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Ilbeltzaren 18tik 24ra ospatuko da aurtengo
Euskal Nobela Beltzaren astea Baztanen. Iaz
lehen aldiz ospatu ondotik eta izandako
arrakasta ikusita «arras kontent» daude

antolatzaileak. «Egitarau zabala» antolatu
dute aurtengorako, «mundu guziari» berta-
ratzeko gonbitea luzatuz. Euskaraz idatzita-
ko nobela beltzak «literaturazaleen artean

bere lekua» baduela argi geratu zen iaz eta
aurtengoan bisitari guztientzako berrikun-
tzekin datoz. «Liburutegi beltza» sortu dute,
bertzeak bertze.

Ilbeltza taldea | Baztango Euskal Nobela Beltzaren asteaz

«Baztan aukeratu dute idazle aunitzek
nobela beltzen kokaleku izateko»
Garbiñe ALTXU |
Zer da nobela beltza?
Ez da erraza definitzen.
Iazhasiginengeneroho-
nenezaugarriaketanon-
dik norakoak aztertzen
eta oraindik bidean gau-
de; ikasten. Erraten ahal
da hala ere, nobela bel-
tza krimen bat argitzetik
abiatzendelaetaberebe-
reizgarriadela.Egitendu-
en jendartearendisekzio
eta analisi zorrotzak,
munduaren alde ilun ho-
ri azaleratzen du.
Zer du Baztanek bel-
tzetik?
Zerbait duela garbi da-
go! Idazleaunitzekauke-
ratuizanduteBaztanbe-
raien nobela beltzen ko-
kaleku izateko. Aspaldi-
tikgainera,hauezdaha-
in gauza berria. Agian
Baztango giro umel eta
laino itxiarenerdian, aise
irudikatzen ahal da ger-
takarimisteriotsubat.Bai-
ta baztandarren izaera
estereotipatua, kontra-
bandoaren tradizioa...
Halako giroan, nobela
beltzaren neurrira egin-
dakoa iduri du agertoki-
ak.Hala ere, erranbeha-
rra dugu gaur egun giro
beltzanonahiikustenahal
dugula, baita hiri bateko
bulego batean ere.
Nolakoharreraizanzu-
en iazko egitarauak?
Egiaerrateko,arraskon-
tent gelditu ginen izan-
dako arrakastarekin.
BaztandiketaEuskalHe-
rriko bertze txokoetatik
ere hurbildu zen jendea
eta interes handia naba-
ritu genuen. Ohartu gi-

nen nobela beltzak ba-
duela publiko fidel bat,
jendeak gustuko duela,
eta hala, euskaraz ida-
tzitakonobelabeltzakere
baduela bere lekua lite-
raturazaleen artean.
Zeraurkitukoduguaur-
tengo Euskal Nobela
Beltzaren astean?
Mahai-inguruak, liburu
aurkezpenak, solasaldi-
ak, zinemabeltza, kroni-
kabeltzak,irakurraldimu-
sikatuak... izanen dira
bertzeak bertze Baztan-
goherrietagunedesber-
dinetan. Egitaraua osa-
tzerakoanesparruezber-
dinak jorratu nahi izaten
ditugu eta aurtengo ber-
rikuntza nabarmenenak
hortik joanen dira. Zine-
ma beltzarekin loturikoa
bat eta nobelabeltza eta

musika uztartzen ditue-
na bertzea. Aurten ber-
tze proiektu bati ere ekin
diogu,gaia literaturabel-
tzaizanenduen“(H)ilbel-
tzaBeltzaz”web-aldizka-
ria sortzen gabiltza eta
datozen egunetan aur-
keztuko dugu.
Gainera liburutegi bel-
tza ere sortu duzue...
Iaz argitaletxe ezberdi-
nek beraien euskal no-
bela beltzak bidali zizki-
gutenEuskalNobelaBel-
tzaren astean zehar jen-
deak ikusgai izan zitzan.
100 bat ale bildu genitu-
en. Astea akiturik argi-
taletxeekguretakoeskai-
ni zizkiguten. Hala, no-
bela hor iek guzt iak
Baztandarrekinparteka-
tu behar genituela garbi
genuen eta horrela sortu

zen liburutegi beltza. Li-
buruak Arizkungomedi-
kuaren etxean egokitu-
tako gela batean daude
eskuragarri.Halaere,era-
bilpen handiagoa eman
nahiko genioke eta hor-
taz, jendea bertara ani-
matueta liburutegiaeza-
gutarazteko,aurtengoas-
teko ekitaldi bat bertan
eginen dugu.
Zein publikomotarako
eskaintza egonen da?
Egitarau zabala egiten
saiatu gara eta hala, pu-
blikoanitz batenganaai-
legatzen ahal dela pen-
tsatzendugu.Literatura-
zaleabai,bainabaitaber-
tze alor batzuetan inte-
resa izaten ahal duena
ere. Mundu guzia ongi
etorria izanen da!
Nobela beltza ezagu-
tzen ez duenari, zein
arrazoi emanen ze-
nizkiokete irakurtzen
hasteko?
Nobela beltza erakarga-
rriegitenduenalderdibat
bizitza errealarekin an-
tzekotasun handia duen
genero bat dela da, na-
hiz eta erraten den mo-
duan aunitzetan erreali-
tateak fikzioa gainditzen
duen.Gaurkotasunhan-
diadutengaiak jorratzen
dira normalean eta per-
tsonaiakantiheroiakizan
ohi dira, egoera pertso-
nal eta iragan jakin bate-
kinazaltzenzaizkigunak,
baina era berean ira-
kurlea beraiekin enpati-
zatzea lortzen dutenak.
Intriga sortzen du eta e-
rraza da nobela beltzak
irakurlea harrapatzea.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ilbeltzaren 18tik 24ra ospatuko da aurtengo Euskal Nobela Beltzaren astea.

BAZTAN BELTZA AL DA?
«Baztanek beltzetik
zerbait baduela argi
dago. Agian Baztango
giro umel eta laino
itxiaren erdian, aise
irudikatzen ahal da
gertakari misteriotsu
bat. Baita baztanda-
rren izaera estereoti-
patua, kontrabandoa-
ren tradizioa... Halako
giroan, nobela beltza-
ren neurrira egindakoa
iduri du agertokiak.
Hala ere, erran beharra
dugu gaur egungo giro
beltza nonahi ikusten
ahal dugula, baita hiri
bateko bulego batean
ere».
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Garbiñe ALTXU
Egoerazailetanemo-

zioakkontrolatzekoara-
zoak izatenditugumaiz;
haserrea, tristura, inbi-
dia,...Gureizaerazhaus-
nartu eta geure jarrerak
kudeatzen ikasteko, ari-
keta ezberdinak lantzea
proposatzen digu Tere-
sak, Bioenergetika eta
ahalduntze tailerretan
lantzen dituztenak, hain
zuzen.

Alexander Lowen
medikuaksortuzuenpsi-
koterapiahumanista-bi-
bentziala da bioenerge-
tika. «Gorputz-ariketak

dira, gorputza indartze-
ko batzuetan, eta arin-
tzeko,besteetan».Tailer
hauetan«erlajazioa,ma-
sajeak, dantzak,... egi-
ten dira. Kontaktuaren
bidez, espresioaren bi-
dezedoisiltasunarenbi-
dezkonfiantzaetaauto-
estimua lantzeko». Ber-
tzalde,ahalduntzeakere
sekulako onurak dakar-
tza«gaisentitzea,egoe-
razaileiaurreegitekogai-
tasuna eta ingurua ongi
egonezarren, lasaitasu-
nezetazentzuzjokatzea.
Azken finean, pertsona
batongisentitzendene-

an, bere familia eta be-
re ingurua ere hobekia-
go sentitzen da».

GOZATZEN IKASTEKO
Egiten dituzun gau-

zetan «kontzientzia eta
atentzio guztia jarri be-
har duzu». Gauza onak
erreparatzeko gai izan
behar dugu eta gorpu-
tzarekin emozio horiek
adierazi «irribarrea, ar-
nas sakona, besoak lu-
zatu,maitedituzunakbe-
sarkatu eta musukatu».
Azken hau «gure zonal-
dean ez da ohikoa, ba-
dugu non entrenatua».

BIOENERGETIKA ETA AHALDUNTZEA � TERESA MARTINEZEKIN EMOZIOAK LANTZEKO BEHARRAZ

«Irribarre egin eta maite dituzunak
besarkatu eta musukatu»

Teresa Martinez: «maite dituzunak besarkatu eta musukatu
behar dira, gure zonaldean badugu non entrenatua».

� GORPUTZA: OINETATIK BURURAINO

Gorputza oinetan hasi eta bururaino dauzka-
gun atal guztiek osatzen dute. Bioenergetika
eta ahalduntze tailerretan guztiak lantzen di-
ra.

Oinak eta hankak. Gure sustraiak dira. Oin
etahanketangorputzarenpisuaetaorekasen-
titzen dugu.

Besoeta eskuak.Gure adarrak dira. Beso eta
eskuekin zenbat gauza egin ditzakedan! Har-
tu, eman, laztandu, besarkatu, kilimak egin,
eskatu, mugak jarri…

Bizkar eta sorbaldak. Karga eramaten dute,
bizitzaren motxila dira. Kontzientziarekin as-
katzen ditugunean, motxila arintzen dugu.

Pelbisa. Sexualitatea, bizitzaren motorra da.
Zonalde hau kargatzen badugu, gure erabaki-
ak aurrera eramateko indar gehiago edukiko
dugu.

Burua. Zuzendaria da. Ezinbestekoa da bu-
rua askatzea, “uztea”.

Egunerokotasunean lasai eta
zoriontsu bizitzeko, emozioak an-
tzeman eta hauek kudeatzen ikas-
tea ezinbestekoa da. Bioenergetika
eta ahalduntze tailerretan taldean

egindako ariketek hausnartu eta
kontzientzia lortzen laguntzen dute,
gorputz osoko atalak landuz. Teresa
Martinez psikologoarekin bildu da
TTIPI TTAPA gaiari buruz solasteko.
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«Emozioek gu ez kontrolatzea lortu dezakegu»
� TERESAREN AHOLKUAK

Nolaantzemanetalandudaitezkeemo-
zioak?
Emozioakeragiten.Adibidez,egoeratriste
bat kontzientziaraekarriz eta triste aurpe-
gia jarriz, edo haserrearena edo irribarre
egin. Aurpegi hori asko esajeratu eta
ondorenbesteemoziobatenkeinua ipiniz
emozioez jabetu gaitezke eta aldi berean
emozioek gu ez kontrolatzea lortu deza-
kegu.Esatebaterakobeldurrakguezgai-
lentzea. Irriterapiasaioetan,adibidez, irria
askatzea lortzen da.
Tentsioakaskatzekoeraegokiena, lau
oihu botatzea al da?
Modu bat da, eta oso efikaza gainera,
baina ez dago oso onartua. Badira erra-
zagoak edo onartuagoak diren moduak:
eskuoihalbatbihurritzea,paperakpuska-
tzea, kojinari kolpeak ematea, abestea,
bertze batekin solastu eta entzuna
sentitzea…
Zure egunerokotasunean falta ezin
den ariketa bat?
Modu lasaian arnasa hartu eta masail-
ezurra eta begiak erlaxatzea. Bizkarra
luzatu eta eserlekuan kokatu, denbora
dezente pasatzen baitut eserita.
Gorputza indartzekozeinariketaegin
behar dira?
Oinak eta hankak sustraiak balira bezala,

lurraren kontra estutu, pelbisa aurrera,
atzeraedolurrarennorabiderantzmugitu…
Gorputza arintzeko zer egin daiteke?
Burua kolokan utzi, sorbaldak atzeraka
bota,motxilabatkendukobagenubezala,
masailezurra eta begiak askatu…
Ariketa hauek praktikatzerakoan zer
hartu behar da kontuan?
Arnasketa hagitz garrantzitsua da, mo-
mentu oro kontrolatu behar da.
Nori zuzendutako ikastaroak dira?
Gorputzlanketanezdagosexurik.Norma-
lean emakume taldeekin aritzeko ohitura
dago, emakumeekerraztasunhandiagoa
dutelako hitz egiteko edota elkar lagun-
tzeko.Bainagizonekhorrelako tailerretan
eta modu honetan gorputza lantzen
duteneanere,alderdiemozionala lantzen
ikasten dute. Adin txikikoekin ere landu
daitekeela ziur nago. Oraindik ez dut
frogatu, baina aurten animatuko naiz.

Teresa MARTINEZ PEÑALBA, psikologoa

«Egunerokotasuna bizi beharrean, beti geroan
pentsatzen pasatzen dugu denbora»

� ESPERIENTZIAK EZAGUTUZ

Iosune Sagastibeltza
leitzarraTeresaren ikaslea
daBioenergetikaetaahal-
duntze tailerrean.Lan istri-
pu baten ondorioz bere
bizitzan «aldaketa handi
bat» gertatzen ari zela na-
baritu zuen, «ezinegona,
antsietatea eta haserrea»
ziren momentu hartako
sentimendu nabarmene-
naketaguzti huranolaku-
deatu ikasteko asmoare-
kin,bioenergetikaetaahal-
duntze ikastaroan izen
ematea pentsatu zuen.
Bioenergetika zer zenoso
ongiezzekien,«bainapro-
batzeapentsatu»zueneta
gauregunbereburua«ho-
beki ezagutzeko» balio
izan diola argi dauka. Tai-
lerreko saioetan «ariketa

fisikoak» egiten dira, bai-
na «arnasketaren bidez
emozioakbideratzen ikas-
ten da baita ere». Arras
gustura joaten da saioe-
tara eta «edozein pertso-
nari» gomendatuko lioke
horrelakotailerbatean izen
eman eta parte hartzea.
Teresarekin bertan ikasi-
tako ariketak eguneroko-
tasunean hagitz baliaga-
rriak direla dio eta saioe-
tatik kanpo ere praktika
daitezkeela. Iosunek, adi-
bidez, egunerokotasune-
an maiz praktikatzen du-
en ariketa bat kontatu di-
gu: «hankak lurrean finko
jarri, belaunak pixka bat
flexionatu eta burua eta
besoakzintzilikutzi, hilda,
indarrik gabe».

Emozioak eta gorpu-
tza lantzerakoorduan,«ba-
koitzak zaindu edo landu
beharrekoataladesberdi-
na izatenda». Iosunekge-
hienzaintzenduenaetaa-
rreta nabarmena eskain-
tzen diona, «burua» da.
Egungo jendarteak

agenda eta bizimodu
azkarra daramala gauza
jakina da eta maiz gure
gorputzarietasentitzendi-
tugun emozioei ez diegu
behardutenarretaeskain-
tzen, ahaztu egiten ditu-
gu. «Orainean bizi dugun
momentuari ez diogu du-
engarrantziaematen,egu-
nerokotasuna bizi beha-
rrean, beti geroan pen-
tsatzen pasatzen dugu
denbora».

Iosune SAGASTIBELTZA EZKURRA,
Teresaren ikaslea

TENTSIOAK ASKATZEKO, ZER?
·· Lau oihu bota.
·· Eskuoihal bat bihurritu. 
·· Paperak puskatu.
·· Kojinari kolpeak eman.
·· Abestu.
·· Bertze batekin solastu eta entzuna
sentitu.
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Bi doneztebar Ipar Amerikako gailurrik altuenean
Duela hamar urteko Doneztebeko Mendiaren Egunean eman zuten Patxi Za-
morano eta Zarbo Ibarrolak McKinley mendira egin zuten igoeraren berri. McKin-
ley edo Denali inuit-en hizkuntzan (Garaiena erran nahi du), 6.194 metroko al-
tuera duen mendia da Alaskan, Ipar Amerikako garaiena. Zarbo Ibarrolak aipa-
tu zigunez, «mendia teknikoki ez da zaila, hori bai oso oso hotza. Mendi altu
guztietan bezala, eguraldia garrantzitsua da». Igotzen baino jausterakoan lan
gehiago izan zituztela aitortu zigun: «35 graduko maldan, trineoa aitzinean lo-
tua daramazu eta alde batetik bertzera tiratzen dizu, arriskutsua da».

Egutegi gregoriotarraren arabera urte berria ha-
si dugu. Bertzelakoa litzateke egutegi juliota -
rra edota erromatarra erabiliko bagenu. 2016a

omen dugu aurtengoa. 
Urte berriarekin bat, berriz ere kirola egiten hasiko
dugu urtea.
Berriz ere erretzeari utziko diogu.
Berriz ere asteburuetan parranda egin ordez mendi-
ra joanen gara.
Berriz ere telebista guttiago
ikusi eta gehiago irakurriko
dugu.
Berriz ere geurekoiak izatea-
ri utzi eta lagun hurkoarengandik hurbilago egonen
gara.
Berriz ere elkartasuna, berdintasuna edota askata-
suna aldarrikatuko ditugu.
Berriz ere ezintasunari aitzin eginen diogu?
Berriz ere jendarteari gure izanaren errua leporatuko
diogu?
Edo behingoan erantzukizunez jokatu eta etorkizun
desberdin baten parte aktibo bilakatuko gara?
Berriz ere? Edo behingoan bai?

Urte berri… Asmo berri?

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Isabel JUANIKORENA
Zilarrezko Titarea

Santa Luzia egunean
Doneztebeko herriaren
omenaldia eta Malu Al-
varezek egindako Zila -
rrez ko Titarea jaso zuen
Zubietan sortu baina
aspal dian Donezte ben
bizi den jostunak.

Donato LARRETXEA
Apustua irabazi

Aizkora saio bikaina es-
kaini zuten Donato La -
rre txeak eta Arria V.ak
abenduaren 20an Tolo -
sa ko zezen plazan. Az -
ke nean 56 segundu le -
he nago moztu zituen  20
kanaerdikoak Donatok.

Xanta SOUSA
Euskadiko txapeldun berriz

Lesakarrak laugarren
aldiz irabazi du Eus ka -
diko txinga eramate
txapelketa. Abenduaren
20an Asteasun 35 plaza
pasatxo egin zituen,
bere errekorretik urrun
baina irabazteko aski.

Bufanda eta txanoa jarri ordez, kamixeta mau-
ka motzarekin (maukarik ez, nik axolik ez), pi -
ra ta eta sandaliekin eman ditugu Egube rri -

ak; txi miniko sua piztu beharrean mendietako suteak
ezin itzaliz ibili da jendea; betunez beltzatutako Bal -
ta  sar errege zuria, irinez txuritutako Gaspar erre ge
beltza eta Meltxora erregina ibili dira Kabal ga tan;
eta orain, normaltasunarekin segitzeko, Inauteriak!

Normaltasunarekin segituz

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak 

diruz lagundua

2015eko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 18€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 73€

Amerika eta Australia 124€

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

«Berriz ere? Edo
behingoan bai?»
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Kolaborazioak

Pena handiarekin eman genion azken agurra
Jesus Jaimerena jaunari (Don Jesusi), aben-
duaren 12an, Lekunberriko parrokian. 

Nabarmena da Don Jesusek egindako lan ikara-
garri handia, bere bizitza osoan zehar, eta bera
hurbiletik ezagutzeko zorte ona izan dugun guztiok,
uste dut zalantzarik gabe, denok edo gehienok be-
hintzat, aitortuko dugula bere aspektu positibo ho-
ri: beti lanean, besteen alde, jendearen onerako,
interes ekonomikorik gabe, dohainik, kobratu ga-
be. Eta, gainera, apaltasunez, bere burua nabar-
mendu gabe; beti umilki.
Horrek burura ekarri dit, behin batean, On Joxe
Miel Barandiarani bere amak esandakoa, semea
artean gaztetxoa zela.
On Joxe Miel itzuli omen zen ikastetxetik etxera,
oporrak pasatzera edo, eta gainera, nota eta ka-
lifikazio on-onekin. Orduan, amak, ikusita arriskua
egon zitekeela semea harrotu zedin ateratako no-
ta on haiengatik, badaezpada
ere, honako hauxe bota omen
zion:
-Joxe Miel, ikusten al duk on-
gi gure etxeko sagarrondo ho-
ri?
-Bai. 
Sagarrondo hura fruituz lepo-
raino beteta omen zegoen ur-
te hartan, alegia, sagarren pi-
su ikaragarriarengatik adarrak
eta arbola bera ere makur-ma-
kur eginda omen zegoen. Ho-
ri horrela, amak hauxe esan omen zion:
-Bueno, ba, errepara iezaiok ongi bere itxura eta
jarrerari. Hara, begira, hik ere zenbat eta fruitu ge-
hiago eman, orduan eta apalagoa izan behar duk
bizitza honetan. 
Dirudienez, On Joxe Miel Barandiaranek ongi go-
goan hartu zuen amaren ikasgai hura, bere bizi tza
osoan zehar, eta neronek esanen nuke, Don Je-
susek ere beste horrenbeste egin duela bere bi-
zitza osoan. Hona hemen Jaimerena jaunaren frui-
tu eta emaitzak: parrokian, komentuan, abesba -
tzan, solfeoan, txistuan, euskaran, latinean, armo-
nionean, antzerkian, dantzetan, pilotan, itzulpene-
tan, eta abarrean. 
Nik uste dut, Jesus Jaimerenaren sagarrondo eman-
kor eta apalaren itzal handiak, luzaro iraunen due-
la gure oroimen bizietan; hala beharko luke behin -
tzat.
Besarkada bero, eskumuin eta goraintziak Don Je-
susen senide, familiako, lagun eta ezagun guztiei. 
Eta, bukatzeko, kontu bakar bat: Jesus Jaimere-
nak euskararen alde, ekintzez, hainbeste lan egin
ondoren, iruditzen zait, hiletako mezan, homilia ere
euskaraz ongi merezia eta irabazia zuela.

Jesus Jaimerena, 
sagarrondo emankorra
Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

«Jesus
Jaimerenaren
sagarrondo
emankor eta
apalaren itzal
handiak
luzaro iraunen
du gure
oroimenean»

Hizkuntza bat ez da sortzen egun batetik bestera. Ez
da norbaitek, ikerketa baten bitartez lortu duen as-
maketa. Ez dauka ondorioz, asmatzailerik. Hizkuntza

bakoitza etengabeko garapen oso luze eta motel baten on-
dorioa da. Eta garapen desberdinek hizkuntza desberdinak
sortu dituzte. Baina ez dira denak paraleloki garatu. Kasu
askotan, hizkuntza batetik beste batzuk jaio dira. Euskara
adibidez, hizkuntzalari batzuen esanetan, Europako hizkun -
tza batzuen edo askoren sorburu edo iturburu da. Teoria ho-
nen defendatzaileen artean, besteak beste, Jorge Maria Ri-
bero Meneses dago. Bere ideia garbia da; latina ez dela ro-
mantze hizkuntzen sorburu. Bera baino aintzinagoak, lehe-
nagokoak direla. (…)  Iritziak iritzi, gaur hizkuntza desberdi-
nak ditugu, eta historian zehar buruhauste asko eman die
Estatu agintariei. Gutxi batzuk onartu dituzte ofizialki hizkun -
tza bat baino gehiago. Horietako bat Suiza da. Bertan 4 di-
ra ofizialak. Frantzian, alderantziz, bat bakarra; beste guzti-
ak ez daukate onarpenik. Espainiak ere antzeko ahaleginak
egin ditu baina ez du lortu. Gaztelaniaz aparte, nolabait onar-
tu behar izan ditu euskara, kataluniera eta galiziera. Baina
hizkuntzen jatorriak eta ofizialtasunak alde batera utziz, be-
ste arazoa, ez txikia, hizkuntza bakoitzaren barruan dauden
ezberdintasunak dira. (…) Nazio hauek aspaldi egin zuten
hizkuntzaren batasuna gramatika bakarra eta lege bakarrak
aplikatuz. Euskal Herrian euskararen batasuna beranduago
egin zen: 1968an. Baina ahaleginak aspalditik datoz. Bata-
sun baten beharraren aipamenak XVI. mendean agertzen di-
ra (…) 1918an pauso handia ematen da Euskaltzaindia sor -
tzean. "Akademia" guztiek helburu berdina dute: Hizkuntza-
ren batasuna. Euskal Herriaren kasuan egoera politikoak ez
zion laguntzen eta 50 urte gehiago behar izan zituen euska-
ra batuaren oinarriak adosteko. 1968an Arantzazun izan zi-
ren bilerak Koldo Mitxelenak eta Luis Villasantek zuzendu zi-
tuzten. Euskalkien artean nola aukeratu bat. Aukeraketa zai-
la, benetan. Alde  batetik, hor zeuden Iparraldeko idazleak,
Hegoaldekoak baino ugariagoak eta antzinagokoak. Berai-
en eredu Axular jartzen zuten. Baina ideia hori baztertua izan
zen, une horretan herritar gutxik hitzegiten zutelako euskal-
ki horretan. Beste aldetik, bizkaiera edo mendebaldeko eus-
kalkia zen gehien hitzegiten zena. Baina, bere kontra literatu -
ra aldetik idazlan gutxien zuena zen. Aukera hau ere bazter-
tua izan zen. Azkenean, nafarro-labortanoa eta gipuzkeran
oinarritu ziren gaur ezagutzen dugun euskara batua osatze-
ko. Beste eztabaida gogorra H hizkiak sortu zuen. Hegoalde -
an ez zen erabiltzen, baina Iparraldeko idazleak betidanik
erabiltzen zutenez, onartua izan zen, gaurko ikasleen atseka -
berako.
Euskara batuak zeresan asko eman zuen bere denboran,
munduan kasu bakarra izango balitz bezala. Askok hizkun -
tza berri bat, asmatua, artifiziala bezala hartu zuten. Bere
aurrean deseroso sentitzen dira asko. Dena den, euskara
batuak ez ditu, nahitaez euskalkiak baztertu behar. Hizkun -
tza bat zerbait bizia da, dinamikoa. Beti aldatzen doa, eta
hiztunek eta idazleek eguneroko praktikan hizkuntza egiten
ari dira. (…) Eztabaida guztien gainetik, garrantzitsuena eus-
karaz hitzegitea eta irakurtzea da.

Euskara batua

Esteban IRUSTA MALLEA
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze
aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutu-
nak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin
batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta
harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko
dira gutunak.

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

d Tel.:  (0034) 948635458 o Faxa: (0034) 948635457 Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

Patronatua?
Eta hori zer da hori? 
Francisco Joaquin Iriarte Zahar
Etxeko Langileen Asanblada

Aunitzetan gure buruari egi-
ten diogun galdera bat da hau.
Definizio posible aunitz ditu,
eta gehiago oraindik, historia
polit bat gibeletik, Francisco
Joaquin Iriarte berbera izan ze-
larik bertako protagonista. Ja-
danik 1793an Baztanen Etxe
bat sortzeko behar soziala iku-
si zuen; Miserikordia, momen-
tuko beharrak aseko lituzkee-
na, hala nola eskola eta Zahar
etxea bertzeak bertze. 
Etxe honen funtzionamen-

du egoki baterako Patronatua
osatu zuen, bertan pertsonai
politiko, elizaren ordezkari eta
Balleko kuartel bakoitzeko or-
dezkariek parte hartzen zute-
larik, eta beraien helburua erre -
sidentziako erabiltzaileen on-
gizatea eta erresidentziaren -
tzat hoberena bilatzea zelarik. 
Horretarako zuzendari ba -

tzuen laguntza izaten zuten,
baino 2009an kontuak gaizki
zeudela iruditu zitzaienean ze-
in izan zen Patronatuak hartu
zuen erabakia? Gestioa priba-
tizatzea. 
Pribatizatu bai, erresiden -

tziako aitatxi eta amatxi bakoi -
tza zenbaki huts eta diru sa -
rrera bat izatera pasa zen, ez
gehiago eta ez guttiago, nahiz
eta nola ez enpresari atentzio
pertsonalizatua, ISO kalitatea
eta antzeko hitzekin ahoa be-
te, baino aitatxi eta amaitxiei
asteroko dutxa bermatu gabe,
otorduetarako ordutegi egoki-

rik bermatu gabe, dolu proto-
kolo egokirik gabe, enpresa-
ren interesen araberako eten-
gabeko gela aldatzeekin, be-
raien kriterioen arabera balo-
razioak egiteko moduak alda -
tzen eta ondorioz baita tarifak
ere (asteroko dutxaren prezioa
100 eurotara pasatuz) eta abar
luze bat. 
Ba bai, Patronatua aitatxi

eta amatxiek bizitako egoera-
ren jakitun izaki eta gure ke -
xak aditu eta gero zerbait erra -
teko izanen zuela uste genu-
en, baino gure harridurarako
ez dugu erantzunik jaso, ez
erre sidenteek ezta langileek
ere. 
Ez zuten zalantzarik izan Mi-

serikordia pribatizatzeko or-
duan, enpresari baldintza ezin
hobeak utziz, hori bai gastu
publikoarekin denok ordain -
tzen dugun diru publikoarekin. 
Horrelakoxea da Patrona-

tuko errealitatea; Patronatua
ez da demokratikoki aukerat-
zen, beraien artean aukera tzen
dira, erresidentziaren inguru-
an solasten dute bertatik pa-
satu gabe kide gehienak behin -
tzat eta abar luze bat, ai ama!
Ahaztutako etxe bat da, ahazte
samina. 
Hau da langileen borroka,

gure aitatxi eta amatxien alde. 

Euskal kantu 
zaharren eguna 2015
Jon BARANDIARAN (Elgoibar)

Iragan azaroaren 21ean, la-
runbatez, ospatu genuen Ur-
dazubiko Dantxarinea auzo-
an, Venta Peioko Lugarana ja-
tetxean, 2015eko “Euskal kan-
tu zaharren eguna”. Honakoa,
hamabigarrena. 
Han elkarretaratu ginen gu-

ziek gozatu ederra hartu ge-
nuen berriz ere, sei orduz kan-
tu eta dantza, bazkari eder ba-
ten inguruan. Festa hau bere-
zietan berezia da, hutsegin ezi-
nezko ospakizun bilakatu de-
larik jarraitzaile gaituenen egu-
tegietan. Gorriz markatu be-
harrekoa urte hasieratik.
Beren ahaleginez festa are

eta ederragoa egin zuten gu-
ziak txalotu nahi nituzke, Zu-
bietako joaldunak eta Leitza-
ko dantzariak, besteak beste.
Ezin aipatu gabe utzi aurten-
goan leku berezia ukan duten
Bankako “Menditarrak” taldea.
Eskerrik beroenak Lugara-

na jatetxeko langile eta ardu-
radunei, beren eraginkortasun
eta jarrera adeitsuarengatik.
Merezimenduz bilakatu dira
hauek ere kantuzaleen fami-
liako partaide.
Eskerrik beroenak, nola ez,

festa honen prestaketa eta ga-
rapenean buru-belarri aritzen
diren musikari eta teknikariei:
Aitor Ibarra, festa umore eta
aldarte onez betetzen duena-
ri (aurten, uste gabeko ome-
naldia jaso du Sunbillako tron-
peta jotzaile trebeak; uste ga-
bekoa bezain merezia); Joxe
Angel Elizalde, Amaiurko akor-

deoilari fina, jendearen dan tza
eskakizunei beti adi, beti ade-
itsu; Cristian; Txema;… bar-
katuko didate denen izenak
oroitzeko gai ez izatea.
Azkenerako utzi dut ardu-

radun nagusi ez ezik, festa
egun honen buru, bihotz eta
arima ere baden Angel Ma-
riezkurrena, jaialdi honen
sortzailea. Lan bikaina burutu
du berriz ere. Merezimendu
handiena, lagun artean kan-
tatzearen plazeraz inor baino
lehenago ohartzea du, hala ere,
eratsundarrak. Gure kultura
herrikoian hain errotua zen usa-
dioa, bizitza modernoaren zu -
rrunbiloan itoa zirudien unean,
berreskuratzen eta egunera -
tzen jakitea. Kantu egunak han
eta hemen indartzen ari diren
garai honetan, aitortu beha -
rrekoa da bidegile izan den An-
gelen ekimena eta lana.

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Aiton-amonek Fonda
Benito jarri zuten
Leitzan eta gurasoek
Basakabin bihurtu
zuten. Han egon gara
ia 40 urtez.
Amarengandik asko
ikasi dut. Gero, ikas-
ten hasi eta sukaldea-
ren munduan murgil-
du nintzen,
Donostiako Rekondo
jatetxean lehenik.
Gero, 5 urtez Madrilen
izan nintzen, Euskal
Etxea zeukan Luis
Irizarrekin lanean».

Alex MUGICA
Leitzako sukaldaria 
GARA • 2015.12.11

«Beste urtebete eskai-
ni didate, eta ez dut
uste arazorik izango
dugunik jarraitzeko.
Gorputza ondo dago,
martxa eskatzen dit,
eta pilotan jokatzea.
Urteekin erabakiak
hartu behar dira. Nik
uko egin nien lau t'er-
dikoari eta buruz
burukoari, eta ondo
nago, minik gabe eta
ilusioarekin.
Gorputzak eta buruak
jarraitzeko eskatzen
didate».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
BERRIA 2015.12.11

Nor da Olatz Baleztena?
Erdi Mailako modulotik Goi Mai-
lakora pasatzeko Prestakuntza
ikasketetan da-
bilen 20 urte-
ko Zubietako
neska saltse-
ra.

Inauterietatik zer
gustatzen zaizu
gehien?
Dena. Bereziki
otorduen ondotik
estalpean sortzen
den giroa.

Eta gutxien?
Asteazkeneko
eguna, inaute-
riak akitu egiten
direlako.

Joareak edo mo-
zorroa?
Bakoitza bere mo-
mentuan, egunaren
arabera. Joareak
eta mozorroa barru-
barrutik bizitzen di-
tudan arren.

Nola erabakitzen du-
zu mozorroa?
Momentuan, inprobi-
sazioa eta imajinazioa
erabiltzen ditut eta
etxeko traste edo

arropa zaharrekin mozorrotzen
naiz..

Eguneko edo gaueko parranda?
Dudarik gabe eguneko giroa! Nahiz
eta gauez ere giro ederra egoten
den.
Inauterietan galdu ezin den
ohitura...
Joareak jotzea, mozorrotzea
eta nola ez, elkartean biltzea..
Aurpegia tapatuta ausardi
handiagoa izaten al da?
Bai, ez zaituelako inork
ezagutzen.
Inauterietan 24 ordu-
tatik zenbat pasa-
tzen dituzu etxetik
kanpo eta zenbat
etxean?
Etxean ahalik eta or-
du gutxien. 

Inauterietara-
ko planik idea-
lena?
Gosari ederra har-
tu, joareak jo eta
bazkari bikain baten
ondoko juerga.
Zubietako txokorik
politena?
Makilipurdi eta ber-
tatik ikusten diren
bistak. 

11 galdera labur

� Olatz BALEZTENA ELIZALDE � Zubietako gaztea
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HAUTESKUNDEAK 2015/12/13 � ESKUALDEETAN

Alain Rousset
sozialista izanen
da Akitaniako
eskualde berriko
buru
Sara eta Senperen, ordea, Virginie
Calmels eskuindarrak irabazi zituen
bozak

Urte berriarekin, eskualde berrien mapa
 indarrean jarri dute Frantzian. Joan den udazke-
nean erabaki zuen Frantziako Asanbleak
 lehengo 22 eskualdeetatik hamahirutara
 pasatzea, eta, horretarako, batzuk elkartu egin
zituen. Sara eta Senpereri bete-betean eragin
die aldaketak Akitania, Limousin eta Poitou-
Charentes elkartu eta guzien baturak osatzen
duen Akitaniako eskualde berriaren parte
 baitira orain.  

Abenduaren 6an eta 13an egin zituzten
 hain zuzen, eskualde berrietako kontseilariak
aukeratzeko bozak. Alain Rousset sozialistak
irabazi zituen eskualdean hauteskundeak eta
bera hautatu dute lehendakari datozen sei
 urteetarako. Sara eta Senperen baina, biga rren
izan da sozialista: ezker anitzeko zerrendabu-
ruak bozen %38,76 lortu zuen Senperen eta
%40,29 Saran. Virginie Calmels zentro eskui-
neko  hautagaiak berriz, bozen %46,50 esku-
ratu  zuen Saran eta %42,08 Senperen.

FRANTZIAKO ESKUALDEETAKO HAUTESKUNDEAK  ı   2015/12/13

SARA

�� V. Calmels 352 %46,50
�� A. Rousset 305 %40,29
�� J. Colombier 100 %13,21
Zentsoa 1.973 100
Partehartzea 832 %42,17
Baliokoak 757 %90,99
Baliogabeak 15 %1,80
Zuriak 60 %7,21

SENPERE

�� V. Calmels 949 %42,08
�� A. Rousset 874 %38,76
�� J. Colombier 432 %19,16
Zentsoa 4.609 100
Partehartzea 2.431 %52,74
Baliokoak 2.255 %92,76
Baliogabeak 56 %2,30
Zuriak 120 %4,94

ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK ESKUALDEKA

BAZTAN

2015 2011
�� EH Bildu* 931 1.356
�� UPN-PP 879 1.311
�� GeroaBai 862 737
�� Podemos 637 -
�� PSN-PSOE 287 383
�� Bertzeak 190 126
Zentsoa 6.058 6.253
Partehartzea 3.902 4.045
Baliokoak 3.850 3.987
Baliogabeak 52 58
Zuriak 64 74
* 2011n Amaiur

BERTIZARANA
MALERREKA

2015 2011
�� EH Bildu* 765 1.134
�� GeroaBai 672 598
�� Podemos 474 -
�� UPN-PP 434 578
�� PSN-PSOE 209 248
�� Bertzeak 137 74
Zentsoa 4.268 4.343
Partehartzea 2.757 2.702
Baliokoak 2.717 2.671
Baliogabeak 40 31
Zuriak 26 33
* 2011n Amaiur

BORTZIRIAK

2015 2011
�� EH Bildu* 1.183 2.016
�� GeroaBai 1.089 919
�� Podemos 1.026 -
�� UPN-PP 482 723
�� PSN-PSOE 334 511
�� Bertzeak 249 174
Zentsoa 6.630 6.815
Partehartzea 4.451 4.453
Baliokoak 4.405 4.393
Baliogabeak 46 60
Zuriak 42 50
* 2011n Amaiur

LEITZALDEA

2015 2011
�� EH Bildu* 1.013 1.572
�� GeroaBai 460 291
�� Podemos 288 -
�� UPN-PP 200 285
�� PSN-PSOE 85 91
�� Besteak 39 21
Zentsoa 3.281 3.401
Partehartzea 2.117 2.297
Baliokoak 2.102 2.272
Baliogabeak 15 25
Zuriak 17 12
* 2011n Amaiur

URDAZUBI
ZUGARRAMURDI

2015 2011
�� GeroaBai 94 78
�� UPN-PP 92 119
�� EH Bildu 60 91
�� Podemos 51 -
�� PSN-PSOE 14 30
�� Bertzeak 3 6
Zentsoa 489 475
Partehartzea 340 339
Baliokoak 335 332
Baliogabeak 5 7
Zuriak 10 8
* 2011n Amaiur
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HAUTESKUNDEAK 2015/12/20 � ESPAINIAKO GORTEAK

2.217 boto galduta
ere, EH Bildu da
alderdirik 
bozkatuena
Bigarren indarra Geroa Bai da
554 boto irabazita 2011koekin alderatuz.
Podemos indartsu sartu da, 
hirugarren indar bilakatuz (2.476 boto). 
UPN-PP bigarren indar izatetik 
laugarren izatera pasatu da,
944 boto galdu ondotik.

ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDEAK  ı   2015/12/20

Zentsoa Partehartzea Abstentzioa

ARANO 102 52 50 0 0 21 9 5 0 0 0 17 0 0

ARANTZA 526 344 182 3 3 133 118 21 13 2 3 46 0 2

ARESO 221 141 80 1 0 59 33 23 6 0 1 18 0 0

BAZTAN 6.058 3.902 2.156 52 64 931 862 879 287 34 121 637 4 31

BEINTZA-LABAI. 208 93 115 0 3 13 24 21 4 1 4 17 1 5

BERA 2.832 1.921 911 22 20 429 398 227 156 36 91 527 4 11

BERTIZARANA 460 308 152 7 4 83 67 52 28 3 9 54 0 1

DONAMARIA 342 239 103 0 2 72 81 30 12 1 2 27 0 12

DONEZTEBE 1.211 844 367 19 4 198 157 166 84 20 19 165 3 9

ELGORRIAGA 169 131 38 4 2 40 25 22 5 3 4 25 0 1

ERATSUN 146 81 65 1 3 6 35 18 1 1 1 14 0 1

ETXALAR 615 398 217 5 6 119 94 55 23 2 5 87 1 1

EZKURRA 146 66 80 0 1 22 14 11 3 1 2 12 0 0

GOIZUETA 620 390 230 5 1 257 78 11 6 1 0 27 0 4

IGANTZI 485 325 160 1 3 81 107 41 26 3 5 54 3 1

ITUREN 393 265 128 4 2 122 65 13 27 0 4 26 0 2

LEITZA 2.338 1.534 804 9 16 676 340 161 73 10 13 226 1 9

LESAKA 2.172 1.463 709 15 10 421 372 138 116 24 46 312 1 8

OIZ 111 70 41 0 1 18 24 7 3 0 4 12 0 1

SALDIAS 105 70 35 0 0 24 18 7 3 0 2 15 0 1

SUNBILLA 585 346 239 2 1 86 102 43 31 5 5 69 0 2

URDAZUBI 310 223 87 3 5 29 69 72 11 0 5 27 0 2

URROZ 156 87 69 3 1 14 27 16 4 0 4 17 1 0

ZUBIETA 236 142 94 0 2 67 33 13 4 2 0 21 0 0

ZUGARRAMURDI 179 117 62 2 5 31 25 20 3 4 2 24 0 1

Denetara 20.726 13.552 7.174 158 159 3.952 3.177 2.072 929 153 352 2.476 19 105

ZuriakBaliogab. CʼsOrain bateraPSOEUPN-PPGeroaBaiEH Bildu Podemos UPyD Besteak
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Auzotarrekin
egindako
bileren
balorazio
hagitz ona egin
du Udalak

TTIPI-TTAPA
2016 urtearen barre-

nean egin ahal izanen
da azkenean Lesaka-
Bera ur hornidurako
proiektua. 2009-2012
planaren barrenean zeu-
den obrak bukatzeko
asmoa du Nafarroako
Gobernuak aurten eta
lan hauen barrenean
sartuko omen da proi-
ektu hau. 1.600.000 eu-
roko aurrekontua du eta
%90 Nafarroako Gober-
nuak jarriko du.
Ur kontuekin segituz,

«poliki-poliki ur sarean
berrikuntzak eginez eta
kontsumo ohiturak ho-
betuz, lortzen ari gare-
la Berako ur kontsumoa
jaustea” jakinarazi du-
te Herriko Etxetik. Iaz
berritu zen Bidasoa ka-
leko ur sareak galerak
ttikitzea lortu du eta ur-
te berrian bide ho rretan
segitu nahi dute. Ur sa-
rea sektorizatzen ari da

udala eta sektore bakoi -
tzaren hasieran konta-
gailua jartzen, modu ho-
netan ur sarearen adar
bakoitzean zein kontsu -
mo den aztertuz eta ur
galerak non dauden ze-
haztuz, gero moldake-
tak egiteko lehentasu-
nak jarriz. «Horrela ja-
kin dugu adibidez, Be-
rako plazatik, plaza za-
harrera joaki den adarre -
an 66 metro kubiko gal -
tzen direla egunean».

AUZO BATZARRAK
Udazkenean eginda-

ko auzo batzarren ba-
lorazio hagitz positiboa
egin du Udalak. Parte
hartu dutenei eskerrak
ematearekin ba te ra,
orain udalak bildu tako
eskaera guztiak antola-
tu eta lehentasunen eta
udalaren ahalmenen
arabera egiten joanen
da. Prozesu honek ja -
rraipena izatea nahi du
Herriko Etxeak eta be-
har duenean berriz ere
deituko ditu auzo ba -
tzarrak. Gainera, auzo-
tarrek udalari proiektu
edo asmo baten berri
eman nahi badiote es-
ker onez hartuko dute-
la ere jakinarazi dute.
Udazkenean eginda-

ko bertze lanen artean,
liztor beltzaren kabiak
kentzeko egindako la-
nak ere azpimarratu di-
tu Udalak.  Aurten liztor
aunitz ikusi da berandu
arte, udazkena goxo jo-
an baita. Guztira Beran
28 kabiri eman zaie po-
zoia. Batzuk suhiltzaile
boluntarioek tratatu di-
tuzte eta bertzeak be-
rako mendi ba tzordeko
kide, erlezain eta bolun-
tarioek.
Udaberri aldera tran-

pak jartzea ere hagitz
garrantzitsua da liztor
beltzaren aurkako bo -
rrokan.  Udaberrian ate-
ratzen dira erreginak eta
ahalik eta gehien harra-
patu nahi dituzte. Erle -
zainen artean tranpak
banatzea aurreikusi du
Udalak, baita barrene-
an jartzeko edaria ere.

BERA

GIZARTEA � 1,6 MILIOI EUROKO AURREKONTUA

Ur-hornidura
proiektua aurten
gauzatuko da
Lesakarekin bat

UTZITAKO ARGAZKIA

Larun Haizpek 200 euroko hiru erosketa bono banatu ditu
Larun Haizpe komertzio eta zerbitzuen elkarteak Eguberrietako erosketa kanpai-
na egin du bazkide diren establezimendutan, herriko komertzioa mantendu eta
bezeroak fidelizatzeko helburuarekin. Horretarako, bazkide diren dendetan urta -
rrilaren 31 bitarte erabiltzeko 200na euroko hiru erosketa bono zozketatu dituzte
abenduaren 28an. Maria Jesus Yanci, Juan Manuel Portu eta Ane Otamendi izan
dira saridunak. Larun Haizpe elkartetik hiruak zoriontzeaz gain, aitzinera begira
ere euren helburua betetzeko lanean segituko dutela adierazi dute, hau da, berata -
rrak eta bisitan joaten zaien jendea atenditzen, eta bere konfiantza beregana tzen.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Eguberrietako ospakizunak
Musika Eskolaren Eguberrietako emanaldiak, Olen -
tzeroren etorrera eta Zahar Etxeko emanaldiak, Ur-
tezahar eguneko Glin-Glan (argazkian) eta Diostesal-
be kantuak… Eguberri garaiko ospakizunak izan di-
ra protagonista egunotan eta beti bezala, Erre -
ge bezperako Kabalgatarekin bukatu dira.

Ba al zenekien
Tenpora taldeak emanaldia eskainiko duela ur-
tarrilaren 16an, larunbat arratseko 8etan Kul-
tur Etxean. Emanaldira sartzeko 6 euroko sa -
rrera ordaindu beharko da.

?
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KULTURA � URTARRILAREN 16AN

Nafarroako II.
Trikiti Jaialdia
eginen dute
herrian 
Zazpi bikote
ariko dira
larunbat
arratsaldean
Harriondoan

Aitor AROTZENA
Nafarroako bigarren

trikitixa jaialdia eginen
dute larunbatean Ha -
rriondoa Kultur Etxean,
17:30ean hasita. Iker
Zubeldiak eta Iban Ur-
dangarinek aurkeztuko
duten emanaldian zazpi
bikote ariko dira: Iñaki
Mendinueta eta Irune
Agirre, Krist ina eta
Amaia, Epelde eta Lu -
txurdio, Agus Barandia-
ran (Korrontzi) eta Xa-
bier Berasaluze (Letu-
ria), Edurne Iturbe eta
Oihana Irastorza, Jon
Ostolaza eta Arnó eta
Gari eta Iñaki. Euskal
Telebistak ere grabatu-
ko du emanaldia.
Nafarroako Trikitixa

Elkarteak eta Lesakako
trikitixa taldeak antola-
tu dute jaialdia, udala-

ren eta bertze zenbait
erakunderen laguntzaz.
Sarrerak eskura dai-
tezke Zialdo ostatuan
eta Oninart-en edo
 erreserba bidez nafa -
rroakotrikitixaelkartea
@gmail.com helbide
elektronikoan 12 euro-
ren truke. Ondotik afa-
ria izanen da Irubiden
(20 euro).

San Anton Eguna
Igandearekin suerta-

tu da aurten urtarrilaren
17a, San Anton Eguna.
Hori dela eta, Endara
auzoan dagoen San An-
ton baselizara errome-
ria eginen da igande ho-
netan. Bertan, goiz egu-
erdi partean, besta gi-
roa izanen da, postuak,
musika, mezak ordue-
ro (10:00, 11:00 eta
12:00) eta arratsaldeko
5etan, he rriko plazan
dantzaldia.
Ospakizuna dela eta

Beti Gazte elkarteak,
goizean, San Antonera
mendi irteera
antolatu du.

LESAKA
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ARGAZKIA: A. AROTZENA

Txondorra Saria Olentzeroren ohitura mantentzeagatik
Olentzero eta jaiotza lehiaketa egin zen egunean, herriak sari berezia jaso zuen
Iruñeko Udaletxean: hiriburuko udalak eta Olentzeroren Lagunak elkarteak eman-
dako Txondorra saria jaso zuen Jose Luis Etxegarai alkateak herriaren izenean,
olentzeroren ohitura bizi mantentzeagatik. Hain zuzen, 1959an Lesakatik jasota-
ko ohituraren lekukoa eraman zuten Iruñera eta hori eskertu nahi izan zuen Iruñe-
ko Udalak, «Frankismoaren garaian ere, ohiturari eutsi ziotelako», Joseba Asiron
alkateak azpimarratu zuenez. Bien bitartean, lehiaketan 3 jaiotza eta 21 olentze-
ro atera ziren eta lehiaketaz kanpo, olentzero biziduna, presoekin elkartasuna adie-
razi zuena eta Beti Gazte elkartearen 75. urteurrenekoa atera ziren.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Eguberrietako nesken I. Frontenis txapelketa
Abenduaren 26an jokatu zen lehen aldiz Lesakan Eguberrietako nesken frontenis
txapelketa. Sei bikote aritu ziren eta txapelketako partida guztiak irabazita, Bera-
ko Irantzu Etxebeste eta Jone Zelaieta suertatu dira txapeldun. Final estuan 25-
23 irabazi zieten Olaia Elizalde eta Alaitz Nuñez baztandarrei.

Ba al zenekien
Xanta Sousa herritarrak laugarren aldiz Eus-
kadiko txinga eramate txapelketa irabazi due-
la. Abenduaren 20an Asteasun 35 plaza eta
3,70 metro egin zituen.

?



Lesakako
Abesbatza eta
Doneztebeko
Mendi
Abesbatzarekin
batera

Aitor AROTZENA
Nafarroan barna egi-

ten ar i  den bi raren
barnean Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoak, Je-
sús Etxeberriaren zu-
zendaritzapean kontzer-
tua eskainiko du, Lesa-
kako Abesbatzarekin
eta  Doneztebeko Men-

di Abesbatzarekin ba-
tera urtarrilaren 21ean,
ortzegun arratseko
8etan Harriondoa Kul-
tur Etxean. Sarrera 6 eu-
ro kobratuko da. Mari-
sol Perezek zuzenduko
du Lesakako Abesba -
tza eta Jon Irazokik Do-
neztebekoa.
Biharamunean, hiru

musika talde hauek Ta-
fallako Kulturgunean es-
kainiko dute emanaldia.

Taldekako bertso
txapelketa
Zazpi hirukotek har-

tu zuten parte Bortzirie-

tako taldekako 17. ber -
tso txapelketan eta Arra -
non egin zen finalean,
Egarrittuk taldea (Josu
Sanjurjo eta Iban Ga rro
lesakarrak eta Itturrizu-
bietarrak osa tua) nagu-
situ zitzai on Fashion Te-

am taldeari (Eneko Fer-
nandez eta Ioar Tainta
lesakarrak eta Manu
Goiogana irundarra).
Alazne Untxalo itu-

rendarrak eskuratu zu-
en bertso onenari eman-
dako Kotto Saria, ob-

jektu bezala sorgin bat
emanda egin zuen ber -
tsoari. Bertsolariak ez
ezik, gai-emaileak, epai-
leak eta musikariak ere
Bortzirietako Bertso Es-
kolak jarri zituen (30 bat
laguntzaile).
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ARGAZKIA: A. AROTZENA

Bigarren ipuin lehiaketako sariak banatu ditu Beti Gaztek
Elkartearen 75. urteurreneko ekitaldien baitan, bigarren aldiz ipuin lehiaketa anto-
latu du Beti Gaztek, Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailako ikasleei zuzendua.
Lehiaketaren gaia kirolarien esfortzuan oinarriturik zegoen. Erran bezala, parte-
hartze handia izan zen eta horregatik, «bai Irain Eskola publikoko baita Tantirumai-
ru ikastolako irakaslegoari lehiaketan izan duten konpromisoa» eskertu die Beti
Gaztek eta ehuna euroko saria eman diete bi ikastetxeei. Sariei dagokienez, 3. eta
4. mailan, lehenbiziko saria Janire Otxandorena Mitxelenak eskuratu du, bigarre-
na Maitane Erkizia Arburuak eta hirugarrena Maider Mitxelenak. 5. eta 6. mailan
lehen saria Naroa Garbisu Etxabidek eskuratu zuen; bigarren saria Sara Txope-
rena Lacarrentzat izan zen eta hirugarren saria ex aequo jaso zuten Ibon Urroso-
lo Elgorriaga eta Oihana Arruti Terrerosek. 

KULTURA � URTARRILAREN 21EAN, 20:00ETAN

Nafarroako
Orkestra
Sinfonikoak
Harriondoan
joko du



HERRIZ HERRI | 15

Ekitaldiz
gainezka joan
da abendua

Irune ELIZAGOIEN
Abenduaren 12an

ireki zuten berriz ere He -
rriko Ostatua eta jende
aunitz hurbildu zen ire-
kierara. Astelehenetan
itxita egonen da eta
bertze egun guzietan
menuak, plater konbi-
natuak eta bokatak es-
kainiko dituzte.

Andre Mari Dantza
taldearen alde
zozketa
Abenduaren 24an

egin zen Altxatak egu-
berrietarako antolatua
zuen zozketa. Honela
geratu zen sari banake-
ta: Lehenengo saria, Iza-
bako Txapatera lande -
txean 8 lagunendako
asteburuko egonaldia,
Akokako Milagrosi to-
katu zitzaion. Bigarren
saria Zalain jatetxean 2
lagunendako otordua,
Manuel Retegirentzat
izan zen. Hirugarren sa-
ria herriko produktuen
saskia, 500 zenbakiari

egokitu zitzaion. Zen-
baki hau plazako jana-
ri dendan saldua da eta
saria biltzeko epea hi-
labete batekoa izanen
da 689042621 telefo-
nora deituz.

Haur txokoa
Bortzirietako Gizarte
zerbitzuak eta Dindaia
Fun dazioak antolatuta,

eguberrietako oporre-
tarako haur txokoa an-
tolatu zen es ko la zaha -
rretan. Abenduaren 23 -

tik urtarrilaren 7ra arte
izan zen eta Nerea Ipa -
rragirre eta Jone Bizen-
te egon ziren begirale.  

GIZARTEA � ABENDUAREN 12AN

Herriko Ostatua
ireki dute
berriz ere

ARGAZKIA: JON MITXELTORENA

Pasa dira Eguberriak
Eguraldi ederra lagun, eta aurreikusitako ekintza guziak beteta, datorren urte-
ko eguberri besten esperoan gelditu dira herritarrak. Azken urteetan bezala,
aurten ere Olentzero eta Mari Domingi bizidunak hurbildu ziren ilunabarrean
eliza eta frontoi ingurura. Eguberrien aitzinetik ere, hainbat ekitaldi egin ziren.
Abenduaren 18an Azkoitiko Gurutz Garmendiak Urola aldeko kontuk eta ko-
merixek liburua aurkeztu zuen kultur etxean. Hurrengo egunean, herri merka-
tua zegoela aprobetxatuz, ipuin kontaketa eta gaztain-jatea izan ziren plazan.
Hauez gain, azken urteetan bezala, jostailuen truke-azoka eta gozo-eltzeeen
leherketa egin ziren abenduren 26an. 

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

80 urtekoei omenaldia Larraburuan
Abenduaren 3an Bazkidearen eguna ospatu zuten
Larraburuan eta aurten 80 urte bete dituzten bazki-
deak omendu zituzten: Francisco Aranburu, Jose
Ramon Berroeta, Mª Teresa Irigoien, Mª Asun Ipa -
rragirre, Gastone Lestuzzi eta Jose Luis Arretxea.

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Mus eta partxis txapelketa
Abenduaren 27an egin zuten Larraburuan mus eta
partxis txapelketako sari banaketa. Musean irabaz -
leak Santiago Olasagasti eta Joxemari Olagarai izan
ziren eta bigarren postuan Jose Luis Arretxea eta
Periko Berrueta. Partxisean lehen postua Isabel Be -
rrueta eta Mertxe Santestebanek eskuratu zuten
eta bigarrena Juli Elizalde eta Mariester Bereauk.

ETXALAR
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ARGAZKIA: JABIER IRIARTE
Giro polita izan zen irekiera ekitaldian.



Arbadi inguruan
hasi zen sua
eta handik
bertze
bazterretara
hedatu zen

Nerea ALTZURI
Urte akabera mugi-

tua izan da herrian. Egu-
berrietako aroko ohiko
ekimenak izan dira eta
urtero bezala. 
Baina, gabon arra -

tsean piztutako sutea-
ren ondorioz, kezkaz be-
teriko egunak ere izan
ziren. Giro haizetsu eta
idorra oztopo izan ziren.
Sua kontrolpean izan
 arren, berpiztu ere egi-
ten zen eta itzaltze la-
netan egunak igaro zi-
tuzten Nafarroa osoko
parkeetatik etorritako
suhiltzaileek eta eure-
kin batera, mendian la-
guntzen ibilitako hain-

bat herritar eta bolun-
tariok.
Abenduaren 24an

piztutako sua kontrol-
pean zuten larunbate-
rako. Igandean su ttiki-
ak bakarrik gelditzen zi-
ren baina, arratsean be -
rriz ere sua indartu zen
haize bolada zakarren
ondorioz eta hiru fron-
tetan zabaldu zen: Ar-
tikutza aldera, iparral-
deruntz Lesaka aldera
eta Bagatxar-Oilargata
in gu rura. Abenduaren
28an, bortz eguneko
amets gaiztoari akabai-
la eman zitzaion.
Suak berekin egoe-

ra beltza dakar… kalte
handiak eragin eta
guztia bereganatzen,
desa gertarazten baitu.
Tartean, ametz, haritz,
pago... aunitz erre dira. 

Arantzako
I.Trikitixa Jaialdia
Ilbeltzaren 23an, larun-

batean, estreinekoz Tri-
kitixa Jaial dia antolatu
du udalak. 17:00etan
hasita frontoian trikiti
doinuak nagusi izanen
dira. Arantzako trikitila-
riekin batera, Euskal
Herri osoko hainbat tri-
kitilari ariko dira: Do-
neztebeko Agorreta,
Berako Isidoro Fagoa-
ga eta Lesakako udal
musika eskolakoak;
Azkoitia, Etxalar eta Eli-
zagoien ahizpak trikiti-
lariak; Lesaka, Mendaur,
Irats eta Xabi Urtasun
Trikitixa eskolako ikas-
leak eta dantzariak ere
igoko dira taularai. 
Sarrera 5 euro or -

dain du beharko da eta
12 urtez beheitikoek do-
an izanen dute. Parte-
hartzaileendako sariak,
zozketak eta publikoa-
ren artean ere zozketa
bat eginen da.

ARANTZA

GERTAERAK � ABENDUAREN 24AN PIZTU ZEN

Suteek gogor
astindu dute
herria urte
akabailan

ARGAZKIA: AMAIA APAOLAZA

Takoak jartzen ikasten Aratzekin
Oporretan, ikasteko tartea ere izan dute herriko pi-
lota eskolako gaztetxoek. Abenduaren 30ean, ta-
koak paratzen ikasteko ikastoro ttiki bat egin zu-
ten pilotari profesionala izan den Aratz Mendiza-
balekin. Goizean goiz jeiki izan behar bazuten ere,
ederki estimatu zuten ikasitakoa.
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ARGAZKIA: MIKEL LARRETXEA
Mendiak eta basoak erre zituen urte bukaerako sute handiak.

Ba al zenekien
Urtezahar ilunabarreko Elkartasun Zozketan
bertako produktuekin osaturiko gurditxoa, Ma-
ri Jose Alzuriri egokitu zaiola eta bildotsa be -
rriz, Ana Larretxearentzat izan dela. Zorionak!

?



Eskolako eta
Herriko Etxeko
ordezkariak
joan ziren

TTIPI-TTAPA
Eskola ttiki gelditu

zaie bertan ari diren ikas-
le eta irakasleei eta han-
ditze premia azaltzeko,
eskolako eta udaleko
ordezkariak Nafarroako
Gobernuaren Hezkun -
tza Departamentuan eta
Parlamentuan izan zi-
ren abenduaren 15ean.
Aitor Elexpuru zuzen-

dariak aipatu digunez,
«eskolaren arazo han-
diena espazio falta da.
Zazpi ikas talde edo uni-
tate sei gelatan daude.
Haur Hezkuntzako 4 eta
5 urteko 17 ikasleak el-
karrekin daude, legez
bikoiztuak egon behar-
ko lirateke, baina ez du-

gu gelarik».  Hezkuntza -
ren kalitate galeran era-
giten duten bertze be-
har batzuk era badituzte
eskolan. «Espazio fal-
tagatik ez dugu liburu-
tegirik, hizkuntza eta
musika gelarik, Hez -
kuntza Laguntza Unita-
teak ere ez du espazio

propiorik» dio Elexpu-
ruk. 
Udalak eskolaren

handitze integralerako
proiektu bat aurkeztu
du, 630.407,91 euroko
aurrekontua duena eta
horren arabera, behei-
tiko solairuan dagoen
patioa goitikora pasa-

tuko litzateke. «Honek
arazoari behin betiko
konponbidea emanen
lioke, eta gainera Haur
Hezkuntzako lehen zi -
kloa (0-3 urte Pelle Txi-
ki ludoteka gaur egun)
eskolako eraikinean
txertatuko genuke», dio
zuzendariak.

GIZARTEA � ABENDUAREN 15EAN

Eskola zabaltzeko eskaria
eraman dute Iruñera

ARANTZA

ARGAZKIA: D. NOTICIAS
Ttikienek ere gogotsu ekin zioten ‘Euskaraz bizi nahi dut’ lasterketari.

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Eus-

kara Mankomunitate-
ak, urtero bezala, Bai
Euskarari zozketa egin
du. Lehenbiziko zen-
bakia,4.133a, Etxalar-
ko Herriko Okindegi-
ak banatu du eta Le-
sakako Mendegia ha-
rategiak emandako ur-
daiazpiko bat izanen
du saritzat. Bigarren
zenbakia, 4.726a ,
Igan tziko Tania Gonza -
lez farmaziak banatu
du eta Arantzako Ater-
pe jatetxean bi lagu-
nendako afaria izanen
du saritzat. Urtarrila-
ren 29ra arteko epea
dute irabazleek saria
jasotzeko. Ordurako
ez bada inor agertu sa-
ria eman gabe geldi-
tuko da. 7.000 boleto
banatu ditu Manko-
munitateak, 70 ziurta-
giridunen artean

GIZARTEA

Bai Euskarari
zozketako 
zenbaki 
saridunak
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2016.01.14 HERRIZ HERRI | 17



18 | HERRIZ HERRI

Abesbatzarekin
batera herriko
haurrek bi
abesti kantatu
zituzten
Eguberri
eguneko
mezan

Maider PETRIRENA
Abenduaren 22an,

eskolako azken egune-
an, eskolako irakasle eta
ikasleek antolatuta goiz
polita izan zen. Festa gi-
roan sartzeko 9etan es-
kolara baserritarrez
beztituta joan ziren ikas-
leak. Ondoren, 09:15 al-
dera, Haur Hezkun tza -
ko eta Lehen Hez kun -
tzako lehendabiziko
mailakoek ipuin konta-
lariaren saioa ikusteko
aukera izan zuten Uda-
letxeko ganbaran. Bu-
ka tu takoan  l ehen
hezkuntzako gainon -

tzeko ikasleen txanda
izan zen. 11:00etan fron-
toian taloa jateko auke-
ra izan zen. Taloa jan
ondoren haur guztiek
musikako irakasle den
Axunekin ikasitako ga-
bon kanten emanaldi
polit bat eskaini zuten:
Kanpaiak, Din dan don,
Elu rra mara mara, Ole
olen tzero eta Nik maite
dut neguan kantatu zu-
ten. Ondoren Olen -
tzero bizkarrean hartu-
ta herrian barna kaleji-
ra egin zuten. 
Abenduaren 24an,

bertze herrietan beza-
la, Sunbillan ere ongi
etorr ia egin genion
Olentzerori. Menditik
heldu zela bere bila jo-
an ginen. Ttikienek au-
zo bat egin zuten eta
haundienek berriz ber -
tze auzoa, errepidearen
auzoa. Guztiak Itturbu-
rutik abiatu eta denek
frontoian akitu zuten ibil-
bidea.

Han Olentzerori txo-
ko polit bat ja rria zioten,
txondorra eta guzti,
haur, koxkor, eta nahi
zuen guzt iak Olen -
tzerori eskutitza, muxu-
ak, argazkiak ateratze-
ko aukera izan zuten. 
Eguberri egunean

berriz, goizeko 10etan
meza izan zen. Bertan
herriko abesbatzak kan-
tatu zuen eta aurten be -
rrikuntza moduan hau -
rrek bi kanta kantatu zi-
tuzten. Bata abesbatza
guztiarekin, Mesias, eta
bertzea berriz, Nieves
Biurrarenarekin (Errai-
guzu Maria). Zorionak
denei, hurrengo urtean
berriz. 
Arratsaldean eta ohi-

turari jarraituz, gazteak
Eguberri gabean kanta
kantatuz herrian barna
egin zuten buelta. On-
doren Itturburun afaldu
eta gauez baserrietako
buelta egiteko txanda
tokatu zitzaien.

OSPAKIZUNAK � URTE BUKAERA ETA URTE BERRIA

Eguberrietako
ospakizunak giro onean

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Olentzerori ongietorria egin zioten herriko haurrek.

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Urte zaharrari agurra kantuz
Abenduaren 30ean etxeetan daudenei gabon kan-
tak kantatzera joan da haur eta heldu kuadrilla bat.
Kantuarekin batera turroi bana eraman diete. Be-
deratzi etxeetan kantatzeko aukera izan zuten.
Epetxenean, Paskula eta Mañularekin haurrek ar-
gazkia atera zuten pasa den urtean bezala. 

ARGAZKIAK: BIDAL IBARRA

Urte zaharra eta berria mendian
Abenduaren 27an Ulibeltzak Mendi Taldeak irtee-
ra polit bat egin zuten. Trinidad de Irurzun, monte
Erga eta Mirador de los Buitres. Urtarrilaren 3an,
berriz, Mendaurrera irteera egin zuten.
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ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA,  ESTHER EZKURRA, LOURDES INDAKOETXEA ETA ENEKO HERRERA

Eta urte berriari ongietorria urtaskekin
Urtarrilaren 1ean urtaskak egin dira urtero bezala urte berri onak emateko. He-
men ere auzoka banatzen dira haurrak bai herrian baita baserrietan ere. Bida-
soa ugaldeak banatzen dituen bi auzoetan urtaskak kantatu ziren, herrian eta
baserrian. Eguraldiak lagun, urte berria kantuan eta goxoki, intxaur, urra, man-
darinak eta hainbat gauza gehiago biltzen hasi zuten. Urte berri on denei.



Dani Martirena
legasarrak
narrazio
laburretan eta
Jon Barberena
elizondarrak
olerkietan
lehen sariak
lortu dituzte

TTIPI-TTAPA
Iruñeko Udalak ho-

geita bosgarren aldiz
antolatutako egile be -
rriendako euskarazko li-
teratur lehiaketako sa-
riak banatu dituzte eta
oraingoan ere eskual-
deko zenbait egile sa-
rituak suertatu dira. Da-
ni Martirena legasarrak
narrazio laburrean, Jon
Barberena elizondarra
olerkietan eta Julio So-
tok bertso-paperetan
lortu dituzte lehen sari-
ak.
Denera 30 idazlan

aurkeztu dituzte Iruñe-
ko Udalak antolatutako
lehiaketara, horietatik
20 narrazio laburrak, 6
poesia lan eta 4 bertso-
paper. Kategoria bakoi -

tzean lehen saria 2.500
eurokoa da, bigarrena
1.000 eurokoa eta hiru-
garrena 500 eurokoa.
Narrazio laburrean,

aipatu bezala, Legasa-
ko Dani Martirenak lor-
tu du lehen saria, Aste-
azken hark arrunta be-
har zuen idazlanarekin.
Historia hurbileneko bi-
zipen eta gertakariak
biltzen dituen mosaikoa
da idazlana. Bigarren
saria  Xabier Agurruzak
eta hirugarrena Raul
Morenok eskuratu di-
tuzte.
Olerkietan, lehen sa-

ria Elizondoko Jon Bar-
berenak eskuratu du

( ) utsunea lanarekin.
Bar berenak poetaren
hu  tsu nea, maitasuna-
ren hutsunea, hutsune
exis tentziala eta herio -
tzak etxeko atea jotze-
an sorrarazten duen hu -
tsunea ditu solasgai.
Izen buruari H-a kendu
dio eta horretarako Otei-
zaren solas batzuetan
oinarritu da: Estas ha-
ches fónicamente bo -
rran, ocultan la imagen
visual que contienen,
falsifican la escritura. Bi-
garren saria ere eskual -
dera etorri da, Iban Ga -
rro lesakarrak eskuratu
baitu Omar lanarekin.
Inmi gra zioaren gaia lan-

du du Garrok olerkie-
tan. Hirugarren saria
Odei Ruizek lortu du.
Bertso-paperetan,

Julio Sotok lortu du le-
hen saria, anai baten he-
riotzak sortzen duen oi-
nazea biltzen duen Odo-
letik xortarengatik. Bi-
garren saria Eneko Fer-
nandez lesakarrak lor-
tu du, memoria histori-
koaren oihartzunak bil -
tzen dituen Larragako
loretxoa lanarekin eta
hirugarren saria Julen
Zelaietarentzat izan da,
eskolako oroitzapenak
umorez lantzen dituen
Ze denbOHOrakber tso-
xortarekin.

LITERATURA � ABENDUAREN 23AN BANATU ZITUZTEN SARIAK

Eskualdeko egileen euskarazko
lanak saritu ditu Iruñeko Udalak

KULTURA
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UTZITAKO ARGAZKIA

Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketako saridunak, Asiron alkatearekin.

TTIPI-TTAPA
Bardoak, Nafarroa-

ko taldekako bertso
ekimenak, hirugarren
edizioa izango du aur-
tengoa. Urtarrilaren
22tik martxoaren 19ra
bitarte 23 saio antola-
tuko dira. 16 taldek har-
tuko dute parte, 121
parte-hartzailerekin.
Guztira, 71 bertsolari
aterako dira plazara,
inoizko kopururik han-
diena.
Lehen fasea urta -

rrilaren 22tik otsailaren
7ra bitarte jokatuko da,
16 saiorekin. Bigarren
fasea berriz, otsailaren
19tik martxoaren 6ra,
6 saio antolatuz. Eta fi-
nala, martxoaren 19an
izanen da Etxarri-Ara-
nazko frontoian.
Eskualdeko saioei

dagokienez, hona he-
men lehen fasean izan-
go ditugunak:

• Urtarrilaren 22an,
ostirala 19:30ean Do-
namariako herriko
ostatua: Iluminatiums
(Malerreka/Baztan) / Pi-
rini Bardó (Pirinioak).
Berako  Ka taku

ostatuan, 21:30ean:
Larungo antenak (Be-
ra) / (Larraun da Araitz)
Bi dozena.

• Urtarrilren 29an,
ostirala, 22:00etan Lei -
tzako Atekabeltz gaz-
tetxean, 22:00etan:
Atekaberts (Leitza) / Ba-
rañetak (Barañain)

• Urtarrilaren 31n,
igandea 12:00etan Le-
sakako Arrano elkar-
tean bertso-saioa:  Uni-
bertsolariak (Lesaka) /
Bota lasai (Altsasu)
Lesakako Arrano el-

kartean, 15:30ean: Tan-
tirubertso (Lesaka) /
Atekaberts (Leitza).

BERTSOLARITZA

Bardoak 
txapelketa
eskualdean
abiatuko da
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Ixabel
Juanikorenak
jaso zuen
Zilarrezko
Titarea

Marga ERDOZAIN
Abendua hagitz e -

man korra izan da eta
protagonista aunitz izan
dira gainera. Abendua-
ren 2an Tiburtzio Arraz -
toak Nafarroako Gober-
nuak ematen duen Ki-
rol Merezimenduaren Zi-
larrezko Domina jaso
zuen laxoa eta pilota-
ren aldeko lana sarituz.
Abenduaren 5ean Do-
neztebeko karriketan
Malerrekan Euskaraz Bi-
zi Nahi Dut lemapean
lasterketa ederrak 105
korrikalari bildu zituen.
Egun berean Malerreka
Kantuz ekimenak leku-
koa hartu zion lasterke-
tari, karrikak euskal kan-
tekin betez. Santa Lu-
ziako feriak ere prota-
gonista anitz utzi ditu:
Ixabel Juanikorenak ilu-
sioz jantzi zuen 2015eko
zilarrezko titarea, bizi
osoa josi eta josi pasa
ondotik, egun horretan
bere bizitzako oihal za-
tirik ederrena  josi zuen
herriak egindako ome-
naldia jasoz. Santa Lu-
zia eguna ere Sahara-
ko herriaren aldeko el-
kartasun egun hunki-
garria bilakatu zen. 700
euroko ekarpen ederra

bildu zen herritarrek,
udalak, guraso elkarte-
ek eta DBHko ikasleek
egindako elkarlanari es-
ker. Honi esker, Saha-
rako basamortuko kan-
pamenduetaraino ilu-
sioa eraman da dagoe-
neko.
Abenduaren 18an

berriz, bi protagonista
nagusi izan ziren. Bate-
tik, Enrike Juanena, Er-
rekak zozketa tzen du-
en saski potolo eta eder-
ra eskuratu zuena eta
bertzetik, musika. Men-
di Abesbatzak,  Donos-
tiako Txistulari Bandak
eta Agorreta Musika Es-
kolako ikasleek bat
eginda  Eguberrietako
pregoia burutu zuten,
kontzertu itzela eskai-
niz, urtero bezain hun-
kigarria eta txalogarria.
Abenduaren 19an Men-
di Eguneko ospakizu-
nen baitan goi mailako
mendizalearen solasal-
dia arrakastatsua izan
zen. Carlos Soriak zine-
ma bete zuen, Soriak
bere ibilbide emankor
eta bitxiaz gozarazi zi-
tuen bertaratu zirenak.

Herri txiki infernu
handi
Abenduaren 23ak ere

argazki ederra utzi di-
gu. Ezkurra pilotalekua
lepo bete zen ETB1eko
Herri txiki infernu han-
di saioaren grabazioaz
gozatzeko. Harmailak
bete eta 160 aulki ge-

hiago ere bete ziren.
Bertaratu zirenak hasie-
ratik giroan sartu ziren
eta erran daiteke hagitz
grabaketa beroa eta xa-
loa izan zela. Pagadi,
Zuhaitz, Lizaso eta lan-
talde osoari herriak
eske rrak eman nahi
dizkie hain une politak
eta barregarriak bizia-
razteagatik.  Urtarrila-
ren 24rako aurreikusia
dago telebistan saio ho-
nen emanaldia.

GIZARTEA � EKITALDI UGARI

Abendu
emankorra
izan da urtea
akitzeko

DONEZTEBE
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ARGAZKIA: MARGA ERDOZAIN

Olentzero eta Mari Domingiri  ongi etorri jendetsua
Abenduaren 22an San Miguel eskolan eta Askin haur eskolan ibili ondoren,
24an Olentzero eta Mari Domingiren bisita izan genuen. Txalaparta, dantzari,
musikari eta kantuen laguntzaz Doneztebeko karriken barrena ibili zen bikote
maitagarri hau. Olentzerok igorritako postontziari esker eskutitz guztiak bildu
ziren eta eskatutako opari gehienak banatzeko aukera izan dute. Baten bat fal-
tako balitz aurten ekarriko dutela diote Olen tzerok eta Mari Domingik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kalitatearekiko konpromisoa ziurtagiria San Miguel ikastetxeak
San Miguel ikastetxeak kalitatearekiko konpromisoa ziurtagiria eskuratu du.
2014-2015 ikasturtean kalitatezko kudeaketa baten alde egindako lana aitor -
tzen duten ziurtagiri hau jaso zuen pasa den abenduaren 17an burututako ba-
naketan.  Ziurtagiri hau eskualdeko beste hainbat ikastetxeekin batera lortu du.
Zorionak San Miguel ikastetxe osoari.

TTIPI-TTAPA
Eskoletako errotondaren ondoko berdegune-

an kokatu du birziklapen etxola Malerrekako Man-
komunitateak hondakin berezien bilketa zerbi -
tzua hobetzeko helburuarekin. 
Etxolak hainbat leihatila ditu eta bakoitzean

hondakin mota bat biltzeko irudia eta testua ager -
tzen dira. Hemendik aurrera etxean soberan di-
tugun hainbat hondakin bertan botatzeko auke-
ra izanen dugu. 

MALERREKA

Birziklapen etxola erabilgarri dago
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Zuzendaritza
Batzordea
berrituko dute

Marga ERDOZAIN
Igande honetan, ur-

tarrilak 17, urteroko ba -
tzarra eginen du Do-
neztebeko Casino El-
karteak, 12:00etan le-
hendabiziko deialdian
eta 12:30ean bigarre-
nean. 
Jorratuko dituzten

gaiei dagokienez, Zu-
zendaritza batzordea-
ren berritzea,  Bazkide-
en bajak eta bazkide
berrien proposamena
eta diru balantzea eta
gaur egungo egoera iza-

nen dira, erregu eta gal-
deren txandari ekin ai -
tzinetik.

San Silbestre
lasterketa
X. San Silvestrea mo-

du ezin hobean igaro
zen abenduaren 31n. 70
bat haur eta 145 heldu
aritu ziren lasterka giro
bikainean, eta egural-
diaren laguntzaz. Nes-
ketan Teresa Jadraquek
irabazi zuen berriz ere,
Saioa Garbisu eta Ain-
hoa Arretxearen aitzine-
tik. Mutiletan Antonio
Casadok irabazi zuen
lehen aldiz. Iñigo Arre-
gi eta Joseba Larraldek
osatu zuten podiuma.

DONEZTEBE

GIZARTEA � ILBELTZAREN 17AN

Kasino elkarteak
urteko batzarra
eginen du
igandean
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ARGAZKIA: CD ERREKA

Mendaur kaxkoan agurtu dute urtea Errekako mendizaleek
Urteetako ohiturari eutsiz, Mendaurko kaxkora igo zen Urtezahar egunean Erre -
kako mendizale talde ederra. Gainean, argazki dotore hau atera zuten. 



Errege
bezperan
joareekin
beroketak egin
ondotik,
inauterietako
prestatzen ari
dira joaldunak
eta mozorroak

Arkaitz MINDEGIA
Gezurra badirudi ere

jadanik atzean utziak di-
tugu Eguberriak.
Pulunpako ikasle, ira-

kasle eta gurasoek jaial -
di haundi batekin hasi
zituzten Eguberrietako
oporrak. Lehenagotik
prestaturiko kantak eta
dantzak denen aurrean
eskaini zituzten. Akitze-
ko, Guraso Elkartekoek
dirua ateratzeko egin zi-
tuzten egutegien sal-
menta eta zarien bole-
toen zozketa burutu zu-
ten. Bederatzi zariek ba-
dute beraien zenbakia
eta batzuk ere saridu-
nak:
1. saskia 0794 Ana

Belen izan da sariduna;
2. saskia 0300; 3. sas-
kia 0528 Aitziber izan
da sariduna; 4. saskia
0806 Edurne izan da sa-
riduna; 5. saskia 080;  6.
saskia 0659 eta 7. sas-
kia 0658 Beatriz izan da
bi sarien irabazlea; 8.
saskia 0504 eta 9. sas-
kia 0019.
Luntx eder batekin

eman zioten lehen hiru-
hilekoari bukaera.
Eguberri bezperan

Olentzeroren bixita izan
genuen. Arratsalde par-
tean Aurtiz eta Iturenen

barna haurtxoek Egu-
berrietako kantak kan-
tatu ondotik, ilunabar
partean Olentzero bere
astoarekin batera men-
ditik herriko plazara
etorri zen, joare soinu-
ek gidatuta. Plazara
sartzean joaldunek eu -
tsitako antortxek argi -
tzen zioten bidea. Hau -
rrak agurtu, solas ba -
tzuk egin eta argazkiak
atera eta gero, opariak
uzteko ibilbideari ekin
zion. 

JOALDUNAK HAN-HEMEN
Aurtizkoak eta Itu-

rengo joaldunak han eta
hemen ere aritu ziren
joare soinuak zabaltzen.
Aurtizko joaldunak Eli-
zondoko Olentzeroren
ongi etorrian eta Ittungo
joaldunak abenduaren
22an Arrasaten eta 24an
Barañaingo Olentzeron.

SANTO TOMAS
Urtea bukatu baino

lehen Abarun aterpetxe -
koek hirugarren aldiz
SantoTomaseko festa
antolatu zuten. Txistor
pintxoaz gain, Zerri-
bingoa eta euskal bes -
ta antolatu zuten.

URTEZAHARRA
Ederki bukatu eta ha-

si dugu urtea, hamabi
mahatsak ezkil doinuez
janaz eta besta pixkot
eginaz. Horretarako au-
kera eman zuen Itturen-
go Herriko ostatuak an-
tolatu zuen kotillollak
ere.

ERREGE BEZPERA
Errege bezperan ez

da kabalgatarik izaten
ez Aurtitzen ezta Iture-
nen ere, baina aspaldi-
ko ohiturari jarraituz joa-
re soinuak entzuten di-

ra arratsaldetik goizeko
ordu ttikiak arte. Arra -
tsalde partean haurrek
joareak jarri eta dantza-
tu zituzten. Gauean
Abarunen eta Ittungo
herriko ostatuetan an-
tolatuak zeuden afarien
ondoren, gazte eta hel-
duek beraien joareak
jantziz, herriko kaleak
alaitu ondotik Aurtitz,
Ituren eta Zubietan bar-
na zabaldu zituzten be-
raien joare soinuak, bes-
tarekin tartekatuz.
Errege bezperan be-

roketak egin ondotik
Inauterietarako presta -
tzen hasiak gara, Joal-
dunen jantzia presta -
tzen, mozorroak be -
raien kareta, jantziak bi-
latzen eta ka rrozak egi-
ten hasiak… Egitaraua-
ren berri zehatzagoa al-
dizkari honetako gehi-
garri berezian duzue.

ITUREN

OSPAKIZUNAK � URTE ZAHARRARI ADIO ETA BERRIARI ONGI ETORRI

Eguberriak joan orduko
Inauteriak ate joka ditugu
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Olentzerorekin kalejiran Aurtitzen eta Errege bezperan joareekin Ituren eta Aurtitzen.

TTIPI-TTAPA
2015. urte bukae-

ran 1.010 langabetu
zeuden Doneztebeko
Enplegu Bulegoan
izen emanak, azaroan
baino 28 gehiago. Mi-
la langabetuko langa
berriz gainditu bada
ere, azkeneko urte bu-
kaerei erreparatuta da-
turik baikorrena da,
iazko abenduan bai-
no 174 langabetu gu -
t t iago bai t i ra  edo
2013koan baino 387
guttiago, erraterako.
2015eko abendu-

ko gorabeherak kon-
tuan hartuz, 527 kon-
tratu egin ziren Do-
neztebeko Enplegu
Bulegoaren bitartez,
horietatik 37 bakarrik
mugagabeak.

URTEKO ERREPASOA
2014. urtea 1.184

langabeturekin buka-
tu ondotik, 2015eko
urtarrila berriz ere il-
beltza izan zen eta 74
lagun gehiago izan zi-
ren  l angabez i an ,
1 .258 .  O tsa i l ean
1.221era jautsi zen
( -37 ) ;  ma r t xoan
1.212ra jautsi zen (-9);
apirilean 1.168 (-44);
maia tzean 1.078 (-90);
ekainean ere jautsie-
ra nabarmena izan zen
eta 2009ko azaroaz
geroztik lehen aldiz mi-
la langabetu baino gu -
ttiago zituen eskual-
deak, 983 (-95); uztai-
lean 981 (-2); abuztu-
an 994 (+13); irailean
eman zen urte osko
daturik onena, 962
langabeturekin (-32);
urrian 965 (+3); azaro-
an 982 (+17) eta aben-
duan  28  geh i ago
(1.010 denera). 

LANA

1.010 lagun
lanik gabe
zeuden urte
bukaeran



Txitxillo
gaztegunearen
eskutik
Mendaurrera
igo da herritar
kuadrila
Urtezahar
egunean

Fermin ETXEKOLONEA
Zenbait nobedade

izan dira Eguberrietan.
Lehen aldiz, herritarren
eta udalaren artean zu-
haitza apaindu dute pla-
zan. Festetan arbola
altxatzeko eta inaute-
rietan ez ezik, bertze
erabilera eman diote
horretarako prest dago-
en zuloari. Berezia izan
da eta alaitasuna eman
dio plazari.
Txitxillo gazte eta

haurren guneko Gura-
so Elkarteak antolatuta
Mendaurrera mendi ate-
raldia egin zuten Urteza-
har egunean. 8:30ean
plazatik abiatu ziren oi-
nez joan zirenak eta
bertze batzuk autoz Itu-
rengo enbaltseetara jo-
an ziren, handik igotze-
ko.

Eguberri bezperan
Olentzerori eta Marido-
mingiri ere harrera egin
zieten. Herriko etxeko
estalpean opariak ba-
natu zituzten. 

URTE BERRIAN ERE
LANEAN
Txitxillok lanean se-

gitzen du urte berrian
ere. Urtarrilaren 3an, Su-
sana ipuin kontalariak
ipuinak ingelesez kon-
tatu zituen eskola zaha -
rreko egoitzan. Aurrera
begira, San Anton egu-
nerako orri-markatzeko
batzuk saltzen ari dira.
Euro batean saltzen di-
tuzte eta San Anton egu-
nean zozketatuko dute.
Herriko Ostatuan ikus-
gai dago saskia.
Urtarrilaren 17an os-

patuko da San Anton
eguna, betiko egitaraua-
rekin. Lehen aziendak
emateko ohitura izaten
zen, baina hori galtzen
joan da. Goizean meza
izanen da, trikitilariekin
hamaiketakoa baseliza
atarian. Arratsaldean
udalak txokolatea ba-
natuko du herriko estal-
pean eta bidenabar he -
rriko musikariak ere ari-
ko dira ilunabarrean.

ZUBIETA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Lehen aldiz
Eguberrietako
zuhaitza jarri
dute plazan

ARGAZKIA: ERNESTO DOMINGUEZ
Trikitilariak eta panderojoleak lehen aldiz jarri den Eguberrietako zuhaitzaren aurrean;
Olentzero eta Maridomingiri ongietorria eta zubietarrak Mendaurren.
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Beintzako
Ostatuan
berendatzen
akitu zuten

Arantxa ITURRALDE
Eguberriak igaro di-

ra eta urteroko ohitura-
ri eutsiz, gabon gaueko
arratsaldean, Beintza
Labaiengo taldetxo bat
atera zen kantuan ka -
rrikan barrena. Etxez e -
txe ibili ondoren eta hai-
ze hotzari aurre eginez,
Beintzako ostatuan be-
rendu goxo batekin be-
rotzeko aukera izan zen.
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Koloretako
argiekin
apaindua

Fernando ETXEBERRIA
Urte berrian sartu ga-

renez, hasteko herritar
guztion izenean 2016
zoriontsua opa dizuegu
irakurle guztioi. Sekula
baino gehiago nabaritu
da eguberri giroa herri-
an, Udalak lehenbizikoz
Olentzeroa jarri baitu
udaletxean, koloretako
argiekin apain dua. De-
taile polita izan da.
Abenduaren 31n, azken
urteetako ohiturarekin
segiz, talde polita bildu
zen Barrankan afaldu
eta urte berrira alaita-

sun, kantu eta dantza
tartean sartzeko. 

Errege bezperan, Elizal-
de-Etxeberria bi ko teak

Urrez ko Ezteiak ospa-
tu zituen elizan. Hu rren -

go alean izanen duzue
honen berri zabalago.

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIEI ERREPASOA

Lehen aldiz Olentzero
jarri dute Udaletxean

EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Zubi berria, auzolanean eraikia
Auzolanerako tartea ere izan da abenduan. Duela
hilabete dezente izan ziren eurite bortitzen ondo-
rioz, egurrezko zubitxo bat eraitsi zen. Boluntario
kuadrila bat bildu eta zubi berri bat eraiki dute au -
rrekoa zegoena baino pixkatxo bat gorago.  
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OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Gabon egunean kantari ibili da taldea

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Haize hotzari aurre eginez taldetxo polit hau ibili zen karriketan kantari Gabon egunez.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Udaletxeko balkoian jarri
zuten Olentzero dotorea.



ttipi-ttapa | 653 zk.

2016.01.14 | 25

ILBELTZAK 23, larunbata
14:00etan Aurrera elkartean bazkaria
izanendaeskeanibilikodirenentzat.16:00
aldera eskean hasiko dira herriko etxe-
etan. 20:00etatik aitzinera, Ateka-
beltzen pesta izanen da etagoizaldean
kalejira eginen da plazatikAtekabeltzera
eta ondoren karaokea.

ILBELTZAK 24, igandea
12:00mozorro eta gurdiak kalejiran ate-
rakodiraIncansablestxarangarekin.Etxe-
ko txikienek txu-txu trenean ibiltzeko
aukera izanen dute eguerdi eta arra-
tsaldean. 14:30 atsauretuek bazkaria
izanenduteeskolako jangelaneta19:00-
23:00 Joxe Mendizabalekin musika.

ILBELTZAK25,astelehena
09:00etan gazteak elkartuko di-
raAurrerapareanGorriztaran,Ar-
kixkil, Sakulu eta Erreka auzoe-
tara eskean joateko. Baserrietan
dabiltzan bitartean, herrian, 17:00
umeen kalejira izanen da, musi-
kaz alaiturik. Ondoren txokolatada
eta goxokiak banatuko dizkiete.
Iluntzean eta gauean Joxe Mendi-
zabalen musika emanaldia izanen da.

ILBELTZAK 26, asteartea
09:30eandutehitzorduamozorroekEra-
sote auzora abiatzeko eskean. Goize-
an eta arratsaldean puzgarriak eta jo-
koak izanen dira haurrentzat fron-
toian.14:00 Aurrerako bazkideen baz-
karia izangodaetaatsaureakberrizAte-
kabeltzen bazkalduko dute. 16:00eta-
tik 18:00etara jokoak antolatu dituzte
frontoian.18:30Atsaureenkalejiramu-
sikaz lagunduta.Ondorenmusika ema-
naldia izanen da.

ILBELTZAK 27, asteazkena
16:00etan Umeentzako ikuskizuna.

LEITZAKO IHOTEAK
Ilbeltzak 23, 24, 25, 26 eta 27



26 | ttipi-ttapa | 653 zk.

2016.01.14 LEITZAKO IHOTEAK
Ilbeltzak 23, 24, 25 eta 26

Unai ZABALETA

«Eguraldia eguraldi, ez dadila
aitzakia izanparteezhartzeko,
atsauretu eta herria kolorez
bete dezagun»

Inauteri hitza aditu orduko
irribarrea datorkio Unairi
aurpegira. Zalea da oso
«festapartehartzaileak
direlako, oso desberdi-
nak, kalean giro berezia
sortzen da» Gainera ,
atsauretzea ere oso gustuko
du «edozein zarpa hartu,
goitikbeherajantzietakalera
ateratzea».Argidu inauterietako
urrezko araua horixe dela,
«pestara sartzeko,pestara
hurbiltzekobeharrezkoada,
ihoteakatsauretzekodira».
Alde horretatik, igandeko gur-

diendesfileari begira,bereustez,
«polita litzake, desfilea ikustera
etortzendirenakereatsauretzea.
Ekitaldihori ikuskizunhutsa izan
beharrean,denokfestarenparte
bihurtzea. Besterik ez bada
txapela bat janztea, kolorea
emateko kaleei».
Umetatik izan da inauterizalea,

«gogoan dut ikastolan ospatzen
genuen festa,urteroateratzengi-

nen. Aurreko hilabeteetako prestaketakmundialak izaten ziren!».Helduen or-
dukoatsaureakeregogoanditu«jendeaoraindikaurpegiaestalitanolaatsauretzen
zen, lehengo inauteria hori zen. Aurpegia estalita, ttutturroarekin, atsotuta...
ibiltzen ziren».

ATSAURE ZERRENDA LUZEA
Berak ere, atsaure zerrenda luzea osatuko luke
orain arteko guztiak zenbatzen hasiko balitz. Hala
ere, «atsaureakberakbaino,paperean sartzeko
ematen duen aukerak du garrantzia» beretzat.
Orain artekoetatik, «gogoan dut desfilea egiten
ez zen garaian, traktore bat hartu, gurdia egin
etaFelipeGonzalezetaAznarelkarrekinsesioan
irudikatu genituela, bizkarzain eta guzti». Ingu-
rukoenbarrealgarakereeragindituztemaiz«abione-
tak egin genituen, gu pilotoak ginen eta kalean
gora eta behera ibiltzen ginen ziztu batean. Zerbitzariz ere atera ginen pati-
nak jantzita.Pentsatzen jarrita... a ze harrikada genuen,ez dakit nola ez genu-
en aberiarik egin!».

«Lau egunak oso
bereziak dira, laurak
bizi beharrekoak eta
asteazkenera arte
luzatuko balira, egun
horretan ere festa
eginen nukeen»



Azken urteetan,arrazoi bat eta beste tarteko
«atsaureak gutxixeago» prestatzen dituela
aipatu du «orain azkeneko momentuan
etxera joan eta urte desberdinetako atsau-
reen puskak hartu eta berri bat osatzen
dut. Jantzi beti ere. Osagarriak erosita
ematen diet ukitu berezia».
Inauteriak larunbatean hasi eta astear-
tera arte, «lau egunak bizi» ditu,
«laurak oso desberdinak eta bizi
beharrekoakdiraetaasteazkeneraarte
luzatukobalira,egunhorretanere
festa eginen nukeen».
Inauteriak bizitzeko modua zertan
aldatu den galdetuta «garaiak al-
datudirela» iruditzenzaio«garaibatean
parrandaetafesta latza izatenziren,astez
etabaitagauetanere.Gauetanorainezbada
larunbata eta asteartean, ez da izaten horrelako
zera handiegirik. Gu astelehen eta igande gauetan ederrak
eginak gara eta jende askorekin gainera».

INAUTERIA MUSIKARI LOTUTA
Inauteriak eta musika ere estuki lotuak egon dira Unairentzat,
«urte askoan txarangan jotzea egokitu zait, astelehenetako
baserrietako eskean.Gero txaranga utzi nuenean ordezko lan
batzuk egitera ere joan izan naiz. Azken urteetan asteartean Erasotera joa-
ten naiz txistua jotzera eta iluntzean egiten den atsaure kalejiran ere kla-
rinetearekin atera izan naiz». Leitzako inauterei doinua jartzeko eskatuta, «Ar-
bolakantuarekin lotzendiragure inauteriak.Eskelariakkantuhorrekinetortzen
dira herrira bueltan baserrietatik. Baina egiaz, bestarako abesti guztiek balio
dute». Eskean sortzen den giro berezia ere nabarmendu nahi izan du «txistulariek
garai bateko kantak, txistulari zaharragoei ikasitakoak jo eta abesten dituzte.
Letra ederrak izaten dira, oso bereziak eta ohitura mantentzen dute».
Dagoeneko atzera kontaketa hasia du «San Sebastianak pasa orduko nabari-

tzen zait felizadade punttu hori. Egun batzuk lehenago burua lanean hasten
zait, zapela hau hartu, honi galtza motz, galtza, gona edo soineko hau jarri
behar diot... betaurreko eta aterki hau hartu behar dut». Larunbatean, Au-
rrerako eskelarien bazkaria prestatzen hasiko ditu inauteriak, segidan etorriko dira
mahai inguruko kontuak, atsaureak, parrandak.... «gorputzak nahikoa da esan
arte.Denazgozatunahi izatendut,gauean festan ibili etabiharamuneanberriz
goizean goiz kalera ateratzea». Lau eguneko festaren ondotik, «lehertuta egon
arren,etxera noabaina ikaragarrizko penarekin,bukatu diren penahorrekin».
Leitzako inauterietan Unairekin topo egin nahi baduzue, has zaitezte trapu eta ile-
ordeen azpian begira edo Erasoteko eskean joan txistu doinuei segika.
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ARANTZAKO INAUTERIAK
Ilbeltzak 21, 22 eta 23
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ILBELTZAK 21, ortzeguna
09:00etanMozorro Zurien gosaria Pri-
mi ostatuan.Ondotik eskolakoneska-
mutikoei bisita eginen diete bizkarre-
koak paratzeko. Segidan bi taldetan
banatutaMozorro Zuriak lau baserri au-
zoetara joanendiraBeñatetaAndoniMi-
txelena akordeoilarien laguntzarekin.
Egun guztia baserriz-baserri eskean
ibilikodira.Arratsaldeanmozorrobes-
taeskolan.GaueanMozorroZurienafa-
ria Primi ostatuan.

ILBELTZAK 22, ortzirala
Goizean Mozorro Zurien gosaria Primi
ostatuan. Ondotik herrian barna es-
kean etxez etxe eskean,musikarien la-
guntzarekin.EguerdianMozorro Zurien
bazkariaBurladaostatuan.Egunosoan
eskolako neska-mutikoak baserriz
baserri puxka-puxka ibiliko dira.
Gauean bertso afaria Aterpean Se-
bastian Lizaso eta Anjel Mari Peña-

garikanorekin. Gauean Emakumeen
afaria. Gauerditik aitzinera dantzal-
dia Gorapean Beñat eta Fernandorekin.

ILBELTZAK 23, larunbata
Eguerdian Mozorro Zurien bazkaria
Pabloenean.Arratsaldean herriko ttiki
eta gaztetxo mozorrotuen kalejira.
17:00etan Arantzako I.Trikitixa Jaialdia
frontoianOndotikherrikirolsaioa fron-
toian. Gauean Mozorro Zurien afaria
Ekaitza Elkartean.Gauerditik aitzinera
dantzaldia Gorapean Oharkabe talde-
arekin.



Rafa ERRANDONEA ORDOKI

«Baserrigiroaetabaserritarren
harrera txapela kentzeko
modukoa da»

Odolean zekarren Rafak inauterietarako zaletasuna «etxean atta-osabak denak
mozorro xuri izandakoak, tokatzen zen ni ere zalea izatea. Ttikitan mozorro
xuriei inbidiaz begira egoten nintzen». Hemeretzi urte bete zituenean atera zen
lehenbizikozmozorro xurien taldean eta 12 urtez bestan ibili ondotik,«31 urterekin»
atera zen azkenekoz. Mozorro xuri bezala «aunitz disfrutatu dut eta gure egin-
beharrak betetzen saiatu naiz». Gauza jakina da, Arantzako inauteririk ez lego-
keela mozorro xuririk gabe, «dudarik gabe, ezta gure garaian ibili ziren herriko
neska gazte haiek gabe ere, beraien doinuekin momentu guziak alaituz».
Hainbeste urtean bizi izandako anekdotak idazten hasi ezkero «liburu potolo bat
eskas» geratuko zitzaiela aitortu digu «haien artean kontatzeko moduko bat:
Baserriz-baserri genbiltzan batean etxeko zapatilla sartu genuen sutondoan
zegoen aza eltze barrenean. Beranduago, ondoko baserritik deitu genuen aza
ona zegoen edo ez galdetzeko eta etxeko andrearen hitzak hauek izan ziren:
zapatilla labadoratik ate berria genuen ta sekula biño hobea jan dugu aza!.
Eskertzekoa da etxekoandrearen umorea».
Bere garaiko inauterien eta gaur egungoen
artean, aldea nabari du «nere ustez lehen
inauteriak gehigo bizitzen ziren, ortze-
gunetik iganderaa tope,astelehena jaiedo
behar bazen aste guzia hartzen genuen.
Orain berriz, ortzegunetik larunbatera eta
iaasteleheneko lanorduakburutan….».Mo-
zorro xurietan, ezkon urtea azken urtea izan ohi da
eta bete du errana baina «inbidia ikaragarria» iza-
ten du «lehen kuadrilan ibilitakoak elkarri deitzen
diogu ortzegun goizetan; nahi eta ezin». Inauterietako
egunik ederrena aipatzerakoan ere «dudarik gabe ortze-
guna»etazehatzagoerranda«ortzegungoizekogosaria»
aipatu du. «Baserri giroa eta baserritarren harrera
txapelakentzekomodukoa»direlanabarmendudu«be-
raiekgabeez legoke inauteriarik».Etabereeskubalego,
«inauterietan zerbait aldatzekotan ortzeguna 48 or-
dukoa eginen nuke». Gaur egun, egunez egun «ortze-
guna inbidiarekin. Ortziralean lagunekin bertso afari-
ra eta juerga pixka bat. Larunbatean familiarekin,
arratsaldez kalejiran ibiltzen gara mozorrotuta eta ilu-
nabarrean frontoianmozorroxurienherri kirolak ikustera
joaten gara».
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SUNBILLAKO INAUTERIAK
Ilbeltzak 29, 30 eta 31
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ILBELTZAK 29, ortzirala
09:00etan gazteek gosaria Ariztigain
kanpinean. Ondotik 2 taldetan banatu
eta baserrietara joanen dira, Modesto
eta Joxe Angel akordeoilariekin. Baz-
karia IxtolaetaExkernekobordan.Arra-
tsaldean herriko haurrentzako txoko-
late beroa eta 17:00/20:30ean Age-
rralde akordeolariarekin dantzaldia
frontoian, Guraso Elkarteak antolatuta.
21:30eaneskeandabiltzanenafaria Ittur-
burun.GaueanEmakumeenafariaUli-
beltzak Elkartean eta afal ondotik sor-
presa izanen da.

ILBELTZAK 30, larunbata
10:00etanBustitz ostatuan gosaldu on-
dotik gazteak eskean ibiliko dira Beñat
akordeoilariarekin.Ondotikbazkariaegi-
nenduteFondan.17:00/21:00etanume-
entzako berendua eta disko jaia Uli-
beltzakElkartean.Gaueangazteekafa-
ria Elortxurin.

ILBELTZAK 31, igandea
11:00etan karrozen desfilea opilak,
gaztainak, hezur salda, tortilla eta ardoa
banatuko ditu Ulibeltzak Elkarteak ikus-
leenartean.Desfileabukatzerakoanzoz-
keta: zerria eta bildotsa.14:30eanbaz-
karia Ulibeltzak Elkartean. Dantzaldia
Santxotenaren eskutik.



Ainhoa ETXEBESTE ARRETXEA

«Emakume afaria antolatzen
hasi izanak, inauteriak bizi-
tzeko modua aldatu zuen»
Kafe baten buelta sortu zitzaien Ainhoa eta herriko hiruzpalau emakumeri inau-
terietanEmakumeAfaria antolatzeko ideia.Ordura arte «inauterietangizonezkoak
eskean ateratzen ziren eta ez zen ezer gehiago izaten». Baina urte hartan,
hamabost bat egun lehenago, hiruzpalau emakume inauterietaz hizketan hasi eta
«batek afaria antolatzen ahal genuela, bertzeak mozorrotuak joaten ahal
ginela,bertzeak gizonezkoei afaria prestatu eta zerbitzatzea proposatuko ge-
niela... kartelak jarri genituen eta izugarrizko arrakasta izan zuen». Gaur
eguneraartemantendudaarrakasta«osogiroonaizatendaetaherrikoemakumeak
egun hori iristeko irrikitan egoten dira». Afaria antolatzen hasi izanak «aldake-
ta handia» ekarri zuen, «gaueko giroan nabari da aldea, lehenago eskean
ibiltzen ziren gazteak bakarrik ateratzen ziren eta orain berriz, nik uste herri
gehiena ateratzen dela afariaren aitzakian».
Aurrekohilabeteetan«perezapixkabat» izatenduelaaitor-
tu arren, «inauteriak iristen direnean urtero beza-
la animatu» egiten dela dio, «egun alaiak eta oso
politak direlako. Jendearen ilusioa eta herri-
tarren elkartasuna dira Sunbillako inauterien

berezitasunak».
Inauter ie tan hi ru
egunez luzatzen da
besta Sunbillan eta
A inhoaren ustez
«h i ru egunek
badu te be re
berexitasuna».
Ortziralean

goizeko bederatziak aldera gazteak gosaltzeko
gelditu eta ondoren,baserrietan barna eskeanhas-
ten dira «gure etxera hamaikak aldera etortzen
dira. Oso polita izaten da hori, kristoren anbien-
tea jartzen dute».Ostiralean, «emakume afaria eta
ondotik egiten den festa ere izugarria izaten da».
Antolakuntza lanak tarteko, ortziralean bakarrik
mozorrotzeko ohitura du berak «egun horretan
bertan ganbarara joan
eta azken orduko lau
trapurekin ateratzen
naiz». Larunbatak eta
igandeakereberexarma
badutela dio «larun-
bateankanpotar jendea
ere mozorrotuta ager-
tu eta inauteri giroa
mantentzen delako.
Igandean herritarren
ilusioanabarmendube-
har da, karroza atera
aurretik gosaldu eta
ibilbidea egin ondoren
elkarteko bazkarian
sortzen den giroa».
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«Herritarren arteko
elkartasuna eta
aurretik eta egunean
bertan nabari den
ilusioa azpimarratu
behar dira»



ITUREN, AURTITZ ETA ZUBIETA
Ilbeltzak 28, 30, 31 eta Otsailak 1, 2 eta 3
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OTSAILAK 1, astelehena
Goizean Zubietako joaldunek, mozorro
etakarrozeklagunduta,bisitaeginendie-
te aurtiztarrei. Herriari bira eman eta sal-
da beroa hartu ondotik Iturenera joanen
dira.LasagakoZarandia parean, Ituren-
go joaldunekin elkartu eta herrian barna
buelta emanen dute. Joaldunek aperiti-
boahartzendutenbitartean,Iturengopla-
zankarrozabakoitzaketamozorroekbe-
ren ikuskizuna eginen dute, joaldunek
uxatu baino lehen.

OTSAILAK 2,
asteartea
Goizean Ituren eta
Aurtizko joaldunek
bisita bueltatuko
diete zubietarrei.

OTSAILAK 3, asteazkena
Zubietan hau izaten da inauterietako
azken eguna. Eguerdian bazkaldu on-
dotik kontuak egiten dira. Ondotik joa-
reak jarri eta Aurtitz eta iturendarrei az-
kenbisita egiten zaie ilunabarrean.Aur-
tiztar eta iturendarrek berriz asteaz-
kenean bazkaria izanen dute eta arra-
tsaldean etxez etxe ibiliko dira joare eta
trikitilariekin. Ondotik afariak izanen di-
ra elkarteetan.

OTSAILAK 6 eta 7, larunbata
eta igandea
Kontuen eguna da Iturenen inauterieta-
ko azkena. Egun horretan ez da joarerik
jotzen. Inauteriak akitu eta hurrengo la-
runbatean egin ohi da Iturenen, eta Aur-
tizen igandean. Iturenen bazkaria izanen
dute Herriko Etxeko ganbaran. Bazkaldu
aitzinetikherrikodantzariensaioaetaber-
tsolariak eta aizkora apustua izanen dira
herriko plazan. Bazkaldu ondotik dan-
tzaldia eta kontuen afaria.Aurtizen xaha-
rren afaria eginen dute igandean.



Jose Ignacio ARIZTEGI | Iturengo mozorroa

«Inauterietako astelehena urte
osoko egun bereziena da»
Ezagutzen dutenek badakite Jose Ignaciok inauterietan mozorrotzea zein gustuko
duen. Urte guztian zehar itxarondako egun hauetan «bestazale eta harrotu» mo-
duan deskribatu du bere burua «egun horietan bai, dudarik gabe hagitz harrotuta»
egoten omen da.Ttikitan mozorrotu izanaren oroitzapen gehiegirik ez du, baina «28-
30urte inguru»daramatza Iturengo inauterietanmozorrotzeneta «aunitz»gustatzen
zaio, bai berari «baita senideei ere». Ohitura hau «herentzia moduan» jaso dutela
dio, «familian baziren gure gisara mozorrotzen ibiltzen ziren saltsero batzuk
ere».
Mozorroa «azken momentuan» erabakitzen du, askotan «egun horretan bertan
edo batzuetan larunbateko lehenbiziko afarian solastu eta gero». Hala ere, beti
aurpegia estalita eramatea hagitz garrantzitsua iruditzen zaio, «aurpegia tapatuta
eramatea da mozorroa». Nahiz eta «altueragatik edota ibiltzeko moduagatik
batzuetan herrikoek badakiten nor naizen» misterioari eusteko, «azken mo-
mentura arte» saiatzen da «kareta ez kentzen». Ez zaio «batere gustatzen inau-

terietan aurpegia bistan ibiltzea». Joareak
jotzeko baino mozorrotzeko «ohitura handi-

agoa» du, baina «joareak ere ikaragarri» gus-
tatzenzaizkio.Tarteka,«joaldunekinbaterahartzaz

ere beztitu» izan da.
Iturengo inauteriak «hagitz herrikoiak dira, famili giroa
sortzen da herri osoan». Jose Ignaciorentzat «inauteri-

etakoastelehenaurteosokoegunberezienada»,
bezperan urduritasuna dela eta «ez da lo ongi
egiten» eta astelehenean bertan «goiz goizetik
denokelkarrekinherrikoganbarangosaldu»
eta ondotik «estres pixka bat sortzen da, or-
duan batzuk mozorrotzera eta beste batzuk

joareak jartzera» joaten dira.Mozorrotzeko «herriko
etxeetakoganbaratarajoan,zeozerharrapatu»etabeztituegit-
endira Iturendarrak.Goizeko ikuskizunarenondotik,«4akaldera
herriko ganbaran bazkaltzen da berriro ere elkarrekin eta
bertankristongiroasortzenda».Egunhori«ezindaesplikatu,
hagitz berezia da, potentea». Azkeneko eguna da «gutxien»
gustatzen zaiona, «inauteriak akitzen direlako».
Aurtengoan ere iturengo karriketan topatuko dugu, aurpegia ta-
patuta inauterietaz gozatzen!
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ILBELTZAK 29, ortzirala
10:00 aldera Berrizaun auzotik hasita,
etxez-etxe eta baserriz-baserri es-
kean ibiliko dira gazteak. Herrira buel-
tan, bidegurutze aldeko etxeetara bisi-
ta eginen dute eta gero, Frain auzora
joanen dira. Eguerdian bazkaria egi-
nen dute. Bazkalondoan herrian eta
Sarrola eta Lasaga auzoetan eskean
ibiliko dira gazteak. Gauean afaria egi-
nen dute.

ILBELTZAK 30, larunbata
08:00etanMozorroak elkartu eta Irisa-
rri auzora joanen dira gazteak. 11:00
aldera herrira bueltatu eta Unanu au-
zora eta Piedade gainera joanen dira.
Arratsaldean haurrak kalejiran ibili-
ko dira. Ilunabarrean etxez etxe eske-
an ibilita banatuko dituzten boletoen
zozketa eginen dute gazteek, lehenen-
go saria bildotsa eta bigarrena ardo lo-
tea. Gauean afaria eginen dute.

IGANTZIKO INAUTERIAK
Ilbeltzak 29 eta 30
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Ezaguna da Amaia Zubiria kantaria euskal
herrietan, baina nork daki Saldiasen bizitu
zela bolada batez? Aitzakia horrekin, elka-
rrizketatxoa egin diogu lehengo egunak oroi-
tzeko. Plazan aparkatu, eta “ez da batere

aldatu”, esan digu autotik atera eta lehenbi-
ziko gauza. “Lehen bezala dago hau, etxe
hori kenduta beste guzia lehen bezala dago.
Plazako pareta hor izaten zen”, dio Arretxera
begira. Memori txarra duela dio, baina segi-

tuan etorri zaizkio hemen egon zeneko kon-
tuak. Herritar batzuek ere gogoan dute nola
etorri ziren hiru lagun Tabernera, eta herrian
giro handia paratzen zutela, noiznahi antzer-
kiak eta kantaldiak egiten baitzituzten.

Amaia ZUBIRIA | Abeslaria

«1979-1980ko bueltan
etorri nintzen Saldisera, 
Pello Lizarralde eta Jabier
Sabadie adiskideekin»
Markel LIZASOAIN | SALDIAS
Zein urtetan etorri zi-
nen?
Ez naiz ongi oroitzen,
baina 1979-1980ko bu-
elta horretan izango zen.
Pello Lizarralde eta Ja-
bier Sabadie adiskidee-
kin etorri nintzen. Haie-
kin ibili nintzen bi-hiru
etxetan errentan, oso
pobreak ginen eta. Pe -
llo eta Xabier irakasle-
ak ziren. Xabier, lan as-
ko egina antzerkian; ora-
in ez dakit haren berri.
Eta Pelloren berri, libu-
ruren bat ateratzen du-
en bakoitzean. Donos-
tiako Orain antzerki tal-
dean ezagutu genuen
elkar, eta oso lagunak
egin ginen. Garai har-
tan, hiru, lau, bost la-
gun elkar tzen ginen et-
xe batean, ez genuen
diru askorik eta; ordu-
an, Pellok plaza eskatu
zuen Saldisen, eta han -
txe etorri ginen hirurak.
Nolakoa gogoratzen
duzu herria?
Herriko etxean hartu ge-
nuen ostatu, eta okin-
degiaz oroitzen naiz, es-
kolako umeak... Izan
ere, eskola herriko etxe-
an egoten zen.
Diskorik grabatu ze-
nuen hemen zinela?
Ez dakit hemen ote gi-

nen, edo dagoeneko
ateria zegoen... Hor
nonbait ibiliko zen Hai-
zea taldearen bigarren
diskoa, Hontz gaua. Pe -
llok ere parte hartu zu-
en. Ikuskizun bat egiten
genuen, meza beltzen
ingurukoa, eta Pellok
deabruarena egiten zu-
en, sotanarekin eta. Ma-
ritxiki korupekozen, bai-
na hitzak zaharrak zi-
ren, e! Jon Zabaletak
ere parte hartzen zuen
ikuskizunean.
Ez zineten gelditzen,
orduan…
Bai, Diane 6 zahar bat
izaten nuen, eta hare-
kin ibiltzen ginen bate-
tik bestera. Auto asko
izan ditut nik, denak za-
harrak, baina zahar-za-
harrak! 4L, Diane...
Herriko jendeaz oroi -
tzen zara?
Bai, izenekin ez naiz as-
ko oroitzen, baina haie-
taz bai. Ostatuko amaz
oroitzen naiz [Mertze-
des zena], eta haren se-
me-alabez, ume batzuk
ziren orduan. Nik 30 bat
urte izango nituen, eta
haiek 10 inguru. Xanti
delako bat ere ezagutu
nuen, linterneroa bera.
Harekin amistadea egin
genuen, adiskidetu egin
ginen, eta noiznahi

etortzen zen etxera; gu
joan eta gero, istripu
haundi bat izandu zu-
en, eta gelditu zen el-
barri, mugitzen ez zela;
gero, herritik kanpora
joan zen osasun etxe
batera, eta uste dut lor-
tu zuela berriz ere mu-
gitzea. Hurrengo, Ima-
nol kantariarekin etorri
ginen afaltzera eta kan-
tatzera ostatura, eta go-
goan dut Santi ere hor
zela.
Imanol ere izandua da
hemen bere gitarrare-
kin?
Bai, herriko festak-edo
izango ziren, eta plaza-
ra ere atera ginen. Le-
henbiziko plazan, eta ge-
ro, afarian. Jende gehia-
go egon zen begira afa-
rian plazan baino! Bai,
garai hartan asko kan-

tatzen nuen Imanolekin.
Bera Parisetik etorri be -
rria zen, eta elkarri la-
guntzen genion.
Eratsunera ere ailega-
tua zara, ezta?
Bai, lehen ibiltzen nin -
tzen herriz herri kantuak
ikasten, kantu zaharrak
biltzen, gero diskoetan
sartzeko. Aldi batean,
Eratsunera deitu nindu-
ten festetara, eta, festak
bukatu eta gutxira, be -
rriz etorri nintzen Des-
karga anaiak grabatze-
ra, Ardoaren kantua eta
(“Ardoaren indarra... la-
ri-rari-rara”), Alejandro
zurginaren bitartez.
Orduan, izanen duzu
etxean eratsundarren
grabaketaren bat?
Ez, denak galduta izan-
go ditut. Ez dakizu zen-
bat etxetan ibili naizen,

ez da posible. Denak gal-
duta. Momentuan ikas-
ten banituen eta gero
erre pertorioan sartzen
banituen, ondoren dis-
koan sartzen ziren, bai-
na, bestenaz ez. Hain-
beste galdu dira... 
Gaur den egunean ze
kantu errepertorio da-
bilkizu?
Orain nere kantuak egi-
ten ari naiz, nere ikuspe-
gitik egindakoak. Asko
maite ditut, eta oso gus-
tura egiten ditut. Hori da
nire kontzertua. Edorta-
rekin errepertorio bat iza-
ten dut, eta taldearekin
beste bat. Semearekin
kantu zaharrak-eta egi-
ten ditut, batez ere, eta
horiek ere oso gustura
kantatzen ditut. Baina ez
dut inolako arazorik erre -
pertorioa egokitzeko.

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN
Amaia Zubiria, Saldiasko karrikan.

HERRIKO OROITZAPENAK
«Ostatuko amaz 
oroitzen naiz, eta
haren seme-alabez,
ume batzuk ziren
orduan. Xanti delako
bat ere ezagutu
nuen, linterneroa
bera. Gure adiskide
egin zen, eta noiz-
nahi etortzen zitzai-
gun etxera bisitan»



Estreinakoz
literatur, margo
eta argazki
lehiaketak
eginen dituzte

Fernando ETXEBERRIA
Arkupeak Elkartea

osatzen duten 43 he -
rrietako ordezkariak bil-
du ziren abenduaren
17an egindako bileran.
Zuzendariaren agurra-
ren ondotik, 13. boleti-
na aurkeztu zuten, 2015
urteko azken seihileko-
an egindako jarduerak
eta 2016ko lehenengo
seihilekorako antolatu
dituzten berri emanez.
Urte zaharreko kontu-
ak errepasatu eta be -
rriari atea zabaldu zio-
ten horrela. Bilera ho -
rretan bertan, batzorde
berriak Bera, Donezte-
be, Zugarramurdi, Lei -
za eta Iturenen bete ga-
be zeuden plazak osa -
tzeko  eta gastu eta sa -
rreren artean oreka lor -
tzeko egindako ahale-
gina ere aipatu zuten.
Arkupeak Elkarteko

kideek dagoeneko es-
ku artean duten boleti-
nean, bazkideen parte-
hartze maila ere ikus li-
teke. Bidaietan adibi-
dez, 3.194 pertsonek
parte hartu dute. Arku-
peakeko mendizale tal-
dea ere, batera eta ber -
tzera ibili da, hilabete-
ro inguruko parajeren
bat bisitatu dute eta Do-
nejakue bidea egin eta
Baztango Donejakue bi-

deko hiru etapa ere osa-
tu dituzte. Eta ikastaro-
ek ere arrakasta izan du-
te, 467 bazkide aritu bai-
tira. 10 ikastaro eskaini
dira lehenengo seihile-
koan eta 324 bazkidek
parte hartu dute. Hiru-
garren hiruhilekoan, 12
ikastaro eskaini dira eta
143 pertsonek parte
hartu dute.
Urte berrian ere, on-

gi pasatzeko hamaika
aukera izanen dira. Arra -
kasta handia duten ohi-
ko bidaiez gain (Xabie -
rrera, Lourdesera, Be-
nidormera, Aralarrera,
Arantzazura... egiten di-
ren irteerak) berriak ere
eskainiko dira. Bertze-
ak bertze, Dantxarinea-
ko Euskal Kantuen Egu-
na, Bordeleko azoka,
Marques de Riscal upa-
tegiak... bisitatzeko au-
kera izanen da. Ikasta-
rorik ere ez da faltako.
Orain artean arrakasta
izan dutenak errepika-
tu eta berriak ere eskai-
niko dira: altzarien za-
harberritze ikastaroa, zi-
zelkatze tailerra eta pi-
rograbatua adibidez.
Berrikuntza gehiago

ere badira. Batetik, zo-
naldeka bazkideak el-
kartzeko, pintxoren ba -
tzuk jan eta kantuan ari -
tzeko bilkurak antola -
tzea proposatu dute.
Bes tetik, lehiaketak ere
antolatuko dituzte : eus-
kara eta gaztelerazko li-
teratur lanak sarituko di-
tuztenak eta baita ar-
gazkigintza eta pintura
lehiaketak ere.

GIZARTEA � 13. BOLETINA KALEAN DA

2016 urtea
proposamen
berriz betea
heldu da

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko herrietako ordezkariak abenduaren 17an bildu ziren Donezteben.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

27 mendizalek egin dute Hendaiako hondartzatik Sokoarako bidea
Abenduaren 15ean, 27 mendizalek Hendaiako hondartzatik abiatuta ibilbide
ederra osatu zuten. Sokoara oinez joan ziren zortzi kilometroko bidea osatuz.
Sokoan hamaiketakoa egin ondotik, bueltakoan Abaddie gazteluan geldialdia
egin zuten. Gaztelu barrenera sartzeko aukerarik ez zuten izan ordea, berritze
lanetan ari direlako, baina konpondu duten kanpoko alde ederra ikusi zuten.
Gero elkarrekin bazkaltzera joan ziren denak eta bertan hurrengo ateraldia ze-
haztu zuten. Eguraldia lagun bada, abenduaren 19an Larunera igoko dira Be-
ratik. Urte osoko plangintza ere osatu dute eta Txindoki, Aralar, Aizkorri eta
Gorbeiara irteerak egiteko asmoa dute. 
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ARESO

Erabili ahal
izateko eskaera
orria eta arau
batzuk bete
beharko dira

Juana Mari SAIZAR
Udalak, herritarrak

biltzeko espazio baten
beharra zegoela ikusi-
ta, bilera gela bat ego-
kitzea erabaki du. He -
rritar, eragile eta norba-
nakoek bildu eta euren
gaiak lantzeko espazio
egoki bat izatea berma-
tu nahi da horrela eta
horretako beharrezko
erremintak eskaintzea. 
Udaletxeko goiko so-

lairuko gela txikia ego-
kitu dute eta bertan, or-
denagailua, inpresora,
mahaia, aulkiak, armai-
ruak... jarriko dira. Bile-
ra gela txukun eta ma-
teriala egoera onean
mantentzea bermatze-
ko arau batzuk bete be-
harko dituzte erabiltzai-
leek. 
Zerbitzua erabili ahal

izateko, eskaera orri bat
bete beharko da eta ha-
la eska tzen duten tal-
deei gil tzen kopia bat
emango zaie  eta gelan
armario txo txiki bat izan-
go dute beraien gauzak
gorde ahal izateko.
Talde bakoitzak ar-

duradun bat izendatu
beharko du, behar izan
ezkero berarekin harre-
manetan jarri ahal iza-
teko. Arauak errespe-
tatzen ez dituzten tal-
deei giltzak  itzultzeko
eskatuko zaie.

Bilera gela beti ze-
goen bezain txukun, edo
txukunago utzi behar-
ko dute erabiltzaileek
eta egutegi moduko bat
osatzeko, ohar-taula bat
jarriko da. Taula horre-
tan, egingo diren bile-
rak, lanketak... apunta -
tzeko aukera egongo da
eta horrela bilera gela-
ren erabilera zertxo -

bait antolatzeko auke-
ra izango da.
Bilera gelan ordena-

gailu bat, inpresora bat,
berogailu txiki bat, pa-
pera, tinta... egongo di-
ra eta zerbait bukatzen
denean Udaletxean
abixua utzi beharko da. 
Ordenagailu baka rra

egongo denez, talde ba-
koitzak bere erabiltzai-

lea izango du, bakoit-
zak bere pasahitzare-
kin. Dena den norbera-
ren ardura izango da be-
re gauzen segurtasun
kopia bat izatea, orde-
nagailuari edozein gau-
za gertatzen bazaio ere.
Ea denon artean, es-

pazio berri honi pro-
betxua ateratzeko mo-
dua bilatzen dugun.

ZERBITZUA � GOIKO SOLAIRUAN

Udaletxean bilera gela bat
egokitu eta herritarren eskura
jarri du udalak

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL

Eguberri bezperan, giro dotorean
Auzoz auzo eskean eta kantuan ibili ziren herriko haurrak eta gurasoak abendua-
ren 24 goizean. Iluntzean berriz, ttikienak ilusioz egon ziren Olentzeroren espero-
an eta pare bat kantaren truke, Olentzerok opariak  banatu zizkien. 

Juana Mari SAIZAR
Aresoko Kirol Elkar-

tearen bidez, 2016. ur-
terako mendi federa-
zioaren lizentziak lor li-
tezke dagoeneko. Ur-
tero bezala, Kirol Man-
komunitateak lagun tza
emanen du eta hala,
Areson erroldatuta
dauden herritarrek
%15eko deskontua
izango dute A, B eta C
modalitatean, udazken
aseguruan eta gehiga -
rrietan.
Federatu nahi dute-

nek, dagokion fitxa be-
te eta Kirol Mankomu-
niatatearen kontu zen-
bakietan ordainketa
egin beharko dute.  Na-
far txartela edo FED-
ME txartela eskuratze-
ko aukera izango da
eta modalitate desber-
dinen artean aukeratu
beharko da. Tarifak eta
modalitate bakoitzak
bere gain har tzen ditu-
en ekintzei buruzko in-
formazioa udaletxean
edo Kirol Mankomuni-
tatean eskura liteke.
Kontuan izan behar da,
mendi kiroletan aritzen
denak mina hartzeko
arriskua daukala eta
erres kate edota medi-
ku-laguntza behar de-
zaketen istripuak ere
gerta litezkeela. Istripu
kasuak bere gain har -
tzen ditu lizentziak.Gai-
nera, Nafar Goi Mendi
Eskolak antolatzen di-
tuen ikastaroetan par-
te hartu ahal izango du-
te lizentzia eskuratzen
dutenek eta FEDME li-
zentzia aukeratzen du-
tenek, lurraldetako fe-
derazio eta klubek di-
tuzten mendi-aterpee-
tan deskontuak izan-
go dituzte.

KIROLA

Mendian
 federatzeko
epea zabalik
dago

Juana Mari SAIZAR
Aresoko Euskara Taldeak herrita -

rren arteko lehiaketa bat antolatzeko
asmoa du urtarrilaren 30ean, inaute-
rietako larunbat arratsaldean. Aiso
 ezautuz izena eman diote lehiaketari
eta helburua Aresoren inguruko inte-
resa piztu, ongi pasatu, herriko eus-
kara berreskuratu eta herria hobeki
ezagutzea da.
Udaletxeko goiko solairuan egingo

da lehiaketa eta 3 talde ariko dira jo-

lasean. Talde bakoitza hiru partaidez
osatua egongo da eta talde mixtoak
izateaz gain, adin ezberdinetako jen-
dez osatuta egotea da jarri duten bal-
dintza: 16-25 urte arteko partaide bat,
25-40 urte arteko beste bat eta 40 ur-
tetik gorako beste bat eduki beharko
du talde bakoitzak. Urtarrilaren 10era
bitarteko epea zegoen izena emate-
ko. Parte hartuz edo ikusle gisara, se-
guru giro polita sortu eta gure herria-
ri buruz gehiago ikasiko dugula!

URTARRILAREN 30EAN

‘Aiso ezautuz’ lehiaketa antolatu da inauterien baitan
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Auzitegi
Nazionalean
deklaratu behar
izan du feste ta -
ko programan
idatzitako
agurragatik

JM BARRIOLA
Nazioarteko Giza Es-

kubideen egunean jaso
zuen Mikel Zabaletak
Espainiako Audientzia
Nazionalaren agindua;
abenduaren 21ean Au-
zitegi Nazionalean de-
klaratzera deitua zego-
en.  Guardia Zibilak egin-
dako txostenaren ara-
bera, 2015eko festeta-
ko programan idatzi zu-
en agurrean te rro ris -
moari gorazarre, preba-
rikazioa eta fondoen
malbertsazioa egitea
egozten diote. 
Inputazioaren berri

jakin zenetik eta aben-
duaren 21ean Iruñeko

Auzitegi Nazionalean
deklaratu zuenera arte,
asko izan dira alkatea-
rekiko elkartasun keinu-
ak. Inputazioa «adie-
razpen askatasunaren

aldeko erasotzat jo»  zu-
en adibidez  Leitzako
Pesta Batzordeak eta
manifestazio koloretsu
bat deitu zuen abendua-
ren 18rako. Bertan 500

he rritar inguruk parte
hartu zuten eta herriko
eragileen babesa ere
erabatekoa izan zen.
Manifestazioaren ondo-
tik emandako pren -

tsaurrekoan Pesta Ba -
tzordeak adierazi zue-
nez, «ez da lehen aldia
Leitzako alkate eta he -
rritarrei Ma drilerako bi-
dea  hartuarazi dietela
lege interpretazio injus-
tuengatik». Alkatearen
idatzian ez dutela deli-
turik ikusten gaineratu
zuten «ez agu rrean egi-
ten duen eskubide zibil
eta politikoen defen tsan
eta ezta per tsona oro-
ren askatasunaren eta
giza eskubideen alde
egindako adierazpen
xamurrean ere». Gaine-
ra, «Leitzan, aspalditik
bakean bizitzeko hau-
tua» egin zutela azpi-
marratu eta gisa hone-
tako prozedura judizi a -
lek «ten tsioa besterik ez
dakartela» ere azaldu
zuten. Abenduaren
18ko agerraldiaz gain,
Udaleko osoko batza -
rrak ere alkateari babes
osoa eskaini zion, EHBil-
duko  zinegotzien alde-
ko bozekin.

ARGAZKIAK: AMAIA IPARRAGIRRE

Urteko azken egunean lasterka!
Iaz antolatu zuten estreinakoz eta arrakasta ikusi-
ta, II. Sansilbestre lasterketa antolatu zuen Ama-
zabal Institutuko guraso elkarteak, Udalaren lagun -
tzarekin. Parte-hartzaile kopurua ikusita, nabari da
badela kirolerako afizioa!

GIZARTEA� ABENDUAREN 18AN EGINDAKO MANIFESTAZIO KOLORETSUAN

Herritarrek babes zabala erakutsi diote
Mikel Zabaleta alkateari 

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitian manifestazioko irudi bat, beheitian herritar talde bat Auzitegi atarian.

JM BARRIOLA
2015 urtean zehar landutako

proiek tuen balantzea egin eta aldi be-
rean ireki diren lan ildo berriez infor-
mazioa jaso zuten Aurrera elkartean
bil dutako bazkideek. Horretaz gain,
datorren urterako lan ildoak lehenta-
sunen arabera aukeratu eta proiektu
bakoitza garatuko duen lan taldeak
sortu zituzten. Orain artean bezala eli-
kadura eta energia burujabetza lan -
tzeko asmoa dago: asteroko saskia,
hilabeteroko eskaintza, Errigorako kan-
painak, he rriko produktuen azoka, pro-
duktuen identifikaziorako pegatinak,
Goiene rrek antolatutako tailer eta
aholkulari tza zerbitzua... sustatuz. Mu-
gikortasuna ere landu nahi da tar/tar/kar
proiektua martxan jarriz, web orriare-

kin batera. Kontsumo taldearen komu-
nikazioa ere garatu beharreko atala de-
la ikusita, web/orrialdea martxan  jarri
eta boletinak osatuko dituzte. Forma-
zioari ere dagokion garrantzia eman
nahirik, hitzaldiak eta barne formakun -
tzarako jardunaldiak lantzen segi nahi
dute. Elikadura burujabetzarekin zeri-
kusia duten 3 hitzaldi antolatu dira da-
goeneko adibidez. Barne jardunaldi-
ak, administrazio arloa... lan asko ate-
ra dira eta aurrera begira proiektu guzti-
ak atera ahal izateko, taldea saretze-
ko eta eraginkortasunean hobetzeko
beharra sentitu zuten. Horregatik, lan-
taldeak banatuta, azpitaldeak eta da-
gozkion arduradunak izendatuko di-
tuzte, proiektu guztia ahalik eta ongi-
en gara tzeko.

ABENDUAREN 19AN

LeitzEkok urte bukaerako batzarra egin du

LEITZA



ARANO
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Frontoiaren
atzeko aldean
egokitu da
espazioa

Ainhoa ANSA
Eguberrietako opo -

rraldia lanerako ere izan
da Aranon. Abenduaren
26an, auzolanean, fut-
bolean edo saskibalo-
ian aritzeko hormigoiz-
ko zabaltoki edo pista
bat txukundu eta por-
teriak zaharberritu di-
tuzte. Ume eta  guraso
dexente bildu ziren eta
lanerako gogoz zirela

nabaria da, egun baka -
rrean bukatu zituzten
eta lanak. Goizean por-
teriak zaharbe rritzen ari-
tu ondotik, udalak pres -
tatutako mokadua jate-
ko aukera ere izan zu-
ten.
Frontoiaren atzeko

aldean egokitu da es-
pazioa, aparkaleku be-
zala erabiltzen zen to-
kiari eremu koxkor bat
kenduta. Herrian ume
pila bat dago oraintxe
eta hauen eskariari
erantzuna emateko har-
tu da erabakia. Hormi-
goiarekin zabaltokia
udalak egin du eta he -

rritarrek azken txukun-
ketak egin dituzte au-
zolanean. Hemendik
aurrera ekipazioa Olen -
tzerori esker eskuratu-

ko dela esan daiteke,
izan ere, azken urtee-
tan Olen tzerorekin kan-
tari aterata herrian bil -
dutako dirua erabiliko

da ume zein gurasoek
kirola egin edo jolase-
an aritzeko beharrezkoa
dutenmateriala eroste-
ko.

AUZOLANA � ABENDUAREN 26AN

Futbol edo
saskibaloian
aritzeko pista
prest dute
herritarrek

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goian haur eta gurasoak porteriak zaharberritzen. Behean pista berria jarri den tokia.
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GOIZUETA

Orain arte
emandako
pausuen berri
emanen dute
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Herritar taldetxo bat

kooperatiba modura
edo funtzionatuko luke-
en gasolindegia herrian
irekitzeko aukerak az -
tertzen ari da  azken hi-
labete hauetan. Orain
arte emandako pauso-
en berri eman nahian
batzarra antolatu dute
Eskoletako jangelan il-
beltzaren 16an, larun-
bat goizeko 11etan. 

Sukaldaritza
makrobiotiko
ikastaroa
Joan den urtean be-

za la ,  Suka lda r i t za
makro biotiko ikastaroa
antolatu du Umore Ona
elkarteak, interesa du-
en edonorentzat (ez da
beharrezkoa makrobio-
tikaren inguruan ezagu -
tzak izatea). Urtarrilaren
13, 20 eta 27an eginen
da, 18:30etik 21:30era,
elkartean. 
Gorka Gereño (In -

txau rrondoko makro-
biotika elkarteko ardu-
raduna) sukaldariaren
eskutik ikasiko dituzte
janari osasuntsuaren se-
kretuak. Umore Onako
bazkideek abenduaren
26tik 30era izan dute
izena emateko aukera,
40 euroren truke.
Bazkide ez direnek,

berriz, abenduaren 31tik
urtarrilaren 9ra izan du-
te aukera, 45 euroren
truke. Herrian bizi dire-

nek lehentasuna izan
dute horreterako.

Futbito txapelketa
azkarra
Urtarrilaren 30ean

futbito txapelketa azka -
rra antolatu du Umore
Ona elkarteak, 16:30ean
hasita. Ondoren, afaria
izanen da partehartzai-
leentzat. Izen ematea
urtarrilaren 25a bitarte
egin daiteke elkartean.
Talde guztietako joka-
lari bakoitzak 6 euro or-
daindu beharko ditu txa-
pelketa hasi aurretik (3
euro afari gabe). Egu-
nean bertan txapelke-
tan apuntatzeko auke-
ra izanen da, baina ez
da afarira joateko auke-
rarik izango. 20 minu-
tuko partidak jokatuko
dituzte. 

GIZARTEA � ILBELTZAREN 16AN BATZARRA EGINEN DUTE

Kooperatiba moduan funtzionatuko
lukeen gasolindegia jarri nahi da

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

50 Hektarea erre ziren Mandoegi inguruan
Abenduaren 16an Mandoegi inguruko hegal aldapatsu batean piztutako suak
50 Hektarea inguru erre zituen. Denetara, 50 bat lagun aritu ziren su garren
kontra, Goizueta eta Leitzako boluntarioak eta inguruko suhiltzaile etxeetatik
etorritakoak, baina hego haizeak eta orografiak ez zuten sua itzaltzeko lanetan
lagundu. Abenduaren 17an 16:30ak aldera lortu zuten sutea kontrolpean iza-
tea. 50 hektarea inguru kiskali dira; pagadiak, iratzeak, txilarrak… eta hiru ar-
di hilik topatu eta beste batzuk erredurekin agertu dira. Horretaz gain, Egube -
rri garaian Arantza aldetik Artikutzara ere hedatu zen sua itzaltzen laguntzen
ere aritu dira herriko suhiltzaile boluntarioak.

TTIPI-TTAPA
Web orri berria ja -

rri du martxan Udalak.
www.goizueta.eus hel-
bidean herritar zein bi-
sitarientzat informazio
baliagarria bildu dute.
Udalarekin lotutako
gaiak, herrian eskain -
tzen diren zerbitzuak,
kultur agenda, turis-
mo eskaintza... gaika
banatu dituzte eduki-
ak. Horretaz gain,
udal-albisteak ere ar-
gitaratuko dituzte eta
azaroko azken astean
etxez etxe banatu zen
Goizueta Informatzen
udal aldizkariaren 1.
alea ere web orrian ira-
kur liteke. Herriko in-
formazioa biltzen du-
ten aldizkariei ere egin
die lekua eta argazki
galeria ere badu. Mo-
mentuz, Azaro Kultu-
raleko argazkiak zin -
tzilikatu dituzte, baina
laister batean bilduma
polita osatu nahiko lu-
kete. 

GIZARTEA

Web orri berria
martxan jarri
du Udalak

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Olentzero
Goizuetan ere jaso dute urteroko Olentzeroren bi-
sita. Kantuz eta umore ederrean egin zioten herri-
tarrek ongi etorria Olentzerori. Goizean eskolako
neska-mutikoak, gurasoekin ibili ziren kalejiran
ikazkina bizkarrean zutela. Ilunabarrean Marido-
mingirekin batera ailegatu zen herrira, ttikienen go-
zamenerako. Errege bezperako Kabalgatarekin bu-
katu dira Eguberrietako ospakizunak. Web orriaren ataria.
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Solasaldiak,
aurkezpenak,
itzulixkak eta
bertze hainbat
ekitaldi
prestatu dituzte
aurtengoan ere

TTIPI-TTAPA
Gan den urteko arra -

kasta ikusita, Euskal No-
bela Beltzaren Astea an-
tolatu dute ilbeltzaren
18tik 24ra. Egitarau za-
bala prestatu dute (H)il-
beltza taldekoek horre-
tarako.

Ilbeltzaren 18an, as-
telehena, Aste Beltza-
ren irekiera eta (H)ilbel -
tza beltzaz webgunea-
ren aurkezpena eginen
dute Elizondoko liburu-
tegian 19:00etan.

Ilbeltzaren 19an, as-
teartea: Idazleekin so-
lasean ekimena Xabier
eta Martin Etxeberria
anaiekin, Gizon gogo -
rraren sekretua liburua-
ri buruz Arizkungo me-
d i kua ren  e t xean
19:00etan.

Ilbeltzaren 21ean,
ortzeguna, Jose Anto-
nio Loidi, Angelita arre-

baren begietatik sola-
saldia Iruritako Jauregi-
arten 19:00etan.

Ilbeltzaren 22an,
ortzirala, Akabaila bel -
tzak zinemansolasaldia
Harkaitz Canorekin, Eli-
zondoko Arizkunenean
19:00etan.

Ilbeltzaren 23an la-
runbat goizeko 11tan
Beltzean beltz… eta Jim
Thompsonmahai ingu -
rua: Xabier Olarra eta
Miel Angel Elustondo-
rekin Arizkunenean.
14:00etan bazkaria

Erlategi elkartean (txar-
telak eskuratzeko ida -
tzi ilbeltzabaztanen@
gmail.com helbidera).
16:00etan liburu aur-

kezpenak elkartean be-
rean:
- Jon Alonsoren Bel -

tzaren koloreak (nobe-
la beltzari buruzko oha -
rrak).
- Jon Arretxeren Es-

tolda Jolasak.
- Gotzon Barandia-

ranen Gidariaren oke -
rra.
Ondotik, Koldo Al-

mandozen Columba
Palumus laburmetraia-
ren aurkezpena.
20:00etan Susma-

garrien gaua Jauregiar-
ten.

Ilbeltzaren 24an,
igande goizeko 11tan
Kronika beltz baten i -
tzulixka, Erratzuko Pla-
zatik abiatuta. 14:00etan
Pikinika Erratzuko lixu -
tegian. Euskal Nobela
Beltzaren Astea akitze-
ko, 19:00etan irakurral-
di musikatua Idoia eta
Mikelekin Jauregiarten.

BAZTAN

KULTURA � ILBELTZAREN 18TIK 24RA

Euskal Nobela
Beltzaren Astea
antolatu dute
bigarren urtez
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Recurut egitasmoa Pirinioz gaindiko bideak berreskuratzen
Kontrabandorako ez ezik, lanerako edo gerratik ihes egiteko erabili ziren mu-
gaz gaindiko bideak berreskuratu nahi dituzte Zaragozako eta Paueko uniber -
tsitateek eta Aitiip Fundazioak bultzatutako Recurut egitasmoak. Horren bai-
tan, Elizondoko Beartzun auzoan barna Baxenafarrora heltzen zen Etxaideko
bidearen hasieran informazio panela jarri dute, bertze zenbait lekutan bezala.
Pirinioz gaindi 1930 eta 1970 urteen artean erabili ziren migrazio bide horien
berres kurapen historikoa da egitasmo honen xede nagusia eta, bidenabarko-
an, langile, emigrante eta gerrako iheslarientzat mugaren kontzeptua hutsala
dela adieraztea.

TTIPI-TTAPA
Baztango herrilurren edo komunalen kudea-

keta hobetu behar dela denen ahotan dago eta
bide horretan, udalak Nafarroako Gobernuko he -
rrilurren zerbitzuarekin bailarako herrilurren digi-
talizazioa hasi du. Herrilurren digitalizazioak in-
formazioa eguneratzeaz gain, informazioaren tra-
taera lasterragoa ahalbidetuko du herritarren es-
kariei zerbitzu hobea emanez eta, batez ere, he -
rrilurren kudeaketa eraginkorragoa eginen duten
ordenantza zehatzagoak egitea erraztuz. Modu
horretan Nafarroako Gobernuko teknikariak jo-
an den mendeko 80. hamarralditik honat eman-
dako aprobetxamenduak digitalizatzen hasi di-
ra. Sigpac programa informatikoan aprobe -
txamendu bakoitza nori eman zaion, noiz, ere-
muaren neurriak, aprobetxamendu mota eta pla-
noak aipatu programan sartzen ari dira.  Lehen
zati honek urte osoa eramanen du. Ondotik gai-
nerako aprobetxamenduen digitalizazioarekin se-
gituko dute. 

UDALA

Herrilurrak digitalizatzen hasi da

Ekitaldi ugari prest ditu
(H)ilbeltza taldeak.



Abenduaren
30ean hartu
zuen erabakia
Nafarroako
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Aroztegiko egitas-
moarekin aitzin egitea
erabaki du abenduaren
30ean. «UGPS-a beza-
la bideratzea hasiera ba-
tean UPNren gobernu-
ak abiatu zuen arren,
Geroa Bairen gobernu-
ak  hartutako erabakia-
ren bitartez,  bidegabe-
keria hau babestea era-
baki du», Aroztegia eta
Gero zer? Plataformak,
Sustrai Erakuntza fun-
dazioaren laguntzare-
kin salatu duenez.
Plataformak oroita-

razi duenez, «UPNk
hau  teskunde bezpere-
tan tarrapataka hartu-
tako erabaki honek he -
rritarren eta tokiko era-
kundeen erabakitzeko
eskubidearen gainetik
pasatzea izan du hel-
buru». Orain, Eguberri -
etako giroan Geroa Bai-
ren gobernuak gauza
bera egin duela jakina-
razi dute, «presaka eta
korrika, Baztango Ba -
tzar Nagusiak zein Le-
karozko herriaren es-
kaerari uko eginez, gu -
txi batzuen in teres es-
pekulatzaileak herrita -
rren interes orokorren
gainetik jarri ditu». 
Batzar Nagusiak eta

Lekarozko herriaren es-
kaeratik aparte aste ba-
tez 900 sinadura bildu
zituzten Gobernuari
UGPSa gelditzeko es-
katuz.  «Lekarozen, 359
biztanle dituen herri ba-
tean, 228 etxebizitza
egiteak ez du inongo
justifikazio sozialik», ai-
patu du Plataformak. 
Etxebizitzak kendu-

ta,  Udalak proiektua ga-
ratzeko aukera eman
zion promotoreari bai-
na enpresak uko egin
zion eskain tza honi. «Al-
daketaren Gobernua
babestu dutenen alder-
dien artean Geroa Baik
bakarrik egin du inpo-
sizio eta pelotazo ho-
nen alde. Beraz, noren
interesak defendatzen
ditu gobernu honek?«
galdegin dute.

ERABAKI POLITIKOA
Iruñetik erabaki tek-

nikoa dela aipatu duten
arren, erabaki politikoa
dela uste dute taldeok.
Erabaki honek atzera
egin ezean, «espedien-
te honen arduradun izan
diren Isabel Elizalde Lan-
da Garapen, Ingurugiro
eta Tokiko Adminis -
trazioko kontseilariaren
eta Manu Aierdi Nafa -
rroako Gobernuko lehen-
dakari ordea eta Ekono-
mia Garapenerako kon -
tseilariaren» berehalako
dimisioa eskatu dute.
Nafarroako Gober-

nuaren akordioaren aur-
ka epaitegietara jo du-
te eta  «Nafarroan inpo-

satzen ari diren makro
proiektu espekulatzaile
guztiak gelditzeko lan
egiten eta erregimena-
ren jokabide guztiak sa-
latzen» segituko dute.

ttipi-ttapa | 653 zk.

2016.01.14

BAZTAN
42 | HERRIZ HERRI

GIZARTEA � URTARRILAREN 4AN AGERRALDIA

Lekarozko Aroztegiko
egitasmoarekin
Gobernuak aitzinera
egitea salatu dute

TTIPI-TTAPA
Etxeko birringailu bat eskuratu du

Udalak herritarrei maileguan u tzi ahal
izateko. Zerbitzua erabili ahal izate-
ko eskaera Udaletxean egin behar
da. Birringailua garraiatzeko erra za
eta elektrikoa da (230V). 35mm ar-
teko abarrak xehatu edo birrin tze ko
ahalmena du eta honekin etxeetako
kimaketa hondar ttikiak birzi kla tzea
lortu nahi da. Abarrak dituz ten her-
ritarrek eskaera egin dezakete. 
Material birrindua etxe ko konpos -

tagailuan gai idor bezala erabiltze-
ko arras aproposa da eta honela
etxe ko hondakin organikoekin ba-
tera birziklatu ahal izanen dira. Ekin -
tza honekin oraindik ere ka rri kako
edukiontzietan agertzen diren abar
mukuruen pilaketa saihestu nahi da
eta bide batez hauek etxean ber tan
probesteko aukera eskaini. Gai or-
ganikoaren zikloa Baztanen bertan
hersteko aukera bat gehiago es kain -
tzen da honela, etxeko hondakin
berdeen konpostaia ere bultzatuz.

KIMAKETA HONDARREN BILKETA
ZERBITZUA
Udalak hondakin kudeaketa zer-

bitzua hobetzen jarraitzeko helbu-
ruz, etxeetako edo partikularren ki-
maketa hondarren bilketa zerbitzua
paratu du martxan urtarrila eta otsai -
lean Baztango herri guztietan.
Kimaketa hondarrak dituzten par-

tikularrek Udaletxean egin beharko
dute zerbitzuaren eskaera (bertara-
tuz, telefonoz edo posta elektroni-
koz).
Hondakin hauek herri bakoitze-

an Udaletik zehaztuko den puntu
eta epeetan utzi beharko dira eta
ongi eta txukun pilatu edo bilduak
egon beharko dira hauen bilketa eta
ondorengo birrinketa errazteko. Ki-
maketa hondakin hauek auzo kon-
post guneetan egituratzaile bezala
erabiliko dira.
Erran bezala, eskaera Udaletxe-

an egin behar da 948 580 006 tele-
fonoan (Miren) edota hondakinak@
baztan.eus helbide elektronikoan.

ETXEETAKO HONDAKIN BERDEEN BIRZIKLAPENA BULTZATZEKO

Birringailu bat jartzen du Udalak herritarren eskura

UTZITAKO ARGAZKIA

Aroztegia eta gero zer? Plataformak eta Sustrai Erakuntza
fundazioak Gobernuaren erabakia salatu eta epaitegietako
bidea hartu dute.

DATUA

228
ETXEBIZITZA

egiteak ez duela justifikazio
sozialik dio Aroztegia eta

gero zer? Plataformak

TTIPI-TTAPA
Batzar Nagusiak eta Lekarozko herriak Arozte-

giako UGPSari buruz Nafarroako Gobernuari aur-
keztutako errekerimendua onartu ez dela jakin on-
dotik, Batzar Nagusiak ilbeltzaren 4an egindako
bilkuran mozio bat onartu zuen, aldeko 17 boture-
kin, kontrako 7 eta 6 abstentzioekin. Mozio horrek
Geroa Bairen gobernuak hartutako erabakia guztiz
arbuiatzen du, «eta herritarren hitzari kasurik egi-
ten ez dion neurrian, gobernua bera gaitzesten».
«Aldaketa Belateko tuneletan gelditu da. Baztane-
rat ez da iritsi» dio onartutako mozioak.

BATZAR NAGUSIAK ERE

Gobernuaren erabakia arbuiatu du
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Baztandarren
Biltzarrak 6.000
euro jasoko ditu

TTIPI-TTAPA
2015eko jarduerei

dagozkien dirulagun -
tzak eman dizkie Balle-
ko Etxeak herriko kul-
tur erakundeei. Dene-
tara 24.878 euro bana-
tuko ditu. 
Elizondoko Abesba -

tzak 3.081 euro jasoko
ditu, Baztango Lore
emakumeen elkarteak
539 euro, Baztandarren
Biltzarra elkarteak 6.000
euro, Baztango Bertso
Eskola elkarteak 1.460
euro, Iruritako Dantza-

riak elkarteak 1.786 eu-
ro, Legate elkarteak 231
euro, Baztango Dantza-
riak elkarteak 3.958 eu-
ro, Itxusi Elkarteak 340
euro, Elizondoko Re -
creo bandak 196 euro,
Hamabortz ama bat-ek
700 euro, Jo ala Jo Kul-
tur Taldeak 3.260 euro,
Iruritako Guraso Elkar-
teak 874 euro, Elizon-
doko eskolako Guraso
Elkarteak 1.102 euro,
Baztan Ikastolako Gu-
raso Elkarteak 738 eu-
ro eta Erratzuko Gura-
so Elkarteak 573 euro.

NAZIOARTEKO
ELKARTASUNA
2015 urtean landu-

tako nazioarteko koo-

peraziorako proiektu,
programa eta planak di-
ruz laguntzeko suben -
tzioak ere onartu ditu
Uda lak .  Dene ra
38.866,50 euro bidera-
tu ditu Balleko Etxeak. 
Frantziskotar Kon-

bentualei 2.404,10 eu-
ro emanen zaizkie; Ga-
rabideri 1.815,80 euro,
Beha r  B idasoa r i
2.321,60 euro, Infancia

sin fronteras taldeari
2.118 euro, El Salvador
Elkartasunari 2.585,60
euro, Madre Coraje el-
karteari 2.074 euro, Am-
bala elkarteari 1.951,10
euro, Benito Menni Fun-
dazioari 1.738,40 euro,
Anarads e lkar tear i
2.503,1 euro, Bonal
Fundazioari 2.338,10
euro, Mugarik Gabe el-
karteari 2.640,70 euro,

Saharaztan-i 2.475,70
euro, Itaka Escolapios
elkarteari 2.308,70 eu-
ro, Vicente Ferrer Fun-
dazioari 2.342,50 euro,
Delwende elkarteari
2009,50 euro, Nuevos
Caminos elkartear i
1.457,90, Segunda Fa-
milia elkarteari 1.745,90
euro eta Asamblea por
la Paz erakundear i
2.036,70 euro.

BAZTAN

GIZARTEA � IAZ EGINDAKO LANEN TRUKE

Kultur elkarteek
24.800 euroko
dirulaguntza
jasoko dute

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Bertan elkartearen 500 euroko balea Ramontxo Garmendiari
Bertan Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak Eguberrietako kanpainaren baitan
zozketatutako 500 euroko erosketa balea Ramontxo Garmendia Zelaieta eli-
zondarrari egokitu zaio. Bertan elkarteak 3.000 euroko balioa duten sari zuze-
nak eta 15.000 boleto banatu ditu bezeroen artean eta 500 euroko erosketa-
balea ere zozketatu du. Bertan Elkarteko presidente den Lourdes Anduezak
eman dio erosketa-balea Garmendiari.
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Emakumearen
zapalkuntzari
aurre egiteko
helburuarekin

TTIPI-TTAPA
Baztanen urteak da-

ramatzate emakumeen
eskubideen defentsan,
emakumeen aurkako
erasoak salatzen eta
emakumeak ahaldun -
tzeko talde desberdine-
tan lan egiten. Urteetan,
Martxoak 8 eta aben-
duaren 25eko jardunal-
diak antolatu dituzte,
bertzeak bertze, «ema-
kumeok pairatzen du-
gun zapalkuntza, egitu-
razko zapalkuntza dela
ikusaraziz, eta ez kasu
isolatuak, sinestarazi
nahi diguten bezala».
Bertze kasu batzuetan,
emakumeen arteko ha -
rremanak sendotu eta
elkarlana bulkatu dute.
«Baztango plazetan Mu-
tildantzekin eman diren
bazterketak zein eraso-
ak ere salatu ditugu, bai-
ta emakumeok beste-
tan, nahi dugunarekin
eta nahi dugun bezala,
eremu publikoan parte
hartzeko dugun esku-
bidea aldarrikatu ere».
Aurten berriz, Emaku-
meen Mundu Martxako
hainbat jarduera anto-
latu dituzte, Martxoak
8, Azaroak 25, Eguzki
Lore, Plazara Dantzara,
Abortatzeko Eskubidea-
ren Aldeko Ekimena,

EMM…, borroka eta lan
hauek guztiak beren frui-
tua eman dute, eta ho -
rrek berak eraman gai-
tu emakumeak antola-
tu eta Baztango Bilgu-
ne Feminista sortzera»,
ilbeltzaren 7an eginda-
ko agerraldian adierazi
dutenez.
Aurkezpen agerral-

dian aipatu zutenez,
«zoritxarrez Baztanen
ere emakumeon zapal-
kuntza eguneroko ogia
da. Aunitzetan, gizo-
nezkoek baino guttiago
kobratzen dugu lan be-
ra egiteagatik. Eskual-
de osoko lantegi handi -
e tan oraindik ez dira
emakumeak kontrata -
tzen. Bertze aldetik, his-
torikoki emakumeok ai -
tzinerat eramaten ditu-
gun zaintza lanetan era-
maten den esplotazioa
eta aitortza eza dago.
Baserrietan ematen di-
ren kondizioak ere lotsa -
mangarriak dira, esplo-
tazio gehienak gizonen
izenean egonik, diru la-
guntzetara  zein kotiza-
zioetarako emakumeok
aukerarik izan gabe.
Adibideak pilaka dau-
de eta jasanezina den
egoera batera eraman
gaitu sistema honek». 
Honi denari aitzin egi-

teko, «eta duintasunez
eta eskubide guztien ja-
be garen herritarrak be-
zala bizi nahi dugula-
koz»,  antolatu dira
Baztango Bilgune Fe-
ministan.

GIZARTEA � ILBELTZAREN 7AN AURKEZPENA

Baztango
Bilgune
Feminista
sortu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Erratzuko II. Paxaka txapelketa jokatu dute
Erratzuko Paxaka txapelketaren bigarren edizioa jokatu da, sei talderen parte
hartzearekin. Pilotari guziak baztandarrak ziren, Arraioz, Elizondo, Erratzu eta
Iruritakoak. Abenduaren 12ko finala Oscar Urrutia (Irurita), Miguel Etxandi  (Erra -
tzu) eta Juan Mª Maiak (Elizondo) 9-8 irabazi zioten Gorka Urtasun (Irurita), Ga-
rikoitz Antxorena (Erratzu) eta Kaiet Itoiz-i (Erratzu). 3. posturako lehian, Joxe
Itoiz (Erratzu), Manu Irigoien (Erratzu) eta Joseba Urtasunek (Irurita) 9-7 iraba-
zi zieten Xabi Barberena (Irurita), Jagoba Ramos (Irurita) eta Marcos Aizpurua-
ri (Erratzu). Txapelak eta sariak Koldo Uribetxebarria Erratzuko alkateak bana-
tu zituen. Gero poteoa izan zen fanfarrearekin eta afaria Elkartean.

BAZTAN

San Anton
Iandean ospatuko du-
te San Anton Eguna
Elizondon. 11:00etan
Zopak izanen dira,
12:00etan bertsolariak
eta 13.00etan Zahar
Etxearen aldeko zoz -
keta. 

Antzerkia Iruritan
Ilbeltzaren 17an, igan-
de arratsaldeko 7etan
Putinen guardasola
helduentzako antzer-
kia ikusgai izanen da
Iruritako Gizarte Bilgu-
nean. Sarrera doan.

Gizakunde
Ilbeltzaren 23an Giza-
kunde Eguna ospatu-
ko dute Erratzuko Kul-
tur elkarteak antolatu-
ta. 20:00etan kanpo-
santutik abiatuko da
ibilbidea Erratzun bar-
na, etxez etxeko es-
kea, sagardantza eta
mozorrodantzekin.
Afaldu baino lehen
Jantziloren epaiketa
bertso lar iek in  eta
22:00etan afaria Etx-
elebertzeko txokoan.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Lanbide Eskolan Nafarroako Enpre-

sari Elkargoaren ordezkarien lehen bisita izan du-
te. Eskualdean egiten duten lehen bilera hone-
tan informazio trukaketa eman da eta erakunde
honek Lanbide Heziketa ikastetxeak eta enpre-
sekin egin dezaken bitartekaritza lana ere azal-
du da. Elizondoko Lanbide Eskola laister esku-
aldeko lehen Zentro Inte gratua izanen da eta ho-
nekin batera  barne organo kolegiatua den Kon -
tseilu Soziala eratu ko da. Bertan ikastetxe ko or -
dez kariak, Hez kuntzakoak, Sindikatuetakoak,
Enplegu zerbi tzukoak eta Enpresari Elkargoko
ordezkariak protagonismoa hartuko dute Zentru
Integratuaren eskualderako eskainiko duen for-
makuntza eskaintza aurreikusi eta bideratzera-
koan.
Maite Ariztegi, Elizondoko Lanbide Eskolako

zuzendariak aipatu duenez, «gure ikastetxean bi-
ziki eskertzen dugu hurbilketa hau eskualdean
Lanbide Heziketa inguruan gure eskaintza ho-
betzen eta osatzen laguntzeko aukera bezela
ikusten baitugu».
«Akreditazioa, zertifikazioak eta formakun tza

Duala dira aitzinera jartzen ahal ditugun ekime-
nak eskaintzak bihurtuz –dio Ariztegik–. Eskual-
deko enpresekin elkarlana errazteko Enpresari
Elkargoaren eskaini digun  bitartekaritza hau balia -
garria izango zaigu eta erakunde honek bertze
eskualdeetan duen esperientzia gure eskualde-
an ere baliatzeko aukera polita izango dugu».

ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLAN

Nafarroako Enpresari Elkargoaren
bisita jaso dute



600
kilometroko
oinezko
bidearen etapa
batzuk gure
inguruan
eginen dira
irailean

TTIPI-TTAPA
“Donostia Europako

Kultur-Hiriburua 2016”
dela eta, gure lurralde-
an eginen dituzten eki-
taldi batzuk aurkeztu zi-
tuzten museoko audi-
torioan abenduaren
15ean.
“2016 Bidea” izena

du ekitaldiak, eta eus-
kal herria kurrituko du-
en oinezko 32 etapa di-
ra, denetara 600 kilo-
metro. Igandero eginen
dira, martxoan hasi eta
urrian finituz.
Gure zonaldean egi-

nen diren hiru etapa aur-
keztu zituzten: Oiartzun-
Sara, Sara-Zugarramur-
di, eta Urdazubi-Kan-
bo. Irailean eginen dira,
eta aintzinago xeheta-
sun gehiago emanen di-
tugu.

Euskal Harriaren
ABD-ak

Euskal  Harr iaren
ABD-ak filma abendua-
ren 18an ikusgai izan gi-
nuen Museoko audito-
rioan. Jende azkarki hur-
bildu zen eta sorpresaz
beteriko ikuskizuna izan
zen, ez baitzen usaian
ikusten dugun filma ho-
rietako bat.
Euskal herriko hain-

bat herrik parte hartu

zuten, bakoitzak labur-
metrai bat eginez. Eus-
kal “abezedarioak” di-
tuen letra bakoitzekoz,
herri batek laburmetrai
bat egina zuen (labur-
laburra, 5 minutu gehie-
nez).
Eta adibidez gure

herri hurbilekoenak, Sa-
rakoek eta Lesakakoek
egindakoak ikusi geni-
tuen. Sarakoena, hiltzai-
le bati buruz; eta Lesa-
kakoena, olentzerori bu-
ruz.

Ione eta Oaia
gazteak
jendaurrean kantari
Azken hauetan mu-

sikari eta kantari berri-
ak «sortzen» ari zaizki-
gu herrian, Urte hasie-
ran Ostion eta Tooma -
txa taldeak eman ziren
ezagutzera; gero udaz -
kenean Los duendes
rumba estiloan aritzen
diren Ione eta Agus izan
genituen; eta gan den
abenduaren 6ean Ione
eta Oaia bikote gaxtea,
jende aintzinean kanta -
tzera ausartu ziren.

Egun horretan, Gra-
xiana aterpetxeak an-
tolatutako ekitaldien ar-
tean, bortz kantuko
emanaldi ttiki bat egin
zuten. Aski puliki aritu
ziren eta txalo zaparra-
da bat jaso zuten.
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GIZARTEA � OIARTZUN-SARA, SARA-ZUGARRAMURDI ETA URDAZUBI-KANO ETAPAK

Donostiako europar hiriburutzak
Xareta ere hunkituko du aurten

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Ione eta Oaia bikoteak kantaldi pulita eskaini zuen Graxianan
eta txalo zaparrada handia jaso zuen.

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO

Museoko auditorioan aurkeztu zituzten irailean eginen diren ibilaldiak.

ZUGARRAMURDI

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak 7,5 milioi euroko
inbertsioa baimendu
du N-121-A errepide-
ko (Belate, Almandoz,
Oieregi eta Sunbilla)
tuneletan jarduketa-
p lan  bat  eg i teko ,
2004an ezarritako Eu-
ropako gutxieneko se-
gurtasun-baldintzei
egokitu behar zaizkie-
nak: bazterbide berri-
ak, drainatze-sistemak
eta toxikoen ebakua-
zioa, suteei aurre egi-
teko kableak, suteak
itzaltzeko sistemak eta
larrialdiko hornidura
elektrikoa... Inbertsio-
ak 2016 eta 2019 ar-
tean eginen dira.
Manu Aierdi, Gara-

pen Ekonomikorako
presidente ordeak
ezagutzera eman du
jarduketa-plana aben-
duaren 30ean. Gure
eskualdeko errepidee-
tako tunel horietan
214.000 euroko inber -
ts ioa eginen dute
2016an; 2017an, or-
dea, 2.161.000 euro
i nbe r t i t uko  d i r a ,
4 . 125 .000  eu ro
2018an eta 985.000
euro 2019an.
6,6 milioi euro ere

erabiliko dira Leitza-
rango Autobiako hiru
zubiak (Astomela, Ka-
sarna eta Larrazpi) da-
tozen hiru urteetan
konpontzeko (2016-
2018).

AZPIEGITURAK

7’5 milioi euro
bideratuko
dituzte tunelak
hobetzeko

Belateko tunel sarrera.



Ahatearen
Taloa izan da
pintxo
irabazlea eta
Benta Peiok
aipamen
berezia jaso
zuen

TTIPI-TTAPA
Dantxarinean pintxo -

a ren bigarren hamabos-
taldiaren edizioa ospa-
tu da. Irabazlea eraba-
kitzeko, epaimahaia
osatzen zuten Catheri-
ne Marchand kazetaria,
Ainhoako Ithurria jate -
txeko Xavier Izabal su-
kaldar iburua,  Nere
Ariztoy turismo gastro-
nomikoan aditua, Urda-
zubiko alkatea Santia-
go Villares eta Dantxari-
neko presidente den

Txomin Iribarren pintxo
irabazlearen bila ibili zi-
ren bentaz benta, auto
dotorean.
Honako ostatu eta

benta hauek parte har-
tu zuten pintxo lehiake-
tan: Lapitxuri, Agus,
Landibar, Patxi, Peio,
Paco, Mikelenborda eta
Pantxo. 
Benta Pacoko David

Bidaurre irabazleak
Ahate Taloa aurkeztu zu-
en. Pintxoa ahateaz
egindako hanburgesaz
eta saltsa eta artoare-
kin erakutsi zuen. Aipa-
men Berezia Benta Pe-
ioko pintxoarentzako
izan zen, otarrainxka eta
txibiaz egina. Epaileek
pintxoen maila oso ona
zela aipatu zuten.
Pintxoak dastatu zi-

tuztenen artean Mu tri -
ku ko landa etxe batean
bi pertsonendako aste-
burua ere zozketatu zen.

Amado Elians izan zen
irabazle. Facebook bi-
tartez parte hartu zute-
nen artean, berriz, jate -
txe irabazlean bi pertso -
nendako otordua Jon
Zelaietak irabazi zuen.

GIZARTEA � ABENDUAREN 13AN EMAN ZIREN SARIAK

Benta Pacok
irabazi zuen
Dantxarineko
Pintxoaren II.
Hamabostaldian

URDAZUBI

ARGAZKIA: ALFIL COMUNICACION

Benta Pacoko David Bidaurre eta arreba, pintxo irabazlea aitzinean dutela.
Beheitian, epaimahaikideak bentaz benta besta giroan, erabakia hartzen.
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Ba al zenekien
Nafarroako III. Laburmetrai lehiaketan, José
Carraleroren zuzendaritzapean Urdazubin iru-
diak grabatu zituen ‘Mil kilómetros’ filmak es-
kuratu duela argazki onenaren saria.

?



Euskal
xerriaren
kalitatea
aitortzeko

Franck DOLOSOR
Euskarak eta euskal

kulturak leku aipagarria
izanen dute herriko
etxeak prestatu duen
kultura programazioan.
Ereiaroa arte, kantua,
dantza eta antzerkia iza-
nen dira, bertzeak ber -
tze, Cathy Biscay Sen-
pereko kultura ardura-
dunak prestatu duen
programazioan. Urtar-
rilaren 31n, 17:00, Psirc
konpainiak Acrometria
zirko ikusgarria propo-
satuko du Larreko ge-
lan. Ondotik, Elirale edo
Maritzuli dantza konpai-
niak agertu dira gure
herr ian.  Otsai laren
21ean, 16:00etan, Sen-

pere aldeko kantuzale-
ek preziatuko duten
kan taldia entzuten ahal-
ko da, Carrère familia,
Pil Pil eta Kartsuki tal-
deekin. Xehetasunak
eta programazio osoa
www.larreko.fr webgu-
nean eta sare soziale-
tan.

Auzapezaren
agiantzak
Urte berri kari haute -

tsiek agiantzak eskain -
tzeko ohitura hartu du-
te azken urteetan, ber -
tzeak bertze, landu na-
hi dituzten proiektuak
aipatzeko. Senperen ur-
tarrilaren 16an larunba-
tarekin finkatua da hitz
ordua goizeko 11etan.
Hautetsi, herritar eta el-
karteei idekia den eki-
taldian Pierre Marie
Nousbaum auzapezak
bere lan taldearen xe-
deak aipatuko ditu.

KULTURA � URTEKO KULTUR EGITARAUA

2016an ere toki
zabala euskal
kulturarentzat
Larreko
kulturgunean

SENPERE

F. DOLOSOR
Alain Rousset sozialista Akitania-

ko eskualdeko presidente izendatu
dute laugarren aldikoz Bordelen.
Ezker anitzak abenduko hauteskun-
deak irabazi zituen bozen %44are-
kin zentro eskuinak 10 puntu gutia-
go izan zituelarik. Senperen sailka-
pena desberdina izan zen zentro es-
kuinak bozen %42,08 bildu baizitu-
en ezker anitzak %38,76 izan zue-
larik. Frente Nazionala eskualde kon -
tseilurat sartu da berriz, aldi hone-
tan 29 ordezkarirekin, hauen artean
bi Ipar Euskal Herrikoak dira. Lehen
aldia da Marine LePenen alderdiak
ordezkaritza erdiesten duela euskal
lurretan. Eskuin muturra goiti ari da
alde guzietan, Senperen ere kasik
bortz bozetik bat eskuratu baizuen,
432 boz denerat, 2010ean 77 zitue-
larik. 2012ko hauteskunde presi-

dentzialetan FNaren errekorra izan
zen gure herrian Marine LePen hau-
tagaiak 464 bildu zituelarik. 

Zerrenda abertzalerik ez da aur-
keztu aldi honetan baina Abertzale-
en Batasuneko bozeramaile ohia
hautetsi bilakatu da Bordelen, hau-
tagai baitzen independente modu-
an ezker anitzarekin. Andde Sainte
Marie landibartarrak dio kalitateko
laborantza herrikoi eta iraunkorra-
ren alde lan eginen duela Akitanian.
Hurbiletik segituko du ere Akitania-
Euskadi euroeskualdearen haundi -
tzea laster Nafarroa Garaia ere ber-
tan sartuko baita. Alain Rousset pre-
sidente sozialista pozten da elkar-
lanean aritzea Iñigo Urkullu lehen-
dakaria eta Uxue Barkos presiden-
tearekin elgarrekin Europako euro-
eskualderik haundiena osatuko bai-
tute.

HAUTESKUNDEEN ONDOTIK

Alain Rousset Akitaniako presidente

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Alain Rousset sozialista Akitaniako eskualdeko presidente hautatua laugarren aldikoz
urtarrilaren 4ean. 183 hautetsien artean, 10 Ipar Euskal Herrikoak dira, hauen artean
Andde Sainte Marie eta Alice Leiciagueçahar ekologista.
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Eguna ongi
bukatzeko
Angeluko Les
frères Ingalls
cajun taldeak
kontzertua
emanen du

Joana GERENDIAIN
Urtero bezala herri-

ko etxeko edantegiak
bere mus txapelketa an-
tolatzen du baina aur-
ten usaian ez bezala
egun bakar batez iraga-
nen da, urtarrilaren 23an
larunbatarekin. Txapel-
keta goizeko 10etan ha-

siko da, eguerdian ja-
naria eskainia izanen
zaie jokalariei eta fina-
lak ilun tzean jokatuko
dira. Eguna ongi buka -
tzeko, gaueko 9:30ean,
Angeluko Les frères In -
galls cajun taldeak kon -
tzertu bat emanen du.
Izenak urtarrilaren 21a
baino lehen eman be-
har dira ostatuan edo
05.59.54.25.19 zenba-
kira deituz, 13 euroko
parte hartzea galdegi-
na da pertsonaka.

Hinka taldearen
kontzertua
Urtarrilaren 24an,

igande arratsaldeko

5etan kontzertua eskai-
niko du Hinka taldeak
Santa Katalina kaperan.

Pilota kontuak
Pleka trinketean es-

ku huskako Frantziako
xapelgoko partidak jo-
katu ziren urtarrilaren
2an. Orain, apirilaren
23ra arte Joko Berri xa-
pelketa jokatzen ari di-
ra, asteartetan 19:30 e -

an, ortzegunetan 18:00 -
etan eta igandetan
10:00etan.

Spar denda ideki
dute
Abenduaren erditsu-

tik, Lur Berri gelaren
azpikaldean, Spar den-
dak bere ateak ideki di-
tu. Azkaineko neska bat
da denda honen buru
eta Sarako bi neska

enplegatzen ditu. Toki-
ko ekoizleekin lan egi-
tea erabaki du eta eros-
ketak etxetara erama-
teko zerbitzu bat ere
proposatzen du. 

Denda astelehenetik
larunbatera goizetan
8:30etik 12:30era eta
arra tsaldetan 3:30etik
7:30era idekia da eta
igande goizetan 9etatik
12:45 arte.
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GIZARTEA � URTARRILAREN 23AN

Herriko Etxeko
Edantegiko
mus txapelketa
egun bakarrean 

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Telethon jendetsua
Jende frangok parte hartu du Telethonaren karietara antolatutako ekitaldi ezber-
dinetan: 150 bat pertsona hurbildu dira Larrunera igotzeko, 50 bat bat kraka-
dara eta 22 bazkarira. Jendea eskuzabala izan da ere, 400 euro bildu dira pas-
tiza salmentari esker eta 3.500 euro emanak izan dira elkarteari.

Feliciana
ZUBIETA SANZBERRO
Etxalarren, 2015eko abenduaren 6an, 

81 urte zituela

Zure begien dizdira eta
ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira
amatxi maitagarria.

ETXEKOAK

Lorentxo
APEZETXEA ZUBIETA

Goizueta, 2016ko urtarrila

Nahiz eta 222. aulkia
hutsik gelditu,
gure artean

egongo zara beti.

UMORE ONA ELKARTEA
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HERIOTZAK
Gertrudis Iturralde Zozaia, Arraioz-
koa, abenduaren 2an, 92 urte.
Clara Mitxeo Oteiza, Legasakoa, aben-
duaren 2an, 91 urte.
Marcelino Mariezkurrena Baleztena,
Beintza-Labaiengoa, abenduaren 2an,
77 urte.
Miguel Mitto Ariztia Mendiburu, Az-
pilkuetakoa, abenduaren 3an, 45 urte.
Manuel Igoa Mitxelena, Lesakakoa,
abenduaren 5ean, 87 urte.
Feliciana Zubieta Sanzberro, Etxa-
larkoa, abenduaren 6an, 81 urte.
Jose Mikelarena Inda, Berakoa, aben-
duaren 7an, 90 urte.
Severiana Fagoaga Garralda, Zubie-
takoa, abenduaren 9an, 93 urte.
Juliette Ayerra Valle, Elizondokoa,
abenduaren 9an.
Jose Ramon Huizi Iparragirre, Goi-
zuetakoa, abenduaren 9an, 90 urte.
Fermin Jaunsaras Iparragirre, Alman-
dozkoa, abenduaren 18an, 92 urte.
Francisca Etxeberria Telletxea, Igan-
tzikoa, abenduaren 20an, 88 urte.
José Rendo Regos, Leitzakoa, aben-
duaren 21ean.
Felisa Ondikol Gragitena, Elizondo-
koa, abenduaren 22an, 84 urte.
Jean Louis Larrondo Onabarro, Eli -
zon dokoa, abenduaren 25ean, 81 ur-
te.
Martin Gartziarena Mariezkurrena,
Leitzakoa, abenduaren 27an, 74 urte.
Fermin Gomez Zubiri, Aresokoa, aben-
duaren 28an, 85 urte.
Beñi Labaien Iñigo, Iturengoa, aben-
duaren 28an, 75 urte.
Escolástico San Julian Arnau, Lesa-
kakoa, abenduaren 28an, 84 urte.
Marcelle Andrée Souny, Sarakoa, aza-
roaren 26an, 99 urte.
Joset Aguirre, Sarakoa, azaroaren
28an, 66 urte
Jean Baptiste Pery, Sarakoa, aben-
duaren 17an, 69 urte.
Luis Mari Garaikoetxea Etxenike, Eli-
zondokoa, abenduaren 30ean, 56 ur-
te.
Maria Fermina Plaza Lassett, Alman-
dozkoa, abenduaren 31n, 93 urte.
Natividad Etxeberria Zozaia, Zozaia-
koa, urtarrilaren 1ean, 91 urte.
Maria Angeles Lasarte Sagastibel-
tza, Leitzakoa, urtarrilaren 2an, 87 ur-
te.
Salvador Arozena Iribarren, Donez-
tebekoa, urtarrilaren 4an, 78 urte.
Fermina Etxarte Elizondo, Berrizaun-
goa, urtarrilaren 4an, 87 urte.

Beñat Ugarte Almandoz, Arantzakoa,
azaroaren 28an.
Leire Perotxena Abete, Elizondokoa,
abenduaren 4an.
Oinatz Arrastoa Agerrebere,Arraioz-
koa, abenduaren 15ean.
Isaac Rapata Pepene Castaingt, Sa-
rakoa, azaroaren 4ean
Charlyne Monce, Sarakoa, azaroaren
21ean.
Raphael Barbier, Sarakoa, abendua-
ren 3an.
Nahia Ordoki Carrera, Lesakakoa,
abenduaren 2an.
Erika Andiarena Mindegia, Donezte-
bekoa, abenduaren 18an.
Naroa Etxeberria Martin, Elgorriaga-
koa, abenduaren 25ean.
Aisha Sow Altxu, Iturengoa, abendua-
ren 27an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Martin Txapartegi eta Dina Aracely
Marenco Monjarez, Sarakoak, aben-
duaren 12an.
Raul Fernandez Velasco eta Olatz
Maculet Pascual, Lesaka eta Donos-
tiakoa, abenduaren 5ean.
Iñaki Avila Ramajo eta Ainhoa Olai-
zola Rojas, Irungoak Artikutzan, aza-
roaren 18an.
Urko Ikardo Enparan eta Eva Maria
Campo Muller, Hondarribia eta Irun-
goa, Arantzan, abenduaren 19an.

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

.

Joxe MARITORENA 
«Morkotz»

Goizegi joan zara
gure ondotik,

zailegi izanen da
zu gabe bizitzerik.

Landagaintako askatasuna
biziko duzu hurbiletik
baina zure maitasuna
balore eta sinismenik,
ez dugu inoiz ahaztuko

gure bihotzetik.

ZURE FAMILIA

Joxe MARITORENA LARRALDE
«Morkotz»

Momentu gogor honta gure eskerrak,
baserritar maitemindua zagon artzaiari
Bere Intzola Yasola konkorra suizi-lepo

Solas batian Larhun-a.
ta han zabiltzan betizu sasiardi ta potokak

beharko ditugu hire aholkuak
begiratoki berri hortatik.

Ez etsitzeko baserrian tinko
egin behar diren lanekin segitzeko.

ZURE LAGUNAK
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107 bikote aritu
dira

TTIPI-TTAPA
Txaruta elkarteak an-

tolatutako Baztango 34.
Eskuz binakako pilota
txapelketako finalak jo-
katu zituzten abendua-
ren 20an Elizondon eta
Iruritan. 107 bikotek par-
te hartu dute guztira.
Umeak B: Ultzamako
Aimar Iribarren eta Oi-

han Belarrak 18-9 ira-
bazi zieten Oronozko
Joel Garaikoetxea eta
Elizondoko Oier Zelaie-
tari.
Kimuak B: Tafallako
Eneko Elizondo eta Ene-
ko Ruizek 18-5 irabazi
zieten Iruritako Aritz Bi-
kondo eta Ander Lakos-
tari.
Haurrak B:Oiartzungo
Mikel Aranburu eta Ge -
xan Albisuk 18-14 ira-
bazi zieten Paz Zigan-

dako Jon Lakabe eta
Julen Sarasari.
Kadete B: Oiartzungo
Ekaitz Salaberria eta Jon
Iñarrak 18-12 irabazi zie-
ten Añorgako Manex Al-
beniz eta Iñaki Urbieta-
ri.
Umeak A:Beteluko Igor
Nazabal eta Arribeko
Julen Sotilek 18-14 ira-
bazi zieten Elizondoko
Aimar Obregozo eta Iru-

ñeko Dani Sanchez-i.
Kimuak A: Irungo Unai
Amianok eta Añorgako
Julen Orbegozok 18-11
irabazi zieten Elizondo-
ko Ibai Ballarena eta  Oi-
han Obregozori.
Haurrak A:Zizurko Jo-
su Igoak eta Elizondo-
ko Axier Ballarenak 18-
5 irabazi zieten Oiar -
tzungo Ekaitz Sein eta
Josu Aburuzari.

Kadete A: Lizarrako
Santiago Yanizek eta
Iruñeko Beñat Santa-
mariak 18-3 irabazi zie-
ten Javier Bobadilla eta
Ramon Jimenez errio -
xarrei.
Gazteak: Igantziko Oi-
han Canabal eta Iruñe-
ko Pablo Cordonek 22-
7 irabazi zieten Herna-
niko Endika Arizmendi
eta Ander Lazkanori.

PILOTA � ABENDUAREN 20AN FINALAK

Baztanen ere
binakako
txapelketa
jokatu dute

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Txapelketan parte hartu duten pilotariek Elizondoko frontoian jaso zituzten sariak.

Martin
Goikoetxea
argazkilaria
omendu du
Bortziriak pilota
elkarteak

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

binakako XV. pilota txa-
pelketako finalak joka-
tu dituzte abenduaren
19an Berako Eztegara
pilotalekuan. 

Ttikiak:Amaiur Mar-
tinez eta Aimar Otxan-
dorena (Lesaka), 18 –
Urko Olaizola eta Unax
Bereau (Lesaka), 11.

Umeak: Beñat Ber-

tiz (Irun) eta Andoni La-
torre (Bera), 18 – Ion Ur-
kiola eta Koldo Lakar
(Bera), 10.

Kimuak B: Mattin

Altxu eta Lander Etxeni-
ke (Igantzi), 18 – Jose-
ba Telletxea eta Asier
Martin (Etxalar), 12.

Kimuak A: Oihan

Etxeberria (Oiartzun) eta
Beñat Apezetxea (Goi-
zueta), 18 – Adei Villa-
mea eta Jon Pagola (Be-
ra), 6.

Haurrak: Xabier Te -
lletxea eta Koldo Bizen-
te (Etxalar), 18– Unax
Villamea (Bera) eta Iker
Etxebeste (Irun), 9.

Gazteak: Enaitz Te -
lletxea (Igantzi) eta Ai-
mar Ariztegi (Baztan),
22 – Mikel Eltzaurdia eta
Harri Maritorena (Bera),
13.
Txapelketan parte

hartu duten pilotari tti-
kienek oroigarriak jaso
zituzten eta horretaz ga-
in, Bortziriak pilota el-
karteak omenaldia es-
kaini nahi izan zion txa-
pelketa guztietan la-
guntzaile izan duten
Martin Goikoetxea Goi-
ko argazkilariari, erreti-
roa hartu duelako.

PILOTA � ABENDUAREN 19AN BERAKO EZTEGARAN

Bortzirietako eskuz binakako XV.
txapelketako finalak jokatu dituzte

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Txapeldun, txapeldun ordeak eta partehartzaile gaztetxoenak, sariekin.
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30-15 irabazi
zion Labriteko
finalean Urriza
faboritoari

TTIPI-TTAPA
Ezustea eman zuen

abenduaren 20an Xan-
ti Utergak eta nagusita-
sunez irabazi zuen Egu-
berrietako frontoi labu -

rreko erremonte txapel-
keta. Doneztebarrak
partida perfektua joka-
tu du eta 15 tantutan u -
tzi du Urriza faboritoa.
Egia da frontoi labu -

rrean bi erremontelari
hauen arteko aldea mu -
rrizten dela, baina ha-
lere Urriza zen faborito.
Utergak, ordea, ez zion
inolako aukerarik eman.
Sakatzerako orduan,

aunitz aldatzen joan zen
Uterga bere lehen kol-
pea eta aldea hartu zue-
nean, dena ongi atera
zitzaion. Hormabikoe-
kin maisu aritu da eta
izugarrizko aldea atera
du (20-9). Hor izan du

erreakzio ttiki bat Urri-
zak (21-12) baina Uter-
gak berriz sakea har -
tzerakoan zuzen joan da
garaipenera (30-15).
Frontoian aditzen ze-

nez, Utergak horrela jo-
katuz gero, frontoi la-

burreko txapelketa lau
aldiz irabazi zuen Urta-
sunek bakarrik egin
dezaioke aurre. Nork
daki, beharbada aurten
izanen da norgehiago-
ka hau ikusteko auke-
ra. 

Bosgarrena du
doneztebarrak,
lehenbizikoa
saldiastarrak

TTIPI-TTAPA
Erakustaldia eman

zuen Ezkurrak abendua-
ren 26an Galarreta pi-
lotalekuan. Endika la-
gun zuela, 40-24 iraba-
zi zieten Matxin III.a eta
Ioni. Garaipen honekin,
Binakako bosgarren
txapela jan tzi zuen do-
neztebarrak, bere ibil-

bideko hamaseigarre-
na. Endika saldiastarra-
rentzat, berriz, lehenbi-
zikoa izan da, duela bi
urteko finala galdu bai -
tzuen.
Ezkurra eta Endika

ziren faboritoak eta par-
tidako lehen tantoak oso
parekatuak izan ziren
arren, aldea egin eta na-
gusitasunez lortu zuten
garaipena (40-24).
Matxin III.ak eta Io-

nek ongi hasi zuten fi-
nala, 5-2 galtzen joan
ondotik 6-7 irabaztera
pasaz. Ezkurrak eta En-

dikak ez zioten garaipe-
nari ihes egiten utzi na-
hi ordea, eta markagai-
luari buelta eman eta
zuloa handi tzea lortu zu-
ten. 17 tanto lortu zitu-

en doneztebarrak, eta
lau pilota galdu. Endi-
kak ere final ona jokatu
zuen, 11 tanto lortuta,
hamar galdu arren.
Azkenean, pozik biak.

ERREMONTEA � ABENDUAREN 26AN 

Ezkurra eta
Endikak irabazi
dute binakako
txapelketa

UTZITAKO ARGAZKIA

Bikote bikaina osatu dute Endikak eta Kotetok.

ERREMONTEA � EGUBERRIETAKO TXAPELKETA

Xanti Uterga
frontoi laburreko
buruz burukoan
nagusi izan da

UTZITAKO ARGAZKIA

Uterga txapeldun eta Urriza azpitxapeldun, Eguberrietako frontoi laburreko txapelketan.

TTIPI-TTAPA
I lbe l tzaren  9an

Baztan-Errekako Pa -
xa ka Txapelketaren
hamaseigarren edizioa
hasi da eta otsailean
akituko da. Hameka
hirukotek eman dute
izena. Aipatzekoa da
Erratzuko bi taldek le-
hen aldiz parte hartu-
ko dutela txapelketa
honetan. Horietaz ga-
in, Iruritak sei talde aur-
keztu ditu (batzuetan
Elizondoko jokalarie-
kin), Doneztebek bi eta
Arraiozek bakarra. Iru-
rita eta Erratzuko fron-
toietan jokatuko di-
tuzte partidak.
Martxoan, berriz,

Laxoa Txapelketa
abiatuko da.

ILBELTZAREN 9AN

Paxaka 
txapelketa 11
hirukoterekin
abiatu da



ARIZTEGI, Maika
Euskal Herriko koxkor
biltze txapelketa iraba-
zi du Igantzin hamalau-
garren aldiz. Nafarroa-
ko ingude txapelketa ere
irabazi zuen.

ARIZTEGI, Xabier
Etxalarko harrijasotzai-
leak lehen aldiz Nafa -
rroako txapelketa iraba-
zi du. Denera 5.362,5
kilo jaso zituen Santxin -
ek Iruñeko Sanfermine-
tako saioan. Josetxo
Urru tia izan zen biga -
rren.

BAZTAN F.T.
Ustekabean hirugarren
mailara igo da Baztan
Futbol Taldea; jubenilak
ere lehen mailara igo di-
ra eta lehen aldiz ema-
kumeen taldea zelaira-
tu dute.

BENGOETXEA, Oinatz
Aurrelari leitzarrak es-
kuz binakako txapelke-
ta irabazi zuen Untoria-
rekin. Buruz buruko fi-
nalerako txartela ere lor-
tua zuen, baina lesio ba-
ten ondorioz ez zuen jo-
katzerik izan.

BETI GAZTE
75. urteurrena ospatu
du Lesakako elkarteak
hainbat ekitaldirekin. Ki-
rol arloan, sokatira tal-
deak eman dizkio ga-
raipenik handienak, Na-
farroako txapelketa eta
Euskadiko 4x4koa ira-
bazi berri baititu. Orain,
Euskadiko txapelketa
nagusiaren ondotik,
Mundukoan parte har-
tuko du otsailean Ho-
landan.

ERREKA
Doneztebeko elkarteak
2014ko Nafarroako ki-
rol klubik onenaren sa-
ria jaso zuen otsailaren
9an Iruñean. 

ETXEGARAI, Fernando
Hainbat mendi laster-
ketetan punta puntan
ibiltzeaz gainera, Sara-
ko Kontrabandisten
Lasterketa irabazi du.

Nafarroako koxkor bil -
tze txapelketan azpitxa -
peldun izan ondotik,
Euskal Herrikoa irabazi
zuen Igantzin bedera -
tzigarren aldiz.

ETXENIKE, Guillermo
Berroetako bestetan Le-
gorretako Igor Esnaola-
rekin egindako apustua
irabazi zuen kirolari iru-
ritarrak. Zigako kasko-
tik Saioara 50 kiloko za-
kuarekin igo, karga u tzi
eta Berroetako plazara
jautsi, 100 kiloko zilin-
dro zaharra 10 aldiz go-
ratu eta aizkoraz 4 ka-

naerdiko mozteko 4 or-
du, 21 minutu eta 21 se-
gundo behar izan zitu-
en.

EZKURRA, Koteto
Profesionaletan 25 ur-
te bete dituen urtean,
bere izena jarri diote Do-
neztebeko udal pilota-
lekuari. Lesioek uzten
diotenean oraindik mai-
la handia erakusten du
eta binakako txapelke-
tako irabazlea izan da
Endikarekin.

IBARGARAI, Xabi
Munduko buruz buruko
pala txapelketaren fina-
lera ailegatu zen biga -
rren urtez segidan Erra -
tzuko pilotaria, baina
galdu egin zuen Pablo
Fusto argentinarraren
kontra. Binakakoan bai,
Munduko txapeldun
suer tatu zen Fusto be-
rarekin bikote eginez.

IRURITA
Baztan-Errekako laxoa
txapelketa hamargarren
aldiz irabazi du Iruritak,

abuztuaren 1eko fina-
lean Donezteberi 9-6 ira-
bazita Iruritan bertan.
Xabi Barberena sakala-
ria, Gorka Urtasun nu -
me  roa (finaleko guan-
telari onena izendatu zu-
ten) eta Ja go  ba Ramos
eta Egoitz Prim koarto-
ak aritu ziren talde txa -
pel dunean. Josu Prim
herritarrari ere omenal-
di ttiki bat egin zioten.

KANFLANKA, Jon
Lehen aldiz Nafarroako
sega txapelketa iraba-
zi du leitzarrak. Bost ur-
tez jokatu gabe egon
ondotik, uztailaren 5ean
jokatu zen txapelketa
Azkaraten eta leitzarrak
200 kiloko aldea atera
zion Mikel Berakoetxea-
ri. 

KENPO
Gero eta zabalkunde
handiagoa duen kirola
da gure inguruan eta Es-
painiako txapelketan,
hainbat domina esku-
ratu zituzten, tartean,
urrezkoa Aroa Canabal

Maika Ariztegi eta Fernando Etxegarai koxkor bil-
tzen Euskal Herriko txapeldun Igantzin.

Iruritak irabazi du laxoa txapelketa, finalean Doneztebe menperatuta.



eta Beñat Yanci igan -
tziarrek.

LANDIRIBAR, Lander
2014an azpitxapeldun
izan ondotik, iaz Nafa -
rroako lasto altxatze txa-
pelketa irabazi zuen le-
hen aldiz kirolari amaiur -
tarrak, Iruñeko Sanfer -
mi netan egindako saio-
an (13 altxaldi eta 20 se-
gundu gehiagotan hu -
rrengoa). Iñigo Goiene -
txe herritarra bigarren
izan zen (13 altxaldi) eta
Igantziko Eneko Telle -
txea hirugarren (8).

LARRALDE, Joseba
Manttaleko mendi las-
terkari beratarrak urri-
an Mendira Joan Eto -
rria lasterketan nagusi-
tu zen Etxarrin, Nafa -
rroako mendi lasterke-
ten zirkuituko azken pro-
ban. Lehenengo aldiz
irabazi du 40 urteko his-
toria daukan proba hau.
Irail aren 26an Olazti-Ur-
basa proba ere irabazi
zuen. 

LARRETXEA, Donato
Latasa Memoriala ira-
bazi zuen Sunbillan A -
rria V.arekin bikote egi-
nez eta hain zuzen, gi-
puzkoarraren kontra jo-
katu eta irabazi du To-
losan urteko azken
apustu ikusgarria.

MANTTALE
Berako mendi lasterke-
ta taldeak hamar urte
egin dituenean, 10x100
erronka erraz bete eta
ehun lasterketa baino

gehiagotan parte hartu
dute bere korrikalariek.
Nafarroako txa pelketa
ere irabazi dute taldeka
bigarren aldiz, bakarka-
ko bertze zenbait garai-
penen artean.

NAFARROA
2010.urteaz geroztik lor-
tua ez zuen garaipena
lortu zuen herrialdeen
arteko herri kirol txapel-
ketan irailaren 19an Eli-

zondon. Hamar kirole-
tatik bortzetan nagusi-
tu zen.

SALABERRIA, Iker
Hainbat txapel lortu di-
tu. Kadete mailan bina-
ka txapeldun izan zen
Jon Mariezkurrenarekin
bikote eginez eta gazte
mailako lehen urtean,
Guillermo Mazo Nafa -
rroa ko lau eta erdiko txa-
pelketa irabazi du.

SAN MIGUEL, Julen
2014an buruz burukoa
irabazi eta binakakoan
finalista izan ondotik, ur-
te bukaeran Oriamendi
2010 enpresak ez zion
kontratua berritu, «zen-
baitetan kan txan era-
kusten duen portaera-
gatik».

SOUZA, Xanta
2014an bezala, Euska-
diko txinga eramate txa-
pelketa irabazi berri du
lesakarrak abenduaren
20an Asteasun. Lauga -
rren txapela du.

URRUTIA, Endika
Urte polita osatu du
erre montelari saldias-
tarrak eta Ezkurrarekin
batera lortutako bina-
kako txapelarekin bo-
robildu du. Bere lehen
txapel ofiziala izan da.

URRUTIA, Josetxo
Lehen aldiz Nafarroako
eta Euskadiko ingude
altxatze txapelketak ira-
bazi ditu leitzarrak Iru-
ñeko Sanferminetan eta
ekainaren 26an Diman.

UTERGA, Xanti
Doneztebeko alkate
izan baino lehen buruz
buruko Master txapel-
keta irabazi zuen, fina-
lean Endika saldiasta -
rrari irabazita. Buruz bu-
ruko ofizialean galdu
egin zuen Urrizaren kon-
trako finala, baina Egu-
berrietako frontoi labu -
rrekoan irabazi dio.

ZUBIRI, Aritz
Urte borobila osatu du
Goizuetako erremonte-
lariak, duela bost urte
profesional egin zene-
tik onena. Hiru hilabe-
teren buruan bi txapel
jantzi zituen: martxoan
promesas txapelketa,
Otaegirekin bikote egi-
nez eta ekainean pro-
mozio txapelketa, An-
sa II.arekin batera.

10x100 Erronka bete du Manttalek bere hamargarren urteurrenean.

Nafarroa garaile izan da Herrialdeen arteko herri kirol txapelketan.

Larretxea eta Arria V, Tolosako apustua bukatuta.
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Tailerrak
GOIZUETA
Sukaldaritza
makrobiotikoa
Urtarrilaren 13, 20
eta 27an, Umore Ona
elkartean 18:30etik
21:30era.

ETXALAR
Xaboia egiten ikasteko
tailerrak
Urtarrilaren 16, 23,
30 eta otsailaren
6an. Dohainik.

Solasaldiak
ARIZKUN
‘Gizon gogorraren
sekretua’ liburuaz 
Urtarrilaren 19an.
Idazleekin solasean
saioa Etxeberria
anaiekin. 19:00etan
medikuaren etxeko
 liburutegi beltzean.

IRURITA
‘Jose Antonio Loidi,
Angelita arrebaren
begietatik’  
Urtarrilaren 21ean.
Jauregiarten
19:00etan.

ELIZONDO
‘Akabaila beltzak
zineman’ 
Urtarrilaren 22an.

Harkaitz Canok gida-
tuta, Arizkunenean
19:00etan.

Zinea
ELIZONDO
‘Columba Palumus’
Ilbeltzaren 23an, Kol-
do Almandozen labur-
metraiaren aurkezpe-
na. Erlategi Elkartean

Antzerkia
IRURITA
‘Putinen guardasola’
Urtarrilaren 17an,
19:00etan Damaso

Zabalza Gizarte Bilgu-
nean.

Bertsolaritza
ESKUALDEA
Bardoak taldekako
bertso ekimena
Urtarrilaren 22an Do-
namariako herriko
ostatuan 19:30ean eta
Berako Kataku ostatu-
tuan 21:30ean izanen
diren saioekin emanen
diete hasiera hiruga -
rren edizioari. Eskual-
deko hurrengo saioa
urtarrilaren 29an,
22:00etan Lei tzako

Atekabeltz gaztetxean
izanen da. Informazio
gehiago 19.orrialdean.

Ospakizunak
LESAKA
Santa Anton eguna
Urtarrilaren 17an, In-
formazio gehiago
13.orrialdean.

ELIZONDO
Santa Anton eguna
Urtarrilaren 17an, ur-
teroko ohituraz zopak,
bertsolariak eta
zozketa.

ZUBIETA
Santa Anton eguna
Urtarrilaren 17an, egi-
taraua 23.orrialdean.

Ikuskizunak

SENPERE
‘Akometria’ zirko
ikusgarria
Urtarrilaren 31n Larre-
ko gunean 17:00etan
Psirc konpainiaren
 eskutik.

Inauteriak
ARANTZA
Urtarrilaren 21etik
23ra.

LEITZA
Urtarrilaren 23tik
27ra.

ERRATZU
Gizakunde
Urtarrilaren 23an.
Erratzuko Kultur
 Elkarteak antolatuta,
20:00etan hasiko dira
ekitaldiak.

SUNBILLA
Urtarrilan 29tik 31ra.

ITUREN, AURTITZ ETA
ZUBIETA
Ilbeltzaren 28, 30, 31
eta otsailaren 1, 2
eta 3an.

IGANTZI
Ilbeltzaren 29 eta
30ean.

ARESO
Ilbeltzaren 29 eta
30ean.

Jaialdiak
LESAKA
Nafarroako II.Trikitixa
Jaialdia
Urtarrilaren 16an,
18:00etan Harriondo-
an.

ARANTZA
I.Trikitixa Jaialdia
Urtarrilaren 23an,
17:00etan frontoian.

››
IRURITA | 2016.01.17
Euskal ereserkiaren bilaketa
komikoa 

Ramon Agirre eta Inazio Tolo-
sa aktoreek Putinen guarda-
sola antzezlana taularatuko
dute, urtarrilaren 17an Damaso
Zabalza Gizarte Bilgunean.

Antzerkia

BORTZIRIAK | 2016.01.16 eta 23
Trikiti doinuez gozatzeko
aukera bikoitza

Urtarrilaren 16an Lesakako
 Harriondoan ospatuko da  Na -
farroako II.Trikitixa jaialdia. Eta
Arantzan urtarrilaren 23an estrei-
nekoz antolatu dute jaialdia. 

Musika

ETXALAR | 2016.01.16
Xaboia nola egiten den
ikasteko aukera 

Berako Monika Agirrerekin,
 urtarrilaren 16an hasi eta hain-
bat astez, larunbatero eginen di-
ra saioak. Guzira 4 saio izanen
dira, dohainik.

Tailerra

urtarrilak 14 - urtarrilak 28

PROPOSAMENA
BAZTAN
Euskal nobela beltzaz
gozatzeko aukera

Beltzez jantziko da
Baztan ilbeltzaren 18tik
24ra arte. Bigarren urtez,
Euskal nobela bel tzaren
Astea antolatu du Baztan-
go Irakurle taldeak. Eus-
kal literatura beltza ar-
datz hartuta, solasaldi-
ak, aurkezpenak, itzulix-
kak eta bertze hainbat
ekitaldi antolatu dituzte.
(H)ilbel tza beltzazwebgu-
nearen aurkezpena ere
eginen dute, abenduaren
18an  Elizondoko liburu-
tegian 19:00etan.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Musika
BERA
Tenpora
Urtarrilaren 16an,
20:00etan Kultur Etxe-
an. Sarrerak: 6 euro.

LESAKA
Nafarroako Orkesta
Sinfonikoa eta Lesaka
eta Doneztebeko
abesbatza kantuan
Urtarrilaren 21ean,
20:00etan Harriondoa
Kultur Etxean. Sarrera:
6 euro.

IRURITA
Irakurtaldi musikatua
Ilbeltzaren 24an,
19:00etan Idoia eta
Mikelekin Jauregiarte
taberna kulturalean.

SARA
Hinka taldearen
emanaldia
Urtarrilaren 24an,
17:00etan Santa Kata-
lina kaperan.

Kirola

GOIZUETA
Futbito txapelketa
azkarra
Urtarrilaren 30ean
Umore Onak antolatuta
16:30etik aurrera.

ESKUALDEA
XVI. Paxaka txapelketa
Urtarrilaren 9tik
 otsailaren 14ra
Ligaxkako lehenengo
faseko partidak.

SARA
Joko berri xapelketa
Apirilaren 23ra arte,
Pleta trinketean parti-
dak jokatzen ari dira.
Asteartetan 19:30 e an,
 ortzegunetan
18:00etan eta
 igandetan 10:00etan.

Goizuetako udalak web orri berria jarri du mar -
txan. www.goizueta.eus helbidean herritar ze-

in bisitarientzat informazio baliagarria bildu dute.
Udalarekin lotutako gaiak, herrian eskaintzen diren
zerbitzuak, kultur agenda, turismo eskaintza...gai-
ka banatu dituzte edukiak. Horretaz gain, udal-al-
bisteak ere argitaratuko dituzte eta azaroko azken
astean etxez etxe banatu zen Goizueta Informa -
tzen udal aldizkariaren 1.alea ere web orrian irakur
liteke. Herriko informazioa biltzen duten aldizkariei
ere egin die lekua eta argazki galeria ere badu. Mo-
mentuz, Azaro Kulturaleko argazkiak zintzilikatu di-
tuzte, baina laister batean bilduma polita osatu na-
hiko lukete. 

Hernaniko taldearen bosgarren lana, disko bi-
koitza izango da, eta berezitasun nabari bat

izanen du, bi diskoak ez dira eta batera argita-
ratuko. Lehenbiziko diskoa abenduaren 11az ge-
roztik dago saltokietan eta bigarrena 2016ko
maia tzean kaleratuko dute. El Canijo de Jerez,
La Pegatina, Zoo edota Green Valley moduko
musikari ezagunen kolaborazioak jasotzen di-
tuzten zortzi abesti berri biltzen ditu Esna bil -
dumaren baitako lehenbiziko diskak. 2013an ar-
gitaratutako Gora! diskoa bezala, Paxkal Etxe -
pareren estudioan grabatu dute Bardozen (La-
purdi). Luis Toledo diseinatzailea arduratu da di-
seinuaz.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Autoedizioa, 2015

Esna

Musika

ESNE BELTZA

Goizuetako Udalaren
web orri berria

Internet

WWW.GOIZUETA.EUS

Gaueko zeru ilunean gaizki itsatsita zegoen
izar txiki bat askatu eta Lurrera jausi zen. Ez

zuen, ordea, edonon lur hartu. Planetako toki
 posible guztietatik… ezetz asmatu zein aukera-
tu zuen! 
6 urtetik gorako haurrei zuzendutako liburua da,
nor bere burua ezagutzea helburu duena. Txabi
Arnalen hitzak Jon Gilen ilustrazioekin osatu di-
tuzte. 

Ibaizabal, 2015

Izarra eta astoa

Liburua

ARNAL, TXABI

Ekitaldi gehiagoren
 berri izateko, begiratu: 

erran.eus
(agenda)

Hamasei urte zituela
inauterietan eskean

hasi eta «oraindik ere hor -
txe» ibiltzen da igantziar
gaztea. «Inauteriak pa-
satu ondotik utzi behar-
ko nukeela pentsatzen
dut batzuetan, baina usai-
na ailegatzen hasten de-
nean...» oraindik gogoa
pizten da, beraz aurten
«13. urtez eskean atera-
ko naiz». Eskean joateko
«mairuz ibiltzen gara eta
norberak bere jantzia egi-
ten du». Duela 13 urte,
«16 urte nituela lehenbi-
ziko aldiz orratza hartu
eta nire ilusio guztiarekin
lehenbiziko trajea egin
nuen eta oraindik horre-
kin ibiltzen naiz. Gogo
auni tzekin egin nuen».
Eskea «bes ta hagitz po-
lita izaten da, gazte guzti-
ak bat garelako, koadri-
la bat gara denak». Ja-
naria, edaria eta dirua ja-
sotzen dira, baina «sal-
da bero-beroa izaten da
gehien eskertzen dugu-
na». Ortziral arratsean adi-
bidez, «zopa izaten du-
gu afal tzeko eta ho rrek
berpiztu egiten gaituela
uste dut». Eskean ibiltze-
ko ohitura «ezin da gal-
du, betirako segitu behar
du». Giro ederra sortzen
baita «trikitixa eta pan-
deroarekin dan tzan ba-
serriz-baserri ibilita». 

«Eskea hagitz polita
izaten da, gazte
guztiak koadrila bat
bihurtzen garelako»

Nire aukera

Jone URTXEGI 
Igantziko gaztea
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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 inguruan
errentan hartzeko pisu
bila nabil. Altzaririk ga-
be baldin badago ere
berdin hartuko nuke.

�646 330956

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. Negozio uga-
ritarako aproposa da.
Interesatuek deitu kon-
promisorik  gabe �630
510918. .

ZERBITZUAK
psikoanalista

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
minutura. �609 004983

LESAKA. Plaza zaha-
rrean lau urte dituen 75
m2ko atikoa salgai, egu-
rrezko sabaiarekin, ha-
gitz polita eta goxua. Bi
logelekin, komuna, eta
egongela-jangela-sukal-
dea dena toki berean di-
tuena; garajea, trastele-
kua, eta bizikletak-sille-
tak gordetzeko gela ere
baditu. Igogailuarekin.
Etxe aitzinean parking
bat dago. Komodidade

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.Interesatuek
deitu �654 385363.
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.
ORONOZ-MUGAIRI.
pisu berria errentan
eman nahi da, moblez-
tatua, igogailua eta be-
rogailuarekin. Sukalde-
egongela, bainu bat, lo-
gela bat eta trastelekua
dauzka. 350 euro. �663
312557.

guztiak bil tzen ditu oro-
korrean.  Etxea berri be-
rria dago. 210.000 euro.
�666 115642.

LESAKA. Pisu berria
salgai, 2007.urtekoa, ga-
raje plaza eta trastele-
kuarekin. Igogailua ere
badu. Mobleztatuta da-
go, 3 gela eta 2 komu-
nekin. Terraza zabala du.
Futbol zelai eta osasun
 e txea ren  ondoan .
165.000 euro. Ikustea
hobe. �605 762880.

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.

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

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.
LEGASA. Baserria sal-
gai, mobleztatua. 3 so-
lairu ditu, 110m2koa ba-
koitza eta 6.000m2ko lur
eremua. �607 446909.
ELIZONDO. Pisua sal-
gai. 90 m2ko azalera. 1.
solairua. Hall, 2 logela, 2

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): 30 €

Zerri gizena
0,947 € kiloa. 

Zerramak:
0,340 € 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 3,66 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
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

(abenduaren 18tik 25era bitarteko prezioak)
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Salako armairua, ma-
haia eta 6 aulki, egoe-
ra oso onean, salgai
daude, prezio interes-
garrian. �628508300

Akaziazko 200 pikete
salgai. 1,80 metroko al-
tuera dute. �627 133010.

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.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingeleseko eta txinera-
ko klaseak ematen di-
tugu Beran, Agerra au-
zoan. 40 euro hilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

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.
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. Eskertu-
ko nizueke telefono ho-
netara deitzea �639
311479.
Zaintza lanetan esperien-
tzia duen emakumea es-
kaintzen da adinekoak
edota haurrak zain t -
zeko. Orduka edo inter-
na moduan   aritzeko, Eli-
zondo eta inguruko zo-
naldean. Interesa dute-
nek deitu mesedez �632
626760. 

LANA
eskaintzak

LESAKA. Atxaspi ho-
telean garbitzailea be-
har dugu. Interesatuek
deitu �948 637536/ 647
456611 edo idatzi ho-
tela@atxas pi.com-era.

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.
DANTXARINEA. Mike-
len borda bentan langi-
lea behar da, ostatuan
lan egiteko. Frantses
pixka bat dakiena eta
esperientzia duena.
Egunez lan egiteko,
gauez ez. Interesa du-
tenek deitu telefono
hauetara �690 388134
/�948 599045.

MOTORRAK
salgai

ANIMALIAK
salgai

SUNBILLA. Zakurku-
meak salgai. Ama Bor-
der Collie eta atta eus-
kal artzain zakurra. �609
047743.

ALKAIAGA.Lesakan bi
ahuntz ñaño beren
umee kin salgai. �948
630945.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. Bi hilabeteko
artzain zakurra opari -
tzeko. �948 510224.
Zortzi urteko zakur
emeaoparitzeko. Mes-
tizoa, Setter eta Poden-
ko arrazen nahastea.
�688 607751.

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.

Korg X3 teklatua sal-
du edo piano digital ba-
tez aldatu (Yamaha P35)
nahi nuke. Urteak ditu
baina hagitz egoera
oneean dago, ia ibili ga-
bea. �607 269294

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

ARANTZAKO 
UDALA

Egiturazko aldaketa
sektorizatu gabeko 

A lurzoru 
urbanizagarrian

Hasierako onespena
Arantzako Udalak, 2015 -
eko abenduaren 11n egin-
dako bilkura arruntean,
erabaki zuen hasiera ba-
tean onestea egiturazko
aldaketa Arantzako Arau
Subsidiarioetako sektori-
zatu gabeko A lurzoru ur-
banizagarrian.
Lurraldearen Antolamen -
duari eta Hirigintzari bu-
ruzko abenduaren 20ko
35/2002 Foru Legearen
74.1.a) artikuluan xedatu-
takoa aplikatuz, espedien -
tea hilabetez egonen da
jendaurrean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen dene-
tik hasita; epe horretan,
interesdunek eskura iza-
nen dute espedientea Uda -
la ren bulegoetan, egokiak
iruditzen zaizkien alega-
zioak aurkez ditzaten.
Arantza, 2015.12.24 Al-
katea,  Juan Miguel Al-

mandoz Mitxelena
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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

Arantzako IRAIAk
abenduaren
21ean 4 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
etxekoen partez.
Muxu haundi
haundi bat.

Arantzako
IKERrek
 abenduaren
21ean 4 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
etxekoen partez.
Muxu haundi
haundi bat.

IRAIA eta IKER
AROZENAk urteak
bete dituzte
abenduaren
21ean. Aunitz
urtez bikote!!!
Disfrutatu eguna
eta hagitz ongi
pasatu.

MIKEL SAN SEBASTIANek urteak bete
ditu urtarrilaren 11n. Aurten ere
etxetik urrun egonen zara egun
horretan baina elkartasunak ez du
mugarik. Zihur egon maitasunare-
kin zure ondoan izanen garela.
Famili osoaren partez besarkada
haundi bat. Aski da!!!! Euskal pre-
soak eta iheslariak etxera!!

Elizondoko LEIRE URREAGA IBARRAk,
abenduaren 13an urtea bete zuen.
Zorionak Sunbilla eta Elbeteko
familiaren partez eta muxu potolo
bat zure ahizpa Janireren partetik!

ENAITZ AGESTA PETRIRENAk aben-
duaren 29an 3 urte bete ditu.
Zorionak Berako aitatxiren partetik.

Elkoko (Nevada)
MICHELE YGOAk
21 urte bete ditu
abenduaren
26an. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.
Kisses for you

Zubietako LUHAIA FAGOAGA
BABAZEk abenduan urteak bete
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat atautxi-amatxi, izeba-osaba,
atta eta ama eta berexiki anaia
Egoi eta Eñaut lehengusuaren
partetik. 

Sunbillako bi printzesita hauek
urtarrilaren 19an 7 urte beteko
dituzte. Argazkian beraiekin ageri
den lehengusu Ibaien partez
aunitz aunitz urtez. Denok elkarre-
kin ospatuko dugu. Zazpi mila
muxu lehengusinak!

ARRATE ITURBIDE OLAZABAL gure
igantziar xalxerak 2 urte bete ditu
urtarrilaren 7an. Zorionak!!! Mila
muxu ta besarkada goxo bat
atato, ama eta Txaskiren partez.
Segi irriz egunero orain arte baza-
la poto ;-)

Nor ote dira tximeleta eta txakur
polit hau? 7 urte beteko dituzte
urtarrilaren 19an. Aunitz urtez
Berako eta Sunbillako osaba-ize-
bak, lehengusina-lehengusuak,
atautxi-amatxiak eta nola ez gura-
soen partetik. Muxuak eta egun
ederra pasatu.

AURKENE ITURRALDE EZCURRAk  3
urte bete ditu abenduaren 30ean.
Aunitz urtez bihurri. Hiru muxu
haundi zure familia guztiaren par-
tez berexiki Eneritzen partez. Ongi
ongi pasa zure eguna.

ANDER
URBISTONDO
ALTZUGUREN
beratarrak bi
urte bete ditu
abenduaren
29an. Zorionak
familia guztiaren
partez.

Urtarrilaren 7an gure nixka igan -
tziar bihurri eta berritsuak 2 urte
beteko ditu. Zorionak eta muxu
erraldoi Lesakako Bekarrotako
familia guziaren partez!

Berako LEXURI PEREZ ALEJOSek,
gure etxeko ttikiak, 6 urte bete
ditu urtarrilaren zortzian.
Zorionak eta muxu handi bat
 familia guziaren partetik eta bere-
xiki hainbertze maite duzun zure
ahizpa Eneritzen partetik.

Abenduaren 27an urtea beteko du
gure EKAITZek! Zorionak eta aunitz
urtez Arantzako familiaren partez.
Aunitz matte zattugu!

Leitzako XUBAN eta ALAIA
TELLETXEAk 8 eta 5 urte beteko
dituzte datozen egunetan. Mila
kilo zorion!!!!!!! 

Aunitz urtez
GURUTZE! Kosta
zaigu baina
badugu argazkia
beste pare bat
urterako... Ongi
pasa eguna eta
muxu haundi
bat! Laster arte!

Arantzako OSKITZ eta SUHARRI
MADARIAGA OTEGIk 10 urte bete
dituzte abenduaren 29an, beraien
amarekin batera. Zorionak hiruei
eta muxu haundi bat Alazne, Beñat
eta Aierten partetik.

Donamariako
IRATI SARRATEAk
9 urte beteko
ditu urtarrilaren
29an. Muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.
Zorionak!!

Igantziko JON
ARANGURENek 
3 urte beteko
ditu urtarrilaren
14an. Muxu
potolo potolo
bat bere bi
amatxi eta gura-
soen partetik.

Urdazubiko
AINHIZEk urtarri-
laren 2an urtea
beteko du.
Muxu haundi
bat aittatto eta
amattoren
 partez!

Ongi etorri
XANET eta zorio-
nak gurasoei!
Aurtengoan
zuena bai loteria!
Muxu haundi
bana Aresoko
 kaxkotik!

Berako NAIKE
ERKIZIA ORDOKIk
abenduaren
25ean 9 urte
bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik. 

Aurtizko NAIKARI ALTZURI MIDEGIAk
urtarrilaren 12an urtea beteko du,
aunitz urtez eta muxu pottolo bat
atta, ama eta ahizpa Laieneren
partetik. 

Doneztebe - Ezkurrako IRAIDE
GOGORTZA ETXEBERRIAk 2 urte
beteko ditu urtarrilaren 21ean.
Zorionak eta muxu asko etxeko
panpoxarentzat! 

Etxalarko gizontxo honek urtarrila-
ren 21ean 6 urte beteko ditu!
Zorionak ANDER eta 6 muxu haundi
zure izeba kuttunaren partez!!

Aurtizko
NAIKARIk urtea
beteko du. Muxu
haundi bat atau-
txi, amatxi eta
izeba-osaben
partetik.
Txokolate goxoa
prestatu!

Zorionak etxeko
sorgintxoari!!!!!!
Urdazubiko
aitatxi-amatxi
eta osaba ize-
ben partez!!!!!
Muxu haundi
haundi bat!!!

Zorionak LOREA SALDIAS
MAKAZAGA ! Gure neskak 6 urte
bete ditu abenduaren 31n. Muxu
potolo bat Ituren eta Goizuetako
 familiaren partetik!

Zubietako ENAITZ ELIZALDE
MARIEZKURRENAk urtarrilaren 18an
3 urte beteko ditu. Zorionak
Zubietako eta Ezkurrako famila
guziaren partez; berexiki zure
lehengusu Janire, Aimar, Maddi
Nahia eta Marenen partez.
Merendu goxo goxoa prestatu
 potxolo!!

Gure neskatxa ALAIA ALDUNTZIN
NAVASek, urtarrilaren 3an 3 urte
bete ditu. Zorionak eta muxu
 potolo bat amona xarra, pesau,
attuna, amona, osaba, izeba eta
Aintziraren partez. Disfrutatu
 sorgintxo!!!

Doneztebeko AIMAR IRIARTE
MIKELARENA k urtarrilaren 8an bi
urte beteko ditu. Zorionak
Sunbillako eta Arantzako familiaren
partetik, eta berexiki atta, ama eta
zure arreba Nahiaren partetik.
Muxu handi bat pottolo!

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA ri urte berri
on bat desiatzen diogu bihotz
 bihotzez. Segi irri polit horrekin.
Urdazubiko familiaren partetik. 
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