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Eneritz IRAOLA |
Zer da kirurgia txikia?
Anestesia lokala erabi-
liz azalean egiten den
kirurgia da. Larruazale-
an ateratzen diren kos-
kor txikiak edo handi-
ak, orbanak, karitxak...
kentzen ditugu, dene-
tikherniak izanezik.Ur-
dazubin duela urte as-
ko hasi nintzen zerbi-
tzua eskaintzen eta sei
hilabete inguru dara-
matzagu, Donezteben
kirurgia txikia egiten.
Baztan, Malerreka eta
Bortzirietako herritarrei
erezerbitzuaeskaintzen
diegu horrela. Astearte
arratsaldetanegitendi-
tugu interbentzio hau-
ek Doneztebeko osa-
sun zentroan arratsal-
deko 4etatik 8etara.
Zergatik da garran-
tzitsua zerbitzu hau
eskaintzea?
Lehenbizikoasmoaber-
tako jendeari gauzak
erraztea da. Zerbitzu
hau hemen eskaini ar-
te, kirurgia txikia behar
zuenak hiru aldiz joan
behar zuen gutxienez
medikuarengana. Le-
henbiziko bisita herriko
medikuarengana egin
behar izaten zuen, be-
rak espezialistarenga-
nabidaltzeko.Espezia-
lista gehienak Iruñean
izaten dira eta hark iku-
siondotik,hirugarrenal-
diz joanbehar izatenzen
kirurgia egiteko. Joan-
etorrian ibili behar iza-
ten zuten, gure eskual-
detik Iruñerako bidea

eginez. Bisita batetik
bertzerako tartean, sei-
zazpi hilabete, urte bat
edo gehiago pasatzen
zen aunitzetan.
Itxaronbeharrak,ara-
zoa zaildu dezake...
Kontuanhartubeharda
kirurgia txikia eginez
kendu litezkeen koskor
edo orbain hauek, ba-
tzuetanbertze gaixota-
sun larriago batzuen
adieraz leak di re la .
Horregatik,kendutakoa
susmagarria badaana-
lizatzera bidaltzen du-
gubeti.Gainera,pazien-
tearen egunerokoan
eraginzuzena izatendu-
te aunitzetan koskorra
handia delako edo leku
deserosoandagoelako.
Adibidez, duela gutxi,
paziente bati ezpaine-

an zuen koskor handi
bat kendu nion. Ez zen
kaltegarriabainabaide-
serosoa eta gainera,
denborazeramanetxe-
tik atera gabe kosko-
rragatik. Hemen kendu
izan ez bagenio, zain
egonenzenseguruenik
oraindik.
Lanen banaketa ego-
kiaegiteabilatzendu-
zue.
Bai noski, hori da zer-
bitzuaeskaintzearenbi-
garrenarrazoia.Aski in-
portanteada.Ezdakon-
prenitzen ahal, gaur
egunean, espezialista
batek horrelako gauza
ttikietan denbora gal-
tzea.Guk,gaitasunaba-
dugu eta egin dezake-
gu.Zeraridazirujaubat
azaleko grasa koskor

bat kentzen? Sabeleko
tumore bat edo kasu
larriagoak izanenditue-
nean. Edo traumatolo-
go bat larruan sartuta-
ko azazkal bat atera-
tzen?
Zeinerantzunizandu?
Paziente asko izan di-
tugu eta eremu zabale-
an lan egiten dugunez,
horrek guk ere itxaron
zerrenda handia izatea
eragindu.Zugarramur-
dinegitengenuen lehen
eta orain zerbitzua Do-
neztebera eramanda,
Zugarramurdinezdigu-
te egiteko baimenik
ematen. Ahal dugun
moduanmoldatzenga-
ra, pena ematen baitit
eskariari ezin eran-
tzunak. Normalidadea-
ren barruan sartu be-
harko litzatekezerbitzua
eta indartu; aspaldian
eman behar zen pauso
hau.
Zerbitzu hau ez bale-
go, zer?
Kezkagarriadaegoera,
jendea itxaron zerren-
da luzeadela ikusitakli-
nikapribatuetara joaten
delako etsi-etsian edo
behar duen ebakuntza
egin gabe geratzen da.
Osasun publikoan es-
kaini beharko luketen
ebakuntzagatik500eu-
ro inguru ordaindu be-
har izaten dituzte. He-
rrietakomedikuekkirur-
gia hauek egiteko gai-
tasuna eta bitartekoak
baldinbadituzte,horren
alde egin beharko da
ezta?

Baztan, Bortziriak eta Malerrekako
herritarrek Doneztebeko Osasun Etxean egin
ditzakete abuztuaz geroztik kirurgia txikiko
ebakuntzak. Benedicto Agirre medikuak

eskaintzen du zerbitzua astearteetan
16:00etatik 20:00etara. «Larruazalean atera-
tzen diren koskor txikiak edo handiak, orba-
nak, karitxak... denetik kentzen dugu herniak

izan ezik» azaldu dio TTIPI TTAPAri medi-
kuak. Premiazkoa den zerbitzua dela dio,
«gaitasuna eta bitartekoak baldin baditugu,
horren alde egin beharko da ezta?».

Benedicto AGIRRE | Donezteben kirurgia txikia egiten duen medikua

«Prozesua sinpletu eta itxaron
zerrendak arindu nahi ditugu»

BEHARREZKO PAUSOA
«Zerbitzu hau eskaini
arte, kirurgia txikia
behar zuenak hiru
aldiz joan behar zuen
gutxienez medikua-
rengana. Herriko
medikuarengana
aurrena, hark espe-
zialistarengana bidali
eta espezialistak
ikusi ondotik, bertze
egun batean kirurgia
egiten zizuten. Bisita
batetik bertzerako
bidean, sei-zazpi
hilabete, urte bat edo
gehiago pasatzen
zen aunitzetan»

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Astearteetan, 16:00etatik 20:00etara eskaintzen dute zerbitzua Donezteben.
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E. IRAOLA
Garaibateanartilea-

ren salmentarekin ete-
kina ateratzeko modu-
an izaten ziren labora-
riak,bainaegun15zen-
timo inguruan ordain-
tzen da kiloa. Jasotako
prezioakartileamozten
izandako gastuak be-
tetzeko ere ez du ema-
ten. Gainera, gizartean
ere ez du antzinako es-
timuaetahorregatik, la-
borari aunitzek honda-
kinen pare, zaborretara
bota edo erre egiten
dute.

Sarako laborari ba-
tek ordea, artileari ba-
lioaematekomoduaba-
zela ikusi zuen eta hari
bat bertzearekin lotuz,
Iletegia sortu dute. Aña
AndiazabaletaAitorZu-
billaga arduradunek
TTIPI TTAPAri azaldu
diotenez,hastapenetan
daude «epe luzeko
proiektu bat abiatu du-
gu,milaadardesberdin
elkartzen dituena. Mo-
mentuz, Manex ardia-
renartileabaliatuz,kue-
ta (edredoia), matalaz
(lastaira) eta lumatxak
(plumiferoak) ekoizten
ari gara baina zabala-
goa da egitasmoa».

ENPRESA ETA ELKARTEA
Proiektuaren adar

desberdinak lantzeko
beharrezkoa iduritu
zitzaien «elkarte bat

plantan jartzeaaktibita-
teekonomikobatenon-
doan». Elkartearen lana
batez ere ikerkuntza eta
sentsibilizazioa egitea
izanen da «horretarako
pentsatu dugu artile sa-
il oso bat birsortu behar
dela. Enpresarenhelbu-
ruaberriz, bidezkomer-
kataritza eginez ekono-
mia bultzatu, lanpostu-
ak sortu eta artilea labo-
rarientzatgehigarribihur-
tzea da». Beraien uste-
tan, «laborariak, langile-
ak eta kontsumitzaileak
irabazle izateko proiek-
tu bat da. Eta aldi bere-
an, artisautza, laboran-
tza,turismojasangarria...
proiektubateanbildueta
indartu eginen ditu».

MANEX ARRAZA
Bertakoarrazakbul-

tzatzeko helburua iza-
nik,Manexarrazarenar-
tilea bakarrik erabiltzen
dute Iletegian «aurten

lortu dugun artilea Sa-
rako etxalde batzueta-
tikhelduda.Halereetor-
kizuneanhelburua Eus-
kalHerrianartilearensa-
re bat eraiki eta Euskal
Herrikoetxaldebatzue-
tako artilea era-
biltzea
da».

Ekonomia iraunko-
rraetazirkularrabultza-
tzea ere euren asmoen
artean dago,«laborari-
en lanbideari balioa
emanetagizarteagaia-

ren inguruan sentsi-
bilizatunahigenuke; le-
hen artilearen saltzeak
urte guztiko langile bat
pagatzeko diru zama
sortzen zuen. Egun, ar-
tileak ez du bere burua

pagatzen».

GIZARTEA � ELKARTEA ETA ENPRESA SORTUTA

Bertako artileari balioa eman nahian
Saran Iletegia proiektua lantzen ari dira Manex arrazaren artilea erabiliz

Artileak balio ekonomiko eta sozial aski apala
duela ikusirik, egoerari buelta emateko, Iletegia
proiektua jarri dute abian. Aña Andiazabal eta
Aitor Zubillaga dira proiektuaren buru baina lan
sektore desberdinak hartzen ditu bere baitan.
Ekonomia iraunkorra bultzatuz, lanpostuak sortu
eta artilea laborarientzat gehigarri bat izan
dadin lanean dihardute. Artileak antzina zuen
balioa berreskura dezan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iletegian osatutako kueta, matalaz eta lumatxak merkatuetan saltzen dituzte.

DATUA

15
ZENTIMO

inguru ordaintzen zaizkie
laborariei artile kiloagatik.
Artilea mozten izandako
gastuak betetzeko ere ez

du ematen.
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Baratzean ongarritarako ere bai
Betegarriak egiteko erabili ezin duten artileari
aterabide bat eman nahirik, baratzezain batekin
zenbait entsegu egin dituzte, «momentuz erabi-
li dugu landareen inguruan estalki gisa emate-
ko». Emaitzarekin, gustura daude «hezetasuna
atxiki du, belar txarrak ez dira hazten eta bare-
ak trabatzen ditu».

Gainera, jakin behar da artileak dituen be-
rezkopropietateezgain,keratinaz (adarrarenmo-
lekula) eta potasioaz ere osatua dagoela. Hori
dela eta, «artilea, egokia da luzaz egonen diren
landareentzat, deskonposiziomotela duenez, 6-
8hilabetezpolliki polliki ongarriaematenari zaio-
lakoz».

� ARTILE GUZTIA DA ERABILGARRIA

ARTILEAREN
EZAUGARRIAK

Artilea baliabide na-
turala,berriztagarriaeta
balio ekologiko handi-
koada, «berezezdaar-
tile on edo txarrik, era-
bileraegokiaemateada
gakoa».Manexartileak,
bertzeartileakbezalaxe,
«eztabaidaezinakdiren
ezaugarriakdituetakue-
takegitekoadibidez,ar-
nas hartzen duen ma-
teriala da, usainak ez
zaizkio itsastenetapro-
duktu erosoak egin li-
tezke». Iletegian mo-
mentuz,matalaz eta lu-
matxak ekoizten ari di-
ra, baina denborarekin
beraien ideia ahalik eta
produktu gehien egitea
da lastairak, haria, arti-
lezko plumiferoak edo-
ta ongarria.

ETORKIZUNERA BEGIRA
Hastapenetan dira

oraindik, baina proiek-
tuakberehelburuakbe-
tetzen baditu, artzain-
tzarenetorkizunarenal-
de pauso garrantzitsua
emanen litzatekeelaus-
te dute «bertako onda-
reari balioa emanaz».

Landu beharreko lehengaia eskuratzeko arti-
lea moztea da eman beharreko lehenengo
pausoa. Artilea sailkatu eta zati onenak eta
garbienak ekoizteko atxiki behar dira gero.
Ardi bakotxaren artile hoberena hautatzen da
baina baztertzen dena ere gorde egiten da
bertze erabileretarako.
Artileak berez, kalitate kontrolik ez du pasa-
tzen baina azaldu dutenez, «gure produktuen
kalitatea segurtatzeko kriterio batzuei kasu
emanen diegu etxalde baten artilea erosi bai-
no lehen». Artilearen kalitatea ardiaren ongi-
zateari lotua dagoela diote «adibidez, kanpo-
an ibiltzen den ardi baten artilea egun osoa
barnean egoten den batena baino hobea iza-
nen da».
Artilearekin lanean segi ahal izateko garbitu
beharra dago eta horretarako, garbiketa uni-
tate batera eramaten dute. Garbitutako artilea
iristen denean artilea harrotu egiten da maki-
na batekin. Hor artilea prest damatalazak (las-
tairak) egiteko. Artilea kardatu edo napatzen
bada “karda” deitzen den makina handi bate-
kin, kuetak (edredoiak) egiteko prest izanen
da. Egin nahi den diseinua osatu, oihalak
prestatu eta jostea da azken pausoa. Ekoiz-
tutako produktuak Iletegian eros litezke eta
baita merkatuetan eta facebooken bidez ere.

PROZESUA

2

3

BI LAN HILDO
«Aktibitate ekonomi-
ko baten ondoan
ikerkuntza eta
sentsibilizazio lana
eginen duen elkarte
bat sortzea beharrez-
koa zela ikusi
genuen»

ARTILEA
«Artilea isolatzaile ona
da beroa eta hotza-
rentzat, hezetasuna
zupatzen du, elektrizi-
tate estatiko ahula
sortzen du, tenperatu-
ra erregulatzen du eta
400ºC azpitik ez da
erretzen»

Aña ANDIAZABAL
Iletegiako kidea

1

UTZITAKO ARGAZKIAK
1.-Artilea sailkatu. 2.- Garbitu eta kardatutako
artilea zabaldu 3.- Koltxoiaren betegarria artilea da.
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Miren Errandonea beratarrak ur-hornidura proiektua Hondurasen
Geólogos del Mundo Gobernuz Kanpoko Erakundearekin Hondurasen sei hi-
labete eman zituenMiren Errandonea beratarrak, bortz herrixkatan ur sarea ho-
betzen edo eraikitzen. «Etxe guztietan uraren giltza bat dute. Ez da hemen be-
zala. Guk etxean baditugu ez dakit zenbat giltza. Han bakarrik bat dute, aska
moduko ur biltegi ttiki batekin, lehenago hemen bezala» adierazi zuen. Bida-
iak zituen hiru helburuak bete zituela aipatu zigun Errandoneak: «lan egitea,
bertako jendea laguntzea eta herrialdea ezagutzea». Alde horretatik, hiri han-
dietan bortizkeri handia bazen ere, bera «toki lasaian« izan zen.

Inaute sasoian gara. Jarrera formalak urratzea
dute jatorrian inauteek, baina gaur egungo gi-
zartean, galdua du transgresiotik aunitz; made

in china mozorroak gailendu zaizkigu, eta bertze
besta bat gehiagotan bihurtu ditugu, kasik. Eta
jantzietan ez ezik, izaeran ere galdu dute nabar-
men, moldeen haustura ez baita garai bateko be-
ra. Hala ere, desinhibiziorako, urteko gainerako
egunetan egiten ez ditugun gauzak egiteko, eta
bertzelako jarrera batzuk azaleratzeko balio dute
inauteriek, oraindik.
Gizartean hain gaizki
hartzen ditugun izaera
feministak, femeninoak,
homosexualak, transe-
xualak, eta oro har, ge-
hiengoarenak ez dire-
nak,naturalago loratzendiraegunotan.Gaursoine-
an guk jantziko duguna ez diogu bihar onartuko
ondokoari, irri egiteraino, iraintzeraino, arbuiatze-
raino, ezdeusa bihurtzeraino. Balio dezala, hortaz,
inauteakurteosoko transgresioarenabiapuntu iza-
teko, gizartea eraldatzeko motore izateko.

Inaute, inaute!

Nire txanda
Jon ABRIL

Paquita ERASO
100 urte Elizondon

ErregeBezpera egune-
anehunurtebetezituen
elizondarrak.Urte luzez
Elizondo eta Zigako or-
ganujole izandakoak 7
seme-alaba, 9 biloba
eta 8 birbiloba bildu
zituen bere inguruan.

Oinatz BENGOETXEA
Nafarroako txotx denboraldia

Urtarrilaren15eanabia-
tu zenNafarroako txotx
denboraldia Lekunbe-
rriko Toki-Alai sagar-
dotegian. Leitzako pi-
lotari handiak dastatu
zuen sasoi honetako
lehen sagardo goxoa.

Maite ARAMBURU
Leitzaldeko emagina

Bost urte daramazki
Aresoko Osasun Zen-
truan emagin zerbitzua
eskaintzen,eta inguruko
emakumeeierabiltzeko
deia egin die. Zerbitzua
kentzeko arriskua ere
badela ohartarazi du.

OxfamGobernuzKanpokoErakundeakeman
dudatua: Mundukopertsonen%1ekgaine-
rako%99akbainoaberastasungehiagopi-

latzen ditu. Bertzea: autobus batean kabituko li-
ratekeen 62 aberatsek, bertze 3.600.000.000 per-
tsonek(zenbat futbolzelaibehardirahoriekbiltzeko?)
dutenarenhainagordetzendute,auskalonon.Oke-
rrena, geronek bulkatzen dugula autobusa.

Autobusari bultzaka

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

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€

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

«Balio dezala
inauteak urte osoko
transgresioaren
abiapuntu izateko»
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Kolaborazioak

Astakeria galanta irudituko zaizu, behar ba-
da,... baino demokraziari buruz plazaratzen
diren iritziak eta praktikatzen diren mane-

rak gero eta gehiagobaztertuko nituzke. Ezkor na-
go. Batez ere erabakitzen diren gauzak, bozkatu
ditugunek itxuratzen dituzten legeak eta agindu-
ak urruntasunean galdu egiten direlako. Brusela,
han dago, eta Madril ez sobera hurbil. Iruña? Ez
da, ordea, distantzi afera soila.Tamainakoaereba-
da. Distantzi eta tamaina fisiko eta mentala. Pare
parean jarri edozein parlamentu eta zure herriko
etxea:desberdintasungalanta.Oroitu,gainera, zu-
re udalak erabakitako hainbat gauza, batzuetan
–maiztasuna zuk zeukmarkatu- estratosferakoak,
martetarrak iruditu zaizkizula eta ondorioa ateri.
Gehienetan, gainera, goitik etorritako aginduenak
izaten dira, urrutiko horietan sortuak, alegia. Ez
naiz luzatuko.Adibidez,nikosogutxidakitabeltzain-
tzari buruz, seguraski zuk baino puskaz gutxiago.
Eta ezjakintasun hortik
aziendekin eraman di-
renpolitikakbulegoetan
itxuratudituztelaesanen
nuke. Are gehiago, zure
aldameneanetasolase-
an ikusten duzu horie-
tako parlamentari bat?
Zureaholkuakeskatzen,
agian? Kontentzaraon-
dorioekin?
Bale, bale! Arrazoi du-
zu. Hurbilagokoekin, ez
gaudehobekiago.Ezda-
kit, urrutira joan gabe,
zein izan daitekenAroz-
tegikonahasmenduaren
konponketa.Horibai,nik
ez nuen proiektua egi-
nen eta bertakoentzat
kaltegarria izanen dela
iruditzen zait. Harritzen nau arazoa teknikoa, po-
litikoki konponduezdaitekeenzerbait izatea... Iku-
siko da! Dena den, inguruan eta alde ezberdine-
tan mugitu direnen artean lagun fidagarriak dau-
dela,mesedez, lasaitu, hitz egin eta herritarrei gal-
detu. Onartu ezin daitekeen jokoa zera da, Leka-
rozko maiatzeko hauteskundeetan erabaki zutela
esatea. Irabazi zutenek irabazita, bozka eman be-
har zutenei non esaten zitzaien Aroztegikoa joko-
an zegoela? Ondorioztatu behar zuten? Zergatik
ez demokrazia zuzena? Alde bakoitzak duen ikus-
puntua eta arrazoiak azaldu herritarren artean,
bozkatuetazenbatu.Hori horrelaeginezgero,nork
izanen du gero haserretzeko arrazoia? Marmarka
eta kexuka bat baino gehiago ariko... baina... No-
ren esku egon da?

Bota dezagun demokrazia
zerri askara
Juainas PAUL ARZAK

«Irabazi zutenek
irabazita, bozka
eman behar zutenei
erraten zitzaien
Aroztegikoa jokoan
zegoela?
Ondorioztatu behar
zuten? Zergatik ez
demokrazia
zuzena? Alde
bakoitzak duen
ikuspuntua eta
arrazoiak azaldu,
bozkatu eta
zenbatu»

Duela urte batzuk, Iruñeko lagun batekin ka-
fetegibateangeundela,kafesneaeskatunu-
en. Hark «kafesne bat». Zergatik eskatua

nuen «kafesnea», «bat» gabe, galdetu zidan, eta
nik ez nekiela, horrela entzuna edo ikasia nuela.
Gainera, hobe geratzen zela «kafesnea» hutsa
erantzunnion.Lagunak,barrez, «bainakafesnebat
edo kafe hutsa nahi duzu?».
Abenduaren hasieran oroitu nintzen pasadizo har-
taz, Bartzelonan nengoela akueduktu forala apro-
betxatuz, «un café con leche» eskatu nuenean ka-
fetegi handi eta dotore batean. Han baziren eser-
tzeko sofa erosoak, dohaineko wifia... Zerbitzari-
ak deus eskatu ez banubezala begiratu zidan.No-
lako kafea? Esku-keinu batez erakutsi zidan apa-
letan eta iragarkietan eskuragarri agertzen zen es-
kaintza. Izugarria.Hainbertze izen,hainbertzegus-
tu, jatorri, apaingarri,
kolore eta ontzi dife-
rente! Kafe luzea, edo
motza, edo epel eska-
tzearekin ere ez genu-
endeusegiten.Zeres-
katu ez nekiela geratu
nintzen. Nostalgiare-
kin oroitu nintzen he-
rriko tabernaz.
Gure garai honek, an-
tza,norberarengustu-
rako kafea eskatzen
du. Horrela erraten ari
dirakatalanaunitz.Ge-
hiengoa edo ez, ikusi-
ko da. Baina ozen al-
darrikatzen ari dira
Madriletik eskaintzen
ari zaienkafea,urezta-
tua eta garratza, ez dela haien gustukoa. Heldu-
ak direla, eta denboraren poderioz beuren gustua
garatu dutela. Ez hobea ez txarragoa, baina beu-
rena. Ordezkaezina. Trantsizio garaian, «autono-
mien estatua» delakoa muntatzen hasi zelarik,
guztiontzako kafeaprestatu zutenMadrileko agin-
tariek, bai kafea nahi zutenentzako bai nahi ez zu-
tenentzako, huraxe euskaldunon eta katalanen
erreibindikazioakneutralizatzekoera egokiena ze-
lakoan. Behetik berdindu eta kitto. Baina kafeza-
le ona denari ezin zaio edonola engainatu. Azke-
nean, ordaintzen duenak eskubidea ere badu be-
re gustuko kafea eskatzeko, eta batez ere kafete-
gian zerbitzarien partetik (edota bertze bezero ba-
tzuenpartetik) irainduta ez izatekoeskubideadau-
ka, are gehiago bezero aunitzen kafea ordaintzen
ari denean.
Eta gu? Ez omen dugu argi zein kafe mota nahi
dugun.

Norberaren gusturako kafea

Luis GARDE

«Baina ozen
aldarrikatzen ari dira
Madriletik eskaintzen
ari zaien kafea,
ureztatua eta
garratza, ez dela
haien gustukoa.
Helduak direla, eta
denboraren poderioz
beuren gustua
garatu dutela. Ez
hobea ez txarragoa,
baina beurena.
Ordezkaezina.»
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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

Agurraren edertasuna
Itzulpena: Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Auritz)

Istorio batek dio, Norvegi-
an,gizonbatek lanegitenzue-
la instalazio batean, haragia
paketatzen. Egun batean, be-
re lan ordutegia bukatzen ari
zenean, hozkailu handi haie-
tako batera sartu zen, zerbait
ikuskatzeko; Halako batean,
atea segurtagailuarekin itxi
zitzaionkolpebatezetahozkai-
lu barruan gelditu zen harra-
patuta. Atea indar handiz jo
zuen eta oihuka ere hasi zen,
baina inorkezzionentzun.Lan-
gile gehienak ordurako beren
etxeetara joanak ziren, eta ia-
ia ezinezkoa zen bera entzu-
tea, atea oso lodia zelako.

Horiek horrela, eta hozkai-
lu barruan bost bat ordu zera-
matzanean, jadahilzorian,bat-
batean atea ireki zen. Segur-
tasun zaindaria zen; sartu eta
salbatu zuen.

Gertaera haren ondoren,
zaintzaileari galdetuzioten, ea
zerdelaetabururatuote zitza-
ion irekitzea ate hura, lan hori
bere ohiturakoa ez zenean.
Langileakhonelaazalduzuen:

- 35 urte daramatzat lane-
an enpresa honetan; egunba-
koitzean ehunka langile sar-
tzen dira fabrikara, baina be-
ra da, goizetan eta arratsal-
deetan agurtzen nauen baka-
rra. Gainerako langileek trata-
tzen naute, ni ikusezina ba-
nintz bezala. Gaur ere “kaixo”
esan dit sartzerakoan, baina
arratsalde osoan ez dut en-
tzun “bihar arte”. Nik, langile
horrengandik egunero espero

izatendut “kaixo,egunon”eta
“agur,bihararte”. Jakindaora-
indik ez zidala agurrik esana,
pentsatu dut eraikineko leku-
renbatean egonbeharko zue-
la; horregatik bilatu eta aurki-
tu dut.

“Min ematen dizun pertso-
nak, indartsu egiten zaitu. Kri-
tika egiten dizunak, garrantzi-
tsu bihurtzen zaitu. Eta, be-
kaizkeria dizunak, baliotsu
bilakatzen zaitu”.

“Irribarre batekin esnatzen
bazara, ez utzi inori irribarre
hori ken diezazun”.

Mila esker Berako
IX. Mendi Egunean
parte hartu zutenei
Txaro ZUBIETA (Xabier Zubieta,
Loro Pikabea eta Xabier Sarale-
giren familien izenean)

Berriro ere eskerrak ema-
teko beharrean gaude. Eske-
rrik asko IX. Mendi egunean
modubateraedobertzerapar-
te hartu zenuten guztiei (anto-
laketan,mendian, ikusten, las-
terka...), urtea joan eta urtea
etorri egun horretan gurekin
egon zareten guztiei.

Bihotz bihotzez, milesker!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Eneko FERNANDEZ (Lesaka) • Doinua: Itxaso hori dago zatarra
Iruñeko Udalaren Bertsopaper lehiaketan 2. saria (Denera 42 bertso)

1.) Denak errudun, dena pekatu
talde, alderdi, zein sindikatu
Larraga aldean fanatismoak
laister hartu du ostatu! (bis)
Herritarrak umiliatu,
atxilotuak kolpatu
ta makina bat akatu.
Jada berrogei dira berriro
ez direnak etxeratu!
Ta okerrena da sorgin ehiza
oraindik ez dela bukatu! (bis)

3.) Amets eztitan dihoa gaba,
Aita, ama ta hiru alaba.
Atea ostikoz apurtu dute,
ez baimen ta ez aldaba! (bis)
Gau parteko lurrikara,
guttiespen begirada,
terrorezko hotzikara.
“Vicente, jantzi, gurekin zatoz,
Legea hemen gu gara”
Nola erantzun, legea beti
armatutakoa bada? (bis)

5.) Udaletxeak, kuartel tankera
tortura gela ta hiru ziega.
Aita sotora eraman dute,
Maravillas goi aldera (bis)
Han da infernua bera!
Gona, kuleroak… behera,
inozentziaz batera.
Nahiz ta han dauden gizon guztiak
joan zaizkion gainera,
gorputza hautsita izanagatik
bihotza dauka minbera. (bis)

2.) Nahiz epe motza den hilabete
etxeak hustu, hil kutxak bete
ta zantzu beltzek dioten gisan,
okerrena etortzeke. (bis)
PSOE edo UGT
EAJ ta CNT
Heriotz zigorrak merke!
Denok ideia bera: “hurrena
neroni izan naiteke”
Salataria pareko etxean
zelatan egon liteke. (bis)

4.) Salaketa da anonimoa,
izuikara, desanimoa,
paseatzea bihurtu baita
hilketen sinonimoa (bis)
Bihotzaren erritmoa,
alabaren destinoa,
ze erabaki irmoa!
“Aita zuekin joaten bada,
ni ere zuekin noa”
Ez daki atzapar zorroztuekin
datorrela faxismoa. (bis)

6.) Begi gorri ta azal zurbilak,
alkohol kiratsdun arnas hurbilak
Odol desiraz gidaturiko
mendekuaren kuadrilak! (bis)
Batzuk herriko mutilak,
bertzeak Guardia Zibilak,
pistolak eta fusilak
Gauez bizirik hartu zituzten
ta arekan utzi hilak,
baina hildako batzuentzako
ixilik daude ezkilak. (bis)

Maravillas, Larragako loretxoa

1936ko abuztuak 15, 02:00, Larraga
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Prentsatik bildutakoak

«22-6 galtzeak 21 tan-
torekin geratzeak bai-
no min askoz gehiago
ematen dit. Alde han-
diarekin garaitu bazai-
tuzte minduta zoaz
etxera baina gutxiene-
kora iritsi ez bazara
amorrazio puntua ere
izaten duzu barruan
(...) Zortea ere behar
izaten da eta orain
artean ez dugu asko-
rik izan. Baina hau ez
da bukatu eta gure
onena eman behar
dugu».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
D.NOTICIAS • 2016.01.14

«Ez diogu geure
buruari mugarik jarri
nahi. Azken txapelke-
tetan dominen lehian
egon gara sartuta, eta
oraingoan ere hor
egon nahi dugu. (...)
Konfiantza handia
dugu geure buruaren-
gan. Prestaketa oso
ona egin dugu.
Lagunartekoetan
emaitza oso onak
lortu ditugu, eta jokoa
ere oso serioa izan
da. Pozik gaude egin
dugun lanarekin».

Niko MINDEGIA
Doneztebeko jokalaria
BERRIA 2016.01.15

Nor da Xumar Bakero?
Galdera zail xamarra... Goizueta-
ko 24 urteko mutil txintxo txintxo
bat.
Zein afizio dituzu?
Ehizatzea, mendira joatea, lagu-
nekingelditzea, tarteka juergapix-
kot...
ZerdutebereziaGoizuetako inau-
teriek?
Ezaugarri bereziena
astearte arratsal-
dean egiten den
Zagi Dantza da.
Goizuetan egiten
den dantza tipikoa
da eta nik uste he-
men bakarrik egi-
tendela inauteritan.
Egunekoedogaue-
ko parranda?
Biak. Egunez hasi
eta gauez bukatzea
hoberena!
Parrandarako abesti
bat?
Kojon Prieto y los Hua-
jalotesen edozein.
Inauterietakome-
nurik idealena?
Lagun artean ja-
ten den edozein
menu ona da.

Festa ondorea pasatzeko sekre-
tua?
Gaupasa egin eta ongi gosalduta
ohean sartuz gero, nik uste ez de-
la ondorio handirik izaten.
Zertaz ez zinateke sekula mozo-
rrotuko?
Nikustekarnabaletandisfrazguz-
tiak onak direla.
“Zagiz” jantzita gehiago ligatzen
al da?
Zagiz janzteak ligatzen lagun-
tzendizu,aurpegiabeltzezmar-
gotzendelako.Etaaurpegia ta-

patzeak guri lagundu egiten
digu, kar, kar, kar!
Muxuakemanbai...bai-
na jasotzen al dituzu?
Ez, ez... muxuak eman

ba i , ba i na
gehienezere
zaplazteko-
renbatbuel-
tan. Muxurik

i no rk ez du
ematen bueltan.
Goizuetako txo-
korik politena?
Mendira igo ezkero
hemen edozein to-

ki polita da.

11 galdera labur

� Xumar BAKERO OLAIZOLA � Goizuetako zahagia



10 | HERRIZ HERRI

La Caixaren
Gizarte
Ekintzaren
eskutik

TTIPI-TTAPA
La Caixaren Gizarte

Ekintzareneskutik3.500
euroko laguntza jasodu
Elkarrizanbolondrestal-
deak, Bortzirietan gau-
zatzen dituen bolunta-
rio ekintzak indartzeko.
Elkarrizan 2008. urtean
sortu zen, krisiaren ha-
sieran, eta bortz herrie-
tan egiten du lan. Javi-
er Almandoz eta Juan
Miguel Eraso, Bera eta
Lesakako CaixaBank
bulegoetako zuzenda-
riek eman diote lagun-
tza Alfredo Obeso, El-
karrizan Bolondres Tal-
deko ordezkariari. Jo-
kin Apezetxea, Bortzi-

rietako Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitate-
ko teknikaria ere ekital-
dian izan zen.

ElkarrizanBolondres
Taldeak bortz herrieta-
ko boluntarioak biltzen
ditu eta gizarte bazter-
ketaarriskuadutenper-
tsonak laguntzen ditu,

gehien bat. Bere zerbi-
tzuenartean,adinekoei
e t a e r i e i l agun t za
eskaintzen die, ospita-
le eta zahar etxeetan;
etaaisialdirakoekintzak
egin dituzte ezintasu-
nen bat duten pertso-
nekin, helduen alfabe-
tizazio lanaketaadin tti-

kikoei eskola laguntza
eskaintzen diete. Bor-
tzirietako Gizarte Zer-
bitzuen Mankomunita-
tearen laguntzarekin,
Bera, Lesaka, Etxalar,
Igantzi eta Arantzako
8.500 bizilagun inguru
artatzen ditu.

HURBILEKO GIZARTE
EKINTZA

Elkarrizanek jasodu-
en aportazioa Caixa-
Bankenhurbiltasuneko
Gizarte Ekintzaren bai-
tan dago. 2015ean
1.536 milioi euroko au-
rrekontua izan zuten
horretarako eta 428 to-
ki ekimen bultzatu zitu-
en, urtebete lehenago
baino%40gehiago.Na-
farroako iparraldean55
gizarte egitasmo bul-
tzatu dituzte 2015ean,
121.000 euro baino ge-
hiagoko inbertsioarekin.

BORTZIRIAK

GIZARTEA � 2008AN SORTU ZEN TALDEA LAGUNTZEKO

Bolondresen lana bultzatzeko
3.500 euro jaso ditu Elkarrizan-ek
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UTZITAKO ARGAZKIA

Apezetxea, Almandoz, Obeso eta Eraso, dirulaguntza
emateko ekitaldian.

TTIPI-TTAPA
Bortzirietakoeskuz

banakako hamabost-
garren pilota txapel-
ketahasi zen.Hainzu-
zen, Bortziriak pilota
elkarteak zortzi kate-
goriatan banatu ditu
100pilotariaketaBor-
tzirietakoak ez ezik,
Oiartzun, Iparralde,
Irun eta Baztan alde-
koak ere arituko dira
lau terdiaren barrene-
an.

Ttikiak A, Ttikiak B
etaUmeak kategoria-
koak ligaxka moduan
ariko dira; Kimuak,
Hau r rak , kade te ,
gazteak eta 22 urtez
beheitikoak kanpora-
ketak izanen dituzte.
Finalak martxoan jo-
katzeko intentzioadu-
te Lesakan, baina
oraindik ez dago data
zehatzik.

KIROLA

Ehun pilotari
hasiak dira
15. eskuz
banakakoan
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GIZARTEA � URTARRILAREN 14AN, URTEKO LEHEN BATZARREAN

TTIP hitzarmena aplikatzearen
kontrako mozioa onartu du Udalak
Ahobatez hartu
zuen erabakia

TTIPI-TTAPA
IparAtlantikokoMer-

kataritza Inbertsioaren
hitzarmena (TTIP, in-
gelesez) aplikatzearen
kontrako udal aitorpe-
na onartu zuen Herriko
Etxeak ilbeltzaren14ko
urteko lehenudalbatza-
rrean.Berakoudalerria,
udalerri intsumisoa eta
TTIPen kontrakoa dela
aitortzeaz gain, oina-
rrizko zerbitzu publiko-
ak elkartasunerako eta
gizarte birbanaketara-
ko direla defendatu du-
te eta TTIP eta TISAren
negoziazioa galaraztea
eskatu diote Ekonomia
Ministerioari.

BERA
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ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Mendi Eguna arrakastatsua aurten ere
Kasik 300 lagunek parte hartu zuten urtarrilaren 9an Mendi Egunaren bederatzi-
garren edizioan antolatutako ekitaldi ezberdinetan. Goizean eskalada tailerrean
aritu ziren ttikienak eta 57 bikotek parte hartu zuten Santa Barbarako Igoeran.

ARGAZKIA:NAFARROKO BERTSOZALE ELKARTEA

‘Larungo Antenak’ lanean
Bardoak txapelketari ekin zion joan den ortziralean
herriko bertsolari koadrilak ere, Katakun egindako
saioan. Larungo antenak taldeak bigarren saioa iza-
nen du igande honetan Iruñeko Zaldiko Maldiko el-
karteanMirristi Drimtim taldearekin.

TTIPI-TTAPA
Eguberrietako apar-

teko ordain sariaren
%75aren eta Errege
eguneko ordain-saria-
ren %100aren erreten-
tzioa salatu du Conde-
sa taldekoZalainTrans-
formados lantegiko lan-
gileen batzordeak. Ho-
ridelaetamobilizazioe-
kin hasi dira eta astele-
hen honetan, lau ordu-
ko lan uzteak egiteko-
ak zituzten txanda guz-
tietan, bide judizialetik
soldatenordaintzeaes-
katzen duten bitartean.
Batzarrak ere egiteko-
ak zituzten, soldata ko-
bratugabesegitzenba-
dute zein neurri hartu-
ko dituzten eztabaida-
tu eta erabakitzeko.

Langileekaipatudu-
tenez, lantegiak iabiur-
te daramatza egoera
prekarioan, taldearen
arazo finatzieroak dire-
la eta. Langileen solda-
ten ordaingabetze eta
atzerapenezgain, «jaki-
na da zorrak Zalainen-
tzako lan egiten duten
guztiengana iristendire-
la: azpi-kontratak,zerbi-
tzuak,hornitzaileak…».
Langile batzordearen
iritziz, «hau dena estra-
tegia baten barne bil-
tzen da eta ez da insol-
bentziabatenondorioa,
are eta guttiago tartean
ArcelorMittaletaBanku-
enkontsortzioadaude-
la ikusita».

LANA

Zalaingo
lantegian
berriz ere
mobilizazioak

Toki Onako ikasbidaiaren zozketa
Toki Ona Institutuko DBHko 4. mailako ikasleek
prestatu duten ikasbidaiarako dirua lortzeko as-
moarekin saskia zozketatu dute. 1.039a da zen-
baki sariduna eta horren jabeak Toki Ona institu-
tura joan beharko du saria jasotzera.

Kiroldegian eskaintzak
Otsailaren 14ra arte Toki Ona kiroldegian abona-
tzendirenentzatbeherapenakeskaini dituzte. Le-
henengo 10 abonatuentzat, gainera, TRX aktibi-
tatea doan izanen da.

Errandonea eta Martinez txapeldun
Elgoibarko senior mailako pilota txapelketa ira-
bazi dute Ander Errandonea eta Andoni Martine-
zek. Ilbeltzaren 15eko finalean 22-17 irabazi zie-
ten Salaberria eta Murgiondori.

� FLASH



Geroa Baik
alde bozkatu
zuen eta
EHBilduk
kontra

Aitor AROTZENA
2.584.740 euroko

aurrekontua onartu du
Udalak, abenduaren
30eko batzarrean Ge-
roa Bairen aldeko bo-
tuekin eta EHBilduren
kontrakoekin. Horretaz
gain, Andra Mari Zahar
Etxeak 707.000 euroko
aurrekontua izanen du.

Inbertsioen atala
300.100eurokoa izanen
da, gehiena lan ttikiak
egiteko. Honela zu-
haitz landatze eta ba-
so-lanetarako 64.000
euroerabilikodira,Lesa-
ka-Beraurhornidura la-
netarako 50.000 euro,
Irain eskolako galdara
bat aldatzeko 44.000
euro, bide publikoen
azpiegituretarako
40.000 euro eta baserri
bideetako egokitzape-
nerako 28.000 euro.

Aipatubezala,EHBil-
duk kontrako boza
eman zuen. Oposizioa
ez dator bat GeroaBai-
k egindako aldaketa
batzuekin.Honela, libe-
ratutako bi zinegotzien
soldatetan%20koigoe-
ra eta zinegotzien die-
tetan %33koa izanen
direla aipatu du eta bi-
daia gastuetan %200-
koa. Aldi berean, bio-
masa labean25.000eu-
rogastatukodirelaazpi-
marratu du (%70eko
igoera), herriko egurra
erabili ordez enpresa

batierosikozaiolako.Al-
diz, Andra Mari Zahar
Etxeari udalak egiten
dion ekarpena 10.000
eurotan murriztuko da;
tasakordaintzen lagun-
tzeko dirulaguntzetan
eta egoera larrian egon
daitezkeeneidirulagun-
tzetan6.000naeurogu-
ttiago erabiliko dira eta
2-3urtekoumeengela-
rako dirulaguntza ere
7.000eurotanmurriztu-
koda.Zuhaitz landake-
ta eta basoko lanetara-
ko ere iaz baino 67.189
euro guttiago (%51,22)
inbertituko direla dio
EHBilduk.

Alkateak zifra hauei
erantzundie.2011nBil-
duk udal hauteskunde-
ak irabazieta lehenene-
go plenoan alkatearen
soldata 19.000 eurotik
30.500 eurora igo zute-
laaipatudueta2016ra-
ko30.800eurokoaurre-
kontuadagoela.Landa-
keta eta basoko lane-
tan, azken lau urteetan
diru-kopuru berdina in-
bertitzendelaetaZahar
Etxeari dagokionez,
«errealitatearekin lotua-
goa»dagoenaurrekon-
tua aurkeztu dutela ere
aipatu du. Beharrean
dauden familiei lagun-
tzekodiru-atalaridago-
kionez, aitzineko lege-
aldian ez dela euro ba-
kar bat ere erabili jaki-
narazidualkateak, «eta
guk ez dugu fikziozko
kopururik jartzen».

Biomasari dagokio-
nez, igoera «2015ean
Bilduk gaizki kalkulatu-
takoarenegokitzapena»
dela dio alkateak eta
enpresa berari erosten

zaiola. «Lesakako egu-
rra erabiltzea ezinezko
ametsa da, hezetasun
handia duelako. Horre-
tazgain,zuhaitzakmoz-
tu, xehatzekoetaalma-
zenatzeko langileak,
tresneriaetabiltegiego-
kia beharko lirateke eta
ekonomikoagoadaBil-
duaginteanzegoenean
ere lan egiten zuen
enpresari erostea».
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LESAKA
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ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Herriko trikitixa irakasleak omendu dituzte
Arrakasta handia izan zuen ilbeltzaren 16an Nafarroako Trikitixa Elkarteak eta Le-
sakako trikitixa taldeak bigarren aldiz antolatutako Nafarroako Trikiti jaialdiak. Ha-
rriondoa Kultur Etxea jendez lepo bete zen, eta zazpi bikoteren emanaldiaren on-
dotik, omenaldia eskaini zitzaien herrian trikitixa irakasle izan diren Marisol Otxo-
teko, Laura Apeztegia eta Jone eta Estitxu Elgorriaga ahizpei. Ondotik, Irubiden
egin zuten afarian kasik ehun lagun bildu ziren eta trikitia eta panderoa joz ibili
omen ziren goizaldeko ordu ttikiak arte.

GIZARTEA � ABENDUAREN 30EKO BATZARREAN

2.584.740 euroko
aurrekontua
onartu du Udalak

ARGAZKIA: A. AROTZENA

San Anton Eguna jendetsua izan da aurten ere
Neguko eguraldi ederra probestuz, jendetza bildu zen Endara auzoan San Anton
eguna ospatzera. Baselizan mezak izan ziren orduero eta erromeri giroa Ola-Be-
rri jatetxeko atarian. Bortzirietatik ez ezik, Gipuzkoa aldetik ere jende aunitz elkar-
tu zen, oinez, bizikletaz, zaldiz, nahiz autoz joana. Arratsaldean herriko plazan se-
gitu zuen besta giroak, Joselu Anaiak taldearekin dantzan.

Elkartasun zozketa
Aritz Telletxea herritarrari egokitu zaio Elkartasun
Zozketako saskia. San Anton egunean atera zu-
ten 3.724 zenbaki sariduna.

Zakozarren bilera
Urtarrilaren 31n, igande arratsaldeko 3etan egi-
nen da zakozarren bilera Arranon. Horretaz gain,
inauterietako igandean zakozarren prestaketa la-
netan laguntzeko deialdia ere egin dute.

� FLASH
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Martxoaren
5ean izanen da
Hernaniko
Elorrabi
sagardotegira

Irune ELIZAGOIEN
Urterobezala,sagar-

dotegira irteera antola-
tu dute Etxalarko gaz-
teek. Martxoaren 5ean
joanen dira Hernaniko
Elorrabi sagardotegira.
Eguerdiko 13:30ean
abiatuko dira autobu-
sean herri sarrerako

aparkalekutik eta goi-
zeko 04:00etan izanen
da bueltatzeko ordua.
Herriko ostatuan eta
Elutsanapuntatzenahal
da otsailaren 21a arte,
izena ematerakoan 20
euro ordainduz.

Bidaziren
aurkezpena

Urtarrilaren 28an a-
rratsaldeko6:30eanBi-
dazi elkartearen aur-
kezpenaeginendaKul-
tur etxean. Zure elika-
durakarduratzenbazai-

tu, Bidazi (www.bidazi.
org) izan daiteke zure
erantzuna.

Badatoz inauteriak
Otsailaren 4ean Or-

tzegun gizenarekin ha-
si eta otsailaren 9a ar-
te izanen dira inauteri-
ak. Urtero bezala igan-
dean kinto bazkariak,
astelehenean baserriz
baserri eskea eta aste-
artean karrozen desfi-
lea izanen dira. Egita-
rau guztia erdiko orrie-
tan dago ikusgai.

GIZARTEA � IZEN EMATEA OTSAILAREN 21A ARTE

Sagardotegira irteera
antolatu dute aurten ere

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENA

Xaboia egiteko ikastaroa
Urtarrilaren 16an eta 23an, Monika Agirrerekin, Xaboia egiteko ikastaroa hasi
zen. Urtarrilaren 30ean eta otsailaren 6an, 11.00etatik 12.30era, herriko pilota-
lekuan (merkatuarekin batera), irakaslerik gabe, denak elkarrekin taldean xa-
goia egiten praktikatzeko aukera izanen da. Ikastaroa dohan da, Etxalarko Kul-
tur Ekimenaren eskutik.

ETXALAR
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TTIPI-TTAPA
Life + Irekibai Europako proiektua elkarlane-

an garatuko dute Nafarroako Gobernuak eta Gi-
puzkoako Diputazioak, Bidasoa eta Leitzaran
ibaiak eta beraien ibai-adarren habitat eta espe-
zieen kontserbazio egoera hobetzeko helburua-
rekin. Horretarako ibaibideetan dauden oztopo-
ak kendu edo murriztuko dituzte, espezie inba-
soreak kontrolatu, habitat ezberdinak berresku-
ratu eta ekosistema eta espezieen segimendu-
rakoekintzakgauzatukodituzte.Herritarraksen-
tsibilizatzeko ekintzekin osatuko da proiektua.

Programa 2020. urtera arte eginen da eta
2.999.372 euroko aurrekontua dauke. Europar
Batasunak %60a finantzatuko du Life + progra-
maren bidez (1.788-624 euro) eta gaineko%40a
Nafarroa (617.621 euro) eta Euskal Autonomia
Elkargoaren artean (582.127 euro) ordainduko
dute. Isabel Elizalde kontseilariak bi lurraldeen
arteko elkarlanaren garrantzia azpimarratu du,
«muga administratiboetaz ulertzen ez duten iba-
iaketabaliohandikoespezieakkonpartitzenbai-
titugu».

OZTOPOAK DIRA IBAIEN ARAZO NAGUSIAK
Aurreikusita daudenekintzenartean,Bidasoa

ibaiaren arroaren permeabilizazioa eta arrain es-
pezieen mugimenduaren hobetzea bilatuko da,
horretarakoBera, Endarlatsa eta Iturengo (Ezku-
rra errekan) presa ttikietan eta Txaruta errekako
bertze bi oztopo ttikietan lan eginez. Soluziorik
onena bilatzeko, tokiko agenteekin partehartze
prozesu bat irekiko da.

TxarutaetaEzkurraerrekabazterraketaBaztan
etaBidasoa ibaibazterrak lehengoratzea.Sei za-
ti aukeratu dira, espezie exotikoak ezabatzek,
hormaketabazterrak landatzekoetaerosioakon-
trolatzeko, bertzeak bertze.

Bisoi amerikarra kontrolatzeko ekintzak ere
eginendira. Izanere, espezie inbasorehonekde-
sagertze arriskuan dagoen Europako bisoiaren
egoera kritikoa larritu bertzerik ez du egiten.

NAFARROAK ETA GIPUZKOAK

Bidasoa eta Leitzaran ibaiak
hobetzeko elkarlana eginen dute

GIZARTEA

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Isabel Elizalde Nafarroako Gobernuko kontseilaria,
Gipuzkoako Diputazioko eta proiektua bultzatzen duten
bertze erakundeetako ordezkariekin.



Joan den
ortziralean,
merendua izan
zen udalaren
eskutik

Nerea ALTZURI
Joan den astean

etxez-etxe banaturiko
udal buletinean, hain-
bat gai jorratu ditu uda-
lak.Urteberrionbatde-
siatzearekinbatera,zen-
bait albiste irakur dai-
tezke.Orri informatibo-
ak, www.arantza.eu
weborrianosorik irakur
daitezke.

SUTEA
Urte akabailan izan-

dako sutearen harira,
sua nahita eman zute-
la eta hori herriarekiko
izugarrizko errespetu
falta dela adieraztendu
udalak. Lagundu duten
guziei eskerrik beroena
eman die udalak itzal-
tzeko lanetan eman zu-
ten laguntzarengatik.

Joandenortziralean,el-
kartean bildu ziren eta
partehartu zutenentzat
eta herritarrentzat me-
rendua izan zen udala-
ren eskutik.

BESTAK ETA ARANTZA
ROCK

Hilabete batzuk pa-
satu arren, besten eta
ArantzaRocken inguru-
an balorazio positiboa
egin zen. Bestetako
kontuak xehe xehe
azaltzendira udal infor-
mazioan.

A ran tza Rocken
inguruanpartehartuzu-
ten guztiak ere eskertu
ditu udalak.

LIZTOR BELTZA
Udazkenean liztor

beltzen kabiak agertu
ziren.Udaleko taldebat
horiekgarbitzen ibili zen
eta denetara 16 kabi
desegindituzte.Abisua
eman dutenak eskertu
dira udaletik.

FRONTOIKO SARRERA
Frontoira sartzeko

hainbat ibilgailuk zi-
tuztenarazoakzirelaeta,
sarrera ondoko eskai-
leramaila bat kendu da
sarbidea hobetzeko.

MARRAK MARGOTU
Herrikohainbat toki-

tan marra zuri eta hori-
akmargotudirenez,ho-
riek errespetatzeko es-
kaera egin da udaletik.

AHUNTZAK
Mend ian ba r na

ahuntz batzuk libre se-
gitzendutela eta, berriz
ere oroitarazten da ho-
ridebekatutadagoenez,
ahuntzak menditik bil-
tzeko.Hori gertatueze-
an Udalak bere neurri-
ak hartuko dituela ere
gaineratzen da.

ZABORRA
OraindikereAngule-

roetan mota guzietako
zaborrakagertzendire-

nez,Biak Igantzi enpre-
sara deituz, zaborrak
eramatendituelagogo-
raztendaberrizere. Zer-
bitzu hau doakoa da.
(672 045 734)

OBRAK
Edozein obra egin

nahibaldinbada, ttikie-
na izanta ere, udalaren
baimena eskatu behar
dela ohartarazten du

udalak.Obrarenneurria
eta izaeraren arabera
udalak erranen du zein
dokumentazio gehiago
ekarri.

AGENDA
Hilabeteroko zine

emanaldiak ere aitzine-
ra segituko du. Udalak
Donostia Kulturak ku-
deatzenduenFilmazpit
programarekin hitzar-
men bat egina du, eta
honi esker, hilabetero
film bat lortzeko auke-
ra du udalak. Film hau-
ek jatorrizkohizkuntzan
izaten dira, euskarazko
azpitituluekin. Hitzar-
men honek ez du kos-
turik eragiten, doakoa
da.

Hilabete honetako
emanaldia igande ho-
netan, ilbeltzaren 31n
arratsaldeko5etanBas-
kulan izanen da. Le ca-
pital filma ikusgai iza-
nen da. Orain artekoa-
ri eutsiz, hurbiltzeko
gonbidapena egin du-
te.

ARANTZA

GIZARTEA � SUA NAHITA EMANA IZAN ZELA AIPATU DU BULETINEAN

Sua itzaltzeko lanetan
lagundu zuten guztiak
eskertu ditu Udalak
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ARGAZKIA: MIKEL ALZURI
Neguko lehenbiziko elurteak zuritu zituen mendiak
ilbeltzaren erdialdean. Elur gose zena, gozo-gozo tzipatu
zen tapaki xuriarekin.

ARGAZKIA:NNNNN

Inauteriak giro ederrean
Ohikoa denez, mozorro zuriek eskolara egindako bisitarekin eta ikasleek hauei
jarritako bizkarrekoekin abiatu ziren inauteriak joan den ortzegunean, eguraldi
eguzkitsua lagun zutela. Asteburu osoan giro bikaina paratu dute mozorro zuriek
baserri auzoetan eta herrian eta trikitixa jaialdia ere jendetsua izan zen.



Mus eta partxis
txapelketa
jokatzen ari dira
ortziral eta
larunbatetan

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren16anegin

zuen Igantziko Biltoki
elkarteak urteko batza-
rra. Bertze gaien arte-
an,zuzendaritzabatzor-
dea berritu behar zen
aurten eta halaxe egin
zuten.Honela, Roberto
Txoperenadapresiden-
te berria, Mikel Arbu-
ruarenordez.MaiteZe-
laieta izanendadiruzai-
naeta JuanRamonRe-
tegi, Mikel Begino, Bea
Lizardi eta Jose Mari
Mitxelena bokalak. Ur-
teko aurrekontua onar-
tu eta gaur egun 235
bazkide inguru dituen
elkarteakurteaneginen
dituenekintzenberri ere
eman zuten.

Orain, mus eta par-
txis txapelketanmurgil-
duak daude. Ortzirale-
tan aritzen dira muse-
an eta larunbatetan
partxisean. Otsail aka-

bailan jokatuko dituzte
finalak. Horretaz gain,
urterokoohikoekitaldiei
segida eman nahi die-
te, hala nola mendi bi-
zikleta jautsiera eta ze-
harkaldia,KulturAstea,
bestetako afaria, fron-
tenis txapelketa eta gi-
sakoak.

Inauteriak
Aitzinekoaleanaipa-

tu zenortziral eta larun-

bat honetan ospatuko
diren inauterien egita-
rauaren berri. Mozorro
gazteenohikoharat-ho-
natak ez ezik, nobeda-
de modura aipatzekoa
daGurasoElkarteak le-
hen aldiz afaria antola-

tu duela larunbaterako.
Horretaz gain, eskola-
ko neska-mutikoekOr-
tzegunGizen ospatuko
dute otsailaren 4an eta
antzerkiemanaldiak iza-
nen dituzte otsailaren
5ean.

GIZARTEA � ILBELTZAREN 16KO BATZARREAN AUKERATU ZUTEN

Roberto Txoperena da
Biltokiko lehendakari berria

IGANTZI

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urteroko ekintzak antolatzen segituko du Biltokik. Argazkian, joan den urteko
mendi bizikleta ibilaldia.

TTIPI-TTAPA
IrriSarriLandAben-

turaparkea itxita ego-
nendaotsailaren12ra
bitarte. Aldi berean,
denboraldiberriapres-
tatzen ari dira eta es-
kainikodituztenberri-
kuntza interesgarrien
berri eman zuten ur-
tarrilaren 21ean, Ma-
drilen ospatutako Fi-
tur ferian. Bigarren
denboraldian 50.000
lagun baino gehiagok
bisitatu dute parkea,
100.000 lagun2014ko
apirilean ireki zenetik.

Otsailaren 12an
abiatuko den denbo-
raldi berriak berrikun-
tzak izanen ditu. Na-
farroakoOstalaritzaEl-
karteakantolatukodu-
en Basoaren, Ehiza-
ren, Onddo eta Zizen
Jardunaldietan parte
hartukoduetaZaldia-
ren Feria handia ere
eginen dute.

Azpiegituren arlo-
an, gaur egunerabile-
ra anitzekoeraikin bat
egiten ari dira, otordu
handiak edo enpresa
bilerakegitekoeta tal-
dehandieiaterpeema-
teko baliatuko dena.

GIZARTEA

50.000 bisitari
izan zituen iaz
Irrisarri Land-ek
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Ba al zenekien
Iriberean sortu eta Berrizaunera ezkondu zen
Inaxi Etxeberria herritarrak ehun urte beteko
dituela urtarrilaren 29an.

?
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Otsailaren 2tik
19ra aurkez
daitezke
udaletxean

Maider PETRIRENA
Eguberriak akitu eta

inauteriakgaineanditu-
gu. Aurten inauteri oro-
korrak abudo diren ho-
netan herri guztietan
martxan jarriak dira
inauteriak prestatzen.
SunbillanurteroEgube-
rriakakitueta inauterie-
tan pentsatzen hasten
gara, batzuen batzuk
karrozak egiten hasiak
izaten di ra Egube-
rrietan. Inauterietakoka-
rroza desfileak aurten
34. urteurrena beteko

du. Hiru egunez ospa-
tukodira inauteriak.Or-
tziraleko gosaritik hasi
eta igandeko ulibeltzak
elkarteko bazkaria eta
ondorengo musika bi-
tarte. Honetan herriko
gazteek parte hartzen
duteetahorretarakobai
herri etabaserrietanes-
kean ibiltzen dira akor-
deoilarien laguntzare-
kin.Horretaz gain bole-
toak ere saltzen dituzte
eta honen sariak zerria
eta bildotsa izaten dira.
Ohitura segituz urtero
sari berdinakdira baina
boletoenhelburua inau-
teriak egiten dituzten
gazteei laguntzea da,
euro baten truke. Inau-
teriagastuhandikobes-
ta baita. Beraien otor-

duaz gain, akordeoila-
riak, ortziraleko frontoi-
ko txokolatea eta mu-
sika, larunbatekodisko
jaia, igandeankarrozen
desfilean garrantzirik
gehiendituztenhiruka-
rrozen gastuak (tortilla,
opila-gaztarekin,gaztai-
nak, salda, ardoa), ge-
hi igandeko musika.
Guztihau inauteriakegi-
tendituztengazteenga-
in joaten da eta beraiei
laguntzeko izaten da
igandean saltzen ibil-
tzendirenboletoen fun-

tsa. Aldez aurretik es-
kerrik asko bertaratzen
zareten guztiei...

ARGAZKI LEHIAKETA
Azken urteetan be-

zala, aurten ere inaute-
rien ingurukoargazki le-
hiaketa deitu du Herri-
koEtxeak.Lanakotsai-

laren 2tik 19ra aurkez
daitezke udal bulegoe-
tan, 08:00etatik 15:00-
etara. Argazki guztiak
udalaren webgunean
erakutsiko dira eta sa-
riduna ere bertan jaki-
narazikoduepaimahai-
ak. 150 euroko
saria izanendu.

OSPAKIZUNAK � 150 EUROKO SARIA IRABAZLEAK

Inauterietako
argazki
lehiaketa
eginen dute

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Eguberriak akitzeko Errege Kabalgata eta apezak eskainitako berendua
Urtero bezala (21. urtea da), Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeek bisita egiten digute. Bigarren urtez elizan meza entzun eta muxu-
ak, goxokiak, argazkiak eta belen bizidunari bisita egin zaio. Ezkerrean, Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeak beraien pajeekin eta
aurreko aldean herriko apeza eta Belen bizidunean parte hartu zuen familia (Mikel, Igone, Libe eta Beñat). Eguberriekin lotuta, Eguberri-
etan kantuan eta laguntzen aritu ziren haur eta koxkorrei berendu batera gonbidatu zien apezak urtarrilaren 18an Fonda Ostatuan.
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ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldekoak Saioan eskiatzen
Ulibeltzak Mendi taldeak bere irtereekin segitzen du eta orain zonaldean elu-
rra egin duela eta eta Saioa mendira eskiatzera joateko aprobetxatu dute.

Ba al zenekien
Abenduaren17anherrikobasurdeehiztarikua-
drila ehizan grabatu zuela ETBk. Osotara lau
basurdehilzituzten.Grabazioaurtarrilaren9an
eman zuten ETB-1 eta ETB-2ko berrietan.

?



TTIPI-TTAPA
Asteburuan abiatu

daBardoakEkimenaeta
eskualdeanereaditudi-
ra lehen saioak, Dona-
marian eta Beran. Bi-
garren asteburu hone-
tanerebertsolariakadi-
tzekoaukera izanenda,
ilbeltzaren29anLeitzan
eta ilbeltzaren 31n saio
bikoitza Lesakan.

Ostiralean22:00etan
bertso-saioa eskainiko
dute Atekabeltz gaz-
tetxeanLeitzakoAteka-
berts (Ander Fuentes
Itturri, Joanes Ilarregi
eta Xabat Illarregi) eta
Barañaingo Barañetak
taldeek.MigelMariElo-
segiLuze izanendaaur-
kezlea.

Ilbeltzaren31n, igan-
dean, bi saio izanen di-
tuzte Lesakan. 12:00e-
tanArranoneginenden
bertso-saioan Lesaka-
ko Unibertsolariak (Jo-
su Sanjurjo, Jose Juan
ZubietaEtxabe,JonSil-
veiraeta IbanGarro)eta
AltsasukoBota lasai iza-
nen dira aurrez aurre.
Garazi Condek eta Ai-
nara Etxabidek aur-
keztuko dute saioa.

Igandean 15:30ean
Arranon bertan eginen

den saioan Lesakako
Tantirubertso (Eneko
Fernandez, Ioar Tainta,
MaddalenLopezeta Iñi-
go Olaetxea) eta Lei-
tzako Atekaberts ariko
dira.MaialenBelarra iza-
nen da aurkezlea.

ETXETIK KANPO
Eskualdeko taldeek

etxetik kanpo ere joka-
tu beharko dute aste-
buru honetan. Ortziral
arratsaldean Iruñeko
Zaldiko Maldikon ariko
da Iluminatiums taldea
(Amaia Elizagoien, Iker
GorosterrazuetaAlazne
Untxalo) Obario Maldi-
koak taldearekin. Leku
berean, igandearratsal-
deko bertso-merendu-
anarikodiraBerakoLa-
rungo Antenak (Julen
Zelaieta, Patxi Castillo,
Aitor Elexpuru eta Jo-
kin Pinatxo) eta Iruñe-
ko Mirristi Drimtim.

Otsaileko lehen la-
runbatean,Otsagabiko
Gartxot elkartean ariko
diraUnibertsolariak eta
Xirristi Drimtim.

Bigarren faseko sa-
ioak lehen fasea buka-
tuta jakinaraziko dira.
Sei talde pasako dira
eta sei saio eginen di-

tuzte otsailaren 19tik
martxoaren 6ra bitarte.

Hortik hiru talde pasa-
kodiramartxoaren19an

Etxarri-Aranatzen joka-
tuko den finalera.

KULTURA � ILBELTZAREN 29 ETA 31N

Bardoak
Ekimeneko saioak
aste hondarrean
Leitza eta
Lesakan

KULTURA
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UTZITAKO ARGAZKIA

Goitik beheiti, Atekaberts, Unibertsolariak eta Tantirubertso taldeak.
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Udaletxeko
belagian dago
eta erdigunean
bizi diren
biztanleei
zuzendua da

Marga ERDOZAIN
Dagoeneko bosga-

rren auzo-konposta
martxanparatuduUda-
lak. Hainbat herritarren
eskaerari erantzunez,
erdiguneko beharrak
asetzeko erabiliko da
auzo-konpostahau.Da-
goeneko Doneztebek
konpostajerako bost
gune ditu: Elizagibela,
Zazpigurutze,Mourges,
Rosa Seminario eta
Merkatari karrikakoa
(udaletxekoberdegune-
an).Udalak,Mankomu-
nitateko Hondakinen
Zerbitzuaren laguntzaz,
konpostajea bultzatu
nahi du, bai etxekoa,
nola auzokoa. Dagoe-
neko 50 familia baino
gehiago auzo-konpos-
taren erabiltzaileak bi-
hurtu dira.

Auzo-konpostazga-
in, herritarrek ere etxe-
kokonpostaegitekoau-
kera badutela gogora-
razinahiduUdalak.Ho-
rretarako honako go-
mendio hau luzatu du
Udalak:Mankomunita-
tetik pasatu bertan on-
tziak eskuratuz eta ar-
gibideak jasoz.

ZALANTZAK
Erabiltzaileek, nahi

izanez gero, prozesua
gainbegiratzeko lagun-
tza teknikoa eskatzen
ahaldute,partehartzai-
leen etxeetara bisitak

ere egiten dira proze-
suarenmartxaaztertze-
ko,eta,orokorrean,era-
biltzaileek izaten ahal
dituzten galderak eta
zalantzak argitzen dira.
Hau guztia kudeatzeko
Mankomunitateak za-
bor teknikariabadu (Mi-
ren Mangado).

Argibidegehiago iza-
teko edo konpostagai-

lua jasotzeko9484517
46 telefonora deitu be-
har da. Horretaz gain,
MalerrekakoMankomu-
nitatekoweb orrian gai
honen ingurukogidaeta
informazioaagertzendi-
ra, bai gaztelaniaz, no-
la euskaraz.

Helbidea:http:/www.
malerrekakomankomu-
nitatea.com.

Kasino elkartea
Avelino Mitxeo da

Kasino elkarteko presi-
denteberria, ilbeltzaren
17kobatzarreaneraba-
ki zenez. Lehendakari
ordea Luismi Garcia;
idazkaria Mari Jose Iri-
barren; idazkari ordea
Patxi Aldabe eta boka-
lak:JabiertxoAlmandoz
eta Xabier Bañares.

GIZARTEA � 50 FAMILIA BAINO GEHIAGOK

Bosgarren auzo-konposta
gunea martxan jarri du Udalak

DONEZTEBE

Kiroldegiko
gimnasiorako
bonuak eskuragai
2016ko bonuak esku-
ratzeko aukera urta-
rrilaren bukaera arte
bada.Prezioetanberri-
kuntzak izandira.Uda-
ko igerilekuaerabiltze-
ko aukera sartua zen
orain arteko bonuan.
Hemendik aitzinera
gimnasiorakobakarrik
eginendiraurtekotxar-
telak, (udanigerilekura-
ko bereiz aterako di-
ra). Prezioari dagokio-
nez, tarifa arruntaren
prezioa 120 eurokoa
da. Familia ugariko ki-
deek %20ko behera-
kadadute. Interesatu-
ekkiroldegikobulego-
tik pasa behar dute.

Mankomunitateko
kontsumitzailea-
ren bulegoa
Otsailaren 5 eta 19an,
ohikoa den bezala hi-
labetean bi ortzirale-
tan, Nafarroako kon-
tsumitzaileenElkartea-
Iratxek zabalduko die
bere bulegoa herrita-
rrei, doaneko bitarte-
karitza eta laguntza
juridikoa eskaintzeko.
Etxebizitza, aseguru-
ak, banku eta aurrezki
kutxa,etxekozerbitzu-
ak, tailerrak eta zerbi-
tzu teknikoak, merka-
taritza, administrazioa
eta kontsumoari bu-
ruzko kezkak eta gal-
derak planteatzenahal
dira.Erabiltzaileek948
451746telefonoradei-
tubeharduteorduaes-
katzeko.

Zinema
Urtarrilaren 31n, igan-
de a r r a t sa ldeko
4:30ean Cómo entre-
nar a tu dragon eta
6:30ean Espías filmak
ikusgai, Erreka Gura-
so e l ka r t eak e ta
DBHko4.mailako ikas-
leek antolatua.

� FLASH
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M. ERDOZAIN
Bertzeurtetanbezalagazteakbu-

ru-belarri ari dira inauteriak presta-
tzen. Ortzegunean triki poteo eta
Belarrakafetegianeginendutenafa-
riarekin hasiera emanen diote. Or-
tziralean, taldeka banatuta, base-
rrietara joanendira, eguerdian, itzu-
liaeginda,Belarrakafetegianbazka-
ria eginen dute. Atsaldean, Herriko
Ostatuan bai gazte, nola heldu eta

umeendako Modestok alaitutako
emanaldia eginen da. Gauean, ohi-
koa den bezala, afariak koadrilaka
ospatuko dira. Larunbatean, arra-
tsaldeko5etanetaAparango indus-
triagunetik orgen desfilea abiatuko
da. Herrian barna bi itzuli emanen
dira. Doneztebarrak Merkatari El-
karteak eta Udalek sari bana ema-
nendietemozorrorik hoberenari eta
karrozarik ederrenari.

INAUTERIAK

Otsailaren 4tik 7ra prestatu dituzten inauteriak
ekitaldiz gainezka datoz

ARGAZKIA: MARGA ERDOZAIN
Udaletxeko belagian jarri dute bosgarren auzo-konposta. Erabiltzaileek laguntza teknikoa
eska dezakete Mankomunitatean.
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Igandera arte
luzatu dira
aurten
ospakizunak

Mattin LARRALDE
Eguberr iak aki tu

bezain abudo inauteri-
ak izandiraElgorriagan.
Ilbeltzaren15ean,ortzi-
ralekoafarian 50bat la-
gun bildu ziren eta eus-

kalkantuak abestuzeta
dantzatuz eman zuten
afalondoa. Larunbate-
ko gosariaren ondotik,
herrianbueltaemanzu-
ten akordeoiarekin es-
kea eginez. Bazkaldu
ondotik,arratsaldezde-
nak ibizenkotaz mozo-
rratu ziren eta batuka-
da bat antolatu zuten.
Danborrak, kazulak, la-
tak zartagiak… denak
balio izan zuen herria

erritmozbetetzeko.On-
doren afaria egin zuten
eta akordioiarekin mu-
sika izan zen ordu txi-
kiak bitarte.

Aurten igandea ere
jarri da inauteri eguna
bezala. Gosaldu ondo-
tik, bakoitzak bere mo-
zorroak jarri eta herrian
ibili ziren. Sari banake-

taetazozketakere izan-
du ziren. Gero luntxa
izan zen frontoian, au-
rrekoegunetanbilduta-
kopuxkekinherriguztia-
rentzat. Gazteek elkar-
teanbazkalduzuteneta
arratsaldezmus txapel-
keta herriko ostatuan.
Bertze luntx batekin
akautu ziren inauteriak.

Tratu txarren
tailerra

Haurrekin tratu txa-
rren tailerraeginzeneta
bi pankarta ere egin zi-
tuzten horren kontrako
salaketa egiteko. Pan-
karta dotoreak Uda-
letxean eta kultur etxe-
an jarri zituzten.

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � ILBELTZAREN 15ETIK 17RA

Eguberriak
akitu orduko
inauteak
ospatu dituzte
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ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Giro eta mozorro besta ederra izan
zen inauterietan.



Eskolako
neska-
mutikoek
ortziralean
eginen dute
mozorro eta
joaldunen
kalejira

Arkaitz MINDEGIA
Egun gutti barru gu-

re herrietako ixkin guzi-
ak inauterietakobestan
sarturik egonen dira.
Prestdauzkagu jadanik
baimozorro,karrozaeta
nolaez joaldunaren jan-

tziak, larruak eta joare-
ak.Egunbatzuetan jen-
de guziak barruan sar-
turik izanenditu joarea-
ren soinuak eta inaute-
riarenbesta.Horrenera-
kusle izanen dira esko-
lako irakasle eta ikasle-
ak ere, ostiralean, urta-
rrilaren29anarratsalde-
aneginenbaituteberai-
en mozorro eta joaldu-
nen kalejira eta besta.

Artisau eta lanbide
azoka

Nahizetaoraindikur-
tarrilaren azkena izan,
otsailekoartisaueta lan-
bide azokaren aurrera-

pena eginen dugu.
Otsailaren 14an izanen

da eta ohiko postuez
gain, labe mugikorra

izanen da, bertze eki-
taldiekin batera.

ITUREN

OSPAKIZUNAK � DENA PREST DAGO

Inauteri gosez
daude
herritarrak
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ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Herriko bertsolariak Bardoak txapelketan
Bi urtetik behin ospatzen da Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari ekime-
na. Urtarrilaren 22an hasi zen eta martxoaren 19an Etxarri Aranatzen eginen
den azken saiora arte hainbat eta hainbat taldek parte hartuko dute. Herriko
bertsolariak diren Alazne Untxalo eta Iker Gorosterrazu ere hasiak dira, Amaia
Elizagoien oronoztarrarekin batera kantuan, laguntzaile bikainekin batera: Itu-
rengo Alix Gereka, Elizondoko Jaione Elizagoien eta Maialen Arregi, Arraiozko
Oihana Retegi eta Zubietako Joxe Mari Mitxelena Moha. Taldearen izena Ilu-
minatiums da. Donamariko Herriko ostatuan jokatu zuten urtarrilaren 22an le-
hen saioa; bigarrena, berriz, Iruñean dute urtarrilaren 29an, Obario Maldikoren
aurka. Bi saioen ondotik, zortzi gazte hauen bonbilaren argi xumeak segi de-
zala saioz saio jendeari begiak eta belarriak argitzen eta ea Etxarriko finalean
ere beraien argia presente den!!

Martxoan 6an
hasi eta
Doneztebeko
bestetan
jokatuko
dituzte finalak
ekain
hondarrean

TTIPI-TTAPA
DoneztebekoErreka

elkarteak hogeita sei-
garren aldiz antolatuta-
koJosetxoEzkurraMe-
morialapilota txapelke-
tan izen emateko epea
zabaldu du. Eskuz ba-
naka eta lau eta erdia-
ren barrenean jokatuko
den txapelketan, ben-

jamin, alebin, infantil,
kadete, jubenil eta se-
nior mailako pilotariek
eman dezakete izena
otsailaren 7a bitarte.

Horretarako, sa-
laae@gmail.com helbi-
de elektronikora idatzi
behar da eta izen ema-
teko orrian, telefono
zenbaki bat eta posta

elektronikoko helbide
batadierazibeharkodi-
ra.

Txapelketamartxoa-
ren 6an hasiko da eta
ekainaren azken aste-
an, Doneztebeko San
Pedro bestetan jokatu-
ko dituzte finalak. Mai-
la guztietan txapelketa
irekia izanendaetakan-

poraketamoduan joka-
tuko da. Igande goizez
jokatuko dira partidak.

MALERREKA

KIROLA � OTSAILAREN 7RA BITARTE

Josetxo Ezkurra Memorialean
izen emateko epea zabalik

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pilota txapelketaren bidez
gogoratuko dute aurten
ere Josetxo Ezkurra zena.



Izaskun
Santestebanek
etxeratu zuen
saskia

Fermin ETXEKOLONEA
San Anton egunak

nobedadeak izan ditu
aurten. Baselizakome-
zaren ondotik, ahari
apustua edo erakustal-
dia egin zen eguerdian.
DoneztebekoLuisMar-
tineketaZubietakoEne-
ko Santestebanek be-
reahariakaterazituzten.

Errandonean kantu za-
harrenbazkariaeginzu-
ten.JuanEtxeberriaera-
tsundarra aritu zen gi-
dari eta45bat lagunbil-
duziren.Txitxillogazte-
guneak orri-markatze-
koarekinegindako zoz-
ketan IzaskunSanteste-
ban suertatu zen sari-
dun eta berak etxeratu
zuensaskia.Arratspar-
tean,estalpeandantza-
rako aukera izan zen.

Inauteriak
Aurreko alean eman

genuen inauterietako

egitarauarenberri.Egun
hauetarako Patxiku
MitxelenaetaMari Joxe
Loiarte arituko dira su-
kalde lanetan, estalpe-
ko otorduetarako. Pare
bat laguntzaile ere iza-
nen dituzte, baina zein
izanen diren ez dago
erabat segurtatua hau
idazterakoan.

Metrobaserri
Baserriakmarkatze-

koseinaleak jartzekoas-
moa duUdalak,Metro-
baserri programaren
baitan. Auzolanarenbi-

dez hasiak dira jartzen
baserriak non dauden

zehazten duten seinale
hauek.

ZUBIETA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Kantu bazkari
eta ahare
apustuarekin
osatu da aurten
San Anton eguna

ARGAZKIA: JON MIKEL ARAGON
Errandoneko kantu bazkaria eta haurrak dantzan estal-
pean, San Anton egunean.
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak 525.504 euroko
bertzediru-laguntzabat
emanen die eskola-
kontzentrazio modura
jotako ikastetxe publi-
koak dituzten 36 uda-
lerriei, hau da, hurbile-
ko bertze herrietako
ikasleei arreta ematen

dietenei. Ttipi-Ttapak
hartzen duen eskual-
dea r i dagok ionez ,
Baz tango Uda lak
5.290,79euro jasokodi-
tu (33 ikasle), Donezte-
bekoUdalak28.858,87
euro (180 ikasle), Goi-
zue tako Uda lak
2.725,56 euro (17 ikas-
le), Leitzako Udalak

961,96 euro (6 ikasle).
Laguntza berri ho-

riek, joan den urteko
martxoanordaindutako
525.000euroeigehitzen
zaizkie, eta Haur Hez-
kuntza, LehenHezkun-
tzaetaDerrigorrezkoBi-
garrenHezkuntzako le-
henbi ikasturtetakoes-
kola-kontzentrazioen

3.380 ikasleen eskola-
tzetik sortutako gastu-
ak konpentsatzen la-
guntzen dute.

IKASLEKO 310,80 EURO
Udalerri bakoitzari

emandako zenbatekoa
finkatzeko, Gobernuko
Hezkuntza Departa-
mentuak 310,80 euro-

ko modulu bat kalkula-
tudueskolatutakokon-
tzentrazioko ikasle ba-
koitzeko, Nafarroako
Gobernuarenmendeko
Bigarren Hezkuntzako
institutuek sortutako
gastuetanoinarrituz (be-
rokuntza,elektrizitatea,
garbiketa eta atezain-
tza).

GIZARTEA

HEZKUNTZA � ESKUALDEAN, BAZTAN, DONEZTEBE, GOIZUETA ETA LEITZAKO UDALEK JASO DUTE

Bertze herrietako ikasleak hartzen
dituzten udalerrientzako laguntza
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Ezkurra,
Eratsun eta
Leitzako 49
lagunek
Barrankan
afalduz ekin
zioten 2016ari

Fernando ETXEBERRIA
Ezkurra, Eratsun eta

Leitzako49herritarBa-
rrankaostatukomahai-
inguruan elkartu ziren
urte berriari afari eder
batekin ongi etorria
ematekobertsoetakan-
tuartean.Momentube-
rezia izan zen euskara
menperatzen zuen tu-
rista katalan batek Bo-

ga boga abestia kanta-
tu eta zuzendu zuene-
an.Turista ingelesekere
parte hartu zuten, ber-
tsolarien gaitasun eta
abileziarekin harrituta.
Azkenean,biharamune-
raino luzatu zen festa.

Udazkenbukaeraeta
negu hasiera ohi baino
epelagoakjoandira,bai-
na dagoeneko lehen
elurrekerezuritudituzte
herria etamendi bazte-
rrak.

Txerri boda
Elur eta hotzaren

etorrerarekinbatera,ur-
tero bezala Ezkurra eta
Eratsungo bizilagunek
txerri-hiltzeaeginzuten
urtarrilaren 18an Ba-

rrankaostatuan.Leitza-
koZestauabere-hiltzai-
lea eta beste 10 bolun-
tario izan ziren presta-
kuntza guztiaren ardu-
radunak, 502 kiloko 3
abereekahaliketagutxi-
en sufri zezaten.

Ondotik beti bezala,
emakumeekodola jaso
eta puskak prestatu zi-
tuzten hamaiketakora-
ko baita laguntzaile
guztiek batera ospatu-
tako bazkarirako ere.
Festak afalondoan jar-
raitu zuen lagunarteko
mus txapelketa azka-
rrarekin.

NATURA � LEHEN ELURTEA

Elurrarekin eta
kantuz hasi da
urte berria

EZKURRA

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Urrezko Ezteiak
Ignacio Elizalde eta Tere Etxebarria senar-emazteek ezkontzako 50. urteurre-
na ospatu zuten urtarrilaren 5ean, 1966.urtean ezkondu baitziren egun horre-
tan bertan. Bikotea Hendaian bizi da orain eta bertan 4 seme-alaba eta 5 bilo-
ba dauzkate. Ezkurra, Iruña, Orio eta Hendaiako senideak elkartu ziren ospa-
kizunean, 33 lagun denak baserritarrez jantziak. Ignacio Kosta Urdinean ba-
sozain aritu zenez, familia 30 urte baino gehiagoz bizi izan zen bertan. Krisial-
dian, ordea, Hendaiara joan ziren eta eraikuntzan lan egiten hasi zen. Meza
12:30ean ospatu zen Gabriel akordeoilariaren emanaldiarekin eta Cecilia eta
Dionik zuzendutako kantuekin. Ondotik, Barranka ostatuan bazkaldu eta ohi-
tura den moduan musika eta kantuekin eman zioten amaiera egunari.
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ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Zestau leitzarra lanean,
zerri-hiltzean.
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OTSAILAK 5, ostirala
Bi herrietako haurrak eskolan mozorrotu
eta arratsaldean herrira jeitsiko dira.

OTSAILAK 7, igandea
Goizeangazteen gosaria izanendaGaui-
ñaraelkarteanSegidanmozorroak jaun-
tzietaDantxarineatikbarna,bentaz-ben-
ta abiatuko dira eskean ilundu arte.
21:30ean Mozorroturik etortzendiren
haurrentzat sorpresa! 21:30ean pin-
txoak eta musika denentzat, animatu
mozorrotzera!

OTSAILAK 8 eta 9,
astelehena eta asteartea
09:30alderaherrikohaurrakelkartueta
etxez-etxeeskeanarikodiraetabukatzean
herrira jautsiko dira. Gazteak, berriz,
10:00etan elkartukodiraKarreteroosta-
tuan eta kafea ttanttarekin hartu ondotik,
baserriz-baserri ibilikodiraeskean triki-
tixa eta panderetarekin. 21:30ean pin-
txoak etamusika denentzat.

URDAZUBI INAUTERIAK
Otsailak 5, 7, 8 eta 9



ELIZONDOKO INAUTERIAK
Otsailak 4, 5 eta 6
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OTSAILAK 4, ortzeguna
Oilar Dantza edo Orakunde eguna os-
patuko dute Elizondoko ikastetxeetako
haurrek. Urtero bezala, karrikadantza,
bazkari eta jostetak izanen dira goize-
an. Arratsaldean, oilarren ordua iza-
nen da.

OTSAILAK 5, ortzirala
09:00 gazteak elkartu eta puxka
biltzeari hasiera emanen diote.
16:00haurren desfilea izanenda.Desfi-
learen ondotik, txokolatea eta dan-
tzaldia antolatu dituzte haurrendako.
22:00 Jantziloren erretzea plazan.

OTSAILAK 6, larunbata
Eguerdian mozorro eta orgen desfi-
lea eginen da herrian barna.
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Eguberrien ondotik hartu zuten inauteriez solasteko lehenbiziko kafea eta dagoeneko
azken prestaketekin buru belarri dabiltza Isabel eta lagunak «aurten oso azkar di-
ra eta denbora gutxiago izan dugu bainamoldatzen gara.Ez ateratzea ez zaigu
burutik pasa ere egiten». 1983an mozorrotu ziren lehenbizikoz taldean eta eutsi
diote ohiturari «batzuetan hogei lagun, bertzeetan zortzi... baina beti ibili gara
saltsan, ikaragarri gustatzen zaigu eta. Herritik kanpo bizi direnak elkartzeko
aitzakia ere bada».
Egin zuten lehenbiziko mozorroa ongi gogoan du «konejuz jantzi, danbor batzuk
egin eta orkestra bat osatu genuen. Zuzendaria nintzen ni». Orduko mozorroak
eta egungoak alderatuta, orain guztia eskura dagoela uste du «orain denetik topatu
liteke, erosi eta oso erraza da mozorroa osatzea. Duela urte batzuk dena egin
behar izaten zen mozorroa josi eta osagarriak ere hutsetik egin». Hala, dan-
borrakegiteko«Colonxaboikuboakerabiligenituen.Formaborobila izatenzuten
eta txukunduta danbor tankera hartzen zuten».

Urte hauetan «kaldereroz, afrikarrez, indioz, mexikarrez, pailazoz, estralurta-
rrez, telefono mugikorrez...» mozorrotu izan dira eta gustukoena aukeratzeko es-
katuta, «Gorgoritoz jantzi ginenekoa» aipatu du zalantzarik gabe. Umetako gara-
iak gogora ekarri zituzten mozorro horrekin «Gorgorito txotxongilo batzuk dira,
San ferminetan izaten dute urtero emanaldia Conde Rodezno plazan eta gu
haurrak ginenean Elizondora urtero etortzen ziren». Txotxongiloez gain, antzo-
ki bat ere eraiki zuten «kortina eta guzti eta txotxongiloen istorioa irudikatu egin
genuen. Sorgin gaiztoa, ume txintxoa...». Ongi pasa zuten ikusleek ere «helduek
garai bateko ikuskizuna gogoratuz eta haurrek sekula ikusia ez zuten ema-
naldia ikusiz ederki pasa zuten».
Landutako mozorroak eramateaz gain, «paperean sartzea» ere beharrezkoa iru-
ditzen zaie, inauterietan gozatu ahal izateko, «parodia egitea gustatzen zaigu, lo-
tsak etxean utzita. Mexikarrez jantzi ezkero adibidez, etxera bueltatu artean,
mexikarren antzera hizketan aritzen gara».
Garai batean asteartean izaten zen inauteria eta larunbatera pasa zenetik, «jendea
biltzea errazagoa da» bere ustez. Larunbateko kalejira antolatu izanak ere «bestari
mesede» egin diola dio, «ohitura hartua dago, kale nagusitik plazaraino egiten
da ibilbidea eta orain jendeak badaki ikuskizuna ziurtatuta dagoela».
Atzera kontaketa hasi dute Elizondon, azken osagarriak lortu, mozorroa apaindu…
eta galdetu arren, Isabelek ez du aurtengoaren pistarik eman.
Egun handia iristean mozorroen kalejiran argituko da
beraz, isilpean gorde duten sekretua.

Isabel GONZALEZ ARRIJURIA

«Inauteri egunaz bezain
bertze gozatzen dugu
prestatzeko prozesuaz,
nahikoa barre egiten dugu!»



BERAKO INAUTERIAK
Urtarrilak 30 eta otsailak 3, 4, 7 eta 8

26 | ttipi-ttapa | 654 zk.

2016.01.28

Irudimenak eta lagun giro ederrak bat eginda lortzen den emaitza Belenek mimoz
gordetzen dituen argazkietan ageri da.«1977an hiru lagunmozorrotu ginen lehen-
bizikoz. Gogotu eta egin. Bi alargunez eta bestea señoritoz jantzi ginen» eta
geroztik ia urtero atera dira. Zortzi lagunek osatzen dute orain euren taldetxoa eta
eguberriak pasa bezain laster hasten dira prestatzen «arratsaldeko zortziak aldera
geratu, afari-merienda egin eta horrela joaten gara antolatzen. Bakoitzak bere
ideia ematen du eta denen artean bat aukeratzen dugu». Hainbertze urteren on-
dotik, mozorroz betea dute sabaia eta bakarren bat bereziki gogoan ote duen galde-
tuta «ipotxez jantzi ginenekoa berezia» izan zela dio «dena guk josi genuen eta
errematea Juantxo Larramendik eman zuen, Ipotxen aurpegiak margotu zizki-
gun eta sabelean. Inauterietan ateratzen 25 urte bete genituenean errepikatu
egin genuen mozorroa». Bitxikeria ere badute mozorro honi lotuta, «ipotxak ikusi-
ta, umeak sabelaren parean jarrita, sabelean marraztuta genuen aurpegira so-
lasten ziguten».

Mozorroak egiteaz beraiek arduratzen dira gehienetan «hutsetik hasita. Bertzee-
tan berriz, etxeko arropa zaharrekin moldatzen gara». Hainbertze urtetan ohitu-
rari eusteko sekretua ere argi du «batak besteari laguntzen diogu. Horregatik la-
gunei eskerrak emateko probestu nahiko nuke aukera».
Mozorroaz gain, gurdia ere prestatzen dute «35 urtetan denetatik izan dugu, ka-
rroa guk tiratuta, karroa animaliak tiratuta, baina azkeneko urteetan kuadri-
lako Gurutzek duen pickupa erabiltzen dugu.Gaiaren arabera apaintzen dugu».
Senarren laguntza izaten dute apainketa hauek egiteko eta «txofer bezala ere atera
izan dira. Gaur egun berriz, taldekide baten iloba izaten da gure txoferra».
Azken astetako afari-meriendek ere eman dute fruitua eta aurtengoa ere prest dute.
Sekretua da baina «bertzela ez zuen graziarik izanen». Misterioa argitu nahi due-
nak beraz badaki, astelehenean Berako karriketan izanen du erantzuna.

Belen ARRIBILLAGA GOIKOETXEA

«35 urte daramatzagu elkarrekin
mozorrotzen eta ea beste hainbestez
horrela segitzen dugun»
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URTARRILAK 30, larunbata
19:00 Kaldereroak Illekuetatik Herriko
etxeko plazara abiatuko dira eta ordu
erdi lehenago prest egon beharko da.
Ibilbidea: Illekueta-Altzate-Legia-Zahar
etxea-Eztegara-Iturlandeta-Bidasoaka-
rrika-SanEstebankarrika-Herrikoetxea
izanen da. Euria eginen balu, ekitaldia
Altzateko pilotalekuan eginen litzateke.

OTSAILAK 3, asteazkena
18:00 Inauterietako kontzertua kultur
Etxean.

OTSAILAK 4, ortzeguna
15:45Ortzegungizen.Suhiltzaileenpar-
ketik Eztegara pilotalekura. 16:30 Biga
Band Bum dantza dezagun Eztegara pi-
lotalekuan.

OTSAILAK 7, igandea
10:00etatik aitzinera herrian barna, Ez-
tegara pilotalekutik hasita Inude eta
Artzaiak. 18:00 Eztegara pilotalekutik
Altzatera Inude eta Artzaiak.

OTSAILAK 8, astelehena
Goizean zingar-arraultzea19:00-20:00
BatukadaBatuklangtaldearekinAltzateko
karrikan.



LESAKAKO INAUTERIAK
Otsailak 3, 4, 6, 7, 8 eta 9
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OTSAILAK 3, asteazkena
Goizean IrainEskolan inauterietakojaial-
dia.

OTSAILAK 4, ortzeguna
Goizezarraultze-arraultze.Arratsaldean
ikastolan inauterietako jaialdia.

OTSAILAK 6, larunbata
Gauez afariak eta mozorroak.

OTSAILAK 7, igandea
Goiz-arratsaldez Goitarrak baserriz-
baserri etaarratsaldeanherrian.17:00ak
aldera Zakozar ttikiak. Ondoren Za-
kozar haundiak eta Mairuak. 18:00
dantzaldia plazan.

OTSAILAK 8, astelehena
Goiz-arratsaldez Fraindar eta Goita-
rrak baserriz-baserri. Goiz-eguerdian
Mozorro eta karrozak. 18:00 dantzal-
dia plazan.

OTSAILAK 9, asteartea
Goiz-arratsaldez fraindarrakbaserriz-
baserri eta herrian.
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«Bolumen handiko panpina edo pertsonaia»
bihurtzendaDavidLesakako inauterietan.«Bela-
rrez beteriko zakua» jarri eta «jendea izutzea»
izaten da zako zaharren lana.Zako zahar giro hori
haurrazenetikgustatuizanzaioeta«urtetikurtera
gehiago betetzen» diola aitortu du. Nahiz eta
«parebaturtetan»kaleegin,«gaztegaztetatik»
hasizenzakozaharrezjantzitaateratzeneta«gutxi
gora behera, 24. urtea» izango da aurtengoa.
Inauterietako «oroitzapen denak politak» dira
Davidentzat. «Ikaragarri alai» eta «hagitz ani-
moso» bizi ditu festa egun hauek. «Inauteriak
beti gustatu izan zaizkit, sakratuak dira nire-
tzat». Gehienbat zako zaharren eguna izaten da beretzat «egun handia». Gainera,
herritarrez aparte «jende aunitz etortzen da kanpotik ere» ikustera. Zako zaharrez
jantzita ez doazen herritarrak mairuz joaten dira egun honetan, «arropa guztia telaz
josi eta tirak zintzilik eramaten dituen pertsonaia» da mairua. Batzuk «aurpegia
estalita» eramaten dute eta «bertze batzuk ez».
Inauterietako «eguneko giroa aunitz» gustatzen zaio «herria transformatu egiten
da, herri guztia janzten da». Egunerokotasuneko ohitura eta rolak alde batera uzten
dira egun koloretsu hauetan, «urte osoan zehar jendea normal jantzita ikusten
duzuetaegunhorietanerabattransformatzendirelaikusteaikusgarriaetahagitz
polita izaten da».
Zako zaharrez aparte, Davidek seme alabak dituenetik «elkarrekin»mozorrotzen di-
ra«inauterietakoastelehenean»eta«karrozarekinetaikastolakohaurrekinhagitz

gustura» ibiltzen dira herriko karriketan barrena.Haurrek ere
«inauteriak ilusio handiz hartzen dituzte» eta
horrek poztu egiten du aita.
Aurten ospakizunak «horren goiz eta agudo»
etorri direnez,«hilabetebat lehenagotik»hasi di-
tuzteprestaketak.«Gehienbatkarrozaeginbe-

har baldin bada, orduka eta taldeka anto-
latu beharra dago» eta horretarako garaiz
ibili behar da. «Urtero egiten den gauza
denez, urtetik urtera hobetzen joaten
zara»,beraz,«hilabetebat lehenagotik
hasitadenborasoberan» izatendeladio
Davidek.
Belarra eta zakuak prest, zapi xuriari
hiru zulo egin, lastozko zapela jarri
eta pixontzia duen makila hartuta
topatuko duzue David aurtengo in-
auterietanere.«Batzuendakomo-
tel xamar» ibiltzen dira, «bertzeen-
dako zakar xamar»... Ea aurtengoan
nola portatzen diren zako zaharrak!

David URRA GARRO

«Inauteriak beti gustatu izan
zaizkit, sakratuak dira niretzat»

«Urte osoan zehar
jendea normal jantzita

ikusten duzu eta
egun horietan
erabat trans-
formatuta»



GOIZUETA INAUTERIAK
Otsailak 6, 7, 8, 9 eta 13
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OTSAILAK 6, larunbata
09:00 Karparen montajea.Ondoren Ha-
maiketakoa.

OTSAILAK 7, igandea
17:00 Gaztetxoen zahagi dantza. 18:30
DantzaldiaGorkaetaOlatzekin.21:30Mo-
zorroen afaria.

OTSAILAK 8, astelehena
08:00 Mozorroen irteera baserrietara.
10:00 Plazaren apaintzea, gaia: Goizue-
ta-rock .Ondoren konpartsa.
13:30Umeetagaztetxoenbazkaria.
14:30 Helduen bazkaria.
14:00-16:30 Tailerrak eta
pelikula.18:00 Txokolatada
19:00 Plazan dantzaldia
Gorka eta Olatzekin.
19:30 Mozorroen etorrera
herrira dultzaineroekin.
22:00 Mozorroen afaria.

OTSAILAK 9,
asteartea
09 :00 Mozor roen
gosaria. 10:00 Mozo-
rroen eskea herrian.
14 :00 Mozor roen
bazkaria.

17:00 Zahagi dantza, Izkiña tabernatik
hasita.19:00Txamukosmariatxiakkarpan.
22:00 mozorroen afaria. 23:30 Dantzal-
dia Beñat eta Fernando aranztarrekin
karpan.

OTSAILAK 13, larunbata
09:00 karparen desmontajea. 12:30 po-
teoa Igandea txarangarekin. 14:00 Mo-
zorroenbazkaria.17:29poteoaigandea
txarangarekin. 23:30 Skabiden taldea
Gaztetxean.



ETXALARKO INAUTERIAK
Otsailak 4, 7, 8 eta 9
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OTSAILAK 4, ortzeguna
Goizean haurrak eskean ibiliko dira
etxez-etxe.14:30ean Landagain esko-
lako ikasleak plazatik aterako dira triki-
tilarien laguntzaz eta herriko xoko des-
berdinetanantzerkiaketadantzakegi-
nen dituzte. Aurten gainera Arantzako
ikasleakereetorrikodiraantzerkiak ikus-
tera. Ondotik Guraso elkarteak eskai-
nitako berendua izanen da guztientzat
musikaz lagundua.

OTSAILAK 7, igandea
Zaldun Inaute egunean kinto bestak
ospatuko dituzte.

OTSAILAK 8, astelehena
Astelehen Inaute egunean 08:00etan
gosaria La Basque jatetxean. Ondotik
herriko gazteak bi taldetan banaturik
batzuk goiko auzoetan eta bertzeak
beheko auzoetan eskean ibiliko dira
egunosoan.GaueanpintxoakElutsaos-
tatuan.

OTSAILAK 9, asteartea
Astearte mozorro egunean, 12:00 al-
dera herriari itzulia emanen zaiomo-
zorro eta karrozekin. Ondotik bazka-
ria Herriko Ostatuan eta aldi berean, ju-
bilatuenbazkariaLarraburuan.18:00eta-
tik aitzinera musika Beñat akordeo-
lariarekin.



DONEZTEBE INAUTERIAK
OtsailaK 4, 5 eta 6
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OTSAILAK 4, ortzeguna
20:00 Trikipoteoa. 21:00 Afaria Belarra
kafetegian.

OTSAILAK 5, ortzirala
09:00 Baserrietan eskea. Gazteak bi tal-
detan banatuko dira eta behin baserrie-
tako eskea egin eta gero, eguerdian be-
rriz ere elkartu eta Leitzarako bideko tai-
lerrak bisitatuko dituzte.14:00 Bazkaria
Belarra kafetegian. Bazkalondoan musi-
kaModestorekin.21:00 Kuadrilen afaria.

OTSAILAK 6, larunbata
17:00 Orgen desfilea Aparandik atera-
ta. (Orga eta mozorro hoberenak saritu-
ko dituzte Doneztebarrak Merkatarien
Elkarteak eta Udalak). 22:00 Kuadrilen
afaria.
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Baserriz baserriko bidean ibilia, duela hiru bat urte mandarra eta zapela utzi eta
bera da orain baserrian gosaria bertzeei eskaintzen diena, «erreleboa eman be-
harra dago». Inauterizaletzat du bere burua Josebak «baserrietan ibiltzeari utzi
nionetik, lagunekin elkartu, bazkaldu eta lasaixeago ibiltzen naizen arren».

Donezteben inauteriak ortzegunarekin has-
ten dira «elkarte edo ostatu batean gaz-
teenafaria izatenda,musikarirenbatekin.
Azken urteetan Modesto ibili da herria
pixka bat alaitzen». Triki-poteoa egiten da
herritik afaldu aitzinean eta «giro polita»
sortzen dela dio, «bateko eta bertzeko la-
gunak elkarrekin ibiltzen gara». Etxe-
ratzeko ordua norberak neurtzen omen du
«batzuk goizaldeko ordu ttikiak arte ge-
ratzen dira, bertze batzuk goiz lekutzen
diraetxerabaserrietan ibiltzeko indarrez
egoteko eta egun bateko besta hurren-
goarekin lotzen dutenak ere badira».
Ortziralean eskearen txanda izaten da eta
azken urteetan giroa zertxobait aldatu dela
iruditzen zaio «ni hasi nintzenean, duela
10 bat urte, giroa hobea zela iruditzen
zait. Talde ttikiagoa ginen, denera 40 bat

lagun. Orain jende gehiago ibiltzen da, bikoitza ia». Kopurua ttikiagoa izanda,
beraien artean harreman estuagoa sortzen zela uste du «kuadrila batekoak eta
bertzekoak elkartzen ginen, gure kuadrilako hiru lagun, bertzeko bortz... he-
rriko jendearekin egoteko modua zen. Baserrietan egoten zinen, eskertzen
zenuen ematea... Baserrietan lasai ederrean egoteko aukera izaten genuen
eta giroa ere goxoagoa izaten zen». Aitortu digu pena punttu batekin erabaki
zuela eskean ez ateratzea, baina «batzuk utzi beharra dugu, gazteagoek ibili
ahal izateko. Jende pila gara bertzela».
Orain taldea handia denez, goizez egiten
dute baserrietako eskea,batzuk alde batera
eta bertzeak bertzera joanaz. Herrian bar-
na ere ibiltzen dira eta gero eguerdi aldera
tailerrera joaten dira «gero bazkaldu eta
bazkalondoanmusika izatenda ilunabar
arte. Ilunabarrean mozorrotzera joaten
gara, gauerako prestatzeko».
Larunbatean, bezperako mozorroa kendu
eta berria soinean jarrita atera ohi dira ka-
rrikara «larunbat eguerdian kuadrila juntatzen gara bazkaltzeko eta gero ka-
rrozarekin desfilean ateratzen gara». Mozorroaz galdetuta, bere ustez «soinean
daramazun mozorroa ez da garrantzitsua, bat edo bertzek ez du inporta.
Sortzen den giroa da gustatzen zaidana».
Ardoa freskatzen jarri, jatekoa erosi eta baserrira bisitan joanen direnei ateak ire-
kitzeko prest dago Joseba. Ortziral eta larunbateko mozorroa ere prest izanen du
eta ziur inauterietako osagai nagusia, besta gogoa ere, ez zaiola faltako.

Joseba SARRATEA OIARZABAL

«Soinean daramazun mozorroa ez
da garrantzitsua, sortzen den giroa
da gustatzen zaidana»

«Ni eskean hasi nintzean
talde ttikiagoa ginen. Hala,
baserrietan lasai ederrean
egoteko aukera izaten
genuen eta sortzen zen
giroa goxoagoa izaten zela
uste dut, familia ttiki baten
tankerakoa».
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Duela bost urte inguru hasi zen Maite
Aramburu emagina Aresoko Osasun Etxean
lanean. Bertako emakumeek zerbitzua
«etxe ondoan jasotzeko eskubidea» zutela
pentsatuta, hilabetean behin kontsulta ire-

kitzea erabaki zuen. Hogei pertsona hartatu
ditzake horrela hilabetean, baina jendearen
erantzuna ordea ez da espero zutena izan.
Kezka punttu batekin solastu zaio TTIPI
TTAPAri «etortzen direnak oso gustura dau-

dela diote baina afera da, behar baino
jende gutxiago etortzen dela».
Horregatik, bertako emakumeei egin die
deia, «toki egokia dugu hemen, bitartekoak
ere bai eta gu laguntzeko prest gaude».

Maite ARAMBURU ELOSEGI | Leitzaldeko emagina

«Haurdunalditik haratago,
emakumeen bizitzako
etapa desberdinetan
bidelagun izaten gara»
Eneritz IRAOLA | ARESO
Noiz hasi zineten zer-
bitzua eskaintzen?
Duela bost urte inguru
hasi ginen hemen Lei-
tzaldeko emakumeei
emaginzerbitzuaeskain-
tzen. Kontsulta euren
etxeetatik gertu izateko
eskubidea dutela uste
dugu eta ni hilabetean
behin honat etortzeko
prest nengoenez, mar-
txan jarri genuen zerbi-
tzua. Hasiera batean,
kontsultaLeitzakoOsa-
sun Etxean jartzeko as-
moa genuen, baina le-
ku faltagatik, Aresoko
Osasun Etxean jarri ge-
nuenazkenean.Hilabe-
tean behin, 08:30 alde-
ra hasi eta 14:00ak arte
egoten gara bertan.
Zerb i t zua eskura
jarri baina...
Jendearenerantzunaez
da ez, espero genuena
izan. Egia esan, ez da-
kigu zein den arrazoia,
bainabadazerbait huts
egitenaridena. Irurtzun
etaEtxarriAranazkoes-
perientziak izan ziren
Leitzaldekoaren au-
rrekariaketabertanoso
ongi funtzionatu izandu.
Hemen berriz, etortzen
direnak zerbitzuarekin
oso gustura daudela
diotebainaaferada,be-

har baino jende gutxia-
go etortzen dela. He-
men berez, bada jen-
dea hilabetean behine-
kokontsultanahikobe-
teaedukitzeko.Ezjakin-
tasuna, gaizki ulertua,
ohiturak... arrazoiak
desberdinak izan litezke.
Emakumeak libre dira
nahi dutena aukeratze-
ko, baina gu hemen
gaudela behintzat jakin
dezatela.
Ezjakintasuna aipatu
duzu,zeren inguruan?
Emaginaren egitekoa
bera, ongi azaldu be-
harrekokontuadelaus-
te dut, gaur egunorain-
dik, uste okerra dago
eta gizartean. Askok
emaginaren egitekoa
haurdunaldiarekin ba-
karrik lotzen dute eta
hori ezdahorrela.Ema-
ginak gaur egun ema-
kumeeibereprozesu fi-
siologiko guztietan la-
guntzeko prest gaude.
Hori izan liteke, adibi-
dez, hilekoarekin di-
tuzten zalantzak argi-
tzea. Gure egitekoa ez
daemakumeakentzun,
jasoetabotikakematea.
Gu prozesu guztian bi-
delagun izatekogaude.
Emakumeaketapades-
berdinetan izan ditza-
keten zalantzak, naba-

ritu ditzaketen aldake-
tak... argitzen saiatze-
ko gaude. Sexualitatea
ere asko ari gara lan-
tzen, desio falta, lehen-
biziko harreman koita-
lak, antisorgailuak...
Prebentzio lanaz, az-
terketak egiteaz, ere
arduratzen zarete?
Urtebatzukdaramatza-
gu prebentziorako az-
terketak egiten. Zitolo-
gia, esplorazioa eta bi-
sualizazioagukgeronek
egiten dugu. Duela ur-
te batzuk arte, gineko-
logoak bakarrik ardu-
ratzenzirenhorretazbai-
na horrela segitzeak ez
zuelazentzurik ikusige-
nuen. Osasunbidean,

ginekologoakgainezka
zeudela ikusten genu-
en eta gu horretarako
prestatuak geundela,
horregatik, azterketa
hauekegitekobaimena
eman ziguten.
Zergatik iruditzenzai-
zu beharrezkoa zer-
bitzuhaumantentzea?
Fineanherritarrenesku-
bide bat delako. Toki
egokiaduguhemen,bi-
tartekoak ere bai eta
emagina, kasuhonetan
ni, prest nago hona la-
nera etortzeko. Kontu-
an izanbeharda, Iruñe-
ra joan etorrian adibi-
dez 100 kilometro dau-
dela eta askotan duten
beharrerako ginekolo-
giaezdelabeharrezkoa,
guk egin dezakegu.
Gainera, pentsatu be-
har dugu bolada bere-
ziak izaten direla ema-

kumearentzat, aldake-
tagaraiak:nerabezaroa,
haurdunaldia, haurdu-
naldi ondoko hilabete-
ak, jaioberriarekin, kli-
materikak...Konfiantza-
ri eregarrantziaematen
diogu, emakumeak
emagin berdinarekin
egotea garrantzitsua
dela uste dugu. Hobea
da prozesu guztia per-
tsonaberdinaksegitzea.
Konfiantza, konplizita-
tea... oso desberdina
izaten da ezagun bate-
kin.Edozeingauzetara-
ko etorkizunean ere ez
duzu arazorik kontak-
tuan jartzeko.
Zein da zabaldu nahi
duzun mezua?
Leitzaldekoemakumeei
zerbitzu hau erabiltze-
ra animatu nahi nieke,
ni zain egonen naiz la-
guntzeko prest.

ARGAZKIA: E. IRAOLA
Maite Aramburu, Aresoko Osasun Etxean.

HERRIKO OROITZAPENAK
«Emakumeak libre
dira nahi dutena
aukeratzeko, baina
gu hemen gaudela
behintzat jakin
dezatela»

«Ez genuke halakorik
nahi, baina erabiltzai-
le nahikorik ez bada,
zerbitzua mantentzea
zaila da. Eta behin
kendutako zerbitzua
berreskuratzea ia ia
ezinezkoa»
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Larunbateko
‘Aiso ezautuz
lehiaketa’ da
aurtengo
nobedadea

Juana Mari SAIZAR
Jendea mozorroen

prestaketak amaitzen
ari da dagoeneko eta ia
guztia prest dago aur-
tengo inauterietarako.
Aurten ere izango da
non gozatua, herritar
guztientzako ekintzak
antolatu dira eta. Berri-
kuntza larunbat arra-
tsaldeanegingoden"Ai-
so Ezautuz" lehiaketa
izango da. Lagun Arte-
koek azaldu dutenez
aurten afariko menuak
aldaketa batzuk izango
ditu, eta ez da tiketik
erosibeharko.Momen-
tuanbertanordainduko
da. Prezioa urterokoa
izango da: helduek 16
euro eta haurrek 8 eu-
roordaindubeharkodi-
tuzte. Mozorro onena-
ren saria ere emango
duteafalostean,baihel-
duentzat eta baita hau-
rrentzat ere. Beraz ea
eguraldiak laguntzendi-
gun, atera mozorroak
etagozatu inauterietaz!
Honahemenegitaraua:
Ilbeltzaren29an,os-

tiralean, 15:30ean es-
kolako haur eta irakas-
leek herrian kalejira
egingo dute. 16:30ean
Pake Tokin merienda
ederra izango dute eta
indarrak hartutakoan
plazan dantzan aritze-
ko aukera izango da,
Gorka eta Olatz musi-
ka r i en e r r i tmo ra .
18:30eean herriko es-
kea abiatuko da plaza-

tik eta 21:30ean Pake
Tokin Lagun Artekoek
afaria egingo dute.
Ilbeltzaren 30ean,

larunbatean,10:00etan
Pake Tokin LagunArte-
koen gosaria izango
da.11:00etan baserrie-
tako eskea hasiko da
eta17:00etanKarrozen
desfilea egingo da pla-
za zaharretik abiatuta.
18:30ean Aiso Ezautuz
lehiaketa egingo da

udaletxekogoikosolai-
ruan. Jarraian musika
izango da plazan An-
tton eta Belokiren es-
kutik eta segidan herri
afaria Pake Tokin. Afal

ondorena Antton eta
Beloki musikariek alai-
tukoduteeta
festa izango
da goizalde-
ra arte.

OSPAKIZUNA � ESKEA, AFARIAK, MUSIKA...

Inauteri giroak ilbeltzaren 29
eta 30ean hartuko du herria

TTIPI-TTAPA
Areso Eraikiz udal

taldeak, partehartzea
erraztu eta sustatze-
kobeharra ikusirik, lan
molde berriak jarri di-
tu martxan. Hainbat
bilera egin ditu azken
hilabeteetanherrikoel-
karte eta eragileekin
beraien kezka eta be-
harrakezagutzekoas-
moz. Asko dira orain
artean jaso dituzten
iritzi eta proposame-
nak, batzuk eginga-
rriagoak besteak bai-
no. Esate baterako,
behin eta berriz ager-
tu da eremu estali bat
izateko beharra (pla-
za estaltzea, bestela-
ko eremuak estal-
tzea...). Jasotakopro-
posamen guzti hauek
aldizkaritxobateanbil-
du dituzte eta etxez
etxe banatu. Informa-
zioa eskura jarriz, he-
rritarrak batzarretara
informatuta joateko
aukera eman nahi du-
te gero batzar horie-
tanaztertukodirengai-
en inguruandenenar-
tean erabakiak hartu
ahal izateko. Dinami-
ka honekin lotuta, ur-
tarrilaren22an,Hogei-
koa antolatu zuen
Udalak. 18.000 euro
ditu udalak inbertsio-
tarakoetadiruhorizer-
tara bideratuko den
erabakitzeko orduan
herritarreiemangodie-
te hitza. Parte hartzai-
lebakoitzakbozkabat
izango du eta herrian
erroldatuta dagoen
edonork parte hartu
ahal izango du. Bilera
honetan hitz eginda-
koariburuzko informa-
zioahurrengoaldizka-
rian izango duzue.

GIZARTEA

Herritarren
parte hartzea
bultzatu nahi
du Udalak

Ba al zenekien
Ulizarren indusketa lanak hasi direla. Burdina
Taldeareneskutik,XabierAlberdietaJosuEtxe-
zarragaarkeologoarenzuzendaritzapeanaridi-
ra lanean. Boluntarioak behar direla ere jakina-
razi dute, animatu eta informatu Udaletxean!

?

UTZIRAKO ARGAZKIAK

Argazkietan ikus liteke, iaz eguraldiak lagundu ez zuen arren herritarrek ederki pasa zutela.
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Nafarroako
Gobernuko
Gazte bermea
programa
baliatuta

JM BARRIOLA
Nafarroako Gober-

nukoGaztebermeapro-
grama baliatuz, Leitza-
ko Udalak langabezian
zeuden bi gazte leitzar
kontratatu ditu sei hila-
betetarako.

Gaztehauekdagoe-
neko lanean hasi dira,
eta ekaina amaiera ar-
te arituko dira printzi-
pioz. Beraz, urtero egin
ohi diren udako kontra-
tazioez gain hartutako
erabakia izan da.

Gazte hauek kanpo-
ko lanetanerrefortzugi-
saetaUdalakburutuna-
hi dituen hainbat obre-
tan arituko dira.

GIZARTEA� SEI-HILABETERAKO

Leitzako bi gazte kontratatu ditu
udalak herri-lanetarako

JM BARRIOLA
Ilbeltzaren 15ean egin zen Leitzan Mendialdea

Mankomunitatearen batzarra. 2016ko aurrekontu-
akonartuzituztenordezkariengehiengoarekin.Au-
rrekontua 511.066,41 eurokoa da. Lehendakari al-
daketa ere egin dute, Leitzako hautetsia den Mar-
kelAzkargortaCid, izanendaaurrerantzean lehenda-
karia. Dagoen lana eta proiektuak aurrera eraman
ahal izateko dedikazio osoz ariko da zeregin ho-
netan. Konpostajean inbertsioa 43.000 eurokoa
izanenda,mantenu lanetarako6.000euro,karakte-
rizaziorako 4.000 euro, dibulgaziorako 2.000 euro.

Berehalako lan erronken artean, hodakin ku-
deaketa optimizatzea, tokiko garapen proiektuak
lantzea eta lan taldeak osatzea dituzte. Manko-
munitatea bera ere indartu nahiko lukete maila
estratategikoan eta horretarako hausnarketa pro-
zesua martxan jarriko dute. Tasak ere mantendu
eginen dira igoerarik gabe. Mendialdea Manko-
munitateak6.599biztanlehartzenditu (Arano,Are-
so, Goizueta, Larraun, Lekunberri eta Leitza) eta

bertan sortzen diren hondakin guztiak behar be-
zala bideratzea du zeregin nagusia.

MARKEL AZKARGORTA IZANEN DA LEHENDAKARIA AURRERANTZEAN

Mendialdea Mankomunitateak 2016ko aurrekontuak aurrera atera ditu

LEITZA

JM BARRIOLA
Aurreko urteetako

norabidea jarraituz,
2015. urtean ere, Lei-
tzako Udalak duen
zorpetzea nabarmen
jaitsi du. 2014. urtea,
guztira,1.367.510eu-
roko zorpetzearekin
amaituzueneta2015.
urte amaieran, aldiz,
1.109.310 eurokoa
izan da. Beraz, azken
urtean, zorpetze mai-
la% 18,88 jaistea lor-
tu du. Honetaz gain,
esan behar da, Udal
Gobernuak azken hi-
labeteetan egin duen
azterketaetahausnar-
keta prozesua amaitu
duela, eta lau urte
hauetanprogramabe-
tetzeko aurrera era-
mango dituen egitas-
moak zehaztu eta le-
hentasunak finkatudi-
tuela. Hau dela eta,
laister 2016. urteko
aurrekontuak prest
izatea espero du.

GIZARTEA

Udalak
%18,88 jaitsi
du zorpetzea
2015 urtean

ARGAZKIA: JAVIER BERGASA (DIARIO NOTICIAS)

Oinatz Bengoetxeak ireki du Nafarroako txotxeko denboraldia
LekunberrikoTokiAlai sagardotegian ireki zenurtarrilaren15ean,2016ko txotxe-
ko sagardotegi denboraldia. Oinatz Bengoetxea pilotari leitzarra izan zen sa-
gardo berria dastatzen lehena eta «gozatzeko modukoa. Ona zegok» adierazi
zuen, lehen tragoxka edan eta gero. Lekunberrikoarekin batera, Lekarozko La-
rraldea, Lesakako Linddurrenborda, Berueteko Behetxoneaeta Aldazko Mar-
titxonea sagardotegiek osatzenduteDolarea,NafarroakoSagardotegienElkar-
tea eta aurten 200.000 bat litro sagardo kupeleratu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIAK
Markel Azkargorta da lehendakari berria.

Agate bezpera
ospatzeko eskea
Otsailaren 4an Agate
bezpera izaki, egune-
an zehar gaztetxoak
kantuan ibiliko dira
etxez etxe eskean.
18:30ean, helduen
txanda izanen da,
ALKE kultur taldeak
antolatutaplazatikka-
lejiran aterako dira tri-
kitilariek lagunduta.
Makil kolpeenerritmo-
an, kopla zaharrak
abestuko dituzte eta
kalejira egin ondoren,
karrapean mokadua
jan eta egarria asetze-
ko aukera izanen da.

� FLASH
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ARANO

Puxka biltzea
Izer eta Alabier
trikitilariek
girotuko dute
aurten ere

Ainhoa ANSA
Urtarrilaren 30ean

ospatuko dira aurten
inauteriak.Larunbatgoi-
zean8:30eanhasitaohi-
ko "puxka bi l tzea"
egingoda.Azkenurtee-
tangure festaren luxuz-
ko laguntzaile bihurtu
diren IzeretaAlabier tri-
kitilariek girotuko dute
ibilbidea. Suronhasieta
hortik, Arranbide eta
Bentaberri auzoak pa-
satzen dira eta gorako-
anXauxarbaserritikLa-
txe aldera egingo dute.

Han Larratxuri baserri-
tik, Beheko Herriko
etxeak pasatu ondotik
herrira iristen dira. Fan-
dangoa eta arin arina
dantzatzekoohitura iza-
ten da eta jendearekin
egotendiraumoreede-
rrean.

Egun guztian zehar
dantza eta kantua oin
eta ahoetan izatendira.
Jendeakdiruaemanohi
dubainaburduntziabe-
tetzeko gaiak ere gus-
tura hartzen dituzte.

Bazkar ia Joseba
Manterolak bideratuko
du beti bezain esku xa-
murraz. Zopa eta arku-
mea jaten dira eta kan-
tu saio eder bat ere ez
da falta izaten bazkal
ondoren.

Herriafaria izangoda
geroherrikosoziedade-
an eta Gari eta Iñaki tri-

kitilariek girotuko dute.
Gauean ere ez dira fal-

tako, kantu, dantza eta
kontuak.

OSPAKIZUNAK � ZOMORROAK DANTZAN

Urtarrilaren
30ean ospatuko
dira inauteriak

ARGAZKIAK: JAVIER LEGARRETA
Zomorroak auzoz auzo ibiliko dira, beraien dantzak eskainiz.
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GOIZUETA

Ehun lagun
bildu ziren
ilbeltzaren
16ko bileran

TTIPI-TTAPA
Herrian gasolindegi

bat kudeatuko lukeen
koperatibaren gaiak in-
teresapiztudu.Horigar-
bi gelditu zen ilbeltza-
ren 16ko bileran, ehun
lagunekpartehartubai-
tzuten.Proiektuabultza-
tzen ari den komisioak
asmoa zein den azaldu
zuen: bi tankeko gaso-
lindegia, era honetako
beste instalaziotan be-
zala funtzionatuko lu-
keena, hau da, txarte-
larekin eta norbera zer-
bitzatuz.Koperatibaegi-
teko lege baldintzen
berri emanzutenzehatz
mehatz, baita herriko
kotxekopuruaetaerre-
pideko ibilgailuen mu-
gimenduaere,Nafarroa-
ko Gobernuko datue-
kin. Herritarrek ere gal-
deraugari eginzituzten.
Orain etxez etxeko in-
kesta egiteko asmoa
dute, herritarren jarrera
zuzen jakiteko, baina
harrera ikusita, aurrera
egiteko gogotsu dago
komisioa.

Errepidea
NA-4150errepideko

16eta24kmarteandau-
den zuhaitzenmozketa
lanak direla eta, zenba-
itetan errepidea itxia
egon daiteke.

Inauterietaz
hausnarketa

Aurtengoen egita-
rauagehigarrian izanen
duzue, baina hurrengo
inauterien inguruan
hausnartzeko bilera o-
tsailaren19an,18:30ean
eginen dute.

Agate bezpera
Otsailaren4an,Aga-

tebezpera,urterobeza-
la koplak kantatuz ibili-
ko dira herriko kaletan.
Plazan bilduko dira ar-
ratsaldeko 6:30ean.
Edonorkpartehartude-
zake, euskal jantziare-
kin.Makilak prestatuak
daude.

GIZARTEA � KOPERATIBA BATEK KUDEATUKO LUKE

Gasolindegiari
buruzko herri
galdeketa
eginen dute

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

San Anton eguna
San Anton eguna ospatu zuten ilbeltzaren 17an. Baselizan meza ospatu zuten
etagero, aziendenbedeinkazioarenondotik, saldaetapintxoakbanatuzituzten.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Herrian gasolindegiaren inguruko interesa badela erakutsi zuen batzarrak.

TTIPI-TTAPA
Abendu eta urtarril emanko-

rrak izan dira herriko pilotarien-
tzako. Nafarroako Kirol Jokuen
kadetemailako finalean,Aizkor-
be eta Apezetxeak 22-16 iraba-
zi zietenMataetaCuairan-i; ale-
binetan, Aitor Salaberriak eta
Beñat Apezetxeak 18-8 irabazi
zieten Barañaingo Nazabal eta
Migeltorenari eta lehen mailako
jubeniletan, Iker Salaberriak eta
Mariezkurrenak 22-14 irabazi
zieten Garcia eta Cordon-i.Li-
zarrako lau eta erdiko finalean,
kadetemailanAnttonApezetxe-
ak 22-10 irabazi zion Lazkaoko
Ruiz de Larramendiri.

Ilbeltzaren 15ean, Elgoibar-
ko promesas mailako txapela
irabazi zuten IkerSalaberriaketa

Arangurenek, finalean22-14 ira-
bazitaLerenaetaSalaberri errio-
xarrei. Gainera, senior mailako

finala jokatubehar izanzuense-
gidan Salaberriak, min hartuta-
ko Ugalderen ordez.

PILOTA

Txapel uzta polita urtea agurtzeko eta urte berriari ekiteko

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Apezetxea eta Aizkorbe eta Salaberria-Aranguren, txapelekin.
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Xabier Akizuk
eskainiko du
Arizkunenean

TTIPI-TTAPA
Baztango Udaleko

KulturaBatzordeak an-
tolatuta, fruta-arbolak
kimatzeko ikastaroaes-
kainiko du aurten ere
XabierAkizukElizondo-
ko Arizkunenean. Izen
emateaotsailaren5abi-
tarte egiten ahal da eta
16euroordaindubehar-
koduteBaztanenerrol-
datueketa20euroerrol-
datu gabekoek. Matri-
kulen eta ikasleen ma-

ilaren arabera bi talde
antolatzen ahalko dira.
Guttienez 10 ikasle eta
gehienez 20 onartuko
dituzte eta lekuak izen-
emate ordenaren ara-
bera emanen dira.

Otsailaren 13an, la-
runbatean arituendako
ikastaroa izanen da eta
otsailaren 14an, igan-
dean, hasiberriendako.
Bietan, 09:00etat ik
13:00etara eta 14:00-
etatik 17:00etara ariko
dira. Eguerdian denbo-
raprobesteko ikasleba-
koitzak bere bazkaria
eramanbeharkodu,bai-
ta kimatzeko aitzurrak
ere.

BAZTAN

GIZARTEA � OTSAILAREN 13 ETA 14AN

Fruta-arbolak
inausteko
ikastaroa
antolatu dute
hirugarren urtez
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

San Anton eguneko aretxea Almandozko Ariztizelaira
San Anton eguna ospatu zuten Elizondon. Beti bezala, zopak banatu zituzten
plazan (50 litro salda), bertsolariak aritu ziren kantari eta guttienez 1867. urte-
tik Francisco Joaquin de Iriarte Zahar Etxearen alde egiten den zozketa ere
egin zen. Beti bezala, Balleko Etxeko balkoian egin zen zozketa eta lau umek
atera zituzten zenbakiak: Oihan Bazterrikak (10 urte), Peru Medinak (9 urte),
Olatz Iriartek (10 urte) eta Auza Iparragirrek (8 urte). Lehen saria, aretxea, 8.743
zenbakiari egokitu zitzaion. Hain zuzen, San Anton egun berean erosi zuen pla-
zan Almandozko Ariztzelaiko Elias Altzuarte Astizek eta kontent ageri zen, Ma-
ria Jesus Inda emaztearekin eta Oihame eta Iker bilobekin batera. Bigarren sa-
ria, zerria, 7.232 zenbakiari egokitu zaio; hirugarren saria (bi bildots), 4.713 zen-
bakiari eta laugarren saria, urdaiazpikoa, 2.518 zenbakiari.Azken hiru sari hau-
ek agertu gabe zeuden hau idazterakoan eta otsailaren 6ra bitarteko epea du-
te saridunek bila pasatzeko. Denera, zozketa honekin 8.200 euroko boletoak
saldu aurten Zahar Etxeak, «gero eta gutiago». Izan ere, gastuak kenduta, 5.000
edo 6.000 euro inguruko irabaziak geldituko dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

BKTren Eguberrietako saskia Iruritako Maddi Opokarendako
Urtero bezala, Eguberrietako saskia zozketatu du aurten ere BKT-Baztango Ki-
rol Taldea eskubaloi elkarteak. Aurtengoan, Iruritako Maddi Opoka suertatu da
saridun. Argazkian, sariduna bere alabekin ageri da, BKT eskubaloi taldeko zu-
zendaritza batzordeko Rafa Mitxelenarekin.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere Xabi Akizuren eskutik ikasiko dituzte inaus-
ketaren sekretuak.



Udal
hauteskundetan
proiektuaren
aldeko taldeek
botu gehiago
lortu zituztela
azpimarratu du

TTIPI-TTAPA
BaztangoGeroaBa-

ik ohar bidez aipatuta-
koaren arabera, «Aroz-
tegiakoproiektuaezdoa
baztandarrenboronda-
tearen kontra. Boron-
date hori udalak adie-
razten du, udala da hi-
rigintza arloan konpe-
tentziakdituenorganoa
eta proiektuaren alde
agertu da».

BaztangoGeroaBa-
ik aipatu duenez, «era-
kunde horretako kide
izateaz harro bagaude
ere, Baztango Batzar
Nagusiak konpetentzia
jakinbatzukditu,Orde-
nantzetan ongi arautu-
ak daudenak, eta hori-
en ar tean ez dago
Aroztegiakoa bezalako
proiektu bat onartzea
edo ez onartzea».

Aroztegiako UGPSa
lehengo gobernuak
onartu zuelamaiatzean
etagauregungoGober-
nuak, «proiektu hori
onartu ondotik eginda-
ko errekerimendu ba-
tzuei erantzunadminis-
tratiboaemanbertzerik
ez du egin». Geroa Bai-
ren erranetan, «Gober-
nuakarduraz jokatudu,
legalkieskatzenahaldi-
renbaldintzaguztiakbe-
tetzen dituen proiektu
baten segurtasun juri-
dikoazainduzetaBazta-
nen eta Nafarroan in-

bertitu nahi duten in-
bertsoreak babestuz».

Proiektuhonen ingu-
ruanNafarroakoGober-
nuak jasotzen dituen
«erasoetapresioei»aur-
re egiteko asmoz eta
publikoki babesa ema-
tekoegindu idatziaGe-
roaBaik.Moduberean,
Isabel Elizalde eta Ma-
nu Ayerdiri ere bere el-
kartasuna adierazi die-
te, «Aroztegia eta gero
zer? Plataformak eta
SustraiErakuntzak fun-
dazioak egindako neu-
rrigabeko kritika injus-
tuak» direla eta.

BaztangoGeroaBa-
ik dioenez, baztanda-
rrak ez daude proiek-
tuaren kontra. Geroa
Bai, UPN eta Baztango
Auzolanean taldeekas-
paldianagertuomenzu-
ten proiektuaren alde-
ko jarreraeta «taldeho-
riek 2.216 bozka lortu
zituzten udal hautes-

kundeetan, EH Bilduk
etaEzkerrak2.044.Egi-
tasmoakgehienukitzen
dituen Lekaroz eta
Gartzainen 163 eta 158
botu lortu zituzten, hu-
rrenez hurren. Hori da,
etaezbertzerik,baztan-
darren borondatea».

PARLAMENTARIEN BISITA
Aipatzekoa da Na-

farroako Parlamentuko
GarapenEkonomikora-
ko Batzordeak ilbeltza-
ren 13an bisitatu zuela
Aroztegia ingurua, Mi-
renMeokiLekarozkoal-
katearen eta Joseba
OtondoBaztangoalka-
tearen gidaritzapean,
udal ordezkariak eta
Aroztegia eta gero zer?
Plataformakoakereber-
tan zirela. Herriko udal
ordezkarien artean be-
zala, parlamentarien
ahotik ere denetik adi-
tu zen egitasmo honen
inguruan, aldeko nahiz

kontrako iritziak. UPN,
GeroaBai,PSN etaPPN
proiektuarenaldeager-
tuzirenetaEHBildu,Po-
demosetaEzkerrakon-
tra.Lekarozko alkatea
ere kontra azaldu zen,
«PSISak udal autono-
miaren aurka egiten
duelako eta proiektuak
herrian inpaktu handia
izanen lukeelako,popu-
lazioa bikoiztuz».

BATZARRAK
Baztango EHBilduk

eta Aroztegia eta gero
zer? Plataformak gaia
lantzekobatzarrakegin
dituzte hilabete hone-
tan.Bietanere «Arozte-
giako inposizioarenaur-
ka» azaldu dira parte
hartu dutenek eta Ge-
roa Baik, bakarrik, go-
bernua sostengatzen
dutenbertzehiru alder-
dienbabesik gabePSI-
Sa berrestea onartezi-
na dela aipatu zuten.
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GIZARTEA � ILBELTZAREN 13AN JAUREGI INGURUA BIXITATU ZUTEN PARLAMENTARIEK

Geroa Baik dio herria ez dagoela
Aroztegiako proiektuaren kontra

Errimatuz
garenera
arrimatuz
Errimatuzgareneraar-
rimatuz kantaldia es-
kainiko dute ilbeltza-
ren 31n, igande arra-
tsaldeko7etanArizku-
nenean. Sarrera doan
izanen da lekuak bete
arte.OskarEstangaren
kantu proiektua da.
Musikaren laguntzare-
kin, bat batekoeta au-
rrez landutakohip-hop
kantak eskainiko ditu.

Inauterietako
tailerra
7 urtetik goitiko hau-
rrendako inauterieta-
ko tailerra emanen du
Birbira kolektiboak
Arizkunenean ilbeltza-
ren30ean,11:00etatik
13:30era.Kapeluaketa
mozorroak egiten ika-
siko dute.

Bertso-antzerki-
txotxongiloak
haurrentzat
Ibai Esoain eta Garazi
Urretabizkaiarenesku-
tik Bikokote 4 eta 10
urteartekohaurrenda-
ko bertso-antzerki-
txotxongilo ikuskizuna
eskainikoduteotsaila-
ren 14an, igande arra-
tsaldeko 5etatik aitzi-
nera IruritakoDamaso
ZabalzaGizarteBilgu-
nean.Sarreradoan iza-
nen da lekuak bete ar-
te.

Patxi Urrutia eta
Petrikorena libre
04/08sumarioarenau-
zianakordioa lortudu-
te eta auzipetuak libre
atera dira, tartean Pa-
txi Urrutia amaiurtarra
etaJuanJoxePetriko-
renaelizondarra. Iazko
abenduaren 3an hasi
zenepaiketa,Seguran
2007an egindako po-
lizia operaziotik zortzi
urtera.

� FLASH

ARGAZKIA: NAFARROAKO PARLAMENTUA
Miren Meoki Lekarozko alkateak informazioa eman zien parlamentariei.
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Halere, 39.204
euroko saldoa
dauka banku
eta kutxetan

TTIPI-TTAPA
Elizondoko herriak

15.893,92 euroko defi-
zitaedodiru-galera izan
zuen iaz,120.084,03eu-
roko diru-sarrerak eta
135.977,95eurokogas-
tuak izan baitzituen,
Errege Eguneko batza-
rreanaurkeztutakokon-
tuen arabera. Halere,
oraindik 39.204,26 eu-
rokoaldekosaldoadau-
ka herriak banku eta
kutxetan.

Mikel Sobrino alka-
teak eta Xabier Torres
kargodunakgidatutako
batzarrera ez zen herri-
tar aunitz joan, 30 in-
guru.

Ohikoa denez, diru-
sarreranagusiaherrita-
rrek ordaintzen duten
kuo ta t i k da to r,
36.495,90euro;udazke-

nekoferietakopostuen-
gatik 25.202 euro; Eli-
zondoko bestetako sa-
rrerak (zikiro-jatea na-
gusiki) 24.710,86 euro
eta Balleko Etxeak 15
herriei ematen dien
aportaziotik 10.931,40
euro jaso ditu Elizon-
dok. Haurren Orakun-
detik 4.142 euro eta e-
rrenta ezberdinengatik
3.209,38 euroko sarre-
rak izan ditu herriak.

Gastuei dagokienez,
handienak Santiago
bestek (48.811,75 euro)
eta udazkeneko feriek
(8.131,75 euro) sortu zi-
tuzten. Auzolanean ere
10.378 euro joan ziren,
mantenu eta herriko
bertze zenbait lanetan
(landaketak, parrokiako
erlojuaetaHerrikoEtxea)
8.242,64 euro eta uhol-
deek sortutako kalteak
moldatzen6.165,94eu-
ro.Kanposantuaridago-
kienez, 11.128,67 euro-
kosarrerak izanzireneta
gastuak berd in tsu:
11.297,85 euro.

BAZTAN

GIZARTEA � ERREGE EGUNEKO BATZARRA

15.893 euroko
defizitarekin
itxi du urtea
Elizondok

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Ehun urte bete ditu Elizondoko Pakita Erasok
1916ko urtarrilaren 5ean jaio zen Elizondon Pakita Eraso Olaetxea. Mende bat
beranduago, Errege bezperan ospatu zuen ehungarren urteurrena, lau belau-
naldi biltzen dituen familia inguruan zuela. Bertze elizondar famatu baten alar-
guna da Pakita, Jose Mari Munarriz dentistarena. Lau belaunaldi bildu zituen
bere inguruan urtetan Elizondo eta Zigako parrokietako organujolea izan zen
Pakita Erasok, zazpi seme-alaba, bederatzi biloba eta zortzi birbiloba baititu.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Hipoteka Bitartekari-

tza Zerbitzuak ilbeltzaren 28an Elizondon egite-
koa zer etxegabetzea geldiarazi dute. Erretiratu-
tako senar-emazteek errentan hartua dute pisua
eta aitzinera ateratzea lortu ez zuen semearen
negozio bateko hasierako inbertsioaren abalis-
tak ziren. Proiekturako dirua jarri zuen Sonagar
SGRk abala exekutatzea eta etxegabetzea es-
katua zuen, baina asmo hori geldiarazi dute.

URTARRILAREN 28AN EGITEKOA ZEN

Elizondon iragarria zegoen
etxegabetzea geldiarazi dute
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Eskualdeko
baliabideen
gida eta mapa
berrargitaratuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoa Tu-

r i smoa e l ka rgoak
2015ekobalantzeaegin
eta 2016rako dituzten
egitasmoen berri eman
zuen ilbeltzaren 19an.

2015. urtea berezia
izan da, «zeren Bertiz
partzuergoaren desa-
gerpenarekin, erronka
handibatzenberrizpro-
iektuak martxan para-
tzea eta segida bat
ematea», aipatu zuen
Mikel Albisu presiden-
teak.Aldehorretatikpo-
zik daude proposamen
edo proiektu gehienak
garatu direlako. «Web-
gunea berritu eta web-
gunearekinbateraerre-
serbarakozerbitzuaere
eguneratudugu».Agen-
da ere martxan paratu
dute. Bidasoko bide
berdeari buruzko infor-
mazioa emateko folle-
toa ere prestatu dute,
2016ko ferietan bana-
tukodutena.«Proiektua
arras konpletoa da eta
gaineragurefilosofiada,
Bide Berdea Behobian
hastendaetagauregun
Bertizeraino iristen da,
baina denborarekin
Baztan aldera eta Eu-
rove loa ren b idez
Plazaolaalderaetakos-
taldera segida izanen
du».

Ehizari buruzko jar-
dunaldi gastronomiko-
ak ere aski erroturikoak
dira eta arras arrakas-
tatsuak suertatu dira

aurten ere. Azaroa aka-
bailanakitzenbaldinba-
zirenere,eskari handia-
rengatik kasik egube-
rriak arte eman dute.

Asmorenbat gauza-
tugabegelditubadaere,
2015eko balorazio po-
sitiboa egin dute, «65
kide gara, Nafarroako
Gobernuak lokalaren
zesioaegindiguetapo-
liki poliki elkargoa ize-
na hartzen ari da». Jo-
an den astean Fitur fe-
rian ere parte hartu zu-
ten.

2016RAKO ASMOAK
Urte berriari begira,

lehenbiziko helburua
bazkide kopurua han-
ditzea da, «ea lortzen
dugun100bazkide iza-
tera iristea». Horretaz
gain, hainbat egitasmo
konkretu dituzte.

- Eskualdeko balia-
bideengida.Arrasarra-
kastatsua suertatu da
eta aurten ferietan,
bazkideenarteaneta tu-
rismo bulegoetan ba-
natu da eta agortuada-
go.Orduandagoeneko
honetan lanean ari dira
hurrengo ferietanbana-

tu ahal izateko eta iada
udaberri sasoian mar-
txan egoteko. «Jende-
ak aunitz eskertzen du,
zerenezdabakarrikes-
tablezimenduen infor-
mazioa, baizik eta ba-
liabideen informazioa
dago eta orduan, oso
produktu osatua da.
Aurten 10.000 ale argi-
taratukodituzte euska-
razetaerdarazetabes-
te alde batetik frantse-
sez eta ingelesez.

- Eskualdeko mapa
eguneratzea,bideziklo-
turistak sartuz. Proiek-
tu hau Europa mailan
aurkeztu dute Eder-Bi-
dearen barruan. Haue-
tan ere 10.000 ale argi-
taratuko dira eta bana-
ketadohainik izanenda.
Proiektu hau 2016aren
urtebukaeran,2017ur-
teanzehargaratukoda.

-Webguneamanten-
tzea, eguneratzea eta
hobetzea.

- Erreserba zentrala
aktualizatzeaetagaine-
ra aukera eman aktibi-
tateen erreserbak egi-
teko.

- Ekitaldien agenda
mantentzea.

-Bazkideeibidaltze-
ko informazioa presta-
tzen ari dira, elkargoa-
ren berri maizago iza-
teko.

- Formazio ikastaro-
ak.

- Mapa zikloturista.
Bide berdea eta bide
zikloturistaaipatuz,bai-
na horrekin batera be-
rrizereantolatunahidu-
te martxa ziklo turista.

- Bide berdeari bu-
ruzko jardunaldi tekni-
koa.

- Feria turistikoetara
joatea.

-Hegaztien jardunal-
dietan parte hartu.

- Jardunaldi gastro-
nomikoen proiektua
berritu.

-EuskalHerriko Ikas-
tetxeetara “mailing”-a
edo informazio berezia
bidaliko da.

- Bisita gidatuak, bi-
sitakantolatzendituzten
enpresekin elkartu eta
eskaintza amankomun
bat eginez.

- Itxia egon den arti-
saudendaaurtenberriz
zabalduko da.

-Nafarroakolandatu-
rismo federazioansartu.

GIZARTEA � ILBELTZAREN 19AN PRENTSAURREAN AZALDU ZITUZTEN

Baztan-Bidasoa Turismoa Elkargoak
zenbait proiektu gauzatu nahi ditu

BAZTAN-BIDASOA

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Belen Urrutia, Mikel Albisu eta Mari Jose Iparragirre, agerraldian.

TTIPI-TTAPA
Urterobezala,Baz-

tangoUdalaketaBor-
tziriak eta Malerre-
kakoMankomunitate-
ek zonaldeko etxe
guztietara bidaltzen
den egutegia presta-
tu dute. Bertan Hon-
dakin bereziak biltze-
kogarbigunemugiko-
rraren ibilaldiaketaor-
dutegiak jakiteraema-
tenduteetabaitaHon-
dakinen ingurukober-
tzelako informazioa
ere,erran.eusplatafor-
maren udako argazki
lehiaketara aurkeztu-
tako lanekin hornitua.

Hondakinberezien
bilketazerbitzua indar-
tu eta erraztu nahian,
herriz herri mugitzen
den furgonetarekin
segitzeaz aparte hiru
etxola jarri dituzte Eli-
zondon (Merkatuko
Plazan), Etxalarren
(herri sarrerako apar-
kalekuan) eta Do-
nezteben (Elizagibela
auzoaren sarreran).
Bertzelako informa-
z ioa emateko ere
aprobetxatzen dute
egutegia.

Gainera, alebakoi-
tzakzenbakibatduhi-
ruhilabeteroegitendi-
ren zozketetan parte
hartuahal izateko.Es-
kualdeko dendetan
gastatzeko 300 euro-
ko lau erosketa txar-
tela banatuko dituzte.

Hauda lehenbiziko
hiruhilabetekozenba-
ki sariduna: 4780. Sa-
ridunak Bortzirietako
Mankomunitateradei-
tu beharko du (948 63
52 54) martxoaren 31
baino lehen.

HONDAKINAK

Informazioa
duen egutegia
banatu dute
aurten ere
etxez etxe



Horretarako,
datozen hiru
larunbatetako
mezak
arratsaldeko
6etan izanen
dira

Margari eta Koro
Duela 20 urte beza-

la, ETB etorriko zaigu
hiru meza grabatzera.
Grabazioakegunhaue-
tan eginen dire: hilabe-
tehonenhondarreko la-
runbatean, eta otsaile-
ko lehenbiziko bietan
(hau da, urtarrilaren
30ean, eta otsailaren 6
eta 13an). Meza horiek
bertze ordutegi batean
emanen dira: arratsal-
deko 6etan.

Gero,biharamunba-
koitzeko igandean iku-
siko dira mezak, ETB-
1ean, goizeko 10etan.

Ahalbezainmezapu-
lita eskaintzeko, kantu-
akaukeratzenhasiakdi-
ra, eta deialdi berezia
egiten da, egun horie-
tan agertzeko, mezara
gateko usaia dutenei.

Eskolako neska-
mutikoak Isaban

Negu mottela izaten
ari da, baina gure mu-
ttiko eta nexkak Isaban
egonziren,etagutti,bai-

naelur pizar bateanari-
tu ziren.

Lehen Hezkuntzako
4.mailatikhasi etaDBH
2. mailarainoko heme-
retzi ikasle izanzirengan
den urtarrilaren 11tik
15era, Aste Txuria dei-
tzen den horretan.

Aipatu bezala, elur
gutti izan zuten, baina
bertzegisakoekitaldie-
tan aritu ziren, eta xar-
manki pasatu zuten.
Gainera, gure eskual-
deko monitore bat izan
zuten, Berako Julen
Errandonea.

Atxuria mendi
taldearen urteko
egutegia

AtxuriaMendi talde-
ak 2016ko ibilaldien
egutegia prestatu du.
Beti bezala uztaila eta
abuztuan bakantzak
hartuz, gainerako hila-
beteetan toki hauetara
ganen dire:
Urtarrilean San Anto-
nera gan ziren.
Otsaila: Sara-Bera.
Martxoa: Bera-Zuga-
rramurdi.
Apirila: San Martzial.
Maiatza: Aralar.
Ekaina: Xareta Egune-
koa.
Iraila: Zugarramurdiko
itzulia.
Urria: Iruñea inguruan.
Azaroa: Bera-Biriatu.
Abendua: Aiako Harri-
ak.
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GIZARTEA � DUELA HOGEI URTE BEZALA

Hiru meza
grabatuko ditu
aurten ere
Euskal
Telebistak

ZUGARRAMURDI

UTZITAKO ARGAZKIAK

Gustura ibili ziren eskolako neska-mutikoak Isaban.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Atxuriako mendi taldekoak San Antonerat egin zuten urteko lehen ateraldian.



Bilbotik
abiatuko den
etaparen
helmuga eta
Aubisqueko
gainean
bukatuko
denaren irteera
Dantxarinean

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 9an aur-

keztu dute Santiagon
aurtengo Espainiako
Vuelta txirrindulari itzu-
lia eta aipatzekoa da,
Dantxarineanbukatuko
de la i r a i l a ren 2ko
hamahirugarren etapa
(Bilbo-Dantxarinea) eta
bertatik abiatuko dela
Pirinioetako Aubisque
kaxkomitikoanbukatu-
ko den hamalaugarren
etapa ere.

Bilbo-Dantxarinea
etapak 212,8 kilometro
izanen ditu eta hiruga-
rren mailako Itziar eta
Igeldoko kaxkoak igo
ondotik,Aritxuleginbar-
na sartuko da eskual-
dean (3. maila). Agiña
ere igoko dute (3. mai-
la) eta Lesaka eta Etxa-
larren barna, Lizarieta-
ko gaina igoko dute (3.
Maila) eta Saratik Urbia
(3. maila) eta Otxondo
(2. maila) igoko dituzte,
Dantxarineanhelmuga-
ratu aitzinetik.

Dantxarinea eta Au-
bisque arteko irailaren
3koetapak,berriz,195,6
kilometro izanenditueta
Aubisqueko kategoria
bereziko helmuga ez
ezik, Iharpu (1. maila),
San Martingo harria (1.
maila) eta Marie-Blan-
que (1. maila) igo be-
harko dute txirrindula-
riek.

KIROLA � IRAILAREN 2AN ETA 3AN

Espainiako
Vueltako etapa
bukaera eta
hasiera hartuko
ditu herriak

URDAZUBI

ARGAZKIA: ALFIL COMUNICACION
Santiago Villares alkatea eta Txomin Iribarren Dantxarineko Ostalaritza eta Merkataritza
Elkarteko presidentea Espainiako Itzuliaren aurkezpenean izan ziren.
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ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Ugarana emakume taldea gogotsu
Ugarana emakume taldeak Jostunen Eguneko afariarekin bukatu zuten urtea.
Jateaz gain, aurtengorako proposamenak eta ideiak izan zituzten solasgai eta
seguru ekintzez betetakoa izanen dela 2016a ere.



Bilduma hortan
hamabi kantu
agertzen dira

Franck DOLOSOR
H-Eden taldea osa-

tzen duten musikariek
hitz jokoak gustukoak
dituzte bere lan berria-
ren izena Intimitartean
baita, atsedena hartze-
ko menturaz?

Bilduma hortan 12
kantuagertzendira,de-
nak euskaraz bi salbu,
bateskozierazbaitaeta
bertzea españolez He-
go Amerikako musika-
rienomenez.MaddiZu-
beldiaziburutarradaH-
Eden taldearen kanta-
ria. Otsailaren 14an,
17:00etankantaldiaes-
kainiko du Larraldean
bere musikari eta lagu-
nekin.

Etxez etxe
Senperen gaindi

Ihauteriakhurbiltzen
zaizkigulaeta,Zirikolatz
euskal dantza taldeko
gazteak auzoz auzo
etxez etxe ibiliko dira
ondoko egune tan .
“Xingaretaarroltze,bat
edobertze,biakorobat”
kantatzeko hitz orduak
finkatudituzteurtarrila-
ren 23 eta 30ean eta o-
tsailaren 6an.

Zenbat gare?
Herritarrenzenbake-

ta ofiziala egiten ari da
herrikoetxeaotsailaren
20a arte. 16 langile he-
rrianbarnadabiltzaSen-
perenzehazkizenbat la-
gun bizi diren jakiteko.
Informazio hori ezagu-
tzea munta haundikoa
da zenbaki horren ara-
berakoak izaten baitira

Frantziako gobernuak
herrikoetxeeibanatzen
dizkietendiru laguntzak.
Zenbaki horrekin finka-
tzendaereherrikokon-
tseiluko hautetsien ko-
purua,bozkatzekomol-
dea edo farmazien ko-
purua. Paper edo inter-
netbidezemanendiren
erantzunak konfiden-
tzialak izanen dira beti.
Legeak dio derrigo-
rrezkoadelaerantzutea
eta bere aldetik herriko
etxetik gogoratzen du-
teherritareginbideade-
la oroz gainetik biharko
Senpere behar den be-
zala prestatzeko.

KULTURA � OTSAILAREN 14AN

H-Eden taldeak
‘Intimitartean’
disko berria
aurkeztuko du
Larraldean

SENPERE

ttipi-ttapa | 654 zk.

2016.01.28 HERRIZ HERRI | 45

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Victor Iturria saratarrari buruzko argazki erakusketa
Victor Iturria gerlari ohi saratarrari buruzko erakusketa prestatzen ari da Cathe-
rine Marchand La Semaine du Pays Basque astekariko berriketaria. Lapurta-
rrar hunen biografia plazaratu du berriki kazetariak eta orain liburuan agertzen
diren eta ez diren argazkien bilduma agertuko du Senperen ekaina aldean. Itu-
rriaren bizia laburbiltzen duen hitzaldia ere eskainiko du Marchand-ek.

TTIPI-TTAPA
Hatsa elkarteak dei egiten die beren olerkiak

Hatsaren Poesia 2016 olerki bilduman agertara-
zi nahi duten idazle guziei. Ekarpenak berante-
naz urtarrilaren 31rako bidali behar dira.

Idatziak igortzeko baliatu beharreko helbide-
akhauekdira:Hatsaelkartea.OxtikeneaFR64310
Senpere, edo emailez olerkibilduma@sfr.fr
Olerki guziak, baldintza eta banaketarik gabe, li-
buruan,apirilaren3an,hemezortzigarrenaldikotz
eginen den Hatsaren Poesia egunean publika-
tuak izanen dira. Guztiak argitaratu ahal izateko,
egile bakoitzak gehienez lau olerki igor ditzake.

URTARRILAREN 31 ARTE

Hatsaren Poesia olerki bildumarako
lanak aurkez daitezke



Martxoaren 31
arte Herriko
Etxean

Joana GERENDIAIN
Uda huntan Sarako

herrian laneginnahidu-
tenek (lezeetan, herri-
an, aisialdi zentroan…)
gutun bat igorri behar
dute herriko etxera
martxoaren 31a baino
lehen. Lehentasunez
postuhoriek ikasleeizu-
zenduakdira,baldintza
bakarra 2016ko urtarri-
laren 1ean17urte ukai-
tea da.

Azpimarratu behar
da sasoilariek gehienik

hiru sasoin egiten ahal-
ko dituztela.

Idazkari berria
Marie-Lou Moyak,

herriko etxeko idazkari
nagusiak, bere erretre-
ta hartu du. Urtarrilaren
18 tikgoitiBeamontan-
dereakhartuduberese-
gida.

Jostun tailerra
Urtarrilaren 30ean,

larunbatarekin, Herriko
EtxekoEdantegian jos-
tun tailer bat antolatua
daMy Tandirekin. Ikas-
taldi horretan zorro bat
josten ikasteko aukera
emana da, bat eta hiru

orenen artean iraunen
du.20eurokopartehart-
zea galdegina da, ma-
teriala hornitua da . Ar-
ratsaldeko 2etan hasi-
ko da, tokiak mugatu-
ak dira. Izen emaiteak
ostatuan edo mail bat
igorriz info@mytandi.
com helbidera.

Pastiza salmenta
Urtarr i laren 31n,

i gande go i za rek i n
Zazpiak Bat dantza tal-
deak pastiza salmenta
bat eginen du plazan,
9etatik goiti.

Ihauteriak
Usaiaknahiduenbe-

zalaasteartegizenabai-
no lehenagoko astebu-
ruan ihauteriak ospa-
tzen dira Saran. Larun-
batean gazteak etxez
etxe ibiliko dira Sarako
auzoak haien kantu eta
dantzekin animatzen.
Igandeanhitzorduapla-
zan emana da dantzak
ikusteko eta zanpan-
tzarren auzia entzute-
ko.OndotikLurberi ge-
lan 3 eskolek antolatu-
tako bazkaria zerbitza-
tua izanen da.

Tripotx jatea
Otsailaren 13an he-

rriko kontseiluak erre-
tretan diren saratarrei
bazkaria eskainiko die.
Izenak otsailaren 5a
aintzin eman behar di-
ra herriko etxean.

Kirol emaitzak
Urtarri laren 17an

errubilariak Saran aritu
dira Amouxko ekiparen
kontra, eta 34-5 iraba-
zidute.Eskubaloianse-
niorrek Atarratzeren
kontra galdu dute 37-
12.
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GIZARTEA � LEHENTASUNEZ IKASLEEI ZUZENDUAK

Udako sasoineko
herri lanetarako
eskariak egin
daitezke

SARA

Jesus Mari
EIZAGIRRE OTXANDORENA
Sunbillan, 2015eko urtarrilaren 18an, 61 urte zituela

I. URTEURRENA

Zure azken arnasarekin itzali zinun kandela,
eguneroko kuluxka luzatu zinun horrela.

Sunbillan, Ermitagoian dago hutsune itzela,
aziendak ohartu dira Jesus Mari falta dela:
Non dago hurritz makila? Non dago zure txapela?
Zumaleku, Bostorratz… mila izarreko hotela,
bertan hartzazu atseden libre, haizeak bezela
hola sentitzen baitugu gure ondoan zaudela.

ETXEKOAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lezeetan edo herriko bertze lanetan ari daitezke ikasleak udan.
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HERIOTZAK
Benantzio Baleztena Santesteban,
Zubietakoa, urtarrilaren 5ean, 62 urte.
Lucia Sagaseta Sagaseta, Elizondo-
koa, urtarrilaren 6an, 87 urte.
Santiago Maritorena Etxenike, Be-
rroetakoa, urtarrilaren 10ean, 86 urte.
Francisco Etxandi Elorga, Gartzain-
goa, urtarrilaren 11n, 81 urte.
Maritxu Etxart Insausti, Legasakoa,
urtarrilaren 11n, 88 urte.
AnttoniZestauArribillaga, Leitzakoa,
urtarrilaren 13an, 93 urte.
Pascual IguzkiagirreZozaia, Igantzi-
koa, urtarrilaren 15ean, 80 urte.
Jose Ignacio Aranburu Ziganda, Eli-
zondokoa, urtarrilaren 16an, 66 urte.
Elisa Sedano Vallejo, Berakoa, urta-
rrilaren 16an, 88 urte.
Juliette Iriarte, Sarakoa, urtarrilaren
1ean, 91 urte.
JuanMari EskuderoHuizi, Goizueta-
koa, abenduaren 19an, 79 urte.
JuanitaEtxandiAristizabal,Gartzain-
goa, urtarrilaren 20an, 91 urte.

Hodei Eraso Gortari, Iruritakoa, urta-
rrilaren 13an.
Lur Aranburu Onandia, Lesakakoa,
abenduaren 30ean.
Xabat Hernandorena Arretxea, Le-
gasakoa, abenduaren 28an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Ez dago datu berririk.

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

.

Luciano
IRIARTE AGUIRRE

1956/10/07-2011/01/20
V. URTEURRENA

Atta, zure irrifar polita gogoratuz,
gure ondoan zaudela sentittuz,

zure ilusio eta ametsekin jarraituz
aurrera segituko dugu beti

zuri maitatuz.

ZURE FAMILIA
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A. AROTZENA | BERA
Pixkanaka bere bu-

rua elitean sartzen ari
denaren erakusgarri,
2015ean Costa Rican
izan da: «Urtero, Costa
Rican X-knights izene-
ko munduko freestyle
potentenetarikobategi-
ten da, motocrossa eta
bizikletak batera. Aur-
ten, mundu guztiko 8
txirrindulari hautatu di-
tuzteetaninengoenho-
rienartean.Mailahone-
tako erakustaldi batera
gonbidatzeakezdu ize-
nik neretzako», aipatu
digu Arribillagak.

Ez da 2015ak utzi
dion lorpenbakarra.As-
palditik lortzekoasmoa
zuen salto berezi bat
gauzatzekoaukera izan
du Bilbon abenduaren
26an,Blackflipbikoitza.
«Munduan jende guttik
lortzen du eta ni izan
naiz lortu duen lehen
euskalduna –dio harro-
tasunez Berako txirrin-
dulariak–. Laburbilduz,
airean, gibelkabi bolte-
reta ematea da. Doble
Backflipaosogutxi ikus-
ten den salto bat da eta
aspalditik lortzeko as-
moa nuen, baina egite-
ko momentua ailega-
tzenzenguztietan,atze-
ra botatzen nintzen,

saiatugabe.Azkenean,
entrenamendu aunitz
eta gero eguna ailega-
tuzeneta lortunuenbe-
hingoz». Horretaz gain,
hainbatsaltoberezi (eta
oraindik izen berezia-
goa dutenak) egiten di-
tu Arribillagak: 360 su-
perman, Backflip Tail-
whip, Backflip Super-
man, tailwhiphirukoitza
eta Frontflipak…

PALMARES ZABALA
Bere palmaresari

erreparatuz, aipatu be-
za l a , 2010ean e ta
2012an Espainiako
txapeldun izanzenpro-

fesionaletan eta FMB
WorldTourreanhasizen:
«Orduz geroztik –dio–
Alemania, Suitza, Ka-
nariar Uharteak, Italia,
Belgika, Austria, Polo-
nia, Frantzia, Costa Ri-
ca… eta hainbat toki-
tan ibili izan naiz urte-
ro». Munduko onenen
artean bosgarren pos-
tua izan da lortu duen
markarik onena, «hori-
en artean destakatzea
gaur egun oso zaila da
eta horretan nago…»,
aipatudigu.Hainbertze
salto, zilipurdi eta he-
galdirenartean,noizbe-
hinka erortzea eta min
hartzea ere suertatu
zaio, baina ez da kexu:
«Lesioaldetik, zorteas-
ko izan dudala uste dut
bainahalere, orkatileko
ligamentoak hautsi ni-
tuen behin, 7 edo 8 bi-
hurdura izan ditut, zer-
bikaletako bihurdura,
zuntz hausturaren bat
eta kolpe asko asko!
Baina besterik gabe»
onartu du irriz.

Urteberriarekinden-
boraldi berria presta-
tzeari ere ekin dio eta
aurtengohelburua,«as-
kobidaiatzeaeta2015-
eko markak hobetzea
izangoda inongo lesio-
rikan gabe». Munduan

harathonat ibiltzekoba-
besleak ere behar ditu
Arribillagak eta gaur
egun Indarri instalakun-
tzak,Scott,EnochProp-
het Clothing, Funbox
Factory,Klae,TSGPro-
tectionseta IrrisarriLand
dira.Hainzuzen, Igantzi-

koparkeaerabiltzendu
saltoak egiteko egural-
di ona denean, «insta-
lazio oso onak baititu
entrenatzeko, menditik
jautsieraketa rampabi-
kainak, baina batez ere
Indarrinentrenatzendut,
aitaren pabilioian».

22 urte bertzerik ez ditu Martxel Arribillaga
biker beratarrak, baina 12 urte zituenetik
bizikleta gainean saltoka ibiltzea maite du
eta azken lauzpabortz urteetan freestylean

profesional moduan lehiatzen da. Eta zer da
Freestylea? «Bizikletarekin saltoak egin eta
airean zauden bitartean akrobaziak egitea»,
bederatzi hitzetan laburbiltzen du Berakoak.

2010etik honat Espainiako lau onenen arte-
an dago (2010ean eta 2012an Espainiako
txapeldun izan zen) eta gaur gaurkoz, mun-
duko onenen artean lehiatzen da.

Martxel ARRIBILLAGA | Berako riderra

«Munduko onenen
artean sartzea hagitz
zaila da Freestylean,
baina horretan nago»

SALTO BEREZIA
«Munduan jende
guttik lortzen du
Blackflip bikoitza egi-
teko aukera izan nuen
abenduaren 26an
Bilbon. Ni izan naiz
lortu duen lehen eus-
kalduna. Aspalditik
lortzeko asmoa nuen,
baina egiteko
momentua ailegatzen
zenean atzera bota-
tzen nintzen.
Azkenean, entrena-
mendu aunitz eta gero
lortu nuen behingoz».

UTZITAKO ARGAZKIAK

Martxel Arribillaga Irrisarri Landeko instalazioetan eta
Munduan barna egiten dituen saltoetako batean.
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Oraindik
juniorra izan
arren, Estatuko
txapelketa
absolutorako
guttieneko
marka lortu du
Sunbillakoak

TTIPI-TTAPA
Lesiozbetetakoden-

boraldi baten ondotik
atletismopistetara itzu-
li zen Ane Petrirena In-
sausti atleta sunbilda-
rra urtarrilaren 9an Do-
nostiako Anoetan. Ez
nolanahi gainera, Gi-
puzkoako txapelketako
lehen jardunaldian eta

partehartze librekopro-
ban 200 metroko las-
terketa 24 segundu eta
59 zentesimatan egin
baitzuen.

Ma rka honek in ,
Pamplona Atleticon ari
den korrikalaria konpe-
tizioraatehanditikbuel-

tatu dela erran daiteke.
Alde batetik, 200 me-
troko bere marka per-
tsonalaegindupistaes-
talian edo indoor mo-
dalitatean;bertzetik,na-
hiz eta oraindik junior
mai lako atleta izan
(1997kootsailaren27an

jaioa da) aurtengo Es-
painiakoRankingabso-
lutoan lehen postuan
jarr i da eta, noski ,
martxoaren 5 eta 6an
Madrilen jokatuko den
Espainiako txapelketa
absolutorako guttiene-
ko marka lortu du.

27-30 irabazi
zion Urriza
faboritoari

TTIPI-TTAPA
Bigarren aldiz buruz

burukoMastererremon-
te txapelketa irabazi du
Xanti Uterga donezte-
barrak. Urtarrilaren 9an
Galarretan jokatutako
finaldotorean27-30 ira-
bazi zion Urrizari eta
frontoi luzean ere, gaur
egungotxapeldunari ira-
baztekogaidelaeraku-
tsi zuen. Dirua doblean
atera zen Urrizaren al-
de eta Iruñekoa 8-3 ira-

bazten jarri zenean iaez
zegoen dirurik jokoan,
apostuzaleek joan den
udako partidak baitzi-
tuztengogoan.Bainaez
zen horrela suertatu.
Utergak lanean segitu
zuen eta partida bede-
ratzina berdintzea lortu
zuen. Hortik joko eta
emozio handiko parti-
da ikusi zen.18-22koa
lortu zuen lehen alde
handia Utergak eta ge-
ro 19-25 ere jarri zen.
Tantu bakarrera hurbil-
zu zen Urriza (27-28),
baina azken biak Do-
neztebekoak egin zitu-
en.

«KONFIANTZA EMANEN
DIT TXAPEL HONEK»

Xanti Uterga hagitz
kontent zegoen garai-
penagatik etabatezere
Urriza bezalako txapel-
dun handi bat i i ra-
bazteagatik. «Iaz ere ti-
tulua irabazi nuen, bai-
na aurten gehiago ba-
lio du eta hagitz handia
da, txapeldunhandibat
delaerakutsi duenUrri-
zaren kontra lortu bai-
tut». Doneztebekoaren
ustez, bere jokoa inpo-

satzeak eman zion ga-
raipenaren giltza. «La-
sai etorri naiz, faborito
izatearen presiorik ga-
be eta horrek lagundu
dit. Ongi mugitu duda-
la uste dut eta nekatu
eginda.Atzetik joannai-
zenean ere lanean se-
gitu dut». Abenduan
frontoi laburreanere ira-
bazi zion, baina halere
Urrizakonena izatense-
gitzen duela uste du
Utergak: «Ez du bere
partidarik onena egin,

inondik ere, eta halere
27 tanto egin ditu. Ba-
koitzak bere ezaugarri-
ak jarri ditu mahai gai-
nean, baina nik gehia-
go gozatu dut nire jo-
koarekin berak berea-
rekin baino». Honek
etorkizunaribegirakon-
fidantza emanen diola
ere uste du Utergak:
«Orain frontoi luzeanere
irabazi diot eta nire bu-
ruan badakit irabazten
ahal diodala, etahorrek
laguntzen du».

ERREMONTEA � URTARRILAREN 9AN

Utergak Master
txapelketa
irabazi du
bigarren aldiz

ATLETISMOA � 200 METROKO LASTERKETAN

Espainiako
urteko marka
onena egin du
Ane Petrirenak

UTZITAKO ARGAZKIA

Ane Petrirena atleta sunbildarra, aire zabalean egindako proba batean.

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Xanti Uterga txapelduna eta Urriza azpitxapelduna, Master txapelketaren finalaren ondotik.
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Tailerrak
ETXALAR
Xaboia egiten ikasteko
tailerrak
Urtarrilaren 30 eta
otsailaren 6an.

ELIZONDO
Haurrendako
inauterietako tailerra
Urtarrilaren 30ean.
kapeluak eta mozorro-
ak egiteko aukera
Arizkunenean.

SARA
Jostun tailerra
Urtarrilaren 30ean
Herriko Etxeko edan-
tegian 14:00etan.

ELIZONDO
Fruta-arbolak
kimatzeko tailerra
Otsailaren 13an ki-
matzen aritu direnen-
dako eta 14an hasi-
berriendako.

Filmak
ARANTZA
‘Le Capital’
Urtarrilaren 31n.
17:00etan Baskulan.

DONEZTEBE
Urtarrilaren 31n
16:30ean zineman

Cómo entrenar a tu
dragón filma eta
18:30ean Espías
Erreka Guraso elkar-
teak eta DBHko 4.
mailako ikasleek anto-
latua.

Antzerkia
IRURITA
‘Bikokote’
Otsailaren 14an,
17:00etan Damaso
Zabalza Gizarte Bilgu-
nean. Bertso, antzerki
eta txotxongiloak bil-
tzen dituen haurren-
tzako emanaldia.

Aurkezpena
ETXALAR
Bidazi elkartearen
aurkezpena
Urtarrilaren 28an,
18:30ean Kultur Etxe-
an proiektuaren nondik

norakoen azalpena.

Bertsolaritza
ESKUALDEA
Bardoak taldekako
bertso ekimena
Urtarrilaren 29an,
22:00etan Leitzako
Atekabeltz gaztetxean

Leitzako Atekaberts
vs. Barañaingo Bara-
ñetak.Urtarrilaren 31n
Lesakako Arranon
12:00etan lehenengo
saioa Lesakako Uni-
bertsolariak vs. Al-
tsasuko Bota lasai eta
15:30ean Lesakako
Tantirubertso vs. Lei-
tzako Atekaberts.

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

Inauteriak
SUNBILLA
Eskea eta gurdiak
Urtarrilaren 29tik
31ra.

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

IGANTZI
Etxez etxeko eskea
Ilbeltzaren 29 eta
30ean.

ARESO
Eskea, mozorroen
desfilea...
Ilbeltzaren 29 eta
30ean.

URDAZUBI
Etxez etxeko eskea
Otsailaren 5, 7, 8 eta
9an.

ELIZONDO
Orakunde, mozorro
desfileak...
Otsailaren 4, 5 eta
7an.

BERA
Kaldereroak, inude eta
artzainak, mozorroak...
Ilbeltzaren 30ean eta
otsailaren 3, 4, 7 eta
8an.

LESAKA
Zako zaharrak
Otsailaren 3, 4, 6, 7,
8 eta 9an.

GOIZUETA
Zagi dantza
Otsailaren 6, 7, 8, 9
eta 13an

ETXALAR
Eskea eta karrozak
Otsailaren 4, 7, 8 eta
9an.

SARA
Eskea eta zanpantzar
Otsailaren 6 eta 7an

››
ITUREN | 2016.02.14
Artisau eta nekazarien
produktuak bertatik bertara

Hileroko azokak kolorez bete-
ko du Iturengo plaza. Ohiko
produktuez gain, labe mugi-
korra ere bertan jarriko dute
nahi duenak erabili dezan.

Azoka

SUNBILLA | 2016.02.02-19
Inauterietako argazki
hoberenaren bila

Inauterietako argazki ederrenak
saria izanen du aurtengoan ere.
Parte hartu nahi dutenek otsaila-
ren 2tik 19ra bitarte aurkez ditza-
kete euren lanak Udaletxean.

Lehiaketa

ELIZONDO | 2016.01.31
Musika eta gitarraren laguntzaz
hip hop kantuak osatzen

Oskar Estanga bertsolariak
gidatuta Errimatuz garenera
arrimatuz kantaldia izanen da
Arizkunenean 19:00etatik
aurrera.

Musika

urtarrilak 28 - otsailak 11

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Makil hotsen erritmoan,
Agateri kantuan

Antzinako ohiturari
eutsiz, eskualdeko hain-
batherritanospatukodu-
te Agate bezpera otsai-
laren4an.Makilakeskue-
tan hartu eta erritmoa
markatzeko lurrean joaz,
kopla zaharrak eta berri-
ak abestuko dituzte.Zo-
rion etxe hontako denoi,
Santa Ageda bezpera...
Herrigehienetanhaurrak
goizean ibili ohi dira ka-
rrikazkarrikakantuaneta
iluntzeanberriz,gazteeta
helduentxandaizatenda.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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DONEZTEBE
Eskea, karroza
ikusgarriak...
Otsailaren 4, 5 eta
6an.

Musika
BERA
Kolpatu taldearen
kontzertua
Ilbeltzaren 30ean,
23:00etan Kataku
ostatuan. Dohainik

SENPERE
H-Eden taldearen
kontzertua
Otsailaren 14an,
17:00etan Larraldean.

ELIZONDO
‘Errimatuz garenera
arrimatuz’a
Ilbeltzaren 31n
19:00etatik aurrera
Arizkunenean.

Mendi ateraldiak
ZUGARRAMURDI
Sara-Bera
Otsailean Atxuria
mendi taldekoek.

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. Asteartetan
19:30ean, ortzegu-
netan 18:00etan eta
igandetan 10:00etan.

Literatura beltza ardatz hartuta, (H)ilbeltza Bel-
tzaz web aldizkaria sortu du Baztango Ilbeltza

taldeak. Iazko eta aurtengo nobela beltzaren as-
teetan landutako informazio guztia bildu dute ber-
tan, generoa bera ardatz hartuta. Horretaz gain,
euskal nobela beltzaren inguruan sor daitekeen
guztia partekatzeko atari digitala izatea ere nahi
dutenez, idazle, itzultzaile, kazetari edota norba-
nakoen gogoetek ere izango dute lekua bertan.
www.ilbeltza.eus helbidean aurki litezkeen eduki-
en artean, Pello San Millan baztandarraren argazki
beltzak, elkarrizketak, liburu aipamenak, beltzo-
metroa... daude.

SokaHots orkestra lagun duela argitaratu du
Maddi Oihenart zuberotarrak bere azken la-

na, herri musika oinarri duen seigarren diskoa.
Hamaika kantu bildu ditu bertan eta aipagarria
da Zuberoako herri musika eta hizkuntz musikal
garaikideak uztartzekobideandisko honekin egin
duen urrats berria. Jeremie Garat musikariarekin
lan egin du, Noir Desir-eko Bertrand Cantatek bi
kantutan hartu du parte eta hitzen josketan
Itxaro Borda eta Leire Bilbao idazleak aritu dira.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Talka records, 2015

Doi

Musika

OIHENART, MADDI &
SOKAHOTS ORKESTRA

Literatura beltzaren
txokoa

Internet

WWW.ILBELTZA.EUS

Kolonbia, Bolivia, Kurdistan, Ekuador eta Ser-
biara egindako lan-bidaietako testu laburrek

osatzen dute Bost truke. Bazter horietako ger-
takari txikien marrazki-sorta moduko bat da:
hizkuntza-komunitate gutxituekiko harremanak,
kooperazio linguistikoaren pausuak, Boliviako
gobernuaren inguruko konturen bat, Serbiako
ezker sindikatuen jardunaldikoak…. Jasokinak
ibilbidean jasota geratutako puskak dira, egoe-
rak, ekintzen apunteak eta lehen pertsonan ida-
tzitako gogoetak. Tarteka, kitxuak, aimarak, na-
sak, kurduak edo eslaviarrak munduaren ertze-
tako ondoezei buruz ari dira testuotan. Eta, ohar-
kabean, euskararen herriaz ere bai.

Pamiela, 2015

Bost truke

Liburua

SARASUA, JON

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus

Inauteriak «batzuei au-
nitz gustatzen zaizkien
bestakdiraetabesteba-
tzueiezerez».PedroJua-
nentzat «urteko bestarik
onenakdira».Ezagutzen
dutenekjakingodute«bi-
zi» egiten dituela. «Tipo
normala»eta«xelebrexa-
marra» dela dio, horre-
gatik ibili dasaltsandue-
la bizpahiru urte arte
«inauteritako asteartean
eraetagauzaezberdinez
mozorrotuta»koadrilare-
kin batera. «Orain pixkot
utzita daukagu, pixkot
hoztu da, baina pentsa-
tzen dut itzuliko garela».
Mozorro eta karroza au-
nitzmontatudituzte «zir-
koaekarri»zutenekooroi-
tzapen «polita» du esa-
terako. Inauterietanegu-
na luzatu egiten da, bai-
na Arroxek dio «dudan
adinarekin nahiago dut
egunekogiroa,gauakda-
goeneko nahastu egiten
gaitu eta». Mozorrotzea
aunitzgustatzenzaio,bai-
na«aurpegiabetibistan»
eramaten du «ezagutze-
ko gisan». Nahiz eta ka-
rrozarik ez egin, «17-18
urterekin»kintobestaan-
tolatzen hasi eta gaur
egunerarte ez dute ohi-
turagaldu.Beraz, «hil ar-
te» eginen duten bazka-
ria ere ez da faltako aur-
tengoan.

«Badira bi-hiru urte
ez dugula karrozarik
egin, baina nik uste
itzuliko garela»

Nire aukera

Pedro Juan LASAGA
Etxalarko inauterizalea
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ZERBITZUAK
klase partikularrak

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

LANA
eskariak

BeraedoLesaka ingu-
ruanemakumeaeskain-
tzen da etxeko lanak
egin, adineko jendea
zaindu,bulegoakgarbi-
tu...�948630914/�678
903294.
Zaintzalanetanesperien-
tziaduenemakumeaes-
kaintzen da adinekoak
edota haurrak zain-
tzeko. Orduka edo in-
ternamoduan aritzeko,
Elizondoetaingurukozo-
naldean. Interesa dute-
nekdeitumesedez�632
626760.
Lesaka edo inguruan
emakumea lanbilada-
bil.Garbiketalanakegin,
adinekoak edo haurrak
zaindu,dendetankutxa-
zainedobiltegianaritze-
ko prest. �642 993776.
Neskagazteakberebu-
rua eskaintzen du arra-
tsalde eta asteburue-
tanlaneanaritzeko;hau-
rrakzaintzen,etxeakgar-
bitzen eta baita komer-
tzioetanere.9urtekoes-

baditu. Igogailuarekin.
Etxe aitzinean parking
bat dago. Komodidade
guztiak biltzen ditu oro-
korrean. Etxea berri be-
rria dago. 210.000 euro.
�666 115642.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ORONOZ-MUGAIRI.
pisu berria errentan
eman nahi da, moblez-
tatua, igogailua eta be-
rogailuarekin.Sukalde-
egongela,bainubat, lo-
gelabat eta trastelekua
dauzka.350euro.�663
312557.
LESAKA. Pisua erren-
tan eman nahi da, su-
kalde elektrikoa eta su
bajuarekin.Trastelekua,

arte eta artisautza taile-
rra montatzeko bajera
edo lokal bila gabiltza
alokairuan hartzeko.
Handixamarrabadaho-
be. �645 013213.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ARANTZA. San Jose
mugartean landa-lurza-
tia salgai. 5. poligonoa,
745.partzela, belagia,
885,59 m2ko azalera.
Prezioa negoziatzeko.
�619957962(deitume-
sedez 16 :00e ta t i k
20:00etara bitartean.

ZERBITZUAK
psikoanalista

balkoia eta garajea di-
tu.�661 262531.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA edo inguruan
etxebizitzaerrentanhar-
tunahida.�642993776.

Bortzirietanbaserriedo
bordabaterrentanhar-
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
Baztanen berritzeko
dagoen baserri edo
borda errentan hartu-
konuke,erostekoauke-
rarekin. �663 591776.

GARAJELOKALAK
errentan emateko

LESAKAedo inguruan

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.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 63.000
euro. �646 774117.

LEGASA. Baserria sal-
gai, mobleztatua. 3 so-
lairuditu,110m2koaba-
koitzaeta6.000m2ko lur
eremua. �607 446909.
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-
deadena tokibereandi-
tuena; garajea, trastele-
kua, eta bizikletak-sille-
tak gordetzeko gela ere

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 30 €

Zerri gizena
0,947 € kiloa.

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,98
1.koa 3,75
2.koa 3,55
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,24
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
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: 8,00/9,00
8-10 kilokoak: 7,40/7,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 8tik 15era bitarteko prezioak)
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Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.
ORONOZ.Egurraxehe-
tua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Akaziazko 200 pikete
salgai. 1,80metroko al-
t ue ra du te . � 627
133010.

DENETARIK
bertzelakoak

LESAKA.Goizargiarro-
padendangaltza-barre-
nak hartzen ditugu,

nahizetabertanerosiak
ez izan. Mairu jantziak
ere egiten dira. �616
520768.

perientzia komertzioan.
�618 968580.

LANA
eskaintzak

Harreran lan egiteko
pertsona bat behar da
Etxalarko bentan. Eus-
kara, gaztelania, fran-
tsesa eta ingelesa jaki-
teabeharrezkoada. 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,
gauezez.�690388134
/�948 599045.
LESAKA. Atxaspi ho-
telean sukaldaria eta
garbitzailea behar ditu-
gu. �628 610019.
On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.

MOTORRAK
salgai

Peugeot 406 kotxea
salgai. Turbo Diesel
Coupe. Ongi zaindua.

21.700kilometro.�948
393041.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

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

ALKAIAGA.Lesakanbi
ahuntz ñaño beren
umeekin salgai. �948
630945.

GOIZUETA. 4 urteko
zezena. Mendiko limo-
sina. �680613474.

ANIMALIAK
oparitzeko

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

Zakurkumeak opari-
tzeko. Aita artzain za-
kurra (osoona) eta ama
ere oso zintzoa. �650
797669.

DENETARIK
salgai

Salako armairua,ma-
haia eta 6 aulki, egoe-
ra oso onean, salgai
daude, prezio interes-
garrian. �628508300
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€
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HEGOI ZELAIETA

lesakarrak 2
urte bete ditu
urtarrilaren
16an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat etxeko
gixonari atta eta
amaren partetik.

Lesakako HEGOI

ZELAIETAk 2 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta aunitz
urtez Lesakako
familia guztiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

Zorionak ALAIN!
Arantzako eta
Zarauzko fami-
liak muxu handi
bat eskaintzen
dizu urtea bete
duzulako urta-
rrilaren 11n.
Muxu handi bat.

OIHAN ZABALETA MERINOk
abenduan 29an urtea bete zuen.
Urte askoz Leitzako familiaren
partetik.

Arraiozko AIORAk 3 urte bete ditu
urtarrilaren 22an. Zorionak familia
guziaren partetik eta berexiki bere
anai Oinatzen partetik. Muxu
haundi bat.

ANDRES ALTZUGA-
RAI CONTRERASek
4 urte bete
zituen urtarrila-
ren 17an.
Zorionak Alman-
dozko aitatxi,
amatxi eta osa-
baren partetik.

Zorionak AMATXI INAXI! Urtarrilaren
29an 100 urte beteko ditu. Ederki
ospatuko dugu! Muxu haundi bat
Igantziko biloben partetik.

IZARO eta JOSU LARRAIOZ ALZURIk,
ilbeltzaren 14an eta 28an urteak
bete dituzte. Aunitz urtez familia
osoaren partetik. Musuak

Aunitz urtez IZARO eta JOSU!
Musuak baserriko kuadrilaren
partetik!!!

Sunbillako BEATRIZ MANTEROLA

PETRIRENAri urte berri on bat
desiatzen diogu, ondoko bi Pablo
eta familiaren partetik. Segi joan
den udazkenean ateratako
argazki honetan bezalaxe!

MANUEL ETXEBERRIA eta MARITXO

ELIZALDEk urtarrilaren 19an 64
urte bete dituzte ezkondurik.Milla
zorion eta muxuak famili guztiaren
partetik. Aupa attona eta amona
eta segi horrela.

Goizuetako EILA LARRALDE

AROZENAk 3 urte beteko ditu
ilbeltzaren 31n. Zorionak politta
eta muxu asko etxekoen partetik!

LANDER ZABALETA MERINOk urtarri-
laren 19an 3 urte beteko ditu. Urte
asko eta muxu potoloak, Leitzako
familiaren partetik.

Gure itxeko prin-
tzesak 3 urte
bete ditu urtarri-
laren16an.Aunitz
urtez Pottoki
denen partetik
eta berexiki atta
eta amaren
partetik. Muxuak

Dantxarineako ALICIA OLAIZOLA ri
eta bere seme xarmant PABLO ri
Bonne Année opa diegu! Urte berri
on! Iparraldetik muxu aunitz!

ELOISA RIVAS

ROTELLAk bi urte
beteko ditu
urtarrilaren
30ean. Aunitz
urtez familia
guztiaren parte-
tik eta muxu
haundi bat!

MAIALENek
urtarrilaren
27an 6 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo!

ADEIk otsailaren
3an 3 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure potxoloari
eta mila muxu
potolo!

MIKEL ZABALA

ORMAZABAL ek
10 urte beteko
ditu ilbeltzaren
29an. Urte asko-
tako, egun on
bat pasatzeko,
familiaren parte-
tik muxu asko!

Aunitz urtez
rubia! 27 muxu
goxo ALIX

errota-zaintzai-
leari!

Lesakako HEGOI ZELAIETA URRIZAk
urtarrilaren 16an bi urte bete
zituen. Zorionak morroxko Oizko
attona, amona, izeba eta osabaren
partetik.

Aunitz urtez
polita!!! Muxu
haundi bat fami-
lia guziaren par-
tetik eta berexiki
Asierren parte-
tik. Ongi pasa
eguna!!!
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