaroa antolatu
du Ekaitza
elkarteak
Larunbatean,
alde teorikoa
eta igandean
saio praktikoa
eginen dituzte

Nerea ALTZURI
Ez da behin ere gisa

honetako ikastaldirik
egin herrian eta Ekaitza
Elkarteareneskutik, as-
tehondarhonetanmen-
di orientazioaren in-
guruko ikastaldia iza-
nen da. Larunbatean,
arratsaldekohiruretatik
zazpietara eta elkarte-
an bertan teoria jorra-
tuko dute. Igandean
berriz, Iruñea ondoko
Oltzan ikasitakoa prak-
tikara eramanen dute
etagoizeko9etatikarra-
tsaldeko lauretara han
egonaldia eginen dute.
Behar de materiala,
mendi federaziotikeka-
rrikodute;halaere, Ipa-
rrorratza izanez gero,
norberak berea erama-
teko aukera dago.

Joan den astearte-

an izen emateko azken
eguna izan zen. Hala
ere, badaezpada, bi te-
lefono emanen ditugu
norbaitek informazioge-
hiagoeskuratunahibal-
din badu: 647 75 91 40
edo 606 26 06 59.

Urte hondarreko
ekitaldiak

Gutti gelditzen da
urte honi aio errateko
eta hortaz, ekimen ba-
tzuenaipamenaeginen
dugu.
Aitzinekoaleanaipa-

tubezala,ortziral hone-
tan, abenduaren 14an,
eskolako lagunek pre-
statudituztenantzezla-
nak taularatukodituzte.
Hitzordua,arratsaldeko
hiruretan eta eskolako
jimnasioan izanen da.
Gonbidapena herritar
eta kanpotar guztiei lu-
zatu diete eskolatik.
Bertzetik, abendua-

ren 24an eta 31an ohi-
ko kalejirak izanen dira
herrian barna. Eguberri
bezpera,Olentzero, ur-
teosoanesperoanego-

ten garen ikazkin mai-
teamenditikherriraeto-
rriko da opariz betea.
MariDomingi,berenes-
kalagunak lehentxeago
gutunguziakhartukodi-
tuOlentzerori emateko.
Bakoitzak jakinen du
aurten txintxoa izanden
alaez…Eazenbatopa-
ri etazerekartzendigun
Olentzerok!! Bere har-
rera girotzeko, herriko
haur, guraso eta gaine-
rakoherritarrakereher-
rian barna kantuan ibi-
liko dira.
Bertzalde,Urtezahar

ilunabarrean, kalejira,
brindisa eta elkartasun
zozketa eginen dira. Bi
sari zozketatuko dira
jendaurrean: herriko
produktuekinosaturiko

zarea; eta arantzako
bildotxa. Boletoak sal-

gai daude herriko osta-
tuetan euro batean.

ARGAZKIA: AITZIBER ALMANDOZ

Elkarretaratzea emakumeen aurkako indakeriaren kontra
Azaroaren 25an, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egu-
na izan zen. Eguerdian, elkarretaratzea izan zen plazan; ondoren, herriko sei
neskek prestaturiko kanta bat aditu ahal izan zen eta Aintzane eta Aitziberren
trikiti eta pandero doinuekin, gorapean akabera eman zitzaion ekitaldiari.

PRESO ETA IHESLARIEKIN ELKARTASUNEAN

Mus txapelketaren finala
abenduaren 16an Ekaitzan
TTIPI-TTAPA
BortzirietakoHerrirakPresoeta iheslariaketx-

era goiburupean mus txapelketa antolatu du.
Kanporaketak abenduaren 14an, ortziralarekin
jokatuko dira Berako Errekalden eta Katakun,
LesakakoArranoneta IgantzikoBiltokin,23:00eta-
tikaitzineraetaArantzakoEkaitzaelkarteanaben-
duaren 15ean, larunbatean. Finala, berriz, Eka-
itza elkartean jokatuko da abenduaren 16an,
igande arratsaldeko 4:00etatik aitzinera. Bikote
bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu parti-
dak jokatu aitzinetik. Sariei dagokienez, txapel-
dunek 2 urdaiazpiko, 2 gazta eta 2 botila ardo
irabaziko dituzte eta txapeldun ordeek, 2 kiloko
txuletak, 2 gazta eta 2 botila ardo.
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IGANTZI

KULTURA � ABENDUAREN 22AN

Dantza taldeak saioa eskainiko
du 20. urteurrena ospatzeko
Abesbatzarekin
batera
emanaldia
eskainiko du
elizan

TTIPI-TTAPA
Hogei urte bete ditu

herriko dantza taldeak
eta hori behar bezala
ospatzeko ekitaldi be-
rezia antolatu da aben-
duaren 22rako. Dantza
taldeaketaAbesbatzak,
bertze musikari eta la-
guntzaileekin batera
emanaldibereziaeskai-
niko dute 20:00etatik
aitzinera elizan paratu-
ko den eszenaleku be-
rezian. Saioaren ondo-
tik, herriko produktue-
kinosatutakosaskiaren
zozketa eginen da.
Dantza taldeko kideak
egunotan ari dira sas-
kiaren txartelaksaltzen.

3-4 urterekin hasi eta
helduak bitarte, 70 bat
lagun biltzen dira dan-
tza taldean. Ttikienek
astero entsaiatzen du-
te eta helduak, gehien
batSanMigeletakodan-
tzak prestatzeko elkar-
tzen dira.

Kultur Egunak
Azkenurteetakoohi-

turari eutsiz, Euskara
Batzordeakantolatuta-
ko Abenduko kultur
Egunak ospatuko dira
hilaren 3tik 9ra. Lesa-
kako Musika bandaren
emanalditikhasi, turroia

eta errege opilak egite-
ko ikastaroarekin segi-
tu, Leitzako Xagu an-
tzerki taldearenemanal-
dia, Etxeko tresna za-
harren istorioakerakus-
keta eta akautzeko,
bizkotxo lehiaketa eta
dastaketa. Bikain!

BORTZIRIAK

Taldekako XIV.
bertsolari
txapelketa
jokatuko da
TTIPI-TTAPA
Bortzirietakobertsoes-
kolaren XIV. Taldekako
lehiaketa jokatuko da
egunotan.Abenduaren
14an, ortzirala, Berako
Katakun21:00etanBe-
ratarrak (Julen, Patxi,
Garaxi)VsBaztangoira-
bazlea. Abenduaren
21ean, ortzirala, Lesa-
kako Atxaspin 21:00e-
tan Bigarren gaztaroa
(Silve, IbanetaX.Maia)
Vs Malerrekako ira-
bazlea. Abenduaren
22an, larunbata, Lesa-
kako Teleboten 13:00-
etanHumanistak (Terre,
Maddiane eta Egoitz)
Vs Lasante (Erika, Jo-
su, Tetxos). Arranon
bazka ldu ondot ik
(16:00etan) Bordakuk
(Lopez atta-alabak eta
Ioar) Vs Bardo Txapel-
dunak (Fdz Maritxalar
anaiarrebak eta Mak).
Zialdon17:30ean joka-
tuko da lehenengo fi-
nalerdia etaHaizeguan
19:00etanbigarrena.Fi-
nalaLinddurrenbordan
20:30ean eta ondotik
afaria. Otorduetarako
izena emateko bortzi-
bertso@gmail.com-en
edo 618963011.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Herriko dantza taldea San Migel eguneko emanaldian.
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GAZTE OIHUA

GIZARTEA � GAZTE MUGIMENDUA

Gaztetxeari tiraka
kontzertua eta ekimen
gehiago Lesakan
GAZTE OIHUA

Lesakako gaz te
asanbladak gaztetxea-
ren beharra aldarrika-
tzensegitzenduetaho-
rregatik, jada ohikoak
bihurtu diren film ema-
naldi eta truke azokez
gain, hainbat kontzertu
antolatu ditu azken al-
di honetan. Izan ere,
azaroaren 28an feri
bezpera izaki, Askatu
eta Sutan taldeek alai-
tu zuten herria, Haize-
goaetaArranoostatue-
tan kontzertuak joz.
Bertzalde, abenduaren
6, besta egun arrotza
izanik udaletxearekin
batera auzolanean ibil-
tzeko deialdia zabaldu
zuten,plazaeta inguru-
akmoldatu eta txukun-
tzeko helburuarekin.
Biharamunean,

abenduaren 7an, hain-
batekimeneginzituzten
gaztetxearen alde.

Atxaspi ostatutik pote-
atzenhasi,Arranonafa-
ri ederraeginetabikon-
tzertuadituetamusikaz
gozatzeko aukera izan
baitzen : lehenikONtal-
deak jo zuen Arranon
eta ondotik Selektah
Stepi eta Kenitra (Bad
SoundSystem) taldeak
Haizegoan.
Horretaz gain aipa-

tzekoa da ere, abendu-
an zehar, dokumenta-
len inguruko ziklo ttiki
bat ere antolatu dutela:
La Doctrina del Shock
bezalako dokumenta-
lak izanen dira ikusgai
errate baterako.

Beñaten aldeko
elkartasun
kontzertuak
Kaxernan
Eskozian preso da-

goen Beñat Atorrasa-
gasti Lesakarraren al-

deko elkartasun kon-
tzertuak egin zituzten
joan den abenduaren
1ean Berako Kaxerna
gaztetxeanBeñaten la-
gunek antolaturik Arra-
tseko 10ak aldera, Xa-
bierSilveiraBeñaten la-
gun eta bertsolariak bi
bertso bota ondotik,
Estrikalla, Zuloak, Sur-
fin Kaos eta Rat-Zing-
er-en doinuekin goza-
tzeko aukera izan ge-
nuen eta besta luzatu
eginzenZumitrenkoeta
OK3NeDJ-ekin. Jende
andana bildu zen Ka-
xernan elkartasun giro
ederrean.Joandenaza-
roaren 17 Irunen egin-
dako kontzertuekin eta
bertze hauekin, Beñat
lagunari elkartasuna
adierazi nahi izandiete.

AZKAIN

Kilika Gaztetxea
etengabeko mugimenduan
TTIPI-TTAPA
Kontzertuak, tailerrak, filmak… eskaintza zabala ari
dira ematen inguruko gazteakKilika gaztetxearen bi-
tartez. Azaroaren 11an Gartxot filma erakutsi zuten.
Azaroaren 24an, 2ZIO taldearen kontzertuaren on-
dotik Azkaingo gazteen eskutik afterra izan zen gaz-
tetxean eta otsailaren 2ko gazte egunaren deialdia
zabaldu zuten, Oai dunk tenorea lelopean. Bertzal-
de, azaroaren 25eanAltxaneskatxa gazte talde femi-
nistak Les Femmes du Bus 678 filmaren emanaldia
eskaini zuen gaztetxean emazteen aurkako erasoen
salatzeko nazioarteko egunaren kari. Ondotik xoko-
late esnea edanez, solasaldia egin zuten eraso se-
xistei buruz. Azaroaren 30ean, preso eta iheslarien
aldeko elkarretaratzearen ondotik pintxoak eman zi-
tuzten Kilikan etaBarrura begiratzeko Leihoak doku-
mentalaren emanaldia egin zuten. Abenduaren 22an
olentzero ospatuko da Azkainen eta gaztetxeko ki-
deek antolatuko dute desfilea. Hitzordua 18:00tan
izanen da ikastola parean. Arratsaldeko krakada ere
Kilikako kideek emanen dute. Bertzalde abenduaren
29an larunbata, Mafia gaua antolatu dute Kilikan.

PRESOEN ALDEKO EGUNA SENPEREN
Senpere,SaraetaAzkainekogazteekelkarlaneanel-
kartasun eguna deitu dute Senperen abenduaren
15erako, Naia Lacroix euskal presoaren urtebete-
tzea kari. Eguerdiko 12etan elkarretaratzea eginen
dute Herriko Etxe aintzinean, ondotik aperitifa eta
bazkaria izanen diraOxtikenian (erreserbatzeko dei-
tu 06 01 21 59 94 zenbakira), arratsaldean argazki
erraldoia atera eta Lotsagabeak, Hurmurao eta Ar-
maTiroPunk taldeekin gozatzeko aukera izanenda.
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SUNBILLA

Mikel Etxalar,
Ines Obregozo
eta Koro Zelaieta

Maider PETRIRENA
GurasoElkarteakbi-

lera egin zuen azaroa-
ren 26an. Bilera hone-
tan 3 gaietaz hitz egin
zen. Gai zerrendan
agertzen ez zen gai bat
bainagarrantzi haundia
zuena, hain zuzen ere,
Eskola Kontseilua osa-
tzearena izan da. Orain
arte Eskola Kontseilu-
an,2gurasozeudenor-
dezkari moduan, Mikel
Etxalareta InesObrego-
zo, baina aurten klase
bat gehiago dagoenez,
3 gurasok egon behar
dute. Mikel Etxalarrek
akitzen du eta aldake-
ta tokatzenda. Inork in-
teresarik ezbaduberak
jarraituko duela aipatu
zuen, baina hirugarren
pertsona bat beha-
rrezkoa dela. Koro Ze-
laieta boluntario atera
da eta, beraz, eskola
kontseiluan3gurasodi-
tugu ordezkari, Mikel
Etxalar, Ines Obregozo
eta Koro Zelaieta.

Eguberriei begira
Abenduaren 21ean

MariDomingi izanenda
goizeko 11etan fronto-
ian.Ondoren luntxaes-
kainikoda.Abenduaren
24anOlentzerorentxan-
da izanenda.Azkenur-
teetan bezala bi talde-
tan banatuko dira. 0-8
urtekoak eskolako au-
zoa eginen dute, behe-
ko eskolatik atsaldeko
4etanateraz.Haundien
taldea berriz, elizatari-
tik aterako da. Bukatu-
takoan denak frontoian
elkartuko dira txokola-
tea jatera eta olen-
tzerori muxuak emate-
ra. Olentzerorako en-
tsaioak abenduaren 14
eta20an izanendira jan-
gelaberrian,16:00etan.
Erregekabalgataurtarri-
laren 5ean eginen da.

Denboraldi bukaera
kanpinean
Ariztigainkanpina itxi-

taegonendaEguberrie-
tan, abenduaren 21etik
urtarrilaren 9ra bitarte.
Aitzinetik, abenduaren
15ean, denboraldi bu-
kaerako besta eginen

dute. 16:00etan hau-
r rendako jokuak ;
17:00etan mus txapel-
keta; 18:00etan txoko-
latada;18:30aenbingoa
eta21:00etandenboral-
dibukaerakoafaria.On-
dotikDeejaysEndaraeta
Karaokea izanen dira.

Murrizketen kontra
Eskoletan jasotzen

ari diren murrizketen
kontra, Malerrekako 6
Eskola Txikiek erabaki
zuten10minutukokon-
zentrazioakegitea txan-
daka,eskolenatarietan.
Sunbillako goitiko

eskolako atarian aben-
duaren11negindagoi-
zeko 8:50ean.

Ulibeltzak mendi
taldea
Azaroaren 24an afa-

ri goxo batekin eta ar-
gazkienemanaldiarekin
eman zioten bukaera
UlibeltzakMendi talde-
ak 2012ko irteerei.

GIZARTEA � GURASO ELKARTEAREN BILERA

Hiru guraso daude
orain Eskola
Kontseiluan

ARGAZKA: MAIDER PETRIRENA
Olentzerorako entsaioak abenduaren 14 eta 20an eginen dira jangela berrian.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Trikitixa jaialdia Aurtizko bestetan
Azaroaren24anhasidiraSunbillankintobestenos-
pakizunak. Hain zuzen ere bi kinta izan ziren besta
hau zeukatenak,1945 eta 1946 urtean jaiotakoak.

ARGAZKA: ITZIAR MIKELPERIZENA
Joan den urtean bezala, aurten ere Maridomingi etorriko da.
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OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 13AN

Esther Pascal
jostunak jasoko du
Zilarrezko Titarea
Santa Luzia egunean
Goiz osoan
eskulangileak
izanen dira
elizatarian

TTIPI-TTAPA
Azkenurteetanuda-

larenetaCedernarenar-
tean berreskuratutako
ohiturari eutsiz, Santa
Luziako feria ospatuko
da Donezteben aben-
duaren 13an. Goizeko
10:00etatik 14:00etara
eskulangileak izanendi-
ra elizatarian eta Meza
Nagusian Zilarrezko Ti-
tarea emanen zaio Est-
her Pascal jostunari.
Goizeko eskulangi-

leenerakusketaetasal-
menta postuetan Aitzi-
ber Erasun (metalak),
SantiagoHualde (egur-
ra), Fausti Juanikorena
(jantzigintza), Itziar Be-
razadi (telarrak), Jose
Luis Arozena (laxoa),
Malu Alvarez (zilarra),
Manex Landa (zilarra),
MariaSalanueva (xabo-
iak),AndreuSmith (pos-

talak), Jose Luis Olai-
zola (egurra),MiguelUr-
roz (ezpelez egindako
sukaldeko tresnak),
Eneko Rabina (ogia),
Mateo Brianceau (de-
korazioa), Carlos Min-
degua(gazta),Maria Iru-
reta (kanutilloak), Jon
Olaizola (egurra), Bitto-
riano Arzuaga (artilea)
eta Joxepa Loiarte eta
Zubietako taldearen ta-
loak izan dira.

Eguberrietako
kontzertu berezia
larunbatean
Larunbat honetan,

abenduak 14, Eguber-
rietako kontzertu apar-
ta izanen da 20:30ean
elizan,azkenurtehaue-
tan ohiko bihurtzen ari
diren parte hartzailee-
kin: Donostiako Udale-
koTxistulari Taldea,Jo-
se Ignazio Ansorenak
zuzenduta,ErrekaDan-
tzaTaldea,AgorretaMu-
sikaeskolako ikasleeta
irakasleak eta Mendi
Abesbatza, Ion Irazokik

gidatuta. Mendi Abes-
batzakazkenurtehaue-
tan antolatzen duen

kontzertu honek gero
eta jarraitzaile gehiago
ditu,gonbidatutakomu-

sikarien kalitate nabar-
menari etabertzeen lan
onari esker.

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendi abesbatzak emanaldia eskaini zuen Beran abenduaren 3an, San Frantzisko eguna zela
eta. Orain, herritarren aitzinean kantatzeko aukera izanen dute.

ERREKA ELKARTEA

Ekitaldiz betetako urte bukaera prestatu du
TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, urte bukaera mu-

gitua izanen du Erreka elkarteak.
Abenduaren 22an, Mendiaren Egu-
na ospatuko da. Ohiturari eutsiz,
07:30ean abiatuta, Errekak Bono-
zorrotz mendian duen buzoia bisi-
tatuko dute mendizaleek. Menditik
bueltan,13:00etanmendizaleenpo-
teoa eginen da herriko ostatuetan
eta 14:30eanbazkariaCasino elkar-
tean. Aipatu, aitzinetik, 13:00 alde-
ra, Eguberrietako saskiaren zozke-
ta eginen dela elkartearen egoitzan.
Arratsaldeko 7:30ean, mendiari

buruzko proiekzioa eginen da Leku
Eder zineman, Alex Txikon mendi-
zale handiaren eskutik. Abenduaren

24an, Saioa mendira irteera antola-
tu dute.
Eta abenduaren 31n, urtea kirol

eginez akitzeko bi hitzordu jarri ditu
Errekak. 7:30ean urteroko mendi
igoeraMendaurMendira.Goian,be-
har bezala urte zaharra agurtu eta
berriari ongietorriaemanendioteeta
10:30ean denak elkarrekin taldeko
argazkia aterako dute. 18:00etan,
berriz, Doneztebeko VII. San Silve-
stre-a. 18:00etan gazteenak atera-
kodiraetazirkuitoaribueltabatema-
nen diote. Ondoren helduek 4 km
laistereginendute.Garaileentzatsa-
riak eta parte hartzen duten guztiei
opari bat emanen zaie eta denen ar-
tean zozketak eginen dira
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNA � AZAROAREN 24AN

Zorroiloak
elkarteko besta
giro ederrean joan
da aurten ere
Txetel tiraketan
Joxelu Arozena
eta Pili
Goienetxe izan
ziren txapeldun

Mattin LARRALDE
Azaroaren 24an os-

patu zen Zorroiloak El-
kartearenbesta.Jende-
akgustura pasatu zuen
egun horretarako anto-
latu ziren ekitaldietan.
Txetel tiraketan, muti-
letan, Joxelu Arozenak
irabazi zuen eta biga-
rrenJoxepoMartiarena
izanzen.Neskatan,be-
rriz, Pili Goienetxe ge-
ratu zen txapeldun eta
bigarrenFerminaGoie-
netxe bere ahizpa. On-
doren,bazkaria izanzen
eta jendeak kantatuz
akautu zuen. Bingo txi-
kibatereeginzutenber-
tan zeudenen artean.

Liztor asiatikoari
buruzko solasaldia
Abenduaren 15ean so-
lasaldi bat antolatu da

liztor asiatikoari buruz
(vespa vetulina). Berta-
rahurbiltzendirenenar-
tean ikuspuntu eta in-
fomazioa banatuko da.
Nahi duen guzia joan
daiteke, herriko etxeko
saloian izanenda larun-
bat eguerdian eta nahi
duenak herriko ostatu-
an ere bazkal dezake.

Gabon aurreko
prestakuntzak
Abenduan ekintza

asko izatendira.Gabon
aurreko prestakuntzak
hilaren 8ko opil eguna-
rekinhastendira,ondo-
ren abenduaren 16an,
11:30ean zuhaitz apa-
intzea eginen da urtero
bezala (bolatxoak, zin-
tak, panpinak eta argi-
ak jarriz).Ondotik,24an,
olentzero herrira etorri-
ko da, urtero bezala
goxokiak haurreri ema-
tera eta etxeetara opa-
riak uztera. Berekin he-
rrian buelta eman eta
etxez etxe haurren ar-
gazkiekinegindakoegu-
tegia zabalduko dute.

Abenduaren 26an kon-
takontuak izango dira-
elkarteko goiko gelan.
Beste egun batea, hau

idazterakoan oraindik
zehazteko zegoen ate-
ralditxo bat eginen du-
te.

ARGAZKIAK: MATTIN LARRALDE
Txetel tiraketan Pili Goienetxe eta Joxelu Arozena izan
ziren txapeldun. Beheitiko argazkian, joan den urteko
olentzero.

AZPIEGITURAK

Sasoik eginen
du goiko ur
hornidura
berritzeko lana
Joseba URROTZ
Duelaurteparebatedo
hasia zen goiko ur hor-
nidura egiten duen az-
piegituraberritzekopro-
zedura,etaazkenikba-
dirudipausuakematen
ari direla. Lanen eslei-
penaeginda,lauenpre-
sa sartu ziren lehiake-
tan eta azkenik Sasoi
Eraikuntzak-eklortudu
puntuaziorik haundie-
na. Urte bateko epea
du lana burutzeko.

Su egur loteak
Ematendugeroetaher-
rigehiagokerabakitzen
dutela modu honetan
egiteasuegurloteaate-
ra eta banatzeko lana,
eta gurean ere egin da
proposamena. Alegia,
familibakoitzakberega-
in hartu beharrean la-
na,enpresabatiematea
egurra atera eta etxe
atarira ekartzeko lana.
Batzarra deitu zen afe-
rahontazerabakiahar-
tzeko, eta azaldu ziren
ia lagunguziak,bertze-
en esku uztearen alde
agertu ziren. Hori bai,
guttieneko eskaria iza-
tea eskatzen du etorri-
ko denmendi lanetako
enpresak.

URROZ
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UDALA � ZERGAK ETA KONTRIBUZIOAK MANTENDUKO DIRA

238.000 euroko aurrekontua
izanen du Zubietako Udalak
heldu den urtean
Maistraren
etxea moldatu
eta alokairuan
jarri nahi da

Fermin ETXEKOLONEA
2013ko udal aurre-

kontua onartu du Zu-
bietakoUdalaketaoso-
tara237.820,32euroko
dirusarrera irteerak iza-
nen ditu.
Krisi egoera kontu-

an hartuta, joan den ur-
teko zergak eta kontri-
buzioakmantendukodi-
ra, igoerarik gabe. In-
bertsioetan ere ez da
espantuhandirik izanen,
baina maistraren etxea
moldatzekodiru-zatibat
izanen da. Lehenago
alokairuan edukitzen
zen etxe hau. Urte pa-
re bat ditu itxirik eta ir-
teera eman nahi zaio,
auzolanean moldatuz
eta berriz ere alokatze-
ko moduan jarriz.

Hondakinen afera
Hondakinorganikoa-

rendako konpostadora
paratzeko tokia pen-
tsatzenhasiadaZubie-
takoudala.Sekretarioa-
ren etxearen atzeko al-
dean dagoen baratze-
an pentsatua dute.

Murrizketen kontra
Kalitatezko hezkun-

tza publikoaren alde:
murrizketarik ez lelope-
an Iturengo eskola ata-
riankontzentrazioaegin
zuten abenduaren 4an.
Bertanbilduzirenesko-
lako guraso, ikasle eta
irakasleak,MarijoseBe-
reau Iturengo alkatea
eta Zubietako udaleko
zinegotziak ere.

ZUBIETA-ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Murrizketen kontrako kontzentrazioa egin zen Iturenen.



22 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 580 zk.

2012.12.13

OSPAKIZUNAK � HERRI BAZKARIA ETA HAURRENDAKO TAILERRAK IZAN ZIREN

Giro ederrean joan zen
San Andres Eguna
Martin BERTIZ
Krisi garaiak direla,

aurreztubeharradagoe-
lahorrelakoakentzuten
ditugu egunero, orduro
etaminutuero.Bainaho-
nek berdin du, jendeak
ongi pasatzeko gogoz
segitzen du eta aurten
ederki erakutsi du Nar-
barteko herriak entzu-
ten direnak entzunda
umoretsusegitzendue-
la. Azaroaren 30a zen
San Andres eguna, eta
ohoretzeko 11:00etan
meza izanzen,ondoren
nahi zuen guziarenda-
ko luntxaostatuan.Egu-
erdian herriko alkateak
eta zinegotziek ostatu-
an bazkaldu zuten eta
arratsaldeko 5ean txo-
kolatada egin zen.

HERRI BAZKARIA
Biharamunean, la-

runbatean,herri bazka-
ria egin zen eta 70 bat
lagun bildu ziren. Segi-
dan, Agerralderen mu-
sikarekingozatzekoau-
kera izan zen.
EsanbeharradaBer-

tizaranako Udalak ar-
ratsaldean haurrenda-
ko tailerrak antolatu zi-
tuela eta bai gustora
egon zirela gaztetxoe-
nak jolasean.

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ

Zakarrontziak moldatu dituzte Oieregin
Duela hilabete batzuk Txino ondoan dauden za-
karrontziakmoldatu zituzten eta oraingoanErrepa-
ratzeko jauregi parean daudenei tokatu zaie. Ber-
rikuntza lan hauek Mankomunitatearen eta Berti-
zaranako udaletxearen elkar lanaren ondorio izan
dira. Irudian ikus daiteken bezala ederki antolatu-
ta gelditu dira zakarrontziak.

BERTIZARANA EZKURRA

Ezkain mendi sakratua?
Fernando ETXEBERRIA
Duela hilabete batzuk, Otsola inguruan ibilaldia

egin ondotik, Basaburuako taberna batean sartu
nintzen. Barruan bi jubilatu ari ziren solasean. El-
kar agurtu ondoren, gizartean eman diren aldake-
ten inguruanhitz egitenhasi ginen. Teknologiaber-
riekin komunikazio gaitasuna hedatzen ari bada
ere, pertsonen arteko komunikazioa, inkomunika-
zio bilakatu dela izan genuen hizpide. Garai bate-
an, asteburuetan jendea tabernetan elkartzen zen
afaldu,museanjokatuedoherrianetainguruanger-
tatu zenaren berri izateko. Gaur egun ohikoena,
zerbait hartu eta berehala tabernatik joatea izaten
da. Ezkurran garai bateko usadioak bizirik jarrai-
tzen du oraindik. Hogei laguneko taldea, gehienak
jubilatuak, Barranka ostatuan elkartzen dira larun-
batetan eta zenbait igandetan goizeko 11:00ak al-
dera, gosaldu eta elkarrekin berriketan aritzeko.
Bilerahorietakobatean,Ezkurranbisitarieneto-

rrera sustatzeko beharraz hitz egin zuten. Herri
guztietan egon ohi da, herriko historia aztertzea
gustukoduenenbat.Ezkurranerebada,etaBaran-
diaran, Garmendia, Etxeberria eta Aranzadi Elkar-
tekoen ikerketetan oinarrituta Ezkurrak historiau-
rrean izan zuen garrantzia azpimarratu zuen herri-
tar honek. 25 monumentu megalitiko baino gehia-
godaudeEzkain,Olegi eta Iruñarri inguruetan.Ho-
rrek, historiaurrean, tribu ugari bertatik igaro zire-
naren ideia indartzen du. Ezkain izenak berak ere,
Eskaintza adierazi nahiko luke, hildakoei egindako
eskaintza, izan ere, asko dira, Ezkain inguruan hil-
dakoekin zerikusiadutenmonumetumegalitikoak.
Nabarmena da historiaurreko aztarnak ugariak

direla gure inguruan. Eratsungo lursailetan dago-
en Iruñarrikomenhirra azpimarratukogenuke.Dei-
garria da, daukan inklinazioa. Gainera bi norabide
seinalatzen ari dela dirudi: mendebaldea eta ekial-
dea. Bertatik igaroko zirenak nora jo jakin zezaten
jarritako seinaleak izanen ziren?





EGUBERRIETAKO AGENDA

Olentzero, kontzertu
eta bertze hainbat
ekitaldi herriz herri
Eguberrietako ohiko ospakizunak Olentzero eta Errege Kabalgata izan ohi dira,Urteza-
har eguneko Diostesalbe eta gisako kantaldiekin batera. Horietaz gain hainbat kultur
eta kirol ekitaldi antolatu dira herriz herri.

Eguberriak gainean ditugu eta herri gehienetan Olentzero aterako da karrikaz karrika,
etxeetan opariak utzi baino lehen. Bukatzeko, Errege Kabalgatak ere izanen dira he-
rrietan, baina tartean, bertze ekitaldi ugari antolatu dituzte kultur elkarte,musika talde,
ikastetxe edo Udalek. Honatx horietako batzuk:

Olentzero, Glin-Glan eta Diostesalbea Beran
Beran kultur agenda emankorra izanen da egunotan.Hasteko, abenduaren 14an, ortzi-
ralean 18:00etan Bortzirietako haur eta gazteen ipuin lehiaketako sari banaketa egi-
nen da liburutegian. Abenduaren 19an, asteazkenean, eguberrietako kontzertua iza-
nen da 17:30ean Kultur Etxean. Abenduaren 21ean ‘Entre dos mundos. Bihotz baten
bidaia’ antzezlana eskainiko dute Uxanekoek 20:00etan Kultur Etxean. Abenduaren
24an, jakina, Olentzero ailegatuko da 17:00etan Herriko Etxeko Plazan eta euria egi-
nen balu, Eztegara pilotalekura. Urtezahar egunean, berriz, Glin-Glan eta Diostesalbe
kantari ibiliko dira karrikaz karrika.

Olentzero lehiaketa Lesakan
Olentzero ikusgarriak eta bikainak egiten dituzte herriko ume eta gazteek eta hura
bizkarrean hartu eta kantari ateratzen dira plazara eguerditik aitzinera. Epaimahaiak,
olentzeroa bera, abestia eta kantarien janzkera baloratzen du. Olentzero politenari ere
Esparza Saria ematen zaio. Maila nagusiko irabazleek (adinaren arabera egiten baita
lehiaketa), arrats partean musika bandarekin herrian barna desfilatzeko aukera ere
irabazten dute. Kontuan hartzekoa da, gainera, aurten Olentzeroaren Txondorra ere
egin dutela lehen aldiz Lesakan eta horrek aparteko ikusmina sortu duela egun haue-
tan. Gainerakoan, LesakakoAbesbatzak eta Musika Eskolak urtero antolatu ohi dituzte
hainbat kontzertu eta aurten ere eginen dituzte. Zoritxarrez, hau idazterakoan ez zeu-
den zehaztuak egunak eta orduak.
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Donezteben kirola, kontzertuak, ipuin kontalariak…
Urtero bezala, Erreka Elkarteak hainbat jarduera prestatu ditu. Abenduaren 15ean
Erreka-Burlada partida; abenduaren 22an Mendiaren Eguna ospatzeko ateraldia egi-
nen dute Bonozorrotzera (Leurtza), eguerdian bazkaria Kasinon eta ilunabarrean Alex
Txikonek proiekzioa eskainiko du zineman. Abenduaren 24an Saioara ateraldia eta
31n Mendaurrera. Urte zahar egunean ere, Doneztebeko VII. San Silvestrea 18:00etan.
Bukatzeko, abenduaren 22an 13:00etan Errekaren Saskia zozketatuko dute.

Kontzertuei dagokionez, abenduaren 14an 20:00etan Doneztebeko elizanMendiAbes-
batzak, Donostiako Udal Txistulariek eta Agorreta Musika Eskolakoek eguberrietako
kontzertua emanen dute. Haur eta gaztetxoentzat bereziki, Karabi Karaba kontu kon-
talaria ariko da abenduaren 26an 17:00etan zineman, eta hiharamonean, abenduaren
27an, zine emanaldiak 16:30 eta 18:30ean.

Baztanen kontzertuak, ikastaroak, azoka…
Juanito Erasori omenaldia (10. urtemuga) dela eta, argazki erakusketa zabalduko dute
abenduaren 14an, 19:00etan.Gero, 20:00etanmahaingurua izanen da Kasinon ‘Ahots
musika eta ahotsa’. Larunbatean, abenduaren 15ean, hasiko da kontzertuen progra-
mazioa Musika Eskolak Iruritako elizan 17:00etan eskainiko duenarekin. Larunbat ho-
rretan berean, Elizondoko elizan 20:00etan Iruñeko Orfeoia eta Elizondoko Abesbatza
ariko dira, 18an (asteartea) Zahar Etxean eguberritako kontzertua eskainiko du Musi-
ka Eskolak eta kontzertuen programa akitzeko, 29an Elizondoko Elizan ‘Opera ariak
eta duoak’ eskainiko dituzke 20:00etan eta igandean, abenduak 30, Lekarozko Elizan
11:30ean Elizondoko Banda Recreo.

Bertzalde, Erratzuko Kultur Elkarteak hainbat ikastaro antolatu ditu hilabetean zehar:
kantu zaharrak, euskal dantzak, fanfarre musika eta sukaldaritza. Anizen ere, astele-
henetan 18:30ean, euskal dantzen ikastaroa emanen dute. Zinema euskaraz izenbu-
rupean, azkenik, Ice age 3 Etnografia Museoan abenduaren 27an 17:00etan.

Leitzan kontu kontalaria eta txokolatada gaztetxoenentzat
Gaztetxoen dibertimendurako kontu kontalaria etorriko da abenduaren 29an Eskolako
Jantokira arratsaldeko 5etan. Ondotik, txokolatada izanen dute.
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Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak koordinatuta, Haur Txokoa egitasmoaren edizio berri bat
prestatu dute eguberri hauetarako.



EGUBERRIETAKO MAKILLAJEA

Makillaje bizia eta
erakargarria
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Makillatzeko orduan ez dago arau finkorik, baina 50eko hamarkadako joerak nagusi-
tu eta ezaugarri femeninoenak eta kolore biziak nabarmenduko dira. Denboraldi
bakoitzean, kolore aukerak eta joerak aldatu egiten dira makillaje arloan. Izan ere, ez
dagauzabera udaranmakillatu edoneguan.Udankolore alai eta argiko jantziak janzten
ditugu eta gorputza belztuta daukagu. Udazken eta udaberrian, berriz, jantzi ilunak di-
ra nagusi.

Aurtengodenboraldian50ekohamarkadako joeraknagusitukodira,eta,ondorioz,ezau-
garri femeninoenak eta kolore biziak nabarmentzea garrantzitsua izanen da. Onena
makillajeoinarri onbataukeratzea izanenda.Aldehorretatik,hainbat aukeraeskaintzen
dute adituek. Aurten ez dago arau finkorik; dena gure momentu eta animoaren baitan
izanen da. Makillaje gutxi edo nude delako eskaintzatik makillaje sofistikatura za-
baltzen da aukera. Hala, ukitu natural eta eragin biribila ematen duen nude joera in-
dartsu dator. Hau da, aurpegi garbiaren itxura lortu nahi da. Oinarria emateko modurik
hoberena zurdakia edo kotoia erabiltzea da. Mugimendu biribilak egitea da egokiena,
eta ahalik eta gehien zabaltzea.
Hurrengo pausoa begien itzala kontuan izatea izanen da. Itzalek zeregin garrantzitsua
dute aurten, betazalean batez ere. Malba eta more koloreak nagusituko dira. Begi-
etako arkatza ukitu metalikoak dituzten koloreak emateko erabiliko da. Begitik ihes
egiten duen forma emanen zaio eta itzalak leunki lausotuko dira.
Begirada indartsua lortzeko, betile maskadarada bat ematea komeni da. Horrela bolu-
mena handiagoa emanen zaio. Betile luzeak boladan daude eta ordezko betileen itxu-
ra izanen dute.
Ezpainei dagokienez, laranja, brontze, aran, alberjina eta more sail guztiak eramanen
dira.Koloreen gainean distira edo gloss delakoa jar dezakezu,eta horrela ezpain gusta-
garriagoak lortuko dituzu.
Azkenik, azazkalei arreta berezia jarri behar zaie. Kolorea arras garrantzitsua izanen
da eta urdin, beltz eta gorri sailak nabarmenduko dira.

Urte Zahar gaueko ospakizunak aitzaki egokia dira makillaje eta orrazkera bereziak egiteko.
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MERKATARIAK ERE EGUBERRIEI BEGIRA

Herrian bertan
kontsumitzera
animatu nahi dute
Jendearen sakelak ez daude alaitasun gehiegirako baina, hala ere,merkatarien elkar-
teen inguruan antolatuak dauden dendariek prest dituzte hainbat estrategia herrietako
giro komertziala alaitzeko eta, bidenabar, herritarrak herrian bertan kontsumitzera
animatzeko.

Baztanen erakusleiho lehiaketa eta Fideltasun Txartela
Bertan Merkatari, Ostalaritza eta Zerbitzu elkartean Fideltasun kanpaina egiten ari di-
ra aurten ere eta ilbeltzaren 7an fideltasun kanpaina horretako zozketa eginen da
Arizkunenean. Bezeroek, 12 lauki dituen txartela zigilatu beharko dute eta komertzio
bakoitzak gehienez ere bi zigilu jartzen ahal ditu, erosketen kopuruaren arabera (eros-
keta 20 euro baino gutiagokoa bada zigilu bakarra eta gehiagokoa bada, bi zigilu).
Behin txartelaren 12 laukitxoak zigilatuta daudela, zozketan sartuko da eta oparietako
bat lortzeko aukera izanen du txartel bakoitzak. Opariak ikusgai daude dagoeneko
garai bateko Fantxike dendan, botikaren parean. Horretaz gain, azken urteetako ohi-
turari eutsiz, erakusleiho edo eskaparate lehiaketa ere eginen da (saria 2 afari) eta
Baztango etxe guztietara 2013ko egutegi dotorea banatuko dute egunotan.

Lesakan tonbola egin dute aurten lehen aldiz
Lesakako merkatari eta Zerbitzuen Elkartean tonbola egin dute aurten lehen aldiz,
abenduaren 8an. Hori baino lehen, bazkide diren dendetan euren bezeroei boletoak
banatzen zizkieten eta abenduaren 8an arratsaldeko 7etatik aitzinera, 40 bat opariren
zozketa egin zen Plaza Zaharrean. Animazioa eta giroa laguntzeko, pintxoak, sagar-
doa eta ardoa banatu zen. Eta bezeroen fideltasuna saritzeko, egunotan loteriako par-
tizipazioak ere (10 zentimokoak) banatu dituzte erosleen artean.

Pintxo lehiaketa eta dekorazio lehiaketa Beran
Berako Larun Haizpe elkarteak bi lehiaketa antolatu ditu eguberri hauetarako. Hala,

Pintxo Lehiaketaren lehendabiziko
edizioa eginen dute abenduaren
16an (igandea) eta parte hartzen
duenostatubakoitzak3pintxopre-
sentatuko ditu lehiaketara. Beze-
roek pintxorik onena bozkatzeko
boletoak izanen ditu. Saria: bi afari
bina lagunentzat bakoitza.

Dekorazio lehiaketakbi atal izanen
ditu. Batetik herriko fatxada eta
balkoirik politenak baloratuko dira
eta saria bi erosketa txartel, he-
rriko dendetan erosketak egiteko.
Eta bigarrenik, denda eta lokalen
erakusleihorik politena saritukoda
eta saria 2 bazkari. Irabazleak urte
bukaeran erabakiko dira.



Tonbola eta erakusleiho lehiaketa Donezteben
Doneztebarrak Elkarteak tonbola prestatu du aurten ere. Abenduan egindako eros-
keten bidez tonbolako txartelak eskuratzen dituzte bezeroek eta abenduaren 30ean
eginen da zozketa (17:30). Ondotik haurrendako jokoak eta txistorrada izanen da triki-
tilariekin alaitua Santa Luzia Plazan.
Eta tonbolaz gain, iaz bezala erakusleiho lehiaketa ere eginen dute aurten. Bi sari
daude: elkarte desberdinetako ordezkariz osatutako epai-mahaiak ebatziko du sari-
etako bat eta bigarren saria publikoak erabakiko du. Hortarako, botoa emateko bu-
zoia paratuko dute eliz atarian.Partehartzaileen artean saski bat zozketatuko da aben-
duaren 29an, tonbolaren egunean.

Erosketa txartelak zozketatuko dituzte Leitzan
Bezeroen fideltasuna saritu nahi du Leitzako Kaxkabeltza Elkarteak. Hartara, aben-
duaren 1ean hasi eta urtarrilaren 4a bitarte Leitzako dendetan erosten duenak badu
aukera 3 sarietako bat eskuratzeko:500,400 eta 300 euroko erosketak egiteko txarte-
lak, alegia. Zozketa, Errege bezperan, urtarrilaren 5ean eginen da.
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Bezeroen fideltasuna eskertzeko era guztietako sariketak antolatu dituzte merkatarien elkar-
teek. Baztango Bertan elkarteak etxe guztietara banatu ohi du urtero 28 orrialdeko egutegi
eder bat. Argazkian egunotan banatuko duen egutegiaren azala.



ARRISKUAK SAIHESTEKO AHOLKUAK

Eguberriak seguru
gozatzeko
Kalitatezko produktu freskoak erostea eta behar bezala izoztea izaten da
elikadura arloko toxi-infekzioak saihesteko modurik egokiena

Ospakizun-egunak izaten dira Eguberriak, jan, edan, abestu, topa egin eta gozatu. Eta
hori guztia egin ondotik, gogor samarra izan daiteke biharamuna: batzuetan, ez dago
tarte handirik familia-giro alaitik komuneko edo ohatzeko bakardadera. Eta urdaila
gurgurka ari zaigula, otarrainxkekin oroituko gara... Deskuidutxo bat aski baita zen-
bait jaki hondatzeko; adibidez, otarrainxkak behar baino denbora gehiagoan hozkailu-
tik kanpo edukitzea. Eguberrietan, eskabide handia izaten dute zenbait produktuk, eta
jendeak dezente lehenago erosteko ohitura izaten du, batere gabe gelditzeko beldu-
rrez.Produktuhorietakobatzuekosasun-arriskuhandia izatendute,etakalitateonekoak
ez badira edo behar bezala kontserbatzen ez baditugu, eta prestatzerakoan ere kon-
tu edukitzen ez badugu, toxi-infekzioak sor daitezke.

Nola hautatu eta kontserbatu produktuak
Arrain eta itsaskiak
• Arraina erraz hondatzen da; erosi eta azkar samar jatekoa da, eta hotzetan eduki
behar da beti. Sekula ez du ukitu behar hosto berdeko barazki edo berdurarik (letxu-
ga edo perrexila, adibidez).

• Arrain freskoak itsatsita edukitzen ditu ezkatak, zakatzak gorri eta geruzatxoak
bereizita, eta begiak distiratsu, ez hondoratuta. Usaina ere freskoa izaten du, itsa-
soarena.

• Itsaskia da elikagairik galkorrenetakoa, eta, beraz, ahalik eta freskoena erosi behar
da. Berehala jatekoa ez bada, hobe da egosita edo izoztuta erostea.

• Ez da erosi behar itsaskirik susmagarri izan litezkeen saltokietan edo iruzur egin
dezaketenetan.

• Molusku freskoek etiketa batean adierazi behar dute garbitu egin dituztela salgai
jarri aurretik. Maskor bikoek itxita egon behar dute, eta sutan prestatu ondotik, ire-
ki egin behar dute; irekitzen ez badira, hobe da botatzea.

•Arrainak eta itsaskiak poltsa isotermikoetan garraiatu behar dira,hotz-katea ez dadin
eten, eta etxera ailegatzean hozkailuan sartu behar dira berehala.

• Arraina edo zenbait itsaski (olagarroa, txibia...) gordinik jatekoak badira, izoztu egin
behar dira 48 orduz, gutienez; bestela, gerta daiteke anisakis larba biziak jatea.
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Haragiak eta haren eratorriak
• Haragiak hotzetan eduki behar dira, eta ongi bereizita, jatorri eta sailaren arabera.
• Hegaztien haragiek bereizita egon behar dute gainerakoetatik, kutsadura gurutza-
tuak saihesteko.

• Egoera onean den haragi batek gainazal leuna behar du, trinkoa eta elastikoa, eta
hezetasun pixka bat eduki behar du. Ez du zertan eduki zati ilun edo nabarrik.

• Kontu handia izan behar da barrenkiekin eta haragi xehatuarekin (unean bertan xe-
hatua izan behar du edo behar bezala ontziratua egon behar du).

• Urdaiazpikoak, batez ere iberiarrak, puntutxo zuri batzuk eduki ditzake moztean; on-
gi ondua dagoela erakusten du horrek, ez da kalitate txarraren adierazgarri. Urda-
iazpiko zatia kanpoko tenperaturan eduki behar da, leku fresko eta lehorrean.

• Ehizakia elikagai arriskutsua izaten da eta, beraz, osasun-berme guztiak eskaintzen
dituzten zatiak soilik jan behar dira, eta zorrotz bete higiene-neurriak, kutsadura gu-
rutzaturik ez izateko beste elikagaiekin. Sutan ongi prestatzea higienizatze-trata-
mendu ona izanen da.

Kontserbak, erdi-kontserbak eta jaki ontziratuak
• Pateak, antxoak edo urdaiazpiko egosia, egiaz, erdi-kontserbak dira, eta hotzetan
edukibehardira,higienizatze-tratamendubakarraemanbaitiete (pasteurizazioa/egostea),
baina ez kontserbatzeko tratamendua.

• Hutsean ontziratuta dauden produktuak ere erdi-kontserbatzat har daitezke: kezta-
tuak edo xerratan datozen hestebeteak, adibidez, hotzean eduki behar dira.

• Erosi baino lehen, begiratu egin behar da zer data baino lehen kontsumitzea komeni
den edo noiz iraungitzen den; horrez gain, ontzia nola dagoen ere aztertu behar da
(ez du egon behar mailatua, eta herdoil-arrastorik ere ez du eduki behar).

• Baztertu egin behar dira konkortuta edo sabelduta dauden ontziak eta irekitzean
airea askatzen dutenak.

Frutak eta berdurak
• Frutek eta barazkiek ez dute behar izaten kontserbatze-baldintza berezirik saltoki-
etan, baina hotzetan egon litezke.

• Ontzietan edo handizka jarriak egon daitezke, eta ‘garbiak’ egon behar dute, lurrik
gabe edo jateko balio ez duten zatirik gabe.

• Saihestu egin behar dira zati hondatuak, kolpatuak edo arras umotuak.
• Ahal balitz, janen diren egunean bertan erosi behar lirateke, ahalik eta freskoen.

Postreak
• Kremaz edo esne-gainez egindako tartak osasun-arrisku handikotzat jotzen dira, eta
hotzetan edukitzekoak dira. Etxean eginez gero, zorrotz zaindu higiene-neurriak.

• Fruitu lehorrek ez dute hautsita egon behar, ez dute orbanik eduki behar, ez zulorik
edo deformaziorik, eta berezko kolorea izan behar dute. Behin azala kenduta, fruitu-
aren itxurak ez du izan behar ez gantzatsuegia, ez lehorregia. Ontzietan datozen
fruitu lehorretan, arretaz zaindu behar da ontzia zulaturik ez egotea, eta hezetasun
arriskurik txikiena sumatuz gero, baztertu egin behar da, toxinak sortzen dituzten
lizunak eduki ditzake eta.

• Kontu izan behar da etxean egindako izozkiekin eta arrautza osagai gisa daukaten
postre hotzekin (esne-arrautzak, flanak, biskuitak, izozkiak). Erraz hondatzen dira.
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ARESO

ONDAREA � AUZOLANA DEITU DUTE

Ondare historikoa
berreskuratzeko lehen
hitzordua larunbat
honetan Olazarren

Udalak eta
Andoaingo
Burdina Taldea
elkarlanean ari
dira egitasmo
honetan

Juana Mari SAIZAR
Aresoko Udala eta

AndoaingoBurdinaTal-
deaelkarrekinharrema-
netan jarri dira herriko
ondare historikoa be-
rreskuratzeko, eta lan
horiekin hasteko lehe-
nengo zita larunbat ho-
netan izango da, aben-
duaren15eanOlazarko
parajea garbituz; Ola-
zar ingurua,zubia...txu-
kunduko dira. Hori de-
la eta Udalak auzolana
deitu duPlazaZaharre-

an goizeko 8:30etan.
Parte hartuko dutenei
aurrez izenaemateaes-
katzen zaie era horre-
tan hauentzako asegu-
rua egin eta ondoren
bazkari bat emateko.

Euskararen Egun
arrakastatsua
Euskararen Eguna

dela eta ekitaldi ugari
eginzirenherrianaben-
duaren lehenasteburu-
an. Aspaldiko partez
eguraldia lagunizanzen,
nahiz eta abenduaren
1eanhotz izugarria egi-
ten zuen, eta jendeak
ederki erantzun zuen
antolatutako ekitaldie-
tan. Hala ere arrakas-
tatsuenetakoa,aldeba-
tetik, JakobaRekondo-
ren landare eta bara-

tzeei buruzko hitzaldia
izanzenetabestealde-
tik azken urteetan alde
baterautzitazegoen tri-
kitixa txapelketa. Aur-
tengoan txapela Bida-
nira joan zen, bertako
Nagore Zinkunegik eta
Iñaki Agirretxek irabazi
baitzuten saioa.

Bestalde aipatu, ar-
gazki lehiaketako txa-
pelduna Eden Algero
izan zela, beraz Zorio-
nak! Egun ederrak pa-

sa genituen eta, horre-
la bada, ea orain arte
bezala,urteosokoegu-

nek Euskararen Eguna
izaten segitzen duten
Areson!

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR
Euskararen Eguneko ekitaldietako batzuk bildu ditugu irudietan.

LEITZA, GOIZUETA, ARANO, ARESO

5 hilabeterako euskara teknikaria
TTIPI-TTAPA
Leitza,Goizueta,AresoetaAranokoeuskarazer-
bitzuan lanean ari den Dabid Anaut teknikariak
bost hilabeteko baimena hartu du bestelako lan
batean aritzeko. Bitartean, 2012ko abenduaren
1etik 2013ko apirilaren 30era, Ione Gorostarzu
izanen da eskualdeko euskara teknikaria.
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LEITZA

Goizetik urduri
zegoela
adierazi zuen

JM BARRIOLA
Inaxio Perurenak,

ezin izan zuen 300 kilo-
ko harria bizkar gaine-
an berdindu, oso hurbil
ibili zen arren. Azaroa-
ren 25ean egin zuen
saioa, Amazabal pilota
lekua jendez gainezka
zegoela. Harria jaso eta
17 segundotan eduki
zuen indarrez airean,
bainaezzuenbizkargai-
nean berdintzea lortu.
Beste behin ere saiatu
zen jasotzen baina bi-

garrenean ere ez zuen
lortu.Osourduri zegoe-
la adierazi zuen berak.
Hurrengo saioan lortu-
ko du agian, Leitzako
mutil handiak 300 kilo-
ko harria jasotzea lortu
duten g izonen ze-
rrendan sartzea.

Gizarte
Zerbitzuetako
ikastaroa
Pertsonagaixo,ezin-

du, eta dependienteen
zainketaren inguruko
ikastaroa antolatu du
GizarteZerbitzuak. Ikas-
taroa 12 ordukoa izan
da, pasa den azaroan.

Ikastaroa Eva Martinez
adituakemanduetaha-
mabost lagunek hartu
dute parte. Arrakasta-
tsua izan da ikastaroa
eta teoria, praktika eta
antzerkiaerabili dituzte.
Soineko eta buruko
ezintasunak zer diren
argitu eta nola lagundu
behar zaien azaldu di-
tu.Adibidezeritasunak,
esklerosia, buruko pa-
ralisia,parkinsona,min-
bizia, ikusmen eta en-

tzumen arazoak di-
tuztenei nola lagundu
azaldu zaie. Garbike-
tak nola egin, arrisku-
ak,posturak,oheratze-
ak, lehen sorospe-
nak…nolaeginereazal-
du dute.

Mus txapelketa
Abiandiraaurten ere

EuskalHerrikomustxa-
pelketakoLeitzakokan-
poraketak.Azaroanha-
si eta abendurabitarte-

an jokatuko dira mus
partida guztiak. Aurre-
nekoak aza roa ren
30ean Gaztetxean eta
abenduaren 3an Torre-
an izan ziren eta orain
Peritzan abenduaren
15ean arratsaldeko
5etan eta Aurreran
abenduaren 23anarra-
tsaldeko 5etan jokatu-
ko dira. Finala Torrean
izanen da abenduaren
30ean, arratsaldeko
5etan.Partehartzendu-
tenguztionarteanbibo-
tila ardo banatuko dira.
Sariak berriz 1. Txape-
laetaaxuria; 2.Lau txu-
leta; 3. Baserriko bi oi-
lasko eta 4. bi gazta.

Atekabeltzeko
egitaraua
Urteromoduan,Ate-

kabeltzgaztetxeanegu-
berriko oporretan ekin-
tzakantolatzekoasmoa
dute: talo tailerrak,azo-
ka…Berazadiegonbe-
harko da eta nahi due-
nak parte hartu.

KIROLA � AZAROAREN 25EAN AMAZABALEN

Inaxio Perurenak ezin
izan zuen 300 kiloko
harria bizkarreratu

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Orantzaro Eguna hurbiltzen ari zaigu
Eguberriak direla eta Orantzaro eguna hurbiltzen ari zaigu. Urtero moduan, he-
rritarren artean Leitzako orantzaroak jartzeko deialdia egiten du pesta batzor-
deak. Dakizuenez Orantzaro egunean panpina jartzen zen aro hori irudika-
tzeko gizon moduan nahiz emakume itxuran; konparazio baterako ikazkinak,
arrantzaleak, artzaiak, jostunak, sorginak,amona xahar eta horrelakoak jartzen
zituzten etxeetan eta baserrietan. Eguerdian Erleta ikastetxeko haurrak Oran-
tzarokin kalejira eginen dute, Leitzako Orantzaro postalak banatuko dira eta
ondoren,plazan inguruanberengutunakbidalikodituzte.18:30eanhasitaOran-
tzaroaz gain beste partsonai magikoak azalduko zaizkigu Orantzaro enborra
plazan erretzera jentilak dantzatzen duten bitartean… Egun horretan etxean
Orantzaroa jartzen dutenen artean saskia zozketatuko da. Zozketan parte har-
tzeko Orantzaroa jarri eta Karrapera deitu besterik ez da egin behar.

ARGAZKIA: DIARIO VASCO
Inaxio Perurena, saio bete-betean.
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GOIZUETA

500 lagun
elkartu ziren
herri bazkarian

TTIPI-TTAPA
Goizuetarrek eta bi-

sitariek egutegian go-
rrizseinalatua izatendu-
tenegunadaferietakoa.
Halazirudienbehintzat,
herrianbilduzen jende-
tza ikusita.Goizeangoi-
zetik, feria giroa nagu-
situ zen. Irisarriko fron-
toian azienda feria hasi
zen. Azken hiru urtee-
tan bezalaxe, betizuak
izan ziren protagonista
nagusiak baina, beste
animaliekin batera azi-
enda feriapolita jarri zu-
ten. Ardiak, zaldiak, ze-
rrikumeak eta hegazti
ugari ere eraman zi-
tuzten.
Zer ikusi eta zer ero-

sia ere izan zen artisau
etanekazaritzasalmen-
ta-postuetan: eskula-
nak, baratzetik bildu
berritako jakiak... baita
berrikuntzaparebatere.
Iazko feria egunean ja-

rritako txondorretik lor-
tutako ikatza salgai ja-
rri zuten eta arrakasta
handia izanzuenekime-
nak. Bestetik, Pilar Un-
txalok argazki zaharren
erakusketaantolatuzu-
en eta Goizuetako
1950., 60. eta 70. ha-
markadetakoargazkiak
ikusteko aukera izan
zen: festetako argazki-
ak, komuniokoak.... eta
30. hamarkadako ar-
gazki kamera bat ere
jarri zuten postuan. Sa-
gardoa egiten ere aritu
ziren. Eguerdian, Jose-
baOtaegi eta JoxeMa-
ri Olasagastiren arteko
aizkoraapustua izanzen
ikusgai eta beteranoe-
na izan zen azkarrena.
Herri bazkarian giro
ederrean bete zuten
barrena frontoianelkar-
tu ziren guztiek. Xabier
Solano, Esne Beltzako
kidea, egon zen giroa
alaitzen. Eta gauean,
Gugaz taldearen kon-
tzertuarekin eman zie-
ten amaiera aurtengo
Goizuetako feriei.

Eguberrietako
kontzertua
Larunbatean, abendu-
ak15,UmoreOnaabes-
batzakemangoduEgu-
berritako kontzertua

bertako gaztetxoekin
batera20:00etanelizan:
Ave María, Nere herriko
neskatxa maite, Nere
etxea, Basoillarrak, Ne-
rea izangozen,Axuribel-

tza, Ator ator, Adeste fi-
deles,Birjinagaztettobat
zegoen,AsouthAfrican
trilogy eta Freedom is
inyourhandkantuakes-
kainiko dituzte.

GIZARTEA � AZAROAREN 24AN

Jendetza bildu zen
urtetik urtera
indartzen ari den
Feria Egunean

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Giro bikaina izan zen Feria egunean plazan eta Irisarriko frontoiaren inguruan.
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BAZTAN

POLITIKA � TALDE BERRIA

Geroa Bai-ren
Herrigunea osatu
da Baztanen
Herriko
gehiengo
instituzionala
gehiengo
sozialaren
aldarrikapenekin
bat ez
datorrela uste
dute

TTIPI-TTAPA
GeroaBaikoalizioak,

«egungo nafar politika-
ren errealitateari egoki-
tuz eta tokian toki gara-
tu nahi dituen helburuei
jarraiki»,bereherrigunea
osatuberriduBaztanen.
Batzar berriak, bere ga-
raian Nafarroa Bain oi-
narri izandakoprintzipio
politikoaketa izaeraani-
tza, soziala eta huma-
nista bere eginen ditue-
la jakinarazi dute, izan
ere,«herriguneaosatzen
dute asko bertatik bai-
tatozetabesteberrizen-
baitek helburu hauek zi-
nezkonpartitzendituzte-
lako».
Baztango Herrigune

honetan, talde anitza el-
kartu da; horien artean
badiraEAJkokideak,Za-
baltzenekoaketaerabat
independientedirenper-
tsonak. Denek bat egi-
ten duteGeroa Bai koa-
lizioaren senarekin eta
proiektupolitikohaubai-
laran zabaltzeko ardura
hartu dute, bertan lan
eginez. Jakina, taldea
erabat irekia dago, hor-
taz, interesa duen edo-
zeinek herrigunean par-
te har dezake, Baz-
tango Geroa Bairekin
kontaktuan jarriz hona-

ko helbide elektroniko
honeta ra ida tz i ta :
baztan@geroabai.com.
Baztango Geroa Bai

(BGB) osatzen dutenen
kezka nagusia eskual-
deak hainbat alorretan
bizi duen egoera larria
da; «larria eta kezkaga-
rriadaosobailaranema-
ten ari den langabezia-
renhanditzegordinaeta
horrekhainbatarlotandu
isla, familia asko eta as-
koren egoera sozioeko-
nomikoajasangaitzabai-
ta jada». Zentzu hone-
tan, BGBk salatu du
«egun gobernu taldeak
duen gehiengo institu-
zionala eta hura lor-
tzekojasotakobozkako-
purua bat ez datorrela
inondik ere bailaran ge-
hiengo sozialak egiten
dituenaldarrikapenekin»;
Baztango Geroa Bairen
aburuz, ez dira ematen

ari jendarteak eskatzen
dituen erantzunik.
Baztango Geroa Ba-

inargiduteBaztanekdu-
enpotentzialaetahorrek
zabalditzakeengarapen
aukerainteresgarriak.Be-
randu baino lehen auke-
ra horiek aztertu eta ga-

ratu behar direla diote,
«are gehiago ikusita in-
guru honetan ere inmo-
bilismoa, aktibitate falta
etakonformismoanagu-
situ direla. Aurrera egite-
kobeharrarekintalkaegi-
tendutenezaugarriakdi-
ra oro har; horiei aurre

egin behar zaie». BGBk
horretarakokonpromisoa
hartu du, «eskualdeko
pertsonaguztionongiza-
teahobetzearenalde,es-
kualdea modu orekatu
eta egokian garatzeko
konpromisoan lana egi-
nez buru belarri».

UTZITAKO ARGAZKIAK

Murrizketen kontrako kontzentrazioekin segitzen dute eskoletan
Baztango eta Xaretako herrietako eskoletan murrizketen kontrako elkarretara-
tzeekin segitzen dute. Argazkietan, Oronoz eta Zigan egindakoak ageri dira.
Hlaren 13an Zugarramurdin eta 20an Almandozen elkartuko dira.
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BAZTAN

BERTSOLARITZA � AZAROAREN 30EAN ELIZONDON

Aimar Karrikak
irabazi du V.
Mariano Izeta
bertso sariketa
Mariano Izeta
zenaren
alabaren
eskutik jaso
zuen txapela
iaz Xalto Saria
irabazi zuen
auriztarrak

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 30ean jo-

katuzenElizondonMa-
riano Izeta bertso sari-
ketaren bosgarren edi-
ziokofinala.Baraibareta
Barañainen egin ziren
kanporaketen ondotik,
sei bertsolari aritu ziren
finalean: Aimar Karrika
(Auritz), Iker Goroste-
rrazu (Ituren),PatxiCas-
tillo (Bera), Egoitz Go-
rosterrazu (Ituren), Jo-
suSanjurjo (Lesaka) eta
Kotte Plaza (Elizondo).
Azkenean, Aimar Karri-
kak eraman zuen txa-
pela.
Elizondoko Kortari-

xar jatetxean 80 bat la-
guneksegituzutenber-

tatikbertara finala.Eder-
ki afaldu ondoren, sei
bertsolariek ekin zioten
lanari,GorkaUrtasunen
gidaritzapean.Epaile la-
netan, berriz, Mikel Al-
tzuart, NereaBruño eta
Josu Etxanobe aritu zi-
ren. Saio polita eta bi-
zia izan zen, bertataru-
takoekgozatuzutensei
bertsolarien jardunare-
kin eta azkenean epai-
leek Karrikak ariketa
guztietan erakutsi zuen
erregulartasuna eta lan
ona saritu zituzten.
Bertsolariauriztarrak

Mariano Izeta zenaren
alabaren eskuetatik ja-
so zuen txapela. Izeta
sariketako bosgarren
irabazlea da. Haren ai-
tzinetik, JonBarberena,
Oier Lakuntza, Jon
Elizetxe eta Iñaki Ale-
manek irabazi dute Ize-
tasariketa. Iazezaugar-
ri bertsuak dituen Xalto
sariketa ere irabazi zu-
en Aimar Karrikak Goi-
zuetan.
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak antolatu

duIzetasariketarenbos-
garrenedizioaetazere-

gin horretan Baztango
udalaren eta Baztango

Bertso Eskolaren la-
guntza izan du.

UTZITAKO ARGAZKIA

Erratzuar batek zaindutako kuia ederrak Urruñan
SortzezErratzukoEpemendikoadenPiedadOtondok (Urruñara ezkondua,Mu-
rua abizenarekin) argazkian ageri diren kuia edo kalabaza ederrak bildu ditu U-
rruñako bere etxeko baratzetik. 36 eta 44 kilokoak dira.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Izeta Sariaren finalean aritu zen seikotea sari banaketaren ondotik. Aimar Karrika
txapelarekin ageri da.
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BAZTAN

KULTURA � DURANGOKO AZOKAN

Amaiur 2012 ikuskizuna
DVDan argitaratu dute

ARGAZKIAK: DIARIO NOTICIAS

Ongi merezitako omenaldia jaso zuen
Iñaki Otxandorenak Labriten
IñakiOtxandorenakAsegarceenpresarekinprofesio-
nal gisara azkenpartida jokatu zuen azaroaren 24an.
Nekez ahantziko ditu kantxan bizitakoak. Ekaitz Sa-
ralegirekin bikotea osatuta, Rico eta Izaren aurka le-
hiatu zen. Ez zuen partida irabazi baina, emaitza zen
gutxienekoa. Harmailak pilotariari babesa ematera
joandako lagunez beteta zeuden. Lagunek oparitu-
tako txapela beltza jantzita, emaztea eta seme-ala-
bak ondoan zituela, txalo artean agurtu zuten Oro-
nozko atzelaria.

TTIPI-TTAPA
Joan den uztailaren

21ean, Amaiurren eta
abuztuaren9eta10ean
Maulen "Amaiur 2012,
haienametsagureada"
ikuskizunaz gozatzeko
aukera izan zuten au-
nitzek. «Gureherriaren-
dako, 1982. monolitoa
berreraiki zeneanbeza-
la, urte historikoa izan
da hau eta, horregatik,
Kanalduden eta EITBk
egin zuten grabazioa-
rekinDVDaateradugu»
aipatu digute Amaiur
2012 Ekimenetik.
Durangoko azokan,

PamielaetaNafarroaBi-
zirik plataformaren es-
tanetansalgaiegonzen
12 eurotan. Amaiurren
Santxoneatabernanda-
go eta espero dute po-
liki poliki toki gehixea-
gotan uztea.
Denaden, norbaitek

igortzea nahiko balu ez

du eskatzea baizik eta
12 euro eta bidalketa
gastuak(3euroguttigoi-
ti beheiti) trasferentzia
bidez ordaindu.

Murrizketak Gizarte
Zerbitzuetan ere
Gizarte Zerbitzueta-

ko batzordeak eskual-
deko entitateekin urte-
anbarnakoordinatudi-
ra eta murrizketek tal-
de bakoitzean izan du-
ten eragina bildu eta
aztertudute.Horrenbe-
rri eman zuten azaro
hondarrean, jendeak
ikus dezan arlo ezber-
dinetan izanen duen
eragina.

Iraultza
bolibarriaraz

Abenduaren 13a,
ortzeguna solasaldi-
merendua izanendaVe-
nezuelako iraultzari bu-

ruz, 2012ko udan As-
kapenarekin brigadista
egondenkidebatenes-
kutik 20:00etan.
Abenduaren 18an,

asteartea,Larevolución
no será retransmitida
dokumentalaeskainiko
da Erratzuko lixutegian
20:00etan. Merendua
ere izanen da.

Elizondoko
Abesbatzaren
zozketa
ElizondokoAbesba-

tzak bere 70. urteurre-
narenospakizunenarte-
an zozketa bat antola-
tuzuen.Dagoenekoate-
ra da bi pertsonendako
bi hotel gau Bartzelo-
nan eta Liceu-ko edo-
zein ikuskizunetarakobi
sarreren irabazlea.Sun-
billako Maria Jesús
Etxeberria Ajesta da
3206zenbakiaren jabea.
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Hemezortzi
gaztetxo eta
sei guraso joan
ziren azaroaren
23ko futbol
partida ikustera

Margari eta Koro
Futbol aferak direla

eta, bazter hauetan ba-
tez ere Osasuna eta E-
rreala ditugu talde gus-
tukoenak.Gureeskole-
tako haurren artean ere
hala da, eta hor ibiltzen
diranorgehiagokakon-
tu horrekin. Hori ikusi-
ta, Olatz irakasleak (E-
rrealako bazkidea bai-
ta) sekulako sorpresa
emanzienbere ikasleei:
bi taldeen arteko parti-
da ikusi ahal izateko 21
sarrera oparitu zizkie-

ten. Eta hantxe gan zi-
ren Anoetara gan den
azaroaren 23an heme-
zortzi gaztetxo eta sei
guraso. Gustura pasa-
tu zuten, eta golik ikusi
ez bazuten ere, denak
kontent itzuli ziren: ez
baitzuen niork galdu!

Jexux Agerreren
heriotzaren
urtemuga
Heldudenabendua-

ren 24ean urte bat be-
tekoda, herrikoalkatea
izan zen Jexux Agerre,
hil zela. Hori dela eta,
urtarrilaren 12rako (la-
runbata)oroitzapeneki-
taldi bat antolatzen ari
dira.
Egun horretako ilu-

nabarrean izanen da,
baina dena ez dago lo-
tua eta xehetasunakai-
tzinagoemanendituzte.

ZUGARRAMURDI

KIROLA � ANOETAN IZAN ZIREN

Erreala eta
Osasunaren
arteko derbia
zuzenean bizitu
zuten eskolako
neska-mutikoek

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Herriko musika talde berriak lehen emanaldia eskaini du
Aitzineko bizpahiru urte gogor lanean aritu ondotik, bere lehenbiziko emanal-
dia eskaini zuen oraindik izenik ez daukan herriko musika talde batek. Taldea-
ren partaideak Joxe, Iñigo, Xabi, Jonfox, eta Iker ditugu. Bertze taldeen kan-
tuak bertsionatzen dituzte, eta bi estilo diferente eskeintzen dituzte: Ikerrek
abesten duenean punk aireak kantatzen ditu (La polla, Eskorbuto…), aldiz Jo-
xek abesten dueneanpop-rock xuabeagobatean aritzen da (Itoiz, The clash…).
Azaroaren 24ean Graxiana aterpetxean aritu ziren, eta Baztango “Ufestuen”
taldeko teloneroak izan ziren.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eskolako neska-mutikoak eta gurasoak Anoetako harmailetan, Errealaren eta Osasunaren
arteko derbia ikusten. Ageri denez, bakoitzak bereari animatu zion eta azkenean, denak gus-
tura gelditu ziren berdinketarekin.
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URDAZUBI

KULTURA � AZAROAREN 24AN LUGARANAN

Arrakasta handia
izan zuen Kantu
Zaharren Egunak
350 kantuzale
elkartu ziren
bederatzigarren
edizioan

TTIPI-TTAPA
350 kantuzale elkar-

tu ziren azaroaren 24an
DantxarineanKantuza-
harren eguna ospatze-
ko. 2004an ospatu zen
lehenengoz egun hau
eta aurten, bederatzi-
garren edizioan, egun
honenarrakastaeraba-
tekoa dela agerian gel-
ditudada.Horrenadie-
razle da, azaroaren 3an
goizean sarrerak salgai
jarri eta eguerdirako
guztiakagortutazeude-
la.
Eguerdiko ordubie-

tan hasi zen bazkaria
Lugarana jatetxean eta
bazkalondorenhasizen
gozamena,euskal kan-
tugintzar i errepaso
ederraemanzioten. Itu-
rengoarotzaabestiare-
kinhasietaLepoanhar-
tu ta segi aurrerarekin
segitu...Zortziorduzari-
tu ziren kantuan, eta
eztarriek ez zuten atse-

denik hartu nahi. Abes-
lariez gain, tartean izan
ziren, Zubietako Joal-
dunak, Leitzako dan-
tzariak, Jalisko Ibarra
eta bere tronpeta giro,
paregabea sortuz.
Aurten berrikuntzak

ere izan ziren eta Eus-
kadi Irratiari, Mikel La-
boarensendiarietaCar-
men Deskarga, Angel
Mariezkurrena kantu
zaharren egunaren an-
tolatzailearen amari,
omenaldi ttikibanaegin
zieten. Gainera, Mahai
Inguruko kantuak tal-
dearen bigarren diska
ere aurkeztu zuten. Ai-
patzekoa da diska be-
rria 10 eurotan salgai
dagoela eta salmenta
bakoitzeko euro bat
Bortziriak,Malerrekaeta
Baztango gizarte zer-
bitzuetara bideratuko
da, beharrean dagoen
jendeari emateko.
Ohiturarieutsiz,Agur

Jaunak abestiarekin
emanziotenakabailabi-
ribila egunari eta dato-
rren urteko Kantu za-
harren egunaren espe-
roan dira dagoeneko
kantuzaleak.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Giro paregabea izan zen Kantu Zaharren Egunean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkerdiko besta ospatu dute abenduaren 1ean
Abenduaren 1ean Alkerdiko besta ospatu zuten. Beti bezala Armua jatetxean
elkartu ziren, eta Joxe Angelek paratutako giro ederrean bazkari eta afari egin
zuten 70 bat lagunek.
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SARA

EGUBERRIAK � ABENDUAREN 22AN PLAZARA JAUTSIKO DA ARRATSALDEKO 5ETAN

Hiru eskoletako haurrek ongietorria
emanen diote Olentzerori
Eguberri
bezperako
meza 20:30ean
eta Eguberri
egunekoa
10:30ean

Joana GUERENDIAIN
Abenduaren 22an

olentzeroSarakoplaza-
ra jautsiko da eta hiru
eskoletako haurrek on-
gi etorria emanen dio-
te.Usaianbezala,olen-
tzero eta haurrak herri-
an barna ibiliko dira oi-
nez eta gero kantuak
eskainiko dizkiote. Hi-
tzorduafinkatuadaarra-
tsaldeko 5etan. Tenore
huntan ez dakigu oino
ea plazan eginen den
edo lur berri gelan.

Eguberriko mezak
Urtero bezala, eguberri

garaian bi meza ema-
nak izanen dira elizan.
Eguberribezperakome-
za gaueko 8 etan ospa-
tukodaetaeguberrikoa
goizeko 10:30ean.

Joko berri
txapelketa
Aurten Joko berri

txapelketa 2013ko ur-
tarrilaren7anhasikoda
etamartxoaren 13 a ar-

te iraunen. Txapelketa
horipolikiroldegianegi-
nen da. Izen emaiteak
abenduaren 1ean hasi
dirabainaberanteandi-
renentzat bada hilabe-

te huntako 22a arte, 20
euro galdetua da per-
tsonaka. Izena emaite-
ko ondoko zenbakieta-
ra de i tu behar da :
06.27.80.68.63 edo
06.09.83.86.46.

Kirol emaitzak
Azaroaren23-24eko

asteburuakargatua izan
da gure urtxintxentzat,
bi matxa jokatu baiti-
tuzte. Ostiralean haien
txapelketakomatxa jo-
katu dute Saran Lucq
de Béarn-en kontra eta
irabazi egindute25-23,
larunbateanFrantziako
koparentzat aritu dira
baina galdu egin dute
19-15Arudyren kontra.
Asteburu horretan Ba-
surdeak ere etxean ari-
tu dira Campeten kon-
tra, 2 ekipek garaipen
polit ezagutudute,erre-
serbarentzat 58-5 eta
lehena 48-5.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olentzerok ez du hutsik eginen Sarako plazako hitzordura.

Nekazaritzaetaabelzaintzakor-
duan ere bizi zuen krisiari au-
rre egiteko xedearekin, 1991n
landaetxe moduan ireki zuten
Elizondoko Beartzun auzoko
Urruxka baserria.

Zein izan zen orai 20 urte
baino gehiago emakume-
renlanalandaeremukotu-
rismoaren garapenean?
Nekazaritza sektoreari la-
guntzeko,NafarroakoGobernu-
tik landaetxeen afera planteatu

zuten orduan herriz herri eta
kanpoan langorrik ez zela kon-
tuan hartuta, hortan hasi ginen.
Gizasemeak ere badira arlo
honetan, ongi lan egiten dute-
nak gainera, baina normalean
emakumeak izan gara kudeatu
dugunak.Baserrietan nahiz he-
rri ttikietangarapenerakobidea
eman dute landetxeek. Aunitz
kasutan,turismoarieskerbizirik
gaude baserri eta herri hauek.
Emakumeenlanarekin lortuzen
hori.

Zergatik izan ziren ema-
kumeaksektorehaugehien
bultzatu zutenak?
Orduan ere langabezia handia
zegoenetazen lanpixarraerra-
zagoa zengizonekbilatzea.Lan
hau etxean bertan egiten ahal
zen eta horregatik uste dut.
Baserriko ateak irekitzeko
erabakia erraza izan zen?
Ez dakit aski pentsatu genuen
ere! Denendako gauza berria
zen. Gobernuarekin 5 hilabe-
terako kontratua sinatzen zen

eta ez bazinen kontent uzten
zenuen eta kitto! Horrela hasi
ginen, bi gela pixko bat txu-
kundu eta aitzinat. Hurrengo
urterako hobekuntzak egin
genituen eta 20 urte daramaz-
kigu honetan. Oraindik ere
gehiengoa emakumeak gara.

Urruxka landetxeko Joxepi MIURArekin solasean

«Emakumeen lanari eta landa turismoari
esker bizi dira baserri eta herri aunitz»
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SENPERE

GERTAERAK � APIRILERAKO BUKATU NAHI DA

Sei urteko presondegi zigorra
emazte bat bortxatu
zuenarentzat
S.A.k behin
behineko 3
hilabeteko
zigorra bete
zuen 2008an

Franck DOLOSOR
Seiurtekokartzelazi-

gorra eman dio berriki
Pirineo Atlantikoetako
epaitegi nagusiak S.A.
41 urteko lapurtarrari
2007an Senperen ger-
tatu zen bortxaketaren-
gatik. Auziak iraun zuen
hiru egunetan akusatu-
akbereerrugabetasuna
erakusten saiatu zen
erranez biek, ustezko
bortxatzaileak eta bikti-
mak,nahi izanzutelaha-
rremana izan.Akusatua-
renabokatuakaferage-
rokorik gabe uztea eta
S.A.xuritzeagaldetuzu-
en froga guti zelakoan.
Biktima ez da gogora-
tzen xuxen zer gertatu
zen 2007an bainan bi-
haramuneankolpaturik,
eri eta gauza ainitz es-
kas zituela ohartu zen.
Fiskalak8eta10urtear-
teko presondegi zigor-
ra eskatu zuen bainan
azkenean epaileek zi-
gorra doi bat arindu du-
te 6 urtekoa emanez.
Akusatuak behin behi-
neko 3 hilabeteko pre-
sodengi zigorraeginzu-
en jadanik 2008an eta
orainkartzelarat itzulibe-
har izan du.

Lurralde elkargo
bereziaz solasean
Senperen

Iparraldeko hautetsi
gehienek galdetzen du-
te departamenduberria

sortzea eta 8 eskumen
gehiago izatea Lapurdi,
BaxeNafarroaetaXibe-
ruan. Urrats hori erre-
publikarenbarneangau-
zatu nahi lukete Fran-
tzian egun hauetan egi-
tenaridendezentraliza-
zio prozesuaren baitan.
Dena den, aldaketa ins-
tituzionalak zonbait tra-
badauzkabideanezke-
rreko gobernuko bi mi-
nistrok ezezko borobila
eman baitiote eskaera
demokratikoari. Dena
den, hautetsiek lanean
segitu nahi dutela argi
gelditu zen berriki Sen-
peren ospatu den Lema
Eguna gogoetaldian.
Ehun lagun hurbildu zi-
ren EAJ-PNBk apailatu
zuen gaualdia entzute-
rat.
Christine Bessonart

auzapezarenustez atea
ez dabetiko hetsi eta ez
da kuraia galdu behar.
Bere erranetan hobe da
kudeaketa eta erabaki-
guneakahalbezainhur-
bil izatea geroa ahal
beza i n ong i p res -
tatzeko.Beñat Inchaus-
peHazparnekoauzapez
eta kontseilari nagusia-

ren arabera, kirolan be-
zala, zailtasunak direla-
rik indartzen dira ideiak
eta asmoak. Alderdi so-
zialistaren ezezkoa dei-
toragarriada Inchauspe
zentristaren ustez eta
ondoko egunetan mo-
bilizatzen segitu behar-
ko dela iduritzen zaio.
Azkenik,ManuBake-

ro legegizon eta EAJko
kidearenerranetanbimi-

nistroen ezezkoa erdi
sorpresabertzerikezda
Frantzian jakobinismoa
baita nagusi eta ez bai-
ta bat batean dezentra-
lizazio sukarra sortu eta
hedatu. Oroitarazi zuen
galdehunek200urtedi-
tuela Frantziako iraul-
tzaren ondotik Biarnoa
eta Iparraldea Pirinio

Atlantikoak departa-
menduan bortxaz bildu
zirenetik. Biltzar hunen
biharamunean,Baionan
Iparraldeko hautetsien
kontseiluak aho batez
bozkatu zuen departa-
menduberriasortzeaeta
8 eskumen lortzea gal-
detzeaFrantziakoezke-
rreko gobernuari.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Lema Eguna gogoetaldia egin zen Senperen.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

35 urteko senpertarren biltzarra
Aurten 35 urte betetzen duten senpertarrek biltzarra izan dute berriki. Lehenik
duela lau urte zendu zen Julien Fagoaga adiskidea omendu zuten Senpereko
elizan egin zen mezan eta gero elgarrekin afaldu (eta batzuek gosaldu) zuten
Ibarrunen. Zorionak eta ainitz urtez!
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Cederna Garalur elkartearen ekintzaileen bilera

Ekintzaileekin solasean

Nola sortu zitzaizunenpresaren
ideia?
Supermerkatu batean lan egiten
nuen eta argi nuen, nire enpresa
sortunahinuela.Eskulanarekinze-
rikusia zuen zerbaitetan aritu nahi
nuen. Oinetakoen konponketan
hastea aukera ona zela ikusi nu-
en,Elizondonzegoenazkenzapa-
taria duela 12 urte jubilatu zelako.
Ez nuen ofizioa ezagutzen, beraz,
lehenengopausoaikasteazen.Tai-
ler askotara jo nuen laguntza es-
ke, baina ez zidaten irakatsi nahi.
Iruñeko Mañueta karrikako zapa-
tari baten berri eman zidaten. Ofi-
zioaren sekretu guztiak erakustea
onartu zuen eta azkenean berare-
kin ikasi nuen.
Zerproduktuedozerbitzueska-
intzen dituzu zure enpresan?
Arropa eta oinetakoetan mota
guztietakokonponketakegitendi-
tut.Materialak itsasteko garai ba-
teko eta gaur egungo teknikak
ezagutzenditudaneziaedozerkon-
pondu dezaket. Arropei dagokie-
nez, bajuak, kremailerak...
Enpresa sortzeko orduan zein
izan da oztopo handiena?
Beldurrakgainditzea. Irakatsikozi-
dan norbait topatu nuela ikusita-
koan,besteguztiaerraza iruditzen
zitzaidan. Zapatariakprensa opa-
ritu zidan. Nire enpresaren sorre-
rangarrantziahandia izandute ira-
kasle horrek eta Izaskun Abrilek.
Nola izan zenuen Cederna Ga-
ralurren berri?
Nirelehengusinakileapaindegiadu
Elizondon eta Izaskuni buruz hitz
egin zidan,eskualdeko garapen
agenteari buruz. Berak enpresa-
ren ideia gauzatzen lagundu dit.
Zeinaholkuemanenzeniokebe-
re enpresa sortu nahi duneari?
Norbaitek bere enpresa sortzeko
asmoa badu animatu dadila.

Kixki kaxka

SSuussttaattzzaaiilleeaa: Harritxu
Arrijuria Jaimerena
AAkkttiibbiittaatteeaa:: Oinetakoen
konponketa
HHeellbbiiddeeaa:: Maurizio
Berekotxea, 12 baxua
HHeerrrriiaa:: Elizondo
TTeellff:: 636 365292 

Nola sortu zitzaizun enpresaren
ideia?
Duela 11 urte hasi nintzen ile apain -
tzaile lanean eta egunero Iruñera
joaten ni tzen lanera. Hiru seme ala-
ba ditut, etxe baten ardura... eta
irabazten nuen diruarekin ezin ni-
en gasolina, zaintzaile baten... gas-
tuei aurre egin. Orain herrian na-
go, etxe ondoan egiten dut lan eta
ni naiz nire nagusia. Erosotasuna
eta bizi kalitatea bilatzen nituen. 
Zer produktu edo zerbitzu eska-
intzen dituzu zure enpresan?
Ileapaindegiko zerbitzuak, amo-
niakorik gabeko tintea, estetika,
autobronzeadoreak, manikurak,
depilazioa, pedikurak eta mikro-
pigmentazioa. Azken hau 3 edo 4
urteko iraupena duen makilajea da,
gaixotasunak edo arazoak dituzten
pertsonentzat oso egokia dena.
Zein izan zen eman zenuen le-
henengo pausoa?
Lokala hartu nuen lehenengo, ge-
ro altzariak erosi eta jadanik ez ze-
goen gibelera egiterik. Senarrak
eman zidan behar nuen bultzada.
Nola nenbilen zekien eta krisiaga-
tik ez nintzela ausartzen.  
Enpresa sortzeko orduan zein
izan da oztopo handiena?
Ez nuen oztoporik izan, aldaketa
hoberako izan zen hasieratik.
Nola izan zenuen Cederna Ga-
ralurren berri?
Ahoz ahokoaren bidez jakin nuen
Cederna Garalurren berri. Sena -
rrak ere, bere enpresa duenez,
dirulagun tzen inguruan asko daki.
Zein aholku emanen zenioke be-
re enpresa sortu nahi duneari?
Beste norbaitentzat lanean ari ba-
dira eta irabazi gutxi eta buruhaus-
te asko badituzte, baloratu deza-
tela beraien enpresa sortzeko ideia.
Krisia egon arren, beharrezkoa da
jendeak enpresa berriak sor tzea.

Kixkur

SSuussttaattzzaaiilleeaa: Lourdes
Carbajo Pinto
AAkkttiibbiittaatteeaa:: Ileapain degi
eta estetika zentrua
HHeellbbiiddeeaa:: Karrika
nagusia, 4 B
HHeerrrriiaa:: Irurita
TTeellff: 948 452566

Nola sortu zitzaizun enpresaren
ideia?
Udaletxearena da ostatua eta ku-
deatzaile bat behar zen. Postu ho-
ri herriko norbaitek betetzea ego-
kiagoa zela uste  nuen eta horre-
gatik aurkeztu nuen nire proiektua.
Bi haur ditut eta ordurarte beti bes -
teen haurrak zaintzen lan egiten
nuen. Nire senarrak animatu nin-
duen. Eskoletatik haurrak etortzen
badira, Goizueta erakustea polita
izan daitekeela pentsatu nuen.
Zer eskaintzen diezu bezeroei?
30 lagunentzako lotarako eta jate-
ko lekua, egongela, ordenagailu le-
kua, interneta eta lorategi ederra
ditu. Pen tsio osoko zerbitzua ema-
ten dugu, he rriko bi jatetxekin el-
karlanean.
Bisitariei jarduerak eskaintzen
dizkiezue?
Bai. Mendi ibilaldiak, betizuen ga-
nadutegira bisitak, zintzarri arti-
sautza gertutik ikusi... Taloak egi-
ten ikasteko tailerrak eta talo-afa-
riak ere antolatu litezke.
Enpresa sortzeko orduan zein
izan da oztopo handiena?
Ezagutzera ematea. Cedernan tek-
nologia berrien inguruko kurtso bat
egiten ari naiz, blogen bitartez pu-
blizitatea egiteko.
Cederna Garalurrek zertan la-
gundu zaitu?
Gestio administratibo eta fiskale-
ko kurtsoak egin ditut beraiekin.
Teknologia berrietara egokitzeko
orduan ere asko lagundu didate.
Gainera, edozein ekimen antola -
tzen dutenean, beti jakinaren gai-
nean jartzen naute.
Aholku bat.
Marketin plana egitearen garran -
tzia azpimarratuko nuke. Hasieran
komunikazio kanpaina indartsu bat
egin behar denez, aurrekontuen za-
ti bat horretara bideratu behar da.

Zubimuxu

SSuussttaattzzaaiilleeaa: Irune
Zabala Goizueta
AAkkttiibbiittaatteeaa:: Turismoa,
aterpetxea
HHeellbbiiddeeaa:: Herriko
plaza, 10
HHeerrrriiaa:: Goizueta
Teellff:: 687 288680

Nola sortu zitzaizun enpresaren
ideia?
Jakin-mina sortu izan dit betida-
nik coachingak. Psikologo lanak
egitea zela uste nuen, baina ez de-
la hala ikusi dut. 50 urte lanean da-
ramatzan frankizia baten babespe-
an eman nuen pausua. Beraiekin
elkarlanean aritzea proposatu zi-
daten. Horrela, ez nuen hutsetik
hasi beharrik izan. 
Zerk bultzatu zintuen pausu hau
ematera?
23 urte nituenean sortu nuen lehe-
nengo enpresa. Gerora, hiru enpre-
sa sortu ditut eta mundu hau gus-
tuko dudala dakit. Besteentzat lan
egitea ongi dago, baina autono-
moa izatea aberasgarriagoa da.
Zer eskaintzen diezu bezeroiei?
Garapen eta produktibitate per -
tsonalarekin erlazionatutako guztia
eskaintzen dugu. Gehienbat arlo
profesionalera bideratutako zerbit-
zuak dira, baina ez ditugu beste-
ak ere bazterzten. Bizitzako alor
guztiak lantzen dira. Bezeroek emai -
tza hobeak lortzea da helburua,
ongi egiten badute bizi kalitatea
hobetuko dute.
Zein izan zen eman zenuen le-
henengo pausoa?
Beharrezkoa nuen formakuntza
lortzea.
Hastapenak uste zenituenak ari
dira izaten?
Bai, gustura nago. Hasiera da, bai-
na proiektuaren eboluzioa eta ja-
sotako emaitzak onak dira. 
Zein aholku emanen zenioke be-
re enpresa sortu nahi duneari?
Aldeko eta aurkako argudioak kon-
trajarri ditzala eta aldekoak gehia-
go badira aurrera egin dezala. Be-
netako motibazioa badu egin de-
zala, baina, aldez aurretik proiek-
tuaren hasierako azterketa bat egin-
da.

SMI

SSuussttaattzzaaiilleeaa: Judith
Alberich Daroca
AAkkttiibbiittaatteeaa:: Enpresa
coachinga
HHeellbbiiddeeaa:: San Martin
karrika 20
HHeerrrriiaa:: Artaiz
TTeellff: 668 880914

GARAPEN AGENTEAK
Arantxa Arregi, 606 43 13 57 / bidasoa@cederna.es • Izaskun Abril, 606 40 86 13 / baztan@cederna.es • Elena Irigoien, 617 60 93 28 lekunberri@cederna.es

Cederna Garalur Alkaiaga Industrialdea, Alasta 2B • Ordutegia: 09:00 / 16:00 • 948 62 51 22 • bidasoa.admon@cederna.es
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ESKUALDEA

KOMUNIKABIDEAK � LURREKO TELEBISTA DIGITALA

Nafarroako
Gobernuak ez du
aitzinera biderik
egiten ETB modu
digitalean ikusteko
Azaroaren
28an bildu
ziren Baztan-
Bidasoaldeko
alkate eta
zinegotziak
komunikazio
zuzendariarekin

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bortziriak,

Malerreka eta Bertiza-
rana aldeko alkate eta
zinegotziek ez dute ai -
tzinapausorik ikusten
Nafarroako Gobernuan,
Euskal Telebista Lurre-
ko Telebista Digitalaren

bitartez (LTD) ikusteko
aukeran. Azaroaren
28an joan ziren Nafa -
rroako Gobernura eta
hasiera batean, Juan
Luis Sanchez de Mu-
niain Kultura, Turismo
eta Harreman Instituzio-
nalerarako kontseilaria-
rekin egotekoak bazi-
ren, honek agurtu ber -
tzerik ez zituen egin eta
Edurne Elio komunika-
zio zuzendariarekin bil-
du ziren. «Horrek berak
erakusten du zer jarre-
ra duten. Azalpen tek-
nikoak eman dizkigute,
berez aterabide politi-
koa duen afera bati», ai-
patu zuten udal hau-
tetsiek bilera eta gero

Malerrekako Mankomu-
nitateko egoitzan eman-
dako prentsaurrean.
Teknikoki ez dagoe-

la inongo arazorik aipa-
tu zuten, dena prest da-
goela. Arazo ekonomi-
koa ere ez luke izan be-
har. Izan ere, «Gober-
nuak urtero 3 milioi eu-
roko dirulaguntza eman
die Nafarroako gaztele-
razko telebista kate pri-
batuei eta hemen, be-
hin egiteko milioi bate-
ko inbertsioa aski iza-
nen litzateke», erran zu-

en Marisol Taberna, Be-
rako alkateak. Beraz,
borondate kontua dela
uste dute hautetsiek.
Halere, milioi hori Eus-
ko Jaurlaritzak ordain-
du beharko lukeela us-
te du Nafarroako Go-
bernuak eta «horrelaxe
gabiltza, tenis pilota be-
zalaxe alde batetik ber -
tzera», adierazi zuen
Garbiñe Elizegi, Baz tan -
go alkateak. «Nafa rrak
gara eta honenber tzez,
Nafarroako Gobernuak
moldatu beharko luke

hau, baina ate hori ix-
ten bazaigu, ez dugu
baztertzen Gasteizera
joatea», gaineratu zu-
en.
Ekainaren 30ean

itza laldi analogikoa egin
behar bazen ere, gaur
egun oraindik modu
horretan ikusten da Eus-
kal Telebista eskualde
gehienean, itzalean gel-
ditzen diren zenbait zo-
koetan izan ezik. Horie-
tan, ez analogikoki ezta
digitalki ere, ez dute ETB
ikusten.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Inguru honetako alkate eta zinegotziek bilerari buruzko azalpenak eman zituzten.



HERRIZ HERRI | 47
ttipi-ttapa | 580 zk.

2012.12.13

Josetxo GRAGIRENA eta
Rosa Maria JUANENA

2009/12/11 - 2009/12/16

III. URTEURRENA
Gure artetik joan zineten
abenduko hilabete hotzean

zuek utzitako hutsunea
nabaria da gure etxeetan
faltan botatzen dizuegu
urteko egun guztietan

gehiago nabarituko dugu
heldu diren egun berezietan
gure artean egon ez arren

betirako egonen zarete gure bihotzetan!

ZUEN FAMILIA

Mª Josefa 
GANBOA JORAJURIA
Berakoa, 2011ko abenduaren 25ean

I. URTEURRENA 

Zure begien dizdira 
eta ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira

Bere aldeko meza abenduaren 23an, eguerdiko
12etan, Berako San Esteban elizan.

ZURE FAMILIA

HERIOTZAK
Andres Otermin Azpiroz, Leitzakoa,
azaroaren 21ean, 68 urte.
Sebastian Urroz Ariztegi, Oizkoa, aza-
roaren 23an, 82 urte.
Geronima Arraras Zubillaga, Leitza-
koa, azaroaren 26an, 96 urte.
Brijida Yanci Barrazabal, Berroeta-
koa, azaroaren 26an, 92 urte.
Andres Azkarraga Etxeberria, Azpil-
kuetakoa, azaroaren 27an, 81 urte.
Robustiano Maritorena Danborie-
nea, Lesakakoa, azaroaren 27an, 84.
Manuel Regera Castro, Doneztebe-
koa, azaroaren 28an, 58 urte.
Pedro Urriza Indart,Elizondokoa, aza-
roaren 30ean, 64 urte.
Miguel Mariezkurrena Ezkurra, Zu-
bietakoa, abenduaren 1ean, 82 urte.
Maria Paz Jaimerena Salaburu,
Amaiurkoa, abenduaren 2an, 83 urte.
Josefina Apeztegia Jaimerena, Eli-
zondokoa, abenduaren 2an, 76 urte.
Bittori Elizalde Vera, Zubietakoa, aben-
duaren 3an, 93 urte.
Miguel Sarratea Mitxeltorena, Gaz-
telukoa, abenduaren 3an, 80 urte.

Joane Solano Ansalas, Etxalarkoa,
azaroaren 1ean.
Aritz Baraibar Arraras, Leitzakoa, aza-
roaren 16an.
Aimar Elizalde Telletxea, Zubietakoa,
azaroaren 24an.
Aimar Agirre Muñoa, Berakoa, aza-
roaren 2an.
Intza Ugalde Pikabea, Arantzakoa,
abenduaren 5ean.

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

EZKONTZAK
Esteban Irisarri Babace eta Ainara
Agesta Garcia, Etxalarkoa eta Donos-
tiakoa, azaroaren 3an Etxalarren.
Rafael Pombar Sainz eta Ana Isabel
Hernandorena Ameztoi,Berakoa eta
Legasakoa, azaroaren 30ean Narbar-
ten.

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

SORTZEAK

.
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Joseba URKIOLA | LEITZA
Zer moduzkoak izan di-
ra lehen bost hilabete-
ak talde armaginean?
Kirol aldetik pertsonalki
baino positiboagoa dela
esango nuke. Futbol ar-
loan sailkapeneko goiko
postuetan gaude eta Erre-
ge Kopan Athletic-en aur-
ka jokatzeko aukera izan
dugu. Aldiz arlo pertso-
nalean hasieran espek-
tatiba handiak izan arren,
ez naiz uste bezainbes-
te jokatzen eta ezin naiz
pozik egon.
Lauzpabost urte Kata-
lunian eta Aragoin egon
ondotik, berriro ere Eus-
kal Herrira. Zer ikasi du-
zu etxetik at urteotan?
Gauza asko esango nu-
ke. Pertsona eta kirolari
bezala asko zaildu nai-
zenaren irudia daukat.
Eguneroko biziari buruz-
ko gauza asko ikasteko
aukera izan dut, azken fi-
nean beharrak horretara
bideratzen baitzaitu. Eta
baloiari dagokionez, ebo-
luzio geldoa izan eta go-
rabehera batzuk eduki
arren, 3 urte daramatzat
2.B mailan eta heldutzea
profesionala goranzkoa
izan da. Zalantzarik ga-
be, aldaketa nabarmena
dago etxetik alde egin
nuenetik bueltatu naizen
arte.
Garaipena xede izate-
tik irabaztea obligazio
duen talde batean ego-
teak presio handia sor-
tzen al du?
Azken 2 urtetan manten-

tzea helburu zuen talde
batean egon naiz eta gaur
egun, Eibarren, bestela-
koa da egoera. Irabazte-
ra behartuak gaude eta
horrek gauzak beste mo-
du batean bizitzeko au-
kera eskaintzen dizu. Bai-
na hitz bat aukeratu be-
har banu, aurtengoa on-
doen definituko lukeena
motibazioa litzateke. Mai-
la apalagoan eta orain hi-
ru urte 3. mailan negoe-
nean Teruelen, orduan
bai presio egoera izan
nuela.
Aurten minutuak gares-
ti dauzkazula kontuan
hartuz, nola ari zara egu-
nerokoari aurre egiten?
Errol berri bat edukitzea
irakasgai bat izan baino
gehiago, sufrimenduzko

egoera bat dela esango
nuke. Egoera guztietatik
ikas daiteke zerbait eta
hemendik ere aterako dut
ondorioren bat garaia hel-
tzen denean. Baina gau-
zak nola doazen ikusita,
errol berria oso zaila zait
onartzea. Dena den argi
daukat egoerari nola edo
hala buelta ematen saia-
tu behar naizela eta en-
trenamendu guztietan
egingo dudala nire esku
dagoen guztia. Espero
eta merezi baino merezi
baino minutu gutxiago jo-
katzea ez da inorentzat
gustagarri.
Halere ez da dena ga-
rratza. Ez al zara pribi-
legiatu sentitzen mun-
dua nola dagoen ikusi-
ta futboletik ateratzen

duzulako eguneroko
ogia?
Duela sei urtetatik, Bea-
sainen jokatu nuen ga-
raitik futboletik bizitzeko
aukera izan dut eta hori
niretzat gauza handia da,
benetan handia. Gusto-
ko duzuna eginez solda-
ta on bat ateratzea ez bai-
tago askoren esku. Ho-
rrela urte askoan bizitzea
nahi nuke, baina ongi da-
kit ez dela erraza izanen. 
Une gozoa eta ahazte-
zina 2012ko azaroaren
1a. Aimar Sagastibeltza
Athletic-eko lehoien
aurka Ipuruan. Nola bi-
zitu zenuen egun hura?
Errege Kopan Athletic-en
aurka jokatzea ez da uda-
ko lagunarteko bate jo-
katzea bezala. Partidu ofi-
zial bat jokatzeko auke-
ra izatea horrelako talde
baten aurka eta Fernan-
do Llorente edota Ander
Herrera bezalako jokala-
riei aurre egiteak, satis-
fazio berezi bat sortzen
du. Esperientzia bikaina
izan zen eta are handia-
goa, ongi amaitu eta lehia
txukuna jokatu nuela kon-
tuan hartuta. Ez zait be-
rehalakoan ahaztuko.
Zer eskatuko zenioke
2013. urteari?
Gustatuko litzaidake mi-
nutu gehiago jokatzeko
aukera izatea, horretara-
ko egingo dut lan egune-
ro. Taldeari dagokionez
2. mailara igotzea ederra
litzateke. Ez da erraza
izango baina lorpen hori
ederra litzateke.

ARGAZKIA: JON ARRIAGA
Aimar Sagastibeltza leitzarra, Eibar futbol taldeko entrenamedu saio batean.

Baloiaren joko zoroa ogibide daukan leitzarra
da Aimar Sagastibeltza. Afizioa ofizioa bihur-
tzeko aukera izan duen pribilegiatua. Etxetik
kanpo bost denboraldi eman ondotik, Eibar

taldeko partaide da. Bolboraz kargatuta egon
nahiko lukeen armagina da bera. 28 urte eta
oraindik osotara heldugabe egon arren,
esperientzia handia dute bere botek.

Azaroaren 1ean Marcelo Bielsaren lehoiak
geldiarazten ikusteko aukera izan genuen.
Eibarren dagoen konpententzia handiaren
lekuko, ez da nahi bezainbeste jokatzen ari. 

Aimar SAGASTIBELTZA |  Eibar futbol taldeko jokalari leitzarra

«Gustoko duzuna eginez soldata on
bat ateratzea ez dago askoren esku»

LEITZARRAK FUTBOLEAN
«Nik uste lehen mai-
lako talde baten
aurka partida ofizial
batean jokatu duen
leitzar bakarra naize-
la, baina ez da beste
munduko meritua,
azken batean Errege
Kopako zozketa
baten ondorio izan
da. Hala ere argi dau-
kat nire lorpenak erdi
mailakoak izan direla
eta hori sendotzen
saiatuko naiz. Zail da
jakitea noraino iritsi-
ko naizen, baina 2. A
mailan debuta egina-
gatik 2.Bn beharko
naiz ongi bidean».
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52 bikote aritu
dira lehian

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

binakako hamabigarren
pilota txapelketako zor -
tzi finalak abenduaren
1ean jokatu ziren Bera-
ko Eztegaran. 
Aurrebenjamin edo

ttikien mailan, Berako
Gure Txokoako Adei
Villa mea eta Andde Ma-
ritorenak 18 eta 13 ira-
bazi zieten Lesakako Ar-
kupeko Eloi Sanchez eta
Oihan Etxeberriari.
Benjamin B mailan,

Ekaitzako Beñat Andue-
za eta Gure Txokoako
Unai Lluziak 18 eta 8 ira-
bazi zieten Arkupeko
Jonan Berrozpe eta
Mattin Lekuonari.
Benjamin A mailan,

Gure Txokoako Iker Osu-
ak eta Asier Latorrek 18

eta 17 irabazi zieten Txa-
rutako Ibai Bailarena eta
Xuban Iturregiri.
Alebin mailan, Gure

Txokoako Josetxo Sese
eta Asier Telletxeak  18
eta 17 irabazi zieten Ar-
kupeko Antton Petrire-
na eta Asier Larralderi.

Infantil B mailan, Txa-
rutako Ander Zelaieta
eta Aimar Ariztegik 18
eta 4 irabazi zieten Ar-
kupeko Mikel Galardi
eta Gure Txokoako Oi-
er Larretxeari.
Infantil A mailan,

Oiartzungo Oiarpeko

Imanol Ugalde eta Eka-
in Etxeberriak 18 eta 7
irabazi zieten Sarako
Aritz Lekuona eta Unai
Iribarren-i
Kadeteetan, Igantzi-

ko Biltokiko Oian Cana-
bal eta Gure Txokoako
Ibai Ros-ek 18 eta 16 ira -

bazi zieten Txarutako
Enaitz Antso eta Ar ku -
peko Julen Palenzuelari. 
Jubeniletan, azkenik,

Gure Txokoako Ander
Errandonea eta Oiarpe-
ko Andoni Floresek 18
eta 16 irabazi zieten Gu-
re Txokoako Xabi Alka-
sena eta Xabi Mendyri.

Guzira 52 bikote ari-
tu dira txapelketa hone-
tan, zortzi kategoriatan
banatuak. Bortz herrie-
takoak ez ezik, Txaru-
ta, Hondarribia, Oiar -
tzun, Sara, Senpere,
Urru ña eta Donibane
Lohizunekoak aritu di-
ra. Sari banaketan, Be-
ra eta Lesakako udal or-
dezkariekin batera, Jon
Apezetxea Goizuetako
pilotari profesionala eta
Sebastian Oiartzabal
Berako pilotari ohia izan
ziren, bertzeak bertze.
Urtarrilean banakakoa-
ren txanda izanen da.

PILOTA � ABENDUAREN 1EAN BERAKO EZTEGARA PILOTALEKUAN

Bortzirietako eskuz binakako pilota
txapelketako finalak jokatu ziren

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Finalistek ez ezik, alebin bitarteko parte hartzaile guziek sariak eskuratu zituzten.

Iera Agirre
leitzarra eta
Edurne Argain
iruritarra ari
dira

TTIPI-TTAPA
Emakumezkoen go-

mazko pala sustatzeko
helburuarekin, Napar Pa-
la txapelketa antolatu du-
te lehen aldiz. Nafarroa-
ko af iz ioar i  emaku-
mezkoek pilotan hartu
duten maila erakutsi na-

hi diote eta txapelketak
etorkizunean ere ja -
rraipena izan dezan, saia -
kera eginen dute.
Abenduaren 2ko eta

9ko jardunaldien ondo-
tik, hirugarrena abendua-
ren 16an jokatuko da. Fi-
nalerdiak abenduaren
23an jokatuko dira eta fi-
nala berriz, abenduaren
30ean, Labrit pilotaleku-
an.
Txapelketa bi maila-

tan jokatuko da: elite eta
lehenengo maila, bakoi -
tza 6 bikotez osatua. Es-

kualdeko bi pilotari ari di-
ra, Iera Agirre leitza rra le-
hen mailan eta Edurne
Argain irurita rra lehen
mailan.

BIKOTEAK
Elite mailako bikote-

ak hauek dira: Maider
Mendizabal (Gipuzkoa)
eta Rebeka Contin (Na-
farroa); Severine Graciet
(Iparralde)  eta Ariane
Arrie ta (Gipuzkoa); Yani-
ra Aristorena (Nafarroa)
eta Maite Ruiz de Larra-
mendi (Nafa rroa); Bea -

triz Anduela (Nafarroa)
eta Susana Muneta
(Nafa rroa); Iera Agirre
(Lei tza) eta Claire Borda-
garay (Behe Nafarroa);
Amaia Irazustabarrena
(Gipuzkoa) eta Nagore
Arozena (Gipuzkoa).
Lehen mailan, berriz,

Judith Etxarri (Nafarroa)
eta Maddi Mendizabal
(Gipuzkoa); Irantzu Leun-

da (Nafarroa) eta Edur-
ne Argain (Irurita); Ainhoa
Garmendia (Gipuzkoa)
eta Saioa Aristorena (Na-
farroa);Elisabeth Pagola
(Gipuzkoa) eta Ines Lar-
rion (Nafa rroa); Miren Goi-
koetxea (Gipuzkoa) eta
Maider Senper (Gi-
puzkoa); Maitane Agirre
(Araba) eta Maite Urta-
sun (Nafa rroa).

PILOTA � ABENDUAREN 30EAN JOKATUKO DA FINALA LABRITEN

Emakumeen I. Napar Pala
txapelketa jokoan da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iera Agirre leitzarra elite mailan ari da.
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Erakusketak
URDAZUBI
Monasterioko
kalostrapean
Abenduaren 31 arte
ikusgai izanen da mo-
nasterioko kalostrape-
an Euskal Herriko mar-
gogintzaren 50 urteak
erakusketa.

ELIZONDO
Juanito Erasori
omenaldia
Abenduaren 14an
Juanito Erasori ome-
naldia. 10. urtemuga
argazki erakusketaren
inaugurazioa eginen da
19:00etan Kasinoan.
20:00etan Ahots musi-
ka eta ahotsa mahai-
ingurua eginen da leku
berean. Etnografia Mu-
seoko Lagunen Elkare-
ak eta Kasinoak anto-
latuta.

Kontzertuak
ELIZONDO
Askatu eta Betagarri
taldeak Lur aretoan
Abenduaren 15ean
Askatu eta Betagarri
taldeek kontzertuak
eskainiko dituzte
00:00etatik au rrera Lur
aretoan. Sa rrerak, au -
rretik 9 euro, takilan 11
euro.

Txutxin Ibañez Eguberri
egunean Lur aretoan
Abenduaren 25ean
Txutxin Ibañezek ema-
naldia eskainiko du
01:00etatik aurrera Lur
aretoan. Sarrera: 6 eu-
ro.

Iruñeko Orfeoia &
Elizondoko Abesbatza
Abenduaren 15ean
Iruñeko orfeoiak eta
Elizondoko abesbatzak
ahots kontzertua es-
kainiko dute 20:00eta-
tik aitzinera parrokian,
Juanito Erasoren ome-
nez egiten ari diren eki-

taldien barrenean.

Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 18an
Baztango Musika Es-
kolak Eguberrietako
kontzertua eskainiko
du 17:30ean Fco Joa-
quin Iriarte Zahar Etxe-
an.

Opera ariak eta duoak
Abenduaren 29an
Juanito Erasoren ome-
naldiko ekitaldien arte-
an, opera ariak eta du-
oak izanen dira
20:00etan parrokian,
solistak, Banda Recreo

eta Elizondoko Abes-
batzaren parte hartzea-
rekin. Daniel Gutierrez
izanen da pianista.

BERA
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 19an es-
kainiko dute Musika
Eskolako ikasleek
17:30ean Kultur Etxe-
an.

DONEZTEBE
Eguberrietako
kontzertu berezia
Abenduaren 14an es-

kainiko dute elizan
20:30ean hasita Do-
nostiako udal txistulari
taldeak, Erreka dantza
taldeak, Agorreta musi-
ka eskolakoek eta
Mendi Abesbatzak.

IRURITA
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 15ean
Baztango Musika Es-
kolak Eguberrietako
kontzertua eskainiko
du 17:00etan elizan.

LEKAROZ
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 30ean
Elizondoko Banda
Recreok Eguberrietako
kontzertua eskainiko
du 11:30ean parrokian.

Antzerkiak
BERA
Uxane zentrokoen
antzezlana
Abenduaren 21ean
Aspaceko Uxane zen-
troko ikasleek Entre
dos mundos. Bihotz
baten bidaia antzezla-
na eskainiko dute
20:00etan Kultur Etxe-
an. Sarrera: 3 euro.

Solasaldiak
BERA
Drogei buruzko Guraso
Eskola
Azaroaren 12 eta 19an
Eta drogei buruz zer?
Komunikazioaren ga -
rrantzia Guraso Eskola
antolatu dute Bortzirie-
tako Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateak, Na-
farroako Gobernuak eta
Askagintzak 18:00etatik
20:00etara Beralande-
tan.

LESAKA
Jostailuei eta jolasari
buruzko hitzaldia eta
erakusketa
Azaroaren 12an jos-
tailuei eta jolasari bu-

ELIZONDO | 2012.12.15
Askatu eta Betagarri taldeen
emanaldia Lur aretoan

Denboraldiko bigarren kontzer-
tua bikoitza izanen da Lur are-
toan. Askatu eta Betagarri tal-
deak rock eta ska doinuak he-
datuko dituzte larunbatean.

Kontzertuak

BERA | 2012.12.21
Uxane zentroko ikasleen
antzezlana Kultur Etxean

Azken urteetako ohiturari eutsiz,
Aspaceko Uxane zentroko ikas-
leek antzezlana eskainiko dute.
Entre dos mundos. Bihotz baten
bidaia taularatuko dute.

Antzerkia

ELIZONDO | 2012.12.15
Iruñeko Orfeoia eta
Elizondoko Abesbatza kantari

Juanito Eraso zena gogoratuz
egiten ari diren ekitaldien barne-
an, Iruñeko Orfeoiak eta Elizon-
doko Abesbatzak elkarrekin
kantatuko dute parrokian.

Kontzertuak

abenduak 13-urtarrilak 3

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Olentzero herriz herri
ibiliko da

Eguberriak hurbil ditu-
gu eta dagoeneko ha-
siak dira ospakizunak
prestatzen. Olentzero,
herriz herri ibiliko da
abenduaren 24an, ka-
lejiran eta kantuan,
haur eta gazteen
bizkar gainean. Lesa-
kan, talde ezberdinen
goizeko eta arratsalde-
ko harat-honatez gain,
Olentzero eta jaiotza
lehiaketa ikusgarria ere
eginen dute eguerdian
plazan. 

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ruzko hitzaldia eta era-
kusketa antolatu Bor -
tzirietako Euskara
Mankomunitateak,
17:00etatik 20:00etara.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Santa Luzia eguna
Abenduaren 13ean
Jostunen Eguna ospa-
tuko da. Xehetasunak
18. orrian.

DONEZTEBE
Errekaren Mendiaren
Eguna
Abenduaren 22an os-
patuko da. Xehetasu-
nak 18. orrian.

SENPERE
Presoen aldeko Eguna
Abenduaren 15ean
antolatu dute Senpere-
Azkaine eta Sarako
gaztee, Naiaren urte-
betetzearen kari.
12:00etan elkarretara -
tzea Herriko Etxearen
aitzinean. Aperitifa eta
bazkaria Oxtikenean.
Argazki erraldoia.
Gauean kontzertuak
urririk Lotsagabeak,
Hurmurao eta Arma Ti-
ro Punk taldeekin. 

Zinema
LEITZA
Zine denboraldia
Abenduaren 14 eta
16an Looper filma es-
kainiko da zineman.
Sarrera: 6 euro.
Abenduaren 21 eta
23an Amor bajo el es-
pino blanco filma es-
kainiko da zineman.
Ostiraleran 22:30ean
eta iganderan
19:30ean. Sarrera: 6 €.

DONEZTEBE
Zine denboraldia
Abenduaren 16an Ice
Age 4 filma eskainiko
da zineman 16:30ean
eta Blancanieves y la
leyenda del cazador fil-
ma 18:30ean.

Beilatoki bat zabaldu du aitatxok, biziek hilda-
koei azken agurra modu itxurosoan emateko,

eta izena ere ezin aproposagoa asmatu du, ama-
ri gustatu ez zaion arren: Bertan Goxo, azken bi-
daia hori gustura egin dezaten. Inaugurazio-festa
bat ere antolatu du, eta bertara etorri dira nire es-
kolako lagun batzuk, alkatea eta zinegotziak, ber -
tsolari bat, on Ernesto parrokoa eta jubilatuen au-
tobuskada bat, ondoren pintxoak izango dira-eta,
doan. Hortik aurrera, berriz... hobe duzu zerorrek
irakurtzea, ez baitira denak esatekoak, ezta sines-
tekoak ere, bai ordea barre gogotik egitekoak.

Webgune honetan sartzeko ohitura duenak al-
daketak sumatu ditu abenduaren 3tik aurre-

ra, bai azalean, baita mamian ere. Azalaren disei-
nu eta antolaketa berri eta begi-bistakoaz gain, in-
formazioa sailkatu eta kontsultatzeko bide berriak
abiatu dituzte, gai jakinetako kanal espezializatu-
en bitartez. Blogei diseinua berritu eta blogari berri -
ak aurkeztu dituzte. Multimedia kanalean atal ge-
hiago ireki dituzte, eta edukiak Creative Commons
lizentziapean jarri. Webgunearen orri nagusiak al-
daketa handia izan du. Nazioarteko hedabiderik
erre ferentzialenetatik ideiak hartuta, Argiaren neu -
rrira egindako webgunea prestatu dute. Irakurleak
ikusiko du garbiagoa dela webgunea, zuriagoa, atal
gehiago dituela. Horrez gain, bisualagoa izango da,
argazkien tamainarekin jokatzeko aukera baitu, eta
albistearen garrantziaren arabera.

Gizartea galbidean dago. Krisiak jota, diru-sa -
rrera eta ilusio gabe, ordaindu ezin ditugun

etxeetan lurperatuta, Internet entretenimendu eta
lagun bakar gisa, konektatuta gaudela uste dugu,
baina ez gara kalera, garitoetara ateratzen eta, iso-
latuta, ez ditugu emozioak azaleratzen. Era bere-
an, metala, rocka, elektronika, punka… dekaden -
tzian daude, ilusio faltan, ez da gauza berririk ate-
ratzen eta musikari zein musika zaleak noraezean
dabiltza. Hala, rocka, metala eta bertze estilo ba -
tzuk muturreraino lantzen aspertuta, Pasai Doni-
baneko hainbat musikarik logia endogamiko bat
osatu eta beraien oinarria ezkutatu ezinik –gitarre-
roa eta indartsua–musika dantzagarria egiteari ekin
diote Anai Arrebak taldean. Iaz autoekoiztutako
maketa –confetti eta guzti– ospakizun bat izan zen,
haize freskoa ekarri zion Euskal Herriko musika es-
zenari.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Bertan goxo

Liburua

KARLOS LINAZASORO

Bonberenea Ekintzak,
2012

Anai arrebak

Musika

ANAI ARREBAK

Diseinu eta eduki
berriarekin dator

Internet

WWW.ARGIA.COM

Abenduaren 27an Ta-
deo Jones filma eskai-
niko da zineman
16:30ean eta Un cuen-
to gamberro de Navi-
dad filma 18:30ean.
Urtarrilaren 3an Ham-
burgesa zaparrada fil-
ma eskainiko da zine-
man 16:30ean eta Urte
berri on amona filma
18:30ean.

ELIZONDO
Zinea euskaraz
haurrentzat
Abenduaren 27an Ice
Age 3 filma eskainiko
da 17:00etan Etnogra-
fia Museoan, Euskara-
bideak antolatua.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Abenduaren 16an
Etxeberriko borda-As-
kota-Kola-Ixtiko lepoa-
Harrikulunka-Iñazeko
lepoa-Belaungo lepoa-
Zarkindegi-Elokadi-Te -
lleriko erreka-Etxeberri-
ko Borda ateraldia egi-
nen dute Baztango
Mendigoizaleek
(08:00).
Abenduaren 23an Le-
karoz-Laraldea-Bagor-
di-Eskiz-Beltzuri-Lega-
te-Lekaroz ateraldia
eginen dute Baztango
Mendigoizaleek
(08:00).
Abenduaren 30ean
Arizkun-Otxasko-Zi-
punt-Iñarbegi-Otondo-
ko borda-Istauz-Auza-
Iñarbil-Gorostapolo-
Ertzuin-Arizkun ateral-
dia eginen dute
Baztango Mendigoiza-
leek (08:00).

ZUGARRAMURDI
Atxuria mendi taldea
Aiako harrietarat
Abenduaren 23an ur-
teko azken ateraldia
eginen du Atxuria men-
di taldeak Aiako Ha -
rrietarat. 
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LOKALAK
errentan emateko

IGANTZI. 45 m2ko lokal
komertziala errentan
ematen  da .  �  615
746622.
LURRAK/ORUBEAK

salgai
LESAKA. 436,33 m2ko
lur eremua, eraikigarria
salgai. Garaikomendiko
Bidea karrikan. � 600
068308.

LANA
eskariak

Neska bat eskaintzen da
orduka lanean aritzeko,
edozein lanetan. �660
481578.

ELIZONDO.Emakumea
eskaintzen da etxeetan
lan egiteko: garbitzen,
plantxan, portalak garbi-
tzeko... � 603 640776.

BAZTAN. Emakumezkoa
interna bezala lan egite-
ko eskaintzen da. � 650
768416.

MOTORRAK
salgai

Nissan Almera Tino 1.8
monobolumena salgai. 5
atekoa. Gasolina. 2005
urtekoa.  65.000 km. Arras
ongi  za indua.  � 628
572273.
Berlingo HDI 90 furgo-
neta salgai. 2008koa, txu-
ria, 52.000 km eta oso
egoera onean. �616
898065.

ANIMALIAK
salgai

Zezena, 2 miga eta ze-
zengaia salgai. Denak
blonda akitania arraza-
koak. Genetika onekoak.
� 606 586603.

lak lotzen ditu. Kokapen
paregabea, tren eta au-
tobus geltokietatik hur-
bil. Deitu beldurrik gabe!
� 636 377376.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Pisua
errentan emateko. Toki
onean, prezio interesga-
rria. �626 178330.
LESAKA. 110 m2ko pi-
sua errentan emateko.
Etxe osoak kanpora ema-
ten du eta bi balkoi eder
ditu. 3 logela, egongela
handia, sukaldea, komu-
na eta trasteleku handia.
Mobleztatua eta berogai-
luarekin.� 670 319380/
�607 769519.
ELIZONDO. Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko.�646
774177.
ELIZONDO. Santiago
karrikan pisua errentan
emateko. Prezioa 400 eu-
ro.�679 751429.

BERA. Agerra auzoan,
pisua errentan ematen
da. Hiru logela, komuna,
egongela, sukaldea eta
bi balkoi, mobleztatua.
Berogailu eta igogailua-
rekin. �659 963960.
ELGORRIAGA. Pisua
errentan ematen da. Mo-
bletatua eta berogailua-
rekin. 3 logela, sukaldea,
komuna, egongela, bal-
koia eta trastelekua ditu.
� 629 734263.

LESAKA.Herriko plazan
dagoen apartamentua
errentan ematen da. Per -
tsona bat edo birentza-
ko egokia. Nahi izanez
gero amueblatua eta ga-
rajearekin emanen litza-
teke. � 675 714360.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

BERA. Pisua konparti -
tzeko pertsona edo bi-
kote bat behar da. Pre-
zio ekonomikoa. � 661
013168. 

LESAKA.Guztiz moblez-
tatua eta ekipatua dago-
en duplexa errentan ema-
teko. 1 edo 2 lagunen -
tzako aproposa. Zona
polita eta lasaia. Bero-
gailuarekin. � 658 943702.
DONEZTEBE. Pisua
errentan emateko, bizi -
tzeko erabat prestatua.
� 648 518415.
LESAKA. Albistur karri-
kan, 3 solairuko bizitza
salgai. Igogailuarekin,
eguzkitsua eta argitsua.
Hiru logela, sala, terraza
handia, sukaldea eta tras-
teroa bertan. Bi bainuge-
larekin, bat osoa. Parki-
na dauka. 550 euro hila-
betean. � 669 704686.
LESAKA. Bittiri kalean
90 metro2ko pisua erren-
tan ematen da. Sukalde
haundia, egongela, 3 lo-
gela, komuna, trastele-
kua eta bi balkoi eder di-
tu. Bizitzeko prestatua
dago.�636 116021/
� 639  855284.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. Bi
bizitza salgai, moblezta-
tuak daude. Berogailua,
igogailua, trastelekua eta
bajerarekin. 17 milio pe-
zeta eta 18 milio pezeta/
106.000 eta 112.000 eu-
ro. � 948 585036.

DONEZTEBE. Bi logela-
ko pisua salgai. Traste-
leku handiarekin. Prezioa:
105.000 eurotan.� 943
246456.

ETXALAR. Etxea salgai,
eguzkitsua eta argitsua.
Sukaldea, egongela ede-
rra, hiru logela, 2 komun,
balkoiak, jardin haundia
eta garajea. Kalitatezko
eraikin berria prezio ezin
hobean. 215.000 €-tik ha-
sita. � 670 973209

ERRENTERIA. Bi loge-
lako etxebizitza salgai,
mobleztatua. Oso argi -
tsua, bi balkoi eder ditu,
batek egongela eta loge-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 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, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 43 € 

Zerri gizena
1,342 € kiloa. (-0,026)

Zerramak:
0,840€ Kg/bizirik. (-0,08)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,18 (+0,08) 
1.koa 4,02 (+0,08) 
2.koa 3,74 (+0,06) 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,31  
1.koa 4,03 
2.koa 3,89

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   150,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 130,00 (+10,00)
idixkoak 165,00 (+15,00)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,97/3,07
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,60/8,70
8-10 kilokoak: 6,60/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Azaroaren 23tik 30era bitarteko prezioak)
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50 ardi latxa muturgorri
salgai. � 647 511676.

ZERBITZUAK
denetarik

Ingeles irakasleabehar
da, ahozkoa praktika -
tzeko. � 652 725037.

BAZTAN, MALERREKA
eta BORTZIRIAK. Egur
loteak egin, materialeta-
rako arbolak bota eta ate-
ratzen dira, prezio oso
onean. �600 789034.

DENETARIK
salerosketak

Puentea duen logela
salgai, 90 zentimetroko
bi ohe ditu. �948 599171.

Gopro Hero kama rasal-
gai gibeleko pantailare-
kin eta osagarriekin. 200
eurotan. �600 450805.

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta ha-
ritza. Etxera eramaten da.
�676 242520.

Gutxi erabilitako behe-
ko sua salgai. Oso ego-
era onean.� 628 615793. 

Esne tanke bat eta be-
lar autokargadoreasal-
gai. Tankea: 2000-2200

litroko edukiera eta gar-
biketa automatikoarekin.
Autokargadorea: 18m3ko
edukiera eta hustuketa
hidraulikoarekin. Biak
egoera eta prezio onean.
� 607924379/  � 670
303520.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

Yamaha markako zehar-
kako txirula salgai. Oso
gutxi erabilia eta oso ego-
era onean dago. � 675
714360.

Haritz amerikano eta
gerezi landareaksalgai.
Interesa dutenek, eguer-
di edo arratsetan deitu
dezatela. � 948 450888.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Osaba JOSE
JABIER ZELAIETA
ARAMENDIK urte-
ak bete ditu. Au -
nitz urtez fami-
liaren partez,
be rexiki Iraide
eta Garaineren
partez. Muxuk

MANEX ETXE -
BERRI PACHEKOK
urteak bete ditu
abenduaren
1ean. Zorionak
wapo eta aupa
pelotari! Presta -
tu merendola
goxoa! Muxux

AINARA PACHE -
COK urteak bete
ditu abenduaren
15ean, Zorionak
bakera! Ongi
pasa eguna eta
ez ahaztu paste-
la! Muxu badaki-
zu noren partez.

EGOITZ GONI OSKOTZEK urteak
beteko ditu abenduaren 3an.
ZORIONAK BIHURRI!! Ongi pasa
zure urtebetetze eguna.Berendu
goxoa prestatu. Oitzko eta
Arantzako familien partez muxu
haundi bana.

Donamariako INAKI TELLETXEAK
abenduaren 29an urteak beteko
ditu. Zorionak attatto eta prestatu
berendu goxo goxua eh! Muxu
potolo potoloak Elusketagainatik!
"OK makei, Konekting pipol"! 

Arantzako IRAIA AROTZENAK urtea
beteko du abenduaren 21ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
etxeko guzien partez.

Arantzako IKER AROTZENAK urtea
beteko du abenduaren 21ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
etxeko guzien partez.

OIHANE LAZKANO
ALZURI sunbilda-
rrak, 3 urte bete -
ko  ditu abendua    -
ren 22an. Urte
askoz Leitzako
eta Sunbillako
familien partez.
Egun ona pasa!

Sunbillako NAHIA VERTIZ BABACEK
3 urte beteko ditu. Zorionak pitxi-
rrina Sunbillako eta Urrotz-ko
familia guztiaren partetik eta bere-
xiki amatxo eta attattoren partez.
Muxu potolo bat eta afari goxo-
goxoa prestatu, eh??

Irungo NORA PALENZUELA eta
Etxalarko LEIRE IRIBARREN lehengu-
sinek, 6 eta 10 urte beteko dituzte
abenduaren 21ean eta 26an.
Zorionak eta muxu handi bat 
familiaren partez!

Zubietako LUAIA FAGOAGA
BABACEK abenduaren 14an urteak
beteko ditu. Zorionak eta muxu
haundi bat atautxi-amatxi, osaba-
izeba eta atta eta amaren partetik.
Eta berexiki anaia Egoien partetik.

LUAIA FAGOAGAK
urteak beteko
ditu. Muxu haun-
di bat Aurtiztik.
Ongi pasa eguna
eta berendu goxo
goxoa prestatu.

Elko, Nevadako
MICHELE YGOAK
18 urte beteko
ditu abenduaren
26an. Zorionak
Lesakako familia-
ren partetik.

Aunitz urtez TOTU gure txirrindularia-
ri! Eman gogor pedalari eta honate-
rakoan ekarri dolmenak bale? Muxu
bat. Zure lankideak.
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