
Gehigarri berezia
Inauteriak         ➜ 25-36

BAZTAN ➜ 41
Udal batzordea sortu dute 
Aroztegiaren jarraipenerako

 2017ko otsailaren 9a  |  XXXVII. urtea  |  679. zenbakia erran.eus

BERA ➜ 11
 Bertako produktuen merkatua 
egin nahi dute hilabetean behin

MINTZAPRAKTIKAK ➜ 24
 Euskalkide egitasmoa Bera eta 
Elizondoko zahar-etxeetan

LEITZA/GOIZUETA ➜ 40
UEMAko tontorrera ailegatu dira 
Leitza eta Goizuetako Udalak

Xabi URTASUN ERASO   | Musikeneko Goi-Mailako Kontserbatorioko ikasle iruritarra

 «Musikariaren lanbidea exijentea da»
Jende gutik du Musikenen ikasteko aukera baina Xabi Urtasun 
Eraso iruritar gazteak lortu du. Duela lau urte Pedagogia ikasketak 
egiten hasi zen eta horiek akituta, orain, organoa ikasten ari da. 

Ez du garbi etorkizunean non izanen den, baina aitortu digunez, 
musika jo eta klaseak ematea gustatuko litzaioke. Musikarekiko 
zaletasuna familiatik datorkiola azaldu dio TTIPITTAPAri.
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Osasungintza euskaraz
Osasunetxeetako mediku, erizain eta pediatren hizkuntza
eskakizunen inguruko azterketa egin du TTIPITTAPAk. Lanpostuen 
%27ak bakarrik du euskarazko hizkuntzaeskakizuna eta gainera, 
kopuru horri hizkuntzaeskakizuna izan arren, euskaraz komunikatzeko gai 
ez direnak gehitu behar zaizkio.
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Nolako ibilbidea egin
duzu musika mundu-
an?
Ttikitatikgustatuizanzait
musika.7-8urterekinMu-
sikaEskolanhasinintzen
eta nire lehen musika-
tresna zeharkako txirula
izanzen.Gerotxistuaere
ikasinuen,etapianoaur-
teparebatez.15-16urte-
rekinMusikaEskolautzi
etatrikitixarekinhasinin-
tzen, eta18-19urtebete
bitartesegitunuen.Garai
horretan,trikitixairakasle
ere hasi nintzenUrdazu-
bin. Eta duela bortz urte,
Musikenensartunintzen.
Pedagogiarekinhasinin-
tzenetagandenekaine-
an akitu nuen. Irailean,
berriz, organo ikasketak
egiten hasi nintzen.
Guttik dute Musikenen
sartzeko aukera...
Bai,halada.Nierehasie-
ran kimika ikasten hasi
nintzen, baina ez zitzai-
dan gustatu. Argi nuen
musika ikasi nahi nuela.
Ez nuenusteMusikenen
hartuko nindutenik, bai-
nasaiatzeaerabakinuen.
Pedagogianlauplazaeta
organoanbakarra atera-
tzendute.Bietansarrera
probenaldeteorikoaber-
dina da: entzumen hez-
kuntzako froga, harmo-
nia, analisia, musikaren
historiaetakulturamusi-
kalaeskatzendute.Peda-
gogian,zehazki,momen-
tuanerrandakokantabat
bakarka kantatu behar
izan nuen, laukotean ere
bai. Pianoarekin saiobat

ere egin nuen eta aitzi-
netik prestatutako froga
instrumentala... Eta or-
ganoarekin 40-45 mi-
nutuz hainbat estilotako
obra bat jo, bat-batean
irakurtzekopartiturabat...
Pedagogiara aurkeztu
nintzenean, gogorragoa
egin zitzaidan, garai har-
tan,musikaakademikoa
alde batera utzia nuela-
ko.Organoaikastekopro-
betan, teorikoan hobeki
ikusinuennireburua,na-
hiz eta zalantzak izan.
Exijentzia maila haun-
dia da Musikenen?
Irakasleek eskatutako
mailatik beheiti ezin da
egon, baina exijentzia
mailanorberakemanbe-
hardu.Musikariarenlan-
bideaexijenteadaetabi-
zitza osoan lan egin be-

har da. Gustuko izan eta
lanerako prest egon be-
har da.
Nolakoa da zure egu-
nerokoa?
Aurten irakasgai aldetik
lasaiago nago, pedago-
gia ikasi izanak irakasgai
batzuk baliozkotzen di-
tuelakoorganoikaskete-
tan. Organoa jotzen, be-
rriz, nire ikasketapertso-
nalerakoeguneroguttie-
nez lau ordu pasatu be-
harkonituzke.Horrezga-
in,taldekolanak,klaseak,
entsaioak... Hortik goiti,
bakoitzak nahi eta ahal
duena,gorputzaketabu-
ruakaguantatuarte.Gai-
nerakoan, tarteka kon-
tzertuak ateratzen dira,
abesbatzarenbati lagun-
tzeko,bakarka jotzeko...
Kontent nago.

NolakomailadagoEus-
kal Herrian musikaren
sorkuntza aldetik?
Ez da batere txarra, jen-
de aunitz bada estilo ez-
berdinetako proiektuak
ateratzen dituena. Ber-
tzalde,munduglobaliza-
tu honetako musika ko-
mertzialadagehienkon-
tsumitzen dena, eta az-
tertzen hasita, letrak se-
xistakizateazgain,musi-
kalkiereezdutedeusere.
Zein asmo dituzu etor-
kizunera begira?
Ezdakithemendiklauur-
teranola egonennaizen,
baina normalean, Musi-
kenen ibilitakoekmaster
bat egiten dute Europa-
kobertzekontserbatorio-
ren batean. Euskal He-
rrian etorkizuna zaila da,
eta estatu espainiarrean
oraindikokerragoa.Euro-
pamailanmusikaklasiko-
rako kultura handiagoa
dago.AlemanianetaHer-
behereetan, adibidez,
gazteendakohemenbai-
noaisalaguntzaeta kon-
tzertugehiagodaude.He-
men, gazteen artean es-
tereotipo eta klixe aunitz
daude eta aunitzetan,le-
hendabiziko aldiz joatea
kosta egiten zaigu.
Irakaskuntzan ariko zi-
nateke?
Bai.Hemenmusikarifree-
lancemoduan ibiltzeaez
da bideragarria. Akaso
bertzeherrialderenbate-
an bai, baina hemen ez.
Hortazaparte,irakaskun-
tzagustukoadut.Musika
jo eta klaseak ematea
gustatuko litzaidake.

Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia
da Musikene eta jende guttik du bertan sar-
tzeko aukera. Xabi Urtasun 23 urteko iruritar
gazteak, ordea, lortu du eta ez behin baka-

rrik. Musikenen lau urteko pedagogia ikas-
ketak akituta, eta sarbide proba gogorrak
berriz pasatuta, orain organoa ikasten hasi
da Musikenen. Musikarako zaletasuna fami-

liatik datorkiola aitortu digu: «familian kantu-
rako afizioa badugu, txistulariak ere badira,
abesbatzetan kantatzen dutenak...». Zalan-
tzarik gabe, barreneraino sartua du musika.

Xabi URTASUN ERASO | Musikeneko Goi-Mailako Kontserbatorioko ikasle iruritarra

«Hemen musikari freelance
moduan ibiltzea ez da bideragarria»

IKASKETA GARESTIAK?
«Garestiak izan behar-
ko lukete, klase auni-
tzetan irakasle bakoi-
tzeko ikasle bakarra
izaten delako. Baina
Eusko Jaurlaritzak
diru-laguntzak ematen
ditu eta ia ez dago
alderik unibertsitateko
bertze ikasketa bate-
kin konparatuz».

GUSTUKO MUSIKA
«Orain, musika
klasikoa, garaikidea
edo barrokoa jotzen
dut. Eta entzun,
berriz, flamenkotik
hasi eta euskal
musikara, judutarra...
Ona bada, denetarik
entzuten dut».

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA
Xabi Urtasun Etxalarko elizako organoa jotzen.
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Eneritz IRAOLA
Osasun-etxera joan eta

pediatra, mediku edo erizaina-
rekin euskaraz aritzeko modu-
rik ez izatea salatu dute behin
baino gehiagotan eskualdeko
herritarrek. Azken agerraldi
jendetsua 2014an egin zuten
LeitzaldekoetaBortzietakohe-
rritarrek pediatra euskalduna
izateko eskatuz. 171 eskaera
bildu zituzten Leitzaldean eta
518 Bortzirietan. Bi urteren
ondotik, egoerakberehorretan

dihardu. Lanpostuari ez zaio
euskarazko hizkuntza-eskaki-
zuna ezarri eta langileak ez du
euskara ikastekopausuaeman.
Horrela,salatzendutenez«gura-
sookpediatrarenetaseme-ala-
ben artean itzultzaile lanetan
aritu behar izaten dugu».

DESOREKA AGERIAN
Nafarroako gobernuak es-

kualdez eskualde kokatzen
ditu sendagile euskaldunak,
hala ere, euskara meritua da

gehienetan
eta ez nahitaez bete beha-
rreko baldintza. Eskualdeko
herri aunitzetan biztanleriaren
%75-80tik gora euskalduna
izanik, osasun-etxeetako lan-
postuen %27ak bakarrik du
euskarazko hizkuntza-eska-
kizuna. Eta zaila da hizkuntza
eskubideak bermatzea ehune-
ko horrekin. Kopuru txiki horri
gehitu behar zaizkio lanpos-
tuakhizkuntza-eskakizuna izan

arren
euskaraz ko-

munikatzeko gai ez diren lan-
gileak.Ezbaitagauzaberazen-
bat lanpostuk duten hizkuntza
perfila ezarrita eta dauden lan-
gileen artean zenbat diren eus-
kaldunak.
Batzuk,hizkuntza-eskakizu-

na izan arren, ez dira euskaraz
egiteko gai. Besteak, berriz,
hizkuntza-eskakizunik ez dute
baina euskaldunak dira. Egoe-
ra sozilinguistikoa eta hizkun-
tza-eskakizunadutenplazako-
purua ez datoz bat. Baztanen
adibidez, 34 dira osasun-etxe-
an lanean ari direnmediku, pe-
diatra eta erizainak eta horieta-
tik 21 dira euskaldunak. Langi-
le gehienak euskaldunak iza-
nik, zerbitzua euskaraz eskain-
tzen da gaur egun baina egoe-
rak ez du bermerik, lanpostu
horretan ari den euskaldunak
lanpostuautzikobalu,ordezko-
ak ez lukeelako zertan euskal-
duna izan.

ETORKIZUNA?
Hizkuntza Politikaren Plan

Estrategikoa osatzenaridaNa-
farroako Gobernua eta euskal-
dunen hizkuntza eskubideak
errespetatzeko pausoak iraga-
rri dituzte.Osasun-zerbitzuetan
eragin zuzena izanen luke: ad-
ministrazioan euskara erabil-
tzeari buruzko dekretua aldatu,
lanpostuetan zenbait moldake-
ta egin eta langile erdaldunei
ikastaroakeskaintzeaaurreikus-
ten dute. Denborak esango du
zer kolore hartzenduenguztiak.

PEDIATRAK

«Leitza eta Baztango
pediatrek ez dute
euskarazko hizkuntza
eskakizunik.
Langileak erdaldunak
dira bi kasuetan».

Osasun-zerbitzu publikoan euskaraz aritu eta euskaraz
artatuak izateko eskubidea aitortzen du Nafarroako
Euskararen Legeak. Baina nola bermatu hori lanpostuek ez
badute euskarazko hizkuntza eskakizunik? Eta eskakizuna
duten postuetan langileak ez badira euskaraz ari? Herritarren
eta Euskara Zerbitzuetako teknikarien laguntzarekin osatu du
TTIPI-TTAPAk osasun-etxeetako egoeraren erradiografia eta
lortutako diagnostikoak argi-ilunak ditu.

Hizkuntza-eskakizuna izan arren,
asko ez dira hartu-emana
euskaraz egiteko gai.

Lanpostuak hizkuntza-eskakizunik
ez izan arren profesionalak

euskaldunak dira
batzuetan.

GIZARTEA � EUSKARA OSASUNBIDEAN

Osasun zerbitzua euskaraz?
Eskualdeko osasun-etxeetako 74 lanpostutatik 20k dute
euskarazko hizkuntza-eskakizuna

MEDIKUAK

«31 lanpostutatik 9k
dute hizkuntza
eskakizuna.
Langileen erdia
baino gehiago da
euskalduna».

ERIZAINAK

«Eskualdeko
erizainen laurdenari
(9ri) eskatzen zaio
euskararen lehen
mailako ezagutza. 38
lanpostu daude».
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MALERREKA
Hizkuntza-eskakizuna
duten batzuk gaitasunik
ez, eta gaitasuna
duenak eskakizunik ez

Doneztebeko Osasun-Etxe-
aneskaintzendaMalerrekaoso-
ko osasun zerbitzua. Lau medi-
ku ari dira lanean eta herrika ba-
natuak dituzte euren zereginak.
Lau lanpostuetatikbikduteeus-
karazko hizkuntza eskakizuna
baina errealitatea nahasi xama-
rra da. Sunbilla eta Bertizarana-
koherritarrakartatzendituenme-
dikuak ez du hizkuntza-eskaki-
zunik eta erdalduna da. Ituren,
Zubieta, Eratsun eta Ezkurrako
medikuak euskaraz ulertzen du
bainaezdulanpostuarieskatzen
zaion maila betetzen. Donezte-
beetaElgorriagakoakberriz,ba-
du euskara maila bere lanpos-
tuak eskakizunik ez duen arren.
Donamaria, Oiz, Urroz, Beintza-
Labaien eta Saldiasko mediku
plazak ezarria du euskara eska-
kizunaetamedikuaeuskarazon-
gimoldatzeaz gain, jarrera posi-
tiboa erakusten du euskarareki-
ko.
Erizainen erdia baino gehia-

goeuskaldunadenarren, bi lan-
posturi ezarri diote euskarazko
hizkuntza eskakizuna.

Pediatrarieuskarazkohizkun-
tza maila eskatzen zaio eta pla-
zabetetzenduenpertsonakbal-
dintzak betetzen dituen arren,
orain bajan dago eta ordezkoak
ez daki euskaraz.

LEITZA/GOIZUETA
Mediku eta erizainen
gehiengoa euskalduna
da baina pediatra
erdalduna

Leitzaldeko herritarren osa-
sun arreta, Leitza eta Goizueta-
ko osasun-etxeetan banatzen
da.Pediatrabakarraduteguztiek;
ez du hizkuntza-eskakizunik eta
erdalduna da.
Leitzako osasun-etxean ari

diren medikuetatik bi euskaldu-
nak dira eta baita beraiekin ba-
teraaridirenhiruerizainetaprak-
tiketanaridenbestebatere.Gu-
ardiak egiteaz arduratzen diren
medikuen artean, ordea, batek
ezdakieuskarazetabesteakbai.
Guardiak egiteaz arduratzen di-
ren erizainen artean, bakarra da
euskalduna.
Goizuetako osasun-etxean

zerbitzua euskaraz eskaintzen
dute. Medikua euskaldun osoa
da eta lanean txandaka ari diren
hiru erizainak ere euskaldunak
dira.

BAZTAN

Hizkuntza eskakizuna
lau lanposturi baino ez
diete ezarri

Euskararen alde egin du ba-
lantzakBaztangoOsasun-Etxe-
an. Hizkuntza perfila duten lan-
postuak guti izan arren, euskal-
dunabaita langileen gehiengoa.
Zehazki,15familiamedikuaridi-
ra lanean eta horietatik 9 dira
euskaldunak.Erizainakberriz,17
diraeta12diraeuskaldunak.Na-
barmentzekoa da bi pediatrak
erdaldunakizatea,ezdutehizkun-
tza eskakizunik.

ZUGARRAMURDI
Zerbitzua euskaraz,
plazak perfilatuak ez
dauden arren

Zugarramurdi eta Urdazubi-
ko herritarrak artatzen dituzte,
Zugarramurdikoosasun-etxean
etamedikuaetaerizainaeuskal-
dunak dira. Hala ere, plazak ez
daude perfilatuak.

BORTZIRIAK

Hizkuntza-eskakizuna
ofizialki bete arren,
batzuk ez dira zerbitzua
euskaraz emateko gai

Arantza, Bera, Etxalar, Igan-
tzi eta Lesakako herritarrek Le-
sakakoosasun-etxerajotzendu-
te. Bertan, 6 medikuetatik bi di-
ra euskaldun osoak. 2016ra ar-
te bimedikuk zuten eskakizuna.
Orduan Berako osasun zerbi-
tzuaz arduratzen diren bi medi-
kuetako bati hizkuntza-eskaki-
zunaezarri zioten. Lanpostuho-
rretanari denmedikuakulertzen
du eta gai da oinarrizko komu-
nikaziorako eta egun eskatuta-
ko maila ez duen arren, ikasten
ari da. Beste medikuetako bat,
oinarrizko komunikaziorako eta
ulermenerako gai da, baina la-
nean euskaraz aritzeko gai ez.
Bestalde, zenbait lanpostuk

hizkuntza-eskakizunaizanarren,
plaza hori betetzen duen titula-
rra ez dela euskaraz hitz egite-
ko gai salatu dute erabiltzaileek.
Bortzirietako herri guztietako
haurrak artatzen dituen pedia-
traren kasua da hau. Haurrekin
esaldi solteakhitzegitekogaida
eta jarrera ona du baina bere la-
nean euskaraz hitz egiteko gai
ezdirenenkategoriansartzenda.

Lanpostua Langileak
Hizkuntza
eskakiz.

Medikua 4 2

Pediatra 1 1

Erizaina 9 2

Lanpostua Langileak
Hizkuntza
eskakiz.

Medikua 15 2

Pediatra 2 0

Erizaina 17 2

Lanpostua Langileak
Hizkuntza
eskakiz.

Medikua 6 3

Pediatra 1 1

Erizaina 7 3

Lanpostua Langileak
Hizkuntza
eskakiz.

Medikua 1 0

Erizaina 1 0

Lanpostua Langileak
Hizkuntza
eskakiz.

Medikua 5 2

Pediatra 1 0

Erizaina 4 2

2016urteraarte,eskualdeko larrialdi zerbitzuetako lanpostu
bakar batek ere ez zuen ezarria euskarazko hizkuntza-eska-
kizuna. Horregatik ordura arte meritu bezala kontuan izan
arren, larrialdi zerbitzuetakomedikuetaerizainekezzutenzer-
tan euskaldunak izan. Maiatzaren 25ean Nafarroako Gober-
nuak onartutako 35/2016 Foru Dekretuaren ondorioz, Bortzi-
rietan larrialdietan arituko diren bi medikuri ezarri zaie hizkun-
tza-eskakizunaetaElizondokoosasun-etxekomedikubati.Bor-
tzirietan, hizkuntza-eskakizuna ezarria badago ere, hiruetako
bakar bat ere ez da euskaraz moldatzen. Malerreka eta Leitzan
berriz, hizkuntza eskakizunik ez izan arren, larrialdietako eriza-
in eta medikuen erdiak baino gehiago euskaldunak dira.

LARRIALDI ZERBITZUAK

Gehiengoak ez du hizkuntza eskakizunik
Egoera okertu egiten da nabarmen hainbat momentutan,

zerbitzuenberrantolaketakedota langileenordezkapenakeus-
kara kontuan hartu gabe egiten baitira aunitzetan.
Gainera, lanpostuetako askok euskarazko hizkuntza-es-

kakizunik ez dutenez, egungo titularra euskalduna izateak ez
du erran nahi ordezko baten beharra dagonean hura euskal-
duna izanen denik, legez ere ez baitu hala izan beharrik.
Bestalde, orain arte euskara ikasten ibili diren funtziona-

rioek euren lanean izan duten hizkuntza erabileraren inguru-
ko jarraipenik ere ez da egin, ezta gaiaren inguruko inolako
kontrolik ere. Finean, ehunka pertsona euskaldundu dira, bai-
na lanpostuak ez.

ORDEZKAPENAK

‘Zorte’ kontua gehienetan

*Hizkuntza-eskakizuna= Lanpostu jakin batean euskaraz aritzeko ezinbestekoa den euskara maila da, ahozkoa zein idatzizkoa.
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Julen San Miguel eta Koteto Ezkurra binakako txapeldun
Donezteben erremontea modu berezian bizi dela jakina da. Eta duela hamar ur-
te ospakizunerako aukera bikaina izan zuten, Koteto Ezkurrak eta Julen San Mi-
guelek binakako txapelketa irabazi baitzuten. Finalean, 40-24 irabazi zieten Al-
tuna I etaMigelMari Urrutia saldiastarrari. 19 urte bertzerik ez zituen SanMiguel-
ek eta bere lehen txapela izan zen: «Kotetorekin jokatzea beti abantaila da, eta
nik nahiko lasai jokatu dut txapelketa guzia» zioen gazteak. Beteranoak, berriz,
eskarmentuarekin honela aipatu zigun: «Txapelak irabaztea ongi dago, palma-
resa ere garrantzitsua da, baina urte osoan maila mantendu behar da».

Proiektu bat martxan eman nahi duzu, baina
ez duzu diru nahikorik. Zer egin? Seguraski
banketxe batera joko duzu, baina jakinik ge-

ro, diru hori itzultzerakoan, zati koxkor bat gehia-
go ere itzuli beharko duzula… ez-ez… bertze zer-
bait bilatu behar duzu... Ah kontxo!, zaude trankil,
bertze aukera bat ere bai baituzu. Hara hemen zer
egin dezakezun: izen ezin arraroago eta zaila du-
en crowfounding bat martxan eman! Modu hone-
tan,partikularrek zureproiektuanpartehartukodu-
te, behar duzun diruaren zatitxoak eskainiz. Eta
orain erranen duzu: «baina gero diru hori itzuli be-
harko diet...». Ba ez, ez da dirurik itzuli behar. Jen-
deak zure proiektua gustukua duelako laguntzen
du, bertzerik ez. Hala ere, ez pentsa, crowfounding
batek lan pulita egitea eskatzen du: zure proiektua
ahal bezain ongi aurkeztu behar diozu gizarteari,
finantziazioak merezi duela ikustarazteko.
Zer, konbentzitu zaitut edo oraindik ez nauzu si-
nesten? Hurbilagotik ezagutu nahi baduzu, esku-
aldean crowfounding bat martxan emana du Bida-
zi elkarteak. Sar zaitez: http://goteo.cc/bidazi,eta
ezagutukoduzu.Etabidenabardiruz laguntzenba-
duzu, mila esker!

Dirua behar denean

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Xanti UTERGA
Erremontelari erregularrena

Oriamendi 2010enpre-
sak antolatutako Erre-
montearen Galan, joan
denurtekoerremontela-
ri erregularrenarensaria
jaso zuen donezteba-
rrak. 40tik 33’86 puntu
eskuratu ditu.

Santi SAN MIGEL
Duatloian beterano onena

Euskal Herriko Duatloi
zirkuituan beteranorik
onena izan da Erreka Tri
taldekokirolaria.Seipro-
betatikhiruirabazizituen
bere kategorian. Kate-
goriaabsolutuanerelau-
garren izan zen.

Jon ABRIL
‘Neskatoak’ Sobrarbera

Sobrarbeko (Huesca)
Espiel lo etnografia-
dokumentalekozinemal-
dirako hautatu dute be-
ratarraren ‘Neskatoak’.
Jaialdira aurkeztutako
400 lanen artetik 23 au-
keratuetan dago.

Lur jabe handi bat kexu zen, ondoko baserriko
baratzean ereindako kalabazak bere lorategi
dotore eta txukuneanateratzen zirelako.Hor-

ma handi bat eraiki zuen, baina sustraiak pareta
azpitik igaro eta kalabazak ateratzen segitu zuten,
txoriek eramandako kalabaza-haziak ere loratzen
hasi ziren lorategi apainean…etaokerrena, aurpe-
gia ere kalabaza kolorekoa jarri zitzaion lur jabeari.

Hala bazan eta ez bazan…

Ezpala
Aitor AROTZENA
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2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€
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Amerika eta Australia 130€

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA

Tel. (+34) 948 635458 • Faxa (+34) 948 635457 • whatsapp: 744 484361 • info@ttipi.eus

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredakzioa Gurutze Pikabea, Eneritz Iraola Publizitatea Usoa Vicente, Amaia Odriozola, Arantza Agirre Berriemaileak Juana Mari Saizar, Ainhoa eta
Maider Ansa, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Josebiñe Agirre, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune eta Itsaso Elizagoien, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin
Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Joana Guerendiain, Martin Bertiz, Mattin Larralde, Juan Mari Barriola, Joxean Ortega, Iñigo Imaz, Marga Erdozain

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia

Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

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



ttipi-ttapa | 679 zk.

2016.02.09 IRITZIA | 7

Denokhistoria zaleakgara.Baita legendazaleakere.
Zaletasun horren azpian bizitza luzatu nahia da-
goela, dirudi. Gure bizitzako urteak laburregiak di-

ra bizitzeko gogoarekin neurtuz. Historiak eta, batez ere,
leiendakbizitza luzatuegitendutelaesandezakegu.Giza-
kiaren imajinazioa, amets egiteko ahalmena neurrigabe-
koa da. Historiak eta leiendak bereiztea, ez da samurra.
Historia asko leiendatzat hartzen ditugu, eta leienda as-
kohistoriatzat.Gehienetan, bakoitzaren ideiekinbat etor-
tzen dena sinisteko ez dugu arazorik izaten, nahiz eta
leienda itxura garbia eduki. Eta alderantziz, historia izate-
ko osagai garbiak eduki arren, leiendatzat hartzen ditu-
gu, geure ideiekin bat ez baldin badatoz. Gai honetan,
politikak eragin handia dauka. Agintariek eta politikariek
bere erara azaltzen dituzte gertaerak, nahiz eta jakin ez
direla egia esaten ari. Baina egiaren gainetik beste inte-
res, beraientzat garrantzitsuagoak defendatzeko behar-
turik daude. Lehenengo, helburu politiko batzuk jartzen
dituzte, beraien ustez,eztabaidatu ezin direnak. Horreta-
rako, helburu horiek defendatzeko aukeratu dituzte. Bai-
na arazoa ez da mundu horretara mugatzen. Idazle, ka-
zetari, berriemaile, esatari eta komunikabideetan zeriku-
si duten guztiek gehitu behar zaizkie. Alde batetik bote-
re handia dutenen menpean lan egiten dutenak daude.
Hauek jabearen interesak defendatu behear dituzte. Ez
dira aske, libre, berebenetako ideiakazaltzeko.Etaegoe-
ra horretan daudenez gehienak, benetako egia jakitea, ia
ezinezkoa gertatzen zaigu. Geure denboran, geure ing-
uruan bizi izan dugun historiaren kontaketa oso desber-
dina da idazle bakoitzaren arabera. Espainiako idazleak,
luxuzko edizioetan, hemen bizi garenok ezagutu ez ditu-
gun gertaeren kontaketa egiten ari dira ETA dela eta. Ni-
re lagun batek esaten dit, Espainiako bere lagun batzuk
ezin zutela ulertu nola bizi zen hain herri arriskutsu bate-
an. Orain ez dago horrelako historiarik, baina Euskal He-
rriko historia beltz hori historia liburuetan azaltzen da, eta
horrela azalduko da idatzita in sekula sekulorun.
Egunerokobizitzan, gertaeraberdinenkontaketadesber-
dinak egiten ditugu. Eta denboran atzera egiten badugu,
eta Antzin Arora edo Erdi Arora salto egiten badugu, ga-
rai hartako historiak nola iritsi, ailegatu diren guganaino,
zer pentsa ematen du, gure irudimenak duen ahalmena
kontuan hartzen badugu.Mitoak eta ipuinak sortzeko za-
letasuna handia daukagu, eta tartean historiatzat, egiat-
zat hartzeko tentaldia ez txikiagoa. Batzuk, zalantzarik
gabe, dibertitzeko helburu besterik ez daukate. Euskal
Herrian daukagu honelako adibidea, gaur egun, pertso-
naia hain ezaguna den Olentzero. Honen kasua berezia
da. Orain 50 urte, gure artean guztiz ezezaguna zen, Le-
sakan eta inguruko herrietan izan ezik. Eta urte gutxitan,
ezezaguna izatetik, guztiz ezaguna izatera pasatu da.
Ezaguna bakarrik ez; bere izaerak ere, aldaketa berezia
izanduherritarren aldetik. Ikazkin pobrea, barregarria, tri-
paundia, zurrutero, neurrigabeko jatuna izatetik, opari
ugariren emaile izatera bilakatu da. Pertsonaje mitikoa
izateak, honelako zentzugabekeriak ere onartzea dakar.

Historiak eta mitoak

Esteban IRUSTA MALLEA

Behin batean, udazkenean, Katixa oso hase-
rre atera zen etxetik, amatxok errieta handia
egin ziolako, gaizki portatu eta gero. Zigor

moduan, amatxok etxe ondokodenda batera bida-
li zuen, mandatu bat egitera; ogia erosi behar zu-
en.
Baina, etxeko ataritik atera bezain laster, baratze
ondoan pasatzen ari zen bitartean, bat-batean sa-
garrondo baten hosto bat sumatu zuen buru gai-
nean. Gora begiratu, eta, sagarrondoaren urte har-
tako azken hostoa zela konturatu zen. Orduan ber-
tan eta dendarako bidean, bera ohartu gabe, pen-
tsatzen hasi zen a zer-nolako kointzidentzia han-
dia gertatu zen momentu horretan.
Izan ere, Katixak bere logelatik egunero ikusten zu-
en sagarrondoan gertatu zena gertatzeko, gauza
askok kointziditu behar zuten, sinkronizazio ugarik
bat egin behar zuten, alegia, hosto hori noiz jaio,
zenbat hazi, noiz heldu,
noiz zahartu, noiz egon
erortzeko zorian, behar
zuen azken haize bola-
dak noiz jo, Katixak be-
rak une zehatz horretan-
txe bertan igaro behar
izatea,etaabar, etaabar.
Katixak ez, ez zuen as-
ko pentsatuko halakorik
gertatukozitzaiola.Den-
dara sartu eta saltzaile-
ak ogia prestatzen zion
bitartean ere, kontu ho-
riek ari zen hausnartzen
bera batere ohartu ga-
be, hau da, azken haize-
boladatxohurapixkabat
aurreratu edo atzeratu izan balitz, ez zatekeen ger-
tatuko gertatutakoa, edota amatxok errietarik egin
ez eta okindegira bidali izan ez balu, edo pixka bat
arinagoedomotelago ibili izanbalitz, edounehorre-
tan makurtu izan balitz, edota hostoa lehentxeago
edo geroxeago jaio izan balitz, eta abar, eta abar.
Ordurako, lehentxeago amatxorekin izandako ha-
serrealdia, ahazten hasita zegoen. Behin ogia ero-
sirik, saltokitik atera eta etxe aldera abiatu zen po-
zik eta alai. Une horretarako, konturatuta zegoen
zenbat gauza gertatu ahal zaizkigun kointzidentzia
hutsez, baina, aldi berean, kointzidentzia eta bate-
ra gertatze haiek guztiek beren arrazoi, zergatiko
eta zioa zutela.
Baratze parean, sagarrondoari begira eta irribarre
konplize bat egin zion. Etxera pozak txoratzen sar-
tu, ogia mahai gainean utzi, eta, amari musu luze
eta goxo bat eman ondoren, zera esan zion: «es-
kerrik asko, amatxo, dendara, ogi bila bidali izana-
gatik, asko ikasi baitut!».

Katixa eta hostoa

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

Kolaborazioak

«Une horretarako,
konturatua zegoen
zenbat gauza
gertatu ahal
zaizkigun
kointzidentzia
hutsez, baina, aldi
berean,
kointzidentzia eta
batera gertatze
hauek guztiek beren
arrazoi, zergatikoa
eta zioa zutela»
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Goizuetako
sutean
kaltetutako
familien gutuna,
eskerrak
emateko
Oihana LUJANBIO
BEGIRISTAIN, Maio eta eta
Maritxoko familien izenean

Ikari galanta hartu
genuendenokurtarrila-
ren 14an. Elurraren in-
gurukoalertakzebiltzan
nonahi,bainaarruntbe-
stelako berriak izan ge-
nituen larunbat beltz
hartan.
Askotanahaztenzai-

gu gizakioi zein indar-
tsua den natura; suak
erakutsi du oraingoan
bere ahala.Ura ere ikus
daitekegure inguruetan
kalteakeginez.Orduko-
an, ordea, sua itzaltzen
lagun izan zen.
Lerro hauen bidez,

eskerrak eman nahi
dizkiegu urtarrilaren
14ko sutean eta ondo-
ren laguntza eta babe-
sa eskaini diguten gu-
ziei: herriko bolondre-
sei, suhiltzaileei, herri-
tarrei eta Goizueta, Le-
itza eta Aranoko Uda-
lei.Egunhotzhartanna-
hiz ondoren etorri diren
izotzaldietan, babes
goxoa izan dira.
Gurehistoriarekin lo-

tuakdaudenetxeakkal-
tetuak gelditu dira, eta
lana egongo da kon-
pontzen, baina inork ez
du minik hartu eta po-
zikgaudehorrekin.Oso
kontuan hartzekoa da.
Jasotako laguntzak

horretan ere lagundu
duela uste dugu. Biho-
tzez, milesker!

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

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

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

Irakurleak mintzo

15) –Hogeita hamaseia zen,
Gerra Zibilean jada.
Beraz, ia pasatu dira
zazpi-zortzi hamarkada.
Ni oraindik haurra nintzen;
zazpi urte, behar bada
Legarreako afera,
orduko gertaera da.
Zazpi lagun hil ta bota
omen zituzten bertara,
– Ustez, Legarrean dauden
sei horiek nor dira ba?
– Juana Josefa Goñi ta
bere sei seme alaba.(ber)

16)-Sagardia Goñitarrak
nor ziren nahi nuke jakin:
– Pedro ta Juana Josefa
zortzi seme alabekin..
Haurrak sortzen joan ziren
ta mantentzeari ekin.
Seme bat umetan hil zen
urte gutti batzurekin.
Pedro Ikazkin lanetan
zen urte haietan, Eugin.
Josefak umeak zaintzen
bazuen nahiko zeregin...
are gehiago, orduan,
tripan zeramanarekin. (ber)

17)-Bederatzigarren haurra
jaiotzear zen orduan?
– bai, ta jaioko omen zen
bi hilabeteren buruan.
– ta neska polita al zen?
hau ia, detaile moduan,..
– Hori baiezta dezaket
hagitz modu seguruan!:
Altua, begi ederrak,
ile horia buruan...;
Juana Josefa ondora
ekartzeko helburuan,
gaztetan, senargai faltik
ez zen bere inguruan. (ber)

18) –Nor zen Pedro Sagardia?
– ba, Josefaren Senarra;
Ezkondu ta Gaztelura
inguratu zen Oiztarra.
Nahiz ta pasa gerrarako
gehiengo adinaren marra,
Errekete(e)tan sartzeko
sentitu zuen beharra.
Frankoren alde aritu zen;
itxuraz ez zen koldarra,
baina familia utzi
zuen baztertu xamarra;
Gizon ausarta bai, baina
aita eta senar txarra! (ber)

19) – Arretxean bizi ziren,...
han, atzean dagoena.
– Arretxeatarrak beraz?
– Bai baina ez zen haiena;
Etxeko nagusia zen
Doneztebeko Taberna.
Merkataria zen bera,..
ez dut gogoan izena.
– Familia bat, haurrekin,
bertan maizter bizi zena,..
kanpotik begiratuta
nahiko ohikoa da dena.
orduan zer zen herrian
beraien kontra zutena?(ber)

20) –Eliza ondoan zuten
baina hagitz fede eskasa.
Pedrori hartzen zioten
zelatariaren traza.
Antza, ebasten aritzen
omen ziren euren kasa;
oilo, arraultze, letxuga
tomate zein kalabaza...
– Gosea ase behar ta...
ez zen izango erraza!
– Bai baina ebaste hori
orduan ez zen jolasa;
ai! garai zail haietan nork
ez zuen goserik pasa? (ber)

21) – Gazteluarrak haserre
zebiltzan hilabeteetan,
ebasketen egileak
beraiek ziren ustetan.
Pedro Eugin zen; urruti,
bere ikazkin lanetan.
Seme za(ha)rrena Baztanen.
Bertzeak, Gaztelun bertan.
Ez zituzten herrian nahi
ezta ere Malerrekan,
Beraz botatzeko asmoz,
abuztu erdiko bueltan,
bildu, ta herri batzarra
egin zen bi egunetan. (ber)

22) – Bi eguneko batzarra?
baina hori zertarako?
– Ba, erran dizut; herritik
bota nahi zituztelako!
– baina botatzea ere..
ez zen horrenbertzerako!
– hala erabaki zen ba,
ta hura bete beharko!.
Senarra Eugin, lanean,
zegoen herritik kanpo,
ta Josefak abisua
pasatu nahi ziolako,
bi egun bakarrik eman
zizkioten hortarako. (ber)

23) –Pedrok jakin zuenean,
bueltan etorri zen hegan.
(batzutan pentsatzen zuen
bere familiarengan)
Sinesten zuen, afera
moldatzearen aukeran.
Baina herriak ez zion
sartzeko aukerarik eman.
Herritarrek zaintzak egin
zituzten herri sarreran.
Pedro iritsi zenean,
pentsatua zuten eran,
hartu eta sartu zuten
Doneztebeko ziegan. (ber)

167_1937; isiltasunak itxi arazi zuen auzoa

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA IRIARTE (Bera) • Doinua: ETAren su etenetik

Iruñeko Udalaren Bertsopaper lehiaketan 2. saria (42 bertsoko xortatik aukeraketa)



Prentsatik bildutakoak

«Joan direnez oroitzea
aspaldiko eta hagitz
zabaldutako ohitura
da mundu osoan, eta
oroitze horren zenbait
seinale mantentzea
ere bai. Horrela, gure
aitzinekoak gogora-
tzean, gure historia
dakarkigu gogora,
haiek izan eta eginda-
koa baita gure izaera-
ren zatia. Hilarriek ere
ikusarazten ahal digu-
te horren zerbait, eta
badute horregatik
garrantzia».

PPeelllloo AAPPEEZZEETTXXEEAA
Etxalarko apeza
D.Noticias 2017.01.24

«1987an biltegiko
zolan egindako lan
batzuek, lehen kanpo-
an egondako 75 harri
ikusi eta eskuratzeko
aukera eman baitzu-
ten, eta gaur egun
lorategian dauden
bezala paratzea, herri-
tar eta kanpotar auni-
tzen gozamenerako».
«Bertze zerbait idaz-
tea badut buruan,
baina neretzat zaila
eta nekagarria da.
Beharbada norbaiten
laguntzarekin…».  

PPeelllloo AAPPEEZZEETTXXEEAA
Etxalarko apeza
D.Noticias 2017.01.24
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NNoorr dduugguu JJaabbiieerr IIttuurrbbiiddee??
Etxalarko elementu bat, inaute-
riak gustuko dituena.

DDeennbboorraa lliibbrreeaa dduuzzuunneeaann zzeerr eeggii--
tteeaa gguussttaattzzeenn zzaaiizzuu??
Ez dut aunitzik izaten... Fabrikan
lanean ari naiz, baserria ere badu -
gu, zerri hiltzen ere aritzen naiz...
Denbora baldin badut andreare -
kin paseatzera, edo haurrekin...
Baina ez gara aski ailegatzen.

IInnaauutteerriieettaann uurrtteerroo mmoozzoorrrroottzzeenn

oommeenn zzaarraa......
Bai, beti. Urte batean ez nintzen
atera baina eri nengoelako.

NNoollaa ppaassaattzzeenn ddiittuuzzuu iinnaauutteerriiaakk??
Gustura. Astelehenetan etxean
eta asteartean zerbait presta-
tu eta kanpora...

OOrraaiinn aarrttee eeggiinn dduuzzuunn mmoo --
zzoorrrroorriikk  gguussttuukkooeennaa??
Papa-mobila egin genue-
nekoa. Koxmeeta biak ate-
ra ginen eta gustura ibili gi-
nen. Saltsa gusta tzen
zaigu .

IInnaauutteerriiaakk aallaa bbeess --
ttaakk nnaahhiiaaggoo??
Inauteriak.
Aunitz gus-
tatzen zaiz-
kit. Base -
rriz-base -
rri ere sei

urte egin nituen gazteak trakto-
rearekin ibiltzen. Eta asteartea-
rekin bakarrik ala kuadrillan ate-
ratzen naiz, egundaino zertaz
mozo rro tu ko naizen erran gabe.

EEgguunneekkoo aallaa ggaauueekkoo bbeessttaa??
Egunekoa.

ZZeerr dduuttee ffaallttaann EEttxxaallaarrkkoo iinnaauuttee--

rriieekk??
Urte batzuez astearteko desfilea
nahiko tristea izandu zen, baina
orain hagitz ongi daude. Gaz -
teek lan haundia egiten dute eta
ongi antolatzen dituzte. 

EEttxxaallaarrkkoo ttxxookkoorriikk gguussttuukkooeennaa??
Mendiak. Usategi aldera, Azkua
aldera, Atxuria aldera... Denak

aski politak dira.
ZZeerr dduu EEttxxaallaarrrreekk bbeerree--

zziiaa??
Garbitasuna eta etxeak
ongi kuidatuak daudela.

AAmmeettss bbaatt??
Momentuan momentu-

koa egitea gusta -
tzen zait. Ahal
ba da, ez utzi 
 biharko
gaur egi-
ten ahal
du da -
na. 

11 galdera labur

� Jabier ITURBIDE  � Etxalarko inauterizalea
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Kirolgunea
osatzen joan
nahi dute orain

TTIPI-TTAPA
Matzada futbol ze-

laia berritzeko proiek-
tuan parte hartu dute-
nei eskerrak eman na-
hi dizkie Udalak. Orain
dela 25 urte egin zen
Matzada futbol zelaia
berritu da.  Belar natu-
raleko futbol zelaia iza-
teak mantenimentu eta
erabilera aldetik era-
gozpen haundiak ditu
eta aspalditik zegoen
proiektu hau Berako
Udalaren agendan.
Azkenean 2016an bal-
dintzak eman dira proi-
ektu hau aitzinera ate-
ratzeko. 
Udalak onartzen du

lana egin ahal izan de-
la, «neurri haundi bate-
an Gure Txokoako fut-
bol ataleko ordezkariek
Na farroako eta Gipuz -
koako federazioekin
egindako lanari esker
120.000 euro lortuz, ber -
tzetik Gure Txokoatik
herriko enpresak babes -
le gisa proiektu hau

bultza tzeko egin den la-
nagatik, guztira 170.000
euro jarri dituzte babes -
leek, kopuru honen er-
dia Nafarroako Gober-
nuko ogasuneko lege
bati esker bueltan jaso-
ko dute». Horregatik, es-
kerrak ematen dizkie
Udalak egitasmo hone-
tan parte hartu duten
herriko hogei enpresa
baino gehiagori.
Bertzetik, Udalak,

aho batez hartu zuen
konpromisoa, urtero

mantenimentuan inber-
titzen zen diru kopurua
zerbait igo eta 23.000
euroko dirulaguntza bat
emateko 14 urtez Gure
Txokoari, futbol zelaiko
obrak eta mantenimen-
dua egiteko.
Honi guztiari esker

Ma tzada futbol zelaia
txukun-txukun gelditu
da. Momentuz futbol ze-
laia bakarrik egokitu ba-
da ere, Udalaren helbu-
rua Matzadako kirolgu-
ne osoa poliki-poliki

osa tzen joatea da. «Fut-
bol zelai inguruan seku-
lako tokia dago eta jen-
dea bertara erakarri na-
hi dugu kirola egin, pa-
seatu edo arratsalde pa-
sa egitera. Aurten gim-
nasia egiteko aparatu
batzuk jarri eta inguru-
ak txukundu nahi dira
jendea oinez edo las-
terka ibil tzeko eta ai -
tzinera begira eskaera-
ren arabera bertze kirol
azpiegiturak hemen jar -
tzeko asmoa dago».

GIZARTEA � URTARRILAREN 21EAN EGIN ZEN INAUGURAZIO OFIZIALA

Matzada berritzen lagundu
dutenak zoriondu ditu Udalak

BERA

Dorrea-Bidasoa
bidegurutzea
Herrigunean mugikor-
tasuna hobetu nahian
Dorreako bidegurutze-
an aldaketak egin ditu
Udalak.  Oinezkoen pa-
sabideak, zebrabide-
ak, errespetatzea na-
hi dute eta bideguru -
tze honetan ez da egi-
ten, ibilgailuek sema-
foroa berdea dutelako.
Aldaketa honekin bi-
degurutzea arau tzen
duten semaforoak go -
rritik laranjara eta la-
ranjatik gorrira pasako
dira. Beraz, semaforoa
laranja jartzen denean
ibilgailuek pasa ahal
izanen dute baina
zebrabideak erres pe -
tatuz. Modu honetan
oinezkoek izanen du-
te lehentasuna beti
 errepidea guru tza tze -
ko zebrabidetik herri
guztian bezala. 

Endarlatsa 
historian zehar 
Otsaileko azken aste-
buruan, Endarlatsak
historian zehar izan du-
en garrantziaz aritze-
ko jardunaldiak anto-
latu dira. Hilaren 24an
Endarlatsako fusila-
menduak. Santa Cruz
a paiza solasaldia es-
kainiko du Jesus Arrie -
tak eta 25ean bisita gi-
datua eginen da Aure-
lio Gutierrezekin.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Ane Bergara omendu zuten futbol zelaiaren inaugurazioan eta Udalak ere zoriondu du.



0-3 urte arteko
haurrei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
Is idoro Fagoaga

Udal Musika Eskolak,
Udalaren laguntzaz Mu-
sikari ttikiakmusika tai-
lerra antolatu du, 0 eta
3 urte bitarteko haurrei
zuzendua. Izena ema-
teko epea otsailaren
13tik 28ra irekiko da.
Matrikularen prezioa

35 eurokoa izanen da
(haur bakoitzeko, hel-
duek ez dute ordain tzen)
eta plaza mugatuak di-
ra. Hain zuzen, ordu ba-
teko lau saio eginen di-
ra Musika Eskolan mar -
txoaren 17, 24 eta 31n
eta apirilaren 7an, arra -
tsaldez. 2014, 2015 eta
2016 urteko (urtarriletik
irailera sortutako hau -
r rek  he ldu  batek in
16:00etan izanen dute
saioa eta 2013 urteko

haurrek (heldurik gabe)
17:00etan. Halere, ma-
trikularen arabera anto-
latuko dira taldeak eta
ondotik jakinaraziko di-
ra egokitutako ordute-
giak. Aralar Udal Musi-
ka Eskolako Unai Arto-
la izanen da ikastaro-
emailea.
Izen-emateko 948

012 012 telefonora dei-
tu behar da (astelehe-
ne t i k  o r t z i r a l e r a
08:00etatik 19:00etara).
Musikaren, jokoaren

eta esperimentazioaren
bidez gorputza eta aho -
tsaren jabetza landuko
dute, baita gurasoen eta
seme-alaben arteko ko-
munikazio afektiboa ere.
Tailerren ikuspen globa-
la hagitz zabala da, ber-
tan ikasleen kapazitate
espresiboak, musika-
lak, intelektualak eta
motrizeak garatuko di-
tuzte eta kantuen erre-
pertorio egokia
ere landuko du-
te.

HERRIZ HERRI | 11
ttipi-ttapa | 679 zk.

2016.02.09

KULTURA � OTSAILAREN 13TIK 28RA

Musikari ttikiak
tailerrerako
izen-emate
epea irekiko du
Musika Eskolak

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal baserriaren jatorriari buruzko solasaldi interesgarria
Euskal Herriko baserrien jatorriaz aritu zen solasean Alberto Santana Beralan-
deta aretoan urtarrilaren 28an, El origen del caserío vasco hitzaldian. Jende au-
nitz hurbildu zen hitzaldi interesgarria aditzera. Alberto Santanak ETBko Una
historia de Vasconia eta Todos los apellidos vascos saioak gida tzen ditu.

UTZITAKO ARGAZKIA

ETBko ‘Gu ta Gutarrak’ saioa jubilotekan grabatu dute
Euskal Telebistako Gu ta Gutarrak programaren atal bat Jubilotekan grabatzen
aritu ziren urtarrilaren 28an. Bai partaide gazteek bai jubilotekakoek proba des-
berdinak egin zituzten: abestu, solasa, soinketa eta eskulanak. Batzuk zein
bertzeek aski gustura pasa zuten larunbat arratsaldea!

Ba al zenekien
Light painting tailerra eginen dutela otsailaren
17an, ortziralean 18:00etan herri liburutegian

?
HILABETEAN BEHIN ANTOLATZEKO ASMOA DU UDALAK

Bertako produktuen merkatua egin nahi dute
Udaleko Garapen Batzordearen

kezka haundienetako bat bertako
ekoizleek eta baserritarrek bizirau-
teko dituzten arazoak dira. Lehen-
biziko sektorearen egoera hau ho-
betzeko neurrien artean, produktu-

en salmenta zuzena bultzatzea neu -
rri ona iduritzen zaio Udalari. Ildo ho -
rretan, Baztan-Bidasoaldeko ekoiz-
leen merkatua hilabetean behin an-
tolatzeko asmoa du. Interesatuek
bera@bera.eus edo 948 012012.



Agiñako
errepidea egin
zuten
‘trabajadoreen’
inguruko
bertso-trama
eta tobera
tailerra

Aitor AROTZENA
Aiako Harriak eta

Agiña mendialdeko na-
tura ingurua aukeratu
ditu Tantirumairu ikas-
tolak Nafarroa Oinez
2017ko lehenbiziko eki-
men kulturalak egiteko.
Bi dira ekimenak, biak
ere inguruari eta memo-
riari lotutakoak: Agiña-
ko errepidea eraiki zu-
ten Trabajadoreak -
Frankismoko preso eta
langile behartuak- ar-
datz hartuta osatu du
bertso trama ikastolak.
Langile haiek lanean ari-
tutako leku berean ari-
tuko dira kantuan ber -
tsolariak. Non, eta ze-
hazki, langile hauen bar-
rakoietako bat zegoen
Arritxulon (Lesaka eta
Oiartzungo mugan, Aia-
ko Harrien ondoan).
Esklabo horien lekuan
arituko dira Amets Ar-
zallus, Andoni Egaña,
Alaia Martin eta Eneko
Fernandez bertsolariak
19:00etan. Bertzetik,
bertso tramaren aitzi-
netik (16:30), tobera tai-

lerra eskainiko du Soi-
nuenea fundazioak Ar-
diturrin, meategiei lotu-
tako musika tresna iza-
ki. Oiartzunen eta Le-
sakan toberak jotzeko
ohiturari eutsi baitzitza-
ion, Euskal Herrian le-
ku bakanetakoak.

SARRERAK, IZENA
EMATEA ETA AFARIA
Bertso tramarako

sarrerak salgai dira 5 eu-
rotan Izarra okindegian
eta Oiartzungo Garmen-
dia Txokolategian. Egu-
nean bertan ere esku-
ratu ahal izanen dira.
Gainera, bertso trama-
ren ondotik Arritxulon
bertan afaltzeko auke-
ra eskain tzen du Nafa -
rroa Oinezek.
Horretarako aldez

aurretik eman beharko

da izena helbide hone-
tan :  jarduerak@oi-
nez2017.ikastola.eus.
Tobera ikastaroeta-

rako, berriz, bertara -
tzearekin nahikoa da.

16:30ean hasiko da tai-
lerra, eta tenorez iristea
eskertuko da. Bi ekime-
netara joan liteke, bai-
ta bakarrera ere. Apar-
katzeko lekua izanen da.
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LESAKA

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 11N OIARTZUNGO ARDITURRIN ETA ARRITXULON

Musika eta historiaren memoria
Nafarroa Oinezeko lehen jardueran

Zakozarren bilera
Inauterietan zakozar
ateratzeko intentzioa
dutenak bilera batera
deituak daude otsaila-
ren 18an, larunbat arra -
tsaldeko 4etan Arrano
elkartean. Horretaz gai-
nera, Arrano elkarteak
dei berezia egin du
inauterietako igande-
an zakozarrak presta -
tzeko laguntzaile bila.
Zakozarrak bela rrez
bete eta josteko nahi
duten guztien lagun -
tza eskertuko dutela
jakinarazi dute Arrano
elkartetik. 

Azken eguzkilorea
3-12 urteko haurrei zu-
zendu tako  A zken
eguzkilorea antzezla-
na ikusgai izanen da
otsailaren 19an, igan-
dean 17:00etan Harri -
ondoa Kultur Etxean.
Sarrera: 3 euro.

Jubilatuak 
kartetan
San Fermin jubilatu el-
karteak antolatutako
neguko mus, seiko eta
nahaste txapelketak
otsailaren 20tik 22ra
jokatuko dituzte. Par-
te hartu nahi duten bi-
koteek izena ostatuko
arduradunari eman be-
har diote.

Elkartasun saskia
Elkar tasun sask ia
9.347 zenbakiari ego-
kitu zaio eta Uxue Royo
da sariduna. Antola -
tzaileek eskerrak eman
nahi dizkiete zozketa
posible egin duten ko-
mertzio eta laguntzai-
le guztiei.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Agiñako errepidea egin zuen bataloiko kideak, Arritxulo inguruan.

Frankismoak behartutako langileak

Gerra Zibila bukatu eta ondorengo urteetan, fran-
kismoko 12.000 trabajadore inguru aritu ziren be-
hartutako lanetan Lesakan eta Oarsoaldean, Na-
farroa eta Gipuzkoa artean. Taldeka banatu zituzten,
eta Batallones disciplinarios de Soldados Trabaja-
dores nº 14 taldeak Lesaka eta Oiartzun elkartzen
dituen Agiñako errepidea eraiki zuen.

Toberak, Lesakan eta Oiartzunen eutsitako ohitura

Txalaparta bezala, ia desagertzear izan ziren Tobe-
rak Euskal Herrian. Bidasoa eta Donostialdean, bai-
na, ohiturari eutsi zitzaion. Juan Mari Beltran ikertzai-
leak dioenez, Lesakan sutegiko hauspoetako tu-
tuari deitzen zitzaion tobera, eta horiek garbitzeko
lanetatik sortu zen joaldi mota hau. Joxan Artze
poeta eta txalapartariak, Bautista Legasa Erbia-re-
kin ikasi zuen toberak jotzen.



HERRIZ HERRI | 13
ttipi-ttapa | 679 zk.

2016.02.09

ETXALAR

Asteartean
izanen da
karrozen
desfilea

Irune ELIZAGOIEN
Ortzegun Gizenare-

kin hasi eta Astearte
Inaute bitarte, ekitaldiz
betetako egunak izanen
dira aurten ere. Egita-
rauaren berri zabalagoa
erdiko gehigarri berezi-
an duzue.

Altxatako urteko
batzar orokorra
Otsailaren 18an egi-

nen dute Altxatako ur-
teko batzar orokorra kul-
tur etxean arratsaldeko
19:00etan.

Aurre-matrikulazio
epea zabalik
2014. urtean jaiota-

ko ikasleek otsailaren
13tik 17ra egin behar-

ko dute datorren ikas-
turterako aurre-matri-
kulazioa Landagain es-
kolan. 

Sute elkartea
Urtarrilaren 22an,

Etxalarko Sute Elkartea-
ren batzar orokorra egin
zen. Bazkideen eta kuo-
ten eguneratzeari da-
gokienez, SEPA orria
entregatu ez duten baz -
kideei 3 hilabeteko epea
eman zitzaien orria
itzult zeko. Batzuk ora-
indik entregatu ez du-
tenez, zuzenean baja
automatikoa eman zaie.
Bazkide hauen bajak
kuo tetan eragina du eta
hauek nola eguneratu
erabaki zen batzarrean.
Bi aukera zeuden: Ka-
pitala mantendu, baina
bazkideen kuota handi-
tuz edota kapitala jai tsi,
bazkideen kuota man-
tentzeko. Botazioa egi-
nez kapitala manten tzea

erabaki zen. Honek
bazkideen kuota pixka
bat igoko du.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 23TIK 28RA

Inauterietako
prest daude
haur, gazte eta
helduak

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Etxalarko trikiti afaria
Azkoitia, Azpeitia, Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Bergara, Mungia eta Euskal
Herriko bertze hainbat txokotatik gerturatu ziren trikitilariak Etxalarrera urtarri-
laren 28an. Ilunabarrean 40 bat trikitizalek poteoa egin zuten herriko ostatue-
tan, eta ondotik afaria izan zuten Larraburuan. 

ARGAZKIA: EDURNE ELIZAGOIEN

Zanpingorri mendi taldea Sunbillara
Urteroko ohiturarekin segituz, aurten ere dozena bat lagunek Etxalartik
Sunbillara mendi ateraldia egin zuten inauteriak ikustera.

Ba al zenekien
Otsailaren 4an, goizean xaboia egiteko ikasta-
ro-tailerra egin zela merkatuan (pilotalekuan)

?
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ARANTZA

Haur eta
helduetan
sariak
banatuko ditu

Nerea ALTZURI
Ate joka ditugu inau-

teriak, ortzegun hone-
tan, otsailak 9, hasiko
baitira. Eta larunbatera
arte ez da aspertzeko
astirik izanen. Aurten,
Mozorro Zurien neska-
mutil taldea izanen da,
eta horiez gain, haurrak
eta gaztetxoak ere ibi-
liko dira urtero bezala
herrian eta baserri au-
zoetan. Puxka biltzeak,
Emakumeen Afaria,
bertso afaria, he rri-kiro -
lak, dan tzal diak, kaleji-
ra... Eta aurten, aspal-
diko partez, mo zo rro le-
hiaketa ere bai. 
Guraso Elkarteak la-

runbat arratsalderako
antolatu du mozorro le-
hiaketa. 16:30ean kale-
jira iza nen da eta ondo-
tik sariak banatuko di-
tuzte. Bakarka, bikote-
ka edo taldeka parte
hartzen ahal da eta sa-
ri ederrak banatuko di-
tuzte: haur zein  heldue-
tan mozo rro onenaren
sariak izanen dira eta
accesit saria ere bai, hau
da, epaima haiki deek
bertze edozein per -
tsona edota talde ere
saritu  dezakete, hala
merezi dutela ebatziz

gero. Epaimahaiak ka-
lejiran giro ona para tzea
eta mozorroa egiteko
izandako irudimena ba-
loratuko ditu. 

ESKOLAN ERE
INAUTERIAK
Eskolan inauteriak

or tzegun honetan os-
patuko dituzte, eta iaz
bezala, eskolako ikasle
eta irakasleak Mozorro
Zuriz jan tziko dira.
Urtero bezala, 11:00

aldera, Mozorro Zuri na-
gusien bisita izanen du-
te eskolan eta horrela,
inauteri bestak leher -
tuko  dira. Haurrek Mo-
zorro Zuriei beurek egin-
dako bizkarrekoak pa-
ratuko dizkiete eta mu-
sika eta dantza tarteek
ez dute hutsik eginen.

Arratsaldean, esko lako
lagunak karrikaz-karri-
ka ibiliko dira ko pla kan-
tari eta bestari akabera
emateko Guraso Elkar-
teak prestaturiko txo-
kolatada izanen dute es-
kolan. Or tzira lean, inau-
teriak direnez, ez dute
eskolarik izanen.

SINADURA BILKETA
ORTZIRAL ETA
LARUNBATEAN
Erabakitzeko eskubi -

dearen alde sinadurak
bil tzen ere ari dira, he -
rri   galdeketa egiteko na-
hitaezkoa baita. Bada
inaute rieta ko or tziral eta
larunbatean ere bilduko 
dituzte. 16 urtetik goiti
eta he rrian erroldatua
izan behar da sina -
tzeko.  

Arkupeak-eko
bazkideen besta
Arkupeak elkarteko

baz kideak herriz-herri
bestak egiten hasiak di-
ra eta Arantzako baz ki -
deek ere eguna zehaztu
dute: otsailaren 19an
bilduko dira. 12:00   etan
meza izanen dute ur -
tean zehar  h i ldako
bazkideen omenez,
13:30 ean Bur lada ja-
tetxean baz karia izanen
dute eta ondotik mus
txapelketa jokatu ko du-
te. Bikote txapeldunak
eta azpitxapeldunak fi-
nalerako txartela esku-
ratuko dute. Izen-ema -
tea otsailaren 9an eta
10ean egin behar da,
Mª Dolores Iturriari dei-
tuz. 

INAUTERIAK � OTSAILAREN 9TIK 11RA

Mozorro lehiaketa antolatu du  Guraso
Elkarteak inauterietan

� FLASH
Goienerren 
hitzaldia 
otsailaren 17an
Bazkideen artean ener-
gia %100 berrizta ga -
rria merkaturatzen du-
en irabazi asmorik ga-
beko kooperatiba hiri-
tarra da Goiener. 2011n
sortu zen Goie rrin (Gi-
puzkoa), energia be -
rriztagarrien erabilera
sustatu eta energiaren
kon tsumo arduratsua
bideratzeko. Bada
otsai laren 17an, ortzi-
ralarekin, Udalak gon-
bidatuta, Goiene rreko
kideek hi tzaldia eskai-
niko dute Baskulan,
17:00 etan.

Bertso afaria
martxoaren 11n
Udaberrirako aurreiku-
sia den herri galdeketa -
rako prestaketa lane-
tan ari da Gure Esku
Dago dinamikaren bai-
tan sortutako Eman
Bor   tzekoa Elkartea. Si-
nadurak bil tzeaz gain,
ber tso afaria antolatu
dute. Ekai  tza Elkarte-
an izanen da martxoa-
ren 11n eta Iker Zubel -
dia eta Sebastian Liza -
so bertsolariak eto rri -
ko dira. Inauterien on-
dotik afarirako txarte-
lak salgai paratuko di-
tuzte he rri ko ostatue-
tan, 20 euro tan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere gisa aunitzetako mozorroak ikusteko aukera izanen dugu inauterietako larun-
batean, eta gainera, hoberenak sarituak izanen dira.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � CROWFOUNDING KANPAINA PROIEKTUAN AITZINERA EGITEKO

Bi hozkailu lortzeko diru-bilketa
kanpaina abiatu du Bidazi elkarteak
Ilbeltzaren
25ean abiatu
eta 40 egun
iraunen du

TTIPI-TTAPA
Bertze gisako pro-

dukzioa eta kontsumoa
bultzatu nahian, bizi-ka-
litate osasuntsu eta ja-
sangarriago bat lor tze -
ko bidean, Bidazi elkar-
tearen proiektuak ai -
tzinera pausoak ema-
teko crowfunding edo
diru bilketa kanpaina
abiatu berri du. Hozkai-
lu bat martxan jarri ahal
izateko 3.500 euro bil -
tzea da lehen helburua
eta bigarren hozkailu bat
instalatzeko 7.000 eu-
rora ailegatzea ere iza-
nen litzateke egokiena.
Ilbel tzaren 25ean abia-
tu eta 40 egun iraunen
du kanpainak. Hortaz,
Bi da zi ezagutzera eta
crowfounding-ean par-
te hartzea gonbidatzen
dute jendea eta truke-
an azokan eskura dai-
tezkeen zonaldeko
ekoiz leen zenbait pro -
duk tu jasoko dituzte (sa-
gardoa, ardoa, gasna…)

eta «eskualderako po-
sitiboa den proiektu po-
lit bat lagundu izanaren
ohorea». 

ZER DA BIDAZI?  
Bidasoaldean heda-

tua den elkarte bat da
“Bidazi”, bertako base -
rritar, familia, ekoizle tti-
ki eta kontsumo talde-
ak elkartzen dituena,
haien osasunari garran -
tzia ematen diotelako
eta eskualde hobe bat
eraiki nahi dutelako, ber-

tako ekonomia bultza-
tuz eta lanpostu duinak
sortuz, lehenengo sek-
torea biziberrituz. 
Bidaziren filosofiaren

ardatza,  kontsumo eta
ekoizpen kontziente eta
arduratsua da, eta ho -
rren inguruan bertze ha-
inbat arlo ere ukitzen di-
tu: energia berriztaga -
rriak, banka etikoak,
hondakinen gestioa, bi-
dezko merkataritza…
Bertzelako eredu bat

bultzatu eta jaten ikas-

teaz gain, formazioa ere
ematen da, ikastaro, hi -
tzaldi, irteera, tailer, eta
bertze zenbait ekime-
nen bidez.

ZEIN DA BIDAZIREN
ERDIGUNEA? 
Produktu ekologiko-

ak saltzen diren azoka
bat da Bidaziren erdi-
gunea, Alkaiagan, non
ezinbertzekoa den sal-
gai ja rritako produktu-
ak ekologikoak izatea
(edo bidean) eta ahal

bezain hurbilen ekoiz-
tuak izatea. 
Azoka hau duela hi-

ru urte ireki zen, baina
orain jauzi bat eman na-
hi dute produktu fres-
koen eskaintza behar
den bezala bermatze-
ko: bi hozkailu martxan
eman nahi dituzte. Ho -
rrela, ekoizleei produk-
tu gehiago saltzeko au-
kera eman eta kontsu -
mi tzaileentzako eskain -
tza zabaldu eginen da.
Hozkailu hauek mar -

txan jartzeak suposa -
tzen duen gastua or -
dain  du ahal izateko,
c row found ing ba t
martxan jarr i  dute.
http://goteo.cc/bidazi

ZER DA
“CROWFOUNDING” BAT? 
Internet bidez dirua

biltzeko martxan ema-
ten den kooperazio ko-
lektibo bat da. Partiku-
larren ekarpenen bidez,
proiektu zehatzak finan -
tziatzen dira. Partikular
hauek proiektuaren  la-
guntzaile bihurtzen di-
ra, eta gainera, opari be-
reziak lortzen dituzte,
ekarpenaren arabera.  

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Alkaiagako azokan hozkailua martxan jartzea da diru-bilketaren helburua.
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KULTURA

KULTURA � FINALA APIRILAREN 8AN IRUÑEAN

Parte hartze
handienarekin
dator Nafarroako
Bertsolari
Txapelketa
Final laurden
bat Iruritan eta
finalaurreko bat
Beran eginen
dira

TTIPI-TTAPA
Inoiz baino bertsola-

ri gehiagok eman dute
izena Nafarroako 43.
Bertsolari txapelketan;
35 izan dira osotara. Ho-
rietatik bederatzik lehen
aldiz parte hartuko du-
te txapelketan; horiekin
kanporaketa saio bat
egin zen abenduan Iru-
ñean. Kanporaketa ho -
rretan lau bertsolarik
–Saats Karasatorre
(Etxa rri Aranatz), Joa-

nes Illarregi (Leitza), Joa-
na Ziganda (Oskotz,
Imotz) eta Sahats Ale-
man (Arika, Berriobei-
ti)- lortu zuten final-laur-
denetarako txartela.
Horrenbestez, 30 ber -
tsolariekin abiatuko da
final-laurdeneko fasea.
Horietatik 16 eskualde-
koak izanen dira.
Guztira, beraz, ha-

mar saio izanen ditu Na-
farroako Bertsolari Txa-
pelketak; abenduan
egin zen kanporaketa-
rekin batera, otsailaren
18tik apirilaren 8ra bi-
tarte jokatuko diren bost
final-laurdenek, hiru fi-
nalaurrekoek eta fina-
lak osatuko dute egu-
tegia. Iruñeko Anaitasu-

na kiroldegian jokatuko
da finala, apirilaren 8an.
Lehen final laurdena,

oo tt ss aa ii ll aa rr ee nn  1188aa nn ,
17:30ean ariko dira Ta-
fallan Julio Soto, Kotte
Plaza, Iñigo Olaetxea,
Iban Garro, Mikel La-
sarte eta Sahats Ale-
man. 
OOttssaaii llaarreenn 1199aann,

17:30ean Auritzen ari-
ko dira Xabier Terreros,
Saioa Alkaiza, Alazne
Untxalo, Patxi Castillo,
Ioar Tainta eta Joana Zi-
ganda. 
OOttssaaii llaarreenn 2266aann,

17:30ean Lakuntzan ari-
ko dira Eneko Lazkoz,
Aimar Karrika, Oier La-

kuntza, Iker Goroste -
rrazu, Joanes Illarregi,
Egoitz Gorosterrazu.
MMaarrttxxooaarreenn 44aann, es-

kualdeari kuku eginen
dio txapelketak eta Iru-
ritako Gizarte Bilgune-
an ariko dira, 17:30etik
aitzinera Oskar Estanga,
Julen Zelaieta, Amaia
Elizagoien, Josu Sanjur-
jo, Ekaitz Astiz eta Sa-
ats Karasatorre. 
Azken final-laurdena

mmaarrttxxooaarreenn 55eeaann egi-
nen dute Uharten. Ene-
ko Fernandez, Ander Fu-
entes Itturri, Sarai Rob-
les, Xabier Maia, Irati
Majuelo eta Oscar Sanz
de Acedo ariko dira.

LEHEN FINALAURREKOA
BERAN
Final-laurdenetatik

sailkatutako sei bertso-
larik mmaarrttxxooaarreenn 1188aann
jokatuko dute lehen fi-
nalaurrekoa Berako Kul-
tur Etxean, 17:30ean. 
Bigarren finalaurre-

koa mmaarrttxxooaarreenn 1199aann
eginen dute An tsoaingo
antzokian eta hiruga -
rrena Agoizko Kultur
Etxean mmaarr ttxxooaarreenn
2266aann.  
Finalaurrekoetan sa-

ilkatutako zortzi bertso-
larik jokatuko dute fina-
l a  aa pp ii rr ii ll aa rr eenn  88aa nn ,
17:00etan Iruñeko Anai-
tasuna kiroldegian.

TTIPI-TTAPA
Huescako (Espainia) Sobrarbe esku-

aldean egiten den Espiello etnografia-
dokumentaleko zinemaldirako hautatu
dute Jon Abril beratarren Neskatoak do-
kumentala. Jaialdira mundu osoko ia 400
lan aurkeztu dira, eta Abrilen lana auke-
ratutako 23en artean dago.
Espiello (ispilua, aragoieraz) etnogra-

fia-dokumentalean espezializatutako zi-
nemaldia da, eta aurten XV. aldia izanen
du. Martxoaren 24tik apirilaren 1era egi-
nen da Aragoiko Pirinioan dagoen Bol-
taña herrian, Sobrarbe eskualdean. Nes-
katoak lana martxoaren 28an emanen

da, 22:00etan, herriko Kongresu-areto-
an. Abrilen lana sari nagusietan lehiatu-
ko da, eta baita Pirinioetako sortzaileen
arteko lanik onenera ere.

NESKATOAK DOKUMENTALA
Joan zen martxoaren 6an estreinatu

zenetik, Euskal Herriko 50 herritan bai-
no gehiagotan aurkeztu da dokumenta-
la. Aitzinera begira ere, Emakumearen
Egunaren inguruan, martxoaren 3an Aba-
diñon, martxoaren 5ean Bergaran, martxo -
aren 6an Anoetan, martxoaren 10ean
Burlatan, martxoaren 14an Arrigorriagan
eta martxoaren 28an, aipatu bezala, So -

brarbeko Boltatañan emanen dute.
1940 eta 1970 urteen artean Ipar Eus-

kal Herrira eta Frantziako bertze hainbat
tokitara lanera joandako emakumeen bi-
zipenak jasotzen ditu Neskatoak doku-
mentalak, tartean Baztan-Bidasoko 15
emakumerenak.
Dokumentala zuzendu duen Jon Abril

Olaetxea (Bera, 1975) kazetaria da ikas -
ketaz, kultur kudeaketan aditua, eta gaur
egun Elhuyarren dabil lanean, partaide -
tza teknikari moduan. Hainbat hedabi-
detan lanean eta kolaboratzaile lanetan
jardun ondotik, hau du bere lehenbiziko
dokumentala zuzendari moduan.

HUESCAKO SOBRARBE-KO JAIALDIRA MUNDUKO 400 LAN AURKEZTU ETA JON ABRILEN LANA AUKERATUTAKO 23EN ARTEAN DAGO

‘Espiello’ etnografia-dokumentaleko zinemaldirako hautatu dute ‘Neskatoak’

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Duela bi urte Elizondon jokatu zen finala, baina aurten Iruñeko Anaitasunara bueltatuko da.
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SUNBILLA

Gazteak auzoz
auzo puxka
biltzen,
emakumeen
afaria eta
bertze hainbat
ekitaldi

Maider PETRIRENA
Inauteriak giro bikai-

nean joan dira. Astebu-
ru paregabea izan da
herritar eta bisitari guz -
tientzat. 
Her r i ko  gaz teek

Ariztigain kanpinean or -
tziralean egin zuten go-
sari ederrarekin hasi zi-
ren inauteriak. Ondoren
bi taldetan banatu eta
baserrietara eskean
ibiltzera joan ziren, Joxe
Angel eta Modesto
akordeoilariekin. Arra -
tsaldean eskolako ira-
kasle eta ikasleek dan-
borrada soinuaz goza -
tzeko aukera eman zu-
ten. Lehenik frontoian
eskaini zuten emanaldi
ttiki bat eta ondoren he -
rriari buelta ematera ate-
ra ziren. Arratsalde par-
tean musika izan zen
frontoian Agerralde
akordeoilariarekin eta
gauean berriz emaku-
meen txanda izan zen.
Emakume afariaren 23.
edizioa zen aurtengoa
eta 90 emakume inguru
elkartu ziren afari eta gi-

ro ederraz gozatzeko.
Ondoren Pali Dj-ak ja -
rritako giro apartarekin
gozatu zuten. 
Larunbatean ere

gazteak herrian eskean
ibiltzen dira. Arratsalde
partean haurrendako
besta izan zen Ulibel -
tzak Elkartean. 

KARROZA DESFILE
IKUSGARRIA
Igandea, egun haun-

dia, paregabea, kolore -
tsua eta jendetsua izan
zen. Karrozen desfilea
izaten da herrian eta ur-
tetik urtera ikusten da
lan gehiago eta jende
gehiagok parte hartzen
duela. Lehen hiru ka -
rrozak betikoa eskain -
tzen diete ikusleei: sal-
da (500 litro inguru), tor-
tilla (1400-1500 arraul -
tze), gaztainak (40 kilo),
ardoa (250 litro) eta ta-
loak gaztarekin. Hauen
ondoren Trolls karroza
koloretsu eta ederra,
Kolonbiako kafe biltzai-
leak Juan Valdes Kontxi -
ta astoarekin (ikusgar-
ria izan zen astoak era-
gin zuen ikusmina. De-
nek disekatua zegoela
uste zuten baina ez zen
horrela izan, Kristina Eli-
zondok eskuz egina bai-
zik), mexi karrak ere hur-
bildu ziren beraien kan-
tu eta dantzekin. Txa-
mukos taldeko Beñat
Mitxelena teklatuan eta

Fernando Otano abe-
slariak parte hartu zu-
ten eta beraien abesti-
ak zuzenean eskaini ere.
Hauen segidan gimna-
sio bat grasak kentze-
ko, ijitoen lehengo ka -
rreta bat, Munitxeko Ok-
toberfest, National hip-
podrome Sunbilla (hau-

ek karrera berexiak egi-
ten zituz ten), animalien
granja, Celia Cruz bere
taldearekin kantuan eta
dan tzan, eta desfilea
aki tzeko Behin bate-
an… sorgindutako ba-
soa (koloretsua, koreo-
grafiarekin…). 
Desfilea akitu ondo-

tik zerria eta bildotsa-
ren zozketa egin ziren.
7.000 boleto inguru sal-
du ziren eta bi sariak
herrian gelditu ziren.
Zerria Santos eta Jose
Luis Iriarte Ibarrari to-
katu zitzaien eta bildo -
tsa berriz salda egiten
duen taldeari. 

OSPAKIZUNAK � ILBELTZEKO ASKEN ASTEBURUAN

Karrozen
desfileak
borobildu ditu
inauteri
bikainak

ARGAZKIA: JONTXU ANZIZAR

Euskal Herriko mus txapelketako kanporaketa
Euskal Herriko mus txapelketako Sunbillako kanporaketa urtarrilaren 21ean
egin zen Sunbillan eta ondorengoa izan zen sailkapena: 1. Jose Luis Agirre-
Jose Miguel Galain; 2. Maria Sarratea-Aintzane Arretxea; 3. Jose Mari Arretxea-
Mañoli Agirre; 4. Agurtzane Zubieta-Gorka Arretxea. Lehenengo bi bikoteek
Iruñeko Arrano Elkartean jokatuko den Nafarroako kanporaketan parte hartu-
ko dute otsailaren 25ean. Martxoaren 25ean, berriz, finala Anoetan izanen da.

ARGAZKIAK: JAIONE OTXANDORENA ETA MAIDER PETRIRENA
Gazteen atsedenaldia eskearen ondotik eta karrozen desfileko zenbait argazki.
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DONEZTEBE

Gazteek
emanen diote
hasiera eta
larunbateko
orgen desfilea
izanen da
hitzordu
garrantzitsuena

Marga ERDOZAIN
Otsa i la ren  23t ik

25era ospatuko dira aur-
ten inauteriak, gazteek
emanen diote hasiera
eta larunbateko orgen
desfilea izanen da hi -
tzordurik garrantzitsue-
na (ikusi egitarau osoa
gehigarrian).
Hasi da bai inaute-

rietako prestakuntza:
karrozak poliki poliki
itxu ra hartzen ari dira,
mozorroen trukaketa,
osagarrien erosketak,
moldaketak, jantzien
josketak, buru-hauste-
ak… Urduritasuna, den-
bora falta… baina urte-
ro bezala, dena prest
aurtengo mozorro bes-
tari aurre egiteko. Inau-
teriek magia hori dute,
norberak harrapatzen
dio bere neurria: mozo -
rro-mozorro, mozorro-
diseinu, mozorro-mai-
legu, mozorro-ganba-
ra, mozorro-interneta,
mozorro-barrideak utzi -
takoa… Den-denak ba-
lio du, herria urteroko
katarsis eta  erritualean
murgiltzeko prest dago.
Mozorroaren eragina ur-
te osoan zehar nabari -
tzen da, horregatik, mi-
mo handiz prestatu be-
har da. 
Mozorrotzen ez de-

nak ere goza dezala!

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 23TIK 25ERA

Mozorroak prestatzen hasiak
dira aurtengo inauterietarako

20. Korrika 
apirilaren 3an
Malerrekan barna
BatZukleloa izanen du-
en aurtengo korrikari
gure eskualdean on-
gietorria egiteko ba -
tzor dea osatu da. Api-
rilaren 3an gure esku-
aldetik pasako da: Oie-
regi, Narbarte, Donez -
tebe, Elgorriaga, Itu-
ren, Zubieta eta Saldi-
as herriak zeharkatu-
ko ditu arratsaldeko
8etatik gaueko 11ak
bitartean. Batzorde ho-
nek dagoeneko bi bi-
lera burutu ditu hain-
bat gai jorratu eta ai -
tzinera ateratzeko. Ko -
rrika ekimenen barre-
nean aurreikusten da
kilometroen salmenta,
da goeneko martxan da
(arruntak 425 eurotan
eta udalei saltzen zaiz-
kienak 600 eurotan),
korrika laguntzaileen
bilaketa (12 euroren
truke), korrika lagunko-
mertzioetan ja rtzeko;
baita korrikako arropa
saltzeko tokiak bila -
tzea.  Kartelak eta ber -
tze materialak ere ba-
natu dira: Kartel erral -
doiak, mutuak, lagun -
tzaileenak eta gaine-
rakoak, baita txapak
ere. Beraz, dena prest,
baita korrika kulturala-
ren barrenean ekime-
nak burutzeko ere.

Otsaileko kultur
agenda
Zinema emanaldiak
otsai laren 12an (Kubo
filma), 19an Zikoinak
(bildutako dirua Korri-
karen alde izanen da,
Erreka Guraso Elkar-
teak kilometroa erosi
baitu) eta 26an (Piter  y
el dragón) eskainiko di-
ra, 16:30ean.  
Ipuin txokoaren hitzor-
duak, beti bezala goi-
zeko 11etatik 12etara
eta  otsailaren 14, 21
eta 28an.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Santi San Miguel, Euskal Herriko beterano onena duatloian
Euskadiko Triatloi Federazioak 2016ko Euskal Herriko Triatloi eta Duatloi zir-
kuituko sariak banatu zituen urtarrilaren 28an Itziarren egindako galan. Dua -
tloiari dagokionez, Erreka Tri taldeko Santi San Miguel doneztebarrak eskura-
tu zuen beterano onenaren saria. Euskal Herri osoan antolatzen diren hamar
probek osatzen dute zirkuitua eta horietako sei marka onenak hartzen dira kon-
tuan sailkapena osatzerakoan. Santi Miguelek sei probatan parte hartu zuen,
Sopelan, Basaurin, Oñatin, Durangon, Azkoitian eta Valtierran eta horietatik hi-
ru irabazi zituen beterano kategorian, bertze bitan bigarren izan zen eta ber tze
batean hirugarren. Emaitza horiei esker irabazi du zirkuitua beterano mailan eta
maila absolutuan ere laugarren izan da.

MARTXOAREN 8RAKO EKINTZAK

Emakume Langilearen Egunerako 
egitarau zabala lotzen hasiak dira

Marga ERDOZAIN
Emakume Langilearen Nazioarte -

ko eguneko ospakizunak lotzeko bi-
lera idekia burutu du Udalak he rri -
tarren ekarpenak jasotzeko. Bilkura
pasa den otsailaren 6an burutu zen
Herriko Ostatuan. Aurtengo egita-
raua osatuko da Mankomunitateko
Prebentzio batzorde eta Mendaur
Institutukoekin batera. Hurrengo ale-
an zehaztapenak emanen baditugu
ere,  aipatzen ahal da hagitz zabala
izanen dela aurtengo eskaintza: ber -

tso emanaldia (Testurak emanaldia),
lilatoia, antzezlana, Mendi abesba -
tzakoen emanaldia, ipuin erotikoen
emanaldia (Ines Bengoaren esku-
tik)… Horretaz gain, aipatu behar da
Prebentzio Batzordetik Donostiako
Lilatoian parte-hartzeko gonbita lu-
zatu zaiela Malerrekako emakumeei.
Martxoaren 5ean burutuko den las-
terketa honetan izena emanen du-
ten emakumeak batera joanen dira.
(Animatzen denak Errekako Emaku-
me Korrikalari taldera jo dezala).
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Herriz herriko
bestak ere
hasiak dituzte,
mus eta
dantzaldiekin

Fernando ETXEBERRIA
Ikastaro aunitz iza-

nen dituzte aukeran aur-
tengoan ere Arkupeak
elkartekoek eta izen-
emateko epea urtarrila-
ren 31n akituta hasiera
datak zehaztu dituzte.
Ordutegiak eta lekuak
apuntatu direnei jakina-
raziko zaizkie tenorez.
Hauek dira atera diren
ikastaroak: yoga, dan -
tza, luzaketak, frantse-
sa, lorezaintza, kimake-
ta, pintura, memoria tai-
lerra, igeriketa, aqua-
gym, informatika eta,
azkenik, Landu zure bu-
rua, ongizatea hobetu,
ongi bizi, hobetu senti-
tu izenekoa.

Herriz herriko
bestak
Arkupeak elkarteko

herriz herriko bestak an-

tolatzen dituzte urtarri-
la, otsaila eta martxoan.
Zenbait herritan mus
txapelketak jokatzen di-
tuzte eta besteetan
dantzaldia ere izaten du-
te.  Urtarrilean Ezkurra

eta Eratsungo jaiak egin
dituzte. Otsailean, Baz -
tangoiza, Urdazubi, Zu-
garramurdi, Almandoz,
Berroeta, Aniz, A rraioz,
Oronoz, Oieregi, Nar-
barte, Legasa, Donezte-

be, Gaztelu, Oiz, Urroz,
Elgorriaga, Ituren, Lei -
tza, Areso, Etxa lar, Aran -
tza eta Igantziko ospa-
kizunen txanda izanen
da eta martxoan, Sun-
billa, Elizondo, Elbete,

Lekaroz, Gartzain eta
Iruritakoena.

Irteera Legasara
Urtarrilaren 26an, Ar-

kupeak elkarteko 43
mendizale Legasako pi-
lotalekuaren aitzinean
bildu ziren, Otolo men-
dira irteera egiteko. Sa-
gardia familiaren hilke-
ta ikaragarria gertatu zen
Gazteluko leze famatu-
an gelditu ondotik, Gaz -
te lura jautsi ziren eta ge-
ro, bidaxkaz bidaxka,
berriz ere Legasara bu-
eltatu ziren. Ederki baz -
kal du zuten, Tomas
musi kan lagun zutela,
kantu eta dantza arte-
an. Hurrengo ateraldia
otsailaren 21ean eginen
dute Beran. Berako
mendizaleak arduratu-
ko dira ibilbidea eta
bazkaria antolatzeaz.

Kuoten kobraketa
Arkupeak Elkarteko

bazkideen urteko kuo-
ta (10 euro) otsailaren
28an kobratuko da. 85
urte bete dutenek ez du-
te ordaindu beharrik iza-
nen. 

ELKARTEA � ILBELTZAREN 31N AKITU ZEN IZEN-EMATEKO EPEA

Ikastaro ezberdinetan hasiko dira
abudo bazkideak

ARGAZKIAK: FERNDANDO ETXEBERRIA
Legasatik atera eta Otolora igo ziren mendizaleak, Gaztelutik pasatuz.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak genero indar-

keriaren biktimei arreta integrala emateko
zerbitzua zabaldu du. Orain arte, Tutera
eta Lizarran eskaintzen zen zerbitzua eta
abenduaren 15ean bi gune berri jarri ziren
martxan, bata Tafallakoa eta bertze bat Iru-
ñean, Iruñerriko eta Nafarroako iparralde
guztirako (Altsasutik Zangozaraino).
Genero indarkeria sufritzen ari diren

emakumeei harrera integrala emateko

profesional ezberdinek lan egiten dute
bertan: gizarte langilea, gizarte hezitzai-
lea, psikologoak eta abokatuak. Euska-
raz ere aritzeko aukera bada.
Gaiaren inguruko informazio orokorra

eta oinarrizkoa, aholkularitza, esku har tze
psikosoziala, lege kontuen inguruko in-
formazioa, lan-arloko argibidea, laguntza
ekonomikoen informazioa, osasun-arloa-
ri buruzko argibidea edo babesaren alder-
dien informazioa eskaintzen dute bertan. 

Eskualdeari dagokion bulegoa Iruñe-
an dago, Valtierra karrikako 13. Zenbaki-
an, beheko pisuan (Orvinaren gibeleko
aldean). Zuzenean, 948 004952 edo 948
004953 telefonoetara deitzen ahal da, as-
telehenetik ortzegunera, 08:00etatik
19:00etara eta ortziraletan 08:00etatik
17:00etara. Horre taz gain, Gizarte Zerbitzu -
en bitartez edo genero indarkeria sufri -
tzen ari direnentza tko harrera zerbi tzu en
bidez ere jar daiteke harremanetan.

IRUÑEAN DAGO ESKUALDEARI ZERBITZUA ESKAINTZEN DION BULEGOA

Genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko zerbitzua zabaldu dute

ARKUPEAK



Mattin LARRALDE

Aurtengo inauteriak
joan zaizkigu. Urtarrila-
ren 20an, ortziralean,
kalejira ondoren afaria
izan zen eta jendeak
kantuz pasatu zuen afal
ondoa.
Larunbatean, gosa-

riaren ondotik herrian
barna puxkak biltzen ibi-
li ziren gazteak. Ondo-
tik bazkaria izan zen.
Arra tsaldez txikiteroen
batukada zegoen jarria
programan, baina bi or-
duz inauteriek alto egin
zuten. Arratsean afaria
izan zen eta ordu txiki-
ak bitarte musika izan
zen, Francisco akordio-
nistarekin. Igandean,

gosaldu ondotik, jende-
ak mozorroak jarri zitu-
en eta herrian barna ibi-
li zen. Mozorroen lehia-
keta ere egin zen, eta
zozketekin eta luntx ba-
tekin goizeko egitaraua
akautu zen. Arratsaldez
mus txapelketa izan zen
eta berendu-afaria ere
egin zuten. 

Batzarra
Udalak batzarrera

deitu zuen jendea. Alde
batetik presa bota nahi
dute eta horretarako zer
neurri jartzen duten in-
formazioa zabaldu zen,
gero jende artean azter -
tzeko. Aurten, herrian
egin daitezkeen lanetaz

ere solastu zuten eta on-
doren, berendua egin
zuten batzarrera hurbil-
du ziren 55 bat lagunek. 

Heriotza
Inauterietako astean

gure herrian bizi zen Iru-

ne gaztea hil zen. Horre -
gatik, gazteak bere
omenez egin zen meza -
ra hurbildu ziren. Haus-
polariak taldeko bi kide
ere bertan izan ziren, Iru-
ne baitzen taldean akor-
deoia jotzen zuena. He -

rriak ere bere omenal-
dia eskaini zion meza
honen bidez. Lerro hau-
ek aprobetxatzen ditut
bere ama Sagrariori eta
bere aita Migueli dolu-
minak eta besarkada
haundi bat bidaltzeko.
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 20 ETA 21EAN

Giro ederrean
joan dira
aurtengoan ere
inauteriak

ARGAZKIAK: MATTIN LARRALDE
Mozorro besta plaza inguruan.
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Inauteri
Astelehenean
83 joaldun
bildu ziren
Iturenen eta
asteartean 70
Zubietan

TTIPI-TTAPA
Urtarrileko azken

egunetan eta otsaileko
hasieran inauterietan
murgilduta ibili gara. Or -
tzegunarekin lehenbizi-
ko joare soinuak entzun
ziren puxka biltzean. Bi-
haramunean eskolara
iritsi zen besta, mozo -
rroak eta joaldun ttiki
batzuk ibili baitziren. La-
runbatean, Iturengo
Herriko Etxeko sabaian
eta Aurtizko elkartean
afariak izan zituzten.
Igandean puxkak bil -
tzen ibili ziren.
Astelehenean, eder-

ki gosaldu ondotik pres -
takuntzetan hasi ziren
Iturengo egun handira-
ko: batzuk joareak jar -
tzen, besteak karrozak,
mozorroak... Iturengo
joaldunak, Aurtitz eta
Zubietako joaldun eta
mozorroen bisitaren es-
peroan gelditzen dira.
Hiru taldeak elkartuta
aspaldiko joaldun ilara-
rik handiena bildu zen,
83 denera: 28 heldu eta
6 haur Iturengoak, 30

heldu eta 2 haur Zubie-
takoak eta 14 heldu eta
3 haur gehiago Aurtizko-
ak. Akitzeko, Aurtiz eta
Zubietako joaldunei be-
raien bidea hartzera la-
gundu zieten Iturengo
joaldunek, asteartera ar-
te agurtuz. Baina joal-
dun eta mozorroen bes -
ta eguerdi-arratsaldean
bukatu baldin bazen ere,
juerga eta giro onak se-
gitu zuen otordu eta mu-
sika soinuekin ordu tti-
kiak arte.
Asteartea Ituren eta

Aurtiztik Zubietara joa-
teko eguna izaten da,
bisita bueltatuz. Ordu-
an 70 joaldun bildu zi-
ren, Zubietako 26, Itu-
rengo 20 eta Aurtizko
12 atera ziren, etorkizu-
na badela nabarmen u -
tzi zuten 12 haur eta gaz-
tetxorekin batera.
Asteazkena ere egun

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

txanpa otsaileko lehen
asteburuan izan zen. Itu-
rendarrek inauteriei bu-
kaera eman zieten kon-
tuen egunarekin. Aur-
tiztarrak ere larunbate-
an bildu ziren elkarte-
an, Zaharren afarian,
baina inauterien bukae-
ra igande eguerdian izan
zuten, kontuak ordain-
du ondotik, bazkariaren
inguruan elkartuta.

OSPAKIZUNAK � GERO ETA JENDETSUAGOAK

Eguraldiak ere
lagundu du
inauteriak
bikainak izan
daitezen

AURTITZ-ITUREN-ZUBIETA

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL, AINARA MINDEGIA ETA IZASKUN ZUBIALDE
Giro ederra sortu dute aurten ere joaldunek eta mozorroek Ituren, Aurtitz eta Zubietako
karriketan. Goitian, Inauteri Astelehena Iturenen eta hurrengo orrian, Asteartea Zubietan.
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BAZTAN-BIDASOA

Balorazio
positiboa egin
dute Baztango
Udalak eta
Bortzirietako
Malerrekako
Mankomunitateek

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak eta

Bortzirietako eta Male -
rrekako Mankomunita-
teek, Hondakinen Pre-
bentziorako Europako
Astearen baitan, arrain-
degietan sortzen diren
plastiko eta paper hon-
dakinak saihesteko tup-
perrak banatu zituzten
joan den urte akabailan.
Orduan aipatu zen be-

zala, kanpainaren hel-
buru nagusia hondaki-
nak sortzearen arazoei
buruzko gogoeta eragi-
tea, eta erosketak egi-
terakoan hau kontutan
hartzea zen, gure eros-
teko ohiturek eta eros-
ketak egiteko moduek
eragin haundia baitute
sortzen dugun honda-
kin kantitatean. Azaro
akabailan hasi zen tu-
per banaketa eta kan-
painak iraun duen bitar-
tean 2.000 tupper baino
gehiago banatu dira. 
Honen ondorioz ohi-

koa bihurtu da gure es-
kualdeko arraindegie-
tan bere tuperrarekin
erosketa egitera doan
jendea ikustea eta ho-
ni esker azken hilabete

honetan eskualdeko mi-
laka erosketetan paper
eta plastikoaren erabil-
pena sahiestea lortu da.
Erakunde bultzatzai-

leetatik partehartzaile
guztiak eskertu nahi di-
tuzte hondakinen mu -
rrizpenean egin duten
aportazioagatik. «Esker -
tzekoa da herritarren
partehartze eta inplika-
zioa, baita eskualdeko
arraindegiek kanpaina
hau aitzinerat eramate-
ko emandako laguntza
eta erreztasunak ere».

Egitasmo honen bai-
tan, tupperraren erabil-
penak hainbat eroske-
ta bono eskuratzeko au-
kera ematen zuen eta
hala, eskualdeko arra-
indegi bakoitzean gas-
tatu ahal izateko bono
bana zozketatu da par-
te hartzaileen artean.
Erosketa bono hauek,
Baztango Udalak eta
Bortziriak eta Malerre-
kako Mankomunitate-
ek egindako aportazio
ekonomikoari eta esku-
aldeko arraindegi gehie -

nek gehiturikoari esker
banatu ahal izan dira.

SARIDUNAK
Hauek izan dira ira-

baz leak ar ra indegi
ezberdinetan: Maria Jo-
sefa Oronoz, Iñaki Ben-
goetxea, Francisco Ja-
vier Olondriz, Feli Eliza-
goien, Miguel Pérez,
Maria Angeles Retegi,
Txaro Bengoetxea, Gar-
biñe Noble, Milagros
Mendiberri, Marta Maia,
Pili Santxotena eta Ana
Alegria.

GIZARTEA � EGUBERRIETAN BUKATU ZEN KANPAINA

2.000 tupper
baino gehiago
banatu dituzte
arraindegietan

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala ikasturtean

zehar hainbat saio jarriko di-
tu martxan Solaslalaguna egi-
tasmoak. Urteko lehenbizikoa
hau izanen da: Euskalkide al-
daera Elizondoko eta Berako
zahar-etxeetan. Tokian tokiko
mintzamolde jatorrak ikaste-
ko eta horretan aritzeko es-
pazioak sortu nahi ditu Baztan-
Bortziriak-Malerrekako Solas -
laguna egitasmotik abiatu den
ekimenak. 
Helburu zabalago batzue-

tan ere kokatua dago, hizkun -

tza portaeran eragitea, adine-
ko pertsonekin hartu-emanak
sortzea eta ondare inmateria -
laren eramaleak diren neurri-
an, hauen esperientzietaz ikas-
tea, bertzeak bertze.
Berako San Jose Zahar

Etxean astean ordubetez el-
kartuko dira, eta zortzi saio
eginen dituzte, martxoaren 4tik
apirilaren 29ra bitarteko larun-
batetan, 11:00etatik 12:00eta-
ra.
Elizondoko Francisco Joa-

quin Iriarte Zahar Etxean, be -
rriz, hiru saio eginen dituzte

o tsailaren 10, 17 eta 24an, or -
tzirale arratsaldeko 5etatik
6etara. 
Izen emateko 610 920673

telefonora deitu behar da
(Oianko) edo solaslaguna@
topagunea.org helbide elek -
tronikoan.

BERAKO ETA ELIZONDOKO ZAHAR ETXEETAN MINTZAPRAKTIKAK

Euskalkide egitasmoa prestatu du
aurten ere Solaslagunak

UTZITAKO ARGAZKIA

‘Hondakinik onena, sortzen ez dena’ zioten 2.000 tupper baino gehiago banatu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskalkideak iaz, Elizondoko Zahar Etxean.
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OOttssaaiillaakk 2233,,
oorrttzzeegguunnaa

Goizean haurrak eskean ibiliko dira 
etxez-etxe. 14:30ean Landagain es-
kolako ikasleak plazatik aterako dira
trikitilarien laguntzaz eta herriko xoko
desberdinetan antzerkiaketa dan tzak
eginen dituzte. Ondotik Guraso elkar-
teak eskainitako berendua izanen da
guztientzat musikaz lagundua.

OOttssaaiillaakk 2266,,
iiggaannddeeaa

Zaldun Inaute egunean kinto bestak
ospatuko dituzte.

OOttssaaiillaakk 2277,,
aasstteelleehheennaa

08:00etan gosaria La Basquen. Egun
osoan, herri ko gazteak bi taldetan ba-
natuta eskean arituko dira goiko eta
beheko auzoetan.

OOttssaaiillaakk 2288,,
aasstteeaarrtteeaa

Astearte mozorro egunean, 12:00 al-
dera  herriari itzulia emanen zaio mo-
zorro eta karrozekin. Ondotik baz-
karia Herriko Ostatuan eta aldi berean,
jubilatuen bazkaria Larraburuan.
18:00etatik aitzinera musika Andoni
akordeolariarekin.

EEGGIITTAARRAAUUAA
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«Baden bestarik politenak dira inauteriak». Halaxe aitortu digu Estitxu Suhas Sansiñe -
na  urdazubiar gazteak. Agerian utzi du gustuko dituela inauteriak. Herriko bestak
baino nahiago dituela ere kontatu digu, «gogo auni tze   kin» bizi dituela eta «gazte
guziek disfrutatzen» dituztela. Hala, aurten  ere ez du etxean geldi tzeko asmorik. 
Neskato kozkorra zela hasi zen eskean: «ustez, 8 urterekin hasten ginen, eta hiru
taldetan banatzen ginen. Gaur egun, bi talde daude. 8-16 urte bitartekoak eta 16
urterekin helduen taldean sartzen gara. Beraz, urte batzuk eramaki ditut inauterie -
tan». Onartu digunez, «giro gehiago» izaten dute base rrie tan ibiltzen direnean,
«freskoago egoten garelako. Herria egiten dugun egunean hirugarren eguna izaten
dugu, aitzineko egunetan egindako bestaren ondorioak somatzen ditugu, eta norma -
lean lasaiago ibiltzen gara». Baina giro gehiago
ala guttiago izan, hori da Estitxu ri gehien
gustatzen zaiona: «inaute rietan
 etxez-etxe ibiltzen garela rik
sortzen den giroa eta urte gu -
zian ikusten ez dugun jendea -
ren egoteko au kera  izatea».
Bere irudiko, hori «arrunt poli-
ta» da eta garbi utzi digu oraindik
ez duela eskea uzteko asmorik:
«oraino ibili ko naiz», dio irriz.  
Urte hauetan guztietan mozorro saila jantzi ditu, eta
«denak» gustatu zaizkiola erra nagatik, bat aukera -
tzekotan gan den urtekoa egin du, «geishaz egin
ginenekoa». Aurtengo mozorroa  ez duela prest
dio, eta aitortu digunez, «gehienean azken
momentukoak izaten gara». Hala  ere, aurki -
tu ko du oraindik zerbait eta besta goizetik ha-
sita, hantxe ibiliko da lagunartean, berak dioen
bezala, «gorputzak irauten duen arte».

Estitxu SUHAS SANSIÑENA |  Urdazubiko gaztea

«Inauterietan herritar
guziekin egoten gara 
eta hori arrunt polita da»
Zortzi bat urte zituenetik etxez-etxe eskean ibiltzen da
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OOttssaaiillaakk 2244,,
oorrttzziirraalleeaa

Bi herrietako haurrak eskolan mozorro-
tu eta arratsaldean herrira jeitsiko di-
ra.

OOttssaaiillaakk 2266,,
iiggaannddeeaa

Goizean gazteen  gosaria izanen da
Gauiñara elkartean Segidan mozorro-
ak jaun tzi eta Dantxarineatik barna, ben-
taz-benta abiatuko dira eskean ilundu
arte.21:30ean Mozorroturik etortzen
diren haurrentzat sorpresa!21:30ean
pin txoak eta musika denentzat, ani-
matu mozorrotzera!

OOttssaaiillaakk 2277 eettaa 2288,,
aasstteelleehheennaa eettaa aasstteeaarrtteeaa

09:30 aldera herriko haurrak elkartu
eta etxez-etxe eskean ariko dira eta
bukatzean herrira jautsiko dira. Gazteak,
berriz, 10:00etan elkartuko dira Kar-
retero osta tuan eta kafea ttanttarekin
hartu ondotik, baserriz-baserri ibiliko
dira eskean triki tixa eta panderetarekin.
21:30ean pin txoak eta musika de-
nentzat.

EEGGIITTAARRAAUUAA



EEGGIITTAARRAAUUAA

OOttssaaiillaakk 2233,, oorrttzzeegguunnaa
Oilar Dantzaedo Orakundeeguna os-
patuko dute Elizondoko ikastetxeeta-
ko haurrek. Urtero bezala, karrikadantza,
bazkari eta jostetak izanen dira goize-
an. Arra tsaldean, oilarren ordua iza-
nen da.

OOttssaaiillaakk 2244,,  
oorrttzziirraalleeaa

09:00 gazteak elkartu eta puxka  
bil tzeari hasiera emanen diote.
16:00haurren desfilea izanen da. Desfi -
learen ondotik, txokolatea eta dan -
tzaldia antolatu dituzte haurrendako.
22:00 Jantziloren erretzea plazan.

OOttssaaiillaakk 2255,,  
llaarruunnbbaattaa

Eguerdianmozorroeta orgen  desfilea
eginen da herrian barna.
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Egun batez, azala eta mamia aldatzeko aukera ematen dutelako maite ditu inau -
teriak Rosa Maryk «mozorroa jantzita, kanpoko itxura aldatzeaz gain, paperean
ere sartzen gara».  Betidanik mozorrotu izan da «duela urte dezente txarangarekin
ateratzen nintzen, gero haurre kin eta haurrak koxkortu zirenean ohiturari eutsi 
nion». Eta jakin zuen ez zela ohitura horri zuen bakarra «duela hamabi bat urte
kuadrilla  desberdinetakoak  elkartu ginen, mo-
zorrotzea gustuko dugun jendea, eta The Carna -
val Show taldea sortu genuen».
Hilabete bat lehenago hasten dira prestaketa
lane tan «taldera ideiak botatzen joan eta  erabakia
hartzen dugu». Osaigarik garrantzitsuena «irudi-
mena» dela dio eta «egiteko errazak eta oso
garestiak ez diren gaiak» hartzen  dituztela nor-
malean zenbaitetan gehixeago konpli katu izan
garen arren». Egin dituzten mozorro  guztiak ditu gustuko «batzuekin gehiago
identifikatzen zara, erra zago sartzen zara paperean eta joku gehiago ema ten dute
baina mozorro guztiekin ongi pasatzen dugu». Pasa den urtean adibidez, «jubi-
latu taldea irudikatu genuen hondartzan eta ederki pasa genuen». Kadizko txirigo -
tak, igeriketa sinkronizatua, aretoko dantzak... dira egindako bertze mozorro
batzuk eta «guztietan musikak garrantzia handia izan du. Musikazale aunitz gaude
taldean eta hori nabari da».
Garai bateko inauteriak eta egungoak alde ratzeko ere eskatu diogu eta bere ustez
«orain gaiak ugariagoak dira, kolore eta aukera gehiago daude. Lehen helburua
jendeak ez ezagutzea zen, orain berriz, emaitza origi nala eta ikusgarria lortzea».

Bukatzeko gonbidapena
ere luzatu du  «herri guz-
tia elkarrekin ibiltzen gara
eta giro bikaina izaten
dugu. Horregatik, denoi
parte-hartzera gonbidatu
nahi zaituztet». 
Gazte edo ez hain gazte...
inauterie tarako duten go -
goa ikusita,  ez dago  jaki -
terik nortzuk izanen diren
erre tiratzen azkenak. 

Rosa Mary SANCHEZ |  Elizondoko inauterizalea

«Mozorroa jantzita kanpotik
eta barrutik eraldatzen gara»
Beteranoenen artean daude baina gazteenek bezain bertze
gozatzen dute inauterietako desfilean

| 29

«Kuadrilla desber dine -
takoak elkartu ginen,
 mozorrotzea gustuko
dugun jendea, eta The
Carnaval show taldea
sortu genuen».
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OOttssaaiillaakk 1188,,
llaarruunnbbaattaa

19:00 Kaldereroak  Illekuetatik Herriko
etxeko plazara abiatuko dira eta ordu
erdi lehenago prest egon beharko da.
Illekueta-Altzate-Legia-Zahar  etxea-
Eztegara-Iturlandeta-Bidasoa karrika-
San Esteban karrika-Herriko  etxea iza-
nen da. Euria eginen balu, ekitaldia Al -
tzateko pilotalekuan eginen li tzateke.

OOttssaaiillaakk 2222,,
aasstteeaazzkkeennaa

18:00 Inauterietako kontzertua kultur 
Etxean. Isidoro Fagoaga Udal Musika
Eskolak antolatuta.

OOttssaaiillaakk 2233,,
oorrttzzeegguunnaa

15:45Ortzegun gizen. Suhiltzaileen par-
ketik Eztegara pilotalekura. 16:30 Hau-
rrentzako berbena Eztegara pilotale-
kuan.

OOttssaaiillaakk 2266,,
iiggaannddeeaa

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

OOttssaaiillaakk 2277,,
aasstteelleehheennaa

Goizeanzingar-arraultzea 19:00-20:00
Batukada Batuklang taldearekin  Altza -
teko karrikan.

EEGGIITTAARRAAUUAA
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Jon De La Cruz |  Berako gaztea

«Umorea eta ongi pasatzeko
jarrera dira inauterietan
 behar diren  osagai bakarrak»
Inude eta artzaietan zein mozorrotuta, ongi pasatzea ziurtatua  

Inauteriak eta umore ona eskutik doaz
 Jonen ustez «norbere buruaz irri egiteko
 aukera  ederra da. Baita inongo arazorik
sortu gabe gainontzekoetaz irri  egite koa
ere. Beharbada egunero inauteriak bali-
ra hobe». Egun edo aste batzuk lehenago
hasten da inauteri giroan sartzen «mo-
zorroen prestakuntzetan aritzearekin ba -
t era». Inauteriak ailegatzean berriz «larun-
bat arratsaldean futbol partida izaten
dugu urtero eta bukatutakoan Lesakan
afaria egin ohi dugu taldekideok. Saiatzen
gara arratsa sobera ez luzatzen, izan ere
igandean goizean goizetik Inude eta Artzai-
etan dantzatzen ateratzen gara». Inau-
teri astelehena kuadrilaren txanda iza -
ten da «go saltzeko gelditzen gara eta hor-
tik aitzinera gorputzak iraun arte».  

TTIKITATIK INAUTERIZALE
Umetatik bizi ditu inauteriak, gogoan du
ikastolan 3-4 urterekin mozorroak
prestatzen zituztela «irakasle eta gura-
soek laguntzen ziguten eta mozorro hagitz
politak  egiten genituen».Ondotik, «koxkor -

xeago

ginelarik zingar arraultze eskean joa ten
ginen klasekideak eta oroitzapen bikainak
ditut». Inude eta artzaien konpartsan ere
gazterik hasi zen «hau rren Inu de eta
Artzaien konpartsan egiten  ez ziren bi
kantak eta hirugarren dantza ikasi behar
izan genituen». Orain,  urteak pasa arren
«lehenbiziko urte hartako gogoak man-
tentzen ditugu, horretan ez da gauza
haundirik aldatu». 
Mozorratzea eta mozorroak presta tzea
gustatzenzaio «urtero hiru mozorro des-
berdin paratzen ditut» eta baita karrikak
kolorez jantzita ikustea ere. «Fama au-
nitz duten Koloniako (Alemania) inaute-
riak ezagutzeko aukera izan dut. Iruditzen
zait, gure inauterietako mozorroetan
bariedade haundiagoa dagoela eta herri -
koiagoak direla. Hemen bertze sexuaren
arropak janzten ditugu inongo arazorik
gabe, zer erranik ez Inude eta Artzaietako
parodian. Han zaila da gizon bat emakumez
jantzita ikustea edo alderantziz».
Berako inauterien egitarau zabala ere
aipatu du «Beran suertea dugu, edozein
adinetako jendeak  duelako aukera inau -
teriak ospatzeko, Kaldereroetan, Inude
eta Artzaien konpar tsan edota Inau-
terietako astelehenean». Dena den, ba-
da faltan botatzen duen ekitaldi bat «gu
ttikiak ginenean egiten zen karroza
desfilea, gerora berreskuratzen saiatu
zena. Lehia keta eta guzti egiten zen»

«Kantatzea zein dantzatzea
ongi pasatzearen seinale
dira, horiek gabe
 tristeagoak lirateke».
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Josu SANJURJO | Lesakako gaztea

«Banda jotzen hasten den
momentua hagitz polita da»
Zakozarretan eta mozorrotuta, besta bertsoarekin lotuta,
bateaz eta bertzean gozatzen du

Zakua eta alkandora soinean paratu, gor-
putza lastoz bete eta aurpegia estalita  ibi-
liko da bertze urte batez Josu inauterie -
tako igandean. Zakozarretan hamasei
urterekin hasi zen ateratzen «eta behin
bakarrik egin dut kale». Eguna ailegatu
arte ez omen du erabakitzen atera edo ez
«normalki aurreko egunean egin dudan
bestaren araberakoa izaten da», hala ere,
momentuz badirudi zakozarrek irabazi
diotela partida ajeari.  
Zakozarretan izaten den giroa azpima -
rratu du «berezia izaten da. Banda jotzen
hasten den momentua hagiz polita da,  oilo
larrua jartzen zaizu». Gainera kuadrilan
ateratzen dira eta politena «kalejiran zau -
delarik elkar bilatzea da. Jendea alkan-
doragatik ezagutzen duzu». 
Mozorrotzeko ohitura ere badu, «larunbatean bakoitza gure kabuz ateratzen gara.
Lau trapu paratu eta kalera. Eta astelehenean zerbait originala pentsatu eta kuadri-
lako guztiak elkarrekin mozorrotzen gara». Aurpegia estalita eramaten ote duen

galdetuta, ez aurpegi eta ezta gorputza ere
«normalki arropa gutirekin ibiltzen naiz eta
hurrengo astean izaten ditut komeriak.
Sukarra... eta dena delakoak». Aurtengo
helburua «gehixeago janztea da, ez eri -
tzeko» erran digu barre artean eta baita in-
gurukoek mozorroa ulertzea ere, «lehen-
go urtean William Wallacetaz morrozotu

nintzen eta denek erraten zidaten zeinen gaizki mozorrotua nengoen. Aurpegia mar-
gotzeko orduan ere ez nuen asmatu. Berak urdin eta zuriz margotua zuen, nik go -
rriz eta zuriz. Intentzioa ez zen txarra...».

BERTSOTARAKO GAIA
Inauterietako giroan sartuta, bertsoak ere ez dira falta
izaten «normalean bertsotan bukatzen dut bazkalon-
doan. Hastea kostatzen zait, baina, hasten banaiz
hasi... gero ez naiz ixilitzen».  Ez dakigu inauteriak 
Nafa rroako Txapelketarako   entrenamendu egokia
izanen diren. Parte-hartzaileen artean dago Josu
eta martxoaren 4an Iruritako kanporaketan ariko
da kantuan. «Presiorik gabe» doala dio «nahiz eta
txapelketan bertze tentsio bat nabari den.
Gaiak bertze modu batean landu behar
dira. Nerbioak kontrolatu eta nire ber -
tsokera ateratzen saiatzea da asmoa». Eta posi-
ble balitz «gazteak garenok aurrerapauso txiki bat
eman eta ea baten bat finalera ailegatzen den».

«Politena kuadrilakoekin
zakozarrez atera eta
 kalejiran zaudelarik elkar
bilatzea da. Jendea alkan-
doragatik ezagutzen duzu».
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OOttssaaiillaakk 2222,,
aasstteeaazzkkeennaa

Goizean Irain Eskolan inauterietako
jaialdia.

OOttssaaiillaakk 2233,,
oorrttzzeegguunnaa

Goizezarraultze-arraultze. Arratsaldean
ikastolan inauterietako jaialdia.

OOttssaaiillaakk 2255,,
llaarruunnbbaattaa

Gauez afariak eta mozorroak.

OOttssaaiillaakk 2266,,
iiggaannddeeaa

Goiz-arratsaldez Goitarrak baserriz-
baserri eta arratsaldean herrian.17:00ak
aldera Zakozar ttikiak. Ondoren Za-
kozar haundiak eta Mairuak. 18:00
dantzaldia plazan.

OOttssaaiillaakk 2277,,
aasstteelleehheennaa

Goiz-arratsaldez Fraindar eta Goi-
tarrak baserriz-baserri. Goiz-eguer-
dian Mozorro eta karrozak. 18:00
dantzaldia plazan.

EEGGIITTAARRAAUUAA
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OOttssaaiillaakk 2233,,
oorrttzzeegguunnaa

20:00 Trikipoteoa. 21:00 Afaria Bela-
rra kafetegian.

OOttssaaiillaakk 2244,,
oorrttzziirraalleeaa

09:00 Baserrietan eskea. Gazteak bi
taldetan banatuko dira eta behin ba-
serrietako eskea egin eta gero, eguer-
dian berriz ere elkartu eta Leitzarako
bideko tailerrak bisitatuko dituzte.14:00
Bazkaria Belarra kafetegian. Bazka-
londoan musika Modestorekin. 21:00
Kuadrilen afaria.

OOttssaaiillaakk 2255,,
llaarruunnbbaattaa

17:00 Orgen desfilea Aparandik atera-
ta. (Orga eta mozorro hoberenak sari-
tuko dituzte Doneztebarrak Merkata-
rien Elkarteak eta Udalak). 22:00 Kua-
drilen  afaria..

EEGGIITTAARRAAUUAA
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Miren MARTIN | Doneztebeko gaztea

«Gazteek etxera etortzean
giro ederra sortzen dute»
Baserriz-baserri zortzi urtez ibili ondotik, bere etxean hartzen
ditu orain eskean dabiltzan gazteak 

Bestazalea dela dio Miren Martinek, eta
nola ez, ez du bestarako aukera alferrik
galtzen inauterietan. Gustukuak dituela
onartu digu eta ez hori bakarrik, herriko
inauterietatik  ez omen luke deus ere al-
datuko. Ortziralearekin, baserriz-baserri
eskean ibiltzen dira  gazteak eta ezaguna
du hori Mirenek, zortzi urtez ibilia baita
base rriz-baserri. Gaur egun, ordea, pa -
rrandarako mantalaren ordez, etxeko man-
tala janzten du egun horretan, bere etxean 
hartzen dituelako etxez-etxe dabiltzan
gazteak: «gero eta gazte gehiago eta base -
rri gutxiago zirelako» utzi zion eskean
ibiltzeari, eta orduan hasi zen «etxean 
gosaria ematen. Orain, ortziralearekin
 etxean gelditzen naiz dena antolatzen».
Gaine ra, horixe omen da inauterietatik
gehien gustatzen zaiona: «ortziralean, etxera  gosaltzera etortzen direnenean, gazte
guz  tien elkar tzeko lekua nire etxea da eta hor sor tzen den giroa ederra dela ko». Be-
raz, mantalaren helburua edozein dela ere, inauterietako gogoa ez du galdua: «urtero
be zala, ilusio berdinarekin ja rrai tzen dut», dio. Inauterietan zerbait aldatu baldin ba-
da, hori parte-hartzea izan dela uste du: «ttikia nintzenean baino jende ge hiagok
parte hartzen du otordue tan eta desfilerako karrozak egiten». 

BESTA EGUNEZ ETA GAUEZ
Besta bai, baina lana ere bai. Dena ez da parranda inauterietan. Hala ere, lanari neu -
rria hartzen omen dio: «lana eta besta uztartzen ditut». Eguneko eta gaueko besta
«biak» gustuko dituela ere aipatu digu eta gaueko besta noiz arte luzatzen ahal den
galdetuta... «gosarira arte», erantzun digu. Hortaz, aurten ere egunez eta gauez
ikusiko dugu seguruenik Miren, eta hori bai, mozorrotuta. Aurtengo mozorroa ere
prest duela aitortu digu, nahiz eta ez digun aurreratu  zein izanen den. Baina gonbitea
luzatu du: «orain arte animatu ez direnak parte hartzera gon bidatu nahi ditut».  Eta
behin animatuta, «ongi pasa inauteriak!». 
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OOttssaaiillaakk 2255,,
llaarruunnbbaattaa

09:00Karparen montajea.OndorenHa-
maiketakoa.

OOttssaaiillaakk 2266,,
iiggaannddeeaa

17:00 Gaztetxoen zahagi dantza. 18:30
Dantzaldia Irati eta Mariarekin. 21:30
Mozorroen afaria.

OOttssaaiillaakk 2277,,
aasstteelleehheennaa

08:00 Mozorroen irteera baserrietara.
10:00Plazaren apaintzea. Gaia: Indio eta
bakeroak Ondoren konpartsa.  13:30
Ume eta gaztetxoen bazkaria. 14:30Hel-
duen bazkaria. 14:00-16:30 Tailerrak
eta pelikula.18:00 Txo kolatada. 19:00
Plazan dantzaldia irati eta Maialenekin.
19:30Mozorro en etorrera herrira dultzai -
ne roekin. 22:00 Mozorroen afaria.

OOttssaaiillaakk 2288,,
aasstteeaarrtteeaa

09:00Mozorroen gosaria.10:00Mozo -
rroen eskea herrian. 14:00 Mozorroen
bazkaria. 

MMaarrttxxooaakk 44,,
llaarruunnbbaattaa

09:00karparen desmontajea. 12:30po-
teoa Igandea txarangarekin.14:00 Mo-
zorroen bazkaria. 17:29 poteoa igan-
dea txarangarekin. 23:30 Gaztetxean
kontzertuak: Etsaiakeroak + SpaceJam.

EEGGIITTAARRAAUUAA
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EZKURRA-ERATSUN

Eratsundarrek
herrian bertan
egin zuten
bazkaria eta
29 lagun bildu
ziren

Fernando ETXEBERRIA
Urtarrilaren 22an egin

zuten Ezkurrako jubila-
tuen urteko jaia. Aspal-
diko urteetako ohitura-
ri eutsiz, hildako kide-
en omenez meza izan-
zuten eguerdian eta on-
dotik, Barranka Ostatu-
an bazkaldu zuten. Aur-
ten, gauza bat dela eta
bestea dela (ebakun -
tzak, gripea eta beste-
lako eragozpenak) ha-
mabost lagun bakarrik
bildu ziren. Argazkilari-

ak ere huts egin zuen
eta horregatik ez dago
bilkuraren argazkirik.
Eratsungo jubilatuek

suerte gehiago izan zu-
ten urtarrilaren 29an.
Hauek ere hildakoen
omenez egindako me-
zarekin hasi eta gero
herriko lokal batean bil-
du ziren bazkaltzera eta
mus txapelketa joka -
tzera. Eratsunen ez da-
go ostaturik eta azken
urteetan Ezkurrako Ba -
rrankan eginak zituzten
hauek ere ospakizunak,
baina aurten herrian ber-
tan egiteko aukera izan
dute. 29 bazkidek par-
te hartu zuten, aspaldi-
ko urteetako kopururik
handiena.
Bazkalondoan mus

txapelketa jokatu zuten
eta Migeltxo eta Javier

suertatu ziren txapel-
dun, finalean Emilio eta
Jose Luis-i irabazita. Mi-
gel eta Juanito hiruga -
rren izan ziren eta Tola-
reeta Calixto laugarren.

EZKURRAKO INAUTERIAK
MARTXOAREN 4AN
Azkenean, martxoa-

ren 4rako iragarri dituzte
Ezkurrako inauteriak eta
programaren berri au -
rrerago emango dute.
Oraingoz, musika eta
bertsolari pare bat ekar -
tzeko lanean ari dira.

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 22 ETA 29AN

Jubilatuen jaiak
ospatu dituzte
bi herrietan

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
29 lagun bildu ziren Eratsungo jaian, aspaldiko urteetako kopururik handiena.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Mus txapelketan ere gustura aritu ziren jubilatuak.
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LEITZA

Hirigintza
zerbitzua
euskaratu
ondoren

JM BARRIOLA
UEMAren sailkape-

nean maila gorenera hel-
du direla nabarmendu
eta emandako pausoak
azaltzeko agerraldia egin
zuten Leitza eta Goizue-
tako alkate, euskara zi-
negotzi eta teknikariek.
Nabarmendu zutenez,

Leitzako Udala  UEMA -
ko kide bihurtu ondotik
agir iak,  txostenak,
ebazpenak, aktak eta
gainerakoak gazteleraz
izatetik erabat euskaraz
izatera pasatu dira. Uda-
letik eskaintzen diren zer-
bitzuak euskaraz eman
ahal izateko lan asko egin
da eta Hirigintza zerbi -
tzua euskaratzea izan da
emandako azken urra -
tsa.Zerbitzu hori eus -
kara tzeak eraman ditu
UEMAren sail kapenaren
arabera ton to  rrera.  

IZENDAPENA � UEMAREN SAILKAPENEAN

Euskararen
erabileraren
maila gorenera
iritsi da Udala

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ioteriak umorez gainezka!
Larunbatean herriko eskearekin hasi ziren ioteriak eta gaueko parranda lu-
zearen ondotik, gurdi eta kuadrillek hartu zuten herriko kale nagusia. Zal-
dun ioteko desfilean irudimena izan zen nagusi eta umorea ez dela falta
erakutsi zuten beste behin ere. Astelehen-iotean baserri auzoetara zabal-
du zen inauteri giroa eskelariekin eta arratsaldean haurren kalejirak eman
zion kolorea he rriari. Astearte-iotean berriz Erasoteko auzoko eskearen on-
dotik, arratsean, atsauretuen kalejira izan zen. Garai bateko usadioa
 berrituz azaldu ziren herritarrak, fanfarreak lagundurik, mozorrotutako as-
to eta guzti. Kalejirari bukaera dotorea emateko, garai bateko lastargiekin
eta ote-erratzekin su-ikuskizun polita egin zuten atsauretutakoek.

ARGAZKIA: GIZARTE ZERBITZUAK

Interesa piztu du 60 urtetik gorako emakumeei zuzendutako
ahalduntze tailerrak
Hamar emakumek parte hartu dute Leitzaldeko Berdintasun Batzordeak
antolatutako tailerretan. Bi orduko lau saio egin dituzte eta emakumeak
izan  dira protagonista, ondorio nagusiak beraien esperientziatik ateraz.
Familia eta zaintza, osasuna edo emozioak izan dira aztertutako gaiak eta
arlo teorikoa zein praktikoa landu dituzte. Gozatzeko ordua iritsi zaigu le-
lopean norbere ongizatea bilatzeko eskubidearen aldarrikapena egin du-
te, ezetz esaten ikasiz edo errudun sentsazioari aurre eginez.

ARGAZKIA: KONTSUMO TALDEA

Kontsumo taldea
LeitzEKO Kontsumo Taldeak batzarra burutu
 zuen ilbeltzaren 28an. Bertan bildu zirenek hu -
rrengo hilabeteetako plangitza landu eta aurre-
kontuaren inguruan hitz egin zuten. Urteko egu-
tegiaren zirriborro bat ere osatu zuten. Herriko
55 familiak osatzen dute Kontsumo Taldea eta
pixkana hazten joan eta beraien filosofia eta ekin -
tzak herrian zabaltzea litzateke helburua. 

Erreketa kontrolatuen plangintza martxan
Momentuz Baztarla, Arremia eta Urkizu aldean
erre dira larreak eta eguraldiaren arabera egingo
dira besteak. Urtero zein larre zati erre adostu eta
baliabideak martxan jartzen dira ahal den neu -
rrian mendiak garbitu eta arriskuak ekiditeko.

� FLASH
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ARESO

Juana Mari SAIZAR
Urtero bezala ostira-

lean umeen eskolako ja-
ialdiarekin eman genien
hasiera inauteriei. Aur-
ten joaldunez jantzi zi-
ren eta joare soinuekin
herri guz tia martxan  ja -
rri zuten.Ondoren triki-
tixa eta pandero soinue-
kin herrian barna eskea
egin zuten Lagun Arte-
koek, hainbat herritarrek
lagunduta eta eguna bu-
katzeko Pake Toki elkar-
tean afaria egin zuten
gazteek.
Larunbatean goizean

goiz suziri soinuekin es-
natzeko deia jaso ondo-

ren Lagun Arteko kide-
ek gosaldu eta baserrie-
tako eskeari ekin zio-
ten.11:00etan herriko
plazan Gure Esku Da-
gok antolatuta mural
margoketa egin zen eta
arra tsaldean horixe era-
bili zuten argazkiak ate-
ra eta bidenabar sina-
durak bil tzeko. 17:30tan
kalejira koloretsuari
eman zioten hasiera. Gu-
raso Elkartekoek San
Fermin festa ekarri zu-
ten herrira eta zezen ja-
ialdia ikusteko aukera
ere izan zen plazan,
 herrian torero bikainak
ditugula erakutsiz! 

Ondoren trikitilariek
dan tzaldi ede rra eskai-
ni zuten plazan, hotzak
kentzeko modukoa eta
inauteriei bukaera ema-
teko herri afaria izan zen
Pake Toki elkartean. He -
rritar asko bildu ziren eta

mozorro lehiaketa egin
eta dan tzan eta festan

gozatu zuten
goizaldera arte.

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 27 ETA 28AN

Giro bikaina izan
da inauterietan

Ba al zenekien
Udalak herriko argiteria guztia aldatu duela. LED
argiak jarri dituzte. Aldaketa hau eginda %70
 jeitsiko da kontsumoa.

?
ARGAZKIAK: ZURINE GOIKOETXEA, ANA GONI ETA JAIONE OLAZABAL

Haur, gazte zein helduek inauterietako bi egunak ongi aprobetxatu zituzten. 
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GOIZUETA-LEITZA-ARESO

Euskararen
erabileraren
maila gorena

TTIPI-TTAPA
Udal baten euskara-

ren erabileraren egoera
aztertzeko, udalaren sa-
il guztiak hartzen ditu
kontuan UEMAk, eta
alorrez alorreko adie-
razleak jaso ohi ditu, gal-
detegi bidez. Jasotako
erantzunen arabera be-
hin diagnostikoa osatu-
ta, UEMAk bere baitan
hartzen dituen udalak
lau multzotan sailkatu-
ta ditu, euskararen era-
bileraren mailari dago-
kionez.
Leitzako eta Goizue-

tako udalak Gorabide-
an mailan zeuden, bai-
na azken hilabeteotan
egindako lanaren eta
hartutako konpromiso-
en ondotik, ‘tontorrean’
mailara igotzea lortu du-
te, urtarrilaren 31n Lei -
tzan egindako agerral-
dian aipatu zutenez. 
Mikel Zabaleta Lei -

tzako alkateak nabar-
mendu zuenez, «urte as-
kotan lan handia egin
da, Udaletik eskaintzen
diren zerbitzuak euska-
raz eman ahal izateko.
Oraingo Udal taldeak
lan horren emaitza jaso
eta aurrera jarraitzea
erabaki zuen, besteak
beste, Hirigintza zerbi -
tzua euskaratuz. Zerbi -

tzu hori euskaratzeak,
UEMAren sailkapena-
ren arabera tontorrera
eraman gaitu. Albiste
pozgarria dela iruditzen
zaigu, izan ere, honek
esan nahi du Leitzako
Udalak hemendik au -
rrera herritarrei eskain -
tzen dizkien zerbitzu
guztiak euskaraz eman
ahal izango dizkiela».
Zuriñe Lujanbio Goi-

zuetako euskara zine-
gotziak adierazi zuenez,
berriz, «euskararen ar -
nas gune garen udale -
rriok euskarak zonalde-
an duen osasun ona
ber matzeko ardura du-
gu». Zentzu horretan,

administrazioa erabat
euskalduntzeko hartu
dituzten neurriak nabar-
mendu zituen. Bereziki
«Goizuetako Udalaren
barne funtzionamendu-
an erabilitako ekipoeta-
ko programak euskaraz
erabiltzeko erabakiak
eraman du tontorrera».
Lujanbiok nabarmendu
zuenez, «egunez egun
euskaraz bizi ahal iza-
teko eta administrazioa
euskalduntzeko urte as-
kotan lanean aritu diren
herritar, ordezkari poli-
tiko eta UEMAko kide-
en meritua ere bada».
Nafarroako Iparral-

deko Mankomunitate-

ko euskara teknikaria
den Kristina Urrutiak ze-
haztu zuenez, duela 24
urte sartu ziren UEMAn
Leitza eta Goizueta eta
denbora honetan agiri-
ak, txostenak, ebazpe-
nak, aktak eta gainera-
koak gazteleraz izatetik
erabat euskaraz izate-
ra pasatu dira. «Zailta-
sunak zailtasun eta
oztopoak oztopo» eus-
karak lortutako espa-
zioari eustea erronka
izango dela adierazi zu-
en Urrutiak. Dena dela,
eskualdeko hiru udalak,
Areso barne, orain ton-
torrean daudela gogo-
ratu zuen.

GIZARTEA � URTARRILAREN 31N AGERRALDIA

UEMAko
tontorrera
ailegatu dira
hiru udalak

UTZIITAKO ARGAZKIA

UEMA eta Goizueta eta Leitzako udal ordezkariak, urtarrilaren 31ko agerraldian.

ARGAZKIA: MIREN TERESE UITZI

Xumar Bakero eta Fernando Goia Nafarroako finalera
Urtarrilaren 21ean zen Umore Ona elkartean, Euskal Herriko Mus Txapelketa-
ren barruan, Goizuetako kanporaketa; Guztira 8 bikote aritu ziren lehian, esku-
aldeko finalera pasatzeko, baina Xumar Ba kero eta Fernando Goia, Pollo, izan
ziren txapeldunak. Gertu izan zituzten Fermin Nar bar te eta Mertxe Uitzi; bigar-
ren egin zuten. Otsailaren 25ean, Iru ñean jo katuko dute Nafa rro a ko finala Xu-
marrek eta Pollok, Euskal He rriko finalera pasatzeko asmoz.

‘Goizuetarrok ere hemen gaude’ festa
Ekainean herri galdeketa egiteko beharrezko si-
nadura bilketari bukaera emateko otsailaren 11n
festa antolatu dute. Larunbat arratsaldeko 5etan
hasita ikastolako atarian mural margoketa ume-
entzat, eskulanak, txokolatada, dantzaldia, argaz -
ki murala eta sinadura bilketa eginen dute eta
21:30ean herri afaria Umore Onan. Txartelak Amaia
kafetegian salgai daude, 15 eurotan.

Udal aurrekontua onartua
Urtarrileko plenoan onartu dute 2017ko udal aurre -
kontua. Sarrerak 878.940 eurokoak izanen dira
eta gastuak 715.074 eurokoak. Udalak aurrekon-
tuan jaso ez baditu ere, beste zenbait inbertsio
egiteko asmoa du aurrekontu modifikazio bidez.

Udal aurrekontua onartua
Otsailaren 11n, larunbatean 11:00tan Herri Batza -
rra egingo du udalak. Landuko diren gaiak, Arti-
kutza eta 2017ko aurrekontuak, besteen artean.

� FLASH
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EH Bilduren
ustez, Geroa
Bairen
proposamena
«itxurakeria
hutsa da,
informazioa eta
ardura Iruñean
baitaude» 

TTIPI-TTAPA
Balleko Etxeko urta -

rrilaren 26ko Osoko Bil-
ku ran  Ge roa  Ba i k
Aroztegiko proiektua-
ren jarraipena egiteko
udal batzordea sor tzea
proposatu zuen. Propo-
samen horren alde ager-
tu zen udal ba tzarra, Ge-
roa Baiko bi zinegotziek
ez ezik, UPNko lauak,
Baztan Auzolanean-e -
koak eta Baztango Ez -
kerrako bi zinego tziek

baiezko bozka eman
baitzuten. EH Bilduko
lau zinego tziak kontra
agertu ziren.
Proposamena «itxu -

rakeria hutsa da», EHBil-
duren ustez. Hasteko,
«Baztango konpeten -
tzien gainetik Nafarroa-
ko Gobernuak baimen-
du eta bere gain hartu
duen proiektua da. Hor-
taz, gisako batzordea
Nafarroako Gobernuak
sortu beharko luke. Ze-
ren bertzenaz, irudi lu-
ke, proiektuaren gestioa
Udalak duela, eta hori,
gezurra da. Informazio
eta ardura guztia Gober -
nuak du» dio EH Bilduk.
Proiektu honen «le-

gitimitate sozial falta»
ere azpimarratu du EH
Bilduk. Lekarozen egin
diren herri-galdeketa
guztietan, herritarrak
proiektuaren aurka
agertu dira eta herriko

alkatea hau tatzeko
azken hau teskun de e -
tan, «proi ek tuaren aur-
kako hautagaiak aise
irabazi du». Modu bere -
an, 2016ko ereiaroan
Baztanen egindako he -
rri-galdeketan, proiek-
tuaren aurkako jarrera
nagusitu zen. «Proiek-
tu hau, bere horretan
ge hiago ai tzinatu gabe,
utzi beharra dago», us-
te du EH Bilduk.
Udalez gaindiko izen-

dapen hau iruzur hutsa
dela azpimarratu du EH
Bilduk: «Baztango uda-
lerriaren izaera ba te -
ratuak, udaletxeari, herri 
baten gaitasuna gaindi -
tzen duten proiektuak
kudeatzeko ahalmena
ematen dio. Lekarozek
ezinen baluke, Baztan
horretarako dago, ez
Nafa rroako Gobernua».

Azkenik, EH Bilduri
guztiz onartezina iduri -
tzen zaio «jazarpen judi -
zialean ari den enpresa
sustatzaileko ordez ka -
ria batzordean egotea.
Herrita rrak, hautetsi ohi-
ak eta oraingo hautetsi -
ak isilaratzeko helbu-
ruarekin salaketak eta
auzibideak abiatu ditu-
en eta herritarren iritzia
errespetatzen ez duen
enpresaren tokia ez da
udaleko batzorde bat».
Laburbilduz batzor-

de honekin Geroa Baik
bere burua zuritzeaz ga-
in, proiektua legitimiza-
tu nahi duela uste du
EH Bilduk. «Hortaz ba -
tzor de horren eraketari
ez erran diogu. Bidena-
bar, hamaikagarren al-
diz, Aroztegiako gaian
herritarren errana erres -
petatzeko eskatuz».

GEROA BAIK BABES
ZABALA BALORATU DU
Baztango Geroa

 Baik,  bere aldetik, era
positiboan baloratu du
Aroztegia proiektuari
buruzko berariazko ba -
tzorde bat sortzeko be-
re proposamenean lor-
tutako udal babes za-
bala, horrela udalean or-
dezkaritza duen talde
orok proiektuaren gara-
penari buruzko informa-
zio zuzena izan dezan:
«Beharrezkoa dela us-
te dugu, bere lehen fa-
sean obrak aurki hasi-
ko baitira, bai eta proi-
ektuaren konplexutasu -
na ren aurrean, alor ez -
ber dinen arteko lankide -
tzan garatzen ari baita».
Mozioan, batzordea

bi hilabetez behin bil -
tzea proposatu zuen
Baztanen Geroa Bairen
udal taldeak, «edozein
udal taldek edo batzor-
deko edozein kidek es-
katuta bilera deitzeko
aukera izanik». 
Modu berean, onar-

tutako mozioaren ara-
bera, batzorde hori udal
talde guztietako ordez -
kariek osatuko dute, bai
eta udal arkitektoak, Le-
karozko alkateak, Na-
farroako Gobernuak
izen datutako ordezkari
batek eta sustatzailea-
ren aldetik ber tze or-
dezkari batek. 

BAZTAN

UDALA � URTARRILAREN 26KO BATZARREAN

Aroztegiaren
jarraipena
egiteko udal
batzordea
osatu dute UTZITAKO ARGAZKIA

Gartzaingo Berekotxeko bordako ardiak hiru bildots
Gartzaingo Berekotxeko bordan ardi batek 3 bildots izan zituen eta berak hazten
ditu. Arras maite omen ditu hiruak, gainera!



Hazitik Hozie
elkarteak eta
EHNE
sindikatuak
antolaturik

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 1etik Da-

nonek Nafarroako men-
dialdeko 7 nekazariri es-
ne gehiagorik bilduko
ez diela jakinarazi on-
dotik -tartean bi baztan-
dar- eta Sorian 20.000
behi buruko esne ustia-
tegia egiteko proiektua
dagoela jakinik, esne
sektorearen orainaz eta
geroaz gogoeta egite-
ko Elizondon mahai-in -
guru jendetsua egin zen
ilbeltzaren 28an. Hazi-
tik hoziek eta EHNEk
antolaturik Migel Joxe
Ariztia nekazari amaiur-
tarra, Oier Villanueva
Nafarroako EHNEren
esne sektoreko ardura-
duna eta Mikel Hiriba -
rren, ELBko koordina -
tzailea.
Sarreran, mahai-in -

gurua gidatu zuen Aitor
Az ka rate aniztarrak es-
ne sektorearen ibilbide
historikoaren laburpe-
na egin zuen. 1960. ha-
markadan frankismoa-
ren autarkian, mendial-
dean esnetako behiak
hasi zirela aipatuz  eta,
horrekin, denborarekin
aunitz aldatuko zen sek-
torea. Europako Bata-
sunean sartzearekin,
merkatuen zabalkundea
eta berregituraketa
eman zela jakinarazi zu-
en Estatuen araberako
kuotak paratuz eta sek-
torearen gainbehera
ekarriz. Ariztiak eta Hi-
ribarrenek aipatu zute-

nez Espainiako Estatu-
ak 6 milioi esne tona
ekoizteko baimena du
eta Frantziako Estatu-
ak 35 milioi tona. Azka-
ratek ohartarazi zuen
ekoizpen-sariak aldiro
goratzen ari direla eta
esnearen prezioa berriz
jaisten eta, horren  on-
dorioz, nekazarien er-
renten apaltzea eta jar-
dueraren itotzea. Arizti-
ak indarrean den ere-
duak nekazariak pro-
duktibitatera bulkatu di-
tuela salatu zuen  «lan-
baldintzak gogorrak di-
rela aipatu zuen eta kuo-
ten kentzearekin  gaiz-
ki zebilen sektorea ma-
kurrago ibiliko dela us-
tiategi handiei atea ire-
kitzen baitzaie». Bide
beretik, Oier Villanue-
vak kuotak kenduz ge-
ro botere guztia enpre-
sen eskuetan gelditu de-
la e rran zuen, esnea
merkantzia hutsean bi-
hurtuz. Danoneri buruz,
orain artio beraiekin hi -

tzarmena izatea bermea
zela erran zuen, baina,
gaurgero, ez dela hala. 

«BATZUEI ESNERIK EZ
BILDU, BERTZEEI
GEHIAGO ESKATU»
Halaber, batzuei es-

nea ez biltzearekin bat,
ber tze ustiategi batzuei
produkzioa handitzeko
eskatu dietela jakinara-
zi zuen. Mikel Hiriba -
rrenek, ber tzalde, Fran -
tziako estatuan ere sek-
torean estu ibilki dela
erran zuen. Alta, batez
ere, Picardia alderdian
egin nahi zuten 1.000
behi buruko ustiategia
geldiarazteko Confede-
ration Paysannek egin-
dako borrokari buruz ari-
tu zen. Frantziako esta-
tuan kontsumitzaileek
elikaduraren eta labo-
rantzaren artean nola-
baiteko lotura dagoela
ulertu dutela erran zu-
en eta, horregatik, ez
dutela 1.000 buruko us-
tiategiko esnerik erosi

nahi. Horren guztiaren
ondorioz, Frantziako
enpresa esneketariak
hango esnerik ez eros-
tea erdietsi dutela aipa-
tu zuen. Modu horretan,
galdera-erantzunen tar-
terat ailegatuta, Dano-
nek esnea biltzetik utzi -
ko dituen zazpi nekaza-
rien egoerari aterabidea
emateaz aritu ziren. Ber -
tzeren artean, zazpi ne-
karazi horien arazoa  so-
zializatu eta gizarte
osoaren arazo bihurtu
behar dela aipatu zen,
«orain zazpi direnak bi-
har gehiago izanen bai-
tira». Halaber,  mobili-
zatu beharra aipatu zen
enpresen eta Nafarroa-
ko Gobernuaren aitzi-
nean indar gehiagore-
kin solastatu ahal iza-
teko eta, horrela, Men-
dialdeako ustiategi
guztiei esnea bilduko
zaiela bermatzeko. Epe
ertainera orain arteko
eredua aldatu beharraz
ere aritu ziren. 
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GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK ENPRESEI

Esne sektoreak bizi duen
egoeraz solasaldia izan dute

BAZTAN

Baztango haraneko
historiari buruzko
hitzaldi zikloa
Kasino Elkarteak eta
Etnografia Museoaren
Elkarteak antolatuta,
Baztango Haraneko
historiari buruzko hi -
tzaldi zikloa abiatuko
da otsailaren 10ean.
Baztango ordenantzak:
talde-lanaren antola-
kuntza,  an tzinako
baztanda rren landak,
abereak eta basoak so-
lasaldia eskainiko du
Jose Maria Imizcoz
Beunzak ortziralean
20:00etan Elizondoko
Kasinoko ekitaldi are-
toan. Sarreran boron-
datez ematen dena
Xauli elkartearen alde
izanen dela ohartarazi
dute.

‘Francoren 
bilobari gutuna’
antzezlana Iruritan
hilaren 19an
Artedrama-Dejabu-Le
Petit Théâtre taldearen
eskutik Francoren bi-
lobari gutuna antzezla-
na ikusgai izanen da
otsailaren 19an, igan-
de arratsaldeko 7etan
Iruritako Damaso Za -
bal za Gizarte Bilgune-
an. Baztango Kultura
Batzordeak Nafarroa-
ko Gobernuaren 2017 -
ko Arte eta Kultura pro-
gramaren laguntzaz
antolatutako emanal-
dian sarrera doan iza-
nen da, lekuak bete ar-
te.

Bailableak
Elizondoko plazan
igandean
Baztango Dantzariek
eta Elizondoko Gaite-
roek, Baztango udala-
ren laguntzaz antola-
tuta Bailableak (Muxi -
koak, Jotak, Larrain
Dantza…) izanen dira
otsailaren 12an, igan-
dean 12:45ean Elizon-
doko plazan.

� FLASH

UTZIITAKO ARGAZKIA

Ikusmina piztu zuen Arizkunenean egindako mahai-inguruaj.
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BAZTAN

Mozio berean,
Lekarozko
herria
hilerriarekin
lotzeko
saihesbidearen
gainetik zaldain
bat egitea ere
eskatu du

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 26an egin

zen ohiko osoko bilku-
ran, Udalak Nafarroako
Gobernuari Elizondoko
sarrerako zubia egiteko
eskatzea erabaki zuen.
Mozio berean, Leka-
rozko herria kanposa-
tuarekin saihesbidearen
gainetik zaldain batekin
lotzeko eskaera egitea
ere onartu zen. Propo-
samena EH Bilduk eta
Baztango Ezkerrak aur-
keztu zuten eta aho ba-
tez onartu zen.  2012an
Elizondoko saihesbidea
ireki zelarik saihesbide-
tik herrigunerako sarre-
ra Braulio Iriarte karrika
meharretik egin zen, ja-
kinik, horrek buruhaus-
te handiak eta arrisku
egoerak ekarriko zitue-
la eta behin-behineko
aterabidea izanen zela.
Ordurako Nafarroako
Gobernuak Baztan Be -
rrin gaindi Santiago ka -
rrikan barna Elizondo-
rat sartzeko zubia egi-
tea aurreikusi zuen bai-
na oraino ez du pausu-
rik eman. Hala, egoera
luzatzen ari dela ikusi-
rik Udalak Nafarroako
Gobernuari zubia egi-
teko eskatzea erabaki
zuen.  

Modu berean, sai -
hes bidea egin zelarik
Lekarozko herria kanpo -
santurako oinezkoen
pasabiderik gabe geldi -
tu zen. Lekarozko herri -

ak behin baino gehia-
gotan errepidearen gai-
netik oinezkoendako
zaldaina egitea eskatu
izan du, baina ez da
egin. Horrela, lekaroz -

tarren aldarrikapena go-
goan hartuz, mozio be-
rean Udalak Nafarroa-
ko Gobernuari aipatu
zaldaina egiteko eska -
tzea erabaki zuen.

GIZARTEA � BALLEKO ETXEAK NAFARROAKO GOBERNUARI EGINDAKO ESKARIA

Elizondoko sarrerako zubia
egiteko eskatu du Udalak
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UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolaz kanpoko liburutegi zerbitzua eskaintzen du ikasturte
honetan Elizondoko eskola publikoak
Elizondoko Eskola Publikoko ikasleek Ameli Ipuin Kontalaria ikusiz gozatzeko
aukera izan zuten eskolako liburutegian urtarrilaren 23an. Ekintza hau irakur-
zaletasuna eta liburutegiaren erabilera sustatzea helburua duen egitasmo za-
bala baten barnean kokatuta dago. Egitasmo honen barne, eskolako ordue-
tan, baita eskolatik kanpoko orduetan ere ekintza desberdinak antolatu dira.
Aurten, bertze berrikuntza batzuen artean, eskolaz kanpoko liburutegiko zer-
bitzua zabaldu da, hezkuntza komunitateko kide guztiendako irekita egonen
dena: gurasoendako, aitatxi-amatxiendako baita eskolako ikaslendako ere. Zer-
bitzu hau posible izan da Eskola eta Guraso Elkartearen arteko elkarlanari es-
ker. Zerbitzuaren finantziazioa Guraso Elkarteak egiten du.

Elizondoko
Lanbide Eskolan
ikastaroa
Erakunde sozialetan
menpekotasun egoe-
ran dauden pertsonei
arreta egiteko ikasta-
roa antolatu du Elizon-
doko Lanbide Eskolak,
langabetuei eta langi-
leei zuzendua. Lane-
rako Lanbide Hezike-
tako Erdi mai lako zi -
kloaren baliokidea den
titulazioa ematen du-
en ikastaroa martxoa-
ren 8tik ekai naren 23ra
eskainiko da, 15:00eta-
tik 20:20era. Apunta -
tzeko epea otsailean
eta martxoan zabalik
dago eta Enplegu Por-
talean, Doneztebeko
enplegu agentzian edo
Elizondoko Lanbide
Eskolan egin daiteke,
edo 948 581805 tele-
fonora deituta.

Aniz-Berroetako
hondakinak
Kanpainaren ondorioz
familia guztiek beraiek
sorturiko zabor orga-
nikoa etxeko konpos-
ta, auzo konposta edo
zerri bazka bidez tra-
tatzeko konpromisoa
hartzea lortu da, kon-
tenedoreetan bildu be-
harreko hondakin ko -
pu rua aunitz murriz tuz.
Edukiontzi berdeetan
bildutako zaborra er-
dira murriztu da Ani-
zen eta Berroetan ia
heren batera. Edu-
kiontzi berdean ager-
tu diren gai birziklaga -
r rien kopurua berriz er-
dia izan da bi kasue-
tan. Ekimena herri ge-
hiagotara hedatzea da
orain helburua.

� FLASH

(H)ILBELTZA ELKARTEAK, TXALAPARTA ARGITALETXEAK ETA UDALAK

Literatura beltza sustatzeko (H)ilbeltza beka aurkeztua
TTIPI-TTAPA
(H)Ilbeltza elkartearen izenean

Elurre Iriartek, Txalaparta argita-
letxearen izenean Mikel Sotok eta
Baztango udalaren izenean Joseba
Otondo alkateak, Euskal Herrian li-
teratura beltza sustatzeko (H)Ilbel -
tza beka aurkeztu zuten Elizondon
otsailaren 1ean. (H)ilbeltza elkarte-
ko Elurre Iriartek Nobela Beltzaren
Astearekin emandako urratsak na-
barmendu  eta bertze pausu bat ema-

teko unea zela azpimarratu du, «eta
urtero euskarazko literatura beltze-
an ekarpena egitea interesgarria iru-
ditu zaigu». 
Udalaren webgunean sariketaren

oinarriak argitaratu dira eta nobela
edo ipuin beltzen proiektuak postaz
edo udaleko erregistroan aurkeztu
ahal izanen dira ekainaren 23ra ar-
te. Ondoren erabakiko dute zein proi-
ektu saritu eta irabazleak urte bete
izanen du lana burutzeko.
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Horietako
32.000
Sorginen
museoan ere
sartu ziren

Josebiñe eta Koro
Gure herri ttiki hun-

tan jende aunitz etorri
zaigu bisitan gan den
2016 urtean. Neurtu du-
tenez, lezean  120.000
lagun sartu ziren eta ho-
rietako 32.000 lagunek
Sorginen museoa ere
bisitatu zuten.
Gehienak euskaldu-

nak izan dira, baina bai-
ta kataluniar eta ma -
drildar franko ere. Ai-
patzekoa da Japonia eta
Indiatik ere etorri zaiz-
kigula.
Jendeak lezea ikus-

tea nahiago badu ere,
museoa ezagutzen du-
tenak arras kontent ate-

ratzen dira, sorginei eta
inkisizioari buruz ikus-
puntu guztiz ezberdin
bat erakusten baitu.

Atxuria mendi
taldeak prest du
urteko ateraldi
egutegia
Urtero bezala, Atxu -

ria mendi taldeak Lesa-
kako San Anton ermi-
tara ganez hasi ditu ur-
teko ibilaldiak.
Hortik aitzina, horre -

la antolatu dute 2017ra-
ko egutegia: 
OOttssaaiilleeaann:: Sunbila-Ber-
tiz-Doneztebe.
MMaarrttxxooaann:: Urdazubi-
Zugarramurdi.
AAppiirriilleeaann:: Baztango er-
mitak.
MMaaiiaattzzeeaann:: Izpegi-Au-
za.
EEkkaaiinneeaann:: Xareta / Irai-
lan: Bera-Igantzi.
UUrrrriiaann:: Iruñeko itzulia.

AAzzaarrooaann:: San Martzial.
AAbbeenndduuaann:: Aiako Ha -
rriak. 

Usadioari eutsiz, hila-
beteko laugarren igan-
dean, goizeko 8etan iza-

nen dute hitzordua he -
rriko mendizaleek eta
animatu!

GIZARTEA � 2016KO DATUAK

120.000
bisitari sartu
ziren lezeetan
gan den urtean

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Atxuria mendia, Alkerdi auzotik ikusita.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Atxuria mendi taldeko aspaldi-aspaldiko ibilaldi bat, Lezetako-bordako bidean.



Aroztegia
botatzerakoan
ez zela udal
araudia
errespetatu dio

Iñigo IMAZ
Nafarroako Gober-

nuak komentuko arozte-
gi zaharra birmoldatze-
ko 50.000 euroko diru
laguntza onartu zuen
2013an, Udalak Gara-
lur agentziari aurkeztu
proiektua ontzat hartuz.
Aroztegi zaharra birmol-
datu beharrean, Udalak
eraikina bota eta etxe
berri bat eraiki zuen,
aroztegiaren nahiz ga-
rai bateko neberaren zo-
lak okupatuz. Solairu
bakarra beharrean, Kul-
tur Etxe berriak bi zitu-
en. Proiektu berriak po -
le mika sortu zuen herri -
an, hauteskundeen ata-
rian.
2015eko ekainaren

10ean, Guardia Zibilak
salaketa egin zuen He -
rri ko Etxearen kontra,
eta salaketaren ondo-
rioz, Kantauriko Ur Kon -
fe derazioak eta Biana-
ko Printzeak, Nafarroa-

ko Gobernuaren Kultu-
ra Sailaren izenean, es-
pedienteak ireki zizkio-
ten Udalari. Hortaz,
Udalak diru-laguntza ja-
so nahi izan zuenean,
Nafarroako Gobernua-
ren ezez koa jaso zuen,
Bianako Printzearen
txostenaren ondorioak
ezagutu bitartean. Ho-
nek 2015eko azaroaren
4an aurkeztu zuen be-
re txos tena, onartuak zi-
ren 50.000 euroak ez or-
daintzeko argudioak
emanez. Txostenak
dioenez, «Urdazubiko

Udalak  Nafarroako Kul-
tur Ondarearen Plana-
ren parte den eraikin ba-
ten kon trako afekzioa
eragin du Udalak berak
erai ki duen etxe berri-
ak».
2016ko apirilean,

Santiago Villares alka-
teak, Gobernuari berri-
ro eskatu zion 50.000
euroko diru-laguntza
hori, baina, erantzuna
ezezkoa izan zen berri-
ro. Gobernuaren erra-
netan, diru laguntzak ja-
sotzeko baldintzen ar-
tean, udalak errespeta-

tu ez duen bat dago:
Udal Araudia erres pe -
tatzea. Nafarroako Go-
bernuaren iritziz, alkate -
ak ezin dio errurik bota
Bianako Printzeari zein
Nafarroako Gobernua-
ri. Gobernuak dioenez,
udal arkitektuen ardura
da Udal Plana bete eta
betearaztea. Gainera,
kasu honetan, eraikin
berriaren proiektua eta
eraikin berriaren gaine-
ko informe teknikoa, ar-
kitektu berdin tsuek egin
dute Urdazubiko eliza
kaltetu dutelarik.
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URDAZUBI

GIZARTEA � AROZTEGI ZAHARRA BIRMOLDATZEKO ONARTUA ZUEN

50.000 euroko laguntza ukatu dio
Nafarroako Gobernuak Udalari

ARGAZKIA: INIGO IMAZ
Aroztegi zaharra birmoldatu beharrean, eraikina bota egin zuten.

Iñigo IMAZ
Urdazubiko udala-

ren ilbeltzaren 27ko
batzarrean herriko es-
kola publikoan ikasten
duten ikasleen gura-
soei diru-laguntza
ematea onartu zuten,
Azkar zein Urdazubi El-
garrekin taldeko zine-
gotziek. Urdazubiko 32
ikasle eta Baztango
bertze bi ikasleren gu-
rasoek 30 euroko diru
laguntza jasoko dute
aurten. Guztira 1.020
euroko diru laguntza.
Hortaz aparte, Gober-
nuak, Zugarramurdin,
Guraso Elkarteko kide-
ek auzolanean eraiki
zuten jangelari diru-la-
guntza eman dio. Ra-
kel sukaldariak presta -
tzen dituen menu ba-
koitzak eguneko 3 eu-
roko diru-laguntza iza-
nen du. Hortaz, pozte-
ko arrazoiak badituzte
aurten gurasoek. Aki -
tzeko, Guraso Elkarte-
tik jakinarazi dute urte -
roko ekimenekin segi -
tzeko asmoa dutela, eta
herrietako enpresa eta
partikularrengandik ja-
sotzen duten la gun tza
eskertu nahi dute.

URDAZUBI-
ZUGARRAMURDI

Eskolako
Guraso
Elkartea pozik
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Afarirako
txartelak 20
eurotan salgai
daude 

Joana GERENDIAIN

Heldu den otsailaren
17an, ortzirale gauez,
presoen aldeko bertso
afaria eginen da Xoko-
bia etxean. Gaualdi ho -
rretan Lapurdiko Sustrai
Colina eta Gipuzkoako
Jon Maia bertsolariak
entzuten ahalko dira.

I zena  ema teko
0658519439  edo
0621341685 zenbakie-
tara deitu behar da, afa-
rirako txartela 20 euro-
tan da.

Udako lanak
Sasoina igerilekuan,

lezeetan, zerbitzu tekni -
koan edo aisialdi zen-
troan lan egin nahi du-
tenentzat kandidatura
fi txa bete behar da eta
martxoaren 31 ai tzin
Herriko Etxera itzuli. Fi -
txa Herriko Etxeko web

gunean (www.mairiede-
sare.fr) deskarga tzen
ahal da edo zuzenki gal-
degiten ahal da herriko
etxean. Baldin tza ba-
karra: 17 urteak eginak
izan behar dira uztaila-
ren 1eko.

Kirol emaitzak
Eskubaloian, urtarri-

laren 21ean, Sarako
Urtxintxak taldeko 11
urtez azpikoek 9-8 ira-

bazi zuten, baina ber -
tze ekipa guziek galdu
egin zuten: 13 urtez
azpikoek 24-23, 18 ur-
tez azpikoek 20-15, se-
nior neskek 26-22 eta
mutikoek 19-11. 
Urtarri laren 28an

emaitzak hobexeagoak

izan ziren: 13 urtez azpi-
koek 20-19 irabazi zu-
ten, 15 urtez azpikoek
ere 17-12, 18 urtez azpi-
koek, aldiz, galdu zuten
17-15.
Errugbian, basurde-

ek 36-10 galdu dute
Mendikotarren kontra.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 17AN XOKOBIAN

Sustrai Colina
eta Jon Maia
presoen
aldeko bertso
afarian kantari

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sustrai Colina eta Jon Maia kantari, bertze saio batean.

Ba al zenekien
Otsailaren 25 eta 26an izanen direla aurten inau-
teriak. Hurrengo alean emanen dugu egitaraua-
ren berri zehatzagoa.

?

Nafar
Lansareak
zonaldeko
udalekin lan-
munduratzeko
izan daitezkeen
bideak
ebaluatuko ditu 

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Alkerdiko harrobi-
ko itxierak kaltetutako
langileekin enplegura-

ko prestakuntza-ibilbi-
de bat egitea adostu du;
haren barnean, birgai -
tzera edo lanbide-egu-
neratzera bideratutako
proposamenak sartuko
dira, Nafar Lansareko
baliabideen bidez, edo
Lanbide Heziketakoak
(Hezkuntza Departa-
mentua). Gainera, pro-
posamenaren barnean
honako hau sartzen da:
zonaldeko udalekin lan-
gile horiek lan-mundu-
ratzeko izan daitezke-
en bideak elkarrekin
aztertzea.

Enplegu-erregulazio-
ko espedienteak eta
meatzeko jarduera ete-
teak 17 pertsonen kon-
tratuak bukatzea eka rri
du, eta haietatik 14 lan -
gabezian daude. 
Ilbeltzaren 18an Do-

nezteben egindako bi-
leran, Garapen Ekono-
mikorako eta Eskubide
Sozialetako lehendaka-
riordetzetako ordezka-
riek parte hartu zuten,
bai eta Hezkuntzako De-
partamentukoak ere,
Nafar Lansareko zuzen-
dari kudeatzaile Paz Fer-

nandez eta departa-
mentu horretako LH
Zerbitzuko zuzendari
Esther Monterrubio bu-
ru zirela; haiez gain, Ur-
dazubiko alkate Santia-
go Villaresek eta langi-
leen sindikatuetako or-
dezkariek (LAB) ere es-
ku hartu dute.
Doneztebeko enple-

gu-agentziaren bidez,
langi le bakoitzaren
egoeraren banakako
diag nostiko bat egingo
da, eta bertan, haren
adina, lan-profila, pres -
takuntza, enplegu be rri

bat emateko beharrak
eta abar aintzat hartu-
ko dira.
Diagnostiko horren

arabera, ibilbide per -
tsonalizatu bat zehaztu-
ko da, eta haren barne-
an bakarkakoak izan
ahalko diren prestakun -
tza-ekintzak sartuko di-
ra, eskaintza estanda -
rrean sartutakoak, edo
taldekakoak, langile ho-
rientzako berariaz sor-
tutakoak, baldin eta pro-
filak eta beharrak azter-
tu ondoren, hala egitea
eskatzen bada.

NAFARROAKO GOBERNUAK

Alkerdiko harrobiko langileekin lanerako prestakuntza-ibilbide bat adostu du

URDAZUBI
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Antonia 
GOLDARAZENA OTEGI

Lesakan, 2013ko otsailaren 16an
IV. 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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HERIOTZAK
SSeerraappiiaa AAllddaabbee MMiittxxeeoo, Oizkoa, urta-
rrilaren 19an, 94 urte.
UUrrbbaannaa VViicceennttee IIrriiggooiieenn, Elizondo-
koa, urtarrilaren 19an, 85 urte.
TTeerreessaa MMaarriieezzkkuurrrreennaa IIrraazzookkii, Bera-
koa, urtarrilaren 19an, 89 urte.
JJoossee AAnnttoonniioo AAppeezzeettxxeeaa ZZuubbiirrii, Goi-
zuetakoa, urtarrilaren 22an, 88 urte.
JJoossee MMiigguueell IIññaarrrreeaa BBiikkoonnddoo, Erra-
tzukoa, urtarrilaren 22an, 85 urte.
JJoossee JJooaaqquuiinn AAiioorrooaa FFaaggooaaggaa OOxxoo--
kkiinn, Iturengoa, urtarrilaren 24an, 85 ur-
te.
JJoossee LLuuiiss MMiittxxeelleennaa PPeettrriikkoorreennaa, Sal-
diaskoa, urtarrilaren 23an, 64 urte.
JJuuaann JJoossee GGaallzzaaggoorrrrii PPeerruuggoorrrriiaa,
Sun billakoa, urtarrilaren 25ean, 92 ur-
te.
AAnnggeell MMaarriioo BBaannggoo GGaarrcciiaa, Lesaka-
koa, urtarrilaren 25ean, 68 urte.
JJoosseettxxoo OOllaaeettxxeeaa AAllttzzuuggaarraaii, Lesa-
kakoa, urtarrilaren 27an, 67 urte.
JJoossee AAnnttoonniioo UUrrrruuttiiaa EEttxxeebbeerrrriiaa, Erra-
tzukoa, urtarrilaren 28an, 53 urte.
NNaattiivviiddaadd OOtteeggii GGaarraattee, Sunbillakoa,
urtarrilaren 29an, 83 urte.
MMaarrttiinn LLaabbaaiieenn UUrrkkiioollaa, Leitzakoa, ur-
tarrilaren 30ean, 89 urte.
MMaarriittxxuu OOtteeiizzaa LLeekkaarroozz, Elizondokoa,
urtarrilaren 30ean, 85 urte.
FFrraannççooiiss AAgguueerrrree, Sarakoa, urtarrila-
ren 15ean, 81 urte.
PPaakkiittaa MMaaiiaa AArriizzttiiaa, Urdazubikoa, otsai-
laren 1ean, 85 urte.

EEnneettzz NNiieettoo BBaalleerrddii, Alegikoa eta Are-
sokoa, abenduaren 24an.
IIzzaarroo DDee llaa FFuueennttee MMuuggiikkaa, Berakoa.
abenduaren 25ean.
IIzzaarroo EEzzkkuurrrraa MMuuttuubbeerrrriiaa, Donezte-
bekoa, urtarrilaren 14an.

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

SORTZEAK

.

EZKONTZAK
AAllbbeerrttoo HHeerrnnaannddeezz RRooddrriigguueezz eta
MMaarrttaa ZZuubbiirriiaa LLeeiizzaa, Donostia eta Le-
sakakoa, urtarrilaren 27an.
AAnnddeerr MMaarriieezzkkuurrrreennaa SSaallaabbeerrrrii eta
BBeerreezzii AArrrriieettaa SSaaiizzaarr, Oronoz-Mugai-
rikoa eta Sunbillakoa, urtarrilaren 21ean.

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



Sortzez mexikarra da Bittori Juanikotena
(Cancun, 1991) baina lotura estua du eskual-
dearekin. Errekako Triatoli taldearekin aritzen
da lehian eta berriki izan da txapeldunorde

Espainiako iraupen luzeko txapelketan.
Gainera aita baztandarra izaki, aunitzetan
etortzen dira Elizondora bisitan. Duela zazpi
urte hasi zen triatloian eta geroztik egunez

egun hobetzea du helburu eta badaki
«esfortzua» dela emaitzen sinonimoa.
Aurre-denboraldia abiatu du eta Tokioko
Olinpiar jokoetan jarria du hurrengo jo-muga.

Eneritz IRAOLA |
Hemezortzi urte be-

te zituenean eman zion
hasiera «abentura han-
dia» bezala definitzen
duenbideari. Igeriketan
aritzetikhirudiziplinaal-
di berean entrenatzera
igaro zen «hasieran ez
nekiennola erantzunen
zuenniregorputzak,no-
lamoldatukonintzenhi-
ru diziplinak aldi bere-
an entrenatzeko». Gor-
putza baina, «uste bai-
noerrazagoohitu»zitza-
ion eta entrenatzenha-
si eta gutira izan zuen
lehenbiziko erronka
«Cancunen jokatzen
zen70.3 Iromanproban
izena ematea erabaki
nuen».

Ilusioakbeldurreiga-
in hartu eta «1900 me-
tro igerian, 90 km bizi-
kletan eta 21 km laster-
ka egin nituen. Ez nuen
esperientziarik baina
helmugara iristeko go-
gorborrokatzeazer zen
banekien».Lehenbiziko
norgehiagoka hartan
Clearwater-en jokatze-
koa zen mundialerako
sailkatzea lortuzueneta
han Cancunen eginda-
ko denbora hobetu zu-
en. Horixe zen triatloira
lotzeko behar zuen az-
ken bultzada «emaitza
horiekmotibatuetago-
gorragohasinintzenen-
trenatzen».

Zazpi urteren ondo-
tik triatloia bere bizitza-
ren parte bihurtu dela
dio «ni naizenaren zati
handibatda».Kirolerra-

za ez dela aitortu digu
eta bidean zailtasunak
izandituela«bainaozto-
poetatik ikasi egin dut
eta zaildu egin naiz,
ametsak lortzeko inda-
rra eman didate».

LORPEN BAKOITZA
OSPATUZ

Emaitzaonak lortze-
ko«denboraeskainibe-
har zaio. Hemen ez da-
go formula sekreturik,
esfortzua, ahalegina
bertzerik ez. Entrenatu,
saiatu... Irabazteko go-
gor lehiatu behar da.
Lehiatzen ari zarelarik
sufritu egiten da eta
azkenean,sufrimendua
hobekien daramana da

helmugara lehenbiziko
iristen dena». Horrega-
tik ospatzen du igaro-
takohelmugaeta iraba-
zitako garaikur bakoi-
tza «lorpen guztiek bai-
ta ttikienek ere, gustu-
ra sentiarazten naute,
egindako lanarenemai-
tzadeladakidalako.Nik
lortu dudan zerbait, ni-
rehanka,beso,burueta
bihotzari esker. Behin
etaberrizerrepikatueta
nekatzen ez zaituen
sentimendua da hori».
Bai baitaki, lehia bakoi-

tzaren ondotik erronka
berri bat datorrela «go-
gorragoa,gehiagobete-
tzen zaituena».

ENTRENAMENDU
ZORROTZA

Entrenatzaileak egu-
nero bidaltzen dio egin
beharreko entrenamen-
dua «5 eta 6 ordu arte-
anentrenatzenditutegu-
nean».EtaBaztanenda-
goenean ere «errepide-
anentrenatzekoprobes-
ten dut. Mendiek duten
kolore berde bizia, mal-

da gogorrak... gustuko
ditut». Aurre-denboral-
diaprestatzenaridaora-
in eta 2017rako helbu-
ruen artean, Konanen
(Hawain) ospatzen den
Iromaneko mundialera
joatea dago. Eta etor-
kizunean ere, gustuko
duena egiten segi nahi
luke, «triatleta profesio-
nala izatera iristeko la-
nean segi nahi dut. Eta
zergat ik ez amestu
2020anTokion jokatuko
diren Olinpiar Jokoetan
lehiatzearekin?».

Bittori JUANIKOTENA MADRIGAL | Mexikoko triatloilaria

«Hemen ez dago formula sekreturik,
esfortzua, ahalegina bertzerik ez»

LEHIA GOGORRA
«Irabazteko gogor
lehiatu behar da.
Lehiatzen ari zarela-
rik sufritu egiten da
eta azkenean sufri-
mendua hobekien
daramana da helmu-
gara lehenbiziko
iristen dena».

LORPEN PERTSONALA
«Lorpen guztiek,
baita ttikienek ere,
gustura sentiarazten
naute, egindako
lanaren emaitza dela
dakidalako. Nik lortu
dudan zerbait, nire
hanka, beso, buru
eta bihotzari esker».

UTZITAKO ARGAZKIA
Bittori Juanikotena triatloilari gaztea.
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Ezkurra II eta
Ionek irabazi
zuten
txapelketa
azkarra

TTIPI-TTAPA
Urrezko Erremontea-

ren Gala egin zuten ur-
tarrilaren 26an Galarre-
tan. Horren baitan, Oria-

mendi 2010 enpresak
urteko erremontelari
onenari ematen dion
Urrez ko Erre montea Ja-
vier Urrizak irabazi zu-
en, laugarren aldiz. Ho -
rretaz gain, urteko erre-
montelari erregularre-
naren saria Xanti Uter-
ga doneztebarrak esku-
ratu zuen, eta Galarre-
tan bertan jokatutako
txapelketa azka rra Jo-

setxo Ezkurra II do-
neztebarrak eta Ionek
irabazi zuten.

ERREGULARTASUNA
Erregulartasunari da-

gokionez, partida nagu-

siak jokatzen dituzten
erremontelarien A mul -
tzoan Xanti Uterga do-
neztebarrak jaso du sa-
ria. 33,86 puntu esku-
ratu ditu 65 partidetan
(gehieneko puntuazioa

40koa litzateke, partida
guztiak irabazita). Ho -
rretaz gain, binakako
txapelketa irabazi du
Endika saldiastarrare-
kin. B multzoan Xabier
Azpiroz izan da irabazle.

Zortzi hirukote
ari dira eta
finalerdiak
larunbat
honetan
jokatuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Zortzi hirukote ari di-

ra Laxoa Elkarteak an-
tolatutako Baztan-Erre-
kako XVII. paxaka txa-
pelketan. Lehenbiziko
faseko sailkapenaren
arabera final laurdene-
tako partidak jokatze-
koak zituzten otsailaren
4an. Otsailaren 11n fi-
nalerdiak jokatuko di-
tuzte eta finala otsaila-

ren 18an. Partida guzti-
ak Iruritako Aranabia pi-
lotalekuan. A multzoan,
honela gelditu da sail-
kapena: 1. Mikel Balla-
rena, Cesar Iñarrea eta
Mitxel Etxe ni ke; 2. Iña-
ki Etxandi, Egoitz Prim
eta Joxe Itoiz; 3. Jose-

ba Urtasun, Xabi Ripa
eta Eneko Antxorena;
eta 4. Jon Apeztegia,
Ramontxo Etxebeste
eta Iban Santesteban.
B multzoan, horrela

gelditu da sailkapena:
1. Oscar Urru tia, Juan
Mari Maia eta Miguel A.

Iñarrea; 2. Manu Irigoi-
en, Guillermo Etxenike
eta Kaiet Itoiz; 3. Migel
Etxandi, Gari koitz An -
txo rena eta Gorka Ur-
tasun;  eta  4. Xabi Bar-
berena, Mattin Lega rrea
eta Joxe Mari Sala -
buru.

PILOTA � OTSAILAREN 18AN JOKATUKO DUTE FINALA IRURITAKO ARANABIA PILOTALEKUAN

Azken txanpan sartua da XVII.
Paxaka txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iruritako Aranabia
pilotalekuan ari dira
jokatzen paxaka
txapelketa.

ERREMONTEA � URRiZAK URREZKO ERREMONTEA

Xanti Uterga
izan zen iazko
erremontelari
erregularrena

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Urrezko Erremontearen Galan saritutakoak.

ESKU PILOTA

XXVII. Ezkurra
Memorialean
izen emateko
epea akitzear
TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erre-

ka elkarteak antolatu-
tako 27. Josetxo Ezku -
rra Memoriala pilota
txapelketan izen-ema-
teko epea otsailaren
12an akituko da. Eskuz
banaka eta lau eta er-
diaren barrenean joka-
tuko dute, benjamin,
alebin, infantil, kadete,
jubenil eta senior mai-
lako pilotariek. Horre-
tarako, salaae@gmail.
com helbidera idatzi
behar da. Txapelketa
martxo aren 12an hasi-
ko da eta maiatzean
edo ekainean jokatuko
dituzte finalak. Maila
guztietan txapelketa ire-
kia izanen da, kanpo-
raketa bidez jokatua.
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ESKUALDEA | 2017.02
Mozorro bestak ez du etenik
eskualdean

Asteburu honetan Arantzan ospatuko di-
tuzte inauteriak, eta ondokoan, Igantzik
hartukodulekukoa.Geroetorrikodadata
ofizialetan izatendirenherrien txanda.Or-
duan aterako dira zakozarrak, zahagiak...

Inauteriak

DONEZTEBE | 2017.02.19
‘Zikoinak’ haurrentzako euskarazko
filma ikusgai

Zineuskadi elkarteak sustatzen duen Zi-
nema Euskaraz programari esker, joan
den urte hondarrean euskaraz estreina-
tuzutenZikoinakhaurrentzako filma ikus-
teko aukera izanen da Donezteben.

Filmak

SARA | 2017.02.
Sarako merkatua larunbat goizetan
frontoian

Larunbat goizero, 08:00etatik 13:00etara
Sarako frontoian elkartzen dira inguruko
ekoizleak euren produktuak saltzeko:
haragia,gasnak,arrautzak,sagarnoa,eztia,
Ezpeletako piperrak, barazkiak...

Azokak

otsailak 9 - 23
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Hitzaldiak
ELIZONDO
Baztango haraneko historiari
buruzko hitzaldi zikloa

Otsailaren 10ean 20:00etan
Kasinon: Ba al zenekien
lursail guztiak elkartuta eta
amankomuneko hesi batek
inguratuta zeudela?.

ARANTZA
Goienerrekoen hitzaldia

Otsailaren 17an 17:00etan
Baskulan.

DONEZTEBE
Biolentzia sare sozialetan

Otsailaren 20an Susana
Manzanedorekin, 15:00etan
Mendaur Institutuan.

Emozio hezkuntza

Martxoaren 2an 14:50ean
San Migel eskolan.
Hitzaldia haurrak Donezte-
beko eskolan dituzten gura-
soentzat izanen da.

BERA
‘Endarlatsako gertaerak II.
Karlistaldian’

Otsailaren 24an 18:30ean
Beralandetan (gaztelaniaz).

Tailerrak
BERA
‘Light painting’

Otsailaren 17an Herri

Liburutegian, 18:00etan.

‘Musikari ttikiak’
musika tailerra

Martxoaren 17an, 24an,
31n eta apirilaren 7an 0-3
urteko haurrentzat Musika
Eskolan. Izen-ematea
otsailaren 13tik 28ra 948
012012ra deituta.

Antzerkiak
IRURITA
‘Francoren bilobari gutuna’
helduentzako antzerkia

Otsailaren 19an 19:00etan
Gizarte Bilgunean.

Zinema
DONEZTEBE
‘Kubo’

Otsailaren 12an 16:30ean
Zineman.

‘Zikoinak’

Otsailaren 19an 16:30ean
Zineman.

‘Peter y el dragon’

Otsailaren 26an 16:30ean
Zineman.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak

Otsailaren 12an Elizondoko
Plazan, 12:45ean.

Inauteriak
BAZTAN
Gizakunde

Otsailaren 11n.

BERA
Otsailaren 18an, 22an,
23an, 26an eta 27an.

SARA
Otsailaren 25ean eta
26an.

ARANTZA
Otsailaren 9tik 11ra.

IGANTZI
Otsailaren 17an eta 18an.

PROPOSAMENA

NAFARROA
Parte hartzerik handienarekin
2017ko Bertsolari Txapelketa
Guztira 35 bertsolarik eman
duteizena2017koNafarroa-
ko Bertsolari Txapelketan,
inoizbainogehiagok.Otsai-
laren18tikapirilaren8rabitar-
te bortz final-laurden joka-
tuko dira: otsailaren 18an
Tafallan eta 19an Auritzen
eta bertzeak bertze, mar-
txoaren 4an Iruritan. Gero,
hirufinalaurrekojokatukodi-
ra,tartean,martxoaren18an
Beran. Irunẽko Anaitasuna
kiroldegianjokatukodafina-
la, apirilaren 8an.
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ETXALAR
Otsailaren 23an eta 26tik
28ra.

URDAZUBI
Otsailaren 24an eta 26tik
28ra.

ELIZONDO
Otsailaren 24tik 25era.

BERA
Otsailaren 18an, 22an eta
23an eta 26an eta 27an.

LESAKA
Otsailaren 22an eta 23an
eta 25etik 27ra.

DONEZTEBE
Otsailaren 23tik 25era.

GOIZUETA
Otsailaren 25etik 28ra eta
martxoaren 4an.

EZKURRA
Martxoaren 4an.

Bertsoak
SARA
Presoen aldeko
bertso afaria

Otsailaren 17an Sustrai
Colina eta Jon Maia bertso-
lariekin, Xokobia etxean.
20 eurotan.

NAFARROA
Nafarroako Bertsolari
Txapelketako final-laurdenak

Otsailaren 18an Tafallako
Kulturgunean.
Otsailaren 19an Auritzeko
Kultur Etxean.
Otsailaren 26an Lakuntzako
Kultur Etxean.
Martxoaren 4an Iruritako
Gizarte Bilgunean.

Kontzertuak
ERRATZU
Patxuko Niceren
emanaldia

Otsailaren 17an ZubiPuntan
23:00etan.

GOIZUETA
Kontzertuak Gaztetxean

Martxoaren 4an Etsaiakero-
ak taldeak Naufragoak diska
aurkeztuko du eta ondotik
Space Jam Session.

Ospakizunak
GOIZUETA
Goizuetarrok ere hemen
gaude festa

Otsailaren 11n 17:00etan
ikastolako atarian mural
margoketa umeentzat, esku-
lanak, txokolatada, dantzal-
dia, argazki murala, sinadura
bilketa eta herri afaria.

ARANTZA
Arkupeak-eko herriko
bazkideen besta

Otsailaren 19an.

Azokak
SARA
Inguruko ekoizleen
azoka

Larunbatero 08:00etatik
13:00etara frontoian.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Otsailaren 12an Doneztebe-
tik Bostorratzera, 07:00etan
abiatuta.
Otsailaren 19an Elizondotik
Iraizozera, 06:00etan
abiatuta.

ZUGARRAMURDI
Atxuria Mendi Taldearen
irteera

Otsailaren 26an Sunbilla-
Bertiz-Doneztebe, 08:00etan
abiatuta.

LEITZA
Mendibil Mendi Taldearen
irteera

Otsailean eskiatzeko aste-
burua.

Ekitaldi gehiagoren berri
izateko, begiratu:
erran.eus (agenda)

Goizuetako 31 urteko neska gaztea da Alaitz «Heziketa
Bereziko irakaslea naiz eta Aresoko eskolan ari naiz la-
nean». Beti saltsaren batean sartuta egoten dela ere ai-

tortu digu «orain Kultur Taldea, Goizutrail, Gure Esku Dago…
egia esan gustora aritzen naiz herrigintzan». Argazkilaritza du
afizio eta orain nahiko utzia duen arren «mendira joan eta or-
duak pasa ditzaket detaile ttikiei argazkiak ateratzen». Badu
herrian toki kuttuna ere «Lizaotza ingurua. Bertako kaxkotik
Goizueta herria, nire baserria…eta baita itsasoa ere ikusten di-
ra. Ahal dudan guztietan joaten naiz bertara eguzkia sartzen
ikustera». Asteburua ailegatzen denean badu hutsik egiten ez
duen plana «lagunekin Euskal Herriko edozein txokotara joan,
kontzerturenbat ikusietaparran-
da eder bat botatzea». Herrian
bertan, inauterietanizangodula-
ister ongi pasatzeko aukera «ur-
teko egunik polittenetakoak di-
ra». Igandekoafariarenondoren,
asteleheneanbaserriz-baserri ibil-
tzen da puska biltzen «oso mo-
mentu politak sortzen dira mo-
zorroen artean, baserritarrekin...
urteroko bromak, kantuak, isto-
rioak». Astelehenean herrian ume zein gurasoak mozorro-
tzeak «herria asko alaitzen du, baina dudarik gabe, astearte
arratsaldeko Zahagi dantza da Goizuetako inauterien bereiz-
garria». Astearte goizean herriko eskean ateratzen dira «gogor
xamarra izaten bada ere, arratsaldean Zahagiaren joarea le-
henbizikoaldiz aditzeak sortzenduenemoziohorrekminguzti-
ak kentzenditu». Astearte iluntzean kuadrillarekinmozorrotzen
dira «eta giro politta sortzen da herrian». Beraiek «eguneroko-
tasuneko gaiaren batekin lotura dutenmozorroak» aukeratzen
dituzte gehienetan «ez dira landuegiak baina beti ikutu barre-
garria ematendiogu». Adibidez «herrian turismoplanapuri-pu-
rian zegoen urtean autobus turistiko bat egin genuen, turistaz
mozorrotu eta ruta-tabernitikoa ere prestatu genuen...». Kon-
tuenegunarekinbukatukodira inauteriak «mozorroekdiru kon-
tuak egitearen aitzakian bazkaria izaten dugu, txaranga etor-
tzen da... inauteriei bukaera emateko modu bikaina».

«Goizuetako Zahagi dantza ekitaldi
alaia, bizia eta ustekabez betea da»

Nire aukera

Alaitz ESKUDERO BERGARA
Goizuetako gaztea

«Herria hobetu
ezagutu, gehiago
maitatu eta bizirik
mantentzeko tresna
da herrigintza eta
hor aritzeak asko
betetzen nau».
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� 650 831395 / 662
386899.
ITUREN. 331 m2ko lur
zati bat salgai. Lasaga
auzoan. Interesatuakdei-
tu inongo konpromisorik
gabe. �678 855056.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko zerbitzariak, komer-
tzialak,autonomoakedo
bertzelako langileak be-
har dira. �699 382673.
35 urteko saratar elba-
rritu batentzako la-
guntzaile bat behar da.
Asteburuetan aritzeko
egun eta gau bat. Dina-
mikoa, indartsua eta es-
perientzia pixkat dauka-
na. (00 33) 610 752171 /
patxi.dutournier@gmail.
com.
ZUGARRAMURDI. Al-
tzatenea jatetxeanzerbi-
tzaria behar da astebu-
ruetan eta udan lan egi-
teko. Frantsesez dakie-
na eta esperientzia pix-
kabatekin.�948599187.
ARIZKUN.Zurgindegian
langileabeharduteegun
osoz aritzeko. Zurgintza
ezagutza edota esperi-
entzia izatea baloratuko
da. �699 953257.
IRURITA.Soldeatzenda-
kien langileabehardaeta
DBH titulua duena edo
PIC soldadura. �630
184847.
LESAKA. Kafetegi ba-
tean zerbitzaria behar
da,asteburuetan09:00-
etatik 13:00etara eta
langileen oporraldiak
be te t zeko . � 620
700964.

BERA.Ugalzubiakaleko
2.zenbakian,79m2kopi-
suasalgai:sukaldehorni-
tua-jangela-egongela, 2
logela,2 terraza.195.000
euronegoziatzeko.�607
437189.

BERA. Ibaialde auzoan
80 m2ko pisua salgai. 3
logela, egongela eta su-
kaldearekin. PVC leiho-
ak, berogailua eta igo-
gailua. Fatxadaeta teila-
tu berrituak. Bizitzera
sartzeko prest. 138.000
euro negoziagarriak.
�699 431871.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA. Pisua errentan
eman nahi da, unibertsi-

bat . 350euro. � 663
312557.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

ELIZONDO.Txokotoau-
zoan lokalasalgai,60.000
eurotan.�948 581 499 /
699 008724.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Illekueta auzoan
garaje itxiaerrentanema-
teko. �646 280396.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

IGANTZI. 19.000 m2ko
lurzatiasalgai, bordaba-
tekin eta herritik hurbil.

tatetik 5 minutura oinez.
Bizitzera sartzeko prest.
Interesatuak deitu zen-
baki honetara.�618598
118.
LEITZA. Elgoien 59an,
60m2kopisuasalgai. Igo-
gailua, trastelekua,gara-
jeko marra, 2 logela, ko-
muna, egongela-sukal-
dea.Prezioa:108.500eu-
ro. �650 623189.
BERA.CaroBarojakarri-
kan,pisuaerrentanema-
teko.�948630397 / 680
781648.
ELIZONDO. Pisu bate-
an logela errentan ema-
teko. �631 341849.
LESAKA.Pisuaerrentan
emateko. Sukalde elek-
trikoa, beheko sua, gan-
baraetabeheanbiltegia.
�661 262531.
ORONOZ-MUGAIRI.Pi-
su berria mobleztatua
errentan emateko. Igo-
gailua, berogailua, tras-
telekua, sukalde-egon-
gela, komuna eta logela

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro negozia-
garriak. Eta 60m2ko ba-
jeraeresalgai15.000eu-
rotan. �948 585036.

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.
SUNBILLA. 92 m2ko pi-
sua salgai. Berogailua,
igogailua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea eta
egongela.�639156105.
LESAKA. 90 m2ko pisua
salgai herrigunean,Bitti-
ria karrikan. Zaharberri-
tzeko. 4. pisuan. Igogai-
luarekin.110.000 euro.
�636 827980.
ARIZKUN.77m2kopisua
salgai. 30m2ko traste-
lekuarekin. Bizitzera sar-
tzeko prest. 90.000 euro.
�619 474935 / enrifaya
@gmail.com (Enrike).

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
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 61 €

Zerri gizena
1,132 € kiloa.

Zerramak:
0,710 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,19
1.koa 3,96
2.koa 3,78
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,27
1.koa 4,00
2.koa 3,83

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: 3,14/3,24
Zaldi-behorrak: 1,87/2,07

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,20/7,20
8-10 kilokoak: 5,30/5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)
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Baserribatenharriasal-
gai. Hori kolorekoa da.
�617 396729.

Logela osoa salgai:
ohea, bi mesanotxeak,

Biltegibateanzamala-
netan aritzeko kamioi
gida-baimenaeta infor-
matikaezagutzakdituen
langilea behar da. As-
telehenetik larunbat
eguerdira. Interesatuek
bidal i curr iculuma:
jaldunitz@gmail.com.
BeolaEtxean lanaldi er-
dian aritzeko zerbitza-
riak behar dira, fran-
tsesez pixka bat jakite-
nak.Bidalicurriculumak:
beolaetxea@gmail.com.

LANA
eskariak

Emakume arduratsuak
adinekoak zainduko li-
tuzke interna moduan.
Lesakaedo ingurukohe-
rrietan. �642 498891.
Mutilgazteaetaardura-
tsuaeskaintzendaordu-
ka adinekoak zaintzeko
edota animaliak zaintze-
ko. �652 308756.
ELIZONDO. Elizondoko
27 urteko neska batek
administrari, sukaldean
laguntzaile,etxeakgarbi-
tzen,zerbitzariedotaadi-
nekoak zaintzen lan egi-
nen luke. Kotxe propioa.
Menpekotasun egoeran
daudenpertsonenarreta-
rako zertifikatuarekin.
Adinekoekin esperien-
tzia. �649 901395.
Neska gazte eta ardu-
ratsua lanbiladabil.Den-
dari lanetanesperientzia-
rekin, umeak zaintzen,
zerbitzari...�687222320.
42 urteko emakumez-
koa lanbila. Internabeza-
la aritzeko prest. Adine-
koak zaintzen esperien-
tziaduna. �631 631036
(deitu edo whatsappez).
Haurrakedotaadineko-
akzaintzeko lanbila.Adi-
nekoakzaintzenetahaur-
rak zaintzen esperien-
tziadun neska. Interna
moduan edo orduka ari-
tzeko. �604 152370.
Beran bizi den emaku-
meeuskaldunaedozein
lan bila dabil. Ikasteko
prest, nahiz eta produk-
zio, kajera eta kamarera
moduan esperientzia
izan. �655 720052.
Esperientziaduenema-
kumea interna edo or-
duka adinekoak edota

haurrak zaintzen, garbi-
keta lanetan... aritzeko
lan bila. �631 341849.
31 urteko mutil ardura-
tsua lan bila. Arlo des-
berdinetan interesatua:
nekazaritzan, abeltzain-
tzan,margo lanetanedo-
ta adinekoak zaintzen...
�698 285544.

ZERBITZUAK
denetarik

LESAKA. Etxeko tartak
egiten ditut urtebetetze
eta jaunartzetarako.
�642 993776.

MOTORRAK
salgai

Volkswagen California
Coach T4 salgai. 2.5 TDI
5 zilindroak 102 cv. Na-
zionala.335.000KM.Oso
ongi zaindua,beti garaje-
an. Extra asko: portabizi-
kleta, toldoa, avance tu-
nela,kalefakzioestatikoa,
konbertidorea... �630
041480.

ANIMALIAK
salgai

LESAKA. Bi poni salgai.
Biak arrak dira, bat 5 ur-
tekoa eta bestea 5 hila-
betekoa. �600 403360.

Betizuak salgai. �655
706073.

ANIMALIAK
galdu/aurkituak

LESAKA. Zakurra ager-
tu da abenduaren 24an,
Olentzero egunean,
Frain auzoan. � 607
446925.

ALKAIAGA.Katuadesa-
gertu zaigu urtarrilaren
2an. Norbaitek ikusten
badu, dei dezala, fabo-
rez. �655 722477.

ITUREN. 11 urteko Bor-
der Collie emea, ile zuria
eta ertaina galdu zenUr-
tezahargauean lurralde-
an (Amezti aldera). Aur-
kituzgero,deitu faborez.
�650 825377.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai.Pagoaetahari-
tza.Etxeraeramanenda.
�676 242520.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
luze, formaborobilduna-
rekin. �948 585036.

armairua eta tokadorea.
Egoera hagitz onean (3
urtez erabilia). Haritzez
egindakoak.Altzariakba-
nakasaltzekoprest.Pre-
zio interesgarria. �630
693173 (19:00etatikaitzi-
nera).

DENETARIK
galdu/aurkituak

Abenduaren24an,Olen-
tzero egunean, Berako
plazan eskuz egindako
tokilabeltzbatgalduge-
nuen. Faborez norbaitek
aurkitu baldin badu dei-
tu �635 701610.

OSOKO BILKURAREN
AKORDIOA

–HIRIGINTZA–
UdalekoOsokoBilkura-
renakordioa, 2017kour-
tarrilaren 19koa:
Udal Plan Orokorraren
aldaketa xehakatua, bizi-
tegi lurzoruan zehaztu-
tako erabilerak (Hirigin-
tza arautegiaren 18. art)
arautzekoa,hasierabatez
onestea.
Espediente hau jendau-
rrean izanen da hilabete
batez, dagokion iragar-
kia NAOn argitara ema-
ten denetik (2017ko ur-
tarrilaren31nargitaratua,
21. NAO).

Bera, 2017.01.30
ALKATEA,

Josu Iratzoki Agirre
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Lesakako HEGOI

ZELAIETA URRIZAk
urtarrilaren 16an
3 urte bete
zituen. Zorionak
morroxko!
Attona, amona,
izeba eta osaba-
ren  partetik.

Zubietako amatxi PATRIXIk urteak
beteko ditu otsailaren 14an.
Zorionak! Eta muxu haundi-haundi
bat Urdazubitik Pabloren partetik.

JANIRE LEKUONA HUICIri: zorionak
maitia, hameka muxu aita, ama
Ibai eta familia guztiaren partetik.
Ongi pasa zure eguna, printzesa.

KATTALINek 5 urte bete ditu
 otsailaren 4an. Zorionak urte
askoz, printzesa! Bost muxu
 potolo attatto, amatxo eta
Joanesen partetik.

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

Otsailaren 6an EKAIk, gure katalan
euskaldunak, hiru urte bete ditu.
Zorionak eta txokolatezko hiru
muxu goxo Aresotik Sant
Climenteraino!

Arantzako HEGOI IPARRAGIRRE

ZELAIETAk urte bat beteko du
otsailaren 19an. Zorionak eta
muxu haundi bat familia guztiaren
partetik.

Goizuetako NAHIA eta LAIENE

ZUBIRI LOYARTEk urte bat beteko
dute otsailaren 14an. Zorionak eta
muxu pila bat familia guztiaren
partetik.

Oizko ADRIANA

ELETA GOÑIk urte
bat beteko du
otsailaren 19an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familia guztiaren
partetik. Aunitz
urtez printzesa!

OIHAN LUJANBIO SANCHEZek 11 urte
bete ditu otsailaren 5ean.
Zorionak eta muxu handi bat
 familia guztiaren partetik.
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