
Donato Larretxea eta Arria V.ak abenduaren 20an neurtuko dituzte
indarrak. Tolosako Zezen Plazan egin dute hitzordua, eguerdiko
12etan. Hogei kanaerdiko ebaki beharko dituzte eta jokoan

24.000 euro daude. Nafarra eta gipuzkoarra aurrez aurre, handia
da sortu den ikusmina, are gehiago aranztarrak «azken apustua
izan liketeela» adierazi duenean. KIROLIZKETA � 56

Azken erronka izan litekeena

2015eko abenduaren 10a | XXXV. urtea | 652. zenbakia erran.eus

Gehigarri berezia
Eguberriak � 27-38

BAZTAN � 46
Abenduko Kultur Agenda
oparoa prest

SARA � 54
Urre miaketa proiektuak
kezka eragin du

BORTZIRIAK � 17
Bertso Eskolaren taldekako
txapelketa 11 eta 12an

URDAZUBI � 51
Dantxarineko ezbeharraren
harira polemika sortu da

Hurrengo aldizkaria
2016ko urtarrilaren
14an etxeetan

Zorionak eta

Urte Berri on!

Abenduaren 20an Tolosako Zezen plazan

Baztan-Bidaso
aldeko Lanbide
Heziketa hizpide

Bera, Elizondo eta Le-
karozko Lanbide Hezi-
keta ikastetxeetako or-
dezkariak eskualdeko
udalekinbildudiraegun-
go eskaintza eta pre-
miak aztertzeko. � 39

IRUDIA: XABIER TREJO ETA KONTRALUZ ESTUDIOA

Eguberriak ate joka...
Gutti gelditzen da Eguberrietarako, eta beraz, Olentzero
eta Mari Domingi laister helduko dira bisitan. Herri
gehienetan abenduaren 24an ibiliko dira kalejiran eta
kantuan, haur eta gazteek Olentzero bizkar gainean
dutela. Saran, ordea, bi protagonistak lehenagotik
eginen dute bisita, abenduaren 21ean.
Gainerakoan, Lesakan, urteroko hitzorduari
hutsik egin gabe, Olentzero eta Jaiotza
lehiaketak eginen dituzte eta Leitzan balkoi,
ganbera eta etxe atariak gisa guztietako
Orantzaroekin apainduak ikusiko ditugu.
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Hamabi urte zituenean herriko harakinari enkarguak egiten zizkion
mutikoa zen Jose Ignacio «bizikleta hartuta etxez etxe ibiltzen nin-
tzenbanaketa egiten».Hamabi urteberanduago ireki zuenbereha-
rategia «hutsetik hasi nintzen, bizpahiru urtez harategi batean la-
neanaritu etaDonostianBretxakomerkatuanerearitu nintzen ikas-
ten». Hasierako harategia «Mendizabal taberna zenaren ondoan
ireki nuen eta 1983ko abenduan erosi genuenoraingo lokala».Mel-
chi, ezkondu ondoren hasi zen harategian lanean «27 urterekin»
eta negozioa ongi zihoala ikusita, Berastegin ere ireki zuten ha-
rategia «Jose Ignacio han aritzen zen lanean eta ni
JoseMari anaiarekin,Leitzakoharategiarenkarguge-
ratu nintzen». Urte guzti hauetan, harakinen lana
asko aldatu dela diote «garai batean dena kiloka sal-
tzen zen. Oilaskoa ere osorik eramaten zuten etxera.
Orain berriz, oilasko bat eskatzen dizute, garbitu,
petxugak kendu eta xerratu egin behar da. Eskulan
gehiagoegitendugu.Lehenpetxugabatezzuen inork
eskatzen, orain berriz, xerra kilo bat norbaitek eska-
tzea arraroa da». Materiala landu eta «prestatutako
jakiak askoz gehiago saltzen dira» eta aldaketa horren atzean «bi-
zimodu aldaketa dago, jendeak beste modu batera jaten du eta
baita erosi ere». Bezeroen beharretara egokitzeko «gauza asko
ikasi ditugu eta ikasi beharra dago, zerbitzu bereziagoa eman,
produktu aukera zabalagoa eskaini behar duzu eta dena prest
eman behar diezu etxera joan eta denborarik gal ez dezaten».
Horrek lanordu gehiago sartzea eskatzen du «ordutegirik gabe

aritzen ginen lanean, denda irekita zegoen garaian jendaurrean
eta gero obradorean». Jendaurreko lana izan da eurena eta Mel-
chik euskaraz ez jakin arren inoiz ez duela arazorik izan azpima-

rratu nahi izan du «herritarrei eskerrak eman behar
dizkiet, ez baitut inoiz arazorik izan. Beti harreman
oso ona izan dugu jendearekin». Jose Ignaciok 44
urte eman ditu harakin lanetan, Melchik 39 eta erre-
tiroa hartzeko garaia argi ikusi zuten «urteak bete-
tzenari zara, etagaraiaheldudela ikustenduzu.Osa-
sunez ongi gaude eta orain egin beharra dago. Be-
rastegiko denda saldu genuen eta Leitzakoa ez du-
gu itxi Jose Mari anaiak, segiko baitu lanean». Erre-
leborik ez balute, erabakia hartzea gehiago kostako

litzaiekela diote «denda paretik pasa eta itxita ikusteak pena han-
dia emanen liguke, gure bizitzako proiektu garrantzitsua delako».
Abuztuaren 30ean egin zuten azken lan eguna eta geroztik «ez du
inporta astelehena, asteazkena edo ostirala den. Haragia gogo-
rra aterako ote zaizun, gizen gehiegirekin... kezka horiek bukatu
dira». Orain «egunean egunekoa egin, bilobarekin gozatu, herri-
an ibili... detaile txikiekin disfrutatzen ari gara».

ERRELEBOA
«Gogorra behar du
norbere negozioko
pertsiana jeitsita
ikustea. Guk zorionez,
harategia esku onetan
utzi dugula badakigu».

Eneritz IRAOLA
Egutegian seinalatua zuten eguna

iritsi zen; azken laneguna. Eta gero zer?
Horixe izan ohi da ohiko galdera: erreti-
roa hartu dutenek euren buruari egin eta
ingurukoek ere errepikatu ohi dutena.
Lasaitasun osoz eman dute pausoa

batzuk; urduritasun eta nostalgia punttu
batekin besteek. Adituen arabera, lau hi-

labete inguru behar izaten dira egoera
berrira egokitzeko. Ez dago formula ba-
karra ordea, aldaketa guztien aurreanbe-
zalaxe, bakoitzak bere erritmo etamodu-
ra emanen baitu pausoa.
Gaztetan ikasitako lanbidea, erretiroa

hartu dutenera arte izan dute ogibide Je-
sus Arburua (Zugarramurdi) eta Juanito
Estangak (Saldias). Lehenbizikoa okina,

bigarrena Leitzako paper-fabrikako lan-
gilea;errazetagusturamoldatudiraegoe-
ra berrira.
Jendaurreko lanera ohituak zeuden

MartinGoikoetxea (Bera) argazkilaria, Jo-
se Ignacio Arzallus eta Melchi Gil (Leitza)
harakinaketaMariaJesusTelletxea (Igan-
tzi) sukaldaria. Argazki-denda itxi du le-
henaketaaurrekomantalazintzilikatudu-
te besteek. Orain, hainbeste urtean lotu-
ra izan dutenetik aske bizitzen ikasten ari
dira.
Pozik daudedenak, argi dute, lan-bizi-

modua bukatzeak ehunka aukera berriri
irekitzen diela atea.

Bat-bateko aldaketa dakar erretiroa
hartzeak. Iratzargailuaren menpeko
izateari utzi, afizio zahar eta berriei
tokia egin... errutinak moldatzen

joatea. Erretiroa berriki hartu duten
eskualdeko sei pertsonekin elkartu da
TTIPI-TTAPA eta euren bizipenak
kontatzeko eskatu die.

GIZARTEA � ERRETIROA

Etapa baten bukaera,
bertzearen hasiera
Urtea lanean hasi eta erretiroa hartuta bukatuko dute

Jose Ignacio ARZALLUS eta Melchi GIL | LEITZA

«Garaia heldu dela ikusten
duzu, osasunez ongi gaude eta
orain egin beharra dago»
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Martin GOIKOETXEA | BERA

«Erretiroa noiz hartuko nuen
galdetu didan bakoitzari euroa
kobratu izan banio... a zer pila!»

41 urtez argazkilari lanetan ari-
tu ondotik, azaro hondarrean
hartuzuenerretiroaMartinGoi-
koetxeak. 1974ko maiatzaren
2an hasi zen argazkilari lane-
tan eta ordutik argazki-makina
lepoan izan du beti. Hala, ar-
gazkigintzan egon den ebolu-
zioa gertutik bizi izan du; zuri-
beltzeko negatiboarekin lane-
an hasi eta aro digitalean sar-
tuta hartu baitu erretiroa. «Zu-
ri-beltzeko negatiboarekin la-
nean aritzen nin-
tzenean, argazki-
ak egunez atera
etanegatiboagau
horretan bertan
errebelatu behar
zen, afaldu bitar-
tean uzten nuen
lehortzen. Tenpe-
raturarekinerena-
hikoa lan izaten nuen, neguan
tenperatura gehiegi jaisten ze-
lako. Milaka trikimailu beha-
rrezkoak izaten ziren tenpera-
tura 18-21 gradu artean man-
tentzeko: Iparraldetik ezkutu-
anberogailurenbatekarri,ban-
dejen azpianberotutakoadrei-
luak jarri...».PlastikozkoNeras-
port argazki-kamera izan zuen
hasierahorretanbidelagun«ge-
roargazki-kamerakonpaktubat
erosi nuen eta beranduago re-
flexbat.Garaihaietanreflexbat
edukitzea Mercedes bat edu-
kitzearen parekoa zen». Kolo-
retaneginzituenlehenbizikoar-
gazkiakerenekezahaztukodi-

tu«hasieranargazkiakoloreba-
tekoa ikusten zenuen, eta ko-
pia bat eskatzen zenuenean
bertze kolore batean etortzen
zen. Andregai ilehoriak beltza-
ran bihurtzeraino» dio irriz. Ko-
loreari neurria hartu zionean,
berriro ere aldaketa etorri zen
«sorginkeriakontuairudituzitzai-
gunargazkiaateraetamomen-
tuan ikusteko aukera» aitortu
digu. Edonon argazki kamerak
daudengaraian,argazkilaripro-

fesionalen egite-
koaazpimarratzen
du berak, «argaz-
kiapentsatu, itxa-
ron, arrazoitu eta
argazkia hau da»
erran ondotik klik
egiten segi duela
dio.
Erretiroa hartzea

kosta ote zaion galdetuta «bai
eta ez» aitortu du «iazkomaia-
tzean bete nituen 65 urte eta
laneanseginuen,bertzerikplan-
teatu gabe. Aurten erabaki dut
eguberrietarako erretiroa har-
tuko nuela».
San Martin egunez eman zuen
berria eta dendako pertsiana
azkenekoz itxi ondotik, «Ultza-
manbizidirenbilobekindenbo-
ra gehiago pasa eta argazki-
makinarekinharatetahonat ibil-
tzen segitzeko asmoa» du. Es-
kualdean besta edo ekitaldiren
batbada,Goikorenargazki-ka-
mera ez da urruti ibiliko, ofizioa
berriro afizio bihurtuta.

Jesus ARBURUA | ZUGARRAMURDI

«Hiru-lau hilabete behar izan
ditut usaia hartzeko; orain
trankil trankil egiten dut lo»

Hamalau urterekin eskola bu-
katu eta lanbila Iparraldera jo-
an zen Jesus Arburua «Arbo-
narat gan nintzen eta han ha-
si nintzen okin lanetan». Ber-
tan ikasi zituen okin lanbidea-
ren sekretuak. Arbonatik Zu-
garramurdira itzuli zenetaben-
tetan lanean eta Ameriketan
lau urtez artzain ere ibili izan
da.Urtebatzuenbururaordea,
berrirohasierako lanbidera itzu-
li eta okin lanetan eman ditu
azken 24 urteak
«Burlatako okin-
degibatean10ur-
tez aritu nintzen
lanean eta Uhar-
ten, erretiroa har-
tu dudan okinde-
gian, 14 urte egin
ditut».
Okinaren lanbidea
urteen poderioz aldatzen joan
dela ikusi du eta bere ustez
«orain errazagoa da». Adibi-
dea ere aipatu du «Burlatan
egurrezko labea genuen eta
bertan ogia erretzen aritzen
nintzen. Ogiaren forma eta pi-
suaren arabera denbora ge-
hiago edo guttiago behar iza-
ten zuen ogiak eta hori kon-
trolatu egin behar zen. Orain
labe klase hori ez da gehiago
ikusten. Labe modernoagoak
erabiltzen dira, gasarekin be-
rotzendirenak».Masa egiteko
orduan ere izan da aldaketa
«Arbonanhasinintzenean,due-
la 40 urte, modu tradizionale-

an egiten genuen masa. Gaur
egun ordea, badira kamarak
etaogiarenmasaeginetakon-
tserba liteke. Horrek aunitz al-
datu du lan egiteko modua».
Lanbide lotua da okinarena
«gogorra da, astean egun ba-
tez besta izaten genuen, aste
tartez eta gero hamabortzetik
behin igande bat libre izaten
genuen. Bertzelako bakantza
egunikezgenuen izaten».Gai-
nera ordutegia bera ere ez zen

batere xamurra
«goizaldeko hi-
ruetan hasi eta
hamarrak aldera
arte aritzen nin-
tzen.Ordupila zi-
ren, lanera teno-
rez iristeko egu-
nerobiorenetara-
ko jaiki beharbai-

nuen». Erretiroa hartutakoan,
«errutinen aldaketa» nabar-
mentzendu «lehenbiziko egu-
netan altxatzen nintzen goize-
ko bi eta erdiak aldera. Kos-
tatzen zitzaidan lo hartzea...
hiru-lauhilabetebehar izandi-
tut usaia hartzeko. Orain tran-
kil trankil egiten du lo, kezka-
rik gabe». Aspertzeko tarterik
ezdu «ikastaroak, irakurri... ez
dut denbora alferrik galtzen.
Egunero oren bat eta erdi, bi
orenez ibiltzeragatennaizedo
mendirat buelta bat ematera.
Nahi dudanerako nahi adina
denbora hartu eta bizitza dis-
frutatu nahi dut».

ETORKIZUNAZ
«Bidaiatzea, irakurtzea
eta nahi dudanerako
nahi adina denbora
hartzea da nire
asmoa. Laburbilduz,
bizitzaz disfrutatzea».

LANAK EMANDAKOA
«Kameraren gibelean,
baina jendearekin
hartu-eman zuzenean,
ezkutatu gabe aritzea
izan da ofizio honek
eman didan onena».
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Maria Jesus TELLETXEA | IGANTZI

«Errutina batera ohituta zaude
eta bat-batean hori ez dago,
aldaketara ohitu beharra dago»

Duela 26 urte ireki zuten esko-
lako jantokia eta hasiera har-
tatik, irailhasieraarteMariaJe-
sus izan da bertako sukalda-
ria. Pixkanaka bere eskubide-
ak«borrokatuz» joandalanbal-
dintza hobeak lortzen «nagusi
bakarraedukiordez,nagusias-
ko nituen eta horrek gauzak
lortzea zailtzen zuen». Hasie-
rako urteetan ume gutxi zire-
nez, lau orduz egiten zuen la-
na baina «ume gehiago joaten
hasizirenetahon-
darrean40 inguru
zirenetasei ordu-
ko lanaldia jarri zi-
daten». Lanaldi
ho r ren ba i t an
erosketak egin,
sukaldatu, zerbi-
tzatu, harrikoa
egin,garbiketa la-
nak eta erosketak egitea ere
bereardurazen«barazkiakas-
kotan etxeko baratzatik era-
maten nituen, sasoian sasoi-
koa». Urtarrilean bete zituen
urteak, baina ikasturtea buka-
tzea erabaki zuen. Momentua
hala ere «ustekabean» ailega-
tu zitzaiola dio «korapilo bat
jarri zitzaidan barrenean. Ongi
ari naiz egiten, gaizki ari naiz
egiten...galdetzennionburua-
ri. Banekien beste batek bete
behar duela nere lana, baina ni
egon naizenez hasieratik... Ez
dutbertzerik ikusi eta lanbidea
nerea balitz bezala sentitzen
dut. Erretiroa hartutakoan ere

«pena sentitu» zuela aitortzen
du, «umeak hain dira jatorrak!
Erlazioestuasortzendasukal-
darionetaberaienartean.Eros-
ketak egitera dendara joanda-
koanere jendearekinelkartzen
zara... » Irailean kosta zitzaion
gehien, «udako oporretatik
bueltatuta lanean ez hasi be-
harra. Zer da hau?Zein gauza
arraroa?Errutinabateraohitua
zaude eta bat-batean hori ez
dago. Aktibitate eta lan pila di-

tut egiteko baina
ez da berdina».
Gauzak egiteko
orduan ere, orain
beste erritmo bat
duela iruditzen
zaio«lehenetxeko
lanak, kanpoko-
ak... denak egite-
kodenbora izaten

nuen.Orainberriz,askotanezin
ailegatuz ibiltzennaiz...».Ezda
harritzekoa, zenbat afizio ditu-
en ikusita, «Paris 365 elkarte-
an laguntzendugu, jostekoma-
kinarekin ere hasi naiz berriz
josten, baratzean, eskulane-
tan... aritzen naiz eta senda-
belarrenpomadaketaxaboiak
ere egiten ditut. Gainera, fran-
tses pixkat bat banekien, gaz-
tetan ikasia, eta orain klasee-
tara apuntatu naiz. Sei biloba
ere baditut... Horretaz gain,
kotxean Irun aldera mugitzea
ere gustatzen zait. Aprobe-
txatu beharra dagoaukera da-
goen bitartean».

Juanito ESTANGA | ERATSUN

«Ez dut ardi, behi edo bara-
tzerik paratzeko beharrik...
aldaketa oso ongi daramat»

Mutiko kozkorra zela egin zuen
lehenengoz Leitzarako bidea
«azaroan 14 urte bete eta han-
dik hilabete eta erdira, 1968ko
urtarrilaren 10ean, hasi nintzen
Sarrio paper-fabrikan lanean».
Bertan hasi eta bertan bukatu
du lan-bizitza «irailaren 30ean
eginnuenazkenlaneguna».Ibil-
bideluzehorretan,aldaketahan-
diak ikusi eta bizitzea egokitu
zaiola dio «ni hasieratik hiru
errelebotara lanean aritu izan
naiz.Etaadibidez,
gaur egun 14 ur-
teko zein gazte
aritzen da gauez
lanean?».Lanegi-
tekomoduaereal-
datudeladio «ga-
rai batean 1.500
langile inguruzitu-
enfabrikaketaora-
in 500 azpitik». Autobusez joan
izan da beti lanera eta hor na-
bari da jende murrizketa «ha-
sierako urte haietan Elizondo-
tikautobushandibatjoatenzen,
SunbillakoetaDonamarikoekin
bestebatetaEratsunetaEzku-
rrakoekinbestekoxkorbat.Gaur
egunautobusbakarra izatenda
eta kasik kasik kotxe bakarre-
an joateko moduan». Bidean
abenturarikere izandute«lane-
ra autobusez gindoazen bate-
an,guregurpilbatgalduetagu-
re aurretik zihoala ikusi genu-
en.Izotzarekinerekomeriakizan
ditugu». Elurra ere «oraingo al-
dean asko botatzen zuen due-

la urte batzuk eta bidea itxita
zegoelako gaua fabrikan ber-
tan pasa beharra ere izan ge-
nuen». 61 urte bete zituenean
eskainizioten jubilatzekoauke-
raetaeginbeharrekoorduguzti-
aksartuta, irail hondarreanhar-
tu zuen erretiroa. «Ehizara joa-
tekoprimeranetorri zait, horixe
dugu gure ilusioa eta udazke-
na ere kategoriako egin due-
nez, momentuan aldaketa ez
zait batere kostatu». Erretiroa

hartutaaskoartza-
inedonekazari la-
netanhastendire-
la ere badaki bai-
na «nik ez dut ar-
di, behi edo bara-
tzerik... paratzeko
beharrik,aldaketa
oso ongi dara-
mat».Ordutegi al-

detik nabari dudiferentzia han-
diena,«zortziordulaneaneman
eta bi bidean pasatzen genitu-
en» baina orain «egun batean
libre,hurrengoanerebai...apro-
betxatu egin behar da denbo-
ra, etxekoak goxatu eta norbe-
re afizioetarako tartea hartuz».
Aldaketa«momentuegokianto-
katu» zaiola uste du eta «azken
urtea luze xamarra» egin zaio-
la ere aitortu digu, «eguna iri-
tsiko dela dakizu eta horri be-
gira hasten zara». Aldaketa
guztiz sinisten ez duen arren,
«‘laketzen al haiz?’ galdetzen
didate eta erantzuten diet one-
ra laixter ohitzen dela bat».

OHIKO GALDERA
«‘Laketzen al haiz?’
galdetzen didate eta
erantzuten diet onera
laixter ohitzen dela
bat. Ez dit burukomin
handirik eman».

ALDAKETAREN UNEA
«Korapilo bat jarri
zitzaidan barrenean.
Hainbeste urtez sukal-
dari aritu ondotik, lan-
postu hura nerea zela
sentitzen bainuen».
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Maddi egotetxean sartzeko prest zeuden Berako Uxanekoak
Gobernuaren hitzarmenaren zain, duela hamar urte dena prest zuten Berako
Maddi egotetxean sartzeko. Burmuin elbarriendako erresidentzia eraikia zuten
Beran eta Isabel Pardo Uxaneko arduradunak zioenez, «frigorifikoan janaria
izan ezik, hasteko behar den gainerako guztia daukagu!». Aspace eta Bortzi-
rietako udalen laguntzaz gain, Etxalarko Patxi Barandiaran Exkuturen eskuza-
baltasuna ere azpimarratu zuten: «Bere emazte zen Maddi Txoperenaren ome-
nez egin nahi izan du ekarpen hori eta honela, Maddi egotetxea izena jarri dio-
gu erresidentziari». Uxaneko ikasleak hotelera sartzeko irrikitan zeuden.

Dudarik gabe, aurtengo berri bixigarrienetakoa
“NafarroakoIraultza” izanda.Etaluzerakoizan
dadila, azken hamarkadotako gaitz guziak ez

baitira lau urtez nehola ere sendatzen ahalko... bitar-
tean, ahalke pizarrik ere ez da behar lehengoaren
gainera berrehun mila euroko ate birakaritik pasa-
tzeko. Eta gizaldiz gizaldi, gerlak gerla ekarki beti,
etamilakaerrugabekpagatzenduhorrenordainbel-
tza.Hildakoak,ordea,ezdiraegundainoberdinbalora-
tzen. Afrikan eta Ekialde Hurbilean Parisko zorigai-
tzeko masakrearen gisakoak gertatu dira 2015 hil-
hurren honetan, baina ezin berdinak izan. Europan
gizakiagobaikara,bizitzamereziagobaitugu,“abera-
tsagoak”garenez,hangohildakoekbainograduhan-
diagoa dugu.Gainera, abertzalekeria hanpatzeko a-
rrazoi tristeagorik ezin. Eta finitzeko, abenduaren
20anloteriaegunaetaEguberriakaitzinatukodituzte,
eta ikatza hartzen dutenek ere turroi eta xanpainez
ase eta sari potoloa irabaziko dute, ez baitu nehork
galtzen,haatik,nahiagonukeNafarroanbezalaharro-
aldiren bat izanen balitz, bederen, orain arteko jaun-
andreei burutik beheiti kaka egiten ez uzteko. Osa-
suna eta ahalik eta hobekien bizi!

2015 zaharberritzen

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Alazne UNTXALO
Xalto Sariketan txapeldun

BiurtetikbehinGoizue-
tanegitendenXaltoBer-
tsosariketan txapeldun
suertatu zen bertsolari
iturendarra. Zazpi ber-
tsolari arituzirenetabu-
ruz burukoan Saioa
Alkaizarekin aritu zen.

Patziku PERURENA
Liburu berria argitara

Azken 300 urte inguru-
an, Leitza eta ingurue-
tan gertatu diren herio-
tza bortitzen berri jaso
du Leitzako idazleak,
Elkar-eneskutikargitara
emanduenHilenxarma
bere azken liburuan.

Donato LARRETXEA
Azken apostuaren aitzinean?

Arria V.aren kontrako
apustua jokatuko du
Donatok abenduaren
20an eguerdian Tolo-
sako zezen plazan.
24.000 euro jokoan eta
hogei kanaerdiko eba-
ki beharko dituzte.

Zakurrei eta haurrei espainolez, baina gainera-
koandenokeuskarazederki egitendugunhe-
rrian bizi naiz. Ostatuan edo ikastolako gura-

so-bileran gazteleraz suelto solastu arren, ni hur-
biltzen naizenean euskaraz hitz egiten dute bazter-
tua sentitu ez nadin; Kastillanotegian izena emate-
kotanegonnaiz, baina zertarako?Total, denekeus-
karaz ulertzen dute! (Diskriminatua nago, hori bai).

Españolaren Eguna

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Nonzinen orain dela 30 urte? Aspaldiko kon-
tuak dira horiek. Baina oroituko zara pren-
tsan eta telebista guzietan zer gai atera zen

orduan. Guardia zibilek preso hartua zuten mutil
baten izena ikasi genuen orduan: Mikel Zabalza,
Orbaizetakoa.
Erran ziguten gauaz ekarri zutela Endarlatsara, ar-
ma-zulo bat erakustera, eta gazte hark ihes egin
ziela eskuak loturik salto eginez putzura. Haren la-
gunaketaGurutzeGorrikoespezialistakbilakaha-
si, eta han ez zen gorputzik ageri, ez ur gainean
ezta ur azpian ere. Jende guzia galdeka: non da-
go Mikel? Eta kontestarik ez. Hogei egunen buru-
an agertu zen Bidasoan. Nola zen hura posible, ez
bazuen norbaitek han espres utzi?
Inork ez zuen sinetsi bertsio ofiziala. Ez zen sines-
ten ahal. Denek uste dute dudarik gabe Intxau-
rrondoko kuartelean hil zutela torturen bidez, eta
harat eraman zuten berberek bota zutela gero ure-
rat. Zergatik kontu
otezutenhainbertze
egunez?Ezoteziren
ibili zer egin pentsa-
tzen?Beharbadaba-
karren batek nahia-
goko zuenbi urte le-
henago kuartel ho-
rretako agintari ber-
berek Lasa eta Za-
balarekin egin zute-
naegin,arrastorikez
uzten saiatu. Gor-
putz hilak ere egiten
ahal baitu solas.
Urteak joan urteak
etorri, zergertatuzen
zekitenek eta espli-
kazioak emanbehar
zituztenek ez dute kasua argitu nahi izan, eta fa-
miliak hameka saio egin ditu tribunaletan egia es-
ke. Oraindik ere hala segitzen du, amore eman ga-
be.Mediku forentse eskarmentu handikoak ere ari
dira lanean, eta denen artean agian ere lortuko du-
te zinez gertatu zena frogatzea.
Ikaragarria da. Zu eta ni bezalako pertsona bat bi-
zirik hartu zuten, nork eta gure segurtasuna begi-
ratu behar dutenek, eta gorputz hil bat ekarri bu-
eltan. Eta inork ez du horregatik fitsik ordaindu be-
har izan. Deus ez du balio batzuen biziak.
Estatua behartua dago egun haietako tunel iluna
argitzera eta Mikel Zabalzari egin ziotena aitortze-
ra.Bainazerbait gehiagobeharkodahemen, kuar-
teletan eta komisarietan preso hartzen dutenari
zernahi egitea ez izateko libre, orain gehienetan
izaten den bezala.

Mikel Zabalza Endarlatsan

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi»

Zer gertatuko litzateke gure bizilagunari barazkiak
erosiko bagenizkio? Eta auzoko abeltzainari hara-
gia? Eta bertako irinarekin eginen bagenu ogia?

Gauza aunitz aldatuko genituzkeela!
Eta gure kontsumo ohitura ero hauen inguruan pentsa-
tzen jarriko bagina?
Nola da posible, ekoizle bati produktu bat ekoizteak 20
xentimo kostatzea, berari honegatik 10 xentimo paga-
tzea, eta kontsumitzaileak 50 xentimo ordaintzea? Non
dago tranpa?
Ezagutzen dugu egunean (gutxienez) hirutan jaten ema-
tendigunarenaurpegia?Norda?Nolaekoiztendu?Non?
Galdera hauek gure buruei pausatuta, zenbat gauza al-
datuko genituzke?Zenbat lanpostu sortuko?Zenbat ha-
rreman (hartu eta eman) sortu? Nola hobetuko litzateke
gure osasuna?
Iraungo duen iraultza lortuko genuke.
Eskualdeaeraldatukogenuke,etabaratzetikplatereraeli-
kagaiak egiten duen bidearen jabe bihurtu. Ez genuke bi
egunetan lortuko, bainabihar hasikobagina, zermoduz?
Zorionez, geroeta kontzienteagogarabertakoproduktu-
ak kontsumitzea garrantzitsua izateaz gain onura handi-
ak ekartzen dituela sozialki, ekonomikoki eta baita ingu-
rumenari dagokionez ere.
Sozialki, harreman justuagoaketakonfiantza-sareaksor-
tuko genituzke. Jakinen genuke nork, noiz, non eta nola
egiten dituen gure
barazkiak, gure ze-
realak, gure hara-
giak, gureesnekiak,
gure arrautzak, sa-
gardoa.... Aurpegia
jarriko genieke eta
ezagutukogenituzke
Jon,Lourdes,Ander,
Patricia,Aitor,Miren,
Mikel... Eta jakinen
genuke, ordaintzen
duguna haientzat
dela. Bisitatu ahal
izanen genituzke haien baserriak, ogi-tailerrak egin, erre-
zeta goxoak egiten ikasi... eta abar!
Eta ez hori bakarrik! Bertako ekonomia bultzatuko genu-
ke, lanpostuak sortu, ekintzailetasuna bultzatu, gure pai-
saiahobetu,ura, lurra,haziak... jakituriaetazainketeiarre-
ta eman... eta elikadura osasuntsu baten bidez, gu ere
aunitzez hobe biziko ginateke.
Iraultza haundien edota gobernuen esperoan egon ga-
be, norberaren ohiturak aldatzetik hasi behar dugu, alda-
keta ttiki aunitzekin lortukobaitugu iraultza.Guzti haupo-
sible egiten laguntzeko, Bidasoaldea-Xareta alde hone-
tan Bidazi elkartea dugu, herritarrok poliki-poliki aitzine-
ra ateratzen ari garen proiektua. Leitzaldean ere Lei-
tzEKOko lagunak ere hor dabiltza. Hurbildu eta ezagutu.
Hasi iraultza zuregandik.

Eta bihar hasiko bagina?

BIDAZI ELKARTEA

� BIDAZIREN TXOKOA

«Ikaragarria da. Zu eta
ni bezalako pertsona
bat bizirik hartu zuten,
nork eta gure
segurtasuna begiratu
behar dutenek, eta
gorputz hil bat ekarri
bueltan. Eta inork ez
du horregatik fitsik
ordaindu behar izan.
Deus ez du balio
batzuen biziak»
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Bihotzkada
Kolektiboaren
aldarrikapena
Gabriel UNSION (Lesakako
Bihotzkada Kolektiboaren izenean)

Herriko artista eta artisau
kolektibo gisa, Lesakako kul-
turgintzaren kide eta herritar
garenheinean,JoseLuisEtxe-
garai alkateak paratzen dizki-
gun etengabeko traben zein
azkenaldianberealdetik jasan
behar izanditugunerasoenai-
tzinean, protestatzen dugu.
1. Alkatetzak bultzaturiko

InposaketaDiktatorialaeta Ira-
bazitako Eskubideen Galera
dela-eta.
Harriondoa kultur etxeko

guneen kudeake ta rako
asanblada deuseztatu dute,
erabiltzaileen iritziei entzungor
eginez.Harriondoarenkudea-
keta orokorrerako asanblada
deuseztatu dute, modu bere-
an.Kulturetxeaerabili ahal iza-
teko hautapen-sistema elitis-
ta eta bidegabea paratu dute
martxan. Kultur Etxea erabil-
tzerako orduan kontrol-neurri
eta traba ugari ezarri dizkigu-
te, bai ordutegiekin, baita ha-
inbat tokierabiltzekoere.Azke-
nean,botaegingaituzte.Ekin-
tzakantolatzekoordutegia, tu-
rismo bulegoaren lan-ordute-
gietaramurriztu digute. Kultur
Teknikariaren zerbitzuak arra-
zoirik gabe ukatu dizkigute,
bere lanpostuan aurrikusiak
dauden gauzetarako gainera,
erakusketenzaintza,errateba-
terako.
2.Alkateakgurekolektiboa-

rekiko izan dituen etengabe-

koerrespetu faltaksalatzendi-
tugu.
Kolektibo gisa, herriko Ar-

te etaArtisautza jarduerak ga-
ratu eta sustatzeko elkargune
gisa aritzea izan da gure as-
mo bakarra. Hala izanen da
aurrerantzean ere, inolako ira-
bazi-asmorikgabekoekintzak
sustatzensegitukodugu,onu-
radun bakar gisa herria bera
izanendutenekintzak,hainzu-
zen.
Gure ibilbidean, “Gure ar-

tea, denon artean” Udaberri-
ko Azokaren bi edizio eta
abuztuko erakusketa antolatu
ditugu. Honez gain, kolektibo
gisa, gaur egun Konbentuan
dagoen Erakusketa Gela
errealitatebilakatzekoauzola-
naproposatu,antolatuetabul-
tzatu dugu. Ez dugu ulertzen,
zergatik orain, alkateak, era-
kusketa gela erabili ahal iza-
tea ukatzen digun, arrazoirik
gabe, ez baitago inolako pro-
gramaziorik bertan.
Ez dakigu zergatik ez gai-

tuztenkontuanhartuerabili di-
tugun espazio publikoak ku-
deatzekoorduan.Hiruurteda-
ramatzagu biltzen (lehenbizi-
ko A lhond igan eta gero
Harriondoan), eta esparru ho-
riek ezinbertzeko izan dire he-
rrian dauden mural gehienen
sorrerarako. Honez gain, leku
fisikobategoteak,herrikohain-
bat gazte artisautzaren mun-
duanmurgiltzeaahalbidetudu,
baita Lesakatik kanpora ateri
diren hainbat artelanen sorre-
ra ere.
3. Esparru Publikoen era-

bilerarako traba guziak kendu
daitezen aldarrikatzen dugu.
Erakusketa Gela erabiltze-

ko baldintzak etengabe alda-
tuzizkigutenpasadenabuztu-
an zehar. Komuretarako sa-
rrerak itxi zizkiguten, eta ire-
kiera orduak Kultura Teknika-
riarenordutegiramugatuzizki-
guten.
Abendurako Artisau azoka

bat antolatu nahiean, Erakus-
keta Gela erabiltzeko eskaria
sartu genuen, baldintza guzi-
akbetez. Instalaziohonenera-
bilera, arrazoirik gabe ukatu
zaigu.

Geroa Bairen eraso
larria euskararen
kontra Lesakan
Maider ARRIETA (Lesakako EHBil-
duren izenean)

GeroaBaikeuskararen ingu-
ruan hartutako erabaki larrien
aitzinean, LesakakoEHBildu-
tik honakoa erran nahi dugu:
harrigarria iruditzen zaigu Ge-
roaBairenudalakherrikoEus-
kara Plana kentzea eta UEMA
Udalerri EuskaldunenManko-
munitatetik ateratzea bertze-
lako alternatibarik planteatu
gabe. Horrekin, Lesaka tres-
narik gabe utzi du euskaldu-
non eskubideak babesteko.
Jose Luis Etxegarai alkateak
behin eta berriz aipatutako ar-
razoietatik bat bera ere ez da
egia. Euskara Plana Lesakara
egokituta dago, eta itzulpen
gastu bakarra izan da PNVk
berak eragindakoa, plana
gaztelerara itzultzeaexijituzue-
lako. Kanpotik ezarritako zer-

bait dela errateak bereziki ar-
duratzen gaitu, uste baikenu-
en alkate izanda Etxegaraik
planaguttienez irakurrikozue-
la. Bere adierazpenek eraku-
tsi dute, ordea, ez duela eza-
gutzen orrialde horietan ida-
tzitadagoena.Bereziki kezka-
garria egiten zaigu politikari
bezala esperientzia luzea du-
en pertsona batek halako ig-
norantzia eta inkonpetentzia
erakustea gai horrekin. Nola
ez da gai ulertzeko euskara-
ren kontra hartu duen erabaki
batek nahi edo ez oihartzuna
izanenduelaEuskalHerri oso-
an? Gainera, noiz eta aurten:
PNVLesakanGeroaBairen ize-
neanaurkeztudenean,etaGe-
roa Bai buru duen aliantza ba-
tekUPNgobernutikkendudue-
nean, UPN 20 urte egon eta
geroeuskarari egurraematen.
Hainzuzen,NafarroakoGeroa
Baik ere zerbait erran behar-
ko lukeela iruditzen zaigu,
UPNren politikei buelta ema-
teko lanean hasi baita gober-
nu berria. Horregatik, hagitz
zaila daulertzeaLesakabeza-
in herri euskaldun batean hor-
relakoastakeriakonartzea.Bu-
katzeko, erran nahiko genuke
pasatakoa pasata ere EH Bil-
dun lesakarron hizkuntza es-
kubideen alde lanean segitze-
ko asmo tinkoa dugula, eta,
horretarako, gure esku dau-
den baliabide guziak erabiliko
ditugula. Geroa Baik bere
hizkuntza politika zein den ar-
gitu nahi ez badu ere, guk ar-
gi dugulako euskara gabe Le-
sakaez litzatekeelaLesaka iza-
nen,eta`lesakarronhizkuntzan
bizitzea gure eskubidea dela-
ko.

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Hitzaren maisu-mais-
tra xahar zokoratu
horien kontuak jaso-
tzen hasi banintzen
hasi, segituan ohartu
nintzen heriotzak leku
berezia hartzen zuela
haien oroimenean.
Bai, horixe duzu
heriotza: hitzak mila
modutara humaniza-
tutako lurra bere
osoan. Edo, hobeki,
hitzak mila modutara
‘edertutako lurra’
esan behar ote
nizun?».

Patziku PERURENA
Leitzako idazlea
D. VASCO • 2015.11.24

«Kiroletan hasi eta
gero heldu zen euska-
rarena. Kuadrillarekin,
lagunekin, dena beti
euskaraz egiten zen
eta niri ez zitzaidan
batere gustatzen itzul-
tzailea eduki behar
izatea. Gauzak nire
kabuz ulertzea gusta-
tzen zait eta horrega-
tik sartu nintzen eus-
kaltegian. Oso jende
atsegina ezagutu
nuen eta haiekin
sagardotegietara joa-
ten gara…».

Xanta SOUSA SANTOS
Lesakako kirolaria
ARGIA 2015.11.29

Nor da Mikel Santxez?
21 urteko mutil gazte ameslaria,
musika askogustatzen zaiona eta
irri batzuk bota eta ongi pasatze-
ko jaioa.

Zein da olentzero lehiaketa ira-
bazteko sekretua?
Nik uste goizean goiz egindako
gosarian dagoela eta gosari on-
doko bi sagar kopatan, kar-kar…

Olentzeroari faltaezinzaionezau-
garriren bat?
Boneta,bizkar-
larrua,zatuaeta
lokainkaederba-
tzuk…

Musikaria izateak
abantaila izanen
duEguberrietako
kantak abeste-
rako orduan...
Nikustedexen-
te laguntzen
duela, bai.

Aurtenaurkez-
tekoasmorikal
duzue?
Aurkeztekoasmoa
dugubai, ideiaba-
tzukbaditugu,bai-
naoraindikhaste-
koak gara.

Zer da Eguberrie-
tatik gehien gus-
tatzen zaizuna?

Familiaeta lagunekikosortzenden
elkartasuna.

Eta gutxien?
Olentzero lehiaketa aurreko ner-
bioak.

Eguberrietakomenurik idealena?
Menurik idealena... ez dakit.. foie
frexkoan zegok koxka! (kar-kar)

Zein ospakizun duzu gustukoen
gabon gaua edo urte zaharra?
Gabon gaua nahiago dut, egun
polita izaten delako, olentzeroa
prestatzen egondako denborak
bere fruitua ematen duelako
eta familia eta lagun artean
pasatzeko egunpolita dela-

ko.
Nolakoa izan da
2015a?
Orokorrean oso
ona izanda,entre-
tenigarria.Hainbat
talderekin ibili naiz
plazatik plazara eta
osomomentuonak
bizi izan ditut, asko
eske r t zen du t
hauen laguntza.
Urteberrirakoas-
mo edo desiorik?
Musikarenmunduan

gehiagomurgiltzea,hau
bezainurteona izateaeta
guttinakaguttinaka ikas-
ten joatea.

11 galdera labur

� Mikel SANTXEZ ETXEGIA � Lesakako gaztea
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77 zaltabere,
65 behi eta sei
ahari aurkeztu
zituzten
lehiaketara

Aitor AROTZENA
148aziendaaurkeztu

ziren azaroaren 26an
plaza ingurura, Bortzi-
rietako feria egunean
partehartzera.Horieta-
tik77zaltabereakziren,
65 behi, batzuk bere
aretzearekin eta zezen-
koren bat eta sei ahari.
Bezperakoeguraldi na-
rratsa ikusita, eguraldi
polita gelditu zen goi-
zean, ateri behinipein,
eta jendetza bildu zen
karriketan.
Haragitako behien

kategorianbi lehenbizi-
ko sariak, 190, 160 eu-
rokoak, Berako Begi-
beltzenekobordako

Joxean IgoaEtxebeste-
rentzat izanzirenetahi-
rugarrena,100eurokoa,
Maribel Indarentzat.
Suitzen kategorian,

190 euroko lehen saria
eta160eurokobigarre-
na,GillenbordakoFran-
ciscoJavierAltzugarai-
ren bi bururentzat izan
ziren. Hirugarren saria,
berriz, 100 euro, Bera-
ko Begibeltzenekobor-
dako Joxean Igoak es-
kuratu zuen.
Zaldiaziendetan,125

euroko lehen saria Bi-
xenteArozenaaranzta-
rrarentzat izan zen eta
bigarrenaetahirugarre-
na, 95 eta 50 eurokoak,
Lesakako Joseba Iri-
goienenentzat. Azken
urteetan bezala, potto-
ka, montura eta ponni
onenak ere saritu ziren.
Honela, Joseba Irigoi-
en berak 100 euro es-
kuratu zituen pottoka

onenarengatik,Maribel
Indak80euroberemon-
turabehorrarengatiketa
FranciscaOtxotekobe-
ratarrak 70 euro ponni
onena plazaratzeaga-
tik.
Aharietan, sei buru

aurkeztu zituzten. Le-
hen saria (50 euro) Gi-
llenbordako Francisco
Javier Altzugaraik aur-
keztutakoarentzat izan
zen eta bigarren eta hi-
rugarrensaria (30eta20
euro), Arantzako Dani
Lukanbioren bi buru-
rentzat.
Aziendazgain,elika-

gai eta eskulangileen
postuak hedatu ziren
herriguztianbarna.Tan-
tirumairu ikastolako 5.
eta 6. mailako ikasleek
paratutako Tantiruden-
danbildutakokasik400

euroak Saharaztan el-
karteari eman dizkiote
aurten, Saharan uhol-
deek sortutako kalteak
moldatzen laguntzeko.
Elkartasun zozketako
zerria,berriz, 0661zen-
bakiari egokituzitzaion.
Abenduaren13a izanen
da saria eskuratzeko
azkeneguna. Inorager-
tzenezbada,0501zen-
bakia izanen litzateke
ordezkoa. Honek urte
bukaera arteko epea
izanen luke zerria har-
tzeko.
Protestarako tartea

ere izan zen. Alde ba-
tetik, herriko artista eta
artisauakbiltzendituen
Bihotzkada Kolektibo-
akperformancebategin
zuen, «alkateak para-
tzen dizkigun etenga-
beko traben zein azke-

naldian bere aldetik ja-
san behar izan ditugun
erasoen aitzinean».
Pilotapartidetan,Mi-

kel Goñi eta Paskualek
25-24 irabazi zietenMi-
kel Olazabal eta Jon
Olaizolari eta laueta er-
diaren barrenean, Eli-
zaldek 22-20 irabazi
zion Eskuderori.

AJOARRIERO LEHIAKETA
Beti Gazte elkarteak

feria bezperan antola-
tzen duen ajoarriero le-
hiaketara13bikoteaur-
keztu ziren. Lehenbizi-
ko saria, Juan Luis Ka-
lixaOtxoteko eta Itsas-
neOtxotekoaita-alabek
lortu zuten, bigarrena
Idoia Telletxea etaPau-
la Garciak eta hiruga-
rrenaJabierZubietaeta
Iñigo Aranetak.

GIZARTEA � AZAROAREN 26AN

148 azienda eder
plazaratu
zituzten
Lesakako
ferietan

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Plazaratu zituzten azienda ederrek ikusmina piztu zuten.

BORTZIRIAK
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Urte hasieran
lehen
sorospenei
buruzko
jardunaldia
prestatzekotan
dira

TTIPI-TTAPA
Testuinguru natura-

letik abiatuta, haurren
beharretan zentratuta-
ko arreta landuko da
abenduaren19anLesa-
kakoHarriondoaKultur
Etxean.
Egun osoko egita-

raua antolatu du Bor-
tzirietako osasun zen-
troak oraingo honetan.
Aurora Carbonell tera-
peuta okupazionalak
emanen du saioa, hau-
rren inguruko terapie-
tan hainbat teknika eta
lanmoduetan formazio

zehatza duena, baita
etxeko animaliekin ere.
Naturaren inguruan fa-
milia eta haurren gara-
penean zentratutako
disziplinaanitz landuko
dira bertan.
Ta i le r ra go izeko

9etan hasiko da eta
13:30akbitartekontzep-
tu orokorrak, haurren
garapenean inguruaren
garrantzia, inguruerrea-
leko ohiturak, arazo
sentsorialekeguneroko

autonomian duten era-
gina, jarrera arazoetan
arreta eta familia esku
hartze tailer praktikoa
landuko dira.
Jardunaldia goiz eta

arratsaldez izanen de-
nez, bertan bazkaltze-
ko aukera egonen da,
egunekomenuaeskain-
tzenduen jatetxebatek
ekarriko baitu janaria.
Elkarrekin indarrak be-
rritu eta bidenabar es-
perientziakpartekatze-

ko aukera izanen da
otorduan.
Bazkariarenondotik,

animaliekin ekintza te-
rapeutikoa landuko da.
Esku-hartzemetodoak,
profesionalen betebe-
harrak, nori zuzendua
eta kontraindikazioak
eta animaliak baliabide
terapeutiko gisa atale-
tanbanatuda15:30etik
18:30era antolatu den
arratsaldeko saioa.
Amaitzeko tailerra egi-

nenda,ekintza terapeu-
tikoa txakurrekin eta
haurrekin.
Izen emateko azken

eguna abenduaren 15a
da. Kurtsoak 10 euro
balio ditu eta bazkal-
tzera geratu nahi due-
nak 15 euro ordaindu
beharkoditu. Izenema-
teko orria eta ordaina-
giria Bortzirietako edo-
zein osasun etxetara
eraman edo cslesaka@
cfnavarra.es helbidera
bidali beharko da.

URTE BERRIAREKIN,
IKASTARO BERRIAK
Urtea amaitu arren,

tailer eta jardunaldi be-
rriak izanendiraurtebe-
rriarekinbatera.Urteha-
sieran lehen sorospe-
neiburuzko jardunaldia
eginen da eta martxo-
apiril aldera,berriz,hau-
rren garapenaren ingu-
ruko tailer bat egiteko
asmoa dago.

GIZARTEA � ABENDUAREN 19AN ANTOLATU DUTE SAIOA LESAKAKO HARRIONDOA KULTUR ETXEAN

Haurren beharretan zentratutako
arreta landuko du Osasun Zentroak

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Haurren inguruko
terapietan hainbat
teknika eta lan
moduetan formazio
zehatza duen Aurora
Carbonellek emanen
du saioa.
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BERA

Kontzertua
hilaren 16an
izanen da

TTIPI-TTAPA
Isidoro Fagoagoa

Udal Musika Eskolak,
ohiturari eutsiz,musika
emanaldiekin agurtuko
du urtea. Eguberrieta-
ko kontzertua eskaini-
koduabenduaren16an,
asteazkenarratsaldeko
6:30ean Kultur Etxean.

Entzunaldiakereeskai-
nikodituzteMusikaEs-
kolan bertan (14an pia-
noa, 15ean biolina eta
18an trikitixa eta akor-
deoia), denak arratsal-
deko 6etan. Abendua-
ren 26an Bera Kantari
izanen da, Illekuetatik
aterata.

BERTZE KULTUR
EKITALDIAK
Abenduaren 243an,

Olentzeroailegatukoda

17:00etanHerrikoEtxe-
ko Plazara eta Urteza-
har egunean Glin-Glan
eta Diostesalbe kanta-
ri ibiliko dira herriko ka-
rriketan barrena.

Horrekin batera,
abenduaren 11n, ortzi-
ralean 17:30ean liburu-
tegian, 3-6 urte arteko
haurrentzat Olentzero
datorrela ipuinsaioaes-

kainiko du Isabel Mille-
tek eta 17an, Sin pie-
dad liburua aurkeztuko
du Fernando Mikelare-
nak19:00etanBeralan-
detan.

KULTURA � URTEA AGURTZEKO

Eguberrietako
emanaldiak
prest ditu
Musika Eskolak

ARGAZKIA: ANGEL PONBAR

Luis Irazokiri Kirol Merituaren domina
2015ekoKirolMerezimenduaren17ZilarrezkoDominaeta 4aipamenberezi eman
zituen abenduaren 2an Nafarroako Gobernuak. Zilarrezko Domina bat Luis Irazo-
ki herritarrak jaso zuen, Gure Txokoa klubeko futbola sustatzen 27 urtez eginda-
ko lanagatik. Ongi merezitakoa, dudarik gabe!
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BERA

TTIPI-TTAPA
Udaleko Osoko Bil-

kurak azaroaren 19an
aho batez behin behi-
nekoz ona r tu d i t u
2016rako aurrekontu-
ak, EH Bildu, Herrirako
eta UPNko zinegotzien
a ldeko bozkek in .
4.861.335,72 eurokoa
izanen da aurrekontu
osoa, 2015koa baino
%5 inguru handiagoa.
UPNkoJuanLosazine-
gotziak adierazi zuen
«zenbait kontu-sailekin
adosezegonarrenkon-
fiantzako botoa ema-
nen diola».

2015ean ez dumai-
legurik eskatu Udalak
eta hala nahi dute segi-
tu. Josu Iratzoki alkate-
ak azaldu zuenez, «Na-
farroako Gobernuaren
diru-ekarpena gero eta
murritzagoadaetagaur
egun ez da %10era ai-
legatzen» eta Nafa-
rroako Udal eta Kon-
tzejuenFederazioangai
hau lantzeko batzorde
bat sortu dute.
Inbertsioen atala,

1.838.058,55 eurokoa
izanen da aurten. Diru
horren ia zati osoa, aur-
ten hastekoa zen baina
azkenean Lesaka eta
BerakoUdalek elkarre-
kin 2016angauzatu as-
modutenur-hornidura-
rako plan zuzendarira
bideratuko da. Baina,
alkateakaipatuzuenez,
obra hau Azpiegitura
Planetik atera dute eta
oraindik ez dago ziur
2016anereeginenden.
Egitasmo osoaren au-

rrekontua1.456.558,55
eurokoada (gehiBEZa),
Nafarroako Gobernua-
ren%90eko dirulagun-
tza izanen luke, gaine-
rakoa ordaintzeko bi
udalen artean adostu
dute, Lesakako Udala-
renekarpena%3,5a iza-
nen da eta Berakoak,
berriz,%6,5hartukodu
bere gain.
Udal Hirigintza pla-

na berritzeko 215.000
euro erabiliko dira eta

horretarakohitzarmena
sinatukoduteNafarroa-
ko Gobernuarekin, di-
ru-laguntza %80 in-
gurukoada;ursareaeta
zoladura berritzeko

80.000 euro eta Ezte-
gara frontoiamoldatzen
30.000 euro. Pilotale-
kuaren obraren zati bat
egiten ari dira orain eta
datorren urtean gehia-

go, eginen dira instala-
zioaongiaprobetxatze-
ko. Aipatzekoa da au-
zolanetarako materiala
ordaintzekodiru-sailbat
ere izanen dela.

GIZARTEA � AHOBATEZ ONARTU DUTE

4,86 milioi euro
izanen ditu udal
aurrekontuak
heldu den urtean

UTZITAKO ARGAZKIA

Lesakako Abesbatzaren emanaldia Altzateko elizan
Lesakako Abesbatzak, Marisol Perezen zuzendaritzapean, emanaldi bikaina es-
kaini zuen azaroaren28anAltzateko elizan. Lehenikmezan kantantu eta gero kon-
tzertuan abestu zuten lesakarrek.
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Ilbeltzaren
16an
Nafarroako II.
Trikiti jaialdia
ere eginen da

Aitor AROTZENA
Abenduko kultur

agendari gainbegiratua
emanez,garbidagomu-
sikak toki zabala hartu-
ko duela.
Abenduaren 12an,

Lesakako Abesbatzak
etasoinulariekkontzer-
tua eskainiko duteHar-
riondoan,BetiGazteel-
kartearen 75. urteurre-
neko ekitaldien baitan.
Abenduaren 16an,

Eguberrietakokontzer-
tua eskainiko du Musi-
ka Eskolak eta 19an,
SantaZeziliaBatzorde-
akantolatutakoEguber-
rietakokontzertuak iza-
nen dira.
Abenduaren 28an,

AndraMari Zahar Etxe-
an kantatuko du Abes-
batzak eta Urtezahar
egunean Diostesalbe
kantari aterako dira ka-
rrikaz karrika.
Urte zaharra agurtu

ez ezik, berriari ongi
etorria ere musikaz
emanendiogu. Ilbeltza-
ren16an,Nafarroako II.
Trikiti Jaialdia herrian
antolatu dute eta zazpi
bikote espero dituzte
Harriondoan 17:30ean
hasikodenemanaldian.
2016ko lehen alean
emanen dugu horren
berri zehatzagoa.

OLENTZERO ETA JAIOTZA
LEHIAKETA
Musikaezezik,aben-

duaren 24ko Olentzero
etaJaiotza lehiaketaai-
patzekoa da. Eguerdi-
an eginen da plazan.
Bertze aldetik, Kei-

nu Leihoak Zikloaren
emanaldi gehienak jo-
andenasteburuanegin
baziren ere, azkeneko
saioaabenduaren26an,
larunbatarekin,eskaini-
kodute20:00etanHarri-

ondoan. Zehazki, Tan-
tirumairuEuskalFolklo-
reTaldeaketaMairuAn-

tzerki Tailerrak Bertso
Atabikoak edo norena
denbasoa?helduenda-

kokuskizuna taularatu-
ko dute. Sarrera 5 euro
ordaindu beharko da.

LESAKA

KULTURA � HAINBAT EMANALDI

Musika
doinuekin
bukatuko da
urtea aurten ere

ARGAZKIA: TELLETXEA

Lesakako Zerbitzuen Elkarteko tonbola jendetsua
Bertze urte batez jendetza bildu zen azaroaren 28an plazan, Lesakako Zerbitzu-
en Elkarteak antolatutako tonbolan. Hotza egiten zuen, baina halere herritarrak hi-
labetea zehar bere erosketekin lortutako zenbakiei adi egon zen, 4.000 eurokoba-
lioa zuten sariak banatu baitzituzten.
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GIZARTEA � AZAROAREN 27KO BATZARREAN

Euskara Plana
bertan behera
utzi eta UEMAtik
atera da Udala

Geroa Baiko
sei zinegotziek
hartu zuten
erabakia

Aitor AROTZENA
Euskara Plana ber-

tan behera utzi eta UE-
MAtik ateratzea eraba-
ki zuen udalak azaroa-
ren 27ko batzarrean.
Geroa Baiko sei zine-
gotziekhartuzutenera-
bakia, EH Bilduko bor-
tzen kontrako botuare-
kinetaplenoaretoaEus-
karaz bizi nahi dut zio-
tenpankartekinbetezu-
ten herritarren protes-
tekin.
Lesakako Euskara

Batzordeakudalpleno-
ra joatekodeiaeginazu-
en, «Geroa Baik ofizial
egin zuen erabakiak le-
sakarren hizkuntza es-
kubideei kalte handia»
egiten diela uste baitu.

Euskara Batzordeak
dioenez, «Euskararen
Planik gabe, ez da ber-
matuko Udalarekin eta
bere zerbitzuekin (Za-
harEtxea,kiroldegia, ju-
bilatuen ostatua, fron-
toia…) izaten diren ha-
rremanakeuskaraz iza-
tea». Jose Luis Etxe-
garaialkateak,aldiz,us-
te du «praktikan ez de-
la aldaketarik izanen,
Udalakorain arte beza-
la funtzionatuko baitu
eta inork ez du egune-
roko tratuan inolako al-
daketarik somatuko
udaletxean».
Euskararen Norma-

lizariorakoPlanarenhel-
buruaarloguzietaneus-
karaudalarenhizkuntza
izatea da, baina alka-
tearen erranetan «kan-
potik inposatua zeto-
rren, Lesakaren beha-
rrak ikusi gabe». Hori
betearazteko presio
handiak jasodituelaere

aipatu du eta «euskara
sustatzeko, konbentzi-
tu egin behar dugu eta
ez inposatu», erran du.
EuskaraBatzordeak,al-
diz, zera aipatu du:
«Euskararen Planak ez
du inolako inposaketa-
rik suposatzen Udala-
rekikoharremanaespai-
nolez egin nahi dute-
nendako, planean in-
darrean izanik ere, ino-
lako arazorik gabe era-
biltzen ahal baitute».
Lesakako EH Bilduk

gogor salatu du herria
UEMAtik atera etaEus-
kara Plana indargabe-
tzeko Geroa Baik hartu
duenerabakia: «Euska-
raren aurkako eraso la-
rria dela iruditzen zaigu
etaaregehiagoalterna-
tibarik proposatzen ez
dituztenean,udalakzu-
en euskararen aldeko
neurri bakarra desegin
eta deus ere ez propo-
satu, argi utziz Geroa

Bairen euskararekiko
jarrera».
Euskara zinegotzia

eta UEMAko zuzenda-
ritza batzordeko kide
den Maider Arrietak ai-
patu duenez, «Euskara
Planak egiten duen ba-
karra euskaraz bizi na-
hi dutenen eskubideak
defendatzea da, urte-
tanzapaldutaegonden
eskubidea eta eskubi-
de hori da inongo lo-
tsarik gabe ukatu dio-
tena Geroa Baiko zine-
gotziek lesakako herri-
tarrei». Lesakako EH
Bilduk jakinarazi due-
nez, «gure aldetik, eus-
kararenetaeuskarazbi-
zi nahiduten lesakarren
eskubideak defenda-
tzen jarraitukodugueta
behin eta berriz salatu-
kodituguLesakakoama
hizkuntzaren aurkako
jarrerak».
UEMAk, herritarren

%70a baino gehiago

euskaldunak dituen
Euskal Herriko 73 uda-
lerri biltzendituetaaza-
roaren 27ra arte Bortzi-
rietako guztiak barne
zeuden.LesakakoEus-
kara Batzordearen us-
tez, «eremu publikoe-
tan euskararen erabile-
ra normalizatzeko la-
guntza handia da ber-
tze udalerri euskaldu-
nekin elkartzea».
Jose Luis Etxegarai

alkateak emandako
bertzearrazoietakobat,
UEMA eta Bortzirieta-
ko Euskara Mankomu-
nitatearen lanaren bi-
koiztasunada: «Euska-
ra Mankomunitateari
86.000 euro ematen
dizkio Lesakako Uda-
lak etabertze 7.000eu-
ro UEMAri eta pertso-
nalki uste dut, diru ho-
ri baino guttiagorekin
bere teknikariaeta itzul-
tzailea izan ditzakeela
Lesakak».

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIA

‘Euskaraz bizi nahi dut’ zioten pankartak hedatu zituzten pleno aretoan.
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Olentzero, Ela
ela eta
txokolatada
izanen dira
ekitaldi
nagusiak

Irune ELIZAGOIEN
Abenduaren 24an

arratsaldeko 5etan
azken urteetan bezala
kalejira eginen da he-
rrian barrena Olentze-
roak, txistulariaketa tri-
kiti lariekin. Ondotik
18:30ean meza izanen
da.MezaondotikEliza-
ko arkupean kantuan
aritzeko aukera izanen
da eta gero frontoian
herriko trikitilariek iluna-
barraalaitukodute.Gu-
rasoelkarteak luntxaes-
kainikodiegerturatuta-
koei.
Urterokoohiturari ja-

rraituz urtarrilaren 6an
arratsaldeko 17:30ean
Larraburuan txokolata-
da izanendagerturatu-
takoentzat.

Usategietako
denboraldia
bukatuta
Azaroaren 20an bu-

katu zen Usategietako
sasoia.Hegohaizea ibi-
li denez, ez da denbo-
raldi ona izan; hala ere

61 dozena harrapatzea
lortudasareetan,haue-
tatik 15 dozena egun
bakar batean.Urteroko
sasoi bukaerako besta
azaroaren 21ean egin
zen.
Bisitagidatueidago-

kienez, hagitz urte ona
izan da, eguraldi onak
jende mordoa animatu
baitu.Denboraldikoas-
teburu guztietan eskai-
ni dira bisitak eta dene-
ra350 lagun inguruhur-
bildu dira; gehienak
Euskadi eta Nafarroa-
koak.
Aurten, Etxalarko

Usategiek laugarren
postua lortu dute, Piri-
nioetako 10 sarezko

usategienharrapaketen
“ranking”-ean, norma-
lean baino bat behera-
go. Lehenengo postu-
an, txapel handia era-
man duena Napal izan
da (2.151 uso), bigarre-

na Oskix (1.145), hiru-
garrena Lanne (927),
laugarrenaEtxalar (733),
Lantabat (321), Lekun-
berry (314), Aldude
(207),Sara (126)etabo-

neta ttikia Beorlegiren-
tzat,95usorekin.Aben-
duaren5eanPirinioeta-
ko usazale guztien ur-
teroko bazkaria ospatu
zen Oskixen.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 5 ETA 12AN

Eguberrietarako
prestaketak
hasiak dira

ETXALAR

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

2015eko urrezko harrijasotze kopa
Azaroaren 22an urrezko harrijasotze kopako 5. Kanporaketa jokatu zen Otsa-
gin Egur Sport-ek antolatuta. Xabier Ariztegi Xantxin, Joseba Ostolazaren aur-
ka aritu zen kanporaketa honetan. Minutu batean 100 kiloko zilindro kopare-
kin 17 jasoaldi, bi minutuan 100kiloko kubikoarekin 16 jasoaldi eta 2 minutuan
100 kiloko bolarekin 15 jasoaldi egin bazituen ere, ez zuen kanporaketa gain-
ditzerik izan. Honez gain, azaroaren 26an Lesakako ferietan egin zen kirol era-
kustaldian ere parte hartu zuen Xabier Ariztegik.

ARGAZKIA: GAIZKA BELOKI

Olaztiko rallysprinta
Joseba Beola eta Jose Luis Irazokik azaroaren
21ean Olaztiko (Urbasa) Rallysprintean parte har-
tu zuten eta sailkapen orokorrean bigarren postua
lortu zuten; Garikoitz Flores eta Iňaki San Miguel
txapeldunengandik 1,900 segundoko aldearekin.

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Trikitilari gazteak Zaldibarren
Euskal Herriko trikitilari gazteen 24. txapelketako
finala jokatu zen azaroaren 29an Zaldibarren.
Ainhoa Telletxea eta Martxel Larrazak saio bikaina
eskaini eta bosgarren postua lortu zuten Bizkaiko
trikitixa, porrusalda, Jose Mari Iriondok egindako
Lastur fandangoa eta arin arina joz.
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Ortziralean
Beran eginen
da lehen
kanporaketa
eta gainerako
saioak eta
finala
larunbatean
Lesakan

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako bertso

eskolak hamazazpiga-
rren aldiz antolatutako
Taldekako lehiaketa jo-
katukodaegunotan.Le-
henkanporaketaaben-
duaren11n,ortziralarra-
tseko 10etan jokatuko
daBerakoKatakun.Gai-
nerako saioak, finaler-
diaketa finalaabendua-
ren12aneginendituzte
Lesakan. Zortzi hiruko-
te arituko dira.

Abenduaren11nKa-
takun jokatuko den le-
hen saioan, alde bate-
tikLarungoAntenak tal-
dea (Patxi Castillo, Ai-
tor Elexpuru eta Julen
Zelaieta) eta bertzetik
Gorosterra ZU taldea
(Iker eta Egoitz Goros-
terrazu eta Eneko Fer-
nandez) ariko dira.

Abenduaren 12an,
larunbat eguerdiko
12:30eanLesakakoTe-
leboten jokatuko den
kanporaketan, Bertze
Balak (Xabier Terreros,
Maddalen Lopez eta
Jon Silveira) eta Egarri-
ttuk taldea (JosuSanjur-
jo, Iban Garro eta Ittu-
rri) ariko dira. Egun be-

rean, 14:00etan Antoi-
un eginen den bazka-
riarenondotik,Dinosau-
riuk (Bittor Elizagoien,
Juan Mari Lopez eta
Etxabe)Erratzurenkon-
tra (XabierSilveira,Alaz-
ne Untxalo eta Amaia
Gorosterrazu) ariko di-
ra. Xarutan 17:00etan
eginen den hirugarren

saioan, Larungo Ante-
nak (Patxi Castillo, Ai-
tor Elexpuru eta Julen
Zelaieta) etaFashionTe-
am (Eneko Fernandez,
IoarTaintaetaManuGo-
iogana ) ariko dira.
Ondotik, finalerdian

txanda etorriko da.
18:30eanHaizegoan jo-
katuko dute lehenbizi-
koaTelebotekoirabazle-
ek Antoiuko irabazleen
kontra eta bigarrena
20:00etanAtxaspin iza-
nen dute, Xarutako ira-
bazleek galtzaile pun-
tuatuenaren kontra.
Finala Arranon joka-

tuko da. 21:30ean afa-
ria eginen da eta ondo-
tik finala.Afarirako txar-
telak 15 eurotan eros
daitezke. Izena emate-
ko bortzibertso@gmail.
com helbide elektroni-
ko ra ida t z i edo
618963011 telefonora
deitu behar da.

KULTURA � ABENDUAREN 11 ETA 12AN

Bortzirietako Bertso Eskolaren taldekako
hamazazpigarren txapelketa jokatuko dute

BORTZIRIAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Giro bikaina segurtatua dago Bortzirietako taldekako bertso txapelketan.
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Antzezlanak
prestatzen ari
dira eta literatur
tailerra ere
eginen dute

Nerea ALTZURI
Azken asteotan eta

hurrengoei begira, jar-
duera osagarri batzuk
izanen dira eskolan.
Emakumeenganako

indarkeriaren kontrako
egunaren harira, lan
ezberdinak egin ziren
urtero bezala. Bertze-
tik,azaroaren27an,oki-
nadengurasobaten la-
guntzaz, ogia egiteko
tailer bat ere egin zuten
haur hezkuntzako ikas-
leek.

Urterobezala, esko-
lako ikasle eta irakale-
ak antzezlanak presta-
tzen ari dira. Honako
hauek dira aurtengo la-
nak:

• Haur Hezkuntza:
Munduko herrialdeak.
• 1go zikloa: Bizitza.
• 2. eta 3. zikloak:

Ura da, gu gara.
• DBH: Koreografia

hizkuntza desberdine-
kin.
Abenduaren 16an,

IgantzietaEtxalarkoes-
kolako lagunen aitzine-
aneginendituzte.Aben-
duaren 18an, arratsal-
deko 3etan hasita, gu-
rasoentzako saioa iza-
nen dute. Atsedenaldi-
an, ikasleeketxetikeka-
rritakoproduktuezosa-
turiko zare eder baten
zozketaeginenduteur-
tero bezala.
Bertzetik, abendua-

ren 21ean, Iñaki Zubel-
dia idazlearekin litera-
tur tailerra eginen dute.
LehenHezkuntzako1go
eta 2. mailako ikasleak
BasoasutanetaXirripin
fantasmatxoa liburuen
inguruan arituko dira.
LH 3, 4, 5, eta 6. maila-

koekaldizTximubatkli-
nikan liburua irakurridu-
te. Irakurzaletasunasus-
tatzea du helburu jar-
duera honek.
Abenduaren 22an,

Mari Domingi eskolara

etorriko da eta eskuti-
tzak bilduko ditu Olen-
tzerori emateko.
Abenduaren 24an,

urtero bezala, Olentze-
ro ikazkinariharreraegi-
nen zaio herrian.

ARANTZA

GIZARTEA � EGUBERRIEN INGURUAN

Urte bukaera
lanez gainezka
ospatuko dute
eskolan

ARGAZKIA: GURUTZE PIKABEA

Udaletxearen atarian genero indarkeriaren kontra
Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunean elkarretara-
tzea egin zuten Herriko Etxearen atarian udal ordezkariek eta udaletxeko lan-
gileek, Genero indarkeririk ez! zioen pankartaren gibelean.

N. ALTZURI
Arantzako Zahar-

Txokoaerretiratuenel-
karteak zerbitzu berri
bat paratu nahi du
martxan, bere bazki-
deentzat eta bazkide
ezdirenherritarrentzat
ere.PiliBergaraosteo-
patak,osteopatia zer-
bitzua eskainiko du.
Elkartekobazkide izan
edo ez izan, zerbitzu
hauhartunahiduenak
bere izenaematekote-
lefono honetara deitu
behardu:948634030.
Lau laguneko taldea
biltzen denean etorri-
ko da Pili Arantzako
Zahar-Txokora. Beti
larunbat goizetan iza-
nen da kontsulta eta
pertsona bakoitzare-
kin,ordubatekosaioa
egiten du.
Norbaitek nahiago

badu bere etxera joa-
tea, horretarako ere
aukera izanendela ja-
kinarazi dute.

GIZARTEA

Osteopata
zerbitzua
Zahar Txokoa
erretiratuen
elkartean

UTZITAKO ARGAZKIA

Jakoba Errekondok solasaldi interesgarria
Baratze kontuetan aditua den Jakoba Errekondok
Baskulan solasaldia eskaini zuen azaroaren 27an
eta ikusmin handia piztu zuen.
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60 bat lagunek
aurre egin
zioten euriari
euskararen alde

TTIPI-TTAPA
Bortzirietakoeuska-

raz bizi nahi dut laster-
keta egin zutenazaroa-
ren 28anArantzan. Eki-
taldiaongi joanzen, eta
aterune eta euri tanten
artean 60 bat lagunek
parte hartu zuten las-
terketan, gehienak he-
rrikohaur,gaztetxo,gu-
raso eta gazteak...
Bi lasterketa izanik,

gehienekherrikoianpar-
te hartu dute, plazatik
Larreta auzorako ibilbi-
dea eginez. Azkilarrea
auzoko itzulia ere las-
terkari batzuk egin zu-
ten. Ekitaldia hasi aitzi-
netik, hamar minutuko
beroketaeginzuten las-
terkariek,AnaLarretxea
herritarrak gidatuta: lu-
zaketak, beso eta han-
kak mugitu… Korri-
kaldiaren ondotik, ha-
meketakoa ere hagitz
ongi joan zen, jendeak
gustura jan baitzituen

tortilapintxoaketaazei-
tunak; zozketakereegin
ziren, Kontseiluak eta
EuskaraMankomunita-
teak emandako opari-
ak dortsaldunen artean
zozketatuz.
Akabailan, Imanol

Lukanbio gazteak ma-
nifestua irakurri zuen.

MANIFESTUA
Idatzian galdegiten

zen zergatik den gaur
egun, Arantza arnasgu-
ne: «Ez da Eguzkialde-
ko baserriengatik, ez
Bordalarrekobehietaar-

diengatik, ez Aientsako
errekengatik, ez Azkila-
rreko larre aski ederren-
gatik. Baina ezta Goiko
Karrikako ostatuenga-
tik, ezta eskolako hor-
ma eta teilatuarengatik,
eztaHerrikoEtxekoma-
hai eta aulkiengatik ere.
Guri esker da Arantza
euskararen arnasgune,
herritarrongatik, bertan
bizi garenongatik; guk
ematen diogu arnasa
euskarari, guri esker bi-
zi da eroso. Hemen jaio
eta euskaraz bizi dena-
ri esker, kanpotik etorri

etaeuskarazbizitzense-
gitu duenari esker; ho-
na etorri eta euskaldun-
du denari esker; hona
etorri, euskaldundu, eta
orain euskaraz bizi de-
nari esker. Ume, gazte,
ez-hain-gazte eta eda-
detuei esker. Langileei,
ikasleei, zoritxarrez lan-
gabezian gaudenoi es-
ker. Erretiroa hartuta
daudenak ahantzi ga-
be». Aurrera ez egitea
atzera egitea omen da
etaaitzinerabegiraurra-
tsak ematen segitzera
animatu zuten.

KIROLA � AZAROAREN 28AN

Euskaraz Bizi Nahi Dut
Lasterketa Arantzan egin dute

BORTZIRIAK

ARGAZKIA: MIKEL LARRETXEA
Ttikienek ere gogotsu ekin zioten ‘Euskaraz bizi nahi dut’ lasterketari.

TTIPI-TTAPA
Eguberrietan, fami-

liei kontziliazioaerraz-
tekoasmoarekin,Bor-
tzirietakoGizarte Zer-
bitzuenbidezhaur txo-
ko edo ludoteka zer-
bitzua eskainiko da
Arantzan,Beran,Etxa-
larren, IgantzinetaLe-
sakan abenduaren
23tik urtarrilaren 7ra
(biak barne) . Izen
ematea abenduaren
18ra arte egin daite-
ke, 15 euroko kuota
ordainduz.
Arantza, Igantzi eta

Lesakan abenduaren
24an izanendutebes-
ta eguna eta Etxala-
rren abenduaren 31n.
Arantza eta Etxalarko
eskoletan, Igantziko
Barazarrean, Lesaka-
ko Harriondoa Kultur
Etxekoliburutegianeta
Berako Beralandetan
eskainiko dute Haur
Txokoa.
Izen emateaGizar-

te ZerbitzuenManko-
mun i t a t eko 948
635036telefonoradei-
tuzedossblesaka@le-
saka.nethelbideelek-
tronikora idatziz egin
daiteke abenduaren
18ra bitarte, 15 euro-
ko kuota ordainduta.
Haur Txokoa da hau-
rrek beren denbora
libreankulturarekineta
harremanekin josta-
tzenetagozatzen ikas-
teko gune bat, eta bi-
denabar,gurasoei au-
kera ematen diete se-
me-alaben heziketa
bateratu ahal izateko
euren lanarekin edo
denbora librearekin.

GIZARTEA

Haur Txokoa
eskainiko dute
Eguberrietako
oporraldian
Gizarte
Zerbitzuek
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Angel
Mariezkurrena
antolatzailea
ere saritu zuten

Maider PETRIRENA
Angel Mariezkurre-

nakhamabigarrenurtez
antolatu du kantu za-
harren Eguna azaroa-
ren 21ean. Dantxarine-
koLugaranansunbilda-
rrek egun eder horretaz
goxatzeko aukera izan
zuten. Aurtengoan Ai-
tor Ibarra Jaliskori, he-
rriko musikari finari,
omenaldi hunkigarria
egin zioten. Leitzako
dantzaria denOnintzak
aurreskua dantzatu
zion.OndorenZubieta-
ko joaldunek kuadro
eder bat oparitu zioten,

joare bat larru artean.
Joare horretan Aitor
Mendiluzek eginiko
bertsoa eta bere arre-
bak idatzitakoa irakurri
daiteke. Ondoren bere
Mahai inguruko talde-
kideek mexikar zapela
jarrita bi kanta kantatu
zizkioten eta opari be-
zala fofutxaetaafaribat.
Honi lotuta aipatuko

dugu, aurtengoan ere
Angelek lehenurtezBil-
baokantuanetaDonos-
tia kantuan antolatu di-
tuela eta hirugarren ur-
tez jarraianberriz Iruñea
Kantuan. Giro parega-
bea izan da guztietan
etaazenolakoarrakas-
ta. Zorionak Angeli ere
bere languztiarengatik.
Honi ere kantu zahar
egunean fofutxa bat
oparitu zioten.

Denboraldi bukaera
Ariztigainen
Denboraldibukaera-

ko besta eginen dute
Ariztigain kanpinean
abenduaren 12an. La-
runbatarratsaldezhau-
rrendako jokuak, mus
txapelketa, txokolata-

da, bingoa eta denbo-
raldi bukaerako afaria
izanen da. Ondotik,
dantzaldia Guateque
taldearekin.

Azaroak 25
Azaroaren25eanos-

patu zen Emakumeen-

ganako indarkeria eza-
batzeko nazioarteko
egunarenharira,azaroa-
ren23aneskolakohau-
rrek tailerra egin zuten,
esku morea marraztuz.

HorrezgainbaiUda-
lakbaitaeskolakerekar-
telak jarri zituzten.

GIZARTEA � AZAROAREN 21EAN

Kantu Zaharren
Egunean
Jalisko omendu
dute Urdazubin

ARGAZKIA: BEATRIZ AGIRRE
Mahai inguruko taldeak mexikana pare bat abestu zizkion Jaliskori.

SUNBILLA

ARGAZKIA: LEIRE AMOROS

Doneztebeko estra Eva Arretxearentzat
Doneztebarrak merkatari eta Zerbitzu elkarteak bi
zozketaedereginzituenEguberrietakoestrakaurre-
ratuz. Bereziki Eva Arretxea sunbildarra zoriondu
nahiduguberari tokatubaitzaiosari ederrena,1000
euroko saria. Alba ilobarekin ageri da argazkian.

ARGAZKIAK: JOSEBA GARTZIA, BIDAL IBARRA ETA YOLANDA URROZ

Kirolaren Eguna izan zen azaroaren 29a herritarrentzat
Alde batetik Donostiako Maratoian Joseba Gartzia, Bixente Ibarra, Xanti Man-
terola eta Jon Maritxalarrek parte hartu zuten. Bertzetik Ulibeltzak Mendi tal-
deak bere irteera egin zuen Balerdira eta disfrutatu ere lekuaz eta denboraz,
eta azkenik Eneko Herrerak esperientzia polita bizi izan zuen bere lehen Men-
di duatloian. Laisterka mottel baina bizikletan fuerte, 16 postu errekuperatuz!
Azkenin 30. izan zen sailkapen orokorrean eta laugarrena 25 urte azpiko kate-
gorian! Orain merezitako deskantsua! Zorionak denei.
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Larunbatarekin
herri bazkaria
izan zuten eta
egun handian
meza,
hamaiketakoa
eta berendua
ttikientzat

Martin BERTIZ
Umore eta giro ede-

rrean pasa dira aurten-
go San Andres bestak.
Azaroaren28anherriko
ostatuan 50 bat lagun
bilduzirenbazkaltzeko,
jarraian Etxalarko triki-
tilariak medio, besta
gaueko ordu txikiak ar-
te luzatu zen. Azaroa-
ren 30ean, San Andres
egunean, 11etan meza
entzuteko aukera izan
zen eta ondoren osta-
tuan hamaiketakoa es-
kaini zuten. Arratsalde-
an, berriz, gaztetxoen-
dako txokolatadaanto-
latu zuten.

Kontzejurako
zerrenda
Maiatzekoudalhau-

teskundetan kontzeju-

rako hautagairik gabe
gelditu ondoren, aben-
duaren 20an izanen di-
renetarakozerrendabat
osatu da. Bertan ondo-
koherritarrekpartehar-
tuko dute, herriko afe-
retan lan egiteko: Joxe
ManuelJuanotena,Jon
Jaukikoa,EgoitzGamio,
Julen Iriarte eta Miren
Juanotena.

Janari bilketa
Azaroaren27,28eta

29an Ester janari den-
danbehartsuendako ja-
naribilketaantolatuzen.
Borondatez emandako
elikagai guztiak Do-
neztebeko kiroldegira
eraman eta bertan, be-
har bezala sailkatu zi-
tuzten behartsueneei
emateko.

Lehen sorospenak
Azaroaren10eanes-

kolan bildu ziren gura-
soak, lehensorospenen
inguruko hitzaldi inte-
resgarri batean. Do-
neztebeko Haurren
erizainakemanzuenso-
lasaldia,7gurasoelkar-
tuzirenetagustoraate-
ra,hagitzpraktikoa izan
baitzen.

BESTA � AZAROAREN 28AN ETA 30EAN

Giro ederrean joan ziren
San Andres eguneko ospakizunak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Maridomingi abenduaren 19an etorriko da
Abenduaren 19an izango dugu Mari Domingiren bixita Narbarten. Arratsalde-
ko 4ak aldera izanen dute zita plazan, handik bere bidera joanen dira haur gu-
raso eta akordeolariak. Berari kantatu eta Olentzerori emateko gutunak eman
ondoren, herriko haurrek dantzatuko dute plazan, eta gero talo goxoak denen-
dako, Zubietako talogileek egindakoak.

NARBARTE

TTIPI-TTAPA
Ur r i an beza l a ,

langabeziak zertxo-
bait goiti egin du es-
kualdeanazaroan.982
langabetuzeuden izen
emanakDoneztebeko
Enplegu Bulegoan hi-
labete hondarrean,
urrian baino 17gehia-
go (%1,76 gehiago).
Nafarroaosoan%0,12
jautsi da langabezia.
Azaroan 575 kontratu
eginzirenDoneztebe-
ko Enplegu Bulegoa-
renbitartez, bainaho-
rietatik33bakarrik izan
ziren mugagabeak.
Adina eta sexuari

dagokionez, 25 urtez
goitikogizasemeenar-
tean 426 lagun daude
langabezian, urrian
baino15gehiago.Adin
tarte horretako ema-
kumeenartean, aldiz,
urrian baino 2 langa-
betu guttiago daude,
472. 25 urtez beheiti-
ko gizasemeen arte-
an, urrian baino 6 lan-
gabetu gehiago dau-
de,46denera,etaadin
tarte horretako ema-
kumeen artean, aldiz,
2 langabetu guttiago
daude, 38 denera.
Zerbitzuenarloada

langabetugehiendue-
na, azaroan 20 gehia-
go ziren (685). Indus-
trian urrian baino 4
langabetu guttiago
daude, 123 denera.
Eraikuntzan berdin
mantentzen da, 91
langabetu. Nekazari-
tzan urrian baino lan-
gabetu bat gehiago
dago, 29 denera, eta
aitzinetik lanik egin ez
dutenen artean ere
berdinmantentzenda,
54 langabeturekin.

LANA

982 langabetu
zeuden azaro
hondarrean
eskualdean
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Ohiko
ospakizunaz
gain, Saharako
uholdeetan
kaltetutakoei
laguntzeko
diru-bilketa
eginen dute

Marga ERDOZAIN
Santa Luzia egune-

ko feriak tradizioa eta
elkartasunerako ospa-
kizuna izannahiduaur-
ten,Saharakouholdee-
tankaltetutakoei lagun-
tzeko diru-bilketa ere
egin nahi baita, ohiko
bestaz gain. Santa Lu-
ziaegunean, IxabelJua-
nikorena omenduko du
herriaketaZilarrezkoTi-
tarea emanen dio. Eki-
taldi horrekin batera,
SantaLuziaplazan,Ma-
lerrekako eskulangile-
en erakusketa izanen
da. Horretaz gain, Sa-
haraztanelkartearen la-
guntzaz, pintxo dasta-
keta antolatuko da.
Bildutako dirua urrian
Saharako kanpalekuan
izan ziren uholdeek
egindako kalteak arin-
tzekoerabilikoda;etxe-
ak, eskolak, ospitale-
ak…suntsitubaitira. El-
karteak burutu duen
kanpainarekin bat egin
nahi du herriak ekimen
xume honekin.

SAHARAZTAN ELKARTEA
LAGUNTZEKO
ASTEBURUA
Elkartasun ekimen

honek abenduaren
12an, larunbatean,egin-
dakoarekin bat eginen
du.Egunhorretan,arra-

tsaldeko7etanSahara-
riburuzko filmabatpan-
tailaratukobaitaerakus-
ketaaretoan.Emanaldi-
arenondorengauregun

kanpamenduetan bizi
den egoeraren berri
emanendahainbat tes-
tigantza jasoz.Ondoren
berendua izanen da.

Ekimen honekin bat
eginda,ErrekaetaMen-
daurGurasoElkarteko-
ek eta DBHko 4. maila-
ko ikasleekabenduaren

13kozinemaproiekzioe-
kin bildutako dirua Sa-
haraztanelkarteariema-
nen diotela jakinarazi
dute.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 12 ETA 13AN

Santa Luziako feriak tradizioa eta
Saharekiko elkartasuna bilduko ditu

DONEZTEBE

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, ekitaldi ugari

prestatu ditu Errekak abendu-
rako.Hasteko,hilaren18an,Egu-
berrietakosaskiarenzozketaegi-
nen dute elkartearen egoitzan
ortziral arratseko 8etan.
Biharamunean, abenduaren

19an,Mendiaren Eguna presta-
tu dute. Goizeko 7:30ean men-
di irteera eginen dute autobus
geltokitik abiatuta. 12:30ean

mendizaleen poteoa eta 14:00-
etanbazkaria. Hilaren 16abitar-
te eman daiteke izena Titin.
19:00etan Carlos Soria mendi-
zale ezagunaren eskutik proiek-
zioa izanen da zineman (Sarre-
rak 3 eurotan salgai daude Ti-
tin,BerakoErrekalden,Elizondo-
ko Intzan eta Leitzako Maimu-
rren). Hainbat mendi igoak ditu
CarlosSoriak, baina aipatzekoa
da zazpi kontinentetako zazpi

gailurrik garaienetara igo dela
eta 60 urte baino gehiagorekin
8.000 metro baino gehiagoko
bederatzimendi igodituenMun-
duko mendizale bakarra dela.

Abenduaren 24an Saioara
mendi irteera eginen dute eta
abenduaren 31n, goizekoMen-
dau r re rako i r t ee raz ga in
(07:30ean dute hitzordua auto-
bus geltokian), X. San Silvestre
lasterkea eginen da 18:00etan.

ABENDUAREN 19AN

Carlos Soria mendizale handia izanen da Errekaren Mendi Egunean

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Errekako talde guztien aurkezpena egin zuten azaroaren 28an kiroldegian. Denera 165 lagun ari dira eskubaloian.
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Marga ERDOZAIN
Herriko taldeanitzen

lanari esker, era guztie-
tako ekimenak antola-
tu dira abenduan. Ge-
hiagoere izatenahaldi-
ra, baina antolatzaileek
informazioa kartel eta
sare sozialen bidez za-
balduko dute.
Ipuingintzari dago-

kionez aipatu behar da
ipuin txokoa abendua-
ren 1 eta 15ean burutu-
ko dela liburutegian
10;30ean. Abenduaren
12an, Bakarne Atxuka-
rrok eta Izaskun Zubi-
aldekEuskalMitologia-
ren ipuinbildumarenbi-
garren liburuaren aur-
kezpena eginen dute
erakusketa aretoan
17:00etan. Ipuin ordua,
berrizabenduaren16an.
Hilabetehonetakozi-

nema emanaldiak hila-

ren 8, 13 eta 20an iza-
nen dira (16:30ean eta
18:30ean).
Abenduaren 17an

Erreka guraso elkarte-
ak antolatutako hitzal-
dia emanenduCarmen
Nieto psikologoak:Do-
luagaixotasun,heriotza
eta beste galera batzu-
en aurrean.
Abenduaren 18an

Eguberrietakokontzer-
tua eskainiko dute eli-
zanDonostiako Txistu-
lar i Bandak, Mendi
Abesbatzak,Erreka tal-
deko dantzariek eta
Agorreta Musika esko-
lako ikasleek.22an:Ber-
tako antzerki tailerrak
eskainitako emanaldi
bikoitza: El príncipe fe-
lizetaCenadeNavidad.
23an: Herri Txiki Infer-
nu handi saioaren gra-
baketa. 26an Donezte-

barrak Merkatari elkar-
teak antolatutako ton-
bola, 17:30ean. Aben-
duaren28,29eta30ean
etaurtarrilaren4anErre-
kaGurasoElkarteakan-

tolatutako ingelesa lan-
tzeko tailerrak liburute-
gian. Urtarrilaren 1ean
Urte Berri Berri ekime-
na. Urtarrilaren 5ean
E r rege kaba lga ta .

Eguberrietan ere Do-
neztebe futbol taldeak
V. Futbol 7 txapelketa
antolatuko du (aben-
duaren 26 eta 27an eta
urtarrilaren 2 eta 3an).

DONEZTEBE

GIZARTEA � BADA NON ARITU HILABETE OSOAN

Abenduko
agenda ekitaldiz
gainezka dator

UTZITAKO ARGAZKIA

Genero indarkeriaren kontra Mendaur Institutuan ere
Malerreka Genero Indarkeriaren aurka eta Ez Malerrekan, ez inon lematzat har-
tuta Malerrekako herritar guztiek irmoki gaitzespen ekimen bateratua egin zu-
tenazaroaren25ean.MalerrekakoMankomunitateakantolatutakoekimenbate-
ratu honek argazki eta ekitaldi anitz utzi ditu: udaletxeetako fatxadetan karte-
lak, pegatinak eta pankartak eskola eta dendetan, tailerrak, zinema foruma…
Haur eskolatik hasita, eta adin guztietako jendarteak, indarkeri hau desagerra-
razten laguntzeko indarrak batu zituzten aste osoan burutu ziren ekitaldietan.
Bitxikeria gisa aipatu behar da argazkian ageri diren Mendaur Institutuko ikas-
le eta irakasleek hartutako konpromisoa: eraildako emakume bakoitzagatik es-
kolako patioan bilkura bana eginen dute. Bakar bat ere ez izatea espero dute.
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Komisioak egin
duen labe
mugikorra
probatzeko
aukera ere
izanen da

Arkaitz MINDEGIA
Lanbide etaArtisau-

en azokak 3.urteurrena
ospatuko du abendua-
ren13an.Hasieratikho-
nat gora beherak izan
ditu azokak. Uztailetik
honat, azokazgainber-
tze ekitaldi bat antola-
tu dute. Hirugarren ur-
teurrenerakoospakizun
handia prestatu dute
iganderako. Toka txa-
pelketaz gain, birtzikla-
pen tailerra izanen da
haurrei zuzendua. Za-
borrarekin artea sortu-
ko dute Birbirak zuzen-
duko duen tailer hone-
tan. Azokako komisio-
ak egin duen Labe mu-

gikorra probatzeko au-
kera ere izanenda, ber-
tan nahi dena egosi, e-
rre edo prestatzeko.

Kirolariek ere urte
bukaera
Jabier Sein eta Ibai

Berregik bizikleta pro-
baz eta lasterketaz be-
tetakourteaakitzeardu-
te.Seinekbigarrenpos-
tua lortu du Openeko
sailkapen orokorrean,
gorabeheraz betetako
denboraldia eta gero.
Mendian zein karre-

teran, maratoietan zein
lasterketa laburragoe-
tan aritu den Ibaiek ur-
te erdian goiti egin du.
Eskualdeko karrerez
aparteBehobia-Donos-
tia,DonostiakoMaratoi
Erdian… 15 lasterkete-
tan parte hartuz. Urtea,
nola ez, San Silvestre
lasterketarekin akituko
du, baina 2016an ere
segituko du lasterka.

Eguberri eta
Urteberri egunak
Egun gutti falta dira

Eguberriak iristeko eta
urtea akitzeko. Leku
guztietan bezala ospa-
kizun ederretan kantu-
an, dantzan eta bestan
ibiliko dira. Ospakizu-
nekin hasteko Pulunpa
eskolako haurrek opo-
rrak hartu baino lehen
Eguberrietako jaialdia
eginen dute. Kantu eta
dantzanarikodira ikas-
leeta irakasleaketaGu-
raso Elkarteak presta-
tutako luntxa dastatu-
kodute.Olentzerori on-
gi etorria ematekoarra-
tsaldeparteanAurtizko
eta Iturengo haurtxoak

herrianbarnaEguberri-
etako kantak kantatuz
giroagoxatzenarikodi-
ra. Ilunabarpartean, Itu-
renen bertako Joaldu-
nekin Olentzerori herri-
ra iristeko bidea irekiko
diote, azken urteetan
bezala. Herriko plazan
Jaiotzabizidunaantzez-
teazgain,haurrekOlen-
tzerorekin hartu emana
izanendute, izugarrizko
arrakastaduenmontaia
ikusgarrian.
Urtea besta eta al-

garan hasi eta bukatu-
ko dugu. Inauteriei bi-
dea irekitzeko errege
bezpera joare soinue-
kinospatukodutehaur,
helduetagazteek, juer-
ga eta afariez gain.

ITUREN

GIZARTEA � ABENDUAREN 13AN

Hirugarren
urteurrena
ospatuko du
Artisau Azokak

UTZITAKO ARGAZKIA

Oronoz-Mugairiko suhiltzaileak Pulunpa eskolako ikasleekin
Pulunpa eskolako irakasle eta ikasleek OronozMugairiko suhitzaileen bixita ja-
so dute berriki. Beraien aholkuak aditu, extintoreen funtzionamendua ikasi, eta-
simulakro bat egiteko aukera izan zuten. Orain, eskolako irakasleek Oronozko
suhitzaileen parkera eginen dute bixita, ikastaro ttiki bat jasotzeko!!

Xalto Saria
herrira ekarri du

Azaroaren20an jokatu
zenXalto sariketaGoi-
zuetakoUmoreOnael-
kartean. Zazpi bertso-
lariren artean hiru he-
rritar bertan genituen,
Gorosterrazu anaiak
etaAlazneUntxalo,ha-
inzuzen.Zazpibertso-
lariekberaien lanakbu-
rututapuntuazioaltue-
na Saioa Alkaiza eta
Alazne Untxalok lortu
zuten.Ondorenbiek fi-
nala jokatu zuten eta
bukaeranpuntuazioak
gehitu ondotik Alazne
Untxaloklortuzuentxa-
pela. «Eskolartekotik
saltoemanezgeroztik,
ez nuen inolako sari
garrantzitsurik lortueta
animoakematendizki-
zu» aipatu du.

Pertsonaia
Alazne UNTXALO



HERRIZ HERRI | 25
ttipi-ttapa | 652 zk.

2015.12.10

Kartela jarri
zuen udalak
eta tailerra eta
proiekzioa egin
zituzten
Txitxillon

Fermin ETXEKOLONEA
Emakumeenganako

Indarkeriaren kontrako
egunaren harira, karte-
lak paratzen parte har-
tu zuen Udalak. Uda-
letxeko leihotik zintzili-
ka, genero indarkeria-
ren kontrako pankarta
jarri zuen, esku morea-

rekin. Txitxillo haur el-
kartean ere egin zuten
gai hau lantzeko taile-
rra eta rol sexistei bu-
ruzko proiekzioa eskai-
ni zuten.

Hauteskunde
mahaia
Abenduaren 20an

eginen dira Espainiako
Parlamenturakohautes-
kundeak eta herriko
hautesmahaia ere ze-
haztu dute. Mahaiburu
Arantxa Diez izanen da
eta ordezkoa, Eneko
Santesteban. Bokalak
Arantxa Heras eta An-

dreaMendiburu izanen
diraetahauenordezko-
ak Oihana Elizalde eta
Juainas Paul.

Heriotza
Goiko Etxeko Ixiar

Ibarra Indakoetxea hil
zen azaroaren 28an, 78
urte zituela eta bihara-
muneanegin zenelizki-
zuna.Arrasateraezkon-
dua zen, baina harre-
man handia zuen he-
rriarekin.Doluminak fa-
miliari eta zazpi seme-
alabei. Goian Bego.

ZUBIETA

GIZARTEA � AZAROAREN 25A

Emakumeen
aurkako
indarkeriaren
kontra agertu
da herria ere

ARGAZKIA: ERNESTO DOMINGUEZ
Leihotik zintzilikatu zuten genero indarkeriaren kontrako kartela.

TTIPI-TTAPA
Goizuetako der-

mioan, Gipuzkoa, Zu-
bieta, Beintza-Labai-
en, Arantza eta Lesa-
karekin muga egiten
du te A r t i ku t zako
3.638,65 Hektareak.
KontserbaziorakoEre-
mu Berezitzat (ZEC)
izendatu berri du Na-
farroako Gobernuak.
Komunitaterako inte-
resadutenzortzi habi-
tat ezberdin omen di-
tu Artikutzak.

ARTIKUTZA

Kontserbaziora
ko Eremu
Berezitzat
izendatu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Joaldunak ‘urdai zabalka’ Dantxarinean
Giroa paratu zuten eta garai batean bezala urdai
zabalka ibili ziren joaldunak Dantxarinean eginda-
ko Kantu Zaharren Egunean, ikuskizuna jarriz. Jo-
kuaren erakustaldia egin zuten, kantuzaleen harri-
durarako eta gozamenerako.
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Arkupeak
elkarteak
Gorraizen
eskainitakora
ezin izan zuen
joan eta
Elgorriagan
elkartu da
familiarekin

Fernando ETXEBERRIA
Fermin Apeztegiak

85 urte bete ditu aurten
eta Arkupeak elkarteak
Gorraizen omentzeko
asmoazuen,bainaezin
izan zuenez bertaratu
ElgorriagakoHilarion ja-
tetxean elkartu zen be-
re familiarekin azaroa-

ren 22ko igandean. Fa-
miliakoekFerminekdu-
en umore ona eta me-

moria liluragarria galdu
ez dezan opa zioten.
Orain,bizitzakogarai lu-

ze batez bere etxea
izandakoTornaineaba-
serria utzi eta Izaskun

arrebarekin batera Do-
neztebenbizikoda.Zo-
rionak eta aurrera!

GIZARTEA � AZAROAREN 22AN

Fermin Apeztegiak ere
jaso du bere omenaldia

EZKURRA

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Fermin Apeztegia Elgorriagako Hilarionen omendu dute.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Lehenengo elurteak eta euri zaparradak
Urri eta azaroko egun beroen ondotik, negu atarian gaudela gogorarazi digu ama lurrak. Argazkietan ikus
daitekeen bezala, egunsenti zoragarriak izan dira, zeru gorrixkak etxeak eta inguruak koloreztatu ditu tar-
teka.

UTZITAKO ARGAZKIA

Malerreka genero indarkeriaren aurka
Azaroaren25ean indarkeriasexistarenaurkakoegu-
na zela eta Ezkurrako Udalak balkoian apaingarri-
ak jarri zituen Malerreka indarkeria sexistaren aur-
kako logoarekin. Arratsaldean, berriz, haurrentzat
hainbat ekitaldi antolatu ziren: “pin”ak egiteko au-
kera, adibidez. Ume guztien artean egindako lau-
ki bat ere zintzilikatu zuten eta bukatzeko, merien-
da goxo batekin amaitu zuten eguna.



EEUUSSKKAARRAAZZ
jjoollaassttuu,, 
iirraakkuurrrrii,, 
ggoozzaattuu......

EEUUSSKKAARRAAZZ OOPPAARRIITTUU!!
Egiten den opari bakoitzak helburu bat dauka: jolastea, entretenitzea, erakustea, parte
hartzea, gozatzea... Eta baloreak transmititu ditzake: elkartasuna, berdintasuna,
pazientzia, talde-lana... Hizkuntzak ere berebiziko garrantzia dauka, kontsumitzen
dugunak gure bizitzako hizkuntza ohituran eragina izanen duelako. Egunerokota-
sunean euskaraz solastu eta euskaraz bizi arren, etxeko txikienei edota guraso eta
gazteei oparitzen dizkiegun jolas, liburu, filma... aunitz erdaraz idatziak eta sortuak
izaten dira. 
Euskaraz oparitzeko milaka aukera daude eta dagoeneko karriketan da gurasoentza-
ko eta 12 urte bitarteko haur eta gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen dituen
 Euskarazko produktuen katalogo berria. Aurtengoan 7 ataletan sailkatuta jaso dira
produktuak: musika, DVD filmak, jostailu eta jokoak, aldizkariak, komikiak, liburuak
eta gurasoentzako materiala. Produktu bakoitzaren gutxi beherako prezioa ematen
da eta zenbait ataletan adinaren araberako banaketa egiten da. 
Katalogoa bi euskarritan argitaratzen da. Alde batetik, urtean behin argitaratzen den
paperezko edizioa dago, 130.000 aletik gora banatzen dira Euskal Herri osoan. Bertzetik,
interneteko ataria, urte osoan eskuragarri dagoena. 

Produktuen eskaintza eguneratua interneten
Paperezko katalogo osoa ikusteko aukera ematen du interneteko  www.katalogoa.eus
web orriak baina, horrez gain, paperezkoan sartu ez diren produktuak ere aurki litezke
web orrian. Produktu edo argitaletxeetara zuzenean joateko loturak ere eskaintzen
dira. Maiztasunez eguneratzen den orrialdea da eta urtean zehar argitaratzen doazen
produktuak kontsultatzeko aukera bikaina da. 
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Gabonetarako opari erabilgarri,
sofistikatu eta lagungarria iza-
ten ahal da kafetera. Egun haue-
tan familia giroan etxean egin-
dako bazkari, merienda eta afari-
ak ederki amaitzeko aukera
emanen du. Hotza dela eta etx-
etik ateratzeko alfertzen dire-
nentzat opari ezin hobea, kafe
goxoa etxean edateko aukera. 

POSTREAK GOXATZEKO 

Neguko hotzetik babesteko fular, zapi edota
bufanda oparitzeko ideia arrakastatsua iza-
nen da. Lepoaldea bero-bero mantentzeaz
gain, janzkera apaintzeko balioko duen
 osagarria da. Opari hau edonori egiten ahal
zaio, edozein adineko neska-mutil edo
emakume eta gizonei.

GOXO BEZAIN DOTORE

Lurrina ohiko oparia izaten den arren, ez
da modaz pasatzen eta opari honekin huts
egiterik ez dago, nahiz eta urteak pasa ez
baita zaharkitzen. Halere, egia da gauza
nahiko pertsonala izaten dela, beraz, auke -
ratzerako orduan garrantzitsua izanen da
bertze pertsona ezagutzea. 

USAINEN GARRANTZIA
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Data bat ahaztezin eta berezi bihurtzeko
opari aproposak izaten dira bitxiak, bizi -
tza osorako opariak izaten baitira. Pul -
tserak, lepokoak, erlojuak, eraztunak,...
eskaintza zabala izaten da bitxien mun -
duan eta bakoitzarentzat aproposa de-
na oparitzeko aukera egoten da. 

BETIRAKO APAINGARRIAK

Beharbada ez da glamourrez beteriko 
oparia  baina USB eta disko gogorrak hagitz 
erabilgarriak dira. Tresna hauek datu, argazki eta
dokumentuak gordetzeko aukera emateaz gain,
telebistan USB sarrera izanez gero, pelikulak ikusteko
modua ere eskaintzen dute. Gainera, formatu, kolore
eta forma ugarikoak aurki daitezke, bakoitzari gehien
ego kitzen zaiona oparitzeko.

DISKO GOGOR 
ETA USB MEMORIAK

Gabonak iritsi eta burua oparirik egokienak
erosteko ideien bila hasten da. Ideiak, hala
ere, auniztan bukatu egiten dira. Kasu hori-
etan dendarien aholku eta esperientziak au-
nitz laguntzen du. Opari bat egin baino lehen,
garrantzitsua da oparia hartu behar duen per -
tsona ezagutzea eta zein gus-
tu dituen jakitea. Pertso -
naren behar edota
nahiak jakin eta gure
inguruko dendetan
eskaintzen diren pro-
duktuak ezagututa, zi-
ur opari ahaztezinak
izanen direla aurten-
goak!
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NNeeuurrrriirraa 
eeggiinnddaakkoo ooppaarriiaa!! 
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Mota, aukera, kolore, neurri, prezio, erabilera... desberdinetako opariak eros daitezke.
Eskaintza geroz eta zabalagoa da eta opariak egiteko moduan ere berrikuntzak iri -
tsi dira. Zehazki zer oparitu ez dakienarentzat, dudak dauzkanarentzat, guztiz argi
ez duenarentzat... gure herrietan hamarnaka komertziok opari txartela erosteko
aukera eskaintzen dute. Honi esker, opari txartela jasotzen duen pertsonak gustuko

duen oparia hautatzeko aukera izanen du.

Opari txartela erosteko aukera eskaintzen
duten komertzioetako batzuk aldizkari
honetan topatuko dituzu, opari txarte-
laren logoa dutenak dira, hain zuzen.

Aukera anitza da: aisia, kirola,
gastronomia, osasuna, esteti-
ka, apaingarriak, moda...
Beraz, otordu goxo eta
ahaztezin bat, erla -
xatzeko masaje bat,
 arropa erosteko bono
bat... eta bertze mi-
laka aukera oparitu
litezke opari txartela
erabiliz. 



30 | ttipi-ttapa | 652 zbk.

2015.12.10



|  31ttipi-ttapa | 652 zbk.

2015.12.10

MMaahhaaii ggaaiinneekkoo kkuuttiixxiiaakk
Euskal Herrian mahaiaren bueltan elkartzeko ohitura
ikaragarria dago. Familia giroan dela, lagunarteko bazkari
eta afarietan, elkarte eta txokoetan... eta gabonak ere
otorduak elkarrekin egiteko aitzakia ezinhobea dira. 
Jakiz betetzen dira etxetako mahaiak eta baita sabelak
ere. 
Ospakizun egun hauetan jaki goxoak eta ezohiko me-
nuak, egunerokotasunean jaten ez direnak, prestatzeko
ohitura dago eta, gehiegi janez gero, ondotik arazoak iza-
ten ahal ditugu. Arraina eta marisko frexkoa, adibidez,
jaki arinak dira eta hauek janez gero, gure sabelak au-
nitz eskertuko du, batez ere gaueko otorduetan. 

Otordua borobildu eta goxatzeko ez
ahaztu postrerako lekutxo bat uzteaz!
Inguruan tradizio handiko gozogileak
daude eta denetarik aurki liteke;
 errege erroskoak, bonboiak, turroiak... 
On dagizuela!
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Helburuak 
eta asmoak
ez daitezela
bidean galdu

Urte berrirako asmo, intentzio eta lortzea ezinezkoak diren
helburuz betetzen da burua askotan. Ezarritako gehienak
bete gabe edo erdibidean geratzen dira, hala ere. Zergatik?
Zer egin dezakegu geure asmoak aurrera eramateko? Hel-
buruak ahalik eta hobekien zehaztea hagitz garrantzitsua da.
Behin helburua zehaztuta, oraingo egoera zein den jakin behar
da; non nago eta noraino iritsi nahi dut, zein da nire egoera, zer-
gatik ez nago eroso... Horrela, helburua lortzeko egin beharreko
bidearen iraupena eta luzera zein den jakinen da. 

Helburu eta asmoak paperean idazteak aunitz laguntzen du, baina
hauek nola idatzi behar diren jakitea garrantzitsua da. Hasiera batean
filtrorik gabe idatzi behar dira asmoak, orden zehatzik eta kezkarik gabe;
nolakoa izan nahi dut, zer lortu nahi dut, nola bizi nahi dudan,...  Ondotik,
informazio hau guztia egoki idatzi eta antolatzea tokatzen da. Helburu

orokorrak idazteak ez du laguntzen, helburu zehatzak izan behar
dira, detailez josiak. Bidean koxkaren bat agertzen den egunean,
paperean idatzitako arrazoi, helburu eta jarraitu beharreko
pausuak irakurtzeak motibatzen eta aurrera jarraitzen lagun-
duko du. 

Amaitzeko, helburua pausoz pauso betetzea garrantzi -
tsua da, horretarako betegarriak diren asmo txikiak
agendan idatzi eta egunero pixkanaka-pixkanaka
helburua betetzea errazagoa izanen da! Gauero
betetako pausuak errebisatu eta hurrengo eguneko
helburuak ipini. Ziur aurtengo asmoak ez direla
asmo hutsean geratuko, ZORTE ON!
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UUrrttee bbeerrrriiaarreenn
bbiillaa eellkkaarrrreekkiinn

llaasstteerrkkaa
San Silbestre lasterketa geroz

eta zabalduago dago eskualdean 
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Herriko karrikak girotzeko, 2015a elkarrekin
agurtzeko eta urteko azken afaria irabazteko,
abenduaren 31n San Silbestre lasterketa 

 herrikoiak antolatu dira Doneztebe, Elizondo eta
Leitzan. Urte zaharrean egindakoak atzean utzi, urte

berrira eraman nahi direnak motxilan hartu eta laster-
ka abiatuko dira 2016 urtearen bila gure herrietako
 korrilakari aunitz.

Donezteben hamargarrenez 
Hamargarren aldiz antolatu du Erreka Elkarteak San Silbes -
tre lasterketa. Urtero bezala, bi taldetan banatuko dira ko-
rrikalariak. 18:00etan 2002. urtean edo ondotik sortutakoak
aterako dira eta zirkuituari buelta bakarra emanen diote. Hel-
duek, aldiz, 3.5 kilometroko ibilbidea eginen dute. Irteera eta
helmuga Herriko Etxearen atarian izanen da eta ibilbide osoa
herriko karriketan eginen dute. Irabazleek sariak jasoko di-
tuzte, parte hartzaile guztiei opari bat emanen zaie eta zozke-
tak ere eginen dira. Antolatzaileek proba hagitz herrikoia dela
diote eta garrantzitsuena korrikalari eta ikusleen artean sortzen
den giro bikaina izaten dela.

Elizondon VI. edizioa 
Seigarrenez urtea lasterka agurtzeko aukera izanen da Elizon-
don, Baztan Kirol Elkarteak Udalaren eta merkatarien laguntzarekin

antolatutako San Silbestre lasterketan. Ttikienak hiru taldetan ba-
natuko dira: lehenengoa 3, 4 eta 5 urtekoena. Bigarrena, 6, 7 eta 8

dituztenena. Eta azkena, 9, 10, 11 eta 12 urtekoen taldea. Hiru ibilbide
eginen dituzte, ibilbide motzenetik hasita, luzeagoetara. 17:00etan hasiko
da ttikienen lasterketa. 18:00etan helduen txanda izanen da eta hauek
euro bat ordaindu beharko dute; sariak erosteko erabiliko da diru hori. 3,9
kilometroko ibilbidea eginen dute herriko karriketan barrena. Lasterketan
izena eman nahi duenak, 16:30ean Elizondoko plazan izanen du aukera. 

Leitzan II. San Silbestre lasterketa
Iaz lehen aldiz antolatu eta San Silbestre lasterketaren bigarren edizioa dute
aurtengoa. Izen-ematea abenduaren 30a baino lehen egin beharko da Asti-
zen, Maimurren edo kiroldegian. Korrikalariak 3 taldetan sailkatuko dira: 9
urte bitarteko haurrek 600 metroko ibilbidea eginen dute 16:30ean abiatuta.
10-15 urtekoek 2.400 metrokoa 16:45ean. Eta azkenik, 16 urtetik gorakoek
4.800 metroko zirkuitua 17:00etan hasita. Haurrek euro bat ordaindu beharko
dute izen-ematea eta helduek 2 euro. 
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Negutegi
efektuko
isurpenak
ezagutzea eta
kontrolatzea
ahalbidetzen
duten enpresa-
praktikak
errekonozitzen
ditu zigiluak

TTIPI-TTAPA
Alkaiagan egoitza

nagusia duen Transbi-
dasoa errepideko ga-
rraioenpresakAENOR-
ekematenduenKarbo-

no Aztarnaren Ziurtagi-
ria jaso du azaroaren
23an, Nafarroako Go-
bernuko Manu Ayerdi
presidenteordearenes-
kutik. Agiri honek, ber-
tze abantailen artean,
enpresaren isurpenak
ezagutzea eta kontro-
latzea ahalbidetzen du
eta honela, bere sines-
garritasuna eta konpe-
tibitatea hobetu.
Ziurtagiriaren bana-

ketan izan ziren, Nafa-
rroakoGobernuko pre-
sidente ordearekin ba-
tera, Jose Antonio Ma-
riezkurrena eta Miguel
Etxezarreta,Transbida-
soako presidentea eta

zuzendari nagusia,bai-
taEmilioFlamariqueere,
AENOReko zuzendaria
Nafarroan.
Ziurtagir i honek,

Transbidasoaren Kar-
bonoAztarnarenkalku-
luaren egiazkotasuna
z iu r ta tzen du, ISO
14064-1 Arauan oina-
rritua. Ayerdi presiden-
te ordeak gogorarazi
zuenez, «Nafarroaren
garapenak jasangarria
izan behar du, ekono-

mikoki bideragarria eta
konpetitiboa,gure ingu-
rumenazainduz,etaho-
ri ez dugu bakarrik lor-
tuko, lurraldeko enpre-
saehunarekinbatera lan
eginez baizik».

TRANSBIDASOA
Transbidasoa S.A.

1976an sortu zen, eta
estatu barneko nahiz
nazioartekoerrepideko
garraioan, zerbitzu lo-
gistikoan eta biltegira-

tzeanaridageroztik.Al-
kaiagan dauka egoitza
nagusia eta karga oso-
an estatu mailako en-
presa garrantzitsuene-
takoa izateaz gain, na-
zioartean ere aunitz za-
baldu da. 1998an Kali-
tate Kudeaketako Ziur-
tagiria jaso zuen, ISO
9001 Arauaren arabe-
ra, sektore honetan gi-
sahonetako ingurumen
ziurtagiria jaso zuen le-
henbizikoa.

GIZARTEA � AZAROAREN 23AN

Karbono
Aztarnaren
Ziurtagiria jaso
du Transbidasoak

GIZARTEA

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Emilio Flamarique (AENOR), Jose Antonio Mariezkurrena eta Miguel Etxezarreta
(Transbidasoa) eta Manu Ayerdi, Nafarroako Gobernuko presidente ordea.

Ikastetxe eta
udaletako
ordezkariek

TTIPI-TTAPA
Eskualdeko lanbide

heziketaeskaintzaribu-
ruz aritzeko azaroaren
30ean, astelehen arra-
tsaldean Bera, Elizon-
do eta Lekarozko lan-
bide heziketa ikas-
tetxeetako ordezkariek
eskualdekoudaletxeta-
ko ordezkariekin bilera
eginzuten.Doneztebe-
ko Juansenean burutu

zenbilkura.HaratAran-
tza,Donamaria,Oiz,Be-
ra, Urdazubi, Sunbilla,
Doneztebe,Lesaka, Itu-
ren,ZubietaetaBaztan-
go udaletako ordezka-
riak joan ziren.
Elizondoko lanbide

heziketa ikastetxekozu-
zendariak,MaiteArizte-
gik,orainartiokogogoe-
ta prozesuaren berri
eman zuen. Hala, ikas-
tetxeen artean adostu
dituzten oinarriak jaki-
narazi zituen:eskualde-
rako lanbide heziketa
zentru erreferente bat

behar dela, euskalduna
(D eredua lehenetsiz),
kokapen zentralizatua
izanenduelaetaoraingo
eskaintzatik abiaturik
egokitu eta berritu be-
harko litzatekeela.
Ildo horretan, Maite

Ariztegik azaldu zuen
guzti horri buruzko a-

dostasuna– hezkuntza
eskaintza eta kokape-
nari buruzkoadostasu-
na–, eskualdean lortu
behar dela erran zuela
NafarroakoGobernuak.
Gogoetahonetanes-

kualdeko eragile guzti-
en parte hartzea beha-
rrezkoa dela aipatu zu-

en. Baita hemendik ai-
tzinerat iritziaketaekar-
penakbiltzenetaados-
tasunak eraikitzen ja-
rraitu nahi dutela ere.
Bidehorretanudaletxe-
en inplikazioabeharrez-
koa eta garrantzitsua
dela azpimarratu zuen
Ariztegik.

HEZKUNTZA � AZAROAREN 30EAN JUANSENEAN

Lanbide Heziketa
hizpide izan dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Orain artioko gogoeta prozesuaren berri eman zuen Maite Ariztegik.
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Ikastaro
ezberdinetan,
berriz, 252
lagunek ikasi
dute

Fernando ETXEBERRIA
Aurreko alean aipa-

tu bezala, azaroaren
19an egin zen Arkupe-
ak elkarteko zuzenda-
ritza batzordearen ba-
tzarra. Bilera horretan,
aurten bidaia ezberdi-
netan 3.194 bazkidek
parte hartu dutela jaki-
narazi zuten.
2016urterakobidaia

plangintzarenbaitan, ir-
teera berriak eskainiko
dituzte eta horien berri
zehatza emanen da
abenduaren17andele-
gatuekeginendutenbi-
leraren ondotik argita-
ratuko den boletinean.
Beraiek arduratuko di-
ra Eguberriak baino le-
hen banatzeaz.
Ikastaroetan, berriz,

252 bazkidek hartu du-
te parte eta heldu den
urtean berriz eskainiko
dira, bai arrakasta han-
diena izandutenak,bai-
taberribatzukere. Ikas-
taroakotsailetikaitzine-
ra ematen hasiko dire-
nez, interesa duten

bazkideek urtarrilaren
31 baino lehen izen
ematea eskatu dute.

San Donatora
mendi irteera
Azaroaren17anUna-

nuen bildu ziren 23
bazkide, gaueko hor-
marengatik arriskutsu
xamar zeuden San Do-
natokoaldapagogorrak
igotzenhasteko.Behe-
rakoan eguraldia go-
xatu zen, baina kontuz
ibili behar izan zuten
mendizaleek maldare-
kin. Gero, Irurtzungo
P lazao l a ho te l ean
bazkaldu eta urteko
azken irteera abendua-
ren15eanegiteaeraba-
ki zuten, Hendaia eta
Sokoaarteko joan-eto-
rria. 2016rakoaurreiku-
siakdituzten irteereida-
gokienez,Txindoki,Aiz-
korri,Beloki,Gorbeaeta
Gavarnieko ur-jauzi fa-
matura joan nahi dute.

GIZARTEA � URTEKO BALANTZEA

3.194 bazkidek
parte hartu dute
urte honetako
bidaietan

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko mendizaleak San Donaton.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Gernikako Feriara bisita egin zuten Arkupeak elkarteko 220 bazkidek
220 bazkide joan ziren azaroaren 19an Gernikako Feriara. Eguraldi bikaina lagun, ehundaka postutan ibili
ziren, produktuen kalitatea aztertu, aukeratu eta goxoenak erosten. Denerako astia izan zutenez, batzuk
toki adierazgarrienakbisitatzekoere aprobetxatu zuten.GernikakoArbola dagoen JuntaGeneraletakoetxe-
ra joan ziren eta 1937ko apirilaren 26ko bonbardaketak utzitako sarraskian oinarritutako Picassoren Guer-
nica koadroaren kopia ere ikusi zuten, horma batean margotua. Eguerdian, denak jatetxera joan ziren, eta
bazkalondoan Jose Angelen doinuekin dantzan aritu ziren, etxera bueltatu aurretik.
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ARESO

Euskal kantu
eta jolasek
alaitu zuten
bazkalondoa

Juana Mari SAIZAR
Euskaraz bizi den

herriakeuskararenegun
borobila ospatu zuen
azaroaren28an.Eguer-
diko 12etan Panpano-
ziri aldizkariaren hiru-
garren alearen aurkez-
pena eta dokumental
emanaldia antolatu zi-
ren eta handia izan zen
sortutako interesa;uda-
letxeko aretoa bete iza-
nahorrenadierazle.Kris-
tina Urrutiak egin zuen
aldizkariarenaurkezpe-
na eta bide batez, da-
tozen urteetan Leitzal-
deko Euskara Teknika-
ria izanen denak, bere
buruaaurkeztekoapro-
betxatu zuen tartea. Bi
dokumental eskaini zi-
tuztengero,euskaraga-
itzat hartuta, errealitate
desberdinak agerian
uzten zituena. Bazka-
lorduan Pake-Toki el-
kartean bildu ziren de-
nak, banabar jate he-

rrikoanetabazkalondo-
an agerian geratu zen
herrian kanturako afi-
zioa badela. Trikiti eta
panderoaren laguntza-

rekin, euskal kantuak
abestenarituzirenhaur,
gazteetahelduak.Arra-
tsaldean jolaserako tar-
teaere izanzen.Lau tal-

detanbanatuta imintzio,
kantu, marrazkiak egi-
nez edo hitz debekatu-
ak erabili gabe, taldeki-
deei arrastoan jarri eta
hauek ezkutuan ze-
goen hitza asmatu be-
har zuten. Ateri zegoe-
la aprobetxatuz, ilun-
tzeankantu jiraeginzen
herrianbarnaetabuka-
tzeko talo goxogoxoak
jateko aukera izan zen
eskolako trinketean.
Egunean zehar lortuta-
ko dirua, Tuterako Ar-
gia ikastetxeari bidali-
ko zaio.

OSPAKIZUNA � AZAROAREN 28AN

Euskararen eguna giro
bikainean joan zen

UTZITAKO ARGAZKIA

Kalabaza galanta Juantoneko bordan
JuantonekobordakoJoxepa ikus litekeargazkian60
kilokokalabazarekin.Ezdakigusekretuberezirenbat
ote duten horrelako aleak ateratzeko!

ARGAZKIAK: E. IRAOLA
Herritar asko bildu zen azaroaren 28ko ekitaldietan.

Eguberrietako
ekitaldiak
Abenduaren22an,es-
kolako festa antolatu
dute eta 24an herrian
zehar eguberrietako
kantuak abestuz ibili-
ko dira haur eta gura-
soak.Urterobezalaxe,
Guraso Eskolak anto-
latzendueneguberrie-
tako saskia ere prest
dute.Mugitu boletoak
eskuratu nahi baditu-
zue!

� FLASH
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LEITZA

Indarkeria
sexistaren
aurkako tailerra
eginen dute
Amazabalen

JM BARRIOLA
Emakumeenindarke-

ria ezabatzeko nazioar-
teko eguna zen azaroa-
ren25eanetahorrenha-
rira,egitaraumardulaan-
tolatu zuen herriko ber-
dintasun batzordeak.
Azaroaren 21ean zine-
an eskaini zuten Nes-
kak gara eta zer? an-
tzerkiarekinemanzioten

hasiera egitarauari eta
azaroaren 25ean, elka-
rretaratzejendetsuaizan
zen iluntzeanLopeneko
atarian.Leitzakoazokan
ere, informazio gunea
jarri zuten eta gaiari bu-
ruzko informazioa eta
txapak banatu zituzten.
Amazabal institutuanere
gaia lantzen ari dira eta
abenduaren 10ean in-
darkeriasexistenaurka-
ko tailerra eginen dute
DBHko ikasleek.Horre-
taz gain, Zirkulo taber-
nan arte erakusketa
egon da ikusgai gaiare-
kinzerikusiadutenarte-
lanekin.

170 saski
Errigoraren alde
Errigoraekimenakeus-
kara eta Nafarroako
Erriberakoproduktuak
bultzatzeaduhelburu.
Bertako ekoizleei la-
gundu eta modu sos-
tengarri batean egin-

dako produktuak es-
kuratzekoaukeraema-
ten du. Gainera, Na-
farroako hegoaldeko
euskara bultzatzeko
irabazien%10bidera-
tzenda. LeitzaetaAre-
soartean170saskies-
kuratu dituzte.

ARGAZKIAK: AGUSTIN ARANBURU

Torrearen aldeko herri kirol saio berezia
Azaroaren 15ean kirol jaialdi ederra izan zen herrian
Torrea eta kirola auzolanean lelopean. Hasieran pla-
zan egitekoa bazen ere azkenean frontoian egin be-
har izan zuten eguraldiak baldintzatuta. Bertan
herritar ugarik parte hartu zuten: Aurrerako dan-
tzariek, laisterkariek, herriko gazteek, alkate ohiek...
Kirolariak modalitate ezberdinetan lehiatu ziren hiru
taldetanbanatutaetajaialdiaribukaeraborobilaema-
nezaizkoranerakustaldiaeskaini zutenherrikobibe-
teranok. Patxi Astibiak 72 urterekin, 80 ontzako en-
borra moztu zuen 12 minutu eta 28 segundotan eta
Enrike Bildarrazek 80 urterekin kanaerdikoa mozte-
ko 03:05 denbora behar izan zuen. 600 ikusletik go-
rak txaloz eskertu zuten ahalegina.

GIZARTEA� EKIMEN UGARIREN BIDEZ

Emakumeen
aurkako
indarkeriari
ezezko garbia

‘Hilen xarma’
liburua aurkeztu
berri du
Azken300urte inguru-
an, Leitza, Areso, Goi-
zuetaeta ingurukohe-
rrietangertatudirenhe-
riotzabortitzenberri ja-
so du Patziku Perure-
nak Hilen xarma libu-
ruan. Bilketa historiko
eta etnografiko handi
baten emaitza, Elkar
argitaletxearen esku-
tik eman du argitara.
Batetik, udal, epaitegi
eta elizetako artxi-
boak arakatu ditu eta
bertan,datuxehezga-
in, gizartearen berri
ematen duten zertze-
ladak ere topatu ditu.
Bestetik,herriarenme-
moria jaso du, zaha-
rrekinkonfiantzan izan-
dako solasaldi luzeen
bitartez. Horrela osa-
tudubilketamarduleta
harrigarri hau, ahozko
euskararen kolore eta
zaporez ondua. Peru-
renaren hitzetan, libu-
ruan «hiztun sentzillo-
ek» esateko duten ho-
ribiltzenahaleginduda
eta, horregatik, adine-
koek kontatutako pa-
sarteak tokiko euska-
ran transkribatu ditu.
Liburuaren aurkezpe-
nean azaldu zuenez,
zeregin honen bidez
herri literaturaeginna-
hi izan du, «egungo
merkatuan dagoen li-
teratura burgesareki-
ko ezberdina».

Pertsonaia
Patziku PERURENA
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LEITZA

92 espezie
bildu ditu Jose
Migel Elosegi
herritarrak

JM BARRIOLA
‘Duela 30 urte hasi

zen Jose Migel Elosegi
zuhaitzen enborrak bil-
tzen, eta horietatik e-
paiak atera eta dotore
lijatu ondotik, txukun
izendatuduespezieba-
koitza.Material horiba-
liatuta erakusketa jarri
da orainUdaletxeko le-
henengosolairuan,mo-
du iraunkorrean. Guzti-
ra 92 espezietako 106
pieza jarri dira ikusgai.

DenakLeitzakodermio-
anaurki litezkeenespe-
zieak dira. Asko dirudi-
te,bainaoraindikespe-
zie gehiago ba omen
daude herrian.

ERAKUSKETA � MODU IRAUNKORREAN

Zuhaitzen
bilduma oparoa
ikus liteke
udaletxean

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI

Leitzatik Goizuetarako bidea egin dute mendizaleek
Azaroaren 28an egin zuen Mendibil mendi taldeak Leitza kaxkoz kaxko ibilbi-
deko bigarren etapa. Eguraldiak ez zuen askorik lagundu eta aurrekoan baino
lagun gutxiago animatu ziren, 18 hain juxtu. 7:30ean Urtotik atera eta euripe-
an ibili ziren 12:00ak arte. Bidean zenbat ur aurkitu genuen ikus liteke argazki
batean. 13.00etan Goizuteara iritsi ziren eta han 23 lagunek ederki bazkaldu
eta arratsalde pasa egin zuten. Hurrengo irteera, mugarrien bueltako hiruga-
rrena; Rezola zentraletik, Kortekobordara eginen dute eta ondoren urte amaie-
rako bazkaria eginen dute.

Dementzia eta
komunikazioaz
solasean
Abenduaren16an,Lei-
tzako Osasun Etxeak
eta AFANek antolatu-
ta, Dementzia duen
pertsonarekinkomuni-
kazioa hitzaldia eskai-
niko du Aintzane Ma-
riezkurrenak16:00eta-
tik 18:00etara Uda-
letxean.

‘Amama’ filma
ikusteko aukera
Abenduaren 9 eta 11n
Asier Altunaren filma
ikustekoaukera izanen
da. Ostiralean gaueko
10:30ean eta igande-
an 19:30ean.

� FLASH
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GOIZUETA

Eskulangileak
eta kirol
erakustaldiak
eskolako
frontoiko
aterpera
eraman
zituzten

TTIPI-TTAPA
Urteko zita garran-

tzitsuenetakoa izanzen
herrianazaroaren28an,
Azienda Feri Egunaren
hamabigarren edizioa,
hainzuzen.Azienda,ar-
tisau eta nekazaritza
produktuen postuak
ikusgai izan ziren goi-
zean zehar, baita trikiti-
lariak, joareegileak, sa-

gardo egileak, txurro
egileakedo labaderoan
Oihana Insaustik jarri-
tako koadro erakuske-
ta.KulturTaldeak,Gazte
Asanbladak, Gurasoak
Guraso Elkarteak eta
Umore Ona elkarteak,
Udalaren laguntzaz an-
tolatu zuten aurtengoa.
Euriaren eraginez,

eskulangileen produk-
tu gehienak eskolako
frontoira eraman behar
izan zituzten. Azienda,
artisau eta nekazaritza
produktuen postuak
ikusgai izan ziren larun-
batean. Aziendei dago-
kienez, betizuak, ahun-
tzak,zerriak,akuriak,as-
toak, zaldikoak, beho-
rrak,untxiak,oiloak,ar-
diak… ikustekomodua
izan zen. Yandeneko

atarian dolarea presta-
tu eta sagardoa egiten
erakustaldia ere eskai-
ni zuten Bakerotarrek,
iazbezala.Horretazga-
in,barazkiak, taloaketa
baserrietako beste ha-
inbesteproduktuplaza-
ratu zituzten.Joxe Mari
‘Tx imis tak ’ e ta la-
guntzaileekzerriahil eta
puxkak egin zituzten.
Inaxio Perurenak era-
kustaldia eskaini zuen
harri jasotzen. Herri
bazkarian, berriz, 435
lagunbilduzirenetaon-
dotik,ohikoadenez,ze-
rriarenpuskakzozketa-
tuzituzten.Bazkariaeta

bazkalondoaElutxatxa-
rangak alaitu zuen.

EGUTEGIA
Azken urte hoietako

ohiturari segituz,herria-
ri estu lotutako gai bat
hartu eta egutegia pu-
blikatu du Goizuetako
Ezker Abertzaleak aur-
ten ere, herriko dantza-
rieiprotagonismoaema-
nezaurtengoan.Ohibe-
zala,FeriaEguneanjarri
zutensalgai etxeguzie-

tanzintzilikatuaegonen
den egutegi eder hau.

ARGAZKI LEHIAKETA
3 eta 16 urte bitarte-

koei zuzendutako ar-
gazki lehiaketa ere an-
tolatu duGuraso Elkar-
teak, feriaegunagaitzat
hartuta. Lanak g.elkar-
tea@hotmail.comhelbi-
dera bidali edo Goxa-
likobuzoianutzi. Irabaz-
leaksorpresarenbat iza-
nen du saritzat.

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 28AN

Euriak ez zuen
Azienda Feria
zapuzterik izan

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 21ean burutu zen udal taldeak deitu-
tako I. Herri Batzarra. 25 pertsona elkartu ziren
eta balorazio positiboa egiten dute antolatzaile-
ek.Lehenengo,udalkideek,herriprogramarierre-
pasoaeginzien,orainarte landutakohainbatgai-
ren inguruan eta ondorengo hilabeteei begira,
burutuko dutenaren inguruan. Horien artean ai-
patu, etxebizitzaren inguruan sortuko den lan-
taldea. Ondoren, 2016ko aurrekontuei begira,
proposamenak jasotzekomomentua izanzeneta
hor, herritarren txanda izan zen. Batzarrera ger-
turatutakoek, hurrengo urtean dirua zertan in-
bertitu proposamenak egin zituzten. Antolatzai-
leen esanetan, oso parte-hartzailea izan zen ba-
tzarra. Proposamen asko atera ziren, beraiek es-
pero zutena baino ideia gehiago eta anitzagoak.
Orain,2016koaurrekontuetarakoaurreikusiakdi-
tuzten diru sarreren arabera erabaki eta aztertu
beharko da, proposamen guzti horietatik zein
den bideragarriena eta zeini eman lehentasuna.

AZAROAREN 21EAN DEITU ZUEN UDAL TALDEAK

I. Herri Batzarraren balorazioa

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Xalto Saria irabazi zuen Alazne Untxalo iturendarrak
Azaroaren 20an Umore Ona elkartean jokatutako Xalto bertso sariketaren ha-
mahirugarrenedizioaren finaleanAlazneUntxalo iturendarranagusituzen,Saioa
Alkaizarekin buruz burukoa jokatuta. 40 lagun bildu ziren afarian. Untxalo eta
Alkaizarekin batera Patxi Castillo, Iker Gorosterrazu, Manex Mailharin, Sarai
Robles eta Egoitz Gorosterrazu aritu ziren kantari.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Baserrietako barazki ederrak ere plazaratu zituzten feria egunean.

Ba al zenekien
Egur loteakHerrikoEtxeaneskatzekoepeaur-
tarrilaren 15ean bukatuko dela.

?
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ARANO

Herriko guraso
eta umeen
artean osatu
dute

Ainhoa ANSA
Abenduaren8an,as-

korentzat jaieguna izan-
go dela aprobetxatuz,
herrigintzaeskolaanto-
latu da. Herritarrak bil-
du eta herriarekin zeri-
kusia duten gaiak lan-
tzea izan ohi da eskola
hauenhelburuaetaora-
ingo honetan Olentze-
rorenpanpinaberriaegi-
tea zen asmoa. Guraso
eta umeak elkarlanean
aritu,kantakentsaiatu...
segituan iritsiko diren
gabonetarako dena
prest edukitzea da as-
moa!
Ezdahau izanaben-

duan antolatutako eki-
taldi bakarra. Euskara-
ren Egunaren harira,
Pello Añorga ipuin kon-
talaria etortzekoa zen
herrira, arratsaldeko
6etatik aurrera udale-

txeko ganbaran saioa
eskaintzera.

Beste behin ere
inkomunikatuta
Azaroaren23an, go-

gotikbotazueneuriaeta
arratsaldeanAranoinko-
munikatua gelditu zen
berrizere.Urumeabide-
ra atera zen puntu bate-

anbainogehiagotan,eta
GoizuetaraetaHernani-
ra joateko bideak itxita
geldituziren.Herritarrak,
batzuk irten ezinda eta
beste asko etxera buel-
tatu ezinik gelditu ziren.
Goizuetara bidean,
Arranbidenegitengenu-
en Urumearekin eta ho-
nek zekarzkien ur zakar
etaurertzekoondakine-

kin topo. Hernanira bi-
dean Aboñon atera zen
erreka, errepidea puntu
honetan ere itxiz. Zorio-
nez, arratsalde eta gau
bateko kontua izan zen
eta hurrengo egunean
urakberebidera itzuli zi-
ren. Horri esker, jende-
ak lanera normaltasun
osozjoatekoaukeraizan
zuen.

GIZARTEA � HERRIGINTZA ESKOLAN EGINA

Olentzeroren panpina berria
izango dugu aurten

GIZARTEA

Azaroaren
25aren bueltan
egindako eki-
taldiek gogoe-
tarako premia
erakutsi dute

ARGAZKIA: GIZARTE ZERBITZUAK

Leitzaldeko udal langileek formakuntza saioak egin dituzte
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko udal langileak azaroaren 11 eta 18an, 8
orduko ikastaro baten parte hartu dute. Ikastaro honek bi helburu nagusi zitu-
en; batetik, Babestutako Enpleguan lana egiten duten pertsonak bideratzen
ikastea eta bestetik beharrezkoak diren ezagutza eta trebetasunak lantzea.

Ainhoa ANSA
Emakumeenkontrako
indarkeriagaitzesteko
hainbatekintza izandi-
ra herrian. Hasteko,
Nafarroako Berdinta-
sun Teknikariek Ema-
kume eta neskatilen
kontrako indarkeria
guztienaurka izenburu-
pean idatzitako adie-
razpenarekin bat egin
zuenAranokoUdalak.
Difretpelikulaere ikus-
teko aukera egon zen
emakumeenganako
indarkeriaren kontra-
konazioartekoegune-
an, berdintasun ba-
tzordeak antolatuta,
eta bertaratu ziren
emakumeek gustura
ikusi zuten. Beharba-
da, emakumeak ba-
karrikagertu izanago-
goeta egitekoa litza-
teke, horrelako egun
batek guztiok elkarre-
kineginbeharreko lan-
keta bat eskatzen ez
ote duen.
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Belateko
baselizaren
inguruko
solasaldi-
erakusketa
izanen da

TTIPI-TTAPA
Urtea ongi akitzeko,

azken hilabetea kultur
ekintzaz beterik dator
Baztanera,adinetagus-
tu guztietarako eskain-
tzak oparituz. Anto-
latzaileezberdinakdau-
de egitarau honen gi-
belean: Baztango uda-
leko kultura batzordea,
Legateelkartea,Baztan
udalmusikaeskola,Eli-

zondokoabesbatza,Al-
mandozko herria eta
Baztan-UrdazubikoDo-
nejakueBidearenLagu-
nen Elkartea, bertzeak
bertze.
Abenduaren 13an,

igandea, Adarretatik
zintzilik helduentzako
antzerkia eskainikodu-
te IruritakoDamasoZa-
balza Gizarte Bilgune-
an Ane Zabala eta Gal-
der Perez aktoreen es-
kut ik, arratsaldeko
7etan.
Hilaren 18an, ortzi-

rala, Mikel Ramos ar-
keologoak Baztango
Donejakue bidearen
berreskuratzea:Belate-
ko Donejakue baseliza-
renarkeologia-induske-

ta hitzaldi-erakusketa
eskainiko du Alman-
dozko Beola jatetxea-
ren aretoan, 19:30ean.
LekarozenFaustina-

rekin munduratuz an-
tzezlana ikustekoauke-
ra izanen da abendua-
ren26an,asteartea,Es-
kola zaharrean 12:00e-
tan, Legate elkarteak
antolatuta.Etaarratsal-
deko 6etatik aurrera
Eneko Etxebarrieta eta
Miyuki OkaberenHego
Amerika ezagutuz do-
kumentalaeskainikodu-
te elizan.

EZ DADILA MUSIKA
ISILDU
Musikak ere bere le-

kua izanen du abendu-
ko egitarauan.
Abenduaren9an,as-

teazkena, Elizondoko
abesbatza ttikiaren en-
tsegu irekia eginen da
Iruritako Damaso Za-
balza Gizarte Bilgune-
an arratsaldeko 7etan.
Hilaren 12an, larun-

bata, IbaiertzetaElizon-
dokoabesbatzekahots
kontzertua eskainiko
dute Arizkungo elizan
20:00etan.

Udalmusikaeskola-
ko ikasleekabenduaren
19an, larunbata, Ariz-
kungoelizaneguberrie-
tako kontzertua ema-
nendute17:00etan.Eta
abenduaren 22an, Eli-
zondoko Fco. Joaquin
Iriarte Zahar-Etxean
egonen dira 17:30ean.
Akordeoilari taldeko

ikasle eta ikasle ohiek
emanaldiaeskainikodu-
te Elizondoko elizan
abendua ren 26an ,
18:00etan,Migel Iparra-
girreren zuzendaritza-
pean.

KULTURA � KONTZERTUAK, ANTZERKIA, ERAKUSKETA

Abenduko
kultur agenda
oparoa prestatu
dute aurten ere

BAZTAN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baztango Donejakue bidean dagoen Belateko baseliza hizpide izanen da hilaren 18an.
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Udalez
gaindiko plan
sektorial bezala
izapidetu
beharra dago

TTIPI-TTAPA
Bidasoko Bide Ber-

deaElizondorainoekar-
tzeko asmoa aspaldi-
koa da. Horren haritik,
azaroaren30eanBaztan

eta Bertizarana udale-
tako ordezkariak, Eli-
zondoetaLekarozkoal-
kateaketaCederna-Ga-
ralurrekoteknikariak ibil-
bidea behin betiko ze-
haztekohasierakoproi-
ektuan barna ibili ziren.
Elizondorainoko tarte-
ak Ber t izarana eta
Baztango udalerriak
hartzen dituenez uda-
lez gaindiko plan sek-
torial bezala izapidetu
beharra dago. Horreta-

rako, bidearen hasiera-
koproiektuaeginzuten;
haatik, jasotako txoste-
nekin eta Baztango he-
rrietakoalkateen iritzia-
ren faltan, Bide Berdea
pasatu daitekeen toki-
tik barna ibili ziren, Le-
karoz eta Elizondo ar-
teko loturarik hoberena
zehaztekoeginahalbe-

rezia eginez. Bildutako
ekarpenekin LKS ahol-
kularitzak behin betiko
proiektua idatzi behar-
ko du. Ondotik Nafa-
rroakoGobernuakuda-
lez gaindiko plan sek-
toriala onartu beharko
du eta, hala behar iza-
nez gero, desjabetzak
eginen dira. Azkenik

Estatuko gobernuari fi-
nantziabideaeskatube-
harko zaio. Printzipioz
Espainiako Gobernuak
BideBerdeak%100ean
finantziatzenditu.Gau-
zak ongi bidean Bide
berdearen Elizondorai-
noko tartea legealdiho-
netan egin beharko li-
tzateke.

BAZTAN

GIZARTEA � LEGEALDI HONETAN EGIN NAHI DUTE

Bide Berdearen
Elizondorainoko
tarteari bulkada
eman nahi zaio

HERRIZ HERRI | 47

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertizarana eta Baztango udal ordezkariak, Elizondo eta Lekarozko alkateak eta Cederna-
Garalurreko teknikariak ibili ziren etorkizunean Bide Berdea izan daitekeen eremuan.

TTIPI-TTAPA
Iruritarrak, Jesus Jaimerenaren ar-

gazkiak liburuarenaurkezpenaeginen
dute abenduaren 11n, ortziralean
19:30ean, Iruritako Jauregiartean.
Liburuhonetan1960. hamarkada-

ko Iruritako herria eta herritarrak ar-
gazkitan ikusten ahal dira. Jesus Jai-
merenaapeza Iruritanbizi zeneanate-
ratako irudiak dira. Originalak diapo-
sitibetan daude, herritarrek ikusteko
emanaldiak prestatzen zituelakoz.

JesusJaimerenaSalaburu1929ko
urriaren 16an Iruritan sortu zen eta 24
urte zituelarik apeztu zen. Don Jesus,
apeza argazkizale afizionatua izateaz
gain,pilotazalea,musikazaleaetaeus-
kaltzalea izan zen, eta horrela segitu
zuen 70. hamarkadaren hasmentan
Lekunberrira joan zenean ere. Hala
ere,egun,bereaportazioariburuzgal-
detutakoan, berak ez zuela deus egin
dio, afera guzti horiek iruritarrek egin
zituztela!

ABENDUAREN 11N IRURITAKO JAUREGIARTEAN AURKEZPENA

Jesus Jaimerenaren argazkiak liburuan bilduak



Lehenbizikoa
ahobatez
onartu zuten,
bigarrena
UPNren
abstentzioarekin

TTIPI-TTAPA
Azaroaren26kouda-

leko ohiko osoko bilku-
ran udaleko lan taldean
arkitektu teknikoa iza-
teaahobatezonartuzen.
Gobernu taldean diren
EH Bilduk eta Ezkerrak
proposaturik eta Auzo-
lanean, UPN eta Geroa
Bairen babesarekin hi-
rigintzakoudalzerbitzua
hobetzen lagundukodu-
en erabakia hartu zen.
Arkitektu teknikoaren la-
na izanen da hirigintza-
ko eta eraikuntzako
txostenak tramitatzea,
zehapen espedienteei
buruzko txostenak egi-
tea, irekiera eta lehen
erabilera espedienteei
bu ruz i n fo rmaz ioa
ematea eta horiek iza-
pidetzea, abiarazi nahi
diren jarduerei buruzko
galderak erantzutea,

udal lanetarako memo-
ria teknikoakegitea,udal
lanak zuzentzea eta
egindako lanakegiazta-
tzea, udaleko manteni-
mendu zerbitzuak gain-
begiratuetaaholkatzea,
bertzeakbertze.Arkitek-
tu teknikoaren kostua
urteko 44.323 eurokoa
izanen da. Hilabetero
1.661 euroko soldata
garbia izanenduetaeus-

karakoC1maila izanbe-
harko du. Azaroaren
26ko bilkuran udaleko
lantaldeanarkitektu tek-
nikoa izatea onartu on-
dotik orain enplegu pu-
bliko deialdia antolatu
beharko da. Horretara-
ko beharrezkoak diren
plegu tekniko eta admi-
nistratiboak eginik, on-
dotikhautaketaazterte-
ketak eginen dira.

HONDAKIN TEKNIKARIA
ERE BAI
Pleno berean, udal

lan-taldean hondakin
teknikaria izateko pau-
sua eman zen. EHBildu
etaEzkerrarenproposa-
mena Auzolanean eta
GeroaBairenbabesare-
kin eta UPNren abs-
tentzioarekinonartuzen.
Azkeneko bi urtee-

tanudaleankontratu la-

borala zuen hondakin
teknikariaegonda.Kon-
tratualdiaakiturik,pos-
tu hori udaleko lan-tal-
deankontratuadminis-
tratiboarekin ateratze-
ko erabakia hartu da.
Ikusirikhondakinenku-
deaketa politika publi-
koetan hartzen ari den
indarraetaEuropatiketa
Nafarrotik finkatzen di-
ren birziklatze helburu-
ak, udal mailan helbu-
ru horiek betetzeko ba-
liabide iraunkorrak be-
har dira. Bertzeren ar-
tean, arloa bideratzeko
teknikari gaituak.

Nafarroako hiri hon-
dakinen plan berriak
2025erako bilketa be-
rezituarenmaila%70e-
koa izatekohelburuadu
etaorganikoena%50e-
koa. Gainera obretako
hondakinen trataeraeta
bertze zenbait gai hor
daude.Hondakin tekni-
kariakurteko39.358eu-
roko kostua izanen du
etahilabetero1.589eu-
rokosoldatagarbia iza-
nen du. Ondoko astee-
tanpleguakprestatuon-
dotik lan eskaintza pu-
blikoa eginen da.
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GIZARTEA � AZAROAREN 26KO UDAL BATZARRAREN ERABAKIAK

Lan taldean arkitektu teknikoa eta
hondakin teknikaria izanen ditu Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroaren 25aren inguruan hainbat ekitaldi egin dituzte
Emakumeenganako indarkeriaren inguruan hainbat ekitaldi egin dituzte azaro-
an. ElizondokoLanbideEskolan eta LekarozkoBHI Insttitutuanegin zirenhezki-
detza tailerren (argakian), berdintasun gaien inguruko formazio saio irekien eta
Xabier Odriozola Ezeitzaren liburu aurkezpenaren ondotik, Itsaspeko Bihotzak
erakusketa zabalduko zen. Iruritan antzerkia ere egin zen eta azaroaren 25ean,
elkarretaratze jendetsua egin zen Elizondoko plazan, euripean.
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UPNk eta
patronatuko
albazeek
aurkeztutako
alegazioan
udalak
estatutuak
berritzeko
eskumenik ez
duela dio

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Francis-

coJoaquin Iriarte zahar
etxeko estatutu berriei
buruzko alegazioetaz
e rabak i beha r zen
Baztango Udaleko az-

kenekoosokobilkuran.
UPNk eta patronatuko
albazeek aurkeztutako
alegazioetan udalak
estatutuak berritzeko
eskumenikezzuelazio-
ten eta, hori horrela,
UPNk, Geroa Baik eta
Auzolaneanekalegazio
hori onartuetaberritze-
ko prozesuabertan be-
hera gelditu zen.
Haatik, zahar etxea

erakundepublikoauto-
nomoaedofundaziopu-
blikoa izanik estatutu-
en berritzea udalaren
eskumenadelaargudia-
tu dute EH Bilduk eta
Baztango Ezkerrak.
Horretarako udal idaz-
karien txostenak aipa-
tu dituzte eta TANen ju-

risprudentzia ere bai.
Zahar etxeko esta-

tuenberritzeaaurtengo
apirileanabiatuzen.Hel-
burua diru publikoare-
kin finantzatzendenera-
kundeagardenagoaeta
demokratikoagoa iza-
tea zen. Horretarako,
bertzerenartean,patro-
natukokuarteletakoor-
dezkariakkuartelbakoi-
tzeko herriko batzarre-
enongi ikusiarekinhau-

tatzeaproposatzenzen.
Orain patronatuak au-
keratzen ditu.

Baztango
Mendigoizaleen
urte akabaila
Mendirik mendi ibili

ondotik,BaztangoMen-
digoizaleek urtea aki-
tzeko ekitaldi pare bat
antolatu dituzte. Aben-
duaren 18an, ortziral

arratseko 8etan Elizon-
doko Arizkunenean
BaztandikAlpeetaraeta
Norvegiara Mendieskia
emanaldiaeskainikodu-
te Arkaitz Muratori eta
Txomin Petrikorenak.
Abenduaren 23an,

asteazken arratseko
8etan Iran txirrindulaz
ikusentzunekoa eskai-
niko du Xabi Torresek
Erratzuko Etxelebert
txoko elkartean.

BAZTAN

GIZARTEA � UPN, GEROA BAI ETA AUZOLANEAN

Zahar Etxeko
estatutuen
berritzea
gelditu dute

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Oinezko antolaketa taldearen bizkar-besta
Urtebete luzeko lan gogorrari modu goxoan bukaera emateko, Nafarroa Oine-
zeko antolaketan batzorde ezberdinetan lanean aritutakoek bazkaria izan zu-
ten azaroaren 21ean Antxitonea trinketean. Egindako lanaz harro, lagunartean
giro ederrean egin zuten bazkaria eta bazkalondo luzea ehun lagun baino ge-
hiagok.
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Mapa osatzeko
herritarren
laguntza eskatu
dute

TTIPI-TTAPA
Herri-lurretako za-

bortegiengarbiketapla-
na martxan paratu na-
hi du Batzar Nagusiak
eta horretarako batzor-
de berezi bat ere osatu
dute. “Herri-lurrak gure
altxor eta ondare dira
eta Baztandar guztien
ardura da hauek garbi
mantentzea”,aipatudu-
teBatzarNagusitik.Bai-
na, tamalez, aunitz dira
gaur egun zikinak dau-
den xokoak. Planaren
barnean, lehenik egun-
goegoerarenedoabia-

puntuaren berri izateko
diagnosibategiteaezin-
bertzekoa ikusten dute
eta horretarako zabor-
tegi bezala funtziona-
tzen duten puntu hau-
ek identifikatu eta gar-
bitzeabeharrezko ikus-
tendute.Moduberean,
hemendik aitz inera
mendian eta lekuz kan-
po botatzen den zabo-
rraren pilaketa saihes-
tu nahi dute.
Hori dela eta herri-

tarrengana zuzendu da
BatzarNagusia, lehenik
eta behin puntu zikin
hauek identifikatzen la-
guntzeko. Horretarako
fitxa bat bete behar da,
zer motatako puntu zi-
kina den, non kokatua
dagoen eta argazki ba-
tekin.Fitxahauudalbu-

legoetan utz daiteke,
edo hondak i nak@
baztan.eushelbideelek-
tronikora bidali, 948
580006 telefonora dei-
tuzetaSMSedoWhats-
App bidez jakinaraziz
(636 759459).
Hasierako informa-

zioarekinsortutakopun-
tu zikinen mapa abia-
puntu bezala hartuz,
hauen garbiketarako
beharrezkoa den Ekin-
tza Plana diseinatu eta
martxan jarriko dute.
Planaren inguruan in-

formaziogehiagobehar
edo nahi izatekotan
abenduaren 10ean, or-
tzegun arratsaldeko
7etan Udaleko batzar

aretoan eginen den bil-
kura informatiboraetor-

tzekogonbitea ere egin
dute.

GIZARTEA � ABENDUAREN 10EAN BILERA EGINEN DA

Herri-lurretako
zabortegien
garbiketa plana
martxan paratu
nahi du Batzar
Nagusiak

ARGAZKIA ETA TESTUA: AMAIURKO ESKOLA

Terapia zakurrekin tailerra Amaiurko eskolan
Bocalan Biak Bat elkarteko hiru kide eta hiru laguntza zakurren bisita izan zu-
ten Amaiurko eskolan azaroaren 24an. «Nipon, Cake eta Agujak erakutsi zigu-
ten zein abilak diren arropak garbigailutik ateratzen, galtzerdiak kentzen lagun-
tzen, giltzak lurretik biltzen edota ipuinak aukeratu eta aditzen! Esperientzia
ederra izan da. Esker mile aunitz Bocalaneko lagunak!» idatzi dute eskolatik.

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Zenbait herritanuso-bandakdabiltzalakoara-

zo batzuk sortzen ari dira (adibidez nekazariei
ikuluetan, etxetan etab.). Horregatik, Udaletik
konponbidebatbideratzekoetaarazoakonpont-
zeko asmoz, Ehiza eta Arrantza elkarteekin ba-
tera plangintza bat antolatu dute.
Juan Cruz Iriarte, Ingurumen, Nekazaritza eta

mendietako zinegotziak aipatu duenez, «plan-
gintzaren barne dago jakitea zein herrietan eta
zein lekuetan dauden arazoak eta ondotik era-
baki nola aurre egin usoei, alde batetik tranpe-
kin eta bertzetik ehizatuz».

UDALAK ETA EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEAK

Herrian dabiltzan uso-banden
kontrako kanpaina hasi dute



Oposizioak
salatu du obra-
baimena atzera
bota zutela
epaitegiek

TTIPI-TTAPA
Langile bat hil eta

bertze hiru zauritu ziren
aza roa ren 25ean
Dantxarinean, eraikin
batbeheiti etorrita.Sal-
toki berri bat eraikitze-
ko lanean ari zirenean
bigarren solairuko zati
bat gainera erori zitzai-
en langileei. 47 urteko
langile bat hil zen ezbe-
harrean eta beste hiru
zauritu, horietatik bat,
Oizko25urtekogaztea,
larri eraman zuten.
Urdazubi Elgarrekin

udal taldeak salatu zu-
en, «Nafarroako Admi-
nistrazioAuzitegiakha-
la aginduta, eraikin ho-
nenobra-baimenakber-
tan behera geratuta»
zeudela.Oposizioakdio
«auzitegiak ez zituela
balekotzat jo, hirigintza
proiektuanzehaztutako
gehiegizkoaltueragain-
ditzen zutelako». Alka-
tearen jokabide «ardu-
ragabea» arbuiatu du-
te, arriskuen jakinaren
gainean egonda ere la-
nak ez zituelako eten.
Santiago Villares al-

kateak, bere aldetik,
adierazi du oposizioko
kideek «egoera baliatu
eta sarraskijale oportu-
nistengisara jokatu»du-
tela, «politikanezdude-

nakbalio».Gaineratudu
«ohituak» daudela «eu-
ren gezur eta erdizkako
egiekin, baina oraingo-
an urrunegi joan dira.
Ezbeharraren erantzu-
leak gu garela diote».
Ezbeharra gertatu den
eraikinaren inguruan
epaitegiak emandako
erresoluzio bat badela
onartu du Villaresek
«azaroaren16an jakina-
razi zitzaion Udalari.
Eraikinarenaltuerariegi-
ten zaio erreferentzia
bainaeraikinaeraistea-
ri espreski egiten zaio
uko».Eraikinarenaurre-
koaldeetakobatek,us-
tez, 15 metroko gehie-
nezko altuera gain-
ditzen zuelako abiatu

zen auzibidea eta Villa-
resen erranetan, «age-
rikoadagaizkiulertubat
egon zela planoak in-
terpretatzeko orduan».
Behin eta berriz azpi-
marratu du, gehiegizko
altuera «zalantzarik ga-
be» errespetatuko de-
la. Epaiaren berri jakin-
dakoan «harritu egin zi-
ren eta euren kezka ba-
karra arazoa nola kon-
pondukozenetahorrek
udaletxearentzat zein
kostu ekonomiko iza-
nen zuen jakitera mu-
gatu zen». Egindako
adierazpenakabokatuei
helarazi dizkiela ere

azaldudualkateak«Ur-
dazubi Elgarrekin tal-
dearen aurkako akzio

legalak abiatzeko ma-
teriarik baden ikus de-
zaten».
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URDAZUBI

GERTAERAK � LANGILE BAT HIL ZEN

Dantxarineko
ezbeharraren
harira polemika
sortu da

ARGAZKIAK: FRANCISCO VARELA-INTERVIDEO
Bigarren solairuko zati bat gainera erori zitzaien langileei.
Urdazubi Elgarrekin taldearekin batera LAB, Geroa Bai eta EH
Bilduk babestu zuten azaroaren 28an egin zen elkarretaratzea.
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Nafarroako
Gobernuko
ordezkariak
izan ziren
ekitaldian

TTIPI-TTAPA
Manu Ayerdi Nafa-

rroakoGobernukoEko-
nomia Garapenaren le-
hendakariordeak eta
Isabel Elizalde Landa
Garapena, Ingurumena
eta Tokiko Administra-
zioarenkontseilariak,al-
katearekin eta bertze
agintariekinbatera,Kul-
tur Etxe berria inaugu-
ratu zuten azaroaren
21ean.
Eraikin berriak frai-

deen elurtegiaren eta
Urdazubikoerremental-
degi zaharraren lekua
hartzen du, erortzear
zeuden bi eraikin, ale-
gia. 366 metro koadro-
koazaleradu.Behe-so-
lairuan, bisitariak har-
tzeko gunea, turismo-

informazioa eta denda
txiki bat ditu, eta goiko
solairuan, berriz, herri-
ko bizilagunek eta el-
karteek euren bilereta-
rako eta prestakuntza-
rako erabil dezaketen
areto bat.
E ra i k i n be r r i a

abuztuaren 1etik dago
irekia, Turismo Bulego
gisa. Pertsona bat du-
tekontratatutahorreta-
rako, eta 10:00etatik
13:00etara eta 15:00e-
tatik19:00etaraematen
du zerbitzu. Orain arte,
hitzaldiak, konferentzi-
ak, film-proiekzioaketa
argazki-erakusketa bat
hartu ditu, hainbat eki-
talditan.
Apiriletik aitzinera,

denboraldi altuan, or-
dutegi jarraituarekin
hastea espero dute.
Kultur Etxea uda

aurretik eraiki zuen Pe-
droarena, eraikuntza
enpresak, eta obraren
zenbatekoa319.199,97
eurokoa izan da, Euro-

par funtsetatik 50.000
eurokodiru-laguntza ja-
so dutelarik lanak bu-
rutzeko (Cederna-Ga-
ralur).

GIZARTEA � AZAROAREN 21EAN

Kultur Etxe eta
Turismo Bulego
berria
inauguratu dute

URDAZUBI

ARGAZKIA: ALFIL COMUNICACION

Agintariak, Kultur Etxearen inaugurazioan.

ARGAZKIA ETA TESTUA: INIGO IMAZ

Kantu Zaharren Eguna Lugaranan
Urtero bezela, Venta Peioko Lugarana jatetxean ospaturiko Kantu Zaharren
eguna arrakastatsua izan zen. Euskal Herri osotik etorritako jendeak euskal
kantak abestu eta dantzatu ahal izan zituen.

Ba al zenekien
Etxelekua gasnategiak World Cheese Awards
Sariketan urrezko domina jaso duela Britainia
Handiko Birminghan hirian.

?
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Euskal
xerriaren
kalitatea
aitortzeko

Franck DOLOSOR
Ezpeletako piperra,

Iratiko gasna eta Irule-

giko arnoen ondotik,
laugarren sormarka er-
diestekotan dira Ipar
Euskal Herriko laborari
eta ekoizleak: Kintoa
euskal xerriaren labela
aitortzen duena hain
xuxen.Senperenere in-
darrean izanen da eza-
gupen berri hau lehen

bi aitortzak jadanik di-
ren bezala. Euskal He-
rrian arrunt galdua zen
euskal xerr i arraza
1989an Parisko labo-
rantzasaloineanezagu-
tuzuenPierreOteizaal-
dudarrak. Rennes eta
zenbait parketan ziren
euskal xerriak erosi eta

Alduderat ekarri zituen
arrazaberpiztekogisan.
Gaurko egunean 100
langilebiltzendituensai-
la sortu da eta 14 urte-
ko lanen ondotik sor-
marka lortzekotan dira.
Urte guziz 3.000 zerri
eta 300 tona haragi
ekoizten eta transfor-

matzendituztemundu-
an barna saltzeko, lais-
ter Ameriketako Estatu
Batuetan. 50 milioi eu-
roko irabaziak sortzen
ditu urtean euskal xe-
rriak.Sailahaunditzeko
ekoizle berriak miatzen
dituzte, baitaSenperen
ere.

ABELZAINTZA � URTE GUZIZ 300 TONA HARAGI

Kintoa sormarka
lortzekotan da
hamalau urteko
lanaren ondotik

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Hego Lapurdiko hautetsiak herri elkargo bakar baten alde
Ipar Euskal Herrian herri elkargo bakarra sortzearen proiektua gero eta indar ge-
hiago hartzen ari da. Herriko etxeko hautetsiek aho batez onartu zuten ideia eta
gehiengo osoa izan zuen ere hego Lapurdiko hirigunean. Herritarrei informazioa
banatzeko herriz herri dabilen autobusa apailatu du Batera plataformak. Hen-
daiatik abiatu zen egunean bertan ziren Christine Bessonart Senpereko ande-
re auzapez ohia eta Peyuco Duhart Donibane Lohizuneko auzapeza.

TTIPI-TTAPA
Parisko atentatuek ezinegon handia sortu zu-

en Senperen ere, herritar gehienek familiako nor-
bait edo lagunak baitituzte argien hirian. Jérémy
Trotin kazetari senpertarra BFM telebistako langi-
lea oporretan zen atentatuak gertatu zirelarik bai-
na lantokirat itzuli denetik ez du lan eskasik. Giro
arraroa bezain dramatikoa jasan dute lehenik bai-
na ondoko egunetan normaltasuna itzuli dela
azpimarratzen du.
Bertzalde, Belgikan ere alerta egoeran egon di-

ra. Bruselako herritarrek etxean egon behar izan
dute lau egunez lanerat joan gabe, hauen artean
Mélody Omnès senpertarra. Saltzaile gazteak dio
orain armadaren zaindariak daudela alde guzie-
tan. Gobernuak ordainduko dizkie kalte ordainak.

SENPERTARRENTESTIGANTZAPARISETABRUSELAN

Parisko atentatuek samin eta
ezinegon handia sortu dute

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Agintariak, Kultur Etxearen inaugurazioan.



126 kilometra
koadroko
eremua eta
hameka herri
hunkitzen ditu

Joana GERENDIAIN
Inguramenaz axola-

tzen den CADE elkarte-
ak bilkura ireki bat ani-
matuduazaroaren20an
LurBerrigelan,gaia izan-
ki SUDMINE mehategi
konpainiak urre miake-
tari buruzeginduenbai-
mena galdera. Proiektu
honek 126 km²ko ere-
mua eta 11 herri hunki-
tzenditu:Uztaritze,Hal-
tsu, Jatsu, Larresoro,
Kanbo, Itsasu,Luhusoa,

Senpere, Zuraide, Ain-
hoa eta Sara. Herriek
ezetza emanikan ere,
azken hitza Ekonomia
ministeritzakukanendu.
Bilkura horretan Béatri-
ce Cauuet arkeologoak
azpimarratudituproiek-
tuaren onarpenak ekar-
tzen ahal dituen ondo-
rioezezkorrak ingurume-
narentzat: ura trumilka
erabiltzea, merkurio eta
arsenikaren zabaltzea
bertzeak bertze, kenka
txarreanaurkitzea (AOP
Ossau Iraty, AOP Ezpe-
letakobiperra…).Galde-
gina izan da ere herrie-
ri erne egotea hartuko
diren erabakieri buruz
bereziki haien erabakia
ukatua baldin bada.

Idoki eguberriko
merkatua
Abenduaren 20an,

igandearekin Idoki labe-
ladutenhogoibatekoiz-
le eta hamar bat esku-
langilek parte hartuko
dute eguberrikomerka-
tuan.Egunosoan iraga-
nen da, 10:00etatik goi-
ti polikiroldegian. Base-
rriko produktuak jan eta
edateko aukera izanen
da. Iaz bezala, eltzeka-
ri hoberenaren lehiake-

taeginenda,bertakoeta
sasoineko barazkiekin
egina izan beharko da
etapartehartzaileek Ido-
kiproduktubatsartube-
harko dute errezetan.
Ondotikekoizleetakon-
tsumitzailez osaturiko
epaimahaiak sariak ba-
natukoditu: lehenaapai-
ru bat da bi pertsonen-
tzat Olhabidea jatetxe-
an eta bigarrena 50 eu-
roko eroste bono bat
eguberriko merkatuan
baliatzeko.

Kirol emaitzak
Errugbilariek galdu 54-7
Pouillonen kontra, eta 8-
10 St Jean de Marsacq-
en kontra. Eskubaloian,
seniorrek Senpereren
kontragaldu25-16,Urru-
ñarenkontra24-21iraba-
zi, 18 urte azpikoek gal-
du15-8Mourenx-enkon-
tra; 15 urte azpikoek 11-
10galduBurosenkontra,
13 urte azpikoek 44-21
Bruges-en kontra eta 11
urteazpikoek16-9 iraba-
zi Donapaleuren kontra.
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GIZARTEA � AZAROAREN 20AN BILKURA EGIN ZEN

Urre miaketa
proiektuak
ingurumenaz
axola bixtu du

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olentzero eta Mari Domingi abenduaren 19an etorriko dira
Abenduaren 19an, Sarako haurrek eta gurasoek ongi-etorria eginen dieteOlen-
tzero eta Mari Domingiri. Hitzordua arratsaldeko 5etan emana da plazan, le-
hen denbora batean musikariekin herrian barna ibiliko dira eta ondotik plazan
elkartuko dira kantuak kantatzeko.
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HERIOTZAK
CarmenZubigarai Iturria, Lesakakoa,
azaroaren 19an, 93 urte.
JuanaDaintziart Telletxea, Elizondo-
koa, azaroaren 19an, 81 urte.
Consuelo Sanzberro Istilart, Elizon-
dokoa, azaroaren 20an, 89 urte.
Serapio Sagaseta Sagaseta, Dona-
mariakoa, azaroaren 20an, 81 urte.
Isabel Erdozain Gaztelu, Elizondo-
koa, azaroaren 21ean, 96 urte.
Ramoni Aizpuru Perurena, Goizue-
takoa, azaroaren 21ean, 90 urte.
Carmen Txoperena Etxarte, Lesaka-
koa, azaroaren 22an, 89 urte.
Barbara Saralegi Zabaleta, Leitza-
koa, azaroaren 23an, 88 urte.
CandidoMazizior Larralde, Arantza-
koa, azaroaren 24an, 91 urte.
Virgilia Mendiburu Gortari, Arizkun-
goa, azaroaren 25ean, 77 urte.
Juan Martin Aleman Zabaleta, Lei-
tzakoa, azaroaren 27an, 78 urte.
JoseMari Etxenike Etxenike, Elizon-
dokoa, azaroaren 28an, 62 urte.
Pablo Zubiri Bengoetxea, Elizondo-
koa, azaroaren 28an, 83 urte.
Itziar Ibarra Indakoetxea, Zubieta-
koa, azaroaren 28an, 78 urte.
Miguel Guerra Urtxegi, Igantzikoa,
azaroaren 28an, 81 urte.
Jose IgnacioTxoperenaLegasa,Be-
rakoa, azaroaren 29an, 68 urte.
Norberto Lazkano Arrieta, Berakoa,
azaroaren 30ean, 75 urte.
Jose Ignacio Maritorena Larralde,
Doneztebekoa, abenduaren 1ean, 52
urte.

Ibai Huarte Juanotena, Narbartekoa,
azaroaren 25ean.
Enai IribarrenUbiria, Lesakakoa,aza-
roaren 27an.

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

EZKONTZAK SORTZEAK
Ez da datu berririk.

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

.

Jose Ignacio
MARITORENA LARRALDE

Askin Haur Eskolak eta Udalak
familiaren saminean eta atsekabean

bat egiten du.

DONEZTEBEN, 2015EKO ABENDUAREN 1EAN
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E. IRAOLA |
Aizkorak zorrozteko

tenorea da. Abendua-
ren 20a burutan, gor-
putzari azken ahalegin
gogorrak eskatzekoa
«azken astera arte gor-
putzari zukuaateratzen
saiatukonaiz,baldinba-
dutbehintzat»aipatudio
TTIPI-TTAPAri Donato
Larretxeak.
2015eko martxoan

onartu zuen Xabier Or-
begozo, Arria V.aren,
au rkako apus tua
«Azpeitinapostubat iku-
si ondotik, Errezil alde-
ra sartu ginen bazkal-
tzera. Hantxe harrapa-
tugenituenArriarenku-
adrilakoak. Haiek gu
xixatzen hasi ziren eta
guk ere atzera ez egin
eta aurrera. Hantxe ha-
si zenguztia»azaldudu.
Prestatzekonahikoa

denborabazela ikusieta
«frangoongi»hasi ziren
entrenatzen, baina uda
parteangorabeheraba-
tzuk izan dituela aitor-
tu du «gerriko arazoe-
kin aspaldian ibiltzen
naizetaudaparteanmi-
nezka hasi eta geldirik
egon beharra izan nu-
en. Baina hobera egin
eta azkeneko hiruzpa-
lauhilabetehauetanse-
rio xamar hasi eta ongi
ari naiz lanean».

ENTRENAMENDUA BETIKO
ERARA
Entrenatzaile fisiko-

ak hain modan dauden
garaian, «betiko mar-
txan» segitzen du en-

trenatzen «mendi buel-
ta batzuk egin ederrak,
gimnasia pixka bat eta
aizkora hartu eta enbo-
rrakmoztu.Gure entre-
namenduak horrela di-
ra. Nik betiko entre-
natzaileadaukat, lehen-
goa eta gure erakoa.
Gaur ikusten dira beste
modu batera ari direla
askobainanikuste,be-
randuxko dela orain al-
datzen hasteko».
Abenduaren20an jo-

katuko duen apustuari
begira,bereburua«po-
liki ikusten» duela dio
«adinean gora goaz eta
normala da pixka bat
mantsotzea,moteltzea.
Abiadurahorigalduegi-

ten da, baina, gainon-
tzekoan nahiko poliki
sentitzen naiz».
Aurkaria ere ez da

nolanahikoa«aspaldian
preparatzen ari da, jo-
kuandabilaetaongipre-
paratua ikusi dut azken
erakustaldi eta lehiake-
tetan.Sasoi beteanda-
go bera eta adinean al-
de handia dugu, koxka
handia da».
20 kanaerdiko ebaki

beharko dituzte, «erdi-
bana plazaratuko ditu-
gu, bakoitza bere gus-
tukoarekin joango da».
Materialak baten edo
bertzearen alde mugi
dezake balantza «ba-
tzuetan ipurdiarekin

etortzen da, lana sar-
tzera joatendiraetaho-
ri aizkoran hasi arte ez
dago jakiterik».

IKUSMIN HANDIA
Ikusmin handia sor-

tu du apustuak «Arria-
tarrak famahandikoaiz-
kolariak dira, ni ere as-
palditxoan utzita egon
naizapustumunduhau.
Ibili bai baina kapritxo
handiegirik gabe aritu
naizetaorainberrizmo-
torra martxan jartzea
kostaeginzaigu».Ezda
izan baina, hori ikusmi-
nasortzearenarrazoiba-
karra, apustumunduan
bereazkenerronka izan
litekeela adierazi du eta
Larretxeak «adin hone-
tan ez du merezi, asko
sufritu behar da, lanari
segi behar zaio eta de-
netara ezin da ailegatu.
Berrogeita hamabortz
urte dauzkat, berrogei-
ta hamaseitara noa eta
ez dago ibiltzerik joko
munduan. Erakustaldi,
lehiaketetan ibiliko naiz
bainaapustuakbeti ba-
du bestelako lotura bat
tentsioa, tarteandiru jo-
kuaetaorduanetortzen
dira estuasunak». Da-
goeneko nabari du ten-
tsio hori gorputzean
«eguna iristekozainbai-
no, pasa nahizik nago,
pixka bat lasaitzeko».
Abenduaren20an le-

hertukodatentsioa.Na-
farra eta gipuzkoarra
aurrezaurre.Aizkorakol-
peka erabakiko da nor
den irabazlea.

ARGAZKIA: XABIER TREJO ETA KONTRALUZ ESTUDIOA
Abenduaren 20an, Tolosako zezen plazan ariko da Arria V.aren aurka.

Sei urtez erronkarik onartu gabe egon ondo-
tik, abenduaren 20an Arria V.aren aurka
lehiatuko da Donato Larretxea Tolosako
(Gipuzkoa) Zezen plazan. Eguerdiko 12etan

hasiko da norgehiagoka, 24.000 euro joko-
an, hogei kanaerdiko ebaki beharko dituzte.
Beteranoa bata, gaztea bertzea; nafarra eta
gipuzkoarra aurrez aurre. Urteak zeramatzan

Larretxeak apusturik jokatu gabe eta handia
da sortu den ikusmina. Are gehiago,
Larretxeak hau bere azken apustua izanen
dela adierazi ondotik.

Donato LARRETXEA | Arantzako aizkolaria

«Arria V.aren aurkako apustu hau,
azken apustua izanen dela uste dut»

ETORKIZUNAZ
«Berrogeita hama-
bortz urte dauzkat,
berrogeita hamaseita-
ra noa eta ez dago
ibiltzerik joko mun-
duan. Erakustaldi,
lehiaketetan ibiliko
naiz baina apustuak
beti badu bestelako
tentsioa, tartean diru
jokua eta orduan etor-
tzen dira estuasunak».



Izaga Traileko
sailkapenetan
izandako
zenbait akats
moldatu
ondotik
bigarrenez lortu
du titulua

TTIPI-TTAPA
Mantta le ta ldea,

azkenean Nafarroako
txapeldun izan da Na-
farroako mendi laster-
keten txapelketan.Aza-

roaren 1eko Izaga Trail
lasterketan erabaki zen
txapelketa eta hasiera
batean laugarren izan
zenBerako taldea.Bai-
na sailkapenean izan-
dakoakatsbatzukmol-
datu eta gero, azkene-
an titulua eskuratu du
bigarren aldiz.
Azaroaren 1ean jo-

katu zen Izagondoko
IzagaTrailean laugarren
izan zenBerako taldea,
26 kilometrotako ibilbi-
dean. Baina, puntuazio
sisteman egon ziren
akats batzuk zirelame-
dio, eta antolakuntzak

etaNafarroakoFedera-
zioakegiaztapenakegin
eta gero garaipena
Txurregi Taldeari eman
zitzaion. Lehenengo
modifikazio honen on-
doren, Manttale biga-
rren izatera pasa zen,
lehen aipatutako Txur-
regirengibeletiketaSa-
kana Bizirik taldearen
aitzinetik.
BainaTrailRun19tal-

deak aurkeztu zuen
erreklamazioaetagero,
Nafarroako Federazio-
ak berriro ere puntua-
zio sistemak egiaztatu
behar izan zituen, izan

ere, emakumezkoen
sailkapenakezbaitzitu-
en kontuan hartu, tal-
dekako sailkapen oro-
korra gauzatzeko.
Erreklamazio hau

kontuan hartu eta gero,
Manttalek lehengopos-
tua eskuratu uen (508
punturekin),Txurregiren
(502) eta Trail Run 19-
ren (468) aitzinetik.
Manttalerentzako pun-
tuak Unai Santamariak
(2.), Julen Errandoneak
(17.) etaaurtenMantta-
lerekinkorrikaegitendu-
en BetelukoMaddi So-
tilek (3.emakumezkoE-

tan) lortu zituzten. Ai-
patzekoada,Manttale-
ren bigarren aldia dela
Nafarroakotaldekakoti-
tulua lortzen duela,
2010eanLakuntza-Ara-
lar lasterketan lortu ba-
itzuen lehenengoa.
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SAILKAPENA

1 MANTTALE 508

2 Txurregi 502

3 Trail Run 19 468

4 Sakana Bizirik 434

5 Zabalarte 428

6 Trizurko 414

7 Naf.Suhiltzaileak 332

MENDI LASTERKETAK � 2010EAN LORTU ZUEN LEHENBIZIKOZ

Nafarroako taldekako
txapelketa irabazi du
Manttalek bigarrenez

UTZITAKO ARGAZKIA

Manttaleko korrikalariak Izagan.
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Tailerrak
BERA
‘Ezti goxoa’
Abenduaren 12an,
11:00etan Bidaziko
egoitzan. Eztiaren pro-
zesua eta dastaketa
Xiker Salaberriarekin.

ELIZONDO
Atxikimendu tailerra
Abenduaren 16 eta
23an, 10:30etik
12:30era Arizkunene-
an 0-6 urte arteko
 gurasoei zuzendua.

LEITZA
Gurasoentzako
hezkidetza tailerra
Abenduaren 14an,
17:00-18:30 eskolan.

Hitzaldiak
LESAKA
‘Egutegi biodinamikoa’ 
Abenduaren 14an.
Jakoba Errekondoren
eskutik. 19:00etan
Matxinbeltzenean.

LEITZA
‘Dementzia duen
pertsonarekin
elkarrizketa’ 
Abenduaren 16an,
16:00etatik 18:00etara
Leitzako Udaletxean. 

DONEZTEBE
‘Dolua gaixotasun,
heriotza eta beste
galera batzuen aurrean’ 
Abenduaren 17an,
Carmen Nieto psikolo-
goa izanen da hizlari.

ALMANDOZ
‘Baztango Donejakue
bidearen
berreskuratzea’ 
Abenduaren 18an,
Mikel Ramos arkeolo-
goaren eskutik. Hitzal-
di-erakusketa izanen
da Beola jatetxearen
aretoan 19:30ean. 

Zinea
LEITZA
‘Amama’
Abenduaren11an,
igandean 19:30etatik
aurrera.

ARANTZA
‘Circus Columbia’
Abenduaren 12an,
18:00etan Baskulan.

DONEZTEBE
Saharari buruzko
proiekzio solidarioa
Abenduaren 12an,
19:00etan zineman.

DONEZTEBE
Proiekzioa Carlos
Soriaren eskutik 
Abenduaren 19an.
Erre karen Mendi Egu-
naren baitan,
19:00etan zineman.

ELIZONDO
‘Baztandik Alpeetara
eta Norvegiara
Mendieskia’ 
Abenduaren 18an.
Arizkunenean
20:00etan emanaldia
eskainiko dute Arkaitz
Muratori eta Txomin
Petrikorenak.

ERRATZU
‘Iran txirrindulaz’ 
Abenduaren 23an.
20:00etan Xabi Torre-
sen eskutik  Etxelebert
txoko  elkartean.

Antzerkia
IRURITA
‘Adarretatik zintzilik’
Abenduaren 13an,
19:00etan Damaso
Zabalza Gizarte Bilgu-
nean.

LEKAROZ
‘Faustinarekin
munduratuz’
Abenduaren 26an,
12:00etan eskola za-
harrean.

Bertsolaritza
BORTZIRIAK
Bertso Eskolaren
taldekako txapelketa
Abenduarean 11n
Beran eta abendua-
ren 12an Lesakan. In-
formazio gehiago
17.orrialdean.

Ospakizunak. 
DONEZTEBE
Santa Luzia eguneko
ospakizuna
Abenduaren 13an,
Informazio gehiago
22. orrialdean.

DONEZTEBE
Errekaren Mendi
Eguna
Abenduaren 19an,
Informazio gehiago
22. orrialdean.

Azokak. 
ITUREN
Lanbide eta artisau
azoka
Abenduaren 13an.

SARA
Ekoizle eta
eskulangileen azoka
Abenduaren 20an.
Egun osoz polikirolde-
gian.

››
GAZTELU | 2015.12.12
Oholtza gaineko hiru emanaldi
gau bakarrean ostatuan

Gaueko 10etatik aitzinera,
Eltxoak, Un piano por favor eta
Gaizka eta Xanti emanaldiak
ikusteko aukera izanen da do-
hainik Gazteluko ostatuan. 

Antzerkia

IRURITA | 2015.12.11
‘Iruritarrak’ liburuaren aurkez -
pena Jauregiarte tabernan

60.harmarkadako Irurita eta ber-
tako herritarrak argazkitan bildu
zituen Jesus Jaimerena apezak.
Horiekin liburua osatuta, 19:30ean
aurkeztuko dute emaitza.

Argazkilaritza

LESAKA | 2015.12.19
‘Haurren beharretan
zentratutako arreta’ landuz 

Testuinguru naturaletik abituta,
haurrekin lantzeko terapia ezber-
dinak azalduko dituzte adituek,
Harriondoan goiz eta arratsal-
dez eginen dituzten tailerretan. 

Tailerra

abenduak 10 - urtarrilak 14

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Eguberriekin lotutako
ospakizunak

Abenduko azken egu-
nek ohiko doinu eta ko-
loreak izanen dituzte.
Olentzeroren etorrera os-
patuko dute herriz herri
eta hutsik egin gabe, Le-
sakan Olentzero eta
Jaio tza lehiaketak ere
eginen dituzte. Ondotik,
urtezaha rretako kalejira
eta lasterketak helduko
dira eta urte berriarekin
Errege Kabalgatak ere
etorriko dira. Ongi buka-
tu urtea eta hobeki hasi
2016a!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Musika. 
ARIZKUN
Ahots-kontzertua
Abenduaren 12an,
20:00etan elizan Ibai-
ertz eta Elizondoko
abesbatza kantuan.

LESAKA
Abesbatzaren
emanaldia
Abenduaren 28an,
17:00etan Andra Mari
Egoitzan.

ARIZKUN
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 19an,
17:00etan elizan.
Baztango Udal Musi-
ka eskolako ikasleen
eskutik.

Mendi-ateraldiak

LEITZA
Leitza kaxkoz kaxko
Abenduaren 19an
Rezola eta Kortekobor-
da arteko etapa.

BAZTAN
Baztango mendi -
goizaleen ateraldiak
Abenduaren 13an
Baigorri-Oilarandi-
Adartza-Baigorri.

Abenduaren 20an
 Lekaroz-Legate-
Lekaroz.

Abenduaren 27an
 Erratzu-Auza-Erratzu.

Kirola

ESKUALDEA
San Silbestre
lasterketa
Abenduaren 31n
Leitzan 16:30ean hasi-
ta. Elizondon 17:00eta-
tik aurrera. Donezteben
18:00etatik aurrera.

Lanbide Heziketari lotutako euskarazko materia-
la sortu eta Interneten partekatzeko helburua-

rekin jaiotako webgunea da.  Material-biltegi opa-
roa, hiztegia eta komunitatea izeneko atala ditu
best eak beste. Azken horri esker, Lanbide Hezike-
tako irakasleek eurek euskaraz sortutako materia-
la webgunera igo eta parteka dezakete. Horrela,
material hori guztia edozein erabiltzaileren eskura
dago, libre eta doan. Webguneak 10.000 kontzep-
tu inguru biltzen ditu, eta terminoei dagokionez,
euskarazko eta gaztelaniazko 20.000 inguru. Kon -
tzeptu zehatzak kontsultatu eta arlo eta gaika ere
egin liteke materialaren bilaketa. 

Bakarkako bere laugarren lana kaleratu berri
du Sorkunek. Ziklomorphosia izenburupean

estilo jauzi izugarria eman du; azken urteetan
maisutasunez landu duen rock estiloa albo ba-
tera utzi eta erritmo dantzagarriei helduz. Ilune-
tik, tristuratik jaioak dira lan berrira eraman ditu-
en 11 abestien hitzak, Eider Rodriguez idazleak
berridatzi dituenak. Horietaz gain, Gizon laztan
abestia Harkaitz Cano idazlearena da. Hibaika-
ko arraunlariei eskainitako Urazpian abestia ere
disko honetan sartu du eta baita hainbatetan jo
duen Howling Wolfen Spoonfulen bertsioa ere. 

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Srgntx/Promomusika
2015

Ziklomorphosia

Musika

SORKUN

Lanbide heziketako 
materiala eskuragarri

Internet

JAKINBAI.EUS

Berak ez du errurik jaio den bezalakoa jaio de-
lako. Armiarma da. Eta ezer egin gabe, mun-

du guztiak gorrotatzen du. Laster ikasiko du jen-
deak ez duela maite. Denek hil nahi dute, zapal-
du, txikitu. Zein gogorra horrela bizitzea! Halere,
bidaia miresgarria egingo du gure protagonista
txikiak. Ezagutuko du izua, arriskua, gosea; bai-
na baita amodioa ere, bihotz oneko jendea, es-
kuzabala. Baztertzen ditugun guztien istorioa da
hau, beltzak direlako, edo musulmanak, edo el-
barriak, edo etorkinak. Ezberdinak direlako bes -
terik ez, haientzako omenaldi bat da ipuin hau.

Erein, 2015

Armiarma txiki baten
epopeia handia

Liburua

ARISTI, PAKO

Ekitaldi gehiagoren
 berri izateko, begiratu: 

erran.eus
(agenda)

Ba tzuentzat Txomin,
«besteentzat Domin -

go,  atte izaten ikasten ari
den aresoar gazte bat
naiz». Telmo eta Eneare-
kin he rriko parkean iza-
ten da maiz eta «zorionez 
denborarekin gauzak al -
da  tzen ari direla» dio, ge-
roz eta gizonezko gehia-
go eta gazteak biltzen
baitira bertan, «Areso be-
zalako herri batean ga -
rran   tzi tsua da gazteek ja -
rrai pena ema tea, ea lais -
ter aurpegi  berri gehiago
izaten diren!». 2015a al-
daketa handiko urtea izan
da bere tzat «lanean, fa-
milian... baina pribilejia-
tu bat sentitzen naiz, mo-
mentuz lana daukat eta
etxe koekin egoteko den-
bora gehiago. Horrek as-
ko balio du niretzat». Ur-
te berrirako «ingurukoak
ongi izan eta lanarekin
zortea izatea» eskatzen
du. Astebururako plana
ere argi du «familiarekin
kanpinera joan eta zer or-
du den ere ez jakitea eta
he rrian gelditu ezkero, so-
ziedadean sue piztu, la-
gun artean afaldu eta kon-
tu batzuk esatea». Bere-
ziki eguberri zalea ez de-
la dio baina «alaba jaio
zenetik Olentzeroren eto -
rre ra re kin oso ongi pasa -
tzen dut. Festa politte eta
ilusio asko izaten da». 

«Herri ttikiek bizirik
segitzeko gazteok
eman behar diegu
jarraipena»

Nire aukera

Txomin ZUBILAGA 
Aresoko gaztea
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URDAZUBI. Duplexa
errentan eman nahi da.
2 logela, sukalde-jan-
gela ederra eta bi bai-
nuge la rek in .  � 659
849570.
URDAZUBI. Logela ba-
teko apartamentua
errentan eman nahi da.
�659 849570.
Almuñecar hirian,Gra-
nadako kosta tropika-
lean, etxebizitza erren-
tan emateko abenduan
(hilabete osoan). Per -
tsona bat edo birentzat
egokia. Hondartzako le-
hen lerroan dago, ige-
rilekua eta bista ede-
rrak. Guztiz ekipatua, ai-
re egokituarekin. �658
943702. 
BERA. Agerra auzoan
pisua errentan eman
nahi da. 3 logela, 2 bai-
nugela, egongela han-
dia, 2 balkoi, igogailua
eta berogailua. Deitu
15:00etatik aitzinera.
�628 512905.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA edo inguruan
etxebizitza errentan har-
tu nahi da.�642 993776.
Bortzirietan baserri edo
bordabat errentan har-
tuko nuke, 2 hektarea
inguruko lur eremuare-
kin.�655 028593 
Baztan eta inguruko
zonaldean errentan
hartzeko pisu bila nabil.
Altzaririk gabe baldin
badago ere berdin zait.
Mesedez pisuren bat
alokairuan baduzue dei-
tu. �646 330956

ELIZONDO. Txokoton
berritzeko dagoen pi-
sua salgai. 3. pisua igo-
gailurik gabe. 70 m2koa,
berogailuarekin. 50.000
euro. �666 815032.
LEITZA. Patxi Arrazola
kalean pisua salgai ba-
jerarekin. 3 logela, ko-
muna, jangela, sukaldea
eta bi balkoi. �667
675463.
BERA. Legia karrikan
58 m2 ko pisua salgai.
2.solairuan, hegoalde-
rantza orientatua. Lo-
gela bat, egongela, su-
kalde ek ipatua eta
 komuna ditu. Hari mu-
sikala eta kalefakzioa-
rekin. Igogailua eta   ko -

minutura. �609 004983

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Legia karrikan
pisua errentan ematen
da. 3 logela, 2 komun
eta trastelekuarekin.
�678 363398/ �678
305250. 
BERA. Logelak eta
apartamentua errentan
emateko. �654 385363.

txearendako plaza bat
du. �645 700549.
DONOSTIA. Gros au-
zoan, kale peatonalean,
70 m2ko pisua salgai.
Erabat berritzeko. 2 lo-
gela, komuna eta sukal-
de oso handia ditu. Igo-
ga i l ua rek i n .  � 635
706374.
ELIZONDO. Pisua sal-
gai. 90 m2ko azalera. 1.
solairua. Hall, 2 logela, 2
bainugela, egongela
haundia, sukalde ederra
eta ekipatua. Balkoia eta
15 m2kosabaia. Kalefak-
zioa berritua (gas natu-
rala eta kondensazioz-
ko galdara berria). Toki
lasaia eta erdigunetik 5

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

BERA. Kantton Berri ka-
rrikan 77 m2kopisua sal-
gai. 2 logela, bainuge-
la 1,egongela eta sukal-
dea despentsarekin.
Igogailua eta buelta oso-
an 55.92 m2ko terraza-
rekin. Berritu beharra.
�948 637359.

ELIZONDO. Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 65.000
euro. �646 774117.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.eus edo erran.eus

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 28 €

Zerri gizena
0,975 € kiloa. 

Zerramak:
0,380 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,06   
1.koa 3,90   
2.koa 3,62   
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,24 
1.koa 3,97 
2.koa 3,80 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   150,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,60/7,60
8-10 kilokoak: 6,00/6,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)
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soak oso langileak. �626
782835.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA.Bi hilabeteko ar-
tzain zakurra oparitzeko.
�948 510224.
LESAKA. Katakumeak
opari, hagitz politak. �628
572273.

DENETARIK
salgai

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
boro bildunarekin. �948
585036.
DONEZTEBE. Hiru su-
kalde ditugu salgai. Di-
seinu modernoa, Siles-
tone enzimerarekin, ka-
litate handikoak. Ez eza-
zu galdu aukera bikain
hau! Informazio gehia-
gorako �630 510918.

Akaziazko 200 pikete
salgai. 1,80 metroko al-
tuera dute. �627 133010.
Korg X3 teklatua sal-
du edo piano digital ba-
tez aldatu (Yamaha P35)

nahi nuke. Urteak ditu
baina hagitz egoera one-
ean dago, ia ibili gabea.
�607 269294

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

DENETARIK
bertzelakoak

BERA. Martxan dago-
en ostalaritzako nego-
zioa errentan eman nahi
da. �605 864355.
IRUN. Erdigunean da-
goen taberna errentan
eman nahi da. Diskote-
ka baten eta Renfeko
tren geltokiaren ondo-
an dago. Ekipatua, la-
nera sartzeko moduan!
�636 858512.

GARAJEAK/LOKALA
errentan emateko

DONEZTEBE.Herri sa-
rreran dagoen 165 m2ko
lokal komertziala erren-
tan eman edo saldu nahi
da erretiroagatik.Hagitz
argitsua da, erakus leiho
ederrekin.Interesatuek
deitu konpromisorik ga-
be �630 510918.

GARAJEAK/LOKALA
errentan hartzeko

Lesaka edo inguruan
arte eta artisautza tai-
lerra montatzeko gara-
je edo loka bila gabil -
tza. Handi xamarra eta
errentan hartzeko. �645
013213.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
psikoanalista

LANA
eskariak

Bera edo Lesaka ingu-
ruan lan egiteko ema-
kumea eskaintzen da.
Etxeko lanak egin, adi-
neko jendea zaindu, bu-
legoak garbitu... �948
630914/ �678 903294.
Frantsesez eta euska-
raz hitz egiten duen
emakumea lan bila da-
bil. Bulego lanetan, sal-
mentan, zerbitzari eta
hotelako garbiketan es-

perientzia duena. Lan
eskaintzaren bat izanez
gero deitu mesedez.
�687 832844.
17 urteko neska prest
dago lan egiteko, hau-
rrak zaintzen, dendaren
batean... Malerreka al-
dean. �650 080499.
Baztan eta inguruan or-
duka lanegiteko eskain-
tzen naiz. Adinekoak
zaindu edota garbiketa
lanak egiteko prest na-
go. Interesatuek deitu
mesedez �639 311 479.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean sukal-
dari laguntzailea behar
da. Esperientziarekin.
�948 599039.
LESAKA. Atxaspi ho-
telean garbitzailea be-
har dugu. Interesatuek
deitu �948 637536/ 647
456611 edo idatzi hote-
la@atxas pi.com-era.
Kamio gidariabehar da
ibilbide internazional eta
nazionaletarako. �609
405265.
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean sukal-
dari laguntzailea behar
da ostiral, larunbat eta
igandeetarako. �948
599039.
Harreran lan egiteko
pertsona bat behar da
Etxalarko bentan. Eus-
kara, gaztelania, fran -
tsesa eta ingelesa jaki-
tea beharrezkoa da.  In-
teresatuek bidali curri-
culuma  info@etxalar. -
com helbidera.
LESAKA. Atxaspi ta-
bernan langile bat be-
har dugu. �691 408334.

MOTORRAK
salgai

Renault Clio 1.9 GTD
kotxea salgai. 161.500
km eta ITVa berriki pa-
sa du. 1.700 eurotan.
�687 832 844.

Volkswagen Starlite
1.9 TDI salgai. 102 zal-
d i .  2008  u r t ekoa .
167.000 km, 4 ate, 7 pla-
za. Atzeko aldeko eser-
lekuak ohe bihurtzen di-
ra eta erdikoek buelta
ematen dute. Mahai to-
lesgarria eta berogailu
estatikoa ditu. 17.500
eurotan. �647 054140.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

Arantzan behorra sal-
gai, zuria eta gorria. 10
urte, 7 hilabeteko erna-
ri, mantsoa eta sila eta
lerarekin ibilia. Lurra ha-
rrotzen ere aritua eta
mendia ohitua dago.
�666 802174.

LESAKA.Collie arraza-
ko bortz zakurkume sal-
gai. Xuri-beltzak, gura-
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Aresoko TELMO

ZUBILAGA

URRETAk urtea
beteko du aben-
duaren 18an.
Zorionak xinpati-
ko! Muxu bat,
zure irribartxo
baten truke! 

Donamariako
IÑAKI TELLETXEAk
36 urte beteko
ditu abenduaren
29an. Muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.
Zorionak eta
aunitz urtez!!!

Azaroaren
30ean, 30 urte!
Zorionak IRUNE
ALTXU ittundarra-
ri lehengusu eta
pegatinen parte-
tik! Muxu handi
1, edo 2, 3... izan
daitezela 30!

ERLANTZ eta JULEN lehoi ittundarrek
urteak beteko dituzte abenduaren
28an, hau inuxente parea! Aunitz
urtez lehengusu eta pegatinen par-
tetik! Eguna ongi pasa eta gabone-
tako postrea zuen kontu!

Donamariako NAGORE PETRIRENA

MIGELTORENAk abenduaren 6an 3
urte bete ditu. Zorioank etxekoen
partetik eta berexiki bere ahizpa
Olaiaren partetik. Egun on on bat
pasako dugu!!!

Elizondoko HEGOI LARREGUI

LAMEIRINHASek urtea bete du
 azaroaren 30ean. Zorionak eta
aunitz urtez xakarro! Muxu haundi
haundi bat osaba eta izeban
 partetik! 

Zorionak atatxi JAVIER!
Abenduaren 3an urteak bete
 dituzulako, muxu handi bat
 etxekoen partetik, berexiki Nagore
eta Olaiaren partetik. Afari goxo
baten zain!!!!

AIMAR BERTIZ

ETXEBERRIAk,
gure mutikoak, 4
urte beteko ditu.
Zorionak izeba-
osaba eta  
atau txi-amatxien
 partetik. Muxu
haundi bat.

Iturengo IRATI PERURENA

BAZTERRIKAk abenduaren 22an
urte bat beteko du. Zorionak eta
besarkada haundi bat aita, ama
eta anaia Beñaten partetik
egun eder bat pasa.

Iturengo IRATI PERURENA

BAZTERRIKAk abenduaren 22an
urte bat beteko du. Zorionak
 birramatxi, atautxi-amatxien,
osaba-Izeben eta Janire, Iñaki,
Iraia, Aimar eta Oier lehengusuen
partetik besarkada haundi bat
gure printzesari, berendu goxo-
goxo bat prestatu.

OINATZ SEIN ETXEBESTEk abendua-
ren 3an 2 urte bete ditu. Zorionak
familia guziaren partetik. Zorionak
etxeko erregeari!

Zorionak emakume koloredune!
Eskerrik asko hain berezia izatea-
gatik! Zorte on zure erreformagaz!
Ondo pasa zure jendeagaz.
Gogoratu... beti aurreraaaaaa

Sunbillako OIHANE LAZKANO

ALTZURIk abenduaren 22an 6 urte
beteko ditu. Beti bezain sorgin eta
alai jarrai dezazula. Zorionak eta
milla muxu Leitzako eta Sunbillako
familiaren partetik, bereziki zure
anaia Julen eta osaba Josebaren
partetik. Berendu goxoa prestatu.

AIMARrek, gure
etxeko morrox-
koak 4 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu handi bat
atta, ama eta
zure arreba
Aialaren partez.

Sunbillako NAHIA VERTIZ BABACEk 
6 urte beteko ditu abenduaren
14an. Zorionak printzesa Urrozko
eta Sunbillako familia guztiaren
partez eta berexiki zure anaia
Aimarren partez. 6 muxu potolo
eta prestatu afaritxo goxoa eh! 

J.J. ERRANDONEAk abenduaren
13an 55 urte beteko ditu. Zorionak
TZE eta JMPOren partetik. Aunitz
urtez! Agur!

Zubietako JANIRE ELIZALDE

TELLETXEAk abenduaren 6an 4
urte bete ditu. Zorionak familia
 guziaren partetik muxu handi bat
Aimar, Maddi, atatxo eta amatxo-
ren partez ongi pasatu eguna
 sorgintxo!!

NOAk abendua-
ren 21ean urte
bat beteko du.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo!!!

JULENek urtarri-
laren 2an 3 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure morroxkoa-
ri eta mila muxu
potolo!

AMAIA GOIAk
urteak beteko
ditu abendua-
ren 18an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat gure kontu-
emaileari! Ongi
pasa eguna!

TOTU gure baz-
tandarrak aben-
duaren 27an
urteak beteko
ditu. Aunitz urtez
eta muxu haundi
bat! Ongi pasa
eta eragin gogor
pedalei!

ARKAITZ MINDEGIA eta MIREN GOÑIk
abenduaren 15 eta 13an urteak
beteko dituzte. Ez eskapatu eta
bazkari goxoa prestatu! Muxu
haundi bat familia guztiaren parte-
tik eta berexiki Leiane, Naikari eta
bidean datorren Xabaten partetik. 

Hurrengo aldizkaria
uurrttaarrrriillaarreenn 1144an
jasoko duzue
 etxeetan.

Zorion agurrak
jartzeko azken
eguna 
uurrttaarrrriillaarreenn 77a da. 
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