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Mikel ZUBIETA | Etxalarko ingeniaria

«Bizikleten transmisioa hobetzeko
mekanika eta elektronika baliatu ditut»
Plateren errendimendua hobetu eta erabilerraza-
goa izateko sistema sortu du Mikelek. Enpresa
industrialen lehiaketan ideia onenaren saria jaso
eta produktua merkaturatzeko lanean ari da orain.

ELKARRIZKETA � 3

Iritzi ugari baina, epaia bakarra

OTSAILAREN 1EAN

Bidasoko trenak
mendea bete du
Lehen ibilbide hartan,
Irungo Kostorbe gelto-
kitik Donezteberako
bidea egin zuen. � 21

Herri kiroletako mundu mailako bi hitzordu garran-
tzitsu jokatuko dira heldu den astean. Otsailaren 18tik
21era Munduko Sokatira Txapelketa Volendamen
(Holanda) eta Munduko Aizkolari Azkarrena nor den
erabakiko da otsailaren 21ean Tolosako Zezen Plazan.
Kirolariak garaipen bila eta zaleak ere alboan, giro
beroa izaten da halakoetan; txapeldunik bada galtzai-
leren bat ere behar dela ahanzteraino. Ingurumari

horretan, kale edo bale errateko ardura duten horien
ikuspegia bildu nahi izan du TTIPI-TTAPAk. Bi dira
eskualdean herri kiroletan epaile aritzen direnak,
Angel Telletxea eta Urtzi Loiarte. Duten arduraren
jakitun dira eta denak kontent gelditzea «ia ezinez-
koa» dela badakite «bertzeek lana ongi egin deza-
ten saiatu eta legea betearaztea da gure lana».

ERREPORTAJEA � 4-5

GIZARTEA � 10

1.099 langabetu
ilbeltz hondarrean

89 langabetu gehia-
gok eman dute izena
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan, langabetu
tasa %8,81 igoz.
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Duela urtebete lana utzi eta bizikleten plate-
rak hobetzeko proiektuan buru-belarri sartu
zen Mikel Zubieta etxalartarra. «Proiektua
lankide batekin batera» gauzatu du eta

«hagitz garrantzitsuak izan dira bien arteko
eztabaidak» erabakiak hartu ahal izateko.
Enpresa-industrialen lehiaketara aurkeztu
eta ideiarik onenaren saria jaso zuen 2015.

urte amaieran; «2.500 euroko txekea» bate-
tik eta «IMHko (Makina Erremintaren
Institutua) irakasleen laguntza eta bertako
makinak erabiltzeko aukera», bertzetik.

Mikel ZUBIETA ANDUEZA | Enpresa-industrial ideiarik onena

«Proiektuaren etorkizuna ez daukat
ziurtatuta, baina saiatu beharra dago»
Garbiñe ALTXU |
Azaldu iezaguzu aur-
keztutako proiektua...
Bizikletenkanbioetanpla-
teren kanbioen funtzio-
namendua piñoien kan-
bioen funtzionamendua
baino maila bajuagoan
dago; zakarragoa da eta
fidagarritasun guttiago
dauka. Horregatik, aha-
lik eta guttien erabiltzen
da,konbinazioaunitzde-
saprobetxatuz; gaur
egungobizikleta batek 2
plater eta11piñoi izanik,
13-14 konbinazio baino
ezdiraaprobetxagarriak.
Nik planteaturiko plate-
renkanbiomekatronikoa-
rekin,aldiz,aunitzezsua-
bitate eta fidagarritasun
handiagoa lortzen da,
konbinazio denak apro-
betxatudaitezkeetakan-
bioak sekuentzialki edo
automatikokieginenlira-
teke. Honela, errendi-
mendua eta erabiltzeko
erraztasuna hobetuz.
Horregatik,produktuhau
bai zikloturisten eta bai-
ta hiriko ziklisten intere-
sekoa izanen dela pent-
satzen dugu.
Zer da sistema me-
katronikoa?
Mekanika eta elektroni-
kabateratzendituensis-
tema bat.
Proiektuan buru bela-
rri sartzeko, lana utzi
zenuen. Ziur zinen on-
gi aterako zela?
Ez,etaoraindikereezna-
goziurproiektuaaitzine-
ra ateriko denik. Baina
dudak kentzeko saiatu
beharra dago. Proiektua
aitzineraateratzenezba-

da ere, esperientzia po-
sitiboa izanen da segu-
ru. Ikastenarinaizena ni-
re etorkizunerako balia-
garria izanen dela irudi-
tzen zait.
Nolabururatuzitzaizun
ideia?
Nikbetidanikizandutbizi-
kletekikoafizioa,baikiro-
lariarenikuspuntutikbai-
ta ingeniariarenetik ere.
Bizikletaren gabeziak
sentitu ditut eta ideia pi-
la bat planteatu ditut ur-
teetan zehar hauek kon-
pontzeko. Prototipo ba-
tzuk ere egin ditut, baina
azkenideiahonisoilikiku-
si dizkiot komertzializa-
tzeko aukera garbiak.
Zenbat denbora behar
izan duzu ideia saritua
garatzeko?
Urtebete daramat ideia-

rekin. Aukera guztiak
aztertu eta hoberenak
teknikoki garatu ditut ur-
te honetan. Orain proto-
tipoafabrikatzeaetaideia
praktikara eramatea fal-
ta da.
Proiektua gauzatzeko
laguntzarik izan al du-
zu?
Bai,proiektualankideba-
tekinbateraegitennabil.
Proiektuabideratzekoor-
duan erabaki aunitz har-
tubehar izandiraetaho-
rretarako hagitz garran-
tzitsuak izandirabienar-
teko eztabaidak. Orain
IMHren partetik (Makina
Erremintaren Institutua)
laguntza jasotzen gabil-
tza prototipoaren fabri-
kazioan eta aurrera be-
gira produktua komer-
tzializatzekokolaborazio-

akbeharkodira;hornitzai-
le,fabrikatzaile,banatzai-
le eta inbertsoreekin.
Saria jasotzea espero
al zenuen?
Bai.Planteaturikoproiek-
tu enpresarialari zentzu
handia ikusten diot eta
aurkezturikodokumenta-
zioaetaegindakoaurkez-
pena ongi prestatu nitu-
en.
Zein izan da jasotako
saria?
2.500 euroko txeke bat,
baina batez ere IMHko
irakasleen laguntza eta
bertako makinak erabil-
tzeko aukera. Lortutako
sarihonekinlehengopro-
totipoafabrikatzeaespe-
ro da.
Proiektua patentatze-
kozeinpausuemanbe-
har dira?
Aldeteknikotik ideiagar-
bi eta guztiz definituta
eduki behar da, alterna-
tibaguztiakkontuanedu-
kita. Alde juridikotik i-
deiak modu egokian lo-
tu behar dira eta hitz ze-
hatzak erabili. Patentea-
renerredakzioaongiegi-
teko, patenteetara dedi-
katzen den enpresa ba-
tekin egin beharra dago.
Azken pausua merka-
turatzea izaten da. No-
lako merkatua aurrei-
kusten duzu?
Nahizetamerkaturatzea
oraindik hagitz urrunda-
goen, mundu mailako
merkatubatibegiraegon-
go ginateke. Munduan
urtero 130 milioi bizikle-
tasaltzendirelakontutan
hartuta, merkatu poten-
tziala hagitz handia da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Enpresa industrial ideia onenaren saria irabazita, txekea jaso zuen Elgoibarko udaletxean.

KONBINAZIO GEHIAGO
«Gaur egungo bizikleta
batek 2 plater eta 11
piñoi izanik, 13-14
konbinazio baino ez
dira aprobetxagarriak.
Nik planteaturiko pla-
teren kanbio mekatro-
nikoarekin, aldiz, auni-
tzez suabitate eta fida-
garritasun handiagoa
lortzen da, konbinazio
denak aprobetxatu
daitezke eta kanbioak
sekuentzialki edo
automatikoki eginen
lirateke. Honela, erren-
dimendua eta erabil-
tzeko erraztasuna
hobetuz».
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KIROLA� EPAILEAK KONTU KONTARI

Burua hotz
eta begirada
zorrotza
Herri kiroletan epaile lanetan
aritzen diren eskualdeko bi
herritarrekin bildu da TTIPI-TTAPA

Eneritz IRAOLA
Plazetan aurpegi

ezagunak dira Urtzi
Loiarte (Igantzi) eta An-
gel Telletxea (Elizondo)
epaileenak. 2007anha-
si zen Loiarte ofizio ho-
netan «herrian bazen
ohitura handia herri ki-
roletarako eta banituen
kuadrilakoak bizkorki
herri kiroletanaritzenzi-
renak. Epaile gutxi zeu-
dela jakin nuen, gustu-
konuenmunduhaueta
JoseluRetegiherritarra-
ren bultzadarekin epai-
le izateko pausoaema-
teaerabakinuen».Telle-
txeaberriz,duela25bat
urte hasi zen epaile la-
netan «Arraiozen soka-

tira taldea osatu genu-
enetahiruurtearitunin-
tzenbertan.Baina lana,
entrenamenduak... go-

gorra zen niretzat eta
sokatira uztea erabaki
nuenean, Federaziotik
etorri zitzaizkidan epai-
le izannahiotenuengal-
dezka.Hainbertzeerra-
nez erranez, baiezkoa
eman nuen».

ARAUDI BEREZIA
HERRI KIROLETARAKO

Epaile izateko lehen-
biziko lana «herri kiro-
letakoarauakbiltzendi-
tuen liburuxka bat ira-
kurri eta ikastea da.
Azterketaeginetagain-
ditutakoan, lehenbiziko
urteetan epaile betera-
noenondoanaritzenda
hasiberria praktika har-
tzeko». Biek urtetako
esperientzia duten ar-
ren , l i bu ruxka ho-
rretara behin baino ge-
hiagotan jo behar iza-
ten dutela aitortu dute
«zaila da puntu guztiak
buruan izatea». Horre-
gatik proba aitzineko
egunean ez omen da
kalte izaten «liburuxka
errepasatzea».

PROBA BAKOITZAK BERE
BEREZITASUNAK

Partaidekopuruaren
araberakoa izaten da
probetan epaile kopu-
rua«hiruaizkolariariba-
dira lanean, hiru epaile
egonendira.Erakustal-
dietanberriz, epaileba-
karrarekin nahikoa iza-
tendaaunitzetan».Epai-
leen egitekoa ere alda-
tu egiten da probaren
arabera «adibidez so-
katirara joaten zarene-
anpisaketabateginbe-
harra duzu proba aitzi-
netik.Aizkorara joanda-
koanegurraneurtu,pro-
ba konbinatua denean
plazamoldatudagokion
neurrira... eta horretaz
gain, bakoitzak bere
araudizehatzadu»azal-
du dute.

EPAILEEN IRUDIA
Herritarrek epaileen

inguruan zein irudi du-
ten galdetuta denetik
egonendenarren, «sal-
tsa handiegirik» ez du-
tela izan diote «beti ba-

da bakarren bat ez da-
goena sobera gustura
egiten duzun lanarekin
edohartzendituzunera-
bakiekin baina norma-
lean errespetuz trata-
tzen gaituzte».

Haiek gabe ez legoke lehiaketa, erakustaldi edo
apusturik. Eurena da azken hitza; txapela nork
jantziko duen erabakitzearen ardura. Horregatik,
kritiken jomuga ere izaten dira «denek irabazle
izan nahi eta ahantzi egiten da norbaitek galdu
behar izaten duela». Afizioz hasi ziren eta urteak
daramatzate euren lana ahalik eta hobekien
egiten saiatzen «legea betearazi, bertzerik ez».

TENTSIOA
«Beti baduzu urduri-
tasun punttu bat eta
nik uste hori ere
behar dela. Sobera
lasai joan ezkero
agian, zerbaitek ihes
eginen dizu. Adi ibili
beharra dago»

Urtzi LOIARTE
Igantziko herri kirol epailea

UTZITAKO ARGAZKIA

Urtzi Loiarte, egurraren diametroa egokia ote den neurtzen.
DATUA

10
EPAILE ARITZEN DIRA

HERRI KIROLETAN
NAFARROAN

Horietatik bi dira
eskualdekoak. Kopurua
hain ttikia denez, egun

bakarrean proba bat baino
gehiago epaitu behar

izaten dituzte.

Herri kiroletan, «sokatira da epaitzeko
modalitatezailena»Angel etaUrtzirenus-
tez. «Hamasei pertsona dituzu sokari
tiraka eta zu bakarrik zaude haien
aitzinean.Faltakdirelaeta,erabakiasko
hartu behar izaten dira».
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Aho beroren bat ere
suertatuomenzaie inoiz
inguruan «betibadabat
edobertze zerbait erra-
ten dizuna. Baina gero
behardendenboranho-
riek dira isiltzen lehe-
nak. Kejaren bat baldin
badute behar den toki-
anezduteegitengero».
Beraiek ordea, ez dute
sekula arazorik izan eta

alde horretatik gustura
daude oso. Anekdota
gisara ordea, gogoan
duTelletxeak,«behinso-
katiraprobabat ikusten
ari nintzela, epaile bati
nola tiratu zion ikusle
batek zapata bat».

MOMENTUAN ERABAKI
BEHARRA

Segundo gutxian
erabakibehar izatendu-
tekirolarien jardunaba-
lekoa izan den «ez da-
go berriro ere telebis-
tan begiratzerik, mo-
mentuan hartzen duzu
erabakia eta horrekin
seg i beha r duzu
aitzinera» dio Loiartek.
Adibideargiaeregaine-
ratu du Telletxeak, «ha-
rriprobetansegundoha-
marrenetan behar duzu
erabaki, harria ongi ni-
belatuduten,inorkezdu-
en deus ikutu, harrija-
sotzailea ongi xutik gel-
ditu den... azkar eta adi
egon behar da».

HANKA SARTZEAK
Hanka ere sartu izan

dutelaonartzenduteeta
halakoetan «proba bu-
katzendelarik,kirolarie-
kinsolastuetahutsegin

dugula onartu, ez dago
bertze erremediorik. Ez
dubueltarik.Gure lana-
ren ardura, pisua, ho-
rixe da. Zorionez, pla-
zangertatzendena,pla-
zan gelditzen da» dio
Telletxeak. Loiartek ere
haladio, «mahai inguru-
an solasten duzu, tira-
biraren bat izan bada
baina ez da haratago
joaten».

GIROA BERO, BURUA HOTZ
Herri kirolen buel-

tan, zaleak ez dira urru-
ti izaten eta horrek be-
raien lana batzuetan

zaildu egiten duela ai-
tortu du Loiartek «tal-
deetako baten herrian
jokatzenbadaadibidez
herri kirolprobabat, tal-
dearen jarraitzaileguzti-
ak hor izanen dituzu,
jendea gehiago bota-
tzen da gainera. Baina
burua hotz, zuk zure la-
na egin behar duzu.
Bertzeek ongi egin de-
zaten saiatu eta legea
betearazi bertzerik ez».

HARREMAN BEREZIA
Baina, tentsio une

guztien ondotik, ga-
rrantzitsuena «plazan

pastendena,plazangel-
ditzen dela da» labur-
bilduduTelletxeak.Ho-
rren erakusle da, epai-
leek kirolariekin eta eu-
renhurbilekoekinduten
harreman ona. «Euskal
Herri guztian, hainber-
tze lagun izateko auke-
ra eman dit epaile ari-
tzeak..Arraskontentna-
go, giro bikaina dugu-
lakogureartean».Ezda
harritzekoa, marraren
alde batean edo ber-
tzean bada ere, afizio
berak lotzen dituelako:
herri kirolekiko maita-
sunak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gurdi-altxatze txapelketan Angel Telletxea lanean.

Angel TELLETXEA
(Elizondo)

«Kirolariek irabaztea
bilatzen dute eta
arauen mugan
ibiltzen dira. Malizia
punttu horrek badu
xarma. Oraindik ez
zait tranpa handi
batengatik proba
bat gibelera bota
beharra suertatu»

Urtzi LOIARTE
(Igantzi)

«Herri kirolak segida
alde guztietatik
behar du. Kirolariak
behar dira, baina
komeniko litzateke
epaileak ere gehi-
tzen joatea. Batak
bertzea gabe nekez
iraunen du eta».

Urte guzti hauetan ehundaka probatan aritu dira epaile eta kirolariak
garaipena lortu nahirik «malizia punttu batekin jokatzen» dutela badaki-
te. Arauen mugan ibiltzen dira eta «batzuetan euren alde izanen da eta
bertzeetan berriz, euren kontra. Arriskatzen denak badaki zer jartzen du-
en jokoan». Hala ere, herri kiroletan nahiko legalak direla iruditzen zaie.
Guztiok ezagutzen ditugun tranpa ttikiak hor daude jakina «badakigu se-
gan biltzaileek belarrarekin batera, harrapatuko duten guztia jasoko du-
tela; harriak eta harriak ez direnak. Ur botila edaten ari zenaren itxura egin
eta botila belar multzora bota nahian harrapatu izan ditut». Sokatiran ere
pasatzen da, «hamaseiri begira ari zara, zu bakarrik. Eta zu zaudenean
alde batera begira bertze aldekoak probesten du tranpa egiteko, berriz
begiratzen duzunerako goratzen da eta badirudi hor ez dela deus pasa».
Tranpa ttikiak dira, «eta horiek ere kirolaren parte dira» diote irriz.

HUTS EGITEN BADA
«Proba bukatzen
delarik, kirolariarekin
solastu eta huts egin
dugula onartu, ez
dago bertze erreme-
diorik. Ez du buelta-
rik. Gure lanaren
ardura horixe da»

Angel TELLETXEA
Elizondoko herri kirol epailea

«Ez zaigu sekula pasa tranpa handi batengatik
txapelketa bat gibelera bota behar izatea»
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Leitzako aizkolariei buruz Agustin Aranbururen bideoa
Aizkora eta bideogintza. Bere bi afizioak bilduz, Aizkolariak eta lasterkariak bi-
deoa egin eta herriko zineman jendaurrean aurkeztu zuen duela hamar urte
Agustin Aranburu leitzarrak. Urtebetez, 22 leitzarren hitzak bildu zituen: aizko-
laria, lasterkariak, desafioak eta kirol hauen inguruko pasadizoak laburbildu zi-
tuen bi orduko bideoan. Noizbait plazan aritutako 125 leitzar kontatuak zituen
eta horien artean «Gartziarena eta Astibia izan dira Leitzako aizkolari handie-
nak, baina beste mota bateko lanetan, enbor batera eta, badira marka onak
egindako beste aizkolari batzuk ere».

Gure euskal abizenen kontura aipatu nahi da-
tzuet:ohartuzareteabizenberabimodudes-
berdinetan ahozkatzen dela? euskaraz min-

tzatzen bagara gisa batera, eta erdaraz ari bagara,
bertzera.
Konturatunaizerdarazahozkatzenduguneanguztiz
gaizki ari garela, ez baitu abizenaren erranahi erres-
petatzen. Ea adibide hauekin ulertzen nauzuen:
- Etxeberria: abizen hau “etxe berria”tik dator, be-
raz, Etxéberria ahozkatu beharko zen, aldiz, usaian
Etxeberría aditzen dugu.
- Elizetxe: “eliz etxe”tik dator, bainan Elizétxe beza-
la ahozkatzen da usaian. Zergatik?
- Goikoetxea: goiko etxea da, eta ez Goikoetxéa.
- Iratzoki: iratz toki da, eta ez Iratzóki.
- Lizarrondo: lizar ondo da, eta ez Lizarróndo.
- Mitxelena: Mitxelen gauza bat Mitxelena da, eta
ez Mitxeléna
- Oiartzabal: oihan zabal da, eta Oiartzábal ez da
ongi ahozkatua.
- Telletxea: “teil etxe bat ikusi dut” diogu, beraz,
Telletxéa gaizki errana da.
Bon,nikhala ikustendut,bainanezdakitEuskaltzain-
diak zer dioen...

Gaizki, nere ustez

Nire txanda
Koro IRATZOKI

Gregorio MITXELENA
Arantzan omendua

ArantzakoUdalak lehen
aldiz antolatutako Tri-
kitixaJaialdiarenbaitan
omenduzutentxistulari,
akordeoilari, organujole
eta atabalariz gain, kul-
tur transmisioaren zubi
izan den musikaria.

Niko MINDEGIA
Zilarra Europako txapelketan

Espainiako eskubaloi
selekzioaazpitxapeldun
izan da Europako txa-
pelketan eta partaide
izanzen jokalari donez-
tebarrakontent itzuli da
zilarrarekin,nahizminu-
tu gehiegi ez jokatu.

Manuel ARREGI
Oronoztarrak ehun urte

Arkupeak elkarteko
sortzaile, zuzendaritza
batzordeko kide eta
Oronoz-Mugairikodele-
ga tua i zandakoak
mendea bete zuen il-
beltzaren 28an eta he-
rrian omendu zuten.

Venezuelarakohegaldibataski izandutelebista
kate objektibo batek chavismoa, CUP, ETA,
Podemos eta susumcorda lotzeko. Kontu-

anhartuzorainartean izandudanauto istripubaka-
rra Iruñetik Selektibitatetik bueltan izan nuela,
neronekereemanditzaketexklusiba inpaktanteak:
Ikasketak eta gidatzea ez dira bateragarriak edo
Selektibitateak trafiko istripuak eragiten ditu.

Sinplifikatzeko joera

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Euskal Herria Kirola elkarteak jakinarazi du eskaera bat
egin duela heldu den hilabetean gizonen futbol selek-
zioak Sadarren jokatzeko. Lehenbiziko aldia litzateke

euskalselekzioakNafarroan jokatuko lukeela.Futbolabortz
inporta zaionak ere ulertuko du zer nolako eragin politikoa
izanen duen horrek, eta zer nolako zalaparta sor dezake-
en.EuskalHerriaKirolak lehenbizikooharreanerranduEus-
kal Futbol Federazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera-
ren arabera jokatuko dela edo ez. Xehetasun gehiago jakin
gabe, harridura pixar bat sortzen du horrek, kontuan hartu-
ta Iruñean jokatzeko asmoa dagoela (eta dirua Nafarroako
ikastolentzat biltzeko). Aukera ederra da euskal selekzioak
Iruñean jokatu etaSadar betetzeko, baina aukera ederrada
ere behingoz gauzakbertzemodubatera egiteko, eta iden-
titariokihalakoinportantziaduenzitabatongi lantzeko.‘Eus-
kal Futbol Federazioa’ deitzen dena, EAE Euskal Autono-
mia Erkidegoko federazioa baino ez da. Ez legoke gaizki
Nafarroako Futbol Federazioari ere eskatzea antolaketaren
parte izatea, EAEkoaren maila berean. Ideia hori erridiku-
lutzat ere jo lezake jende aunitzek, Nafarroako erakunde
gehienak bezala posibleena delako futbol federazioa ere
euskal nortasunarekin deus jakin nahi ez duen navarrista
espainolistek zuzenduta izatea. Baina horrek ez du inpor-
ta. Nafarroa Garaian hainbertze kostatuta gobernu aldake-
ta bat egin eta gauzak bertze modu batera egiteko aukera
bat ireki denean, ezin dugu betiko eskematan pentsatu.
NafarroakoFederazioakEAEkoarenlegitimazioberadueus-
kal selekzio baten parte izateko, eta partidarekin deus ja-
kin nahi ez balu ere, legitimazio hori aitortu behar zaio. Eus-
kalnazionalismotikharatagodoan inklusibotasunbateman
beharko litzaioke euskal selekzioari, Nafarroa Garaian au-
kera bat ireki baita euskal nortasunarekin bat egiten ez du-
en herritar kopuru handi bat navarrismo espainolistaren or-
bitatik urrutiratzeko, eta, ez hori bakarrik, gainerako euskal
lurraldeekiko batasun sentipen batera hurbiltzeko gai ba-
tzuetan.Adibidez,partidahorretanNafarroakobandera iku-
rrinaren pare tratatzea keinu inteligente bat litzateke, nahiz
eta ikurrina Nafarroako bandera bat izan, ez baita nafar
guztien bandera. Hainbertzerako eman duen izenaren afe-
rarekin berdin. ‘Euskadiko selekzioa’ deituta garbi adie-
razten ari gara kanpoko zerbait datorrela Iruñera, nahiz eta
jokalari nafarrek jokatu. Euskal Herriko Selekzioa edo Eus-
kal Selekzioa da euskaldun gehienek onartzen duten izena
(Nafarroan,dudarikgabe),bainagaztelaniazez legokegaiz-
ki ‘seleccion vasca’ deitu beharrean ‘seleccion vascona-
varra’ deitzea, erdaldun gehienei identifikagarriago eginen
baitzaie, ‘vasco’ eta ‘navarro’ parean paratzea. Batasuna
adierazten duten inertziak sortu behar ditugu, euskal na-
zionalismoa ailegatu ezin den tokietara ailegatzeko. Bi au-
kera ditugu: euskal nazionalismoak Nafarroan jasan duen
jazarpenagatik kexa hutsean erori eta espainolistek ikusten
gaituztenbezalaagertzea (bereerritualakdituenminoriabat
bezala),edoanbiziosoagojokatuetabertzeformulazio iden-
titariobatpraktikanparatzekoeskaparatebezalaerabiltzea.
Euskalnazionalismoarensinbologiaparte izanendueniden-
titate bat, baina ez hura bakarrik.

Euskal selekzioa Sadarren

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Gripea, urriaren eta otsailaren artean birus batek sortzen
duen infekzio-gaixotasuna da. Hagitz kutsakorra da eta
airez erraz zabaltzen da, leku itxietan gehien bat.
Solas egiterakoan edota eztula edo doministiku egitera-
koan ateratzen diren txistuaren ttanttaren bidez kutsa-
tzen da. Birusak kutsatutako gauzak ukitu ondotik esku-
ak sudurrera, ahora edobegietara eramanezgeroere ku-
tsa daiteke.
Kutsatzeko arrisku gehiena, sintomak hasi eta lehenbizi-
ko 3 egunetan izaten da; baina sintomak hasi aurreko
eguneanetaondorengozazpiegunetanerearriskuaegon
daiteke.
Sintoma hauek izaten dira gripean: bat-batean hasitako
sukarra, 38ºC baino gehiago, ondoeza, buruko edo gi-
harretakomina, nekea, jateko gogo falta, sudurreko kon-
gestioa,eztula,doministikuak…Agerdaitezkebaita,ezta-
rrikomina, muki saila, negar-jario, eta tarteka, goitika eta
beherakoa… Osasuntsuak diren pertsonetan konplika-
ziorik edota ondoriorik gabe sendatzen da normalki, 7
bat egunen buruan, baina adinez nagusi direnengan edo
gaixotasun kronikoak dituen jendeengan badu konplika-
zioak sortzeko arriskua.

GRIPEA SENDATZEKO GOMENDIOAK
Gripea duten pertsona gehienak gai dira nork bere bu-
rua zaintzeko etxean, ohiko aholkuei jarraituz, ez baita
gripe mota identifikatu beharrik, ezta antibiotikorik har-
tzea ere:
• Etxean gelditu, atsedena hartu, gela haizeberritu eta
hotza saihestu.
• 38º C-tik goragoko sukarra, ezongia, buruko edo giha-
rretakomina... izanezgero,analgesiko-antitermikoakhar-
tu, parazetamola, adibidez.
• Likidoa ausarki edan eta ur-lurruneko inhalazioak egin.
• Arropaz arina ibili, sobera estali gabe. Ur epelaren bai-
nuan sartu, gogorik bada, sukarra jeisteko.
• Elikagai osasuntsuak hartu. Goserik ez baduzu, hartu
fruta-zukuak, barazki-saldak eta infusioak.
• Ez erre, eta ez arnastu tabako kea duen airerik.
• Erne ibili beste sintomarik agertzen ote den.
• Gogoan izan gaixotasuna ez kutsatzeko neurriak.
Komenigarria da medikuaren arreta eskatzea:
• Konplikazioren bat dagoela susmatuz gero:
• 38tik gorako sukarra, 4 egunez segidan.
• Arnasa hartzeko zailtasuna, hatsa handitua edo arna-
sestua.
• Bularreko edo saihetseko mina.
• Osasun egoerak, bat-batean, okerrera egitea.
• Ohikoak ez diren sintomak agertzea: orbanak azalean,
burukominbiziaedoburuanahasita izatea, lepokozurrun-
tasuna edo begitako mina argiak jotzen duenean.
• Mugitzeko astun edo gogor egotea, esnatzeko zailta-
suna, edo, haurren kasuan, jostatzeko gogorik ez izatea.
Sintoma hauetakoren bat baldin baduzu, deitu edo joan
Osasun Etxera. Osasun etxea itxita badago, deitu 112ra.

Gripea (1)

Lurdes ENETERREAGA (Doneztebeko Osasun Zentroa)

� OSASUNEZ
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75. urteurrena pasa
da, mila esker denei
Modesto MAIA LARRETXEA
(Beti Gazteko Zuzendaritza
Batzordearen izenean)

Joan zaigu 75. urteurrena.
Eta balantzea egiteko eta es-
kerrak emateko tenorea aile-
gatu da.

Egiada lanaeginbehar izan
dugula, eta gogor, antolatu di-
tugun jarduerak eta ekitaldiak
aitzineraeramateko.Bainaegia
da ere, izan dugun laguntza-
rekin hori hagitzez errazagoa
eginzaigula.Eta,halaere,ezin
izan ditugu gauzatu aurreiku-
siak genituen guziak. Bertze
batean izan beharko du.

2014ko azaroan hasi ginen
urteurrena prestatzen, eta ho-
rretarako logoabehargenuen.
Lehiaketa egin eta aski logo
polita aukeratu genuen ikur-
tzat. Aipatzekoa logo lehiake-
ta irabazi zuenak saria Beti-
Gazterentzat utzi zuela.

Ilbeltzean, San Anton egu-
na aprobetxatuz,martxa erre-
gulatua egin genuen; ondoren
Lesakatik Zarautzeraino joan
ginen3etapatan, sekulakogi-
roa tarteko.

Maiatzean,Bandenalardea
antolatu genuen, Lesakako
Musika Bandaren laguntzare-
kin, eta Berako eta Elizondo-
ko bandek parte hartu zuten.
Horretan, herrikohainbatosta-
tuk lagunduziguten tragoxkak
debalde eskainiz bandetako
kideei.

Ekainean eta uztail hasie-
ran Lesakako Gazte Asanbla-
darekinHerriOlinpiadakanto-
latugenituen.Parte-hartzehan-

dia izan zen, eta giroa zer e-
rranik ez.

Ekainaren 6an Beti-Gazte-
ren Eguna ospatu genuen, gi-
ro ezin hobean, eta 200 joka-
lari eta jokalari-ohi baino ge-
hiagoren parte-hartzearekin.
Egun ahaztezina izan zen.

Ekainaren amaiera aldera,
Agerra Mendi Taldeak parte
hartu zuen ospakizunetan hi-
tzaldiaetaproiekziobateskai-
niz. Lortu genuen dirua, Ne-
palekoGobernuzkanpokoera-
kunde bati eman genion. Hil
horretanbertan,omenaldiaes-
kaini genien gure artean ez
daudenmendizaleei, Agiñako
AitaDonostirenmonumentua-
ren ondoan.

Uztailaren 3an, Lesakako
Musika Bandak ostatutxo bat
jartzeko aukera eskaini zigun
haienkontzertuan,etahan lor-
tu genituen diruek ederki la-
gundu digute urtemugako os-
pakizunak gauzatzen.

Uztaileanere,ErraldoienTo-
paketa antolatu genuen, eta
Bera, Elizondo, Etxalar, Igan-
tzi,Doneztebe,SunbillaetaLe-
sakako konpartsek parte har-
tu zuten, musutruk. Guzira 18
erraldoi, inoiz herrian ikusi ez
zen ikuskizuna eskaini zute-
nak. EgunhorretanbertanBe-
ti-Gaztekosokatira taldeakera-
kustaldipolitaeskainizuenPla-
za Zaharrean.

Abuztuaren 7an, futboleko
torneo triangeluarra antolatu
genuen, Baztan, Doneztebe
etaBeti-Gazte taldeenartean.

Eta ailegatu zen abuztua-
ren9koEzpatadantzarienEgun
zirraragarria. 7 talde osatu zi-
ren, 103dantzari, gazteenak9
urte eta zaharrenak 71, egu-

raldi kaskarrari aurre egin zio-
tenak, eta haien musika eta
desfileekin herri guztia alaitu
zutenak.Eskerrakemanparte-
hartu zutenguziei, dantzariak,
Txistulari taldea,LesakakoMu-
sikaBanda, Tantirumairu Eus-
kal Folklore taldea, eta ikuski-
zuna ikusterahurbildueta txa-
lotu eta emozionatu ziren gu-
ziei.Ahantzigabe, lan ixilaegin
zutenbrigadillakokideei, erre-
ka bazterrak apaintzen, alda-
mioak jartzen eta gainerakoe-
tanaritu zirenakgogotsuegun
horretan eta aitzinekoetan.
Eskerron berezia aintzinesku
edokapitain izandirenei, izuga-
rrizko lanaeginzutelakoekital-
dia arrakastatsua izan zedin.

Giro paregabea izan zen
egun guzian, dantzak amaitu
ondotik frontoian 340 lagun
inguru bildu baikinen bazkari-
az gozatzera, Elutxa txaran-
garen musika alaiarekin.

Irailean, mendirako bidea
hartu genuen, eta Hiru Errege
Mahaira joan ginen 25 lagun,
EuskalHerrikomendirikaltue-
neraailegatuginenak.Milaes-
ker, elkarteko mendizaleak.

Eta urrian, Iruñeko Obere-
na taldearekinelkar laneanNa-
farroakoMendiElkarteenEgu-
na antolatu genuen. 340men-
dizalekpartehartuzutenpres-
taturiko ibilaldian eta gero 200
inguruk frontoianbazkaldu,eta
ondorenModestoakordeoila-
riak giro aparta jarri zuen, bai-
ta Elutxa txarangak ere.

Azaroan, Giltzarri Abesba-
tzak kontzertu berezia eskaini
zigun, eta, gainera, oparitxo
bat eman, gure 75. urteurrena
zela eta. Gero, Edurne Pasa-
banen hitzaldia ailegatu zen,

izugarri interesgarriaetaproiek-
zio ikusgarriekin.

Abenduan,LesakakoAbes-
batzaren eta Soinularien kon-
tzertua izandugu,hurbilduzen
publikoari ikaragarri gustatu
zitzaiona. Musika Eskolako
haurrek ere parte hartu zuten.

Eta, nola ez, Olentzero, le-
sakarra izaki, 75. urteurrena-
ren ospakizunetara elkartu
zitzaigun, gazte eta ez hain
gazte batzuei esker.

Eta amaitzeko, banderaren
jaitsiera, nolabaiteko aitzakia
75. urte bete ditugun urte ho-
ni behar bezalako amaiera
emateko, Elutxa txarangaren
musikarekin.

Aitzinetik aipaturiko horiei
guztiei eta nola ez, mila esker
Lesakako herriari, zuekin eta
zuentzat ari baikara lanean,
gure herriaren izena ahalik eta
lekugorenean jarri nahian. Eta
mila esker diruz lagundudigu-
zuenguziei ere, bereziki Lesa-
kakoUdalari, zueieskerekital-
diak gauzatzea lortu baitugu.

Urte luzea izan da, nekatu
gara, bainamerezi izan duela-
ko sentsazioarekin gelditu ga-
ra. Iruditzen zaigu Lesaka ha-
rrodagoelagureelkartehone-
kin,herritarrekmaitedutelael-
kartea, eta, hori hala, guk ere
pozik segituko dugu lanean.

Ezin ditugu ahantzi hemen
urteguzian,etaurteak joaneta
urteak etorri, elkartearen alde
lanean aritzen zareten bazki-
de,entrenatzaile,guraso,haur
etaheldu,etabaitabertzeedo-
zein ere nolabait gurekin lane-
an aritzen zaretenak, zuei es-
ker baikara garenbezalakoak.

Beraz, mila esker, berriro
ere, eta AUPA BETI-GAZTE !

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Bidasoko Trena aile-
gatzen ikustea gerta-
kari handia zen, esta-
zioan izaten zen bizi-
tza, peskaterek eta
trapitxeroek, normale-
an izaten ez ziren gau-
zak ekartzen zituzten».

Miguel IBARROLA
Doneztebarra
D.NOTICIAS • 2016.02.01

«Trenean ekartzen
ziguten arraina eta nik
orgatxoan biltzen
nuen etxerako».

Julita LANASPA
Doneztebeko sukaldaria
D. NOTICIAS 2016.02.01

«25 urte daramazkigu
landetxe moduan fun-
tzionatzen.
Hasierakoak aunitz
ikasi behar izan
genuen urteak izan
ziren. Gure aldetik,
ordura arte bakar-
bakarrik abelzaintzan
aritzen ginelako eta
ikasi beharra genuen,
baina teknikariek ere
ikasi behar izan zuten,
ez baitzegoen gisa
honetako negozioen
erreferentziarik
Nafarroa osoan».

Mari Jose IPARRAGIRRE
Urruska landetxekoa
D.NOTICIAS • 2016.01.24

Nor da Garbiñe Olazar?
Astez Iruñean bizi eta ahal bezain
azkar herrira bueltatzen den nes-
ka lotsagabeetasaltsera!Kar-kar!

Zein afizio dituzu?
Musikazale amorratua naiz, baina
horretazgain,mahai ingurukober-
tsoezdisfrutatzeaeregustukodut.

Momentu lasaietarakokantubat?
Asko datozkit burura, horien tar-
tean Fito & Fitipaldis taldearen El
negro de tu pelo eta Mikel Urdan-
garinen Kideari.

Eta parrandarako?
Plazagiroanahiagobadutere, sal-
tsasortzenduenedozeinkantuda
dantzagarri!

PuroRelajotaldearekinezduedo-
nork abesti bat grabatzen…
Kriston sorpresa hartu nuen haien
deiarekin, sekulako esperientzia
izan da elkarrekin abesti bat gra-
batzea! Ikaragarrizko ilusioa egin
zidan eta eskertzekoa da nirekin
kontatu nahi izatea.

Zer behar duzu zoriontsu izate-
ko?
Nire ingurukoak ongi egotea ga-
rrantzitsuena, beraiek dira nire bi-
zipoza!

Ezin zara etxetik atera…
Nire poltsa erraldoia hartu gabe,
nahiz eta gero etxera bueltatzean
giltzakbilakadenboradezentepa-
sa! Kar-kar!

Ikusezina bazina, zer egingo ze-
nuke?
Pare bat ikaratu, lagunei bromak
egin eta nola ez, irakasleen bule-
gotan kuxkuxeatu!

Hitzkuttunena?Etadesatsegine-
na?
Kuttunenabeti izanendaama,xa-
murtasun eta goxotasunaren sor-
tzaile. Desatseginena, aldiz, naz-
ka.

Iturengo txokorik politena?
Lasaga auzoko ur-jauzia, gitarra
hartu ta abesti batzuk jotzeko le-
ku bikaina!

Amets bat?
Gizarte Lana ikasten du-
danez, jendarte
justuetahobe
baten alde
borrokatu
nahiko
nuke.

11 galdera labur

� Garbiñe OLAZAR BAZTERRIKA � Iturengo gaztea
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Nafarroa osoko
igoerarik
handiena
jasan du
Doneztebeko
bulegoak

TTIPI-TTAPA
Azken urteetako il-

beltzetako joerari eu-
tsiz, aurtengo lehen hi-
labetea ere kaxkarra
izanda langabezikoda-
tuei dagokienez, bere-
ziki eskualdean. 1.099
lagunek emana zuten
izena Doneztebeko
Enplegu Bulegoan,
2015urtebukaeranbai-
no89gehiago.Nafarroa
osoanere%4,57 igoda
langabezia, baina Do-
neztebek eman du bu-

lego guztien artean da-
turikkaxkarrena,%8,81
igobaita langabeziaes-
kualdean.

ADINAREN ARABERA
Adinaetasexuarida-

gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
479 lagun daude lan-
gabezian, abenduan
baino 25 gehiago. Adin
tarte horretako emaku-
meen artean oraindik
handiagoa izanda igoe-
ra, abenduan baino 56
gehiago daude lan-
gabezian, 532. 25 urtez
beheitiko gizasemeen
arteanabenduanbaino
3 lagun gehiago daude
langabezian, 51 lagun.
Adin tarte horretako
emakume gazteen ar-
tean abenduan baino 5
langabetugehiagodau-

de, 37 denera.
Zerbitzuenarloakse-

gitzen du langabe ge-
hien izaten, eta urtarri-
lean, gainera, 72gehia-
go pilatu ditu, 705etik
777ra pasatuz. Indus-
tria arloan ere 22 lan-

gabetugehiagodaude,
154denera.Eraikuntzan
2 langabetu gehiago
daude, 88. Nekazari-
tzan, aldiz, 7 lagun gu-
ttiago daude lanik ga-
be, 26 denera, eta ai-
tzinetik lanikeginezdu-

tenen artean 54 lagun
daude langabezian,
abenduan bezalaxe.

Koadroan ageri de-
nez, gainera, gehixea-
godira langabezia-pres-
taziorikkobratzenezdu-
tenak.

GIZARTEA

GIZARTEA � ABENDUAN BAINO 89 GEHIAGO

1.099 langabetu
zeuden ilbeltz
hondarrean
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LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2016ko urtarrila

Herria
Populazioa

2014
Lanik gabe

guztira
Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?

EZ BAI

ARANO 111 6 3 3
ARANTZA 629 14 9 5
ARESO 266 6 2 4
BAZTAN 7.848 303 148 155
BEINTZA-LABAIEN 234 6 4 2
BERA 3.760 155 78 77
BERTIZARANA 602 47 30 17
DONAMARIA 456 21 11 10
DONEZTEBE 1.644 98 59 39
ELGORRIAGA 226 13 8 5
ERATSUN 160 10 7 3
ETXALAR 819 27 11 16
EZKURRA 152 7 2 5
GOIZUETA 747 33 13 20
IGANTZI 625 18 8 10
ITUREN 525 29 18 11
LEITZA 2.906 112 58 54
LESAKA 2.742 115 64 51
OIZ 140 7 3 4
SALDIAS 118 7 3 4
SUNBILLA 650 29 18 11
URDAZUBI 392 11 7 4
URROZ 179 4 3 1
ZUBIETA 319 12 6 6
ZUGARRAMURDI 225 9 4 5
Denetara 26.475 1.099 (%52,5) 577 (%47,5) 522
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GIZARTEA � AZALERATZEN DIREN BEHARREI ERANTZUNAK BILATZEN SAIATUKO DA

Etxebizitzen egoera eta beharra
aztertzeko langile bat hartuko du Udalak
Ibilgailuen
mugikortasuna
hobetzeko ere
zenbait neurri
hartuko ditu

TTIPI-TTAPA
Herriko etxebizitzen

gaineko azterketa egi-
teko langile bat kontra-
tatuko du Berako uda-
lak.Azterketakaldeba-
tetik etxebizitza hutsak
landuko ditu: zenbat
dauden, zein egoera-
tan, alokairuan jartzeko
aukerak…Etabertzetik
etxebizitza beharraren
gaia ere landuko da.
Zenbat lagunek behar
duten etxebizitza, zer
motatakoa, zer neurri-
takoa, zenbat ordaindu
dezaketen, alokairuan
edo erosteko… Azter-
keta hau oinarri hartuz
udala azaleratzen diren
beharrei erantzunakbi-
latzen saiatuko da.

IBILGAILUEN
MUGIKORTASUNA

Bertzalde ibilgiluen
mugikortasuna hobe-
tzekoneurribatzukhar-

tuko ditu. Joan den ur-
teko udazkenean egin-
dako auzo batzarretan
proposatutakoak dira
neurri hauek.

Honela,Euskalduna-
tikSuspel ttikira igotzea
galeraziko da eta jaus-
tekonorabideabakarrik

izanen du karrika ho-
rrek.

Eztegarako ikastola-
tik Kaxerna edo Suspel
ttikira igotzeko, igerile-
kuen ondoko bidetik
egin beharko da eta
jausteko, berriz, ormi-
goiezkobidetikEztega-

raalderaedoEuskaldu-
na aldetik Bidasoa ka-
rrikara.

Azkenik,Uraldeaka-
rrika norabide bakarre-
koa izanen da. Altzate
aldetik sartu ahal iza-
nen da baina ez Altza-
te aldera ateri.

BERA
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Kaldereroak atera dira inauteriak iragartzeko
Hau irakurtzen duzunerako inauteriak bukatuak izanen dira, baina ospakizunak
iragartzeko kaldereroak ibili ziren aitzineko asteburuan. San Jose Zahar Etxea bi-
sitatu ondotik, Herriko Etxeko Plazan egin zuten ijito-ezkontza.

Agerra mendi
taldea Goizuetara
Agerra mendi taldeak
urtero antolatzen du-
en Bera-Goizueta
mendi ibilaldiaotsaila-
ren 21ean eginen da.
Otsailaren 17a baino
lehen eman behar da
izena elkartean edo
948 630362 telefono-
radeituz (gauez).Age-
rratik edo Agiñatik oi-
nez edo autobusez
egin daiteke bidea.

Zuhaitzaren Eguna
Manttalek eta Berako
Ehiza eta Arrantza El-
karteak, udalaren la-
guntzaz antolatutako
Zuhaitzaren Eguna o-
tsailaren 13an eginen
da. Larunbat goizeko
9etan plazan gelditu-
ko dira eta bi aukera
izanenda:OinezMan-
ttaleren eskutik edo
kotxez. Ahal bada ai-
tzurbateramatekoere
eskatudute.Zuhaitzak
landatu eta gero Ehi-
za eta Arrantza Elkar-
tean gosalduko dute.

� FLASH



Aitor AROTZENA
Beheko solairuetan

etxebizitzak eta bizite-
gietarakoerabileraezar-
tzeko ordenantzari be-
hin betiko onespena
eman dio Udalak. Or-
denatzak dioenez, he-
rriko zenbait eremutan
eraikinenbehekosolai-
ruak komertzioak irek-
itzeko erabili dira, bai-
na egungo goeren on-
dorioz jarduerarik gabe
daude,aprobetxatuga-
be.Hortaz,ustedazen-
bat lokalek,moduarau-

tuan eta kontrolatuan,
bere egoera aldatu eta
etxebizitzamoduanera-
bili daitezkeela. Azken
aldian zenbait partiku-
larrek kontsultak egin
dituzte, gaiaren inguru-
ko informazioa jasotze-
ko. Azken urteetan, Le-
sakako hirigintza eta
eraikuntzagarapenage-
hien baldintzatu duen
aldagaietako bat izan
da herria zeharkatzen
duten erreken uholde
arriskuarenafekzioaeta
KantaurikoUrKonfede-

razioak beheko solai-
ruetako bizitegietarako
erabilera modu oroko-
rrean mugatu du, Onin
errekatik 100 metroren
barrenean.Hauetaber-
tze zenbait arau kontu-
an hartuz, ordenantza
honekzehaztendtube-
hekosolairuetanbizite-

gietarakoerabilerak izan
ditzaketen eremuak,

Oninen uholde arrisku-
rik ez dutelako.
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ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Bardoak hitzordu bikoitza ilbeltzaren azken igandean
Bertsozaleek hitzordu bikoitza izan zuten ilbeltzaren azken igandean Arrano el-
kartean, Bardoak ekimeneko bi saio izan baitziren entzungai. Eguerdian, ar-
gazkian ageri den herriko Unibertsolariak taldea eta Altsasuko Bota lasai tal-
deak izan ziren aurrez aurre eta etxeko taldeak lortu zuen puntu irabazlea.
Bazkalondoan, herriko Tantirubertso eta Leitzako Atekaberts aritu ziren
eta leitzarrek lortu zuten puntua. Giro bikaina izan zen bi saioetan.

GIZARTEA � BEHIN BETIKO

Beheko
solairuetan
etxebizitzak
egiteko araudia
onartu du Udalak

Ba al zenekien
San Fermin jubilatu elkartearen neguko mus,
seiko eta nahaste txapelketak otsailaren 15,
16 eta 17an jokatuko direla, 17:00etan. Parte
hartunahidutenekostatukoarduraduneieman
behar diete izena.

?

TTIPI-TTAPA
Condesa taldeko Zalain

TransformadosLantegiBatzor-
detik jakinarazi dutenez, lan-
gileei zorzaiendiruakobratzea
eskatzekomobilizazioekin se-
gitukodute.Honela,otsailaren
4an, lauorduko lanuzteakegin
zituzten eta lantegitik abiatu
eta Berako Eztegara karrikan
dagoenSantanderBankura jo-
an dira 150 bat langile protes-
ta moduan eta bere arazoa
gizarteratzeko.

Gaur egun 350 langile ditu
Zalain Transformados lantegi-
ak eta Condesa taldean sar-
tua dago oraingoz, Euskal He-
rriko bertze hiru lantegirekin
eta nazioartean dituzten ber-
tze bortz lantegirekin batera.

Condesa taldeak Egube-
rrietako eta urtarrileko aparte-
ko bi soldatak ez dizkiela or-
dainduko jakinarazi die langi-
leei eta hauekmobilizazioetan
hasi dira. Zalaingo langileek
txanda bakoitzean lau orduko

lan uzteak egin zituzten urta-
rrilaren 18an. Ondotik, paga
bakoitzaren %25 bakarrik or-
daindu zutela ikusita, otsaila-
ren2eta4bitarteko txandaba-
koitzean bertze lau ordutako

lan uzteak egin zituzten. Lan-
gileen ordezkariek eta langile-
ek batzarretan argi utzi dute-
nez soldataren osotasuna ko-
bratu arte mobilizazioekin se-
gituko dute.

ZALAINGO LANGILEEK MOBILIZAZIOEKIN SEGITZEN DUTE

Zor zaiena ordaintzea eskatuz elkarretaratzea
egin zuten Berako Banco Santander parean

UTZITAKO ARGAZKIA

Zalaingo langileak, Banco Santanderren Berako bulegoaren aitzinean.



Elkarren arteko
komunikazioa
hobetzeko
internet
erabiltzea
gomendatu du
kultur etxeko
langileak

Irune ELIZAGOIEN
Etxalarko kultur bi-

ziahobetueta indartze-
ko asmoarekin, urtarri-
laren 22an kultur etxe-
anbileraantolatuzuten.
Gaur egun herrian 17
talde desberdin daude,
hala nola, Zanpingorri
mendi taldea, txistula-
riak, trikitilariak,Etxalar-
ko gaztik, Altxata Kul-
turetaKirolelkartea,su-
teen kontrako elkartea,
Landagaineskolakogu-
rasoelkartea,AndreMa-
ridantza taldea,Etxalar-
ko usazaleak, Naturza-
leak, Andra Mari elkar-
tea, Larraburua, Usoa
elkartea,EtxalarkoEus-
karabatzordea,Landa-
gaineskola,KulturEtxea
etaKulturazinegotziak.
Bileran taldeen arteko
komunikazio eta kon-
taktua hobetzeaz hitz
egin zuten, bakoitzak
antolatzen dituen ekin-
tzen berri bertzeei pa-
satzeaz eta, agian, el-
karlanean ekintza be-
rriak sortzeaz. Horreta-
rakopostaelektronikoa

edotasaresozialakera-
biltzea proposatu zen.

Ola sagardotegira
irteera

Larraburua jubilatu-
en elkarteak irteera an-
tolatudu IrungoOla sa-
gardotegiramartxoaren
5erako. Herri sarrerako
aparkalekutik11:00etan
atera, 11:30ean Irungo
PlaiaundikoParkeeko-
logikoanhegaztimigra-
tzaileak ikusteko bisita
egin eta 14:00etarako
Ola sagardotegira joa-
nendirabazkaltzera. Ir-
teeraren kostua 28 eu-

rokoa izanen da (kafea
aparte) eta izena ema-
teko 948635166 edo
664387343 telefonora
deitu behar da otsaila-
ren 23a baino lehen.

Arkupeak elkarteko
kideen besta

Arkupeak elkarteko
bazkideek otsailaren
21ean eginen dute ur-
tero egiten duten besta

bere bazkideentzat.
Goizeko12:00etanme-
za izanen da hildako
bazkideenoroimenean.

Ondotikbazkaria iza-
nen dute herriko osta-
tutan (24 eurotan). Ize-
na eman nahi duenak
zuzenean Arantxaren-
gana joedo666745485
telefonora deitu behar-
kodaotsailaren16abai-
no lehen.
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GIZARTEA � URTARRILAREN 22AN BILERA EGIN ZUTEN

Kultura sarearen barrenean
herriko hamazazpi talde daude

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Etxalarko trikiti afaria
Azken urteetako ohiturari segituz, bosgarren urtez jarraian Euskal Herriko tri-
kitilari mordoxka etorri zen Etxalarrera urtarrilaren 23an. 35 lagun inguru elkar-
tu ziren, ilunabarrean herrian poteoa egin eta gero Larraburuan afaltzera. Guzti-
enarteanhainezagunakdirenLajaeta Izer trikitilariak, etaMikelMarkez
kantaria ere etorri ziren.

ETXALAR
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Informatika
ikastaroa
Larraburua elkarteak
informatika ikastaroa
antolatu du apirilera-
ko. Interesa duenak
948635166 edo
664387343 telefonora
deitubeharduotsaila-
ren 28a baino lehen.

Herriko bestak
antolatzeko bilera
Andremari bestetako
prestakuntzak hasiak
dira gaurgero. Urtarri-
laren 29an bestak an-
tolatzeko lehenengo
bilera egin zen Kultur
etxean.Gauzakzehaz-
ten joan ahala bilera
gehiago eginen dira
datozen hilabeteetan.

Landagain
eskolako
aurrematrikula
Otsailaren15eta19bi-
tartean izanendaLan-
dagain eskolako haur
eta lehen hezkuntzan
aurre-matrikulak egi-
teko epea. (Landaga-
in eskola: 948635215)

Bortzirietako
eskuz banakako
txapelketan
Urtarrilaren 20an hasi
zen Bortzirietako es-
kuz banakako XV. pi-
lota txapelketa.Guzti-
ra Etxalarko zortzi pi-
lotarik parte hartuko
dute txapelketa hone-
tan: Lander Lasaga,
Asier Martin, Joseba
Telletxea, Aiert Irigoi-
en, Unai Arburua, Kol-
do Bizente, Markel
Etxarte eta Xabier Te-
lletxea.Zorteondenei!

� FLASH

Ba al zenekien
Estresa nola gobernatu ikastaroa eginen du-
tela Larraburuan otsailaren 16 eta 23an eta
martxoaren 1ean, 10:30etik 12:30era.

?



16:30ean
hasiko dira
partidak

Nerea ALTZURI
Otsai laren 14an,

igande honetan, mus-
lariek hitzordua dute
Ekaitza Elkartean. Eus-
kal Herrian egiten den
mus txapelketaren bai-
tan,kanporaketa izanen
da elkartean 16:30etik
aitzinera. Izen ematea
20 euro da eta sari gi-
sa, afariak eta crianza
ardoa izanen dira.

Ekaitza elkarteko
batzarra

Ilbeltzaren 30ean,
batzarorokorra izanzen
Ekaitza elkartean. Ba-
tzordeaaukeratzerako-
anbaldintzaberriak iza-
nen dira:

1.-AzkenhiruZuzen-
daritza Batzordeetan
egondakokideekberri-
an ez egoteko eskubi-
dea izanen dute.

2.- Zuzendaritzara-
ko bere burua aurkeztu
nahi duenak, aitzineko
batzordeari jakinarazi
behar dio.

Bertzetik,ezdaonar-
tu urtero zuzendaritza-
renerdiaberritzekopro-
posatu den aukera.

Elkarteko batzorde-
rakoaurkeztunahidue-
nak,baibakarkabai tal-
deka, hamar egun iza-
nen ditu oraingo edo-
zein batzordekideri ja-
kinarazteko edo email
bidez Ekaitza elkartea-
ri horrenberri emateko.

Ondotik, bozketa
egitekoorrianagertuko
dira eta botoen bidez
baieztatuko da aukera-
keta.

Eskolako berriak
Joandenortzegune-

an, eskolako lagunak
Etxalarrera joatekoakzi-
ren kale antzerkiaz go-
zatzera.Biurtetikbehin
egiten dituzte antzerki
topaketahauekEtxalar-
ko lagunekin harrema-
nak sendotuz eta arra-
tsalde ederra pasatuz.

Bertzetik, otsailaren
17an zuhaitz landaketa
eginenduteetaehunen
bat pago landare lan-
datuko dituzte. Ekintza
hau eskolak eta uda-
letxeakelkarlaneanegi-
ten dute.

Aurrematrikulazio
garaia izanen da hu-
rrengo astean eta sei
eta zortzi haur bitarte
esperodituzteeskolan,
kopuru polita.

Azkenik,hilabeteho-
netan,eskolakohaurrak
eguraldiko gizon-ema-
kumebilakatuetabara-
tzean duten postu me-
tereologikoan datuak
biltzenaritukodira.Ten-
peratura, prezipitazioa,
haizearen norabidea…
Urtaro bakoitzean hila-
bete bat aztertzen du-
te eta oraingoan, ne-
guaren txanda da.

Udal langileak
IdoiaUrtxegi eta Lu-

is Anduezaren lekukoa
hartuz, hilabete hone-
tan bi herritar hasi dira
herrikoeraikinetakogar-
biketa lanetan: Belen
Mutuberria eta Maria
Dolores Iraola. Sei hila-
beteko kontratua dute.

Bertzetik, ilbeltzan,
Iosu Larretxea eta Unai
Amoros gazteak herri-
ko lanetan hasi ziren.
Hauek ere sei hilabete-
ko kontratuekin, Nafa-
r roako Gobernuko
Gazte bermea progra-
ma baliatuz.

ARANTZA

GIZARTEA � OTSAILAREN 14AN ELKARTEAN

Euskal Herriko
VIII. mus
txapelketako
kanporaketa
igandean
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ARGAZKIA: MIKEL LARRETXEA

Gregorio Mitxelena omendu dute I. Trikitixa Jaialdian
Mozorro xuri gazte eta gaztetxoak, puxka puxka eskeak, dantzaldiak, bertsolariak,
herri kirolak.... eta aurten lehen aldiz, trikitixa jaialdia arrakastatsua. Akabaila hun-
kigarria bezain ederra izan zuen ekimenak. Gregorio Mitxelena musikari eta maixu
handiak merezitako omenaldia jaso zuen udalaren eskutik herriaren izenean. Kul-
tur arloan, hainbat jardueren bulkatzaile, berritzaile eta eredu. Akordeoia, organoa,
atabala, txistua... Musikari jaioa herrian eta kanpoan, artista handia…Bi bertso zo-
ragarri, udalaren oroigarriak eta bere bi semeekin, Beñat eta Andoniren jotako pie-
zak borobildu zuten inauteritako larunbat arratsaldea. Milesker Gregorio!
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Udal
ordezkarien eta
inauterietako
mozorroen
bisita jaso zuen

TTIPI-TTAPA
Joan den ilbeltzaren

29an Igantziko Inaxi
Etxeberriak100urtebe-
tezituen. IgantzikoUda-
letik zorionik beroena
eskaini nahi izan diote
mende oso bat begien
aitzinean pasatzen iku-
si duen emakume alai
etasasoitsuari.Bereur-
tebetetze egunean Be-
rrizaungo etxera joate-
ko eta harekin tarte bat
pasatzeko aukera izan
zutenudalordezkariek,
eta adin handia izanik
ere, gonbesioan aritze-
ko umore paregabea
erakutsi zuen. Etxeko
ateak egun guzian de-
nontzat irekiak egon zi-
ren, eta udalaz gainera
auzotarrak, hainbathe-
rritar eta lagun, baita
inauterietako mozorro-

ak ere izan zituen bisi-
tan Inaxik, eta guztiak
kontent eta esker onez
hartu zituen.

Zer ez ote du bizitu
eta ikusi Inaxik 1916az
geroztik? Pentsa zen-
bat aldatu den herria,
bizimodua, tartean ge-
rrak eta garai latzak…
Zenbat aldaketa, eta
zenbat lan. Inaxik be-
rak, etxeko lanez apar-
te, serora lanak egin di-
tu (etxekoganbaran izan
dute auzoko kapilla
hainbat urtez), beheko
solairuanauzokoesko-
la ere izan zuten, jostun
trebea ere izan da…

Ezdituedozeinekbe-
tetzen ehun urte, baina
Inaxiren senarrak ere,
Angel Manterolak, ia
103urtebetezituen,eta
sasoi ederrean harek
ere! Ez du edozein bi-
kotek elkarrekin hain-
bertze denborabizitze-
ko aukerarik!

Udalaren izenean
Inaxietabere familiaes-
kertunahidute,eginda-
ko harreragatik. “Zinez

poztengaraherritarbat
adin horretara, horrela-
ko sasoian eta hain on-
gi zaindua ikusita. Au-
nitz urtez!!” dio Udala-
ren oharrak.

GIZARTEA � ILBELTZAREN 29AN

Ehun urte bete
ditu Inaxi
Etxeberriak

IGANTZI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Gazteek bete dituzte inauterietako harat-honatak
Giro ederrean ospatu zituzten inauteriak gazteek, ilbeltzaren azken ortziral eta
larunbatean etxez etxe egindako eskearekin. Guraso elkarteak ere lehen aldiz
afaria egin zuen inauteri larunbatean. Eskolako haurrek Ortzegun Gizen ospa-
tu zuten eta biharamunean antzerki emanaldiak eskaini.

UTZITAKO ARGAZKIA

Inaxi Etxeberria, familiak eta udal ordezkariak inguratua.

Ba al zenekien
ETBk herrian grabatu duela programa berri
bat,auzolanaren ingurukoa.Grabaketakotsai-
laren 6an egin dira, abenduan erre zen Frain
mendian landaketak egin baitira auzolanean.

?
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Karrozen
desfileak
jendetza bildu
zuen

Maider PETRIRENA
Ortziralean gazteek

eman zioten hasiera
inauteriei, gosari eder
batekin Ariztigain Kan-
pinean. Gero, bi talde-
tan banatu eta baserriz
baserri ibili ziren, Mo-
desto eta Joxe Angel
akordeoilariak lagunzi-
tuztela. Arratsaldean
haurrentxanda izanzen,
irakasleen eta mexikar
musikarekin ibili baitzi-
ren, txokolatea dastatu
etaAgerralderekindan-
tzatuz. Gauean berriz,
emakumeen txanda
izanzen,ehunbatema-
kume Ulibeltzak elkar-
teanelkartubaitzireneta
aurtengo sorpresa Le-
sakakoElutsa txaranga
izanzen. Gero,Tirri&Te-
ry DJak jarri zuen mu-
sika.

Larunbatean berriz,
gazteak herrian eskean
ibili zirenMitxelenaakor-
deoilariarekin eta Fon-
dan bazkaldu zuten.
Arratsaldean berriz,
haurren diskofestaren
txanda izan zen Ulibel-
tzak elkartean.

Igandeko karrozen
desfileaederra izanzen.
Betikohirukarrozek ire-
ki zuten desfilea. Ber-
tan 1.200 arraultzeko
tortillak, salda (500 li-
tro), gaztainak, ardoa,

taloak eta gazta bana-
tuzituzten ikusleenarte-
an.Segidan,bertzezen-
baitkarroza:Minionstal-
dea, Arkupeak elkarte-
ko bazkideek 1981ean
Benidormera egindako
bidaia, zirkua, Egipto,
Kadizko txirigotak, sor-
ginen akelarrea, garai
bateko Verano azul te-
lesaileko pertsonaiak,
masai tribua, mojen
konbentua,Oestekosa-
loon ikusgarria, Jona-
than eta Jennifer txoni-
en ezkontza, militarren
tiro zelai irrigarria eta
ostruka lasterketa ikus-
tekoaukeraere izanzen,

Desfileaakitu etaur-
terobezalaplazaondo-
an zerri eta bildotsaren
zozketakeginziren.Ze-
rriaKonstantzenekoTe-
re Petrirenari suertatu
zitzaion eta bildotsa,
berriz,EugikoUrtasuni.
Zorionak biei. Guztira
9.000 boleto egin eta
denak saldu ziren.

OSPAKIZUNAK � URTARRILEKO AZKEN ASTEBURUA

Kolorez eta
giroz beteta
joan dira
inauteriak

SUNBILLA

ARGAZKIA: JONTXU ANTZIZAR

Euskal Herriko mus txapelketaren kanporaketa
Euskal Herriko Mus txapelketako sunbillako kanporaketa urtarrilaren 24an jo-
katu zen Ulibeltzak elkartean. Guztira 8 bikotek parte hartu zuten eta honela
izan zen sailkapena: 1. Itxegi-Joxe Martin; 2. Jose Luis-Jose Miguel; 3. Josu-
Jon eta 4. Angel-Iker. Bikote txapeldunak du otsailaren 20an Iruñeko Arrano
Elkartean jokatuko den finalean parte hartzeko eskubidea.

ARGAZKIAK: JAIONE OTXANDORENA, MAIDER PETRIRENA ETA NIEVES BIURRARENA
Hiru egunez giro paregabea izan da herriko karrika eta baserrietan.
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Proiektua
bideratzen
aktiboki lan
egiteko prest
azaldu da

Marga ERDOZAIN
Lanbide Heziketa

Zentro Integratuberria-
ren proiektuari atxiki-
mendua emandio aho-
batez udalak, pasa den
hilabetean egindako
batzarrean.

Atxikimendu hone-
kin eskualdean baliabi-
de hauberrantolatzeko
premiarenbeharrarekin
bat egin nahi izan da.
Aipatu behar da Nafa-
rroakoGobernuberriak
ere hala bilduta dauka-
la bere Gobernu akor-
dioan. LanbideHezike-
ta Zentro Integratu ho-
nekin gure eskualdeko
aukera berri hau zabal-
tzeko aukera ezin ho-
bea idekiko litzateke.

Atxikimenduari da-
gokionez honako pun-
tu hauek bildu dira: Es-
kualderakoerreferentea
izanen dena, kokapen
zentralizatu batean,
euskalduna eta hez-
kuntza eskaintza berri-
tua eta eskualdeko be-
harrei egokitzekoauke-
rak emango dituena.

Prestakuntza erre-
glatua eta ez erreglatu-
renaukeraemanendue-
na, gazte, heldu, langi-
le eta langabetuentza-
ko prestakuntza bat
emangoduena,goizeta
arratsaldez.

Atxikimenduarekin
batera Udalak Zentro
Integratu berria bidera-
tzeko prozesu honetan

aktiboki parte hartzeko
prest dagoela adierazi
du.

Eskualdeko udal
guztienatxikimendu lor-

tu ondoren Nafarroako
Gobernuarekin nego-
ziaketarekin jarraituko
da ondorengo urratsak
finkatzeko.

GIZARTEA � UDALAK AHO BATEZ EMAN DIO BABESA PROIEKTUARI

Lanbide Heziketa Zentro
Integratu berriari atxikimendua

DONEZTEBE

Seme-alaben
jokabide
desafiatzailea
Seme-alaben jokabi-
dea desafiatzailearen
aurrean aritzeko mo-
duakhitzaldiaeskaini-
ko du Carmen Nieto
psikologoak (Herrikoa)
otsailaren 22an, aste-
lehena14:50eanesko-
letako liburutegian iza-
nenda14:50ean,Erre-
ka eta Mendaur gura-
so elkarteek aurtengo
gurasoendako forma-
kuntza bar renean
aurreikusitako hiruga-
rren hitzorduan.

AFINAren hitzaldia
NafarroakoFibromial-
giaren elkarteak gaitz
honen ingurukohitzal-
di-tailerra antolatu du
otsailaren 11n (ortze-
guna) Osasun Zentro-
an goizeko 9:30etik
14:00etara izanen da.

Ene kantak
Ene Kantak Baietz
dantzan hasi emanal-
diaz gozatzeko auke-
ra izanen da martxoa-
ren 13an kiroldegian.

� FLASH

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES

Ezkurra eta Uterga ere saritu dituzte Erremontearen Galan
Urrezko Erremontea Urrizarentzat izan zen, baina herriko erremontelariek ere
jaso zituzten bere sariak Erremontearen Galan. Koteto Ezkurrak, partida nagu-
siak jokatzen dituzten erremontelariak biltzen dituen A multzoko 2015eko erre-
montelaririk erregularrena izendatu zuten, iaz jokatutako 56 partidetan 35,25
puntu lortuta (gehienez, 40 lor daitezke). Xanti Utergak, berriz, frontoi laburre-
ko erremontelari onenaren saria jaso zuen. Lasarte-Oriako Gotzon Uegun es-
kultoreak egindako garaikurrak jaso zituzten saritzat.

TTIPI-TTAPA
Ipuin txokoa (0-3 urtekoentzat) asteartero be-

zala, 10:30ean burutuko da (otsailaren 16an eta
23an). Ipuin orduaberriz, otsailaren17an (HHeta
LHko 1. eta 2. mailakoendako). Otsailaren 13an
Erreka guraso elkarteak antolatutako zinema
emanaldia berezia izanen da,Loreak filma pan-
tailaratuko baita. Gainerako emanaldiak, ohiko-
ak direnak, hilaren 14 eta 28an izanen dira. Ema-
naldi horiek Erreka Guraso Ekarteak eta DBHko
4. mailako ikasleek antolatutakoak dira. Hilaren
20an, arratsaldeko 7etan zinema aretoan Herri
Txiki Infernu Handi saioaren emanaldi herrikoia
antolatuduUdalak.Egunhorretanere,Kafeosta-
tuak antolatua, bertso afaria izanen da, Julio So-
to eta Amets Arzallus bertsolariek alaituta.

OTSAILEKO AGENDA

Ipuin Txokoa eta zine emanaldiak
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Baztan-Bidasoko
Renault eta Dacia
zerbitzu ofizial bakarra
Gure ibilbidea 1975ean abiatu
zen. Urte hartan Doneztebeko
instalazioak eraiki genituen eta
orain ere bertan gaude.

Talleres Santestebanetaz
hitzegiterakoan, Renault ibil-
gailuen komertzializazioari es-
kainitako 40 urteko historiaz ari
gara. Gaur egun, Baztan-
Bidasoko Renault eta Dacia
zerbitzu ofiziala eskaintzen
bakarrakgara.Dagoeneko lau
hamarkada eman ditugu es-
kualdeko eskaerei erantzunez
eta bertakoen beharrak asez,
beti profesionaltasun handien-
arekin eta etengabeko presta-
kuntzan ari den lan-taldeaz in-
guratuta.

Teknologiarik modernoenekin
prestatutako instalazioetangure
bezeroei zerbitzu hauek es-
kaintzen dizkiegu: ibilgailuen
konponketa (mekanika, elek-
trizitatea, karrozeria eta pintu-
ra), Renault eta Dacia ibilgailu
berri eta erdi-berrien salmenta.
Auto eta furgonetak errentan
emateko zerbitzuaz gain, UN-
SAINen eskut ik aseguru-
artekaritzaereeskaintzendugu.

2006az geroztik ISO 14001 eta
ISO 9001 ziurtagiriak ditugu,
kalitatearekineta ingurunearekin
hartuak ditugun konpromisoak
bermatuz.

Merkatuarenegoerabaikorrada
eta,aldiberean, lau ibilgailumo-
delo berri merkaturako ditugu:
ESPACE, KADJAR, TALISMAN
eta MEGANE. Beraz, etorkizu-
nari ilusioz begiratzen diogu.

Leitzako errepidea, 80an es-
pero zaitugu, Donezteben.



Otsailaren
16an Bertizko
jaurerri aldean
ibiliko dira

Fernando ETXEBERRIA
Hasiera batean Be-

ratik Larunera igotzeko

asmoa zuten, baina
eguraldi kaxkarra me-
dio, Ibardin inguruan ibi-
laldia egin zuten, Ra-
mon Tapia xerpak an-
tolatu eta gidatuta. 31
bazkidekpartehartuzu-
ten, Berako institutuko
aparkalekutik euripean
abiatuta. Ia bost ordu-

ko ibilaldiaren ondotik,
ederki bazkaldu zuten
Zalain jatetxean. Hu-
rrengoateraldiaotsaila-
ren 16an izanen dute,

BertizkoJaurerriko ingu-
ruetanbarna.Martxoan
Beran geldituak dira.
AutobuseanBiriatura jo-
an eta handik oinez bi-

dea eginen dute Bera-
ra.Apirilean,Kaskantak
zuzendutako Leitzako
taldeak herri inguruan
zeharkaldiaantolatudu.
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Arkupeak
elkarteko
sortzaile,
batzordekide
eta delegatua
izan da

Fernando ETXEBERRIA
ManuelArregiGoñik

ehun urte bete ditu il-
beltzaren28an. Ilbeltza-

ren 31n omendu zuten
herritarrekOronoz-Mu-
gairikoelizan, etaArku-
peak elkarteak ere par-
te hartu zuen ekitaldi-
an. Meza ondotik Aur-
reskua dantzatu zioten
hiru dantzarik. Arkupe-
ak elkartearen izenean,
Rosa Bertizek eta Fer-
nandoEtxeberriakoroi-
garriak eman zizkioten
(koadro bat bere ar-
gazkiarekin etagoxoki-

potto bat), gisa horre-
tara elkartearen alde
egindako lanaeskertuz.
Izan ere, Arkupeak el-
karteko sortzaileetako
bat izan zenManuelAr-
regi, baitaaunitz urtez
zuzendaritzabatzorde-
ko kide eta delegatua
ere.

Euskal Kantuen
Eguna
Dantxarinean

Arkupeak elkartea-
ren azken boletinean
ageri denez, Euskal
Kantuen Eguna ospa-
tuko dute apirilaren
21ean Dantxarinean.

Egunhorretan,Arkupe-
ak elkarteko bazkideek
ez ezik, nahi duten
guztiek parte hartzea
nahi dute, gure betiko
kantuak abestuz goxa-
tzeko. Horretarako,
herrietako delegatuei
eman behar zaie izena
martxoaren 10 eta 11n.

GIZARTEA � ORONOZ-MUGAIRIN ILBELTZAREN 31N

Manuel Arregi
omendu dute
ehun urte
betetakoan

ARKUPEAK

KIROLA � EURIARI AURRE EGINEZ

Ibardinera
mendi ateraldia
egin dute

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Manuel Arregi, Arkupeak elkarteko ordezkariekin.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko mendizaleak, Berako institutuko aparkalekutik abiatzen.
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Irunetik
Donezteberako
bidea egin
zuen eta
Elizondoraino
ailegatu zen
hilabete batzuk
beranduago

TTIPI-TTAPA
1916ko otsailaren

1ean abiatu zen lehen
aldiz Bidasoko Trena.
Lehen ibilbide hartan,
Irungo Kostorbe gelto-
kitik abiatu zen goize-
ko8:18eanetaDonezte-
berainohelduzen.Zen-
bait hilabete geroago,

maiatzaren 28an, Eli-
zondoraino zeraman
51,5 kilometroko linea
osoa zabaldu zuten.

Aitzinetik, Irun eta
Endarlatsa lotzen zitu-
enmeatzal trena ibiltzen
zen eta XIX.mende bu-
kaera aldera, Ramon
Aginaga ingeniariak
idatzitako egitasmoa
gauzatu ondoren, Baz-
tan-Bidasoko herriak
zeharkatuz, giza eta
ekonomiaalorretanera-
gin garrantzitsua izan
zuen, 1916an bidaiari-
trenean bihurtu zenak.
Berrogei urtez ibili zen
Bidasoabazterreanbe-
heiti eta goiti, 1956ko
abenduaren31nbetira-
ko gelditu zen arte.

Denbora horretan
jendearen garraioa li-
neako autobusek eta
merkantziena kamioi
handiekberaganatuzu-
ten eta Bidasoko Tre-
naren erabateko desa-
gerpenaren arrazoi na-
gusiak izan ziren.

LEHEN BIDAIA
Duela mende bate-

kootsaileko lehenegun
hartan, agintariekin ba-
tera, jendeaunitz zego-
en trena Doneztebeko
geltokira noiz ailegatu
zain. Konboia musika

bandarendoinuekineta
suziriekin hartu zuten,
txaloka eta bibaka. Mi-
guel Jauntsarasherriko
erretoreak bedeinkatu
zituen lokomotora eta
bagoiak. Ekitaldia aki-
tuta,LeonMourguesEl-
kargoko Zuzendariari
eta bertze 60 bat gon-
bidaturibazkariederbat
eskaini zitzaien Herriko
Etxean.Aldiberean,her-
ritarren artean ogia eta
ardoa banatu zen do-
an. 1916ko maiatzaren
28an ireki zenElizondo-
rainoko linea osoa, 51

kilometro eta erdikoa.
Hasieran, lurrunaren

bidezmugitzenzen tre-
naeta3ordu ingurube-
har zituen Irunetik Eli-
zondorakobideaegite-
ko. Automotrizak jarri
zituztenean bi ordu eta
10 minutura jautsi zen
denbora.Laubidaiaegi-
tenzituenBidasokotre-
nak egunero eta bitxi-
keri moduan, Irunetik
Elizondora joatea alde-
rantzizko bidea baino
garestiagoa zen, mal-
dan goiti gasolina ge-
hiago erretzen baitzen.

GIZARTEA

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 1EAN

Mende bat
bete da
Bidasoko Trena
abiatu zenetik
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Elizondoko estazioan trenaren bagoietako bat, 1916. urtean.



Arkaitz MINDEGIA
Urtarrileko azken

egunetan eta otsaileko
hasieran inauterietan
murgilduta ibiligara.Or-
tzegunarekin lehenbizi-
ko joaresoinuakentzun
zirenpuxkabiltzean.Bi-
haramunean eskolara
iritsi zen besta, mozo-
rroak eta joaldun ttiki
batzuk ibilibaitziren.La-
runbatean, IturengoHe-
rrikoEtxekosabaianeta
Aurtizko elkartean afa-
riak izan zituzten. Igan-
deanpuxkakbiltzen ibi-
li ziren.

Astelehenean,eder-
kigosalduondotikpres-
takuntzetan hasi ziren
egunhandirako:batzuk
joareak jartzen, beste-
ak karrozak, mozorro-
ak... jendeugari ibili zen,
turista aunitz! Iturengo
joaldunak, Aurtitz eta
Zubietako Joaldun eta
mozorroenbisitarenes-
peroan gelditzen dira.
Hiru taldeak elkartuta
joaldun ilara ederra bil-
du zen, lehenbiziko
JoaldunzirenJabiereta
Laxarotik azkeneko
umeetara. Iturendarrek
herriko etxeko ganba-
ran eskaini zieten salda
eta ardoa bai joaldun
baitamusikariei ere.Bi-
tartean, mozorro eta
karrozak izan zirenpro-
tagonista plazan: ittun-
dar gaztainak egiten,
txatarrakoak ere berai-
en kotxeekin, Aurtizko
konbentua, 3500 kilo
Aurtizko idiproba,Alar-
gunak… mozorro pila
bat agertu zen bestara.
Akitzeko, Aurtiz eta Zu-
bietako joalduneiberai-

enbideahartzera lagun-
du zieten Iturengo joal-
dunek, asteartera arte
agurtuz. Baina Joaldun
eta Mozorroen besta
eguerdi-atsalde parte-
anbukatubaldin bazen
ere, juergaetagiroonak
segitu zuen otordu eta
musika soinuekin ordu
ttikiak arte.

Asteartea Ituren eta
AurtitzetikZubietara joa-
teko eguna izaten da,
bisita bueltatuz.

Asteazkenaereegun
polita izaten da, arra-
tsaldean haurrek joare
soinuekin egiten baitu-
te puxka biltzea.

Inauterietako azken
txanpa otsaileko lehen
asteburuan izanzen. Itu-
rendarrek inauteriei bu-
kaeraemanzietenkon-
tuen egunarekin. Goi-
zean hainbat ikuskizun
izanziren: Ibintza talde-
kodantzariensaioa,aiz-
kora apustua Maika
Ariztegi-Gorka Fagoa-
ga, Itxaso Onsalo-Aritz
Fagoagaren aurka eta,
nola ez, Egaña eta Zu-
beldiabertsolarienber-
tsoak.Hauspolariek tal-
dearen musikarekin
dantzatzekoaukeraere
izan zen.

Aurtiztarrak ere la-
runbateanbilduzirenel-
kartean, Zaharren afa-
rian. Ordu ttikiak arte
Joxe Angel akordeoila-
riarenmusika lagun zu-
teladantzaetagiroona-
rekin ibili ziren, baina
inauterienbukaera igan-
deeguerdipartean izan
zuten, kontuak ordain-
duondotik,bazkariaren
inguruan elkartuta.

ITUREN

OSPAKIZUNAK � BISITARI AUNITZ IZAN ZIREN

Umore eta giro
onean joan dira
inauteriak
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76 joaldun
elkartu ziren
herriko plazan
Inauteri
Asteartean

Fermin ETXEKOLONEA
Inauteri Asteartean

Zubietarabilduziren Itu-
ren, Aurtitz eta Zubie-
tako joaldunak, 76 de-
nera,bezperan Iturene-
ra egindako bixita itzu-
liz eta joaldunen harat-
honat jendetsuenei be-
hinik behin akabaila
emanez. Zubietako 28
joaldun, Iturengo20eta
Aurtitzeko 10 atera zi-
ren, etorkizuna badela
nabarmenutzi zuten18
haur eta gaztetxorekin
batera.

Beti bezala, errota
ingururabila atera ziren
zubietarrak eta hiru he-
rrietako joaldunek bat
egin eta Zubietako pla-
za ingurura sartu ziren.
Bezperan Iturenen be-
zala, nahikoa lan izan
zituztenmozorroakuxa-
tzen,bainahauekerres-
petuz bete zuten berai-
en lana. Behin joaldu-
nekplazakobueltaegin
zutenean,mozorroekgi-
sa guzietako karrozak
aurkeztu zituzten, ba-
tzuk Iturenera joanzire-
nak, baina bertze ba-
tzuk berriak ere.

Zubietan, asteazke-
na izaten da inauterie-

tako azken eguna.
Bazkaldu ondotik kon-
tuak egin zituzten eta
ondotik joarea jarri eta
aurtiztarrei eta ituren-
darrei azken bisita egin
zieten ilunabarrean.

MALLORCAKO BIKOTEA
Baina inauteriak lu-

zeak izaten dira eta ho-
ri antolatzen 45 lagun
bildu dira aurten gazte-
en elkartean. Denak
ados agertu dira, inau-
terienbalorazioosoona
egiterakoan. Bitxikeri
modura, inauteriakeza-
gutzeko asmoz etorri-
tako Mallorcako bikote
bat ere izan zen. Berai-
entzat esperientzia ika-
ragarria izan dela onar-
tu dute eta agur modu-
an, joaldunek zapi koa-
droduna oparitu zieten
eta joareak jantzita ere
bere saiotxoa egin zu-
ten.

Aipagarriadaotordu
guziak zuzen izan zite-
zenPatxikuMitxelenak,
Mari Joxe Loiartek, Ra-
kel TelletxeaetaMaider
Irazokik egindako su-
kalde lanak. Izan ere,
batzuk besta egin ahal
izateko, besteek lana
egin behar izaten dute,
eta fin gainera!

Azkeneko urteetan
bezala, lana gogotik
egin duena Modesto
akordeoilaria izan da.
Bere soinuarekin giro
ederra jarri du.

ZUBIETA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Mallorcako
bikote batek ere
hurbiletik
ezagutu ditu
inauteriak
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Otsailaren 6an
egina izanen
dute bertso
afaria

Markel LIZASOAIN
Berri hau Ttipi-Tta-

para igortzeko orduan,
asmo hutsean daude
inauteak, eta zuek ira-
kurtzerako afari seina-
lea egina izanen dute
zuzenbidean. Honda-
rrekourteetanbaserrie-
tako itzuliaren ohitura

geldirikbadagoere,he-
rriz herrikoa egin asmo
dute haurrekin. Bertso-
lariak ere ekarri nahi
izandudituzte, jatordua
umore onean pasatze-
ko; seguru asko ere, bi
giputz ibiliak izanen di-
ra: Ander Lizarralde
oiartzuarraetaUnaiMu-
ñoa berrobitarra. Ia au-
rrera ere inauteen usa-
dio zaharrari nola edo
hala eusteko kapaz ga-
ren, denari gustatzen
baitzaigu inoizik behin
elkarrengana biltzea.

Saria ekarri du
Maiderrek
telebistatik

Telebistak ez duela
deusetarako balio, bai-
naMaiderrekederkiba-
liatu du Bartzelonatik
xox batzuk ekartzeko.
'Ahora caigo' lehiake-

tan izandu da, eta bost
mila euro pasa irabazi
ditu. Zorionak eta ongi
aprobetxatu!

Hargiñeneko Mari
ere albisteetan

Hainberrionakezdi-
tu eman telebistak Iru-

ñetik. Hargiñeko Mari-
ren etxeak su hartu zu-
en joan den hilean, eta
anaiaren etxean ari di-
ra gauak pasatzen. Be-
rritzeko obrak luze joko
omen du, eta ahal den
arinena joan dakiola
etxera itzuli bitarteko
denbora.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 6AN

Inaute
seinalea afari
batekin

SALDIAS
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Saldiasko gazteak inauteetan, 2005ean.

Ilbeltzeko
azken
ostiralean
afaria izan
zuten gazteek
eta larunbatean
puxka biltzea

Arantxa ITURRALDE
Akitu dira inauteak

BeintzaLabaienen.Aur-
tengoak, urtarrilaren
azkeneko asteburuan
ospatuziren,ostiralean
eta larunbatean eta gi-
ro ederra izan zen bi
egunetan.

Ostiralean herriko

gazteakLabaingoosta-
tuanbilduzirenafariba-
tez inauteei ongietorria
egiteko.

Larunbatean, berriz
goizetik puskak biltzen
aritu ziren eta umore

onean herriari buelta
eman zioten akordeoi-
lar iaren laguntzaz.
Bazkalduondotik, bes-
te auzora gerturatu zi-
ren.

Haur eta gaztetxoak

bestalde, izanzutenere
aukeraBeintzakoosta-
tuan elkartu eta hauen
gurasoekin bazkari
goxobatekinhaien inau-
teriak ospatzeko, ar-
gazkian ageri denez.

OSPAKIZUNAK � URTARRILEKO AZKEN ASTEBURUAN

Giro ederrean
joan dira
inauteriak
aurten ere

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Ttikienek ere ederki pasatu zuten inauterietan.
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Udaberria ate joka dugunez, garai egokia da lorategi eta mendietan lan batzuk
egiten hasteko: belarra zaindu, zuhaixka-hesiak eta arbolak kimatu, ongarriak
bota, txertoak egin… Izotzik egiten ez duenean, hosto iraunkorreko eta erorko-
rreko landareak ere landa daitezke. Dena den, komeni da lurra hezeegia ez ego-
tea. Udaberria goiztiarra bada, udako bulboak eta tuberkuloak ere landa litezke.

Azarotik udaberri aldera arte, landare gehien-
tsuenek hibernatzen dutenez, horixe da kimake-
ta edo mugarratzea egiteko sasoirik onena.
Landarean egindako ebaketa hauei esker enbo-
rra eta adarrak indartu, hazkuntza erregulatu eta
kaltetuta edo gaixorik dauden atalak kenduko
dizkiogu landareari. Kimaketak zuhaitzari bizitza
ere luzatzen dio, haizete eta elurteen kontra
egonkorragoa bihurtzen du, bolumena txikitzen
baitio. Kimatzen ez bada zuhaitza bera ere arris-
kuan egon liteke, adar-karga izugarria hartzen
duelako.

Kimaketa egin aitzinetik, landarea aztertzea
garrantzitsua da, adar eta adaska kaltetu, gaixo-
tu edo hilak zein diren antzemateko. Hauek eba-
kitzeak ez dio landareari arriskurik ekarriko bai-
na, horiez gainera, beste zein atal kimatuko
ditugun erabakitzean, arretaz jokatu behar da.
Landarearen erdialdea garbi geratu beharko da,
argia ongi irits dadin landare osora. Landareak,
arbolak edo zuhaixkak itzal handia egin edo toki
zabalegia betetzen duelako adajea murriztu nahi
baldin bada, pixkanaka-pixkanaka moztu behar-
ko da, kontrako eragina (ugaltzen eta ugaltzen
etortzea) gerta ez dadin.

Kimatzeko tresnak, adarraren (eta ez landarea-
ren) tamainaren arabera hautatu behar dira.
Adaska txikiak direnean, aski dugu esku-guraize
txikia; dena den, hasi aurretik hobe dugu lana-
besa behar bezain zorrotza dagoela egiaztatzea,
ebaketa garbia izan dadin, atalik urratu gabe.
Zerraz moztu behar diren adarrak kentzean,
esku batekin adarra mantenduko dugu, bertzea-
rekin zerratzen ari garen bitartean. Adarra han-
diegia delako heldu ezinezkoa baldin badugu,
ebaketa hiru urratsetan egin beharko da, azala
ez urratzeko.

NEGUKO LOALDITIK, UDABERRIKO LORALDIRA

LLoorraatteeggii eettaa mmeennddiieettaann
ssaassooiikkoo llaannaakk eeggiitteenn hhaasstteekkoo
tteennoorreeaa ddaa
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Mendian zuhaixka berriak landatu behar diren garaian, aukeraketa egiteko orduan
bi irizpide har litezke kontuan, batetik lurrak berak zer eskatzen eta ematen duen
eta bertzetik ustiatzaileak zein helburu  dituen. 

HARIZTIAK. Hiru harizti
motetaz hitz egingo dugu,
bertako hariztien basoak,
haritz kandugabearen baso-
ak eta haritz amerikarraren
basoak. Orokorrean haritza-
ren egurra oso estimatua
izan da, egur noble eta kali-
tate handikoa delako. Bere
egurra oso erabilia izan da
eraikuntzarako, fruitu eta hostoak berriz aziendak bazkatzeko. Haritza (Quercus
robur) haran sakonetan hedatzen da, hezetasuna dagoeneko guneetan. Harizti
hauek dibertsitate handia eskaintzen duten basoak dira, bai flora eta bai faunaren
aldetik ere. Bertako haritzaz gain, errazago egokitzen diren espezieak ere aurki
litezke:  haritz kandugabea ez da bertako haritza bezain exigentea. Leku idorrago
eta malkartsuagoetan topa dezakegu. Haritz amerikarrak berriz, bertako haritzak
baino ekoizpen altuagoa ematen du.

ARTADIAK. Hosto iraunkorreko haritzak dira. Edozein lurzorura ondo moldatzen
da eta ikatza egiteko ere oso erabiliak izan dira. 

PINADIAK. Pinu espezie ugari existitzen dira Euskal Herrian. Zuhaitz ugaria da
eta nahiko preziatua. Zuhaitz aitzindari moduan ezagutzen da, nekazaritzarako
edo abeltzaintzarako erabiltzen ez diren lurrak berriz oihaneztatuz. Baso hauetan
ezpela eta epurua bezalako zuhaixkak topatzea oso ohikoa da. Intsinis pinua,
(Pinus radiata), hazkuntza azkarrekoa, 30 urteren buruan mozteko prest egoten
da. Larizio pinua (Pinus nigra) azkenaldian birlandaketak egiteko asko erabili da,
ekonomia aldetik ere garrantzitsua bihurtu da. 

PAGADIAK. Pagoaren (Fagus sylvatica) egurra
oso preziatua izan da, horregatik asko ustiatu da
basogintzan. Hazkuntza motela duen arren,
behin tamaina bat hartzen duenean erraz nagu-
sitzen da beste espezieak gaindituz. Itzal handia
ematen duen basoa da, bere hostoek hartzen
duten kokapen berezia dela eta. 
Espezieen nahasketak ere,  onura besterik ez
dakar: konpetentziak makalena ere bizkortzen
du eta etekina denboran etengabekoa bihurtzen
da. Orain batzuk, gero bertze batzuk landa litez-
ke: su-egurra dela, biomasa dela, zur-egurra
dela... helburuaren arabera.

MMeennddiiaann ggaarrbbiikkeettaa llaannaakk
eeggiinn oonnddoottiikk zzeerr llaannddaattuu??
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DONAMARIA

Larunbat
arratsaldean
orga apainduen
desfilea eginen
dute

TTIPI-TTAPA
Gainerako herri ge-

hienetanbestondoapa-
satzenaridirenean,Do-
namarian asteburu ho-
netan ospatuko dituzte
inauteriak, egitarau za-
balarekin.

Otsailaren 12an, or-
tziralean,herrikogazte-
ak auzoetan barna ibi-
liko dira eskean mozo-
rrotuta. Arratsean afa-
ria Herriko Ostatuan.

Otsailaren 13an, la-
runbat goizean gazte-
ak HerrikoOstatuan el-
kartuko dira gosaltze-
ko.Ondoren, auzozau-
zo ibilikodiraeskeantri-
kiti larien laguntzaz.
Bazkaldu ondotik he-
rrian ibilikodiraeskean.
16:00ak aldera haurrak
eta gurasoakplazan el-
kartu etaorgaapaindu-
etan Artze aldera abia-
tuko dira hangoekin el-
kartzeko.GeroArtzeau-
zotik hasikodira herria-
ri itzulia ematen. Haur
nahizhelduakmozorro-
turik joanen dira. Iluna-
barrean, jokoak egingo
dira frontoian: sokatira,
zap i a ren jokoa . . .
20:30akalderahaureta
gurasoenafariaHerriko
Ostatuan.Beranduxea-
gogazteetahelduekere
afaria egingo dute ber-
tan. Arratsean dantzal-
dia izanen da Franzis-
ko akordeoilariarekin.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 12 ETA 13AN

Asteburuan
ospatuko
dituzte inauteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazteak auzoz auzo ibiliko dira eskean trikitilarien laguntzaz.
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Herrian meza
entzun eta gero
Ezkurran egin
zuten bazkaria
eta mus
txapelketa

Fernando ETXEBERRIA
Eratsungo jubilatuek

urteko festa ospatu zu-
ten ilbeltzaren 24an.
Eguerdianmezaentzun
zuten elizan, hildako
bazkideen oroimenez
eta gero Ezkurrako Ba-
rranka ostatura joan zi-

ren. 21 lagun bildu zi-
ren bazkarian.

Bazkalondoan, lau
bikotek parte hartu zu-
ten mus txapelketan.
Horienartean,Migeleta
Javier suertatu ziren
txapeldun eta horrekin
batera,ardoaetagazta.
AzpitxapeldunJoseLu-
is eta Emilio izan ziren
eta hirugarren Juanito
eta Luis. Hiru bikote
hauek, gainera, martx-
oaren17anDonezteben
jokatuko den final han-
dian parte hartzeko es-
kubidea ere irabazi zu-
ten.

OSPAKIZUNAK � ILBELTZAREN 24AN

Urteko besta
giro ederrean
ospatu dute
Eratsungo
jubilatuek

MALERREKA

Irazu eta
Mendiluze
bertsotan eta
Oihana eta
Oihana
trikitilariak
ariko dira
afarian

Fernando ETXEBERRIA
Garai batean, Erre-

geegunarenondokoas-
tean ospatu ohi ziren
inauteriakEzkurran,bai-
na urteak dira ez zirela
ospatzen. Aurten inau-
teriakeginbai,bainada-
ta aldatu zaie, otsaila-
ren 20an ospatuko bai-
tituzte, larunbatarekin

etaegitarauzabalapres-
tatu dute egun horreta-
rako.

Goizeko 11:00etan
jarri dute hitzordua pi-
lotalekuan,nahiduenak
mozorrotua ager dadin
eta gero kalez kale ibi-
liko dira musikarien la-
guntzaz. Arratsaldeko
4etan ipuin kontalaria

entzuteko aukera iza-
nen dute neska-muti-
koekUdaletxeanetage-
ro, jokuak, txokolatea
etaburuhandiak izanen
dituzte frontoian.

Inauteri festa boro-
biltzeko, gaueko 9etan
Barrankaostatuanber-

tso-triki afaria antolatu
du Udalak, Jexux Mari
Irazu etaAitorMendilu-
zebertsolariekinetaOi-
hana eta Oihana trikiti-
lari etapanderojoleekin.
Afarirakoerreserbaegin
behar da, 948 615080
telefonora deituz.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 20AN

Aspaldiko partez
inauteriak ospatuko
dituzte Ezkurran ere

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jexux Mari Irazu eta Aitor Mendiluze izanen dira afarian.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Eratsungo 21 jubilatuk parte hartu zuten urteko festan. Bazkalondoan, mus txapelketa jokatu
zuten. Argazkian, txapeldunak, txapeldun ordeak eta hirugarren sailkatutakoak.
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ARESO

Aiso ezagutuz
lehiaketa
arrakastatsua
izan da

Juana Mari SAIZAR
Urtarrileko azken as-

teburuakaskorakoeman
zuen herrian: txatxoak,
erraldoietaburuhaundi-
en konpartsa, etxe eta
baserrietan eskea, per-
tsonaia xelebre ugari
han-hemenka... Egural-
diak ere asko lagundu
zuen eta herritarrek go-
gotsu hartu zuten parte
Lagun Artekoek antola-
tutakoekitaldiugarietan.
Eskolakohaurrenkaleji-
rarekinemanzitzaienha-
siera inauteriei, aurten-
goanLantzeko inauteria
irudikatu dute, txatxoz
jantzirik eta Miel Otxin
panpina ere erre zuten
plazan. Iluntzean herri-
ko eskea egin zuten
gazteek eta kuadrila
ederra bildu ziren.

Larunbatean berriz,
Guraso elkartekoek an-
tolatuta, kalejira polita
egin zuten ume eta gu-
rasoek dultzainero, Kili-
ki eta buruhaundiz jan-
tzita. Horiez gain, eske-
an ibili ziren gazteek eta
herri afarira herritarrek
ere mozorro berexiak
jantzi zituzten.

Aisoezautuz lehiake-
taizanzenaurtengoinau-
terietakoberrikuntzana-
gusietakoa eta arra-
kastatsua izan zen oso.
Aretoa beteta, parte
hartzaileetaikusleekpri-
meran pasa eta herriari
buruz zertxobait ikaste-
ko aukera ere izan zu-
ten. 9 herritarrek hartu
zuten parte hainbat fro-
getan eta baita ongi ari-
tuere.Antolatzaileekes-
kerrakemannahidizkie-
tepartehartuzuteneieta
baita udalari ere. Oso
umore onean aritu ziren
Inaxio Mari, Zuriñe eta
Pedro talde berdean;
Txomin, LoreaetaMigel
talde gorrian eta Itxaso,
IzaretaBeltza taldemo-
rean. Aretoa lepo bete
zenetaikusleakratoede-
rrapasaomenzuten.Sa-
riak ere izan ziren de-
nontzat,bai ikusleetabai
partaideentzat Berriak
eskeiniak. Finalera aile-
gatu zen taldeak zakua
eramateko aukera ere
izanzuen,EuskaraMan-
komunitateak emanda-
kodiruboltsa.Antolatzai-
leek Aste Santu aldera
bestelehiaketabatpres-
tatzekoasmoaduteora-
ingoan umeei zuzendu-
ta,hemendikdeiazabal-
dunahidieani-
matzenhaste-
ko.

INAUTERIAK � URTARRILEKO AZKEN ASTEBURUAN

Kolore, umore
eta musikaz
betetako
ospakizunak

ARGAZKIA: EDEN ALGERO

Euskal Herriko mus txapelketaren kanporaketa
Euskal Herriko Mus txapelketako lehenbiziko kanporaketa Pake Toki elkarte-
an egin zen urtarrilaren zortzian. Zortzi bikotek parte hartu zuten eta Gorka
Arraiago eta Imanol Baraibarrek lortu zuten garaipena. Bigarren kanporaketa
Larrea elkartean urtarrilaren 16an izan zen eta Miel Eraso eta Joxe Onsalo izan
ziren irabazle. Elkarren arteko finala urtarrilaren 23an jokatu zuten eta Imanol
eta Gorka irten ziren garaile. Dena den bi bikoteak klasifikatzen dira otsailaren
20an Arrano Elkartean jokatuko den Nafarroako txapelketarako. Bertan iraba-
zi ezkero Euskal Herriko finalera irtsiko lirateke.

ARGAZKIAK: JAIONE OLAZABAL, ANA GONI, ANE URRETA ETA ENERITZ AGIRRE

Bi egunez, giro bikaina izan da herrian.

Ba al zenekien
Nekazaritzako ibilgailuen eta motorren urte-
roko inspekzio teknikoa otsailaren 24an egi-
teko aukera izango dela autobus geltokian.

?
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LEITZA

ARGAZKIAK: PABLO FEO ETA ENERITZ IRAOLA

Giro ederrean joan dira aurtengo ihoteriak
Urteromoduan, ilbeltzaren laugarren asteburuan hasi ziren herriko ihoteriak. Tenore honetan ohikoena giro ho-
tza izaten den arren, aurtengoan eguraldi bikaina izan da. Parte hartze handia izan da, igandean 30 kuadrilla
inguru atsauretu zirelarik, hauetatik 13 gurdi dotoreekin gainera. Astelehenean baserrietatik eskean ibili ziren
kuadrilak musikariek lagunduta eta astearte iluntzean garai bateko ihoteriak eguneratuz"leitzako atsaureak"
kalejira koloretsua egin zuten. Urtez urte indarra hartzen ari den mozorro pesta ikusgarri hau. Bezperan Erleta
eskolako ume, haur eta gurasoek kalejira ere egin zuten. Pesta batzordeak balorazio baikorra egin du.

Aniztasun
funtzionala
dute pertsonak
lan egiten dute
bertan lan

JM BARRIOLA
Otsailaren 4an, Na-

farroako Parlamentuko
eskubide sozialetako
batzordeandauden or-

dezkariak etorri ziren
Leitzara, Okille tailerra
bertatik bertara ezagu-
tzera. Batzordea osa-
tzen duten hainbat or-
dezkari etorri ziren I-E
eta PPko ordezkariak
izan ezik : Geroa Baiko
Consuelo Satrustegi,
Maribel Gartzia (UPN),
Mikel Buil (Podemos),
AsunFernandezdeGa-
raialde (EHBildu)etaNu-
ria Medina PSNko or-

dezkariak hain zuzen.
Harrera Leitzako hau-
tetsidirenMarkelAzkar-
gorta eta Oihane Cal-
deronekeginzieten,Vir-
ginia Eraso gizarte zer-
bitzuetako langileaketa
Okilleko hezitzaileak
Pablo Feok. Tailerrean
23 urte daramatzate la-

neanetabisitabaliatuz,
urte hauetako historia
ekarri zutengogora.Tai-
lerra zergatik sortu zen,
zein helburu dituen eta
gaur egun Leitzan be-
tetzen dituen funtzioak
azaltzeaz gain, tailerra-
ren funtzionamendueta
finantzazioaz ere hitz

eginzuten.Ondorentai-
lerraberabisitatuzuten
eta bertako erabiltzai-
leekin solasteko tartea
ere izanzuten.Gogora-
tu behar da Okille Tai-
lerrakaniztasunfuntzio-
naladutenpertsonei la-
guntza eta zerbitzua
ematen diela.

GIZARTEA � OTSAILAREN 4AN

Nafarroako
Parlamentuko
ordezkariak
Okille tailerrera
bisita egin dute

ARGAZKIA: PABLO FEO
Parlamentuko ordezkariak, Okille tailerrera egindako bisitan.

JM BARRIOLA
Pasa den Ilbeltze-

an egin zuten UEMA-
ko kideek Batzar Na-
gusia Zarautzen eta
bertan izan ziren Mi-
kel Zabaleta alkatea
eta Josune Marzol
hautetsia herria or-
dezkatzen. 2016kolan
ildoak eta helburuak
finkatu zituzten eta
Udalerri Euskaldunen
Egunanonetanoizos-
patukodenerabakizu-
ten: maiatzaren 28an,
Leitzan. 1994an sartu
zenLeitzaUEMANeta
urtez urte kide kopu-
ruagorantzdoa,urtea
amaitzerako 80 bat
udal izango dira kide.

GIZARTEA

Udalerri
euskaldunen
eguna Leitzan
ospatuko da
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ARANO

Inauterietako
larunbatean
dantzatu zuten

Ainhoa ANSA
Espero genuenaren

kontra, oso bestelako
bueltaemandioguAra-
noko inauterietako za-
hagidantzarenhistoria-
ri.Aranokbelaunaldiba-
teko hutsaren kolpea
beregain izanagatik,eta
gaztedi indartsu baten
falta, gure herriko haur
eta gaztetxoek irakas-
pen ederra utzi digute
gure bihotzetan.

Aurrekobelaunaldia,
27urtetikgorakoa,ora-
in umeak direnekin el-
kartzekoahaleginaegi-

ten ari zenean, herrian
gazte kuadrilla bat fal-
tadenmomentuan, ha-
riari tiraka ia eten arte...
uste zen aurten zahagi
dantzarikezzelaeginen
inauterietan.Umeek,or-
dea, ez zuten pronosti-
kohauaintzakotzathar-
tu eta beren buruak
ziur agertu zituzten za-
hagi dantza dantzatze-
ko prest eta, meritua
duena,erdikozahagien
pertsonaiakantzezteko
gogotsu. Horrela, inau-
teriekaurreraegingodu-
te oraingoz behinik be-
hin, zahagi dantzaren
testigua umeek hartu
etaederkidefendatudu-
telako. Ea urte askoan
hala segitzen duten!

ONDARE KULTURALARI
SEGIDA

Aurten umeek egin
dutena, ez dakigu ziur
jakingo ote duten zein
garrantzitsua den he-
rriko ondare kulturala-
ren jarraipenaziurtatze-
ko.Gure eskudago eu-
rei jakinaraztea, egun
hauoroimeneangorde
eta ondorengoei gerta-
tutakoa transmititzea!

Ez da ahaztu behar,
lehen ere bi aldiz bede-
ren etenda edo galtze-
ko arriskuan egonak zi-
rela inauteriak. 60.ha-
markadaren bukaeran
orduko gazteek inaute-
riak errekuperatzeko
ahalegina egin zuten,
eta 90.hamarkadaren
hasieran, galtzeko bel-
durrez, haur eta gazte-
txoak bildu ziren talde-

ragoizekopuxkabiltzea
eta zahagi dantza egi-
teko. Trajeak berresku-
ratzeko lana ere egin
zen, eta doinu txiki bat
jaso eta plazaratu ere
bai. Jende faltazelaeta,
puxka biltzerako zahar
eta gazteak deitu ziren
mende honen hasieran
eta indarberri bateman
zitzaien orduan inaute-
riei.

OSPAKIZUNAK � SORPRESA INAUTERIETAN

Zahagi dantzari
segida eman
diote herriko
gaztetxoek

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herriko gaztetxoak izan dira aurtengo inauterietan protagonista.
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GOIZUETA

Hauek
indartzeko
interes berezia
dago

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 8anegin

zen inauteriei buruzko
bilera irekian 40 bat he-
rritar elkartu ziren inau-
teriei buruz hitz egite-
ko. Hauek indartzeko
interes handia dago,
bainametodoaadoste-
ko iritzi desberdinak
azaldu ziren bertaratu-
enartean:batzuk, inau-
teriak asteburura alda-
tzearen aldekoak dira;
besteak, egunak bere
horretan mantentzea-
ren aldekoak; eta egu-
namantenduz,ekintzak
tokiz aldatzearen alde-
koak ere badira.

Aurtengoz ez da ha-
lako aldaketarik egin,

baina inauteriak pasa-
tuta jarraituko du ezta-
baidak. Esan bezala,
eztabaidak jarraitzeko
hurrengohitzorduahau
izango da: otsailaren
19a, ostirala, 18:30ean
Udaletxean.

Bioingeniaritza
ikastaroa

Donostia 2016 hiri-
burutzakoproiektuaren
barrenen Bioingeniari-
tza ikastaroa eginen da
Goizuetan. Tailer teori-
koetapraktikoakeskai-

niko dituzte otsailaren
22tik 26ra eta 30 ordu-
ko iraupena izango du-
te. Ibaitik badiara proi-
ektuaPaola Sangallire-
na da eta Urumea erre-
kari lotua dago. Feddy
Reybaso ingeniaria iza-
nendahizlari. Langabe-
tuak, formakuntzan
daudengazteakedo in-
teresa duen edonoren-
tzat izango da.

GIZARTEA � OTSAILAREN 19AN

Inauterien etorkizunaz eztabaida
egiteko bilera deitu dute udaletxean

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Batzuk inauteriak asteburura aldatzearen aldekoak dira,
egunak bere horretan mantenetzearen edo egunak man-
tenduz ekintzak tokiz aldatzearen aldekoak ere badira.

TTIPI-TTAPA
Otsailaren20an, larunbatgoi-

zeko 11etan biodantza saio bat
antolatu dute Udaletxeko gan-
baran. Saioa doan izanen da, ez
da inongoadinmugarikedopres-
taketa fisikorenbeharrik,eztaon-
gi dantzaeginbeharrik ere. Libre
mugitzeko arropa erosoa era-
matea eta ongi pasatzeko go-
goekin joatea besterik ez du es-
katuTeresaLopezdeMunain ira-
kasleak. Biodantza zer den eza-
gutu eta gozatzeko aukera ire-
kia izanen da, lagun guztien-
tzako.

ZER DA BIODANTZA?
Musika,dantzaeta mugimen-

duen bitartez gure pertsonalita-
tearen ahalmenetan sakontzea
da biodantza, Teresa Lopez de
Munainekaipatudigunez. «Dan-
tza eta jokuen bidez modu di-
bertigarrian gorputz eta barne
adierazpen librea bideratzen da,
azalarazten da», dio antzezlea

eta urte luzez biodantza irakas-
lea denak. Lopez de Munainen
esanetan, «oso aberatza suer-
tatzen da osasunerako eta on-
gizateorokorrarentzat,denamu-
gitzen baitu, gorputza, afektibi-
tatea, sorkuntza eta bizitzari bu-
ruzkomeditazioa.Bakoitzakbe-
re neurrian egiten du, bizia izan
arren oso erraza da gero».

TERESA LOPEZ DE MUNAINEKIN

Biodantza saioa eginen
dute otsailaren 20an
Udaletxeko Ganbaran

UTIZITAKO ARGAZKIA

Ez da inongo adin mugarik biodantza saioan parte hartzeko.

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 6an,

27. Lilaton lasterketa
eginen da Donostian.
Leitza, Goizueta, Are-
so eta AranokoGizar-
te ZerbitzuenManko-
munitateko Berdinta-
sun Batzordetik adin
guztietakoemakumeei
animatzera eta parte
hartzeragonbidatuna-
hi diete.

Lasterketak 5 kilo-
metroditu.Ongipres-
tatzeko eta arazorik
gabe lasterketabuka-
tzekoLeitzanentrena-
menduak antolatuko
dira, astearte eta os-
tegunetan 19:00etan
poligonoaren hasie-
ran.Taldekaeginendi-
ra. Dena den ordute-
giarengatikgaizki eto-
rriz gero, Berdintasun
Batzordeak prestatu-
tako taulan agertzen
diren gomendioak
kontuanhartuz,bakoi-
tzak nahi duen beza-
la prestatzen ahal du.
Hain zuzen, astearte
eta ostegunetako en-
trenamenduezgain, la-
runbateanereentrena-
tzeko eta igandean
ateralditxo bat egitea
proposatzendute.As-
telehena eta ostirala
atseden egunak dira
eta asteazkenak ere
atseden hartzekoak
edoCrossTrainingegi-
tekoak (bizikleta, igeri,
tonifikazioa,pilatesa…).

LEITZALDEA

27. Lilatoia
prestatzeko
entrenatzeko
aukera zabalik
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Asteotan
bilerak
proposatuko
ditu talde eta
erakunde
ezberdinekin

TTIPI-TTAPA
Aroztegia eta gero

zer? Plataformaren us-
tez, alde guztietako
adostasunarekineginen
denBaztanmailakohe-
rri galdeketa lotesle bat
egitea da Aroztegiko
proiektuaren inguruan
irtenbide bakarra. Ho-
rrela jakinarazi du ilbel-
tzaren 27an egindako
agerraldian. Platafor-
mak dioenez, «inposa-
ketarenaitzineanarike-
ta demokratiko batekin
erantzuteaproposatzen

du». Asteotan aldake-
taren gobernua babes-
ten duten taldeekin ze-
in tokiko administrazio
erakunde ezberdinekin
bilerakproposatukodi-
tuzte aterabide hau
planteatzeko.

Aroztegia eta Gero
zer? Plataforma prest
dagoherri galdeketa lo-
tesleaaitzineraterama-
teko kondizioak, epeak
eta galderak adosteko
mahai batean parte
hartzera. Aldi berean,
aldarrikapen hau aitzi-
neratateratzekohurren-
go asteetan herri zein
herrialde mailako kan-
paina bat jarriko du
martxan.

Aroztegia…eta gero
zer? Plataformak dio
«beresorreratikArozte-
giarenproiektuurbanis-
tikoaren izaeraespeku-

latzailea salatu eta ga-
rapen eredu honen in-
guruko eztabaida» bul-
tzatu nahi izan duela.
Horretaz gain, proiektu
honek Lekarozi, Baz-
tani eta landa eremua-
ri orokorrean ekarriko
lizkiokeen kalteak na-
barmenduditubehineta
berriz, «espekulazioan
eta bezerokerian oina-
rritutako eredua dela-
koz, etaagortutadago-
en ustelkeriaz kutsatu-
tako eredua delakoz»
aurka agertu dira.

«ERABAKI POLITIKOA»
Erabakia non, nork

eta nola hartzen diren,
bultzatzendengarapen
eredu honekin ere bat
datorrelausteduPlata-
formak.«Lekarozkohe-

rriak,NafarroakoGober-
nukozenbait teknikarik,
epaitegiek, herri eragi-
le,BaztangoBatzarNa-
gusiak, etabertzehain-
bat ahots, proiektu ho-
nen aurka agertu arren,
Geroa Baik UPNk be-
zalaxeUGPS/PSISaren
erabilera guztiz antide-
mokratikoa eta bihurria
eginez, kapitalaren in-
teresei men egitea era-
baki du. Argi utzi nahi
dugu UGPS hau onar-
tzea erabaki politikoa
izandelaetaposibleze-
in ezinbertzekoa dela
erabaki honetan gibe-
lera egitea. Argi utzi na-
hi dugu, baita ere, ez
dugula horrelako inpo-
saketarik onartuko, da-
torren tokitik datorrela»
dio idatzian.

Bereziki larria iduri-
tzen zaio Plataformari
«herritarren parte har-
tzea bermatuko duela
ozenki iragarri duen al-
daketarenGobernuba-
tek» erabakiak modu
honetan hartzea. «Ma-
rianoRajoykCatalunya-
koherriarenerabakitze-
koeskubidearen inguru-
an duen diskurtso ber-
dina erabiltzen ari dira
GeroaBaikoordezkari-
ak lekaroztarron eta
baztandarron erabaki-
tzeko eskubidearen
inguruan», dio. Beraz,
Gobernuaren parte di-
ren edota babesten ari
diren alderdi guztiek
hausnarketarako tartea
hartu beharko luketela
usteduAroztegia…eta
gero zer? Plataformak.

BAZTAN

GIZARTEA � ILBELTZAREN 27KO AGERRALDIA

Herri galdeketa
loteslea eskatu
du Aroztegia
eta gero zer?
Plataformak
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UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Gobernuaren erabakia politikoa dela uste du Aroztegia eta gero zer?
Plataformak.



Metaziri
kolektiboaren
eta Hazitik
hozie tokiko
garapenerako
elkartearen
arteko
elkarlanaren
emaitza da

TTIPI-TTAPA
Baztango nekazari-

tza XXI. mendean zer-
tan den argitzeko na-
hiarekinHazitikhozieel-
karteak Julen Arburua,
Aitor Azkarate eta Ana
Iriarte baztandar neka-
zari gazteekin mahai-
ingurua antolatu zuen.
Gogoeta horretan be-
launaldi-aldaketaz,sek-
toreko lan-baldintzetaz,
formazioaz, herri-lurre-

taz, nekazaritzako az-
piegituretaz (hiltegia,
kooperatiba...), kontsu-
mitzaileenarduraz,bai-
larakogainerakosekto-
reekonomikoeiburuzko

harremanaz… aritu zi-
ren.Orduanerrandako-
ekondorioborobilakes-
kaini baino sektorea bi-
ziberritu eta indartzeko
akuilu izan nahi zuten

eta,moduhorretan,XXI.
mendeko nekazaritza
Baztanen liburuxka ar-
gitaratu dute.

Argitalpen hau Me-
taziri kolektiboeditoria-
laren eta Hazitik hozie
tokikogarapenerakoel-
karteherritarrarenarte-
koelkarlanarenemaitza
da. Bi taldeak, Baztan-
gomugimendu herrita-
rrenpartedira.Liburux-
ka hau ekonomia herri-
tar, solidario eta berto-
kiratua sortzeko baila-
ran abiatu den prozesu
sozialarenbaitan ulertu
beharra dago.

Liburuxka 3,5 euro-
an,ondokotokietansal-
gai dago: Erratzuko
AltxukodendanetaZu-
bi Puntan, Arizkungo
Dolaetxean, Elizondo-
ko Axularren, On egi-
nen, Nafarpressen eta
Albaitaritzan.
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GIZARTEA � HERRIKO NEKAZARI GAZTEEKIN EGINDAKO MAHAINGURUA OINARRI HARTUTA

XXI. mendeko nekazaritzari
buruzko liburua argitaratu 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.

Bailableak
Elizondoko plazan
Baztango Dantzariak
eta Elizondoko Gaite-
roak taldeen eskutik
Bailableak izanen dira
otsailaren21ean, igan-
dean12:45eanElizon-
doko plazan. Lehen-
dik egindako saioetan
bezalaxe, Muxikoak,
Jotak, Larrain Dantza,
Gaita eta bertze dan-
tza herrikoiak ikasi eta
dantzatzeko aukera
izanen da. Udalak la-
guntzen du ekitaldia.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Liburuaren azala

UTZITAKO ARGAZKIA

Kirola, ehiza eta gastronomia uztarturik Iruritako Olarin
Ehiza, kirola eta gastronomia uztartzen dituen jardunaldia burutu dute ilbeltza-
ren 27an Iruritako Olari jatetxean, Nafarroako Ehiza Federazioak eta Baztango
Ehiza eta Arrantza kirol Elkarteak antolatuta. Abel Barriola pilotari leitzarra eta
skeet olinpikoan aritzen den Itxaso Fagoaga kirolari lesakarra aritu ziren sola-
sean. Ondotik, David eta Ruben Garate Olondriz, Olari jatetxeko sukaldariek
ehizako haragiarekin prestatutako jakiak dastatzeko aukera izan zen. Ehiza eta
Arrantza Elkarteari zapore gozoa utzi dio jardunaldiak, eta eskerrak eman na-
hi izan dizkiete bai solaskideei bai publikoari etorri baita Olari jatetxekoei ere.

TTIPI-TTAPA
Gasteizen,17hilabetekoneskatxoaeraila izan

delasalatzekokontzentrazioadeituzuenBaztan-
go Bilgune Feministak urtarrilaren 28an Elizon-
dokoForuPlazan. Indarkeriasexistari aurreegin!!!
zioen pankartaren gibelean bildu ziren 30 bat la-
gun.

BAZTANGO BILGUNE FEMINISTAK DEITUTA

Gasteizko neskatxoaren hilketa
salatu dute elkarrataratzean

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko Foru Plazan egin zuten salaketa.
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Goizetan
eskainiko duen
Hezkuntza
formalaz gain,
langabetuendako
eta
langileendako
formakuntza ere
eskainiko du
arratsaldez

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Lanbide

Eskolak 50 urte beteko
dituenean, Nafarroako
Gobernuakabenduaren
18ko 167/2015 Foru
Aginduarenbidez, ikas-
tetxea CIP Elizondo

LanbideEskola IIP izen-
datuduetahonekinba-
tera Nafarroako Zentro
IntegratuenSarePubli-
koan sartu du.

Zentro integratu izen-
dapen honekin ikas-
tetxea zonaldeko Lan-
bide Heziketako lehen
Ikastetxe Integratua iza-
nenda,baita Nafarroa-
koHezkuntzaDeparta-
mentuarentzat errefe-
rentziazkoLanbideHe-
ziketa ikastetxea ere.

ZER DA LANBIDE
HEZIKETA IKASTETXE
INTEGRATU BAT?

Ikastetxe integratu
baten jarduera hiru oi-
netan eraikitzen da: 1.-
Hezkuntza formala:
ikasketa erregulatuak

goizetan, 2.- Langabe-
tuendako formakunta
eta 3.- Langileendako
formakuntza, (azken bi
hauek prestakuntza ez
formalean eta arratsal-
dez).

Gainera Ikastetxe in-
tegratu batek bere
estrategiarenbarneho-
nako jarduerak gauza-
tzeko lan eginendu: ur-
teetan lan esperientzi
duten langileak nola-
bait titulatu edo gaitu
(esperientziarenakredi-
tazioa), internazionali-

zazioan parte hartzeko
konpromisoa izan (Eu-
ropan Erasmus+, Aki-
tania akordioak….),
Hezkuntzako Lanbide
Heziketa sailak egiten
dituen esperientzi pilo-
tuetanzentrokolabora-
tzailea izatea, Irakas-
kuntza Duala lantzeko
konpromiso eta guzti
honekin,kokatuadago-
eneskualdeko lanbide-
formakuntzako ikaste-
txe dinamizatzaile iza-
tea.

Izendapen hau au-

rrerapausotzathartudu
ElizondokoLanbidees-
kolak, eskualderako
bultzatunahiduenLan-
bideHeziketakoZentro
Integratu Euskalduna
eraikitzeko ahalegine-
an. «NafarroakoGober-
nuakere izendapenho-
nekinproiektuhonenal-
deko urratsa ematen
duelaulertzendugu eta
gureeskualdeanLanbi-
de Heziketa Ikastetxe
Integratu ofizialki sortu
du», dio Maite Ariztegi
zuzendariak.

BAZTAN

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Elizondoko
Lanbide Eskola
Ikastetxe
Integratu
izendatu du UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederrean ospatu dituzte inauteriak Anizen eta Berroetan
Ilbeltzaren 22 eta 23an inauteriak ospatu zituzten Berroetan. Aitzineko astebu-
ruan berroetarrak Anizera joan ziren, eta oraingo honetan aniztarren bisita ja-
so zuten berroetarrek. Ortzilarean baserritarrak bisitatu zituzten, eta larunba-
tean herrietako etxeen txanda iritsi zen. Hogei lagunetik goiti bildu ziren etxez
etxe, eta giro xarmanta etzen falta izan. Dantza, kantu eta zenbait bihurrekeri
egin ondoren, elkartean bildu ziren herritar ugari, egunari Salaberriren doinu
tartean akabera emateko. Gaba franko luzatu zen zenbaitentzat, eta beston-
doarekin eman zioten akabera bi asteburuz luzaturiko inauterieri.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean eskola bisitatu zuten parlamentariek.
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Lau urtez
eginen dira
lanak, 47.500
euroko
aurrekontuarekin

TTIPI-TTAPA
Joan den urtearen

akabe raz ge roz t i k
Baztango udal artxiba-
tegiak sortu eta gorde-
tako dokumentazioa
osorik tratatzeko lanak
hasi dira. Lanaren hel-
burua herritarrei zerbi-
tzu hobea ematea iza-
nagatik, artxibategia
herritarren jakinmina
piztekohainbatagiribe-
rezi eta interesgarriren
gordailuada.Horienar-
teankaperatasunesku-
bidea aitortzen duen
1441eko jatorrizko agi-
riaren 1763ko kopia
ederraaipatzenahalda.

Bertzalde, Batzar
Nagusiaren lehenengo
akta liburuabertanatxe-
man daiteke. 1673koa
izanik orduko bizimo-
duaren lekukotasuna
ematen du eta, bitxike-
ri bezala, hartzak ehi-
zatzeagatikegitenziren
ordainketakaipatzendi-
tu.BertzaldeXVIII.men-
de akaberako errolda
dago. Zeinak, biztanle-
riaren, baserrien, eko-
nomiaren, toponimiaren
eta bertze hainbat gai
interesgarriren bilake-
rariburuzko informazioa
ematen baituen. Agiri
berezihorietazgainuda-
laren eguneroko jardu-
nerakobeharrezkoakdi-
ren informazioak pila-
tzen dira bertan.

Artxiboaren antola-
keta eta katalogazioa-
rekin kontsultak egite-

ko denbora ttipituko da
eta lana arinduko. Ha-
la, herritarren eskaerak
lasterrago erantzuten
ahalko dira. Bertzalde,
bailarako ondarea den
artxiboak bere balioa
berreskuratukodu,Baz-
tango garapen histori-
ko eta kulturalaz gain,
bertze arlo aunitzi bu-
ruzko informazioa ere
ematen baitu. Egin be-
harreko lanen artean
artxibategikodokumen-
tazioakudeatzekosoft-
warearen garapena ere
dago.

EREITEN ENPRESAK
Udal artxibategiak

sortuetagordetakodo-
kumentazioosoarentra-
tamenduaegitekokon-
tratazioa,eskaintzaho-
berena eginik, Ereiten
enpresak eskuratu zu-
en. Lanak lau urtez egi-
nen dituzte eta 47.500
eurokoaurrekontuadu-
te.

GIZARTEA � HAINBAT AGIRI BEREZI ETA INTERESGARRIREN GORDAILUA DA

Udal artxibategia osorik
tratatzeko lanak abiatu dituzte

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Euskal Herria oso-

an bezala, Baztan-Bi-
dasoan ere, Ezker
AbertzaleakAbianpro-
zesuari ekin dio. Pro-
zesu hau abiatzearen
arrazoi nagusia,Ezker
Abertzaleaosatzendu-
ten talde desberdinek
(Sortu,LAB,Ernai),be-
raien ahalmen guztia
askatzeko duten zail-
tasuna eta amanko-
muneandutenproiek-
tua gauzatzeko estra-
tegia birplanteatzea
izan dira. Abian duela
hilabete bat hasi zen
jendearen ekarpenak
jasoz eta ekarpena
hoiekineztabaidarako
dokumentubat idatzi-
koda,hurrengoastee-
tan gauzatuko den
eztabaida fasean lan-
tzeko.

Prozesuaren biga-
rren fase horri hasiera
emateko, otsailaren
20anEspainiakoesta-
tukokartzelaguztieta-
ra martxak eginen di-
ra,bertandaudeneus-
kalpresopolitikoeipro-
zesuan parte hartzera
gonbidatzeko ere.

Baztan-Bidasoal-
dearidagokionez, Igor
Portu preso lesakarra
dagoen Cordobako
espetxera joanen dira
bertako herritarrak.
Idatzi honen bitartez,
Baztan-Bidasoko Ez-
ker Abertzaleak, he-
rritarguztiakgonbida-
tunahiditumartxaho-
rretara,herri bakoitze-
ro ohiko lekuetan ize-
na emanez, eta Abian
prozesuaren eztabai-
da fasean parte har-
tzera ere.

BAZTAN-BIDASOA

Otsailaren 20ko
espetxetarako
martxan
Kordobara
joanen dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Kaperatasun eskubidea aitortzen duen 1441eko jatorrizko agiriaren 1763ko kopia ederra.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Batzar Nagusiko 1673ko lehenengo akta liburua eta XVIII.
mendeko akaberako Berroetako errolda.



Behin betiko
konponbidea
azpiegitura
guztia berritzea
litzateke, baina
hori udalaren
ahalmenetik
kanpo dago

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Baztan

Berri auzoan azkeneko
egunetan argi itzalaldi-
ak izaten ari dira. Uda-
leko teknikariek harat
hurbildurik, arazoa fase
batenmatxurandagoe-
la ondorioztatu dute,
haatik, oraino ez dute
matxura nonden aurki-
tu ahal izan. Momentu-

an itzalaldiak jasatendi-
tuen eremuamugatzen
aridira,poliki-polikima-
txura harrapatu artio.

Elizondoko Baztan
Berriko arazo hau Baz-
tango bertze tokietan
ere ematen da argiteri
publikoazpiegiturakza-
harturik daudelako eta
enpalmeak lurrazpian,
maiz putzutako arkete-
tan daudelako. Baztan
Berriko kasuan azpie-
gitura zaharra ez izana-
gatik egiturazko arazo
batzuk ditu. Udala be-
re ahalbidearen arabe-
ra matxura hauek kon-
pontzendabil.Behinbe-
tikokonponbideaazpie-
gitura guztia berritzea
litzateke,bainahoriuda-
laren ahalmen erreale-
tik kanpo dago.
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GIZARTEA � AZPIEGITURAK ZAHARKITUAK DAUDE

Elizondoko
Baztan berriko
itzalaldia
konpontzeko
eginahalean ari
da Udala

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Pasabide kanadiarra Bagordiko bidean
Elbeteko Bagordi aldean kanadiar pasabidea egin du Udalak. Horrela, Bagor-
diko azienda buruak Elizondo-Elbete saihesbiderarat jaistea galeraziko da. Ai-
tzineko legealdia artio Nafarroako Gobernuak nekazaritza azpiegituretako la-
guntzekin halako lanak finantziatzen zituen, baina laguntza horiek kendu zitue-
nez, udalak osorik beregain hartu du, denera 4.500 euro. LanakOskaritzek egin
ditu. Baztan osoan kanadiar pasabideak egiteko eskari gehiago dago: Arizku-
nen, Beartzunen, Lekarozen… Udalaren asmoa urtero bat egitea da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Indar Gorriren kontrako polizia operazioa gaitzetsi dute
Indar Gorriren aurkako polizia operazioaren harira eta Lekarozko Urko Gartzia
atxilotuen artean zegoela jakinda, batzarre informatiboak egin zituzten otsaila-
ren 1 eta 2an Elizondoko Gaztetxean. 80 bat lagun bildu ziren eta bertaratuek
atxiloketak gaitzetsi zituzten. Otsailaren 3an aske utzi zituzten atxilotutako he-
mezortzi lagunak.

TTIPI-TTAPA
Fernando Anbustegik eta Julio Sotok Istorio

Trukea(n)emanaldiaeskainikodutehelduentzathi-
laren 21ean, igandean 19:00etan Arizkunenean.
Sarrera doan izanen da lekuak bete arte. Fernan-
do Anbustegi, batetik, ipuin kontalaria: herriz he-
rri, tokian tokiko pertsonaia batekin elkartuko de-
na,bere ipuinetako istorioberriakbizitzekoasmoz.
Bertzetik, Julio Soto bertsolaria: ipuin kontalariak
momentuan agindutako pertsonaiaren larrutik.

OTSAILAREN 21EAN

Fernando Anbustegi eta Julio Soto
Istorio Trukea(n) Arizkunenean



Lezeen
inguruan
historiaurreko
altxor gehiago
dauden
jakiteko
ikerketa egitea
eskatu diote
Gobernuari

TTIPI-TTAPA
SOS Alkerdi Plata-

formakobortzordezka-
rik Nafarroako Parla-
mentuanUrdazubiko le-
zeen eta grabatuen ba-
lioa aitortzeko eskatu
zuten otsailaren 3an.
Gobernuari egin zitza-
ion eskaera, Nafarroa-
ko Gobernua izan da-
din Alkerdiko lezea Gi-
zateriarenOndare izen-
datzeko pausua ema-
nen duena. Bertzalde,
2012ko leherketaplana
behinbetikobertanbe-
hera uzteko eskatu zu-
ten Patxi Iriarte, Aitor
Ollo,MalenVilches,Jon
ArrietaetaMaxuFagoa-
ga plataformako or-
dezkariek. Plan hau

«erabat ilegala»delaeta
«atzerabueltarik izanen
ez duten ondareen kal-
teak» ekarriko dituela
argi du SOS Alkerdik.

ERABILERA HANDITZEA
Plataformak eman-

dako datuen arabera,
1999tik honat baliabi-
deen erabilera aunitz
handituduharrobiaketa
46.000 metro koadro
erabiltzetik 120.000
metrokoadroerabiltze-

ra pasatu da. Harria
mozterako orduan, «2
kilobainoguttiagoko le-
hergaiak erabiltzetik,
1.500 kilo bitarteko le-
hergaiakerabiltzerapa-
satudira,urtean21.000
kilo inguru».

Gaur egun urtean
863.000 metro kubiko
lur mugitzen dute ha-
rrobian, baina ustiake-
ta-plan berr iarek in
2.300.000 metro kubi-
komugituko lirateke,30

urtez. «Dantxarineko
merkataritza gunetik,
gaur egunbi kamioi pa-
satzendiraetaplanabe-
teko balitz, 31 kamioi
ibiliko lirateke».

Erabakiak hartzeko
momentuan Urdazubi-
ko bizilagunen ongiza-
tea eta lehen sektore,
turismo eta merkatari-
tzari lotuakdaudenber-
tako jarduerak kontuan
hartzeko eskatu zuten.
Gainera gogorarazi zu-
ten600metrokosegur-
tasun eremu horretan
Alkerdi eta Leorlas au-
zoak daudela, etxebi-
zitzak, bordak, lande-
txeak, jatetxeaketabai-
ta Ikaburuako lezeak
ere, «dimentsiohaueta-
ko segurtasun eremua
ziurtatzeaezinezkoegi-
ten dutenak». Gainera,
kontuanhartu behar da
Nafarroako Paleolitiko
garaiko grabatu baka-
rrakbertanaurkitudire-
la eta horiek babesteko
eskari berezia ere egin
zuten.Aldiberean, ingu-
ruangisahorretako«al-
txor gehiago» ote dau-
den ikertzea ere eska-
tu zuen SOS Alkerdik.

GIZARTEA � OTSAILAREN 3AN PARLAMENTUAN

Alkerdiko lezea Gizateriaren Ondare
izendatzeko eskatu du SOS Alkerdik

URDAZUBI

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azken urteetan, harrobian 2 kilo baino guttiagoko lehergaiak erabiltzetik 1.500 kilo
bitartekoak erabiltzera pasatu direla salatu du SOS Alkerdik.
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KAMIOI

ibiliko lirateke egunean
Dantxarineko merkataritza
gunearen barna, ustiaketa

plan berriaren arabera. Gaur
egun 2 pasatzen dira.



Maiatzaren
lehenean
estrenatuko da

Franck DOLOSOR
Ondoko asteetan,

Senpere etapa berria
izanendaDonejakuebi-
dean eta aterpetxea
proposatukozaizkieGa-
liziaalderatdoazenbei-
lariei.Herrikoetxekolan-
gileak 10 lagunentzako
aterpetxea moldatzen
aridiraapezetxearengi-
beleko partean, berriki
arte serorek okupatzen
zuten apartamenduan.
Herriarenaden toki hau
hutsazenelizaemazte-
ek Senpere utziz geroz
duela zonbait hilabete.
Hortikpasakodirenbei-
larieiDonejakuebidean
ematen diren zigiluak
emanenzaizkieSenpe-
retik pasa direla froga-
tzeko. Beilarien etxea
maiatzaren lehenean
estrenatukodaetaegun
hauetansortzenari den
herritar talde batek ku-
deatukodu.Senperebi-
degurutze batean ko-
katzendaetaorainSan-
tiago bideak erakusten
dituzten mapetan ere
agertuko da.

Izarra beti
Helbarrunen

Michelin gida ospe-
tsuaren izarra erdietsi
zuen duela zonbait ur-
teAubergeBasqueDo-
nibane Lohizuneko bi-
de xaharrean den ja-
tetxeak eta aurten ere
sari ezagunaemandio-
te.Kezkaetaardurasor-
tzen zituelakoan izarra
ezzuelabaitezpadana-
hi aitortu zuenduelaur-

te batzuk Cédric Bé-
chade sukaldar iak.
Lasaitasuneannahiago
duela laneginzioenchef
haundiak. Urte batzuk
geroago ahatik izarra
ematen dio beti Miche-
lin gida ezagunak.

Musikaz blai
Otsailaren 21ean

kantaldi ederraeskaini-
ko dute Larreko gelan
16:00etan Carrere fa-
milia, Pil Pil eta Kartsu-
ki taldeak ariko baitira
taulen gainean. Kantu-
zaletasun haundia ba-
da gure herrian, eta in-
guruetan, eta ez da du-
darik ainitzek gogotik
preziatukodituztelahor
eskainiak izanen diren
euskal kantuak. Pan-
txoaetaPeiobikotemi-
tikoa utzirik Pantxoa
Carrerek kantuz segi-
tzendu tartekaberese-
mealabarekin orain eta
Arbonatik etorriko dira
senpertarren gozame-
narentzat.

Amuarrainaren
besta

Amuarrainaren ko-
fradiarenbestaospatu-
ko da martxoaren 6an.

Euskal Herri osoko ko-
fradiek beren berezita-
sunakerakutsikodituzte

goizekodesfileaetame-
zarenondotik. Kidebe-
rriak onartuko dituzte

kof rad ian eta gero
13:30ean ur te roko
bazkaria eginen dute.

GIZARTEA � HAMAR LAGUNI ATERPEA EMATEKO MODUAN

Donejakue bideko beilarientzat
aterpetxea apailatzen ari dira apezetxean

SENPERE
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F. DOLOSOR
Marrazki bizidunetako pertsonai

ezagunak Senperen agertuko dira
otsailaren 13an ihauterien karietarat
gai hori hautatua izan baita aurten.
Karriketan barna eginen desfilearen
ondotik, 17:30eanZanpatzarrenau-
zia eta erretzea eginen dituzte.

Ondoren,gaualdimozorrotuagaz-
tetxeanZugarramurdikoToomatxak
eta Kanboko Reggae Zortzi taldee-
kin. Aintzineko larunbatetan Ziriko-
latz euskal dantza taldeko gazteak
etxez etxe ibili dira eskean animazio
politak eskainiz eta Xingar eta arrol-
tze kantatuz!

XINGAR ETA ARROLTZE!

Marrazki bizidunetako pertsonai ezagunak
agertuko dira otsailaren 13an ihauterien karietarat

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ihauteriak duela zonbait urte Senperen, gaitzeko giroa sortzen zuten orduko gazteek
ere. Tartean dago Lorentzo Bereau zena, Arantzatik Senpererat bizitzerat joan zena
familiarekin.

TTIPI-TTAPA
Hego Lapurdiko Hirigunearen sasoin kulturala-

ren kari, EliralE konpainiaren eskutik Xihiko dantza
etamusika ikusgarriaantolatudute.Otsailaren14an
igandearekin Larreko gelan izanen da saio bat, 5
urtetik goitikodenentzat zabalik, 17:00etatik aitzin.
Horretaz gain, bederatzi eskolentzazo saioak es-
kaintzen ari dira otsailaren 8tik 12ra arte eta 1.500
bat ikasle ikusiko dute ikusgarria klasearekin.

PantxikaTelleriarenkoreografiaArantxaLannes,
JoseCazaubon,Oihan Indart, ArkaitzMiner eta Jo-
kin Irungaraik interpretatzen dute taula gainean.

OTSAILAREN 14AN LARREKO GELAN

EliralE konpainiaren ‘Xihiko’ musika
eta dantza ikusgarria denentzat

ARGAZKIA: MARION MORIN
Elirale konpainia Larrekon egindako entseguan.



Final ttikian
Juan Jose eta
Isabel garaile

Joana GERENDIAIN
16ekipahurbildudi-

ra herriko etxeko edan-
tegiak antolatu duen
mustxapelketara.Fina-
la ttikiaGoizuetatiketo-
rritako Isabel eta Juan
Josek i rabaz i dute
Mickael Ascarraga eta
Daniel Calvet-ren kon-
tra. Txapeldun handiak
Elizari aita semeak izan
dira Pipo eta Jakes bi-
garren lekuanutziz.Egu-
na ongi bukatzeko Les
frères Ingalls taldeakgi-
roa eman du.

Play Station
txapelketa

Otsailaren 20 an, la-
runabatarekin, Herriko
EtxekoedantegiakPlay
Station txapelketa bat
antolatzen du. Jokala-
riak Fifa 16 jokoan de-
safiatuko dira. Izen
emaiteak ostatuan egi-
ten dira eta 5 euro gal-
detua da pertsonaka.
Txapelketa arratsalde-
ko 2 etan hasiko da.

Xoko txapelketa
Pleka trinketeak xo-

ko txapelketa bat anto-
latzen du bakarrik nes-
kei idekia izanen dena.
Otsailaren 13 an, larun-
bata goizarekin, iniza-
ziobatproposatzendu.
Izenemaiteakmartxoa-
ren 5 a arte dira 05.
59.54.22.06 zenbakira
deituz. Txapelketamar-
txoerditsutanhasikoda.

Turismo bulegoa
Joan den otsailaren

1 ean turismo bulegoa-
ren biltzar nagusia egin
da.Orohar,meteoeder
ba tek l agundu r i k
2015ko sasoina ona
izan da. Ortillopitz eta
Euskal pastizaren mu-
seoak2014kokopurua
atxiki dute, lezeak eta
Larrungotreinakeresa-
soin ona egin dute eta
Etxola parkeak bere bi-
sitari kopuruaemenda-
tzen ikusi du.

Urtean zehar turis-
mo bulegoak antolatu
dituen ekitaldi ezberdi-
nek arrakasta izan du-
te, izan Sara VTT, kon-
trabandisten lasterke-
ta, Lizarrietako besta,
kukuso merkatua, bil-
tzarra, Telethon… Bil-
tzarraridagokionez,aur-
tendik goiti bere anto-
lakuntza elkarte baten
esku izanen da eta ez
gehiago turismo bule-
goaren gain.

Bertzalde,otsailaren
15eanarratseko7etan,
LurBerrin informaziobil-
kura bat eginen da La-
rruneko treinaren anto-
lakuntza berria aur-
kezteko.

Selauru hustea
Martxoaren 6an,

“Lesamisde l’écolepu-
blique”elkarteakselau-
ru huste bat antolatzen
du. Izenemaiteakotsai-
laren 26a aintzin egin
behar dira izen emaite
orria postaz bidaliz on-
doko helbidera:

AssociationLesamis
de l’école publique es-
kola publikoa, plazida-

ko bidea, 64310 Sara.
Leku batek 3x3mko ta-
maina du eta 15 euro
baliodu.Xehetasunge-
hiagorentzat 06 77 83
94 85 deitu behar da.

Kirol emaitzak
Urtarrilaren 24ean,

Sarako Izarra taldeko
errugbilariakNarrossen
aritu dira eta galdu egin
dute 9-3. Eskubaloian
aldiz, Urtxintxak talde-
ko seniorrek garaipena
ezagutudutePauNous-
tyko ekipari 25-18 ira-
baziz.

Urtarrilaren 31n, ba-
surdeek68-0 irabazidu-
teCampetekoekiparen
kontra.Eskubaloianse-
niorrek galdu dute 23-
21 Bosdarosseko eki-
paren kontra.
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GIZARTEA � URTARRILAREN 23AN JOKATU ZUTEN

Elizari aita-semeek irabazi
dute Herriko Etxeko
edantegiko mus txapelketa

SARA

ARGAZKIAK: HERRIKO ETXEKO EDANTEGIA

Goitiko argazkian, Elizari aita-semeak mus txapelketa
irabazi ondotik, Pipo eta Jakes azpitxapeldunekin.
Beheitian, Goizuetatik etorritako Isabel Etxeberria eta Juan
Jose Apezetxeak irabazi zuten final ttikia, Mickael
Askarraga eta Daniel Calvet-i gain hartuta.
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HERIOTZAK
Ramoni Iturralde Pikabea, Alkaiaga-
koa, urtarrilaren 22an, 68 urte.
Jose Arrizurieta Azpiroz, Leitzakoa,
urtarrilaren 22an.
Mirentxu Elizalde Santesteban, Itu-
rengoa, urtarrilaren 24an, 51 urte.
Fermina Matxin Iso, Iruritakoa, urta-
rrilaren 24an, 96 urte.
MariaJosefaUranga Iztueta,Donez-
tebekoa, urtarrilaren 25ean, 90 urte.
Juana Mugika Loiarte, Beintza-La-
baiengoa, urtarrilaren 26an, 99 urte.
VictorianoJuanotenaAldaia,Beintza-
Labaiengoa, urtarrilaren 28an, 83 urte.
JesusMariMutuberriaJorajuria,Sun-
billakoa, urtarrilaren 30ean, 86 urte.
José Luis Alli, Sarakoa, urtarrilaren
31n.
Manolo Romero Azkona, Berakoa,
otsailaren 2an, 89 urte.

Naiara Saralegi Olano, Leitzakoa, ur-
tarrilaren 22an.
Jon Saralegi Olano, Leitzakoa, urta-
rrilaren 22an.
OihanCastroAldalur, Lesakakoa, ur-
tarrilaren 19n.
AimarMaritxalarMuñoa, Lesakakoa,
urtarrilaren 20an.
Xan Azarete, Sarakoa, urtarrilaren
15ean.
Luka Serban Raileanu, Doneztebe-
koa, urtarrilaren 28an.
Maria IlincaRaileanu, Doneztebe, ur-
tarrilaren 28an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Iñaki Txomin Perez Irigoien eta Ai-
tziber Arana Valdivielso, Zubietako-
ak, urtarrilaren 23an.

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

.

Benantzio
BALEZTENA SANTESTEBAN
Zubietan, 2016ko urtarrilaren 5ean, 62 urte zituela

Familia, senideak begiak malkotan gaude
zure hutsuneak sortzen baitu hainbat atsekabe

urtetan izan zarena joare soinuen jabe
lagun on, adiskidea, herritarrentzat zutabe

zure argia itzaltzen joan da suabe-suabe
errege bezperarekin gelditu gara zu gabe

zutaz oroituko gara hemen guztiok halare
gugandik joan zaren arren gure bihotzetan zaude.

ZURE FAMILIA

Antonia
GOLDARAZENA OTEGI

Lesakan, 2013ko otsailaren 16an
III. URTEMUGA

Ama zenbat egin duzun gugatik
orain ere laguntzen ari zara zerutik-

zutaz oroitzean negarra
heldu zait bi begietatik

Mila esker Antxoni, bihotz bihotzetik.
BESARKADA BAT ZURI ETA BESTE BAT ARANTXARI

AITA ETA ANAIAREN PARTETIK
MAITE ZAITUGU
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A. AROTZENA | DONEZTEBE
Ez du minutu aunitz

jokatzerik izan Minde-
giakEuropako eskuba-
loi txapelketan. Lehen-
biziko partidetan zer-
bait aritu zenetagolbat
sartzerik ere izan zuen,
baina lehenfaseanErru-
siaren aurkako azken
partidan, Kroaziaren
kontrako finalerdianeta
Alemaniaren kontrako
finalean, deialditik kan-
po gelditu zen. «Minu-
tu gehiago espero nitu-
en–onartudio TTIPI-TTA-
PAri–, baina gustora na-
go egindako lanarekin.
Hala ere, garbi dago
maila hortako talde ba-
tean minutu guztiak
urrezkoakdirela,etaho-
ri dut buruan oraintxe,
alderdi positiboari be-
giratzen diot».

Hortaz, balorazio
ezin hobea egiten du
bere parte hartzeaz:
«Opari baten moduan
hartu dut aukera hau,
bizi guztian egin dudan
lanak ekarritako opari
batenmoduan. Esperi-
entzi arront ona izan da
eta aspaldian ez beza-
la disfrutatu dut esku-
baloiaz», errandigu. Fi-
nalean faborito izan a-
rren, galdu egin zuen
Espainiak, baina zila-
rrezko domina lorpen
garrantzitsua dela uste
du Mindegiak: «Nik us-
te denborarekin gehia-
go baloratuko dela. Fi-
nala galtzeak min egin
zigun, batezere txapel-
keta guztiko partidarik

kaxkarrena jokatu ge-
nuelako, baina gustora
egotekomodukoa da».

Hain zuzen, Iker Ro-
meroGasteizko jokala-
ri ohiarekin batera iku-
si zuen finala harmaile-
tik. «Nire bizitzan gaiz-
kien pasatu dudan par-
tida izan da, gehien su-
fritu dudan partida izan
da, gehienbat bertzeei
dena atera eta zure tal-
dearideusezzaiolaate-
ratzen ikustean», aipa-
tu du. Dena den, txa-
pelketa hasi baino le-
hen zilarra lortzea sina-

tzeko moduko emaitza
zela azpimarratu du.

Europako txapelke-
ta irabazteakJokuOlin-
pikoetarako sailkatzea
zekarren saritzat. Hori
ez du lortu Espainiako
selekzioaketaapirilean
jokatukodenAurreolin-
pikoan izanen du berriz
horretarako aukera,
Suedia, Eslobenia eta
Irango selekzioen aur-
ka. Niko Mindegiak ez
du xamur ikusten txa-
pelketa horretan joka-
tzea: «Europakotxapel-
keta ikusirik, zaila iza-

nen da preolinpiko eta
olinpiadetara joateane-
retzat. Baina esperan-
tza ez dut galtzen eta
buru-belarri lanean ja-
rraituko dut horrat iris-
teko».

HUNGARIAN GUSTURA
Errekako eskubaloi

harrobiak emandako
harribitxirik onenak Iru-
ñerako bidea hartu zu-
en 16 urterekin eta hiri-
buruko bi klubetan,
Portland San Antonion
eta Anaitasunan eman
zituen sei denboraldi.
Bertze bi urte egin zitu-
en Logroñoko Natur-
house La Rioja taldean
eta 2013. urtetik honat
Hungariako MOL-Pick
Szeged taldean ari da
gogotsu lanean, aurten
Europako Champions-
eko final laurdenetara
sartzekoetaedozeintal-
deri lana emateko hel-
buruarekin. «Cham-
pions-a aurten arront
gogorra izaten ari da.
Partidu aunitz eta de-
nak oso zailak. Aurrera
pausu garrantzitsuak
egiten ari gara Pick-en
eta espero dut bide ho-
rretan jarraitzea». Hun-
garian bertan, liga edo
kopa Veszprem ahal-
guztidunari kentzeaere
lortu nahi luke Nikok,
«oso garrantzitsua iza-
nen litzateke gure klu-
barendako, ilusiohaun-
dia dugu bi konpetizio
hauetan,zerenPick-eko
afizionatuentzat balio
haundia dute».

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaur egun Hungariako MOL-Pick Szeged taldean ari da Errekako harribitxia.

Espainiako selekzioa azpitxapeldun izan da
Polonian jokatu den Europako eskubaloi txa-
pelketan. Txapelketa polita jokatu badu ere,
finalean 24-17 galdu zuen Alemaniarekin.

Selekzioko partaide izan da Niko Mindegia
doneztebarra, selekzio arteko bere lehen
txapelketa handian eta, beraz, zilarrezko
domina jantzita bueltatu da Poloniatik.

Gol bat ere sartu zuen eta espero baino
minutu guttiago jokatu dituela onartu arren,
alderdi positiboari begiratu eta egindako
lanarekin gustora bueltatu da sorterrira.

Niko MINDEGIA | Doneztebeko eskubaloi jokalaria Espainiako selekzioarekin Europako azpitxapeldun

«Maila honetako talde batean jokatzen
dituzun minutu guztiak urrezkoak dira»

ESKUBALOIAZ GOZATU
«Opari baten moduan
hartu dut Europako
selekzio arteko txa-
pelketa jokatzeko
aukera hau, bizi
guztian egin dudan
lanak ekarritako opari
baten moduan.
Esperientzia arront
ona izan da eta
aspaldian ez bezala
disfrutatu dut
eskubaloiaz».
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Felix Etxeberria
eta Ruben
Saralegi izanen
dira eskualdeko
ordezkariak

TTIPI-TTAPA
Aizkolari Azkarrena

MundukoAizkolariTxa-
pelketaren lehen kan-

poraketa jokatu zen il-
beltzaren 31n Agurai-
nen. 16 aizkolari lehian
eta bi txartel jokoan,
otsailaren 21ean Tolo-
san jokatukoden finale-
rako.Azkenean,Ruben
Saralegi leitzarrak eta
Felix Etxeberria sunbil-
darrak lortuzuten.Kan-
poraketa moduan aritu
zirenbinaka, txandaba-

koitzean45ontzakobi-
na enbor moztuz eta
galtzailea kanporatuz.
Leitzarra eta sunbilda-
rra gelditu ziren azke-
nerako.

Hain zuzen, Tolosa-
ko final horretan lekua
segurtatua dute gaur-
gero Hegoaldeko lau
herrialdetako txapel-
dunek (Iker VicenteNa-

farroan, Atutxa II Biz-
kaian, Jauregi Araban
etaAzurmendiGipuzko-
an), baita Munduko
txapeldundenLawren-
ceO’Tooleaustraliarrak
eta Italia eta Txekiako
txapeldunek. Antolai-
tzaileekSuitzaetaFran-
tziako txapeldunak ere
gonbidatu dituzte, bai-

naberaienpartehartzea
zalantzan dago orain-
dik.

Asteburu honetan
jokatzekoa zuten beste
kanporaketa Gipuzkoa
etaBizkaikoaizkolariek
etaLeitzakoJonRekon-
dok eta Otsagabiako
Daniel Vicentek, bertze
bi txartelen bila.

Euskadikoan
zilarrezko
domina
eskuratu dute
640 kilokoan

TTIPI-TTAPA
Hamabi urteren on-

dotik, berriz ere Mun-
dukosokatira txapelke-
tanpartehartukoduLe-
sakakoBetiGaztekogi-
zasemeen sokatira tal-
deak. Hain zuzen, hila-
ren 18tik 21era dute hi-
tzorduaHolandako Vo-
lendam hirian.

Lehendik badaki zer
den Munduko txapel-
dun izatea Beti Gaztek,

1999. urtean Irlandan,
2000.eanHolandaneta
2004an Eskozian lortu
baitzuen urrezko domi-
na. 2004az geroztik ez
da Munduko txapelke-
tanaritugizasemeental-
dea (emakumeentaldea
2010ean Italian lehiatu
zen, Cesenaticon).

Orduan txapeldun
izandako beteranoen
eta gazteen arteko na-
hasketa dute aurtengo
taldean: Gerardo Telle-
txea da beteranoena,
47 urterekin eta Xuban
Larretxea eta Julen Pa-
lenzuela gazteenak,
18rekin. Pisu arinene-
tan ariko dira, 600 eta
560kilokokategorietan.

EUSKADIKO TXAPELKETA
Nafarroako txapel-

dun izan ondotik, eta
Holandaraabiatubaino
lehen, hau idazterako-
anEuskadiko txapelke-
tanmurgilduadabil Be-
ti Gazte taldea. Histori-
kokipisuarinenetanho-
beki moldatu bada ere,
640 kilokoan zilarrezko
domina jantzi du uste-
kabean. Otsailaren 6an
600 kiloko finalean ari-
tzekoa zen Idiazabalen
eta otsailaren 13an 560
kilokoa jokatuko du
Erandion (Bizkaia).Bie-
tarako itxaropentsuzeu-
den tiralariak.

HERRI KIROLA � OTSAILAREN 18TIK 21ERA

Munduko
txapelketara
doa Beti Gazte
sokatira taldea

HERRI KIROLA � OTSAILAREN 21EAN

Munduko Aizkolari
Azkarrena nor den
erabakiko da Tolosan

UTZITAKO ARGAZKIA

Munduko txapeldun den Lawrence O’Toole australiarra
ere Tolosan arituko da.

ARGAZKIA: XAGU-LESAKA

Beti Gazteko tiralariak, Euskadiko txapelketan 640 kiloko zilarrezko domina lortu ondotik.

� BETI GAZTE SOKATIRA TALDEA 2015-16
Tiralaria Adina Herria
Gerardo TELLETXEA AIZPURU 47 LESAKA
Agoitz ALTZUGARAI MAIA 26 LESAKA
Beñat ORONOZ INDA 24 LESAKA
Juan Mari IRIGOIEN URROZ 35 ELIZONDO
Mikel APEZTEGIA MENDIBERRI 31 LESAKA
Carmelo MITXELENA MITXELENA 41 LESAKA
Markel SUAREZ ANTXORDOKI 26 LESAKA
Ander MITXELENA TAPIA 24 IGANTZI
Paxkual TABERNA ZUBIRIA 43 LESAKA
Ion SILVEIRA ETXEBERRIA 37 LESAKA
Stephane MITXELENA 35 EZPELETA
Xuban LARRETXEA ALTZUGARAI 18 LESAKA
Lander LANDIRIBAR GOIENETXE 24 AMAIUR
Beñardo IANTZI MITXELENA 45 LESAKA
Julen PALENZUELA ETXEPARE 18 LESAKA
Iñigo ALTZUGARAI LEGAZKUE 27 LESAKA
Prestatzailea:
Iosu IRIGOIEN RECLUSA 41 LESAKA
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Tailerrak
ELIZONDO
Fruta-arbolak
kimatzeko tailerra
Otsailaren 13an ki-
matzen aritu direnen-
dako eta 14an hasi-
berriendako.

ETXALAR
Estresa nola
gobernatu
Otsailaren 16 eta
23an eta martxoaren
1ean Larraburuan
10:30etik 12:30era.

GOIZUETA
Biodantza
Otsailaren 20an uda-
letxeko ganbaran
11:00etan.

Hitzaldiak
ELIZONDO
Hassana Alia hizlari
Otsailaren 26an.
19:30ean Arizkunene-
an. Sahara eta saha-
rarren egoeraz.

DONEZTEBE
Naffa polisarioko
gerlari ohia
Otsailaren 27an.
18:00etan Zinema
aretoan bere bizipe-
nen berri emanen du.

DONEZTEBE
Fibromialgiari buruz
hitzaldi-tailerra
Otsailaren 11n
Osasun Zentroan
09:30etik 12:30era.

DONEZTEBE
Seme-alaben jokabide
desafiatzailearen
aurrean zer egin?
Otsailaren 22an
Carmen Nieto psikolo-
goak eskainiko du.
Eskoletako liburutegia
14:50ean. Erreka eta
Mendaur Guraso el-
karteek antolatua.

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

Filmak
DONEZTEBE
Loreak
Otsailaren 13an Do-
neztebeko zineman.

Herri txiki infernu
handi saioa
Otsailaren 20an
19:00etan. Herrian
grabatutako saioaren
emanaldia, zineman.

Inauteriak
DONAMARIA
Gurdi desfilea
Otsailaren 12 eta
13an.

EZKURRA
Bertso eta trikitilariak
Otsailaren 20an

Bertsolaritza
DONEZTEBE
Bertso afaria Soto eta
Arzallusekin
Otsailaren 20an, Kafe
ostatuak antolatuta.

EZKURRA
Bertso-triki afaria
Otsailaren 20an,
Irazu eta Mendiluze
bertsolariek eta Oiha-
na eta Oihana trikitila-
riek girotutako afaria.

Dantza
ELIZONDO
Bailableak
Otsailaren 21ean,
Baztango Dantzariak
eta Elizondoko Gaite-
roak taldeen eskutik
12:45ean Elizondoko
plazan.

Ospakizunak
BERA
Zuhaitzaren eguna
Otsailaren 13an,
09:00etan Alzateko
plazatik abiatuta.

ETXALAR
Arkupeak elkarteko
kideen besta
Otsailaren 21ean,
Meza eta bazkaria.

ERRATZU
Hazien eguna
Otsailaren 27an ber-
tako hazia bultzatuz

egun osoko besta.

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

ERRATZU
Joseba Irazokiren
kontzertua
Otsailaren 19an,
23:00etan Zubi Puntan.

››
SENPERE | 2016.02.14
Elirale konpainiaren eskutik
musika eta dantza emanaldia

Xihiko emanaldi berria taula-
ratuko du Elirale konpainiak
Larreko gunean 17:00etatik
aitzinera. 5 urtetik goitiko
haurrei zuzendua dago saioa.

Ikuskizunak

GOIZUETA | 2016.02.20
Biodantza zer den ezagutzeko
aukera Udaletxeko ganbaran

Musikaetadantzarekinbizipenak
eragitea da biodantzaren helbu-
rua. Teresa Lopez de Muniainek
eskainiko du tailerra 11:00etatik
aurrera.

Tailerra

DONEZTEBE | 2016.02.20
Herri txiki infernu handi
saioaren emanaldi herrikoia

Pagadi eta Gurrutxagak
Donezteben grabatu zuten
saioa berriro ikusteko aukera
izanen da 19:00etan Zinema
aretoan.

Zinema

otsailak 11 - otsailak 25

PROPOSAMENA
DONAMARIA, EZKURRA
Inauterien azken
astinduak

Gainerako herri ge-
hienetan inauterietako
ajea ezin pasa dabiltzan
bitartean, Donamarian
mozorroak aterako di-
tuzte karrikara. Otsaila-
ren 12 eta 13an ospatu-
ko dituzte inauteriak eta
larunbatekoorgaapain-
duendesfileakezduhut-
sik eginen aurtengoan
ere. Hauen ondotik,
Ezkurrara iritsikoda inau-
terigiroa.Otsailaren20an
jarri dute bertan hitzor-
dua. Eutsi bestari!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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SENPERE
Carrere familia, Pil Pil
eta Kartsuki taldeak
Otsailaren 21ean,
16:00etan Larreko ge-
lan.

SARA
Tumatxak taldearen
kontzertua
Otsailaren 27an,
19:00etan Luberri ge-
lan ariko da Zugarra-
murdiko taldea.

Ikuskizuna
SENPERE
Xihiko dantza eta
musika emanaldia
Otsailaren 14an,
17:00etan Larrekon,
Elirale konpainiaren
eskutik. 5 urtetik goiti-
ko haurrendako.

Mendi ateraldiak
BERA-GOIZUETA
Agerra Mendi
Taldearen eskutik
Otsailaren 21ean.
Irteera Agerratik
07:00etan, Aginatik au-
tobusa 08:15ean eta
autobusez 11:00etan.
Izen-ematea otsailaren
17ra arte.

Kirola

ESKUALDEA
XVI. Paxaka txapelketa
Otsailaren 14ra arte
Ligaxkako lehenengo
faseko partidak jokatu-
ko dituzte.

SARA
Joko berri xapelketa
Apirilaren 23ra arte,
Pleta trinketean parti-
dak. Asteartetan
19:30ean, ortzegu-
netan 18:00etan eta
igandetan 10:00etan.

Hizkuntza Eskubideen Behatokiarekin harrema-
netan modu azkar eta eraginkorrean jartzeko

tresna da Akuilari. Mugikorrerako aplikazio honek
erabiltzaileei aukera ematen die Behatokiari kexa
bidaltzeko, euskara erabiltzeagatik kaltetuak izan
badira edota erakunde edo norbanakoren batek
hizkuntza eskubideak urratu badizkie. Baina kexak
bidaltzeko ez ezik, aplikazio honek hizkuntza es-
kubideak errespetatzen dituzten erakundeen ja-
rrera txalotzeko ere balio du. Gainera, beste era-
biltzaileek Behatokiari helarazitako kexa edo zo-
rion mezuak ikusteko aukera ematen du, bai eta
mezu horiek sare sozialetan partekatzeko ere.

Musikatutako bertsoak eskaintzen ditu Bei-
rak.Mimatutako letrak etamimoz jotako no-

tak. Bost partaide ditu taldeak: Igor Arruabarre-
na (kitarra jolea), JonMartin (abeslaria), Urtzi Ola-
ziregi (baxujolea), Gari Amundarain (kitarra jolea)
eta Mikel Arruabarrena (bateria jolea). Bigarren
diskoa Margotu berria kaleratu dute 2015ean,
ongi zaindu eta idatzitako letrak, rock erritmo eta
melodia disdiratsu desberdinak lotzen dituena.
Hamar abestik osatzen dute diskoa eta tartean,
800 dukado izenekoakSunbillan egiten denEma-
kumezkoenmundukoMendi Maratoia izan du oi-
narri, emakumeek kirolean protagonismo gehia-
go izatea aldarrikatuz.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Baga biga, 2015

Margotu berria

Musika

BEIRA

Aplikazioa jeitsi,
duintasuna igo

Internet

WWW.AKUILARI.EUS

Oinarrizko liburu dinamiko eta erakargarri ho-
nek Euskal Herriaren historiaren kronika ja-

sotzen du, antzinatik hasi eta gaur egunera arte;
zortzi gaitan sailkatuta, beti ere ordena kronolo-
gikoan. Amona Andereren ahotsaren oihartzuna
jasoko dute irakurleek, Lur eta Amets anai-arre-
ben bizipenen aztarna eta Baltaxar katuaren hitz
jostari eta zirtolaria. Hitzez gain, ilustrazioak ere
baliatu dituzte; historiako hamaika pasarte esan-
guratsu jaso dituzte kolore biziz apaindutakoma-
rrazkiekin, errealismo handiz baina modu josta-
rian. Izan ginena ezagutzera eman, oraina sortu
eta etorkizuna irudikatzeko ezagutza-liburu ba-
liagarria.

Ikastolen Elkartea, Elkar
eta Katxiporreta 2015

Lur eta amets,
Euskal Herriaren historia

Liburua

BATZUEN ARTEAN

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus

Pertsona «lasaia eta
alaia, etxean egotea

gutxigustatzenzaionho-
rietakoa»daAnder.Den-
bora librean «futbola eta
eskalada» praktikatzea
gustatzen zaio eta baita
«Lesakara familia bisita-
tzera»joateaere. «Orain-
goz oiartzuarra» den
arren, «erdi lesakarra»
sentitzendelaaitortudu,
bertakoa baitauka ama
eta gainera «amatxi»
hantxe bizi da. «Uniber-
tsitatean hasita» oiar-
tzungo futbol taldea utzi
eta «uda batean» Lesa-
kan zegoela «kirol pixka
bat egiteko Beti Gazte
taldearekin entrenatzen
hasi eta fitxa egiteko»
esanzioten.«Oiartzunen
aurkako partidak lagu-
nenaurkaizatenzireneta
pike ona» egoten zela
oroitzendu.Azkenaldian
lana dela eta, «hilabete-
an behin» bakarrik egi-
ten du Lesakara bisita
«feriak,olentzeroa, inau-
teriak,sanferminak...bes-
ta konkretuetan». Lesa-
katikgehien«bestagiro»
hori gustatzen zaiola ai-
tortudu.«Lesakarrakper-
tsona atseginak, lagun
onaketabestazaleakdi-
ra», horregatik pasatzen
du«ezinhobeto» lagunei
eta familikoeibisitan joa-
ten denetan.

«Lesakarrak
pertsona atseginak,
lagun onak eta
bestazaleak dira»

Nire aukera

Ander OSTOLAIZ
Lesakako gaztea
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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.

ZERBITZUAK
psikoanalistak

LANA
eskariak

BeraedoLesaka ingu-
ruanemakumeaeskain-
tzen da etxeko lanak
egin, adineko jendea
zaindu,bulegoakgarbi-
tu...�948630914/�678
903294.
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-

DONEZTEBE. 120m2ko
pisua eta 49 m2ko ga-
rajea salgai. Pisu argi-
tsua,3 logela,2komun,
sukaldea, eta egongo-
ela handia. Oso argi-
tsua. Berogailua lurre-
ko sua eta gasarekin.
Bizitzerasartzekoprest.
�676 965394.

LEGASA. Baserria sal-
gai, mobleztatua. 3 so-
lairu ditu 110m2koa ba-
koitzaeta6.000m2ko lur
eremua. �607 446909.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Pisua erren-
tan eman nahi da, su-
kalde elektrikoa eta su
bajuarekin.Trastelekua,
balkoia eta garajea di-
tu.�661 262531.
BERA. Agerra auzoan
pisua errentan eman
nahi da. 3 logela, 2 bai-
nugela, egongela han-
dia, 2 balkoi, igogailua

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.
Prezio negoziagarria.
�619957962(deitume-
sedez arratsa ldez.
16:00etatik 20:00etara
bitartean).

ZERBITZUAK
zurgindegiak

etaberogailuaditu.Dei-
tu15:00etatikaitzinera.
�628 512905.

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.
LESAKA.Berritutakopi-
sua salgai Albistur kale-
an. 75m2ko azalera du
eta bizitzera sartzeko
prestdago.Mobleztatu-
ta, bi logela, bi komun,
sala eta sukalde berria
ditu. Oso eguzkitsua da
eta bista ederrak ditu.
110.000 euro. �688
861267.

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): 36 €

Zerri gizena
0,948 € 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: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,70/7,70
8-10 kilokoak: 6,30/6,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(urtarrilaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)
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Prezio negoziagarria.
�606 735669.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.

DENETARIK
erosi

Erremolkea erosi nahi
nuke, bobinak erama-
tekoa balitz hobe. 2000
eta 2004 urte artekoa.
�642 993776.

DENETARIK
bertzelakoak

LESAKA.Goizargiarro-
padendangaltza-barre-
nak hartzen ditugu,
nahizetabertanerosiak
ez izan. Mairu jantziak
ereegitendira.Etorri eta
kontsultatu itzazuauke-
ra desberdink. �616
520768.

DENETARIK
galdu/aurkituak

Tekel arrazako zaku-
rra faltada,kolorebeltz-
marroia du. Azkenekoz
urtarrilaren 17an ikusi
zuten Irisarrikosarreran.
�653 122074.

tzioetanere.9urtekoes-
perientzia komertzioan.
�618 968580.
Hainbatsektoretanes-
perientzia duen gizo-
nezkoa lan bila dabil.
Gehienbateraikuntzaar-
loan,pinturan, zurgin la-
netan eta lorezaintzan
aritua. Orain lan bila da-
bil edozein sektoretan
lan egiteko: garbitze la-
netan, eraikuntzan, pin-
turan, lorezaintzan...
�616 368 222.
Adinekopertsonakzain-
tzen esperientzia dau-
kanemakumeanaiz.Lan
bila nabil interna mo-
duan adineko pertso-
nakedotahaurrakzain-
tzeko. Interesabaduzue
eskertuko nizueke dei-
tzea �644 866609.

LANA
eskaintzak

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.
URDAZUBI.Burkaitzea
jatetxeansukaldaripro-
fesionala behar da, es-
perientziaduenaetaba-
tez ere postreetarako
eskua duena. �675
939036.
ITUREN. Euskal dan-
tzakerakusteko irakas-
lea behar da hiru talde-
ri,40 ikasle ingururi, kla-
seakemateko. Interesa
dutenek deitu telefono
honetara �646298568.

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

Peugeot 406 kotxea

salgai. Turbo Diesel
Coupe. 21.700 kilome-
tro. �948 393041.

ANIMALIAK
salgai

GOIZUETA. 4 urteko
zezena. Mendiko limo-

sina. �680613474.

ANIMALIAK
oparitzeko

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

DENETARIK
salgai

Akaziazko piketeak
salgai. �667 885749.

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Gerezizko mahai bo-
robila eta 6 aulki sal-
gai. Mahaia bi metro lu-
ze arte luzatu daiteke.
Arront egoera onean.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

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

Sunbillako EKHI

EZKURRA SANZek
8 urte bete ditu
otsailaren 5ean.
Zorionak Leitza-
ko familiaren
partetik, meren-
dola egiteko
esperoan gaude!

ANE BERGARAri,
Real Madrileko
etorkizuneko
fitxajeari zorio-
nak otsailaren
3an 29 urte bete
zituelako. Agur
zure lagunak.

OIHAN LUJAMBIO

SANCHEZek 10
urte bete ditu
otsailaren 5ean.
Zorionak eta
muxu handi bat
familia guztia-
ren partetik.

ANE JAUREGIk otsailaren 6an 3 urte
bete ditu. Urte askoz eta muxu
potoloak Doneztebeko familiaren
partez.

Lesakako MIREN YANCI CHARLESek
3 urte beteko ditu otsailaren 17an.
Aunitz urtez aita, ama, amatxi,
Iruñeko eta Nigeriako familiaren
partetik. Muxu, muxu, muxu!

Zorionak XABIER! Otsailaren 19an
8 urte beteko ditu. Ongi pasa
eguna eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik.

Lesakako UNAX

BEREAU

IRIGOYENek 8
urte bete ditu
otsailaren
10ean. Zorionak
eta muxuak
familia guztiaren
partetik.

Sunbillako ARGIAk otsailaren 3an
5 urte bete ditu. Aunitz urtez
Gerendiain, Lekunberri eta
Sunbillako familien partez eta
berexiki guraso eta Oier anaiaren
partez. Egun ederra izan da.
Muxuak

Legasako
GAXUXA ZELAIETA

EULATEk 9 urte
beteko ditu
otsailaren 18an.
Aunitz urtez eta
ongi pasa eguna
Igantziko fami-
liaren partetik!

AITOR eta MADDI BALEZTENA

TRUEBAk bi urte beteko dituzte
otsailaren 26an. Zorionak Eratsun,
Doneztebe eta Arantzako familien
partetik. Muxu erraldoi bana.

PILI LIZARDIk 45
urte beteko ditu
otsailaren 8an.
Zorionak
Arantzako
saltserari zure
lagunen
partetik!

Lesakako ANDONI eta XIANA

atta-alabek urteak bete dituzte
urtarrilaren 4an eta 18an. Aunitz
urtez familia guztiaren partetik.
Eskerrik asko bikote elkarrekin
pasatzen ditugun momentu on
guztiengatik.

Leitzako AIALA

BENGOETXEA

ARANBURUk
urtarrilaren
25ean urte bat
bete zuen!
Zorionak eta
muxu haundi
bat printxexa!
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