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Doneztebeko Udalak aitzinera atera nahi duen Herrigune Historikoko Plan Bereziak eztabaida sortu du: batzuk alde daude eta 
bertzeak kontra. Bi zati ditu plan bereziak: batetik, herriguneko etxebizitzen balioa onartzea eta bertzetik, aparkalekuak egitea. 
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G. PIKABEA
Batzuk alde daude;

bertzeakkontra.Eztabai-
da sortu du Doneztebe-
koUdalakherrigunehis-
torikoan egin nahi duen
planbereziak,etahorren
kontra hainbat barridek
plataforma ere sortu du-
te,«kalterakoetazentzu-
gabea»delairitzita.Sina-
durabilketaereegindute
eta dendetan, fisikoan,
350sinaduraingurubildu

omen dituzte, eta chan
ge.org atarian 700 bat.

2015EAN HASITAKO BIDEA
Doneztebeko Udala

2015eanhasizenegitas-
mohonekinlanean,Xanti
Uterga alkatearen hitze-
tan, legediraegokitzeko.
«Udaleansartuetalaster,
udalarkitektoakudalpla-
na azaldu eta plan bere-
ziarenbeharraazpimarra-
tuzigun,babestutakogu-

nehistorikoekegina izan
behar dute eta». 1982ko
martxoaren26an Monu-
mentuHistorikoArtistiko
izendatuzutenDonezte-
beko herrigune histori-
koa, eta bertan edozein
lan egiteko beharrezkoa
daplanbereziaizatea.Al-
kateak kontatu digunez,
«hasiera batean, legea
betetzen ez genuelako
hasiginenplanareningu-
ruanpentsatzen.Bereha-

GIZARTEA � DONEZTEBEKO HERRIGUNE HISTORIKOKO PLAN BEREZIA

Arazoa argi,
konponbidea ilun
Doneztebeko herrigune historikoan egin nahi
duten planak iritzi kontrajarriak sortu ditu

laikusigenuentresnaona
izaten ahal zela herrigu-
neak eta herriak dituen
arazo batzuei aurre egi-
teko».Planaegitekohel-
buruarekin jo zuenNafa-
rroako Gobernura, eta
honek diru-laguntza
emanzionUdalariplana-
rekinaitzinerasegitzeko.

PLATAFORMA KONTRA
Ezdiradenakiritzibe-

rekoak.Planbereziakuki-
tukolituzkeenlureremue-
takojabebatzuekDonez-
tebekoHerriguneHistori-
kokoJabetza-Eskubide-
enAldekoPlataformasor-
tudute;Doneztebekoha-
mahirufamiliaetaKasino
eta Baztango S.L. elkar-
teek urriaren 18an osatu
zuten taldea. Beraien iri-
tziz,planberezianaurrei-
kusi diren aparkalekuak
sortzea «ez da inondik
inora beharrezkoa». Ha-
laxe diote Jaime Agirre,
JesusMari Ruiz,Marisol
Telletxea eta Itziar Jua-
nenea plataformako
ordezkariek.

Badira,halere,Donez-
tebeko herrigunean zer-
baiteginbehardelauste

dutenak.NataliaRekarte
merkatariaren irudiko,
«bistakoa da Donezte-
ben aparkalekuak behar
direla,karrikakkaotikoak
direlako.Ezdakitzeinden
aukera egokiena, baina
gero eta kotxe gehiago
dago eta Doneztebeko
aparkalekuak orain dela
hogeiurtebezaladaude».
Berak garbi du: «inguru-
koherrietakojendearies-
ker bizi da Doneztebe,
eta herria denondako
egokitu behar da; gure
buruarengan bakarrik
pentsatzen dugu, baina
denon onerako pentsa-
tu behar dugu».

Doneztebeko Udale-
ko PSNk ere zerbaiten
beharraikustendu:«herri-
gune historikoa bizitza
galtzen ari da, negozio
ttikiak ixtenaridira,etxe-
bizitzakhusten...».Plana
herrigunehistorikoa«ho-
betzeko»pentsatuadela
gaineratu du, «ahalik eta
kalte guttien sortzeko».

PARTE-HARTZE PROZESUA
Plan berezia egitera-

koan,herritarrenekarpe-
nakkontuanhartuetahe-

Eztabaida sortu du Doneztebeko
Herrigune Historikoko Plan Bereziak.
Bertzeak bertze, herrigunean ia lur
publikorik ez dagoelako, lur priba-

tuetan aparkalekuak egitea aurrei-
kusi dute. Lur horietako barride ba-
tzuek, ordea, plataforma sortu dute,
plana «zentzugabea» dela iritzita.

ARGAZKIA: NEREA BAZTERRIKA
Ameztia karrikako irudia.
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rritarreninteresaetamoti-
bazioa bultzatzeko, par-
te-hartzeprozesuapara-
tuzuenUdalakabian.Ho-
rren barne, bilera irekiak
etainkestakeginzituzten:
«jendeari planaren non-
dik norakoak azaldu eta
aldi berean, egin behar
zen inkestaren inguruan
azalpenakematekobile-
raegingenuen.Bandoak
etxeguztietanparatueta
inkesta postontzira bota
genuen,familiaguztieta-
raailegatzeko»,dioUter-
gak. Guztira 121 herrita-
rren erantzunak bildu zi-
tuzten,etahorietan,«age-
rian» gelditu zen donez-
tebarrekherrigunehistori-
koanikustendituztentra-
fiko beharrak eta oinez-
ko eta kotxeen artean
sortzen diren arazoak.

‘INFORMAZIOA FALTA’
Parte-hartzeprozesua

«hasieratik zentzugabe-
keria»izandaplataforma-
rentzat, «Udalak parte-
hartzeprozesuanzehaz-
tutakobaldintzakezbai-
titu bete». Bere irudiko,
«denboraetaformaalde-
tik, herritarrok informa-
zioafaltaizandugu;Uda-
larenwebguneanzintzili-
katutakoinformazioabe-
randuhelaraziaetaosatu-
gabea izan zen». Hone-
la diote: «kaltetu batek
urriaren 9an izan zuen
planarenberri,printzipioz,
herrigune historikoa be-
rrantolatzeko proiektua-
ren inguruko parte-har-
tzeprozesuaaurkezteko
Udalakdeitutakobileran».
Gainerakoek urriaren
13an jakin omen zuten,
«zurrumurrubidez».Kal-
tetu bat Herriko Etxera
galdetzera joan zenean
baieztatu omen zioten:
«kaltetu horren kontsul-
taren ondotik, planaren
informazioa Udalaren
weborrianzintzilikatuzu-
ten.Horiaunitzlehenago-
tikeginbeharrekoazen».

HASIERAKO ONESPENA
Joan den urrian, «in-

kesten erantzunak eta
Udalakikustenzituenbe-

harrak kontuan hartuta,
planarenzatirikgarrantzi-
tsuenak» ezagutarazi zi-
tuenUdalak batzar ireki-
an. Gero, 15 eguneko
epea ireki zuen ekarpe-
nak jasotzeko eta epea
pasatuta, 2017ko urria-
ren 30ean, udal batza-
rrakhasierakoonespena
emanzionplanbereziari.
Azaroaren9anargitaratu
zutenNafarroakoAldizka-
riOfizialean,etabihilabe-
tekotarteairekizutenale-
gazioakegiteko.Platafor-
matik salatu dutenez,
«parte-hartze prozesua-
riaurkeztugenizkionale-
gazioei erantzun gabe,
Udalak hasierako ones-
penaemanzionplanari».
PSNtik, bertzalde, «pla-
na egin den moduaren
kontra»daudelaadierazi
dute: «kaltetuekin solas-
tu eta akordioa lortu be-
harko litzateke».

Alkateak,ordea,«pro-
zesua era egokian» egin

dela dio, «azalpenakpu-
blikoki emanez. Hobe-
tzen ahal dela? Bai, bai-
naherritarrokgureahurbi-
letikukituarteezgaraho-
rrelakodinamiketanmur-
giltzen.Gurehelburuahe-
rritarrak, barrideak,mer-
katariak,turistak, inguru-
ko herritarrak, oinezko-
ak...guztionarteanoreka
bilatzea da. Denon arte-
annolakoherrianahidu-
gunerabakibehardugu».

ETXEBIZITZAK ETA
APARKALEKUAK

Bialderdinagusitudi-
tuplanbereziak:herrigu-
neko etxebizitzak eta
aparkalekuak.

Aparkalekuen kasu-
an,herrigunekolurpriba-
tubatzuetanaparkaleku-
aketaespaloiaksortuna-
hi dituzte. «Espaloietan
aparkatzen diren ko-
txeakkendunahiditugu»,
adierazi digu alkateak.
Ameztia zeharbidean,

Mourgesetorbidean,Ka-
rrika Nagusia eta Rosa
Seminario karriken arte-
kobidegurutzeaneta In-
tzakardi eta Merkatarien
Karrikaren arteko bide-
gurutzean aurreikusi di-
tuzte lanak.

Etxebizitzengaiariere
heldudioteplanean:«he-
rrigune historikoan gero
etaetxehutsgehiagoda-
go, eta zaharberritzeko
asmottikiadutejabeek».
Horregatik, planak etxe-
bizitza bakoitzaren fitxa
dakar,«bakoitzarenegoe-
ra eta noraino babestua
dagoenadieraziz,zeregin
daitekeen eta zer ez...».
Utergak gaineratu digu-
nez, «plana onartuta,
Udalak ordenantza bat
onartuko luke eta horri
esker, jabeek%40ra irits
daitezkeen diru-lagun-
tzak lortzeko aukera iza-
nen lukete. Udalaren
aurrekontuakereekimen
hori babestuko luke».

Etxebizitzensailkape-
nari dagokion planaren
zati hori ongi ikusten du-
teplataformakoek:«etxe-
bizitzak babestu eta he-
rrigunehistorikoariizaera
berezia ematen ahal dio,
eta kaltetutako familia
guztiok hori nahi dugu».

APARKALEKUAK
EZTABAIDAREN ERDIAN

Herrigunean«ia-ia»lur
publikorikezdagoelaeta,
ia aparkalekuak lur-ere-
mu pribatuetan egitea
aurreikusi dute planean.
Halere, alkateak «pro-
posamenak direla eta
oraindik aldaketak egon
daitezkeela» azpimarra-
tu du . Horrekin batera,
«herrikoplazeiplazaera-
bilera eman nahi diegu,
orain arte, planteatu ez
direnguneetatikkotxeak
kenduta,bertzeerabilera
baterakoguneaksortuz».

Baina Plataformaren
arabera,«ezdaaparkale-

UTZITAKO ARGAZKIA

Doneztebeko Herrigune Historikoko Jabetza-Eskubideen Aldeko Plataformako kideak.

APARKALEKUEN AURKA

«Aparkalekuak ez dira
beharrezkoak. Ez da
aparkalekuen arazoa;
gizatasun, bide-hezi-
keta eta errespetu
falta baizik; kontzien-
tziazio kontua da».

Jaime, Jesus Mª, Marisol
eta Itziar
Plataformako ordezkariak

HELBURUA

«Legea betetzen ez
genuelako hasi ginen
planarekin. Berehala
ikusi genuen herrigu-
neak eta herriak
dituen arazoei aurre
egiteko tresna ona
izaten ahal zela».

Xanti UTERGA
Doneztebeko alkatea

BIZI-KALITATEA

«Planarekin herrigune
historikoko bizi-kalita-
tea hobetuko da,
baina egin den mo-
duaren kontra gaude;
kaltetuekin solastu
eta akordioa lortu
beharko litzateke».

Doneztebeko PSNko
zinegotziak

ZERBAITEN BEHARRA

«Doneztebeko karri-
kak kaotikoak dira
eta aldaketa behar
da. Doneztebe ingu-
ruko herrietako jen-
deari esker bizi da eta
denon onerako pen-
tsatu behar dugu».

Natalia REKARTE
Doneztebeko merkataria
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kuen arazoa; gizatasun,
bide-heziketaetaherrita-
rrenartekoerrespetu fal-
ta baizik; hitz bakarrean,
kontzientziaziokontuada.
Herrigunehistorikoanzer-
bait egiteko Informazio
eta Kontzientzazio Plan
bat beharko litzateke,
guztiok jakin dezagun
bortz minutu oinez ibil-
tzea ez dela inongo ara-
zoa.Hartara,gaizkiegin-
dako aparkamenduak
saihestuko genituzke».
Gaineratudigunez,«herri-
guneko trafiko arazoak
eta gaizki aparkatutako
autoekin sortutako ara-
zoak konpontzeko, logi-
koena herrigunearen in-
guruanaparkalekuaksor-
tzeaizanenlitzateke,ber-
tze herri aunitzetan egin
duten bezala».

Kontzientziazio falta
horrekinadosdagoPSN:
«guztiok kontziente izan
behar dugu etxeen eta
negozioensarrerakerres-

petatu behar ditugula.
Ezinduguaterainokotxe-
anjoan.Badiraaparkale-
ku bezala egokituak di-
ren tokiak, kiroldegi on-
doan, Elizagibelan,Apa-
ranen...Gauregun iahu-
tsik egoten dira».

Bertzalde, herrigune-
tik kanpo ere Donez-
tebekoherriakdituenara-
zoeiaterabideakbilatze-
ko lanean ari direla adie-
razi digu alkateak: «ber-
tze auzoetan ere bertze
lan gehiago aurreikusiak
ditugu.Azkenfinean,he-
rri osokomugikortasuna
eta antolakuntza kontu-
an hartu behar baitugu».

ESPROPIAZIOAK BAI, EZ...
Planak lur pribatuei

eraginen liekeen arren,
espropiaziorikezdelaiza-
nen nabarmendu dute
Udaletik: «batzuei be-
raienlureremuetaneraiki-
tzeko aukera emanen
zaie,orainarteezzutena.

Bertzeei, berriz, ustiape-
nagaratzekedagoenber-
tze unitate batean ema-
nenzaie».Alkateakgaine-
ratudigunez, «ezzenes-
propiaziorikeginnahi,jen-
deak hagitz barneratua
duelakohorigauzakalte-
garria dela. Baina azke-
nean, ezarritako prezio-
an erostea da, eta pre-
zioa ez du Udalak para-
tzen,NafarroakoGober-
nuakbaizik». Lur horien
jabebatzuekdesjabetze-
tzat jo dutela kontatu di-
gualkateak,nahizeta«le-
galki hori horrela ez de-
la» onartu. Edozein mo-
duz, hori «proposame-
na»deladioUtergak,eta
«desjabetzeanahiagodu-
en jaberik baldin bada,
horretaraere jodaiteke».

Plataformarenarabe-
ra,ordea,«baratzeetalo-
rategiakherrigunehisto-
rikotik kanpo dauden lu-
rrekin trukatzea legez
kanpokoa da, eta Uda-

lak aparkalekuak aurrei-
kusitako lurretanegiteko
asmoarekinsegitzenba-
du,barrideen lurrakdes-
jabetuta eginen du».

ETORKIZUNERA BEGIRA
Aitzinerabegira,«pla-

naren puntaren bat gau-
zatu eta etorriko diren
udalei dokumentu inte-
resgarri bat uztea» nahi-
ko luketeela erran du
Utergak:«Donezteberen
etorkizunerakotresnaiza-
tea nahiko genuke».

Plataformak, bere al-
detik,«berezikiederraeta
bakarra den herrigune
historikoaren idiosinkra-
sia mantentzeko lanean
segitu» nahi du etaUda-
larekinakordiobateraere
ailegatunahidu,«herrigu-
ne historikoan aparkale-
kuakegitekoaukeraber-
tan behera geldi dadin.
Horidelakoplanhonetan
beharrezkoa ez den za-
tia. Ehunka urte dituzten

baratzeetalorategiakze-
mentu eta aparkalekuez
ordezkatzea, herrigune
historikoaren eta herriko
ingurumenarenkontrako
benetako atentatua da».

Iritzihorienharira,ze-
ra dio alkateak: «eskubi-
deosoadutedesadosta-
suna adierazteko. Uler
dezaketnorberarenlurra
ukitzeak haserrea sorra-
raztea, baina proposa-
menhoriekherriarenonu-
ragatik aurkeztu ditugu
eta gustatuko litzaidake
horiulertzea,gureikusmi-
ra orokorragoa baita».
Hortik aparte, alkateak
ustedu«orokorreaninfor-
mazioafaltadela».Horre-
gatik, «kezkaduenherri-
tarororiudaletxetikpasa-
tzeko»eskatudie,«plana-
ren inguruko azalpenak
jasotzera. Ondotik, nor-
berak bere iritzia izanen
du,bainainformazioaahal
bezain egokien jasotzea
nahi dugu».

1 - Ameztia Zeharbideko eremu honetan izanen litzateke proposatutako lanik haundiena. 34 aparlaleku plaza sortuko lirateke, eta Santa Luzia plaza,
Ameztia zeharbidea eta Ameztia karrikan aparkatutako autoentzat aukera bat izanen litzatekeela uste dute.2 - Mourges etorbidean, 14 aparkaleku sortu
nahi dituzte, baita espaloia egin ere. Espaloia eginda, arazo bat konponduko luketeela diote, frontoiak Mourges etorbidera duen irteeratik errepidera
zuzenean ateratzea arriskutsua dela iritzita. 3. Merkatarien Karrikan aparkalekuak eta espaloia egin nahi dituzte, Intzakardiko bidegurutzearen ondoan.
4 - Karrika Nagusiaren eta Rosa Seminario karriken arteko bidegurutzea haunditu nahi dute. 5 - Espropiaziorik ez dela egonen aurreikusi dutenez,
Udalak aparkalekuak edo bertze lanak egiten erabiliko lituzkeen lur pribatu horien jabeek trukean Aparan aldean bertze unitate bat hartuko lukete. Hala
ere, plataformatik jakinarazi dutenez, «truke horiek legez kanpokoak» dira, eta «aparkalekuak eginen balira, lur horiek desjabetu eginen lituzkete».

1

2

5

3

Herrigune Historikoko Plan Berezian proposatutako aldaketak

4



Nabarmentzekoak

Arantxa Sagastibeltza leitzarra Urrezko Sudurra irabazteko lehian
Arantxa Sagastibelltza Leitzako sommelierra elkarrizketatu zuen Ttipi-Ttapak
duela hamar urte. «Sommelierra jatetxean ardoari dedikatzen den pertsona da.
Informazioa ematen die bazkaltzera etortzen direnei», azaldu zigun. Espainia-
ko Urrezko Sudurra txapelketaren finalean lehiatzeko txartela lortua zuen lei-
tzarrak aipatu zigunez, «ardoak egunero probatuz ikasten da zein den ona eta
zein ez den». Bere esanetan, «koloreak asko esaten du, gaztea den, krianza
barrika pixka bat duen, erreserba den… Ardoa gaztetasunetik heldutasunera
pasatzen da eta gero jaisten hasten da, okerrera egiten».

Denbora ez da bat, bi, hiru, lau... Baina iraun-
gitze data dute kotxeek. X kilometro, X ur-
te. Telefonoak ere denbora zehatz baterako

programatzen dituzte. Denbora ez da bat, bi, hi-
ru, lau... Hori denbora erritmikoki kontatzea da. Ti-
mothyMortonfilosofoakdio-
en bezala, unibertso osoan
bila dezakezu seinalatzeko
zerbait,denboradeitzenahal
diozuna.Ezduzuaurkituko,
egitan seinalatzen duena
denbora bera delako. Den-
boraezdabat,bi, hiru, lau...
Baina zer da infinitua? Iza-
nen zinateke hilezkorra au-
kera emanenbalizute? –Ez.
Orduan bizitzak ez luke zentzurik izanen. Beti ni
izaten? Aspertuko nintzateke, nazkatu... Nahiago
zuhaitz bat izan. –Ba ni bai. Jakinmin handia dut
eta badakizu zenbat ikasiko nukeen? 0tik hasten
ahalko nintzateke hainbat aldiz, pertsona bezala
garatu eta hobetu... –Denbora ez da bat, bi, hiru,
lau... Baina infinitua baino nahiago 500. Edo 100.
100 urte bizita konforme ;-)

Infinitua

Nire txanda
Maider IANTZI

Juanto APEZETXEA
Entrenatzaile onena 2017an

Asobal ligako Anaita-
suna eskubaloi taldea
gidatzenduenOieregiko
entrenatzailea 2017ko
teknikoonena izendatu
du Nafarroako Gober-
nukoKiroletaGaztedia-
ren Institutuak.

Oian CANABAL
Igantziko pilotaria

Hasiera bikaina eman
diourteari,Lizarrako lau
eta erdiaren barreneko
txapelketa irabazi baitu
senior mailan. Txapela
janzteko Mikel Lana
menperatu behar izan
zuen finalean, 18-9.

Iratxe ETXARTE
Lesakako organujolea

Lesakako San Martin
elizako organoa zahar-
berritzeaxededuen tal-
dea sortu dute. Horre-
tarako zenbait kontzer-
tu antolatu dituzte eta
hurrengoa otsailaren
24an eginen dute.

Ezkerrekobelarriondoandeabrua,eskuinekoan
aingerutxoa. ‘Begia begiaren truk’ dio batek
mendeku eske masailak gorriturik. ‘Bertze

masaila jartzeko’ eskatzen du bertzeak, begiak
zuri-zuri.Bibliakerebi joerentzako lekuabadunon-
bait, nola ez dugu bada guk zalantza izanen?
Otxarkoagako hilketen moduko berriek jartzen
gaituzte ispiluaren aurreko kontraesan horretan.

Begia masaila trukean

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2018ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 37€

Leitza 24€

Hego Euskal Herria 43€

Ipar Euskal Herria , Europa 77€
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Kolaborazioak

Nerabezaroaren ezaugarri nabarmenetako bat la-
gun taldeak hartzen duen garrantzia da. Bere
identitatea eraikitzeko ahaleginetan, orain arte

umea izan den gaztetxoak, gurasoengandik bereizte-
ko beharra sentitzen du eta talde bateko partaide iza-
ten saiatuko da nola edo hala. Egoera honetan, talde-
kideek bezala jantzi nahi du, beraiek bezala pentsatu
nahi du eta, ahalegin horretan, bere portaera taldeare-
nera egokituko du. Ez da batere erraza! Zein da ema-
nen dudan irudia? Nolako jokaera izanen dut? Onartu-
ko naute naizen bezalakoa adierazten banaiz?
NerabezaroaetaGaztediariburuzkoSofiaErreginazen-
troak, 14 eta 19 urte arteko 2.514 neska-mutilen arte-
an egindako ikerketan, euren artean onartuenak beza-
la agertzen diren rolak eta estereotipoak biltzen ditu
bere txostenean. Hauetxek dira:
- Neskak sentiberak, goxoak, arduratsuak eta langile-
ak dira, eta irudia zaintzen dute. Mutilak, berriz, dina-
mikoak, mugituak, autonomo-
ak,ekintzaileak,posesiboaketa
azalekoak.
- Bikotekidearenmugikorra be-
giratzea ohikoa da, ez da larria.
- Neskek urkoa ulertzeko gaita-
sunhandiagoadute,baitamaita-
suna emateko ere. Sakonagoak
eta espiritualagoak dira. Mutilak, aldiz, kiroletan hobe-
ak dira, ausartagoak, teknologia alorrean trebeagoak
eta zailtasunei aurre egiteko gaitasun gehiago dute.
- Nerabeek uste dute nesken arteko harremanak ga-
tazkatsuagoak direla; mutilenak, ordea, leialagoak.
- Neskekin errazago hitz egin daiteke familia, maitasu-
na eta harreman kontuez. Mutilekin kezka orokorrak
konpartitzen dira: lagunak, ikasketak, lana...
- Nerabeen gehiengoak mutilak neska babestu behar
duela uste du.
- Bikote harremanetan garrantzitsuena leialtasuna da.
- Sexua maitasunarekin lotzen dute emakumezkoek.
Gizonezkoek ongi pasatzearekin eta beraien ‘izaerare-
kin’. Batzuek eta besteek uste dute mutilak beti ‘prest’
daudela...
-Etorkizunera begira, bakoitzak bere familia eta diru-
iturria izatea da garrantzitsuena.
-Matxismoa" bertze belaunaldietan ematen da, beraie-
nean ez.
Poliki-poliki jendarteberdintsuago,anitzagoetaaskea-
go baten alde lanean ari gara. Itxuraz gero eta askea-
goak gara eta elkarren arteko ezberdintasunak erraza-
go onartzen ditugu. Baina erreala da aldaketa? Aurrei-
ritzi eta usteek pisu handia dute gure pentsakeran eta
jokaeretan, aunitzetan gu konturatu gabe. Bertzeak ez
bezalakoa sentitzen denak sufritzen du eta indar han-
dia behar da norbera den bezalakoa izanez aitzinera
egiteko. Bertzeak errespetatzea eta gure burua erres-
petaraztean dago sekretua.

Usteak nerabezaroan

Gabi GOIA IPARRAGIRRE

Esaldi horixe bururatu zitzaidan, hileta elizkizun
jendetsu batean nintzela, elizako atean, hanka
batkanpoannuela.Egia,eznintzenapezakziona-

ri so, ez bainuen aditzen ere, eliz atariko marmarra au-
nitz indartsuago baitzen. Horrexegatik ari nitzen buru-
tazio horietan, alegia, han zegoen jendeak hil berria
ezaguna zuelako joan zen bertara, baina ez zuen non-
bait deus haundirik espero elizkizunetik. Eta ez zuen
garai batean ‘hala egin behar zelako’, zigor meha-
txupean bazen ere, egiten zen bezala, errespetua eta
isiltasuna gordetzeko beharrik meza ari zen bitartean.
Hor nonbait gogoan nuen Nietschek erran omen zue-
la ‘hil da Jainkoa’ hori, begiratu dut Wikipedian eta
bertzebatzuk ere aipatu omenzuten lehenagoere.De-
na dela, haiek kristau Jainkoaren aitzakian osatutako
moralaz ari omen ziren, harek ustez ezarritako moral
hori non geldituko ote den Jainkoa bera desagertua-
razten badugu.
Ongi ba, hil dugu Jainkoa, alegia, ikusi eta ikasi dugu
ezdigulaberakkonpon-
duko nahitaez hil beha-
rra, etagainerabere ize-
neanmendetan lotu eta
izorratu gaituzte... Go-
ian bego.
Beharbada,honezkero,
gainditua dugu heriotza
ezezagun horri genion
beldurra,milakaurtetan
itxuraz izan duguna.
Gaur egun inguratu gai-
tuen arrazionaltasun zi-
entifikoakaspaldianes-
pero genuen lasaitasuna eman bide digu: heriotzaren
ondotik ez da deus, ez izan deusen itxaropenik, mo-
mentua gozatu, bizitu, oraintxe zoriontsu izan. Eta ki-
tto. Ez bilatu deus haratago.
Baliteke,bainanibehinikbehinkonturatuanaizezdela
gauza makala momentua bizitzearen hori: gauzak di-
ren bezala onartu, onak edo txarrak, biziak dakarkigu-
na onartu, arnasaldi bakoitza urre koxkor bat balitz be-
zala baliotu, gure barrengo isiltasun hortara begiratu,
tenplu horretako argi ttiki horren aitzinean otoitz egin...
Finean, ez ote gara oraindik ere beldur samar, biziak
zentzurik ez duela ikusteko? Zentzua nonbaitera aile-
gatu edo joateko helbidea baldin bada. Akaso moder-
nitateak Jainkoa hil dela baieztatu digu baina ordaine-
an ez digu deus haundirik eman? Egunero burrunba
haundia dugu inguruan: hau edo hura egin beharra, la-
na, umeak hazi, dirua irabazi, zorrak saihestu, otordu-
ak egin, telebistan albisteak ikusi, mugikor bidez ater-
gabekonektatuakegondenekin... Zarata egin nahi du-
gu, ez dezagungure barrengo isiltasun etamiseria bel-
durgarri hori entzun eta ikusi, hileta jendetsuetan eliz
atarian bezala.

Hil da Jainkoa

Joseba URROTZ TELLETXEA

«Finean, ez ote gara
oraindik ere beldur
samar, biziak zentzurik
ez duela ikusteko?
Akaso modernitateak
Jainkoa hil dela
baieztatu digu, baina
ordainean ez digu deus
haundirik eman?»

«Bertzeak
errespetatzea eta
gure burua
errespetaraztean
dago sekretua»



Heriotzaren
ataria dugu
bizitza, eta
bizitzaren atea
heriotza
Ainara MAIA URROZ (Irun)

Ortzian lore bat sor-
tu da, lurrera izar bat
erori den une honetan.

Laino guzien azpitik
eta sasi guztien gaine-
tik, gizon handia joate-
ak bihotz-zimiko bat
eragin dit, eta mundua
desagertu zait ene bai-
tan. Ene baitaratu naiz,
eta emakumezkomun-
du txiki honetatik idaz-
ten hasi naiz haren ha-
tsa behin hartu nuela-
ko Senpereko Oxtike-
nian2001ean,hatsabo-
tatzen dizuet goxo eta
maitasunez, neure iza-
te osoz, nahiz eta ora-
indikneureburuaezas-
ko ezagutu. Ez dakit
mundua gizon-emaku-
mearentzat egina den
edo gizon-emakumea
munduarentzat.

Bidebazterrekooler-
kari xume garenontzat,
behinikbehin, gurehel-
burua ez da poesia sal-
tzea,bainaoroitzennaiz
2001eko apiril hartan
SenperekoHatsaElkar-
tean ezagutu berri nu-
enJoxantonArtzekumil
nola erran zautan oler-
kigintza ogibide zuela,
bere zentzu zabalene-

anedotametaforikoan.
Olerkiaren funtsa nor-
bere izaitea ematea ze-
la erran nahi ote zidan
horrekin?

Bide bazterrean hi
eta ni kantari. Heme-
zortziurteotanmaisu isil
izan dut HATSAREN
POESIArenbitartezbe-
re hitzekin Hartzabal
handia,etageroztik,ur-
tezurteneure izaiteaeta
onena ematen saiatu
naiz poetikoki, zentzu
zabalean eta metafori-
koan ama izaten saiatu
naiz, funtsezkoanaizen
hauezagutzen joannai-
zenneurrian.Artzekbe-
re iluntasun-unea izan
zuen 39 urtekin, eta nik
ere adin bertsu horre-
tan hasi nuen neure bi-
zitzako une kritikoa, hil
ala bizikoa, eta orain 41
urterekineta jakinduda-
larikArtzeolerkari hats-
emaileahil zaigula,neu-
re izaitea zuei guztiei
ematekogogobizia izan
dut. Barka, beharbada,
handinahikeriaz joka-
tzenbadut,etapolitiko-
ki zuzena ez banaiz.

Ama hil zaigu. Non
diragoxotasunaetasa-
murtasuna mundu ero
honetan? Maite zaitut
publikoki erratea beka-
tu den garaiotan, non
da gure izaitearen fun-
tsa, bihotza eta maita-
suna?

Bihotzberritzen nai-
zelarik, argitaratu eta
saldugabegeratzenzai-

zikidan liburuguztiakez
dakit erreko ditudan,
Artzekbezala,patxadaz
eta soseguz ekin nahi
baitut, bihotzari eta bu-
ruari kasu eginez. Ez
zait gaur- gaurkoz zin-
tzoa iruditzen orain ar-
te idatzitako guztia
ezkutatzea edota erre-
tzea,soilikadosezego-
teagatik orain arte ida-
tzidudanarekin.Jendar-
teanzerzabaldubehar-
ko litzateke?

Zalantzezbetetana-
go, baina seguru daki-
danbakarradaene izai-
te osozmaite dudala…

Martxoaren 3an
Alboloteko
espetxera
J.L. BARRIOS MARTIN
(Granadako Alboloteko
espetxetik)

Albolotekoespetxe-
an gauden euskal pre-
sopolitikoekhemenbi-
zi dugun erralitatearen
berriemateragatoz.Gu-
re kide Ainhoa Mujikak
etaAgurtzaneDelgadok
sei hilabete baino ge-
hiago daramazkite es-
petxeko isolamenduan

itxita.Gizonoibehartzen
ezdizkiguten lanak (mo-
duloko komunak gar-
bitzea) egitera behartu
nahi izanetaAinhoaeta
Agurtzanerenezezkoa-
ren aurrean espetxeko
zuzendariaren agindu
matxista eta diskrimi-
natzaile baten ondoren
eraman zituzten isola-
mendura (gertatutakoa-
ren inguruangehiago ja-
kinnahi izanezgero,Ka-
lera-Kaleraren sareko
orria bisitatzera anima-
tzen zaituztegu).

Gaur egun sortuta-
ko arazoari oraindik ez
zaio inongo erantzunik
eman, arazoa haunditu
eta gogortu da zuzen-
daritzaren jarrerarenon-
doriozetaezdirudi ara-
zoa konpontzeko inon-
go borondaterik dute-
nik. Hori dela eta Albo-
loten gauden euskal
preso politikoak gure
desadostasunaadiera-
zi beharrean gaude zu-
zendaritzak harturiko
erabaki matxista, bide-
gabeetazakarrarenau-
rrean. Ondorioz borro-
ka dinamika bat abiatu
dugu jada; planteak,
egun bateko itxialdiak,
barauak, etab…

Arrazoi horiek guz-
tiengatik Euskal Herri-
koherritarguziei lagun-
tzadeibategitendizue-
gu, bakoitzaren neurri-
ko ahalaginez Ainhoak
eta Agurtzanek jasaten
duten egoerari irtenbi-

dea ematera bultzatuz:
espetxekozuzendaritza
orokorrari bidaltzeko
gutunak, zuzendariari
bidalitakoak, e-mailen
bidalketak…

Espetxe honetan bi-
zi dugun egoerak argi
adierazten du Euskal
Herriko jendarteareneta
espetxetan bizi dugun
errealitatearen aldea,
Euskal Herriko gehien-
go sozial eta politikoak
gatazkaren ondorioen
konponketarako bide-
orriaren aldaketa eska-
tzenduenbitartean,es-
petxeko egunerokoan
oraindik azken hamar-
kadetan jasandako
neurri errepresibo ber-
dinak pairatzen jarrai-
tzen dugu. Espetxeko
politikarenaldaketabe-
harrezkoa da eta espe-
txe honen zuzendari
matxistaetaautoritaris-
moa,XIX.mendeange-
ratubehardaetaezXXI.
mendean.

Laguntza oro ongi
etorria izangodaeta la-
guntzaeskaerarekinba-
tera eskerrak eman na-
hi dizkizuegu arazo ho-
nen aurrean zuen la-
guntza eskaini diguzu-
en guztiei.

Bukatzeko,martxoa-
ren 3an espetxe hone-
tara martxa bat antola-
tuadago,etadenonani-
moekin Ainhoak eta
Agurtzanek jasatendu-
ten egoerari irtenbidea
emango diogu.
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Irakurleak mintzo

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
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Prentsatik bildutakoak

«Duela hamar bat urte
egin zen Lesakako eli-
zako organoa zahar-
berritzeko bertze saia-
kera bat, baina ez
zuen segidarik izan.
Oraingoan hainbat
musikazaleren nahia
betetzeko itxaropena
daukagu. Organujole
aunitz laguntzeko
prest azaldu dira».
«Denies Lacorre lu -
thierrak aipatu zigun
organo honekin altxor
bat daukagula
Lesakan gordea».

Iratxe ETXARTE
Lesakako organujolea
D.NOTICIAS 2018.01.28

«Denok dugu pasio
bat txikitatik eta nirea
betidanik pilotan joka-
tzea izan da. Beti gus-
tatu izan zait eta zer-
bait gustuko duzune-
an, askoz gutxiago
kostatzen da lan egi-
tea. Hortaz, pribilejia-
tua izan naiz gehien
gustatzen zaidana
eginez ekonomikoki
bizi ahal izan dudala-
ko. Nere bizitzaren
eskola izan da pilota,
dena zor diot kirol
honi».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotari ohia
D.NOTICIAS 2018.01.27

NNoorr ddaa NNaaiiaarraa AAiizzppuurruu??
Gauzei buelta pare bat ematea
eta esaldi, iragarki edota irudi-
en mezu ezkutuaz hausnartzea
gustatzen zaion neska.

ZZeeiinn zzaalleettaassuunn ddiittuuzzuu??
Egunetik egunera gehiago. Lagu-
nartean eginiko ekintza oro zaleta -
sun bihur daitekeela ohartu  naiz. 

MMaakkiillaa eesskkuuaann,, bboottaakk ooiinneettaann eettaa
ttoonnttoorrrraa bbeeggiieettaann......

Txori eta zuhaitzek hobe jasaten
di tuzte nire umore txar eta kezkak.
Ez hori bakarrik, mendia benetan
da erakargarri, goza men erako, la-
saitasunerako, bitarteko.  

NNoollaa bbiizzii ddiittuuzzuu iinnaauutteerriiaakk??
Gogotsu. Beti gustatu zait antzez -
tea eta inauteriek horretarako au-
kera ederra ematen digute.  

MMoommeennttuu bbaatt aauu--
kkeerraattzzeekkoo--

ttaann......
Etxe ba-
koitzera
ailega -
tzen ga-
rene-
koa.
Ateak za-
balik ha -

rra -
pa -
tzen

ditugu, zeharkatu eta sortzen den
sal tsa, lehena eta oraina, besta
eta errespetua, barneko lasaita-
suna eta kanpoko zalapata, de-
nak bat egiten duen momentua.

AAkkoorrddeeooiiaa eesskkuuaann iikkuussii iizzaann zzaaii --
ttuugguu ...... 

Eskuan ikusteak ez du erran na-
hi jotzen nuenik... (irriz).

ZZeerr dduu DDoonnaammaarriiaakk bbeerrttzzee hheerrrriieekk
eezz dduutteennaa??

Bi ostatu eta biek itxiak, klausu-
rakoak diren mojak ‘klausura’ hi -
tzaren ikuspegia eraldatuz, au-
zo aunitz, baina herri sentimen-
du bera. Kon traesaneko kon -
tzeptuak, herri  bakar, elkartu eta
anitzean bilduak.  

ZZeerr ffaallttaa zzaaiioo??
Ez dugu perfekzioa bilatzen, ikus-
puntuaren arabera, gauza aunitz
edo deus. 

IInngguurruukkoo xxookkoorriikk ppoolliitteennaa?? 
Ibaiteko errekan goiti hasi eta Gar-
mendiko kaxkora bitarte edozein. 

ZZeerrkk eeggiitteenn zzaaiittuu zzoorriioonnttssuu??
Nire zoriontasunaren arduradun
ni neu naizela sentitzeak.  

AAmmeettss bbaatt??
Gizarte hezkuntza ikasten ari nai-
zen aldetik, nire buruarekiko kon -
traesana dirudien arren, gizar-
tea hezitzailerik behar  ez izate-
ra ailega tzea. 

11 galdera labur

� Naiara AIZPURU � Donamariako gaztea



Bazkide diren
dendetan
erosketak
egiteko

TTIPI-TTAPA
Larun Haizpe elkar-

teak Eguberrietan egin-

dako kanpainan 100 eu-
roko sei erosketa-bono
zozketatu zituen beze-
roen artean. Dagoene-
ko saridunak jakinarazi
eta sariak banatu ditu
merkatarien eta zerbit-
zuen elkarteak. 

Eskuinetik ezkerrera
eta goitik beheiti, Loli

Moreno, Juan Angel
Urtxe gi Shota, Agustin

Leonis, Gorane Artieda,
Iñigo eta Juan Angel Or-

doki lesakarra izan dira
sarituak. 
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GIZARTEA � EGUBERRIETAKO KANPAINA

100 euroko
erosketa-
bonoen sariak
banatu ditu
Larun Haizpek

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ehuna euroko erosketa-bonoekin sarituak suertatu diren bezeroak.
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BERA

Rosa Arburua
hizlari eta ‘Arte
al agua’
dokumentala
erakutsiko dute
Kultur Etxean

TTIPI-TTAPA
Bortziritarrak Ternu-

an izenburupean, arra -
tsalde-pasa polita an-
tolatu du Kultur Batzor-
deak otsailaren 17an.
18:00etan Bortziritarrak
Ternuako bakai lao-
arran tzansolasaldia es-
kainiko du Rosa Arbu-
ruak euskaraz. Ondo-
tik, Olivier Van der Zee-
k zuzendutako Arte al
agua dokumenta la
(gazteleraz) eskainiko
du te .  Sa r re rak  a i  -
tzinetik salgai daude
Agara prentsa dendan,
3 eurotan.

1941 eta 1960 urte-
en artean Bortzirietako
158 gizonek atera zu-
ten kartilla Ternuara
arran tzara joateko: 70
beratar, 55 lesakar, 17
etxalartar, 11 igantziar

eta 5 aranaztar. Gerra
ondoko Bortzirietako
ekonomia ahulean,
Ameriketara artzain la-
netara, Iratira eta Fran -
tziara mendi-mutil; kon-
trabandoa; neskato-la-
nak; apaiz eta moja;
edota Ternuara bakai-
lao-arrantzara joan be-
har izan zuten gazte ani -
tzek, bizimodua ai tzi -
nera atera ahal izateko.

HITZALDIA ETA
DOKUMENTALA

Berriki estreinatu den
Arte al aguaPasaian bi-
zi den Olivier Van der
Zee holandarraren do-
kumentala Beran ikusi
ahal izanen da, otsaila-
ren 17an, larunbata, eta
horren aitzakian, doku-
mentaleko protagonis-
tak bezala, Beratik itsa -
sora lanera joan ziren
gizonei aitortza egin na-
hi die Udalak. 

Emanaldia edozein
pertsonari irekia dago,
baina, bereziki, dei egin
diete arrantzale izanda-
koei bertaratu daitezen,
eta dokumentalaren on-
dotik euren bizipenak

kontatzeko aukera iza-
nen dute.

Dokumentalaren ai -
tzinetik Rosa Arburua-
ren hitzaldia izanen da,
Kultur Etxean bertan,
Bortziritarrak Ternuan
bakailao-arrantzan gaia
hizpide hartuta. Rosa
Arburuak 1940-1960
Bortzirietako Gaztiak li-
burua argitaratu zuen

2005ean. Bertan, 1940
eta 1960 urteen artean
Bortzirietatik kanpo lan
bila joan ziren gizon-
emakumeen bizipenak
biltzen ditu liburuan, tar-
tean Ternuara bakailao-
arrantzara joandakoe-
na. Liburuaren zati ho -
rren inguruko solasal-
dia eskainiko du EHU-
ko irakasleak.

KULTURA � OTSAILAREN 17AN

Ternuako
arrantzaleen
bizipenak
ikusgai eta
solasgai

UTZITAKO ARGAZKIA

1941 eta 1960 urteen artean 70 beratarrek atera zuten arrantzara joateko kartilla.

� FLASH
Zuhaitzaren Eguna
Berako Ehiza eta Arran -
tza elkarteak eta Man -
ttalek otsailaren 17ra-
ko Zuhaitzaren Eguna
antolatu dute. Goize-
ko 9etan emanen zaio
hasiera Altzateko pla-
zatik abiatuko den
txangoari. Kotxez ere
joateko aukera izanen
da. Zuhaitzak landatu
eta gero (aitzurra era-
matea gomendatzen
da), Al tza teko plazara
bueltatuko dira parte-
hartzaileak, Ehiza eta
Arran tza elkartean ha-
maiketakoa egiteko.

Bertako ekoizleen
merkatua
Bertako ekoizleen mer-
katua eginen dute
otsai laren 10ean, la-
runbatean 10:00etatik
13:30era Ricardo Ba-
roja eskolako arkupee-
tan. Azoka hau hilabe-
tero antolatzen hasia
da Udala, hilabeteko
bigarren larunbatean. 

UTZITAKO ARGAZKIA

‘Origenes’ antzezlan ikusgarria
Compagnie des Vents et Marées taldeak Orígenes
antzezlana eskaini zuen urtarrilaren 27an Kultur Etxe-
an. 2016ko urriaren 24tik azaroaren 3ra Hendaiako
konpainiak egonaldi artistikoa izan zuen Kultur Etxe-
an. Hiru mediazio saio izan zituzten, memoria solas-
gai, San Jose zahar etxe eta Jubiloteka zerbitzuko
lagunekin eta orduan hasi ziren antzezlana sortzen. 
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Lehen egunean
eremua garbitu
eta bigarrenean
arbolak
landatuko
dituzte

Aitor AROTZENA
Arbolaren Eguna an-

tolatu dute otsailaren
17an eta 24an. Lehen-
biziko larunbatean, ere-
mua garbitu, piketeak
sartu, zerrakura egin eta
gisako lanetan ariko di-
ra. Bigarrenean, berriz,
zuhaitzak landatuko di-
tuzte.  Helduak 08:00e -
tan abiatuko dira eta
haurrak 09:00 etan.

Beti Gaztek, Irain es-
kolak eta Tantirumairu
ikastolak antolatu dute
ekitaldia, Udalaren eta
ArcelorMittal lantegia-
ren laguntzarekin.

MENDI IRTEERAK ETA
IRAKURKETA TALDEA

Beti Gazte elkarteko
mendi taldeak otsaila-
ren 11n Aialdera irtee-
ra antolatu du eta ira-
kurketa taldea otsaila-
ren 17an elkartuko da.

Estresa kudeatzeko
tailerrak

Lesakako Osasun
Zentroak estresa ku -
deatzeko hiru tailer an-
tolatu ditu, otsailaren
20an, otsailaren 27an
eta martxoaren 6an,
11:00etatik 12:30era bi-
tarte. Saioak osasun

zentroaren parean Uda-
lak duen Erabilera Ani -
tzetarako Aretoan (Kos-
kontako Bidea 7, 2.) iza-
nen dira eta interesatu-
ek Osasun Zentroan
bertan eman beharko
dute izena.

Bazkaria eta
kontzertua

Buruztanka Gaz-
tetxea ere inauterietan
mur gilduko da eguno-
tan. Hilaren 10ean, la -
run  batean, 14:30ean
baz karia izanen dute
Arra  non eta ondotik mo-
zorro sariketa. 19:30ean
kontzertua izanen dute
Tokan2 La Polla taldea-
rekin. Hilaren 17an, be -
rriz, Gazte Eguna anto-
latzeko asanblada ire-
kia deitu dute 12:00etan
Bu ruztanka Gaztetxe-
an.

Bardoak Arranon
Bardoak bertso txa-

pelketako saioa jokatu-
ko dute otsailaren 9an,
ortziralean 19:00etan
Arranon. Herriko Uni -
ber tsolariak (Eneko Fer-
nandez, Iban Garro, Jo-
su Sanjurjo eta Jon Sil-
veira) eta Barañaingo
Barakiñak taldeak au -
rrez aurre izanen dira.

LESAKA

GIZARTEA � OTSAILAREN 17AN ETA 24AN

Arbolaren
Eguna antolatu
du aurten ere
Beti Gaztek

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Nafarroako IV. Trkitixa jaialdia arrakastatsua
Euskal Herri osoko musikariak bildu zituen urtarrilaren 27an Harriondoan os-
patutako Nafarroako IV. Trikitixa jaialdiak. Joxemari, Jone eta Estitxu Elgorria-
ga anai-arrebek eta Egoitz Telletxeak bete zuten herriko ordezkaritza, baina be-
raiekin batera, Niko Etxart eta Kepa Junkera bezalako abeslari eta trikitilari han-
diak eta bertze hainbatek parte hartu zuten Estitxu Pinatxok eta Zuriñe Hidal-
goak aurkeztutako emanaldian. Euskal Telebistak irudiak hartu zituen eta las-
ter emanen dute jaialdia telebistan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bixente Igartzabal hirugarren izan da Tarragonako Maratoian
Beti Gazteko Bixente Igartzabal kirolariak ezuste handia eman zuen urtarrila-
ren 28an Tarragonako Maratoian (Katalunia). Izan ere, lehen aldiz distantzia ho-
netako lasterketa bateko podiumera igotzea lortu zuen, hirugarren postua es-
kuratuta, 425 korrikalarien artean. 42 kilometro eta 192 metroak egiteko bi ordu ,
44 minutu eta 10 segundo behar izan zituen Igartzabalek. Iaz bezala, Pedro Ni-
mo galiziarra suertatu zen garaile (2:29.24). Proba nagusiaz gain, 30 kilome -
troko lasterketa ere izan zen igandean Tarragonan. Honetan, Jose Luis Irurtzun 
lesakarra aritu zen eta 125. postua eskuratu zuen, lasterketa bukatu zuten 309
korrikalarien artean. Bi ordu, 27 minutu eta 54 segundo behar izan zituen.



Ortzegun
gizenarekin
hasi eta
astearte inaute
egunarekin
bukatuko dira

Irune ELIZAGOIEN
Otsailaren 8an, ortze-

gun gizenarekin, hasiko
dira inauteriak herrian eta
astearte inaute egunera
bitarte giro ederra iza-
nen da. Goizean gazte -
txoak etxez etxe eskean
ibiliko dira eta arratsal-
dean, berriz, Landagain
eskolako ikasleek an -
tzerkiak eginen dituzte
herrian. Aurten, gainera,
Aran tzako eskolako ikas-
leak etorriko dira antzer-
kiez gozatzera. 

14:30ean hasiko da
ekitaldia plazan bertso
bat kantatuz. Bertatik tri-
kitilarien laguntzaz kale-
jiran eskolako atarira joa-
nen dira, lehenengo an -

tzerkia egitera. Bertan
Haur Hez kuntzakoek
Bildo tsak eta artaburuak
antzezlana eginen dute.
Ondotik, Lehen Hez kun -
tzako (LH) 3. eta 4. mai-
lakoek Haritzpen Musi-
ka desager tzearen mis-
terioa antzerkia eskaini-
ko dute. Segidan, Dome -
keneko atarian LH 1. mai-
lakoen Eta nik zergatik
ez? antzez lana ikusteko
aukera izanen
da. LHko 2.
mailakoek ere

eginen dute beraien an -
tzerkia: Maixterrenean
ZZZ lizto rrak izenekoa.
Ikasle zaharrenetara iri -
tsiz, LH 5.mailakoen an -
tzerkia Iturraldeako ata-
rian izanen da eta buka -
tzeko LH 6.mailakoena,
Iruzurgileak, frontoian.  

Antzerki batetik ber -
tzerako tarteetan hain-
bat bertso eta dantza  iza-
nen dira. Bukatzeko, Gu-
raso Elkarteak eskaini-
tako berendua izanen da
frontoian guztien tzat. Es-
kerrak eman behar dira
egun hori aitzinera era-
mateko lanean aritu di-
ren ikasle zein irakasleei,
Guraso Elkarteari, Uda-

lari, trikitilariei eta ikus-
tera hurbiltzen diren ikus-
le guztiei. 

Igandean, Zaldun
inaute egunean, kinto
bazkariak izanen dira. 

Astelehenean, be rriz,
herriko gazteak base rriz
baserri eskean ibiliko di-
ra egun guztian. Aurten-
goan denak elkarrekin
talde batean eginen du-
te ibilbidea. Elutsa osta-
tuan pintxoak izanen di-
ra eguna bukatzeko.

Asteartea izanen da
inauterietako azken egu-
na. Eguraldiak laguntzen
badu, herriari itzulia ema-
nen zaio karro za eta mo-
zorroekin, 12:00etan pla-

zatik abiatuta. Ondotik
bazkaria izanen dute He -
rriko Ostatuan.

Jubilatuek ere bazka-
ria izanen dute Larrabu-
ruan 14:00 etan. Apun-
tatzeko otsai laren 8a
baino lehen 948 635166
edo 664 387343 telefo-
nora deitu behar da.
18:00etan hasita Eoni-
an elektro txarangak
inauteriei akabera ezin
hobea emanen die. 

Sagardotegira
irteera

Herriko gazteek an-
tolatuta, Zabala sagardo -
tegira irteera eginen du-
te herritarrek martxo aren
10ean. Autobusa 13:30 -
ean abiatuko da herri sa -
rrerako aparkalekutik eta
04:00etan itzuliko da Her-
nanitik. Apuntatzeko 20
euroko seinalea jarri be-
har da Elutsan edo He -
rriko Ostatuan, otsaila-
ren 23a baino lehen. 

Euskal Herriko mus
txapelketa herrian

Urtarrilaren 27an Eus-
kal Herriko mus txapel-
ketaren kanporaketa jo-
katu zen Herriko Osta-
tuan. Zortzi bikote aur-
keztu ziren eta Etxa -
larko sailkatuak Julen Te -
lle txea eta Aritz Irazoki
eta Imanol Telletxea eta
Eneko Sanzberro izan zi-
ren. Bi bikote horiek Eus-
kal Herriko txapelketara
joanen dira orain. Parte
hartzaile guztiei ardo bo-
tila bana eman zitzaien. 

Bertan parte hartu
nahi eta ezin izan zue-
nak laster Herriko Osta-
tuak antolatuko duen
mus txapelketan izanen
du aukera. 

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 8TIK 13RA

Inauteriak ospatzen hasteko 
dena prest dago herrian

Ba al zenekien
Joseba Olagarai herritarra Gaztea irratiko Di-
da saioan izanen dela asteazkenero 09:30ean?
Nafarroako kontuak kontatuko dizkigu. 

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolako haurrek antzerkia eginen dute. 

HERRIZ HERRI | 13
ttipi-ttapa | 703 zk.

2018.02.08

ETXALAR



14 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 703 zk.

2018.02.08

ARANTZA

Interesatuek
aitzinetik eman
beharko dute
izena

Nerea ALTZURI
Gaian aditua den Mi-

ren Camisonekin hazie-
raren inguruko tailerra
antolatu du Guraso El-
karteak otsailaren 22ra-
ko. Arratsaldez izanen
da, eta interesa duten
guztiek parte har tzen
ahalko dute, Guraso El-
kartekoa izan ala ez, eta
guraso izan ala ez. 

Hala ere, joan nahi
duenak aitzinetik eman
beharko du izena aran
tzakogurasoelkartea@
gmail.com helbidera
idatzita edo 600 903057
telefonora deitu edo me-
zua bidaliz. Tailerrean
apuntatzeko azken egu-
na otsai laren 15a iza-
nen da.

Arkupeak Elkarteko
besta

Urteroko hitzorduari
hutsik egin gabe, Arku-
peak elkarteko bazki-
deak diren herritarrek

besta eguna izanen du-
te igande honetan,
otsai lak 11. 12:00 etan
me  za izanen dute azken
urtean hildako bazkide-
en omenez, eta 13:30 -
ean Pabloenean baz  -
kal  du ko dute. 

Baz ka lon doan mus
txapelketa jokatuko du-
te eta bikote txa pel -
dunak eta txapeldunor -

deak bertze herrietako
bazkideekin batera jo-
katuko den final nagu-
sirako txartela eskura-
tuko dute. 

Inauterien berri 
hurrengoan

Inauteriak bukatuta,
gaurgero, inauterien on-
dorenetik errekuperatu-
ak izanen dira he rritar

ge hienak. Ttipi-Ttapa-
ko tarte honetan, ordea,
heldu den aldiz karian
eginen dugu  inauterien
errepasoa, lerro hauek
idazterakoan inauteriak
orain dik hasi gabeak
bai tziren. Larunbat ho-
netan, berriz, inauterie-
tako kontuak egiteko
bilduko dira Mozorro
Zuriak. 

GIZARTEA � OTSAILAREN 22A

Hazieraren inguruko tailerra
antolatu du Guraso Elkarteak

ARGAZKIA: AITZIBER ALMANDOZ

Euskal Herriko Mus Txapelketako kanporaketa
Euskal Herriko X. Mus Txapelketaren baitan, joan den ilbeltzaren 28an, Ekaitza 
Elkartean herriko kanporaketa jokatu zuten. Zazpi bikotek hartu zuten parte eta
Xabier Iturria eta Imanol Mitxelena bikoteak irabazi zuen. Bikote bakoitzak bo-
til ardo bana jaso zuten eta irabazleek Mikel Leiza herriko ekoizkearen oilasko 
bana ere hartu zuten saritzat. Zorionak! 

� FLASH
Eskolako berriak
Teknologia berrietan sa-
kontzeko, Nafarroako
Gobernuaren lagun -
tzaz  eskolako  tresneria 
berritzen segitzen dute
eskolan. Bi ordenagailu 
berri eta bertze bi arbel
digital dituzte orain. 

‘DENBORAREN JOANA’ 
Denboraren joana izen-
burupean, proiektu be -
rria paratu dute abian.
Izenak dioen bezala, gu-
re herriak his to rian izan
dituen  aldaketak azter-
tuko dituzte: kul tura, hi-
rigintza, base rria, neka-
zaritza, lanbideak, hiz -
kuntza, bizimodua...
Mail a eta adin guz tiek
parte hartuko dute, eta
ikasgai guztietatik ekar-
penak eginen dituzte.
Familiak ere erakarri na-
hi dituzte eta guraso na-
hiz atautxi-ama txien
parte-hartzea bulkatu. 

AURREMATRIKULAZIOA
Otsailaren 1ean hasi eta
hilaren 7ra arte luza tu
da au rrematrikulazio ga-
raia. 2015ean jaiotako
hau rrek 3 urtekoen ge-
lan hasteko aukera du-
te eta adin ho rre ta ko
zazpi ikas le au rrei kusi
dituzte heldu den ikas-
turterako. Ko puruaren
arabera, 2018-2019
ikasturtean, 3 eta 4 ur-
tekoak el ka rre kin ego-
nen dira eta 5 urtekoak
bertze tal de batean.
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IGANTZI

Mus eta partxis
txapelketetako
finalak
larunbatean
jokatuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
IIlbeltzaren 27an egin

zen Biltoki Elkartean
bazkideen urteko bile-
ra nagusia. Hasteko,
2017an antolatutako
ekintzei eta izandako
gorabeherei errepasoa
eta urteko kontuei ga-
inbegiratua eman zitzai-
en. Egoitzari dagokio-
nez, komunak ezindu -
en tzat egokitzeko eta
biltegia txukun tzeko
egindako lanak izan di-
ra 2017ko ekin tzarik ai-
pagarrienak. Bertzalde,
orain arte aritu den gar-
bitasunaren arduradu-
nak, hautagai bakarra
izanik, bertze urte ba-
tez segituko du. 

JUNTA ALDATU DA
Urteroko moduan,

juntako lagunen  erdiak

aldatzeko bozketa egin
zen azkenean. Roberto
Txoperena, Maite Ze-
laieta, Joxe Mari Mi -
txelena, Juan Ramon
Retegi, Bea Lizardi eta
Mikel Beginori egokitu
zitzaien ateratzea, bi ur-
teko lana bete ondotik.
Aukeraketaren ondotik
horrelaxe gelditu da jun-
ta hurrengo urterako:
Iñaki Portu, lehendaka-
ria; Leire Taberna, le-
hendakariordea; Adur
Yanci, idazkaria; Iker
Gonzalez, idazkari-la-
guntzailea; Jaione Se-
in, diruzaina; Idoia Be-
reau, diruzain-laguntzai-
lea; eta, azkenik, Lour-
des Etxeberria, Ana
Loiar te, Eneko Telletxea,
Luis Almandoz, Rexu Iri-
goien eta Lander Sein
izanen dira bokalak.

Eratu berri den jun-
ta honek ez du lokar -
tzeko astirik izanen, mus
eta partxis txapelketa-
ren finalak otsai laren
10erako prestatuak bai-
taude. Arratsaldeko
7etan hasiko dira fina-
lak eta arratseko 9ak al-
dera izanen dute afaria.

Kantariak Giltzarri
Abesbatzara

Jakina denez, aben-
duan eman zuen bere
azken kontzertua Igan -
tziko Abesbatzak. He -
rriko martxa alde bate-
ra utzi gabe, hemendik
ai tzinera guttienez le-
hen jaunartzetako eta
bes tetako meza kanta -
tzen ja rraitzeko asmoa
badaukate. Martxoaren
3an Inurrieta Upategira
eginen duten bisitare-
kin itxi ko dute taldea-
ren ibilbidea. Euretako
hamar  Giltzarri Abes -
ba tza re kin entsaiatzen
hasiak dira.

GIZARTEA � URTEKO BATZARREAN AUKERATUA

Iñaki Portu
izendatu dute
Biltoki
elkarteko
presidente ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Biltokiko lehengo eta oraingo juntako kideak, elkarrekin, Beheitian, ezkerreko argazkian,
Iñaki Portu presidenteIñaki Pa.

UTZITAKO ARGAZKIA

Oian Canabal txapeldun Lizarran
Hasiera bikaina eman dio Oian Canabal Merkatene -
koak 2018ari, jokatu berri den Lizarrako lau eta er -
dia ren barreneko txapelketa irabaztea lortu baitu,
senior mailan gainera. Txapela janzteko Mikel La-
na menperatu behar izan zuen, 18-9. 



16 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 703 zk.

2018.02.08

SUNBILLA

Maider PETRIRENA
Inauteriak giro bikai-

nean joan ziren. Urta -
rrileko azken asteburua
paregabea izan zen he -
rritar eta hurbildu ziren
guztientzat. 

Ortzirale goizean
eman zieten hasiera
inauteriei gazteek Arizti-
gain kanpinean egin zu-
ten gosariarekin. Bi tal-
detan banatu eta base -
rrietara eskean ibiltze-
ra joan ziren, Joxe An -
gel eta Modesto akor-
deoilariekin. Or tzirale
arra tsaldean eskolako
irakasle eta ikasleen kal-
dereroek iraga rri zituz -
ten inauteriak. Agerral-
de akordeoilari arekin
dan tza egiteko au kera
izan zen eta gauean,
emakumeen 24. afa -
riaren txanda izan zen. 

Larunbatean ere
gazteak herrian eskean
ibili ziren. Arratsaldean
disko besta izan zen Uli-
beltzak Elkartean. 

KARROZA DESFILE
IKUSGARRIA

Igandea, egun  pare-
gabea izan zen, karro-
zen desfilearekin. Lehen
hiru karrozek salda (400
litro inguru), tortilla (150
arraultze-dozena), gaz -
tai nak, ardoa (150 litro)
eta taloak gaztarekin es-
kaini zizkieten ikusleei.
Hauen ondotik, sardina-
sal tzaileak, arran tza leak
eta txikiteroak; Mexiko-
ko Hildakoen Eguna go-
goratzen zuen karroza;
Hawaiko hondartza; ko-
mun handi bat, kaka eta
guzti; golf zelaia eta gol-
fistak; Moskuko Plaza

Gorria, bere kosako eta
ejerzito gorriko milita rre -
kin; ipotxen karroza be-
re onddo-etxearekin; Ju-
lio Verneren Munduko
Itzu lia 80 egunetan libu-
rua irudika tzen zuten
karrozek mun duko hain -
bat txo   ko tara hurbildu
zituz ten bisitariak, Wiily
Fog eta Rommy printze -
sarekin batera: Frantzia,
India, Londres, Egipto…
Hauen ondotik, Hame-
lingo txirularia bere sa-
guekin eta Minions
pertsonai ak ageri ziren,
desfilea ixteko. 

Urteroko zozketa ere
egin zuten. Aurten ez
zen zerririk, baina ho -
rren ordez, bi ma gra
zozketatu ziren eta Hon-
darribiko Xalbador Gon-
zalez eta Urtasungo Ma-
rialen suertatu ziren sa-
rituak. Bildotsa Elizon-
doko Aaron Altzugarai-
ri egokitu zitzaion.

Arkupeak
elkartearen besta

Arkupeak elkarteko
herritarren besta otsai -
laren 25ean ospatuko
dute. 10:00etan meza
izanen dute, 11:00etan
mus txapelketa Arizti-
gain kanpinean eta
bazkaria. Apuntatzeko
interesa duenak Juan
Antonio delegatuari e -
rran behar dio.

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 26TIK 28RA

Bikain joan dira
aurten ere
inauteriak

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Euskal Herriko mus txapelketako kanporaketa Ulibeltzak-en
Euskal Herriko Mus txapelketako kanporaketa urtarrilaren 20an jokatu zen Uli-
beltzak Elkartean. 7 bikotek parte hartu zuten eta ondorengoa izan zen sailka-
pena: 1. Ines Obregozo-Pattere Galtzagorri, 2. Jose Mari Arretxea-Jose Mar-
tin Agirre, 3. Rakel Urtxegi-Maxux Iriarte eta 4. Josune Agirre-Julen Ibarra.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL ETA MAIDER PETRIRENA
Igandeko karrozen desfilea ikusgarria izan zen, baina aitzinetik gazteak ibiliak ziren  base -
rriz baserriko eskean eta emakumeek ere afaria egina zuten 24. aldiz. 
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DONEZTEBE

‘Zirko familian’
tailerrak hilaren
17 eta 24an
eginen dituzte
gimnasioan

Marga ERDOZAIN
Inauterietako egita-

rauaz gaiz, eskaintza za-
bala prestatu du herri-
ak otsailerako: zirko tai-
lerrak, antzerkia, zinea,
ikastaroak, sormen tai-
lerra, ipuin txokoa…

Zirko familian taile -
rrak otsailaren 17 eta
24an gimnasioan anto-
latuko dira, goizeko
11:30etik 13:00etara.
Izena emateko 659
797195 (Janire). 5 euro
tailerreko eta familiako
ordaindu behar da. Ipu-
in txokoak ere hilabete
honetan ez du atsede-
nik izanen, hitzordua as-
teartetan izanen da, goi-
zeko 11e tan liburutegi-
an. Aurtengo inauteriak
otsai laren 8tik 10era os-
patuko dira (ikusi 702.
zenbakiko gehigarria). 

Sormen ikastaroak
ere otsailaren 15ean iza-
nen du hilabeteko hi -
tzordua.

ZINEMA EMANALDIAK
OTSAILAREN 11 ETA
25EAN

Erreka guraso elkar-
teak antolatutako zine-
ma emanaldiak bi egun
horietan izanen dira,
arra tsaldeko 4:30ean.

TEKNIKA HIPOPRESIBOEN
IKASTAROA

Tailer-ikastaro honek
4 ordu izanen ditu eta
otsailaren 16 eta 23an
(19:30etik 21:30era)
Herrigunean burutuko

da. Bego Viela fisiote-
rapia uroginekologian
adituak emanen du. 

ANTZERKI EMANALDIA
Amico on the beach

antzerki  emanaldia
otsai laren 18an, arra -
tsaldeko 7etan eskaini-
ko dute.

Ion Amico eta Txori
Amico  (Ion Barbarin eta
Txori Garcia) keinu eta
mugimenduaz beteta-
ko ikuskizun honetan
murgilduko dira.  Ema-
naldi hau adin guztieta-
ko gazteentzat egina da
(5 urte 105 urte bitarte-
koentzat). Musika eta
umorez, bi pertsonaia

bitxi hauek opor bere-
ziak pasako dituzte: sur-
fistak, begirale, boxea-
lariak, arrantzale edo
igeriketa sinkronizatua
egiten dituzten erregi-
nak bilakatuko dira. Sa -
rrera debalde izanen da.

BIDAIA BIDEOAK
IKASTAROA, OIER
FUENTESEK ESKAINIA

Mugikorrarekin edo
argazki kamerarekin bi-
daia bideoak ikasteko
aukera izanen da. 12 or-
duko ikastaroa antola-
tuko da, lau saio izanen
dira eta bakoitzak 3 or-
du izanen ditu. Oier
Fuen tesek emanen du

(telekomunikazioetako
ingeniaria, ikus-entzu-
nezko freelancea katu-
bi.eus webgunean). 

Istorioak bideo bidez
kontatzen ahal dira, mo-
du erraz eta txukunean.
Bideoak, sentimendu-
ak adierazteko, artea
lan tzeko zein talde-la-
nean aritzeko aitzakia
dira: ongi pasatzeko ai -
tzakia. Apuntatzeko 618
485567 telefonora dei-
tu behar da eta prezio-
ak honako hauek dira:
erroldatuak 30 euro eta
ez erroldatuak 35 euro.
Apun ta tzeko  epea
otsai l aren 14ra arte za-
balik egonen da.

KULTURA � URTARRILAREN 12AN

Otsaileko kultur agenda anitza
eta adin guztientzat egokia da

ARYTXIBOKO ARGAZKIA

Josetxo Ezkurra Memorialean izena emateko epea zabalik
Erreka elkarteak hogeita zortzigarren aldiz antolatutako Josetxo Ezkurra Me-
moriala pilota txapelketan izen emateko epea zabaldu du. Eskuz banaka eta
lau eta erdiaren barrenean jokatuko den txapelketan, benjamin, alebin, infan-
til, kadete, jubenil eta senior mailako pilotariek eman dezakete izena otsaila-
ren 18ra bitarte. Horretarako, salaae@gmail.com helbide elektronikora idatzi
behar da eta izen emateko orrian, telefono zenbaki bat eta posta elektronikoko
helbide bat adierazi beharko dira. Txapelketa martxoaren 11n hasiko da eta
maiatzean edo ekainean jokatuko dituzte finalak. Maila guztietan txapelketa
irekia izanen da eta kanporaketa moduan jokatuko da. Igande goizez jokatu-
ko dira partidak. Argazkian, joan den urteko finalen ondotik, sari banaketa.

Uholdeen aurkako
planaren 
aurkezpena
Nafarroako Gobernu-
ak, udalarekin batera
pres tatutako plana be-
hin homologatua eta
Udal Batzak onartuta,
herritarrei aurkeztea
falta da. Donezteba -
rrek aukera izanen du-
te plan honen nondik
norakoak ezagutzeko.
Hitzordua otsailaren
21ean (asteazkena
19:00etan Herrigune-
an izanen da. Isabel
Elizalde kontseilaria,
Babes Zibileko ardu-
radunak baita Nafa -
rroako Inguremen Ku -
de a ketako teknikariak
bertaratuko dira. Aur-
kezpena osatzeko, eta
herritarrek plan hau es-
kura izateko, Udalak
azalpen eta aholkue-
kin argitaratutako es-
kuorria etxe guztieta-
ra igorriko du.

Euskaltegiko 
matrikula zabalik
Ikasturte honetako bi-
garren matrikulazio
epea zabaldu du eus-
kaltegiak. EGA edo C1
ateratzeko ikastaroan
izena emateko aukera
bada (larunbatetan 4
orduko ikastaroa). Ho -
rretaz gain, auto-ikas-
kuntzaren bidez (on-li-
ne) ere gainerako mai-
letan izena ematen ahal
da. Argibideak 948
451555 telefonoan edo
malerreka@ikaeuskal-
tegiak.eus helbidera
idatziz.

Hasiberriendako
bertso eskola
Mankomunitateak an-
tolatutako ikastaroa 10
ordukoa izanen da. Ma-
trikularen prezioak ho-
nako hauek dira: 20 eu-
ro; langabe  eta ikasle-
ek, 10 euro. Lekua eta
ordutegia partaide en
artean zehaztuko da. 

� FLASH
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Bisitari aunitz
bildu dira
aurten ere
inauterietan

TTIPI-TTAPA
Eguzkiaren goxota-

sunarekin, joaldunen
pulunpa soinuarekin eta
karroza eta mozorroen
harat honatekin giro
ederrean joan ziren hain 
bereziak diren inauteri-
ak. Kritikak kritika, sa-
laketak ere bai tartean,
itu ren   dar, zubietar eta
aurtiztarrak ez ziren
etxean  gelditu, eta hain -
bat egunez besta giro-
an murgildu ziren. 

Ortzegunarekin hasi
ziren inauteriak eta as-
teburuan ez zen joare
soinurik eta otordurik
faltatu; puska biltzen ere
ibili ziren.

Astelehenean, bakoi -
tzak bere herrian ederki 
gosaldu ondotik, joal-
dun, mozorro eta karro -

zak Iturenen elkartu zi-
ren. Joaldun kuadrilla
haundia bildu zen, 88
guztira: Zubietako 32 jo-
aldun (28 heldu eta lau
haur), Aurtizko 22 joal-
dun (20 heldu eta bi
haur) eta Iturengo 34
joal dun (24 heldu eta
hamar haur). Karroza eta
mo zo rroek ere ez zio-
ten hitzorduari hutsik
egin, eta horietan, ber -
tzeak bertze, inauteriak
«erres peta tzeko» alda -
rrikapenak egin ziztuz -
ten. Eguraldiak ere hu -
tsik egin ez zuenez, jen-
detza bildu zen Ituren-
go ikuskizuna ikustera. 

Asteartean, berriz,
Zubietan bildu ziren joal -
dunak, mozorroak eta
karrozak. Guztira 62 jo-
aldun elkartu ziren: 14
aurtiztar, 18 iturendar
eta 30 zubietar. Zubie-
tan ere gisa aunitzeta-
ko karrozak eta mozo -
rroak atera zituzten, eta
tartean, aldarrikapen
mezuak ere bai. 

OSPAKIZUNAK � ALDARRIKAPENEN INAUTERIAK

Urtetik urtera
gero eta joaldun
gehiago dira
inauterietan 

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA ETA IZASKUN ZUBIALDE
Eguraldia lagun, giro ederrean joan dira inauteriak Ituren, Aurtitz eta Zubietan. Ez da
umorerik faltatu. 

ITUREN-AURTITZ-ZUBIETA
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ITUREN-AURTITZ-ZUBIETA
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URROZ

Ortziraleko
afariarekin
hasiko diren
arren,
larunbata
izanen da egun
handia

Jaione ARIZTEGI
Ailegatu da inauteri-

en data bertze urte ba-
tez, eta dagoeneko ba-
koitzak prest-prest du
bere mozorroa. Ortzira-
leko afariarekin hasiko
dira inauteriak, baina la-
runbata izanen da egu-
nik handiena. 

Urtero bezala, hau -
rrak etxez etxe ibiliko di-
ra herrian eta gazteak
karrora igo eta base -
rrietan barrena bapo jan
eta edanez igaroko du-
te eguna, herria kolorez
eta umorez beteko du-
telarik. Horrez gain, ka -
rroan ibili ez direnen tzat

afaria izanen da He rriko
Ostatuan, eta gazteak
buelta akitzerakoan de-
nek bertan eginen dute
topo. Afalondoan musi-
karen doinupean dan -
tzan eta kantuan ibiltze-
ko aukera izanen dute
eta segur aski aunitzen-
dako igandean akituko

dira inauteriak.

Jaiotza
Urte berriarekin bate-

ra,   haur bat sortu da he -
rrian. Urtarrilaren 18an
jaio zen Ibai Matxiñena
Barberena. Lerro hauen
bitartez zorio   nak eman
nahi dizkiegu gura    soei.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 9AN ETA 10EAN

Inauteriak
asteburu
honetan
ospatuko
dituzte UTZITAKO ARGAZKIA

Argazkiko neska-mutil kuadrilla egun baserriz baserri ibiltzen da

NARBARTE

Larunbateko
mozorro
afarian
mozorro
originalenak
sarituko dituzte

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 7an, arra -

tsaldean, herriko ttikie-
nak, mozorroak jantzita
eta gurasoak lagun, ba-

serriz baserri ibiltzekoak
ziren. Biharamunean, or -
tze gun gizen egunean,
eskola koloreztatzeko te-
norea izanen dute. Es-
kolako ikasleak, ipuine-
tako pertsonaiak gai di-
tuztela, herrian barna ibi-
liko dira. Ondotik, haur,
guraso eta irakasleek
Herriko Ostatuan bazkal-
duko dute. Bazkalondo-
an Orakundeko jokoez
gozatzeko tenorea iza-

nen dute. Bertzeak ber -
tze, aulki jokoan jolastu-
ko dira eta begiak tapa-
tuta dituztela, oilarraren
bila ibiliko dira. Ttikienek
arratsaldeko meredua-
rekin borobilduko dute
eguna. Ortziralean, o -
tsailaren 9an, gazteek
hartuko dute lekukoa,
mozorro afaria eginen

dutelarik. Era berean,
mozorro lehiaketa egi-
nen dute. Maiordomo-
ek, Itxaso Iriarte eta Yous-
effek, hiru mozorro ori-
ginalenak aukeratzeko
epaimahaia osatuko du-
te eta afalondoa DJ En-
darak girotuko du. Au-
nitzek biharamunera ar-
te luzatuko dute gaba.

Larunbatean, indarrak
be rrartzeko 10:00etan
gosaria izanen dute. Ba-
po gosalduta, Itxaso eta
Irati trikitilarien musika-
ren doinupean baserriz
baserri ibiliko dira, ilun -
tzera arte. Gauean hel-
duek, etxez etxe ibiltzen
ez direnek, afaria eginen
dute. 

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 7TIK 10ERA

Mozorro
bestan
murgildu dira
herritarrak

UTZITAKO ARGAZKIA

Egunotan mozorroturik ibiliko dira Narbarteko gazteak.
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MALERREKA

Hamar saio
izanen dira eta
lekua, eguna
eta ordua
partaideek
zehaztuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Manko-

munitateak eta Nafa -

rroako Bertsozale Elkar-
teak, elkarlanean, hel-
du hasiberriendako
bertso eskola ikastaroa
antolatu dute Malerre-
kan. Hamar saio izanen
dira eta lekua, eguna eta
ordua izena ematen du-
ten partaideen artean
zehaztuko dituzte.

Izena emateko 948
451746 telefonora dei-
tu edo euskarazerbi -
tzua@malerreka.infolo-

cal.org helbidera idatzi
behar da, otsailaren 14a

baino lehen. 20 euro or-
dainduko da matrikula

(ikasle zein langabeek,
aldiz, 10 euro).

EUSKARA � OTSAILAREN 14A ARTE APUNTA DAITEKE

Heldu hasi-
berriendako
bertso eskola
antolatu dute

TESTUA ETA ARGAZKIA: JAIONE MINDEGIA

Oizko inauteriak ospatu dituzte ilbeltzaren 20an
Oizen inauteriak ospatu zituzten ilbeltzaren 20an. Larunbat goizean elkartean
gosaria egin zuten. 11:30 aldera haur gazte zein helduak denak mozorratuta
etxez etxez ibili ziren Agerralde akordeoilariarekin. Eguerdian bazkaria izan zu-
ten herriko elkartean, eta goizean iritsi ez ziren etxeetara bisita egin zuten arra -
tsaldean. Goizean eguraldiak ongi iraun zuen arren, arratsaldean euria hasi zu-
en. Halere, eguraldi kaxkarrari aurpegi alaia jarri eta gauean afaria izan zuten
Herriko Ostatuan. Inoiz baino jende gehiago animatu zen mozorratzera eta etxe -
tan barna ibiltzera. Beraz, giro bikainean joan ziren inauteriak.
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4,9 milioi
euroko
inbertsioa
eginen dute

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak, urtarrilaren 31ko
bilkuran, Belateko eta
Almandozko tuneletan,
N121A-ean egokitzape-
nak egitea onartu zuen.
Au rrekontua 4.912.000
eurot ik goit ikoa da
(BEZ a barne). Bertzeak
ber tze, larrialdietarako
bi baz terbide, likido toxi -
koendako drainatze-sis-
tema eta suteak jasate-
ko moduko kableak pa-
ratu nahi dituzte. 

Maiatzean hastea
aurreikusten dute eta
lan horiek guztiak egi-
teko, gehienez ere, zazpi
hilabete izanen dituzte.
Denbora tarte horretan
distantzia luzeko ibilgai-
luak (trafiko astunaren
%60a N121Atik ibil tzen
da) A15ean barna ibil -

tzeko gomendioa egin
dute. Edonola ere, tra-
fikoa Belate zaharretik,
hau da, NA-1210etik,
bideratua izanen da. 

Proiektu luzeena Be-
lateko tuneletako ba-
lizko bazterbideei da-
gokiena da. Bakoitza
noranzko batean erai-

kiko da, arrisku egoe-
retan ibilgailuak geldia-
razteko aterabidea es-
kainiz. Horrela bada, le-
hendik dauden lauei (bi
alde bakoitzean) bi ho-
riek gehituko zaizkie.
Egokitzapen horren bi-
dez, Europako araudia-
ren eskariari erantzunen

diote, tunelaren 500
metroko toki gehigarria
eskainiz. Kasu honetan,
2.960 metrokoa izaki,
azpi-egitura horrek sei
behar ditu, halabeha -
rrez. Almandozkoak,
berriz, 1.210 metro di-
tuenez, nahikoa du al-
de bakoitzean duen

bazterbidea. Bazterbi-
de bakoitzak 40 metro
luze eta 3 metro zabal
izanen ditu eta 40 me -
troko distantzia izanen
da batetik bertzera. Era
berean, larrialdi gunea
eta bi su-itzalgailu ere
izanen dituzte. 

Likido toxikoen drai-
natze-sistemaren hel-
burua, berriz, tuneleko
isurketak biltzea da.
Horretarako, tuneleko
galtzadaren izkin bate-
an sareta-kanala jarriko
da eta bukaeran koipe-
gabetzeko-kutxatila iza-
nen du. Azkenik, sua ja-
saten duten kableak pa-
ratuko dituzte bi tune-
letan. Horrela, zirkuitu
elektrikoak hobetuko di-
tuzte.

Lan horien xedea se-
gurtasun eta hornidura
gabeziei aurre egitea da.
Horrela bada, lan horiek
eginda, araudia oso-
osorik betetzeko eba-
kuazio-tunelak baino ez
lirateke faltako. 

AZPIEGITURAK � MAIATZETIK AITZINERA, ZAZPI HILABETEZ

Europako araudira egokitzeko lanak
egiteko Belateko tunelak itxiko dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi bazterbide, suaren aurkako kableak eta likido toxikoendako drainatzeak jarri nahi dituzte.

GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Otsaileko lehen asteburu-

an abiatu zen Bardoak ekime-
na. Eskualdean Beran eta Lei -
tzan aditu ziren lehen bertso-
ak.

OOttssaaiillaarreenn 99aann, ortzirale-
an 19:00etan Lesakako Arra-
non eginen den bertso-me-
renduan he rriko Unibertsola-
riak (Eneko Fernandez, Iban
Garro, Josu Sanjurjo eta Jon
Silveira), Barañaingo Baraki-
ñak taldearekin ariko dira.

OOttssaaiillaarreenn 1177aann, larunba-
tean 18:00etan Elgorriagako
ostatuan eginen duten ber tso
merenduan Baztan-Malerre-
kako Addams familia (Iker Go-
rosterrazu, Amaia Elizagoien,
Egoitz Gorosterrazu eta Alazne
Untxalo) Barañaingo Barañe-
tak taldearekin ariko da. Bien
bitartean, bigarren faserako
sailkapenaren bila, bertze saio -
tan ariko dira eskualdeko or-
dezkariak: Leitzako Aldatzea
komeni (Diego Riaño, Mikel

Azpiroz, Aitzol Eizmendi eta
Xabat eta Joanes Illarregi ana-
iak), Berako Ibardin: Hiru ta
lau dira zazpi (Patxi Castillo,
Aitor Elexpuru eta Julen Ze-

laieta) eta Lesaka-Auritzeko
Amortziaren eliobak (Josu,
Kristiñe eta Maddi Ane Txo-
perena anai-arrebak eta Ai-
mar Karrika lehengusua).

BARDOAK 2018

Lehen faseko azken saioak Lesakan
eta Elgorriagan eginen dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Bardoak ekimeneko aurkezpenean izan ziren eskualdeko bertsolariak.
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, ikas-

turtean zehar, hainbat
saio jarriko ditu mar txan
Solaslalaguna egitas-
moak. Urteko lehenbi-
zikoa hau izanen da:
Euskalkide aldaera Eli-
zondoko zahar-etxean
eta Doneztebeko herri-
gunean (Santa Luzia
plazan). Tokian tokiko
mintzamolde jatorrak
ikasteko eta horretan
aritzeko espazioak sor-
tu nahi ditu Baztan-Bor -
tziriak-Malerrekako So-
laslaguna egitasmotik
abiatu eta Elizondoko
Francisco Joaquin Iri-
arte zahar-etxearen eta
Arkupeak jubilatuen el-
kartearen laguntza iza-
nen duen ekimenak. 

Helburu zabalago
batzuetan ere kokatua
dago, hizkuntza portae-
ran eragitea, adineko
pertsonekin hartu-ema-
nak sortzea eta ondare
inmaterialaren erama-
leak diren heinean, ho-
rien esperientziez ikas-
tea, bertzeak bertze.

Elizondoko Francis-
co Joaquin Iriarte za-
har-etxean hiru saio egi-
nen dituzte otsailaren 2,
16 eta 23an, ortzirale-
an, 17:00etatik 18:00 -
etara bitarte. 

Donezteben, aldiz, bi
saio eginen dituzte, o -
tsa  i laren 17an eta 24an,
larunbatetan 11:00eta-
tik 12:00etara.

Izena emateko 610
920673 telefonora dei-
tu (Ana Aroztegi) edo
solaslaguna@topagu-
nea.eushelbide elektro -
nikora idatzi behar da.

EUSKARA � ELIZONDOKO ZAHAR-ETXEAN ETA DONEZTEBEKO HERRIGUNEAN

Euskalkide egitasmoa
antolatu du aurten ere
Solaslagunak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Euskalkideak Elizondoko zahar-etxean, 2016an.
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Bien bitartean,
Azkaine eta
Baionara 118
lagun joanen
dira, 2018ko
bidaiei hasiera
emanez

Fernando ETXEBERRIA
Urtero bezala, aur-

ten ere, herriz herriko
bestak eta bazkariak os-
patuko dituzte Arkupe-
ak elkarteko kideek.
Herri batzuetan hasiak
dira dagoeneko; bertze
batzuetan, berriz, dato-
zen egunetarako aurrei-
kusitako egunen zain
daude. Bien bitartean,
2018ko bidaiak egiten
hasiko dira. 

Eratsunen izan zuten
lehendabiziko hitzor-
dua, urtarrilaren 28an.
30 lagun bildu ziren
12:30ean elkarteko ki-
de hildakoen omenez
mezara joateko. Ondo-
tik, Elizetxen bazkaldu
zuten. Bazkalondoan
mus txapelketa ospatu
zuten, Migel Baleztena
eta Juanitiko Estanga
bikotea gailendu ziren,
Antonio Telletxea eta
Calixto Estangari iraba-
ziz. Aitzitik, Elizetxeren
behin-betiko itxieraren
ondotik, heldu den ur-
tera begira, berriz ere,
Ezkurrara joan beharko
dute eratsundarrek.

Otsailaren 3an, be -
rriz, Oronoz-Mugairiko
Urgain jatetxean bildu
ziren Almandoz, Berroe-
ta, Aniz, Ziga, Arraioz,
Oronoz-Mugairi, Oiere-
gi, Narbarte eta Lega-
sako elkarteko kideak.
Horiek ere, mahaiaren
bueltan karta jokoetan

aritu ziren, mus txapel-
keta egin zutelarik. Bi-
haramunean, otsailaren
4an, Etxalarkoek hartu
zuten lekukoa, Herriko
Ostatuan izan zutelarik
hitzordua. 

Aranztarrek besta
eguna otsailaren 11ra-
ko, iganderako, dute
aurreikusita. 12:00eta-
ko mezarekin hasiko du-
te eguna, eta Pablone-
an bazkaldu ondotik,
musean aritzeko auke-
ra izanen dute. Elizon-
don, berriz, musa otsai -
l aren 14an, Saioa osta-
tuan, izanen badute ere,

biharamunean 12:30 -
ean meza eta 13:30ean
Santxotenan bazkaria
izanen dituzte. 

Baztangoitiar, urda-
zubiar eta zugarramu-
diarrak Arizkunen iza-
nen dute topagunea, o -
tsailaren 16an. 12:30eko
mezaren ondotik Etxe -
berria jatetxean bazkal-
duko dute. Musean ari -
tzeko aukera, aldiz,
bezperan izanen dute,
15:00etan. 

Egun berean Elgo -
r r i agako  Os ta tuan
16:30 ean Zubieta, Itu-
ren eta Elgorriagako

erre tiratuek musean
aritze ko aukera izanen
dute. Aitzitik, bazkaria
igandean, hilaren 18an
izanen dute, Hilarionen. 

Bien bitartean, Lei -
tza, Areso eta Larraun -
goek 11:00etako meza
eta Sagastiko bazkari-
az gozatuko dute, Lei -
tzan. Musa, ordea,
otsai laren 10ean izanen
dute, 18:00etan, elkar-
tean. 

Irungo, Berako eta
Iparraldeko kideak Be-
rako Zalain jatetxean
bazkalduko dute, otsai -
laren 18an. Doneztebe,

Donamaria, Gaztelu, Oiz
eta Urrozekoek, berriz,
Doneztebeko Belarran.
Bazkalondoan karta jo-
koan murgilduko dira.
Sunbildarrak hurrengo
astean, hilaren 25ean
bilduko dira, Ariztigain
kanpinean. 11:00etan
izanen dute musa, eta
ondotik,  14:00etan
bazkaria. 

Azkenik, ezkurrarrak
martxoaren 4an Marga-
rita Juanotenaren he-
riotza oroitarazteko
bilduko dira, urteko ha-
siera samina, ahal den
neurrian, gozotzeko. 

Bidaiak
Otsailaren 22an ha-

siko dituzte 2018ko bi-
daiak, Baionara eta
Azkaingo oihal fabrika-
ra joanen direlarik. Le-
hendabiziko ateraldi ho-
netarako 118 lagunek
eman dute izena, eta
beraz, bi autobusetan
joanen dira. 

Batzuek Azkaingo oi-
hal fabrika bisitatzen du-
ten bitartean, bertzeak
Baionan barna ibiliko di-
ra; eta ondotik, alde-
rantziz. Bi lekuak bisi-
tatu ondotik, Dantxari-
neko Oihana jatetxean
bazkalduko dute, Jo-
seanen musikak girotu-
ta dantzan eta kantuan
ibiltzeko aukera izanen
dutelarik.

Aurtengoan bizpahi-
ru eguneko ateraldien
artean, Alpeetakoa eta
Kosta Urdinekoa dira
deigarrienak. Mediterra -
neoko itsas bidaia irai-
lean eginen dute. Ora-
indik orain, datak ze-
hazteke daude, bidaia-
agentziek proiektuak
aurkezten dituztenean
zehaztuko dira. 

GIZARTEA � URTARRILAREN 28TIK MARTXOAREN 4RA  

Elkarteko kideen herriz herriko besta
eta bazkariekin hasiak dira

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Eratsunen izan zuten lehendabiziko hitzordua, urtarrilaren 28an.

ARKUPEAK
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Astelehen
eguerdian
aterako da
konpartsa
Afrika gaiarekin
eta asteartean
Zahagi-dantza

TTIPI-TTAPA
Inauteriak gainean

ditugu. Astelehena eta
asteartea izaten dira
egun handiak, baina
igandean gaztetxoen
zahagi dantzarekin, Ira-
ti eta Mariaren eskutik
izanen den dantzaldia-
rekin eta mozorroen afa-
riarekin hasiko dira. 

Astelehenean, mo-
zorroak baserrietan
dauden bitartean, pla-
za apainduko dute eta
eguerdian disfraz eta
karrozen kontrapasa
eginen dute herrian, A -
frika gaiarekin. Heldu-
ek bazkaltzen duten bi-
tartean, ttikienek taile -
rrak eta zinea izanen di-
tuzte Goxalin eta gero
txokolatea banatuko
dute. Arratsean mozo -
rroak dultzaineroekin
etorriko dira herrira buel -
tan eta gero afaria iza-
nen dute.

Asteartean herrian
barna ibiliko dira mozo -
rroak eta zahagi dan tza
dantzatuko dute arra -

tsaldean. Arratsaldez
eta gauez musika iza-
nen da Ainara eta Dani
Narbarterekin eta mo-
zorroen afaria.

Inauteriak bukatze-
ko, kontuen eguna iza-
nen dute otsailaren
17an, larunbatarekin.
Poteo musikatua izanen
dute Igandea txaran -
garekin eguerdi eta arra -
tsalde partean. Tartean,
mozorroen bazkaria.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 17AN

Kontuen
Egunak
borobilduko
ditu inauteriak

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

San Anton eguna ospatu zuten aurten ere
San Anton eguna ospatu zuten ilbeltzaren 17an. Izen bereko baselizan meza
ospatu zuten eta gero, azienden bedeinkazioaren ondotik, salda eta pintxoak
banatu zituzten.

Malerrekan eta Bortzirietan
puntu bana eta Leitzaldean
eta Baztanen bina paratzea
aurreikusten dute

TTIPI-TTAPA
Etxeko hondakin arriskutsuak, erai-

kuntzako obra ttikiko hondakinak eta
inausketakoak birziklatu eta berrerabilt-
zeko zerbitzua sustatzen hasiak dira da-
goeneko. Ilbeltzaren 23an Garesekoa ja -
rri zuten abian. Aurten eta heldu den ur-
tean 3,5 milioi euroko inbertsioak eginen
dira, Nafarroako  11 mankomunitatetan.

Puntu garbiak Tokiko Inbertsioen Pla-

neko funtsekin (2,8 milioi euro), Honda-
kinen Kontsortzioekin eta Iruñerriko Man-
komunitatekoekin (0,7 milioi euro) finan -
tzatuko dira. Eta horren bidez, hondakin
gutxiago sortu eta berrerabiltzea lortu
nahi da. Horren harira, 2017-2027 Plana
aipatu zuen Elizaldek, hondakinen %65a
gaika biltzearen aldeko apustua eginaz.

Era berean, Nafarroako Gobernuak
neurri horiekiko duen konpromisoa aza-
leratu nahi izan du. Bertze ekimen ba -
tzuen artean Hondakinen Prebentziora-
ko eta Ekonomia Zirkular alderako Tran -
tsiziorako Bulegoa jarriko da abian, «Na-
farroa ildo horretan erreferentziazko gi-
zarte bilakatzen laguntzeko, lehengaien
erabilera arduratsua eginez, tokiko ba-

liabideak ahalik eta gehien aprobetxatu
eta murrizteko, berrerabiltzeko, konpon -
tzeko eta birziklatzeko araua etengabe-
ko zirkuluan aplikatuz, naturaren bera-
ren funtzionamendua imitatuta».  

HONDAKINAK

Nafarroako Gobernuak 2,8 milioi euroko 
inbertsioa eginen du puntu garbiak jartzeko

UTZITAKO ARGAZKIA

Orain arteko puntu garbiak eta etorkizunerako
aurreikusten direnak, mapan.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Zahagi-dantzak izaera berezia ematen die inauteriei.
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LEITZA

81.500 euroko
kostua izanen
du eta %65a
diru-laguntza
bidez
ordainduko da

TTIPI-TTAPA
Udalak herrian zuntz

optikoa hedatzeko proi-
ektua dela eta, urtarrile-
an Orange edo INSYTE
enpresak norbanako
edota auzokide elkarteei
loturak egiteko behar di-
ren baimenak eskatzen
hasi direla jakinarazi du. 

Aurten zuntz optikoa
Leitzaraino ekarriko da
eta laster etxe guztiak
saretu ahalko ditu. Ho -
rrela, herrian internet zer-
bitzu hobea eta azkarra-
goa bermatzea da as-
moa. Guztira 81.500 eu-
roko kostua izanen du.

Alabaina, %65a diru-la-
guntzen bidez ordaindu-
ko da. 

Urtarrilaren 30ean ha-
si ziren Orange edo IN-
SYTE enpresak etxeja-
be edo azokideekin ha -
rremanetan, zuntz opti-
koa hedatzeko egin be-
harreko baimenak eska -
tzen.

EDERBIDEA PROIEKTUA
ERE AURRERABIDEAN

Aitzitik, zuntz optikoa-
ren hedapena ez da proi-
ektu bakarra.Ederbidea
proiektuaren lan-taldea
ere buru-belarri ari da la-
nean. Besteak beste, ur-
tarrilaren 31n Plazaolan
bildu ziren. Proiektu ho -
rren bidez, Plazaolako
gel tokian, biltegiaren
eraikinean zaharberritze
lanak egin eta komun pu-
blikoak jarri
nahi dituzte.

GIZARTEA � URTARRILAREN 30EAN

Zuntz optikoa hedatzeko behar diren
baimen eskaerak egiten hasiak dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolako zuzendariari babesa emateko
elkarrataratze jendetsua
Erleta eskolako zuzendariari izaera sexista eta ma -
txis ta duten pintadak egin zizkioen. Halako gertaka -
riak salatzeko, urtarrilaren 26an elkarretaratzea egin
zuten eskolako atarian. Euriak ez zuen jendeak par-
te-hartzea galarazi eta aterkiz bete zuten ataria. 

ARGAZKIAK: NEREA MAZKIARAN

Giro ederrean joan dira inauteriak
Ilbeltzaren 27tik 31ra bitarte karrikak kolorez jantzi zituzten herritarrek eta ikus-
le dezente bertaratu zen herrira. Ostiraleko umeen kalejirarekin hasita, bazkariak ,
etxez etxeko eskea, karaokea, atsaureak, musika, puzgarriak, Kalean otso etxe-
an uso ikuskizuna... geldirik egoteko aitzakiarik ez zuten izan haur, gazte zein
helduek. Baina zalantzarik gabe, ikusmira handiena igandeko mozorro eta gur-
dien kalejirak piztu zuen. Incansables txaranga lagun, hilabete luzeetako lana
plazaratu baitzuten. Astelehenean, berriz, 2008an berreskuratutako tradizioa
berriz ere herrian errotzen ari dela ikusi zen. Geroz eta ederrakoak diren alanbre
oinarriz eta paper koloretsu zein lumez eginiko zapelak dira horren lekuko. 

Ba al zenekien
Anikote kiroldegiko ikastaroetan izena emate-
ko epeak zabalik jarraitzen duela? Hainbat ikas-
tarotan (pilates, zumba, dantza latinoak...) orain -
dik apuntatzeko tokia dago. Izena emateko 948
510719 telefonora deitu behar da.

?
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Ohiko
batzarrean
2018ko
aurrekontuak
onartu ditu

TTIPI-TTAPA
Udalak urtarrilaren

29ko ohiko batzarrean
aurrekontuak eta plan-
tilla organikoa onartu zi-
tuen, 2018rako aurre-
kontu (zerga zein inber -
tsioak) eta gastuen non-
dik norakoak mahaira-
tuz.

Aurrekontuei dago-
kienez, zerga tasak izoz -

tea erabaki zuten, eta
beraz, aurtengo urtean,
behinik behin, ez dute
gorakadarik izanen.

Era bertsuan, dato -
rren urtera begira, egi-
teke dituzten inbertsioez
hitz egin zuten. 67.000
euro inguru in ber   ti tzea
aurreikusi zuten.

Alde batetik, 40.000
euroko inbertsioa  zuntz
optikoarentzako kanali-
zazioak egiteko izanen
li tzateke. Nafarroako
aurre kontuak onartu
bezain laster ekingo lio-
kete lan ho rri. Bestalde,
Sastinetik hasita eliza-
rainoko kalean manteni -

men duzko konponketak
eginen dituzte, asfal toa
txukunduz. Horreta rako
6.000 euro ingu ru ko
inber tsioa egingo dute. 

Landa Garapeneko
Programaren baitan di-
ru-laguntza bat lortuz
gero, eskola zabaltze-
ko eta herriari erabilera
anitzeko areto bat es-
kaintzeko asmoaz ere
jardun zuten. Kasu ho -
rretan 70.000 eurotik
%70a, 49.000 euro, di-
ru-laguntzetatik jasoko
lukete; gainon tzeko
%30a, hau da, 21.000
euro, berriz, Udalak or-
dainduko beharko luke.

BI LANGILEREN
KONTRATAZIOA

He rriko mantentze
lanetan aritzeko bi lan-
gile kontratatuko dituz -
tela ere adostu zuten. 

Horrela bada, deial-
dia zabaltzearekin ba-
tera, aurreko urteetako
joera ikusirik, emaku-
mezkoek ere parte har -
tzeko deialdia luzatu du-
te, aintzat hartuko dire-
la esanez. Bide batez,

lan guztiak ez direla fi-
sikoki gogorrak gogo-
rarazi dute. Areago, kon-
trataturiko pertsonen
ezaugarrietara egoki -
tzeko prestutasuna is-
latu dute. 

Horren harira, inte-
resdunek Nafarroako
Enplegu Zerbitzuan ize-
na ematea oso garran -
tzitsua dela
jakinarazi 
dute. 

GIZARTEA � URTARRILAREN 29AN

Udalak herriko bi langile 
kontratatzeko deialdia egin du

Ba al zenekien
Inauterietako larunbatean mozorro lehiaketa egin
zutela? Jende andana bildu zen eta askok biha-
ramuneraino luzatu zituzten inauteriak.

?

ARESO



Irailaren 22 eta
23an eginen da
XXXI.
Lehiaketa-
Enkantea,
kartel eta esku-
orrirako irudiak
aukeratzeko

TTIPI-TTAPA
Piriniotar arrazako

behi eta bere ingurua
gaiarekin argazki lehia-
keta antolatu dute, bi-
garren urtez, Baztango
Udalak eta Aspina eta
Conaspi erakudeek. Le-
hiaketaren xedea, ira-
ilaren 22an eta 23an os-
patuko den Behi-Azien-
da Piriniotarraren XXXI.
Lehiaketa-Enkante Na-
zionala iragarriko duen
kartel eta esku-orrirako
argazkia aukeratzea da.

Lanak aurkezteko
epea ekainaren 15ean
(ortziralea) 14:00etan
akituko da. Eskura aur-
keztu daiteke Baztan-
go Udalaren bulegoe-
tan (CD, DVD edo pen-
drive batean) edo pos-
ta elektronikoz baztan
@baztan.eus helbidera
igorrita (2 MB gehienez).
Parte-hartzaile bakoi -
tzak hiru argazki aur-
kezten ahal ditu gehie-
nez ere, berak eginda-
koak eta argitaratu ga-

beak. Aspina elkarteko
ordekari batek, bi abel -
tzainek, argazkigin tzan
aditu batek eta Baztan-
go udal zinego tzi batek
osatuko duten epaima-
haiak hiru argazki one-
nak sarituko ditu 400,
200 eta 100 euroko sa-
riekin. Horretaz gain, le-
hen saria lor tzen duen
argazkia kartelean  eta
liburuxkaren azalean
agertuko da. Bertzeak,
berriz, aipatu liburuxka
horretan eta behi-azi-

enda lehiaketaren pu-
blizitaterako bali abi -
deetan ere erabiliak izan
daitezke. Sari-ba  na ke -
ta behi-azienda pirinio-
tarraren lehiaketaren
egunean eginen dute. 
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KULTURA � EKAINAREN 15A ARTE AURKEZ DAITEZKE

Piriniotar
arrazako
behien argazki
lehiaketa
antolatu dute

BAZTAN

TESTUA ETA ARGAZKIA: AINHOA LARRETXEA

(H)ilbeltza akitzeko solasaldi jendetsua Arizkunenean
Iratxe Fresneda, EHUko irakasle eta ikerlariak, eta Irati Jimenez idazleak eman
zuten hitzaldia, Arantxa Iturbe kazetari eta idazleak moderatuta. 80 bat lagun
bildu ziren  Elizondoko Arizkunenea Kultur Etxean ilbeltzaren 20an. Genero bel -
tzean esterotipoek duten indarra izan zuten mintzagai. Irati Jimenez Zinema
klasikoaz solastatu zen, batez ere, femme fatale arketipoa landu zuen. Ira txe
Fresnedak, berriz, emakumeen papera aztertu zuen Eskandinavian sortutako
serietan. Hitzaldiaren ondotik, Erratzun segitu zuen Hilbeltzak. Eguerdian bazka-
ria izan zuten, arratsaldean hiru liburu eta antzerki baten aurkezpena izan zi-
ren eta eguna akitzeko Susmagarrien gaua. Biharamunean, Anizen mendia izan
dute kontakizun antzeztu baten eszenaleku eta igande arratsean, Iruritan,
Hama(h)iru ate ikuskizuna eskaini zuten. Honenbertzez, Nobela Beltzaren As-
tea akitutzat eman zuten.

ARGAZKIA: NEREA BEGINO
Igantziko Nerea Beginoren
argazki honek irabazi zuen

iaz lehiaketa.

TESTUA ETA ARGAZKIA: AINHOA ASTIZ

Lekarozko inauteriak asteburuan 
Otsailaren 9 eta 10ean inauteriak ospatuko dituzte
Lekarozen. Ortziralean, eskolara bisita egin ondo-
tik, baserriz baserri triki-panderoekin ibili eta La -
rraldea sagardotegian afalduko dute. Larunbate-
an, herriko etxeetan ibiliko dira akordeoilariarekin. 



110 jokalarik
osatzen dute
kluba

TTIPI-TTAPA
Baztan Kirol Taldeko

talde guztien aurkezpe-
na egin zuten ilbeltza-
ren 27an Elizondoko ki-
roldegian. Ttikienetatik
hasi eta senior mailako-
ak bitarte, 110 jokalarik

osatzen dute taldea eta
bere ekipazio berriare-
kin atera zuten argazkia.

Aurkezpenaren on-
dotik, aurten Ainhoa As-
tiz lekaroztarrak gida -
tzen duen talde nagu-
siak lauko finalean sar -
tzeko partida garran -
tzitsua zuen eta bilduta-
ko zaleen berotasunari
esker, sail kapena lortu
zuen seniorren taldeak.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Berroetan parking berria egiteko 3.000 euroko inbertsioa
Berroetako herriaren eskarizl, herriko plazaren ondoan parking publikoa egin
du Udalak. Autoak aparkatzeko tokia lurzati partikular batean egin da eta, horre -
tarako, Berroetako herriak lurraren jabearekin hitzarmena egin du. Baztango
Udalak legar eta harri-xehezko plantxa prestatu du, guztira 3.000 euroko in-
bertsioa eginez. Aparkalekuak herriak zituen trafiko arazoak konponduko ditu,
herri ko plaza aldioro aparkaturiko autoz gainezka egoten baitzen. Baztango
Udaleko gobernutik adierazi dutenez, «bailarako herriek egiten dituzten hitzar-
menei balioa» ematen dietela, eta horregatik, herriak egindako hitzarmena oi-
narri hartuta inbertsioa egin du. Aparkalekua egin den lurzatia pribatua eta urba -
nizagarria da. Etorkizunean bertan eraikiko balitz, ingurunea urbanizatu behar-
ko litzateke eta autoak aparka tzeko tokiak prestatu, baina epe laburrean hala-
korik gertatuko ez denez, he rriko arazoak konpontzeko aipatu lanak egin dira. 

KIROLA � ILBELTZAREN 27AN

Talde guztien
aurkezpena egin
du Baztango BKT
eskubaloi
taldeak

BAZTAN

ARGAZKIA: EDURNE BIGURIA
BKT taldea osatzen duten
110 jokalariak, entrena -
tzai le eta laguntzaileekin.
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Urteko
mantentze-
lanak 30.000
euroko kostua
izanen lukeela
erantzun dio
udal gobernu
taldeak

TTIPI-TTAPA
Baztango Geroa Ba-

ik, Udalean EH Bildu eta
Baztango Ezkerrak
osatzen duten udal go-
bernuari eskatu dio
2018ko Nafarroako Au -
rrekontuetan dauden
100.000 euroak Elizon-
doko plazako eraikine-
an inbertitu ditzan, ha-
ran osoko bizilagunei
eskaintzen zaizkien zer-
bitzuak hobetzeko hel-
buruarekin. 

Geroa Baiko Udal tal-
deak esplikatu duenez,
Nafarroako Parlamen-
tuak 100.000 euroko zu-
zenketa onartu zuen aho
batez, Geroa Baik egin-
dako proposamenaren
ondorioz, eraikin horren
hobetzeko. Aldi berean,
Udal Gobernuak eraikin
horrekin agertzen duen
«nagikeria» kritikatu du,
«azken zazpi urte tan  ez
baita lanik egin han.
Utzi  keria eta abandonu
itxura erakusten du erai-
kinak, haranaren irudi-
ak merezi ez duena» .

ZERBITZUAK
«Elizondoko plazako

eraikina haran osoko bi-
zilagunei eskain tzen
zaizkien zerbitzu publi-
koak kokatzeko asmoa-
rekin proiektatu zen: Tu-
rismo Bulegoa, Bake

Epaitegiak, Kultura eta
Kirol arloko bulegoak,
ekitaldi zibilak egiteko
areto bat, Nortasun Agi-
riaren edota Ira txe Kon -
tsumitzaileen Elkartea-
rendako unean uneko
bulegoak bilduko zitu-
en erabilera ani tzeko
aretoak, baita gaitasun

eza duten per tso nen -
dako komunak instala -
tzeko ere», gogorarazi
du Geroa Baik. Udal tal-
dearen ustez, «ezinber -
tzeko garran tzia du la-
nen akitzeak eta eraikin
honen abian jartzeak,
orain bertze zerbaitera-
ko eta zailtasunekin ibil -

tzen diren espazioak
libratuz. Bake Epaitegi-
ak, kon parazione, He -
rriko Etxe tik urrun gel-
ditzen dira, bi eraikine-
tan eskain tzen diren zer-
bitzuak elkarren artean
aski lotuak badira ere». 

Geroa Baik gogora-
razi nahi du 2016an EH

Bildu eta Baztango
Ezkerraren aurrekontuei
bere babesa eman zie-
la, aur kez tutako hiru
zuzenke ta onartu ondo-
an. Horietako batean
30.000 euro bereizten
ziren eraikin honen la-
nekin hasteko, «baina
ez da deus egin, eta ho -
rrek erran nahi du Udal
Gobernuak ez dituela
bete hartu zituen kon-
promisoak».

Geroa Baik Udal Go-
bernu taldeari eskatu
dio «lanen akitzea be -
hin goz serio har dezan»
eta azpimarratu du
«obrek  bere osotasune-
an 180.000 euroko kos-
tua badute ere, 2018ko
Nafarroako Aurrekon-
tuetan bereizi diren
100.000 euroak lanen
hasteko bulkaldi ede rra
direla». Eraikinaren la-
nekin akituz gero «gure
haraneko bizilagunei
zerbitzu hobeak ema-
teko moduan jarriko ga-
rela» uste du Geroa
 Baik.

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUKO AURREKONTUETAN DAUDEN 100.000 EURO

Elizondoko plazako eraikinean
inbertitzea eskatu du Geroa Baik

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Elizondoko plazako eraikinean zazpi urtez ez dela deus egin salatu du Geroa Baik.

BAZTAN

Proposatutako
zerbitzuak gaurgero
eskaintzen direla dio

TTIPI-TTAPA
Afera honen inguruan, udal

gobernuak kontu batzuk argitu
nahi izan ditu ohar baten bidez.
Hasteko, Geroa Baik plazako
eraikina akitu nahi badu umilta-
sun gehiago beharko lukeela us-
te dute EH Bilduk eta Ezkerrak,
«aipatu eraikina baztandarrek
hartutako beren oinordetza ezin
kaskarragoa baita». Geroa Baik

aipatzen dituen zerbitzuak gaur-
gero ematen direla oroitarazi du
Udal Gobernu taldeak.  «Hortaz,
eraikinak zerbitzu publiko berri-
ak emateari buruz ez du deus
suposatuko, baina bai manten -
tze-lan eta gastu arrunta igateari 
buruz, urteroko gastuak 30.000
euro ingu rukoak izanen baitira
(garbiketa 20.419, argia eta be-
rogailua 8.273 eta igogailua
1.600). Zerbitzu bera emateaga-
tik gastu arrunta handiagoa iza-
nen da». Bertze aferekin jarraikiz ,
Geroa Baik lortu duen 100.000
euroko laguntza no minatiboak

zer pen tsa ematen dio Udal Go-
bernu taldeari, «zeren landa ga-
rapenetik eskura tu badu, argi da-
go eraikinak landa-garapenare-
kin deus ikustekorik ez duela. Al-
di berean, iduri luke Geroa Bairen -
dako Baztango gabeziarik han-
diena beren eraikina dela, ohartu 
gabe gabezia aunitz daudela».
Aki tzeko, 2016ko aurrekontuetan
hi tzartutako 30.000 euroei buruz,
«Geroa Baik ongi dakien bezala
plaza moldatzeko eta be rri tzeko
erabili zen, bertan ziren metalez -
ko pergolak hondaturik arri skua
baitzekarten», dio oharrak. 

UDAL GOBERNU TALDEAREN ERANTZUNA:

«Urteko mantentze-lanak 30.000 euro kostako lirateke»
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BAZTAN

Ortzeguna
izanen da
neska-
mutikoen egun
handia eta
ortzirale eta
larunbatean
gazteak eskean
ibiliko dira

Nerea MORTALENA
Arraiozko haur eta

gazteak inauteri eta ora-
kunde egunaren zain
daude. Baztango he -
rrietan denbora batean
inauteriak soilik gazte-
ek egiten zituzten, eta
haurrek, berriz, orakun-
de, ‘egun ttun-ttun’ edo
oilar dantza ospatzen
zuten. Duela zenbait ur-
te, Arraiozen orakunde
eguna, aurreko egune-
an, asteazkenean, os-
patzen zen eta herri ko
haurrak base rriak bisi-
tatzen zituzten beren
kanta, irri eta alaitasu-
na hedatuz.

Gaur egun, ordea, or -
tzeguna izaten da nes-
ka-mutikoen egun han-
dia. Aurten, otsailaren
8an eginen dute. Goize -
an meza eta herritik bar-
na kantuz joaten dira,
herriko karrikak alaituz.
Eguerdian ohikoa den
orakunde eguneko me-
nua bazkaltzen dute eta
arratsaldean jokoak eta
eguneko momenturik
garrantzitsuena izaten
dute, oilar harrapatzea.

INAUTERIAK OTSAILAREN
9 ETA 10EAN

Arraiozen ere, urte
batzuk gibelera egiten
badugu, mutil gazteek
inauteriak egiten zi-
tuzten. Izan ere, etxez
etxe ibiltzen ziren akor-
deoi soinuaz alaiturik.
Lehenago hiru egun
irauten zuten inauteriek,
ortzegunarekin hasi eta
larunbatean bukatzen
zituzten. 

Gaur egun, noski, he -
rrian neskak eta muti-
lak ibiltzen gara eske-
an, eta inauteriek bi
egun irauten dituzte.
Aurtengoan, otsai laren
9an eta 10ean izanen
dira. 

Ortziralearekin has-
ten dira. He rriko gazte-
ek, goizean goizik, osta-
tuan elkartu eta berta-
ko baratzuri zopa eta
zenbait etxetan ematen
duten ze rri-puskekin
gosaltzen dute eta in-

dar nahiko hartu ondo-
tik, base rrietara joaten
dira, eskean akordeoi
musikaz lagundurik.

Larunbatean, berriz,
herrian aritzen dira es-
kean, Mardea auzotik
hasi eta Urrutian aki tzen
dute beren bueltaxka.
Eguna akitzeko, afari
herrikoia antola tzen da

Herriko Batzartegian eta
bertara edozein herritar
hurbiltzen ahal da. Mu-
sikaren lagun tzaz, adio
erraten diegu Arraioz ko
herritarrek inauteei.

ESKOLAN ERE OSPATZEN
DUTE

Eskolan ere haurrek
inauteriak ospatzen di-

tuzte. Ortziralean, mo-
zorrotu, herriari buelta
eman eta gero txokola-
tea hartuz akitzen dute
eguna. Larunbatean,
gazteak etxez etxe ibil -
tzen dira eta haurrek
gustura hartzen dute
gazteen bisita. Beraiek
ere mozorrotu eta egu-
naz gozatzen dute. 

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 8TIK 10ERA

Orakunde eta
inauterietan
murgilduko
dira Arraiozen

TESTUA ETA ARGAZKIAK: XABIER MARITORENA

Euskal Herriko mus txapelketa Arraiozen ere jokatu dute
Euskal Herriko hainbat txokotan bezala, Euskal Herriko Mus Txapelketa joka-
tu zen ilbeltzaren 20an. Arraiozko Arizti elkartean 11 bikote elkartu ziren eta on-
dokoa izan zen sailkapena: lehenbiziko postuan, Jose Luis  eta Eneko Karrika-
buru; bigarren postuan, Enkarna Andueza eta Marielen Pain; hirugarren pos-
tuan Aritz Alunda eta Garikoitz Larretxea; eta laugarrenean Xabi eta Migel Ma-
ritorena. Lehenbiziko hiru bikoteek otsailaren 24an Iruñean jokatuko den bi    ga -
rren kanporaketarako sailkatzea lortu dute.

ARGAZKIA: NEREA MORTALENA
Neska-mutikoek orakunde eguna ospatuko dute.

ARGAZKIA: NEREA MORTALENA
Gazteak eskean ibiliko dira ortziralean eta larunbatean.
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Astelehen
arratsaldean
haur eta
gurasoak
mozorroturik
aterako dira

Maitane MARITORENA
Otsailaren 10ean iza-

nen dugu orakunde Ani-
zen .  La runba tean
10:30ean eginen dute
hitzordua plaxa xa ha -
rretik etxez etxe ibiltze-
ko. Olentzerotan eta ur-
tetsetan ez bezala, ora-
kundetan etxez etxe As-
kagaindik hasiko dira,
goitiko karrikatik. Haur
eta gurasoak baserri-
tarrez beztituak puskak
biltzen ibiliko dira eske-
an: arrautzak, txistorra,
xingarra eta esnea.

Etxez etxe ibili ondo-
tik, 14:00etan bazkaria
izanen dute Mendiarte
kultur elkartean, eta se-
gidan, laurak aldera, jo-
koen txanda izanen da.
Jokoetan, printzipale-

nak haurrak baldin ba-
dira ere, Anizen heldu -
xe agoak ere aritzen di-
ra jostetan. Ilunabar al -
de ra, hondarreko jokoa
oilar harrapatzea izaten
da.

Jokoak akituta txo-
kolatada jateko aukera
izanen da, eta akitzeko,

etxez etxe bildutako
puskekin afaria izanen
da: tortilla txistorrare-
kin, xingarra...

Astelehen arratsal-
dean, otsailaren 12an,
haur eta gurasoak be -
rriz ere bestan ibiliko di-
ra, kasu honetan mozo -
rroturik. Anizko inaute-

riak ilbel tzaren 20an izan
baziren, haurrek ere be-
ren mozorro besta iza-
teko, hondar urteetan
inauterietako astelehe-
narekin mozorroa soi-
nean herriari itzulia ema-
ten diote eta arratsal-
dean merendua eginen
dute elkartean.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 10EAN 

Orakunde eguna ospatuko
dute larunbatean Anizen

ARGAZKIA: MAITANE MARITORENA
Haurrak ez ezik, helduxeagoak ere aritzen dira jostetan Anizen.

BAZTAN

Bailableak
Baztango dantzariek
eta Elizondoko Gaita-
riek bailableak eskai-
niko dituzte otsailaren
11n, igandean, 12:45 -
ean Elizondoko plazan.

Baratzeko haziak
mantentzeko 
ikastaroa
Baztango Agroekolo-
gia Eskola Herritarra-
ren baitan, baratzeko
haziak mantentzeko
ikastaroa eskainiko du
Ruth Peña baratzezai-
nak otsailaren 24an, la-
runbatean 10:00etatik
12:00etara Oronozko
batzartokian. Izena
emateko hazitikhozie1
@gmail.com helbidera
idatzi behar da.

Joseba Tapia eta
Besamotzak
Joseba Tapia eta Be-
samotzak ta ldeak
kontzertua eskainiko
dute otsailaren 25ean,
igande arratsaldeko
zazpietan Elizondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean. Udaleko Kul-
t u ra  Ba t zo rdeak
2018ko Arte eta Kul-
tura programaren bai-
tan antolatutako ema-
naldirako sarrera do-
an izanen da.

� FLASH

TESTUA ETA ARGAZKIAK: MAIALEN IANTZI

Anizko eta Berroetako gazteek ospatu dituzte inauteriak
Ilbeltzeko hondarreko bi asteburuetan inauteriak ospatu dituzte Aniz eta Berroetako gazteek. Bi ortziraletan otorduekin hasi zuten bes -
ta. Larunbatetan, berriz, etxez etxe ibili ziren trikitilarien laguntzarekin eta dantza egin zuten Salaberrirekin. Bi asteburu bikain pasatu
eta gero, heldu den urtera arte sabaian altxatuko dituzte mozorroak gazteek. Orain bertze herrietara bisita egin behar...
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ZUGARRAMURDI

Hilabeteko
laugarren
igandean
eginen dute eta
08:00etan
abiatuko dira
plazatik

Josebiñe eta Koro
Atxuria Mendi Talde-

ak dagoeneko prest du
aurtengo ibilaldien egu-
tegia. Egutegian zehaztu
bezala, aurten hamar
ateraldi eginen dituzte.
Uztailean eta abuztuan
baino ez dute hutsik egi-
nen. Gainerako hilabe-
teetan, laugarren igan-
dean, 08:00etan izanen
dute hitzordua eta pla-
zatik abiatuko dira. 

HASIAK DIRA
DAGOENEKO

Ilbeltzaren 28an egin
zuten lehendabizikoa,
Lesakako San Anton er-
mitara joan ziren, eurite
eta haize bolada haun-
diei aurre eginez. Otsai -

laren 25ean, be rriz, Sa-
ratik Ibardinerako bidea
eginen dute. Martxora-
ko, Zugarramurditik
abiatu eta Atxu rian bar-
na Urdazubira joatea
aurreikusi dute. Apirile-
an, berriz, mendira joa-
nen dira, Erreniagara,
zehazki. Maia tzean ere,
inguruko parajeez go-
zatzeko, Izpegitik Auza-
rako buelta eginen du-
te; eta ekainean Xareta
Eguneko ibilaldia eginen
dute. Ai tzinerago, egun
horretako ekitaldia ze-
haztearekin batera,
emanen dugu azken ate-
raldi horren be rri.

ATSEDENA BI HILABETEZ
Uztailean eta abuztu-

an oro har, bero handia
izan ohi denez, bi hila-
bete horietan ez dute
ateraldirik eginen. Atse-
den hartzeko aprobe -
txa tuko dute. Horrela,
irailaren 23an berrartu-
ko dituzte ibilaldiak, Be-
ratik Irrisarri Landera
joanen direlarik. Urrian
Baztango ermitetara
joateko asmotan dabil -
tza; azaroaren 25ean,
Zugarramurditik Etxala -
rrera joanen dira. Azke-
nik, abenduaren 23an,
urteko ibilaldiak boro-
biltzeko, Ibardinetik In -
tzolara eta buelta egi-
nen dute.

GIZARTEA � HILABETEKO LAUGARREN IGANDETAN

Atxuria Mendi
Taldeak prest
du aurtengo
ibilaldien
egutegia

UTZITAKO ARGAZKIA

Greziako errefuxiatuen kanpamenduak herritarren babespean
Azken urteetan Europara errefuxiatu aunitz etorri dira. Aitzitik, hona eto rri eta
hemengo kanpamenduetan bizi duten egoera latz eta penagarria da. Egoera
horri aitzin egiteko, jendea borondatez ari da lanean. Tartean, Ainara eta Mari-
fak beren laguntza eskaini zieten, urtarrilaren 4tik 23rat Greziako Moriako erre -
fuxiatuen kanpamenduan izan zirelarik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Guztiz galdua zen bide zati bat berreskuratu dute auzolanean
Urtarrilaren 28an ‘malobra’ (auzolana) egin zuten Ainaratik Gaineko bordarai-
noko bidea garbitzeko. Ote eta lar pikaldi polita egin zuten, Txokolotako erre-
ka berbideratzea lortuz. Era berean, lan horietan ari zirela, guztiz galdua zen
bide zati bat (50 metro) aurkitu zuten, garbitu eta berreskuratuz.

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA
Atxuria Mendi Taldeko kideak Lesakako San Anton emitarat eginiko urteko lehendabiziko ibi-
laldian, haize eta eurite haundiarekin.
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Gurasoek ezetz
erran diote
Gobernuaren
proposamenari

Iñigo IMAZ
Gaur egun 52 ikaslek

ikasten dute Urdazubi
eta Zugarramurdiko es-
kola publikoan. Nafarroa -
ko Gobernuko Hezkun -
tza Sailak mugaren bi al-
deetako ikasleak elka -
rre    kin ikasteko luzaturi-
koproposamenari ezez -
koa eman zioten urte ha-
sieran egin batza rrean.
Guztira 33 gurasok hartu 
behar zuten erabakia,
32k eman zuten beren
iri tzia, eta horietatik 31k
ezezkoa eman zioten
proposamenari eta ba-
karra agertu zen alde.

Hezkuntza Sailak Xa-
retako eskola publikoe-
tako ikasleak batu nahi
zituen. Gaur egun, Urda -

zubi eta Zugarramurdi-
ko zenbait ikaslek Lapur-
diko eskola eta ikastole-
tan ikasten badute ere,
52 ikaslek Nafarroako es-
kola publikoan ikasten
dute eskualdean erabil -
tzen diren hiru hizkuntze -
tan (euskaraz, gaztela-
niaz eta frantsesez) eta
in gelesez. Lehen Hez -
kun tzako eskolak fini -
tzean, Urdazubi eta Zu-
garramurdiko eskolako-
ek Lekarozko ikastetxe-
an jarraitzen dituzte ikas -
ketak. Nafarroako Go-
bernuaren proposame-
nak, horregatik, ez zuen
muga arteko curriculum
propioa sortzea helburu ,
mugaz bi alde ko ikasle-
ek eskualdeko lau he -
rrietan eta eraikin bere-
an ikastea baizik. Haa-
tik, Iparraldeko ikasleek
frantziar curriculuma eta
nafarrek beraiena man-
tentzea zen proposame-
naren funtsa.

HERRIZ HERRI BANATUAK
Gobernuaren arabe-

ra, Zugarramurdiko es-
kolan 3 eta 4 urtekoek
ikasiko lukete, 18 orduz
euskaraz, lau fran tsesez
eta hiru gaztelaniaz. 5 eta
6 urte ko ikasleak Saran
ariko lirateke, 14-17 or-
du euskaraz, zazpi eta
ha mar artean frantse sez
eta lau gaztelaniaz. Ain -
hoako eskolara 7 eta 8
urteko ikasleak pasako
lirateke, eta 9 urtekoak
Urdazubirat. 10 urtere-
kin, Lapurdiko ikasleak
Ipa rraldeko eskolaren
batera aldatuko lira teke,
eta Hegoaldekoek Urda-
zubi eta Zugarramurdin
ja rraituko lukete, Lekaro -
ze ra joan arte. Ordu li -

breetan in gelesa ikastea
zen Gobernuaren asmoa.

Urdazubi eta Zugarra -
murdiko gurasoen iritziz,
proiektua ez zaie ongi
planteatu. Ezustean eta
presaka aurkeztu zaiela
diote,  kasik pentsatzeko 
astirik gabe. Xaretako gu-
raso ia guztiek seme-ala-
bak hiru hiz kun tze tan
jaioak  izatea  inte resga -
rria  dela uste dute, baina ,
«esperimentu»  mo duan
ikusi dute; galdera aunitz 
eran tzunik gabe eta, gai-
nera, egute gi korapila -
tsuak, jange lan gelditu
behar izatea eta haurrak
distantzia luzeetara bidal -
tzea. Curriculumari dago -
kionez, He goaldekoen -
dako exijentzia maila

guti tzea ekarriko zukee-
la adierazi digu guraso-
ren batek, eta gerora,
ikasleek Nafa rroa ko mai-
lara ailega tze ko esfortzu 
berezia egin behar iza-
teaez zutela egoki irizten.

Pirinioetako Departa-
mentutik dator proposa-
mena. Sarako eskola pu-
blikoaren etorkizunare-
kin kezkaturik, Herriko
Etxe ko arduradunak kez -
ka tuak baitabiltza. Sara
eta Ainhoako eskola pu-
blikoetan ez da gaia ofi-
zialki aurkeztu, Nafa rroa -
ko gurasoen erabakia-
renesperoan zeudelako .
Hortaz, aurten Urdazubi
eta Zugarramurdiko ikas-
leek Nafarroan ikasten
jarraituko dute.

HEZKUNTZA � XARETAKO ESKOLAK

Bi herritako
ikasleek ez dute
Ainhoa eta
Sarako eskoletan
ikasiko

ARGAZKIAK: AMAIA IRIONDO

Jubilotekako lagunak Ainhoan
Kontent ibili ziren Urdazubi eta Zugarramurdiko jubilotekako lagunak ilbeltzaren
30ean Ainhoako jubilatuen zentrora egindako ateraldian. Hamar laguneko taldea
hurbildu zen Ainhoara eta kontu kontari aritu ziren. Gainera, Baztandik Ainhoara
joandako ezagunekin topo egin zuten eta aski tarte atsegina pasatu zuten. Bide
batez, Urdazubiko jubilotekara etortzeko gonbidapena ere luzatu zieten. 

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI
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Ihauterien arte
aste hondar
guzietan
eginen dituzte,
geroz eta
kantari eta
dantzari
gehiagorekin

Pierre BASTRES
Usaian bezala, ihau-

terietako hiru aitzineko
aste hondarretan etxez
etxe joanen dira herri-
ko gazteak, eta aurten
Hergaraitik hasi dira. 

Usaiari jarraikiz, Za-
ku Zaharreko dozena
bat kide elkarretaratu
dira urtarrilaren azken
larunbatean, eta goize-
tik arrats ihauterietako
egitaraua banatu dituzte
etxeetan, zer nahi kan-
tu eta dantza emanez
jendeen begitarte onen
truk.

Alaia Jauregi gazte-
ak ongi adierazten du-
en bezala «azken urte
horietan geroz eta kan-
tari gehiago ginen etxez-
etxeetan, bainan dan -
tzari guttiago. Nabardu-
ra bat ikusten dut haa-
tik joan den urteaz ge-
roztik: mutiko gehiagok
dantzatzen badakite,
gazteenak hartzen bai-
tira Zirikolatz dantza el-
kartean, eta zaharrenek
indar handi bat egin du-
telakoz iaz. Izan ere,
Maylis Lagasa herriko
dantza irakaslearekin
dantza zonbait ikasi di-
tuztelakoz, Banakoa,
Fandangoa, bertzeak
bertze. Bertzalde guk
emaiten ditugun kantu-
ak egun guzikoak dira,

eta ez bakarrik ihaute-
rietakoak adibidez La -
rrekorenak nolaz ez, Ni-
garrez sortu nintzen,  eta
bertze zenbait».

Ihauterietako gustua
nondik daukan galde-
gina, Alaiak dio «ttikita-
tik oroitzen naiz orduko
gazteen etxez etxe ko
kantuez eta dantzez,
xoratzen ninduten! Be-
raz aski goizik parte
hartzeko gogoa piztu
zait. Lehenik gazteen ar-
teko lotura da, elkar eza-
gutzeko parada hots,
zeren eta guk 21-22 ur-
te ditugu, gazteenek 17
eta zaharrenek 27, eta
honenbertzez ez gara
beti elgarrekin egoten.
Bisitatzen ditugun etxe -
koen ezagutza arras in-
portantea da. Zoritxa -
rrez askotan erdaraz
hasten gara mintzatzen
jendeekin, bainan usu
euskaraz ere emaiten
dugu, eta askok atse-
gin dute ikustea eta adi -
tzea herriko gazteek ba-
dakitela».

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 27AN

Lehenbiziko etxez etxe egin dute
gazteek Hergarai auzoan

SENPERE

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herriko gazteek inauterien aitzineko hiru asteburuetan
egiten dituzten etxez etxe ateraldiekin hasi dira.
Lehenbizikoa, urtarrilaren azken aste hondarrean egin
zuten Hergarai auzoan, baina pittanaka herriko auzo guzti-
etan ibiliko dira, beraien musika eta dantza alaiekin, giro
polita sortuz.

Pierre BASTRES
Inauteriak otsaila-

ren 17an ospatuko di-
ra, larunbatarekin.
Egitarau zabala dute
aurten ere.
• 11.30ean: HERRI-
TARREN APERITI-
FA karrika nagusi-
an. Bakoitzak nahi
duena ekartzen ahal
du, zintzurrak bus-
titzeko (edariak,
aperitifako pasti-
zak…).

• 13:00etan: BAZKA-
RIA Senpereko Gaz-
tetxearen hanburge-
sekin.

• 15:30ean: ANIMA-
ZIOAK Senpereko
elkarteekin. KRAKA-
DA krepak eta txo-
kolo-esnearekin Zi-
rikolatzekin.

• 16:00etan: Mutxiko-
ak SALTOKA taldea-
rekin.

• 17:30ean: DESFI-
LEA animatua (zi-
ganteak, gaiteroak,
joaldunak, tanbo -
rrada…). Zanpan -
tzarren AUZIA. E rrea
izanen ote da?

• 19:00etan: APERI-
TIFA alaitua eta JA-
TEKOA Senpereko
ikastolarekin. Mo-
zorro hoberenaren
TXAPELKETA.

• 21:30ean: Gaualdia
OXTIKENIAN. Ka -
rrika Nagusia her -
tsia izanen da.

OTSAILAREN 17AN

Egitarau 
zabalarekin
datoz 
inauteriak
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Elkargo eta
herriko
agiantzak
aurkeztu dituzte

TTIPI-TTAPA
Urtebete pasatu da

Euskal Hirigune Elkar-
goa sortu zenetik, eta Je-
an Rene Etxegarai lehen-
dakariak 158 herrien ar-
tean, Sara aukeratu du
agian tzak aurkezteko.
Halaxe egin zuen ilbeltza -
ren 15ean, 500 bat lagu-
nen aitzinean.

Gonbidatu aunitz hur -
bildu zen, tartean, Gil -
bert Payet Pirinio Atlan -
ti koetako prefeta, Isabel
Elizalde Nafa rroako Go-
bernuko kon tseilaria,
EAEko ordez kariak, Max
Brisson senataria, auza-
pez andana eta elkargo-
ko langile ainitz. 

2017an egindako la-
nen bilana egin zuen le -
hen dakariak eta ber -
tzeak  bertze, ura eta sa-
neamendua, artea, ga -
rraioa, hondakinak, eko-
nomia, laborantza, eta
hizkuntzak aipatu zitu-
en, azken honetan, eus-
kara eta gaskoina. 2018 -
rako dituzten proiektuez
ere aritu zen. Arlo ba tzuk
Departamentuarekin el-
karbanatu behar direla
erran  zuen, eta aitzitik,
arlo soziala osoki hartu. 

Arratsa bururatzeko,
pintxoak eta arnoa es-
kaini zituzten, musikak
alegeratuta.

HERRIKO AGIANTZAK
Aste berean, ilbel -

tzaren 19an, herriko
agian tzak aurkeztu zi-
tuzten Battit Laborde
auzapezak eta axuan-
tek Lur Be rri gelan. Ehun

bat lagun hurbildu ziren
horien en tzutera.

Auzapezak herritar
guztiei urte berri zorion -
tsua desiatuz hasi zuen
aurkezpena, eta aldi be-
rean, herriko elkarte guz -
tiei, Herriko Etxeko langi -
leei, hiru eskolei, Senpe-
reko suhiltzaileei, Xareta -
ko auzapezei eta Jean
Pie rre Cachenaut apeza-
ri eskerrak eman zizkien. 

Ondotik zazpi axu-
antek bakoitzak bere ar-
loko xehetasunak eman
zituzten: obrak, laboran -
tza, gizartea, eskolak,
kirola, kultura, hizkun -
tza eta aurrekontuak. 

Larungo proiektua
ere aipatu zuten, Sara-
ko he rria lan horiei be-
gira erne egonen dela
azpimarratuz.

Koldo Zuazok egin-
dako lana ere txalotu
zuten, Sara inguruko

4.000 hitz bildu baititu
aurtengo Idazleen Bil -
tzarrerako hiztegi bat
sortzeko.  Bake bidea-
ren lana goraipatuz bu-
ruratu zuten hi tzar tzea. 

Bertzalde, hitzordu
berean, Urko Ikardok
Eva Campo Mül le r
berrikun tza sozialerako
elkartea aurkeztu zuen,

Sarako proiektu berri
bat lagunduko baitute. 

Inauteriak
Hasiera batean, aste -

buru honetan ospatze -
ko ak baziren ere, gaz te -
ek  heldu den astera gi -
beleratu dituzte inau te -
riak. Otsaila ren 17an eta
18an eginen dituz te. 

GIZARTEA � ILBELTZAREN 16AN ETA 19AN

Jende andana bildu dute
agiantzen aurkezpenek

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitiko irudian Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakaria
ageri da, agiantzen aurkezpen egunean. Beheitikoa herriko
agiantzen aurkezpenekoa da.

SARA
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HERIOTZAK
JJoosseeffaa IIgguuzzkkiiaaggiirrrree ZZoozzaaiiaa, Igantzi-
koa, urtarrilaren 19an, 91 urte.
JJuuaann MMaarriiaa DDuuffuurrrreennaa EEttxxeenniikkee, Erra-
tzukoa, urtarrilaren 22an, 80 urte.
PPeeddrroo AAggiinnaaggaa LLaazzkkaannoo, Arantzakoa,
urtarrilaren 22an, 80 urte.
PPeeddrroo AAggeerrrreebbeerree OOtteeiizzaa, Arraiozkoa,
urtarrilaren 23an, 79 urte.
LLuuiiss EElliizzeeggii UUrrrruuttiiaa, Lekarozkoa, ur-
tarrilaren 24an, 74 urte.
MMaarriiaa JJeessuuss GGaarraaiikkooeettxxeeaa GGooiieennee--
ttxxee, Erratzukoa, urtarrilaren 25ean, 90
urte.
VViiccttoorr EEttxxaaiiddee GGooññii, Erratzukoa, ur-
tarrilaren 25ean, 78 urte.
IIggnnaacciioo SSaannttaammaarriinnaa PPeerreezz, Oronoz-
Mugairikoa, urtarrilaren 24an, 68 urte.
JJoossee RRaammoonn IIbbaarrrroollaa ZZaabbaallaa, Aran-
tzakoa, urtarrilaren 26an, 80 urte.
JJuulliiaannaa AAlleemmaann EElliizzaaiinnttzziinn, Elizondo-
koa, urtarrilaren 28an, 84 urte.
PPrruuddeennttxxii TTeelllleettxxeeaa ZZoozzaaiiaa, Berakoa,
urtarrilaren 28an, 93 urte.
MMaarrttiinn OOrrmmaarrtt GGaarrbbaalleennaa, Elizondo-
koa, urtarrilaren 29an, 79 urte.
MMaarriiaa EEsstthheerr MMiiggeellttoorreennaa BBaarraazzaa--
bbaall, Arizkungoa, urtarrilaren 29an, 90
urte.
SSaalloommee PPiikkaabbeeaa AArroottzzaarreennaa, Elizon-
dokoa, urtarrilaren 31n, 95 urte.

Ez dago datu berririk.

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

.

EZKONTZAK
IIbbaaii MMaattxxiiññeennaa BBaarrbbeerreennaa, Urrozkoa,
urtarrilaren 18an.
AAnnddeerr PPeettrriirreennaa GGoorroosstteerrrraazzuu, Sun-
billakoa, urtarrilaren 24an.
EEnnaarraa MMaarrttiinneezz IIzzaaggiirrrree, Lesakakoa,
urtarrilaren 31n.

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

SORTZEAK

Josefa
IGUZKIAGIRRE ZOZAIA
Igantzin hil zen, 2018ko urtarrilaren 19an

Zu sortu zinen enbor beretik
sortu gara bertzeak

Gogoan izango dittugu
zure ondoan bizittutako uneak

Esker aunitz amatxi

ZURE BILOBAK ETA BIRBILOBAK

Juanito ZOZAYA GOÑI
2017ko otsailaren 10ean hil zen, 78 urte zituela

I. URTEMUGA
Orain dela urte bete joan zinen 
ixil ixilik huts haundia utziz. 

Denbora pasa arren, 
gure bizitzako egun guztietan, 

gogoan izango zaitugu.
Beti gure bihotzean.

ZURE FAMILIA
Bere aldeko meza, otsailaren 11n, igandean 12:30ean

Urrozko elizan
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Naroa Elizalde
zubietarra da
eskualdeko
ordezkaria

TTIPI-TTAPA
Hainbat jatorritako

ehun emakume pilota-
rik jokatuko dute eskuz
binakako 2018ko Labo-
ral Kutxa Emakume
Master Cup txapelketa.
Bizkaia, Gipuzkoa, Na-
farroa, Araba eta Errio -
xakoak ez ezik, Katalu-

niakoak, Aragoikoak,
Valentziakoak, Asturia-
sekoa… ariko dira.

Guztira 42 bikote di-
ra promozio mailan ize-
na eman dutenak; mai-
la gorenean, hau da, le-
hen mailan, berriz, 8.
Promozio mailan Zubie-
tako Naroa Elizaldek
Zestoako Araitz Eizagi -
rrerekin hartuko du par-
te. Bi mailetako kanpo-
raketak Gasteizko Oge-
ta eta Mendizo rrotza Ki-
rol Esparruko hiru pilo-
talekutan hasi ziren,

otsai laren 4an.
Promozio mailan hi-

ruko sistemako multzo-
en bidez jokatuko di-
tuzte kanporaketak.
Hortaz, bikote bakoi -
tzak, gu txienez, bi par-
tida jokatuko ditu. Mul -
tzo bakoitzeko irabazle-
ak hu rrengo kanpora-
ketarako sailkatuko di-
ra. Lehen mailan, ordea,
lau bikotek osatutako bi
taldetan lehiatuko dira
pilotariak, eta hiru biko-
te irabazleek lortuko du-
te sailkatzea.

PILOTA � OTSAILAREN 4TIK AITZINERA

Ehun emakume hasi dira
Master Cup txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Naroa Elizalde zubietarra, pilota astintzen iaz.

PILOTA � BORTZ BAZTANGOAK ETA OIZ ETA DONEZTEBEKO BANA

Zazpi hirukote ari dira Baztan-
Errekako XVIII. paxaka txapelketan
Martxoaren
10ean jokatuko
dituzte finala
eta hirugarren
posturako lehia
Iruritako
Aranabia
pilotalekuan

TTIPI-TTAPA
Ilbeltzaren hondarre-

ko asteburuan abiatu
zen Baztan-Errekako
pa xaka txapelketaren
18. edizioa. Zazpi hiru-
kotek eman dute izena
eta par ti dak Iruritako
Arana bia pi lotalekuan
joka tzen hasiak dira
(Erra tzuko fron toia ere
erabil daiteke).

I lbe l tzaren 27t ik
otsai laren 24ra jokoan

den ligan, zazpi hiruko-
te ari dira lehian multzo
bakarrean, denak denen
kontra. Martxoaren 3an

finalerdiak jokatuko di-
tuzte, ligako lehenbizi-
koak laugarrenaren kon-
tra eta bigarrenak hiru-

garrenaren kontra. Fina-
la eta hirugarren postu-
rako lehia, berriz, mar -
txo aren 10ean jokatuko

dituzte. Zazpi hirukotee-
tatik bortz Baztangoak
dira, gehienbat Irurita-
ko pilotariek osatuak,
bat Oizkoa eta be rtzea
Doneztebekoa.

TALDEAK
1- Oscar Urrutia, Xabi-
er Ripa eta Kaiet Itoiz.
2- Gorka Urtasun, Juan
Mari Maia eta Joxe Itoiz.
3- Xabier Barberena,
Egoitz Prim eta Joxe Ma-
ri Salaburu.
4- Mikel Ballarena, Ce-
sar Iñarrea eta Iñaki
Etxan di.
5- Manu Irigoien, Gui -
llermo Etxenike eta Mi-
guel Angel Iñarrea.
6- Ioritz Zelaieta, Aimar
Saldias eta Ugutz Ze-
laieta.
7- Jon Apeztegia, Ra-
montxo Etxebeste eta
Iban Santesteban.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Iruritako Aranabia pilotalekuan jokatuko dute txapelketa.
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Neskak 500
kilokoan ari
dira orain

TTIPI-TTAPA
Beti Gazteko muti-

len sokatira taldeak 640
kiloko kategoriako Eus-
kadiko sokatira txapel-

ketaren finalean parte
hartuko du otsailaren
10ean Idiazabalen (Gi-
puzkoa). Lehen bi jardu -
naldietan bigarren izan
da eta hortaz, dominen
lehian izanen da. 680 ki-
lokoan hasi ziren eta or-
duan seigarren izan zi-
ren, baina pisu arina-

goetan lehiakorragoak
izan dira beti lesaka rrak.
600 kiloko azken saioa
hilaren 17an izanen du-
te Ibarran (Gipuzkoa).
Ondotik, 560 kiloko saio

bakarra izanen dute
otsai laren 24an Lauki-
zen (Bizkaia).

Neskei dagokienez,
laugarren izan dira 540
kilokoan eta orain 500

kilokoan ari dira.
Beti Gazteko neskak

nahiz mutilak, elkarre-
kin ariko dira txapelke-
ta mistoan otsailaren
25ean Bilbon.

SOKATIRA � EUSKADIKO 8X8 TXAPELKETA

640 kiloko
finalean izanen
dira Beti
Gazteko mutilak

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazteko neskak laugarren izan dira 540 kiloko kategorian eta 500koan ari dira orain.

TXIRRINDULARITZA � ZAZPIGARREN DENBORALDIA

Transbidasoa
txirrindulari
taldea prest
Igantzin
aurkeztu zuten
master mailako
taldea

TTIPI-TTAPA
Trans bidasoa-Euro -

mas  ter-Inurrieta master
mailako txirrindulari tal -
dearen aurkezpen eki-
taldia egin zuten Igan -
tziko Biltokin urtarrila-
ren 27an. Taldearen zaz -
pigarren denboraldia
izanen da, 2012an sor-
tu ondotik, eta Lesaka-
ko Beti Gazte elkartea-
ren babesa izanen du. 

Master 60 mailako
Espainiako txapelketa,
Euskal Herriko eta Na-

farroako txapel aunitz
eta hainbat lasterkete-
an garaipenak lortu di-
tuzte sei urteotan. Iaz,
Luziano Mitxelena lesa-
karra Euskadiko txa -
peldun izan zen katego -
ria honetan, Espainiako
hirugarren eta Mundu-
ko txapelketan ere par-
te hartu zuen.

Hala ere, emaitzen
gainetik bizikletaren in -
guruan bizitako espe -
rientziak eta bizipenak
izan dira garrantzitsue-
nak. Hori guztia bizi ahal
izateko babesle eta la-
guntzaileen partehar -
tzea ezinbertzekoa izan
da.

Aurkezpen ekitaldi-
an Inurrieta Upategien

komertziala den Felipe
Lizardi izan zen, proiek-
tu honi babesa eta la-
guntza aunitz eskaini
diona hasiera hasiera-
tik. Jose Luis Sunsun-
degi Beti Gazte elkar-
teko presidentea ere
han izan zen, Transbi-
dasoa eta Euromaster
enpresetako ordezka-
riekin batera.

2018 urteari begira
urteroko helburu berak
izanen ditu taldeak, pro-
ba bakoitzean mailarik
onena ematea eta po-

diumera igotzen saia -
tzea; geroz eta zailagoa
da podiuma zapaltzea,
baina horrek ez ditu bel-
durtuko Transbidasoa-
Euromaster-Inurrieta tal-

deko txirrindulariak. Ge-
hienbat Nafarroa eta
inguruetako probetan
aterako dira, nahiz eta
urrutiagoko lasterkete-
tara ere joanen diren.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Master mailako txirrindulariek osatzen dute taldea.

� TRANSBIDASOA-EUROMASTER-INURRIETA TT
Luziano MITXELENA Master-60 LESAKA
Iñigo DORRONSORO Master-40 LEITZA
Txutxin FERNANDEZ Master-40 ORDUÑA
Iñigo LIZARTZA Master-30 LEITZA
Peio LIZARTZA Master-30 LEITZA
Ion ZEBERIO Master-30 IRUÑA
Jabier ARIZTIMUÑO Master-30 LEITZA
Joxe Mari SESTORAIN Master-30 LEITZA
Juan Jesus IRIGARAI Master-30 PERALTA
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BERA | 2018.02.24
‘Txoriak eta zauriak’ antzezlana
eskainiko dute Berako Kultur Etxean

Mairu Antzerki Tailerrak Txoriak eta Zau-
riak azken lana eskainiko du otsailaren
24an Berako Kultur Etxean. Lesakan erre -
pidea egiten aritu ziren frankismoko pre-
soak dira antzezlaneko protagonistak.

Antzerkiak

ELIZONDO | 2018.02.25
Joseba Tapia eta Besamotzak taldea
Arizkunenea Kultur Etxean

Joseba Tapiaren zuzenekoetarako azken
egitasmoa da Elizondon eskainiko dute-
na, eta Tapiak berekin izanen ditu bertze
hiru lagun, tartean, Dani Narbarte goizue-
tarra, eta Iñigo Telletxea beratarra.

Kontzertuak 

ORONOZ | 2018.02.24
Baratzeko haziak mantentzeko
ikastaroa antolatu du Hazitik Hoziek

Ruth Peña baratzezainak eskainiko du
ikas taroa, Baztango agroekologia eskola
herritarraren barne. Oronozko Batzartokian
egina dute hitzordua, 10:00etan. izena
emateko: hazitikhozie1@gmail.com.

Ikastaroak

otsailak 8 - 22
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Solasaldiak
BERA
‘Bortziritarrak Ternuan
bakailao-arrantzan’

Otsailaren 17an 18:00etan
Kultur Etxean. Hizlaria Rosa
Arburua izanen da.

Tailerrak
DONEZTEBE
Zirko familian

Otsailaren 3an, 17an eta
24an eskoletako gimnasioan,
11:30-13:00. Izen-ematea:
659 797195.
Bidaien bideoak egiteko 
Otsailaren 14a baino lehen
apuntatu behar da (618
485567).
Teknika hipodepresiboen
ikastaroa Bego Vielarekin

Otsailaren 16an eta 23an
Herrigunean (19:30-21:30).

LESAKA
‘Estresa nola gobernatu’

Otsailaren 20an, 27an eta
martxoaren 6an Erabilera
Anitzeko Aretoan, 11:00-
12:30. Izen-ematea: Lesakako
Osasun Zentroan.

ARANTZA
Hazierari buruzko tailerra 
Miren Camisonekin

Otsailaren 22an. Izen-
ematea otsailaren 15a baino

lehen: arantzakogurasoelkar
tea@gmail.com eta 600
903057.

BERA
Joskintza- eta literatura-
tailerra 7-12 urtekoentzat

Otsailaren 23an 17:30ean
Herri Liburutegian, Marga
Matxiarenarekin.

ORONOZ
Baratzeko haziak
mantentzeko ikastaroa 

Otsailaren 24an Ruth Peña
baratzezainarekin batzartoki-
an, 10:00-12:00. Izen-ematea:
hazitik hozie1@gmail.com. 

Antzerkiak
BERA
‘Txoriak eta zauriak’
Otsailaren 24an Mairu
 Antzerki Taldearen eskutik,
19:00etan Kultur Etxean. 
Sarrera 3 eurotan. 

DONEZTEBE
‘Amico on the beach’
Otsailaren 18an 19:00etan.
Sarrera doan.

Dokumentalak
BERA
‘Arte al agua’
Otsailaren 17an Olivier Van
der Zeeren lana, 18:30ean

Kultur Etxean. Sarrera 3  euro
(salgai Agara prentsan). 

Kontzertuak
ELIZONDO
Huntza taldea eta Anita Parker
Otsailaren 17an 23:00etan
Lur dantzalekuan.
Joseba Tapia eta Besamotzak
Otsailaren 25ean Arizkune-
nean, 19:00etan. Sarrera
 dohainik, lekua bete arte.

LESAKA
Goratzarre abesbatza eta
organo kontzertua

Otsailaren 24an San Martin
elizan.

PROPOSAMENA

BERA
Bortziritarrak Ternuan  
1941 eta 1960 urteen artean
Bortzirietako 158 gizonek ate-
ra zuten kartilla Ternuara
arran tzara joateko, bizimo-
dua aitzinera atera ahal iza-
teko. Bada, otsailaren 17an,
Rosa Arburuak hi tzaldia es-
kainiko du Berako Kultur Etxe-

an, Bor tzi ritarrak Ternuan  ba-
kailao-arran tzanhizpide har-
tuta, 18:00etan. Ondotik,

berri ki es treinatu duten Arte
al agua Olivier Van der Zee
holanda rraren dokumentala
ikusteko aukera izanen da. 
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Inauteriak
NARBARTE
Inauteriak
Otsailaren 7tik 10era.

URDAZUBI
Inauteriak
Otsailaren 9tik 13ra.

GOIZUETA
Inauteriak
Otsailaren 11tik 13ra eta
17an.

DONEZTEBE
Inauteriak
Otsailaren 8tik 10era.

LESAKA
Inauteriak
Otsailaren 8, 11 eta 12an.

BERA
Inauteriak
Otsailaren 8an, 11n eta
12an.

ARRAIOZ
Inauteriak
Otsailaren 9an eta 10ean.

ELIZONDO
Inauteriak
Otsailaren 9an eta 10ean.

LEKAROZ
Inauteriak
Otsailaren 9an eta 10ean.

URROZ
Inauteriak
Otsailaren 9an eta 10ean.

ETXALAR
Inauteriak
Otsailaren 8tik 13ra.

ANIZ
Orakunde
Otsailaren 10ean.

SARA
Inauteriak
Otsailaren 17an eta 18an.

SENPERE
Inauteriak
Otsailaren 17an.

Bertsoak
ESKUALDEA
Bardoak Nafarroako taldekako
bertso egitasmoa

Otsailaren 9an Lesakako 
Arrano elkartean, bertso-
 merendua Unibertsolariak eta
Barakinak taldeekin (19:00). 
Otsailaren 17an Elgorriagako
ostatuan bertso-merendua,
Addams familia eta Barañetak
taldeekin, 18:00etan.

Zinema
DONEZTEBE
Erreka Guraso Elkartearen
eskutik

Otsailaren 11n eta 25ean
16:30ean.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak

Otsailaren 11nmuxikoak, 
jotak eta larrain-dantzak
12:45ean Elizondoko plazan.

Azokak
BERA
Bertako ekoizleen merkatua

Otsailaren 10ean Ricardo
Baroja eskolako arkupeetan,
10:00-13:30.  

Mendi irteerak
SUNBILLA
Mendigoizaleen ateraldiak
Otsailaren 11n Auñamendira,
05:30ean abiatuta.

BAZTAN
Mendigoizaleen ateraldiak
Otsailaren 18an Aurtiztik
Mendaurrera (07:30ean).
Otsailaren 25ean Elizondotik
Iraizozera (06:00etan). 

ZUGARRAMURDI
Atxuria Mendi Taldea

Otsailaren 25ean Saratik
Ibar dinera (08:00etan  plazan). 

LESAKA
Beti Gazteko mendi taldea

Otsailaren 11n Aialdera.
Otsailaren 25ean Aizkolegira.

Ezkurran sortu bazen ere, «aspaldixkoan» Iruñean bizi den
emakumea da Karmele Cestau. «Bihotza» izan zuen he rri
txikitik infernu handirako garraiolari. Gaztea zelarik, «etxe -

koei  ez nintzatekeela inondik inora han biziko esaten nien, bai-
na, maitasuna tarteko, infernuan paradisua ikusi nuen, ordutik
hantxe dut kabia, Iruñeko Buztintxuri karrikan». Erro ak, ordea,
«zalantzarik gabe» Ezkurran ditu. Hori horre la, herri ra «maiz»
buel tatu izan da, «bereziki gurasoak bizi zirenean sortetxera, Pla-
zenera, joaten ginen, miresmenez gordeko dudan txokoa da».
Gurasoen «heriotzak» asko aldatu du herriarekiko zuen lotura.
Izan ere, «nire sortetxea zena anaiarena da orain, eta ondorioz,
gutxiago joaten gara, eta joaten
garenetan hutsune handia na-
baritzen dugu». Aldaketa «go-
gorra» izan da, «bai niretzat bai
eta alaben tzat ere». Herriak «as-
katasuna eta batasuna» eskain -
tzen dion heinean, Iruñean, «jen-
dea gero eta hotzagoa dela» iru-
ditzen zaio: «etorri nintzenean
banekien nor bizi zen pareko pi-
suan. Orain, batzuk atera eta bes -
teak sartu ibiltzen dira, asko behin-behineko bizitokiak bilatzen
dituzten maizterrak dira». Horixe da, hain zuzen, faltan bota tzen
duena «lagunak, harre man estuko jende ona, hurbil izatea. Gau-
za fisikoak benetan nahi badira, eta lor daitezkeela sinisten ba-
da, lortzeko aukera izan badela uste dut, horrelakoek, ordea, ez
dute preziorik». Halere, «alabak gertu izateak»  denbora librean
«familiarekin egoteko» aukera eskain tzen dio, «amatxi izan naize -
netik ez dago biloba zaintzea baino plan hoberik». Gainerako-
an, «kirola egiteko» aprobetxa tzen du. Oinez, lasterka... ibiltze-
az gainera, «kapoeira eta arte mar tzialen inguruko bestelako ki-
rolak ere» probatu ditu, «aukera sortzen den horri heltzen diot».
Halaxe ekin zion txingetan ibiltze ari ere, «ustekabean» baina ez
edonola, duela bi urte Nafarroa mailan bigarren postua lortu bai -
tzuen. Ahal bada, egindako kirola «mendiaren lasaitasunean»
egitea gustatzen zaio. Baina «mendiak ez ezik, itsasoaren soi-
nuak ere energia handia ematen dit, indarberritzeko, bata zein
bes tea ezinbestekoak zaizkit».  

«Bakoitzak nahi duen hori, benetan
nahi badu, lortzeko aukera izanen du»

Nire aukera

Karmele Cestau 
Iruñean bizi den ezkurrarra

«Iruñean jendea
gero eta hotzagoa
da, parean nor bizi
den ere ez dakit.
Gehienak behin-
behineko maizte-
rrak dira»
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Lehen aldiz
emakumeen ekipoa

Neska batek garbiketan
edo pertsonen-zaintzan
lan eginen luke. �686
947418.
28 urteko neska lan bila,
ostalaritzan edota ko-
mertzial aritzeko prest.
Ostalaritzan zerbitzari la-
netan eta sukalde lagun -
tzaile bezala lan eginda-
koa, baita komertzial
beza la bezeroei arreta
eginez ere. Ingeleseko
erdi maila. �622 119220.
Haurrak edota adineko-
ak zaintzeko lan bila, bai-
ta garbiketan aritzeko
ere. �688 425860. 

Adinekoak zaintzeko
lan bila. Interna moduan,
orduka edota asteburue-
tan lan egiteko prest.
Espe rien tzia adinekoak
zain tzen. �693 694949.
Adinekoak edota hau rrak
zaintzeko edo etxeetan
edo instalazioetan garbi-
ketan lanetan ari tzeko lan
bila. Esperien tzia lan ho-
rietan guztietan. �644
778212.
Adinekoak eta haurrak
zaintzen eta garbiketan
aritzeko esperientziadun
neska lan bila. �644
963709.

Emakume arduratsua
eta esperientziduna lan
bila: garbiketan, haurrak
edota adinekoak zain -
tzen, edo konpainia egite -
ko prest, goizez edo
gauez. Kotxe ko karneta-
rekin. �608 371643.

Umeak zaintzen espe -
rien tziadunneska lan bi-
la. Bi urteko esperien tzia
zenbait haur eskoletan,
baita udan zehar haurren

LANA
eskaintzak

ELIZONDO. Bidegain
arrain degian berehala la-
nean hasteko prest da-
goen langilea behar du-
te. Lan finkoa, asteartetik 
larunbatera goizez ari tze -
ko. Ezinbertzekoa da gi-
da-baimena izatea. Inte-
resatuek deitu, dendara
joan edo curriculuma bi-
dali: info@pescadosbi
dega in . com .  � 606
585163 / 948 580496.

BERA .  Esper ientz ia
duen  kamioi mekanika-
ria behar da. Astelehe-
netik ostirale ra aritzeko.
�679 892032.

ARIZKUN. Zurgindegi
batean bi langile behar
dituzte. �699 953257 /
659 746794.

LESAKA. Aliprox den-
dan, autonomo bezala
harategia errentan har-
tuko duen norbait behar

ezinbertzekoa da. �0033
698 313701.

BERA. Ibardingo Mendi-
ko sagardotegian langi-
leak behar dituzte igan-
de eta jaiegunetan lan
egiteko. �948 630302.

BERA. Larungo benta
batean frantses pixka bat
dakien zerbitzaria behar
dute 6 hilabetez lan egi-
teko. �607 566022.

BERA. Larungo benta
batean frantses pixka bat
dakien sukaldaria behar
dute (ez da jatetxea).
�607 566022. 

LANA
eskariak

Gizonezkoa lan bila, adi-
nekoak interno moduan
edo orduka zaintzen, erai-
kuntzan edota ganadua-
rekin lan egiteko. Adine-
koak zaintzen eta ga-
naduarekin esperientzia-
duna. �644 471128.

dute. Astelehenetik la-
runbat eguerdira lanean
aritzeko. �699 651202.
Fabrika batean aritzeko
tornularia behar dute.
Bidali curriculuma helbi-
de honetara: 8. Posta Ku -
txa, 31700 Elizondo.

BERA .  Benta Mendi
Mendian jatetxean lan
egiteko zerbitzaria behar
dute. Frantsesez jakitea
beharrezkoa da. �616
108035.

BERA. Ibardinen zerbi -
tzaria behar dute aste-
buruetan, jai-egunetan
eta udan lan egiteko.
Fran tsesez jakitea eta es-
perientzia izatea balora-
tuko dute. �948 630311.

HAZPARNE (Lapurdi).
Ardi eta behien baserri
batean gazte bat behar
dute, lehenik laguntzeko
eta gustura baldin bada,
etxekoekin negozioan se-
gitzeko. Euskaraz jakitea

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO. Akullegin 2
logelako pisua salgai.
Prezioa: 55.000 euro.
�646 774117.

ITUREN. Hainbat neurri -
tako apartamentuak ha-
gitz prezio interesga rrian
salgai. �948 451337 /
667 275013.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA. Pisua errentan
hartu nahi dute. �633
635867.

BERAN EDO INGURU-
AN. Neska batek pisua
errentan hartu nahi du.
Lehenbailehen sartzeko.
�625 138347.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Garbi ogi&co ffee 
kafetegia eskualda tzen
da.  �646 356983.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

DONEZTEBE. Herri sa -
rreran, NA-1210 errepi-
deko 24. kilometroan,
2.000 m2ko lur eremua
salgai. �630 948271.

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

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

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 48 €

Zerri gizena
0,995 € kiloa. 

Zerramak:
0,530 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/k Kanal 
Extra 4,35 
1.koa 4,13
2.koa 3,93
Urruxak: €/k Kanal 
Extra 4,37
1.koa 4,23
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  200,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 185,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,29/3,39
Zaldi-behorrak: 1,93/2,10

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,00/6,60
8-10 kilokoak: 5,00/5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 16tik 26ra bitarteko prezioak)



ttipi-ttapa | 703 zk.

2018.02.08 MERKATU TTIKIA | 43

zain ketan ere. Urtarriletik
au rrera umeren bat zain -
tzea nahi izanez gero, ja -
rri harremanetan wha -
tsappez.  �675 336624.

Adinekoak zaintzeko lan
bila. Interna moduan ari -
tzeko prest. �632 773489.
Adineko eta haurren zain -
ke tan eta garbiketan ari -
tze   ko lan bila; esperien -
tziadun neska. Interna,
orduka edo asteburuetan
aritzeko prest. �664
149530.

Adinduak zaintzen, garbi-
ketan edo sukalde lagun -
tzaile aritzeko lan bila. Es-
perientzia adinekoak zain -
tzen. �676 715998.

Mutil bat lan bila. �671
189530.
Esperientziadun mutila
lan bila. �631 202480.

Esperientzia duen ema-
kumea adinekoak zain -
tzen eta garbiketan ari -
tzeko prest. �612 229444.

Esperientziadun emaku -
mea lan bila. Adinduak
zaintzen, garbiketan... ari -
tzeko prest. �618 081748.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

LESAKA. Klase partiku-
larrak ematen ditut: mate -
matika, fisika, kimika, in -
gelesa, hizkuntza... uniber -
tsitateko maila arte. Talde
murriztuak. Esperientzia
zabala klase partikularrak
emateko. �605 762880. 

MOTORRAK
salgai

Peugeot 308 HDI Sport
autoa salgai, 110 CV,
95.000 km. Argi automati -
koak eta abiaduraren
kontrolarekin. Bizona kli-
matizagailua. Laino-ar-
giak, eta hagun edo llan-
tak alineatuta. 2010eko
maia tze koa. Beti garaje-
an egondakoa da eta
egoera hagitz onean da-
go. Aukera paregabea.
�696 290759.

Animalientzako van-a
salgai, 1.200 kilo arte.
Egoera onean. �649
803716.

Ford Focusautoa salgai ,
2012koa. Diesela.  8.000
euro. �699 375558.

ANIMALIAK
salgai

BERA. Egiluze baserrian ,
20 ardi ernari salgai. �679
555036.

Betizuak salgai, man -
tsoak eta onak. �655
706073.

ANIMALIAK
erosi

Ardi latxa mutur go -
rriak erosi nahiko nituzke.
�600 791967

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. Border Collie
arra zako 3 zakurkume
oparitzeko. 2 hilabete in -
gurukoak. �948 610689
/ 636 022311. 

DENETARIK
salerosketak

Tximeneta salgai, egu -
rrarekin berotzeko. Base -
rri, txalet edo bordarako

egokia. Egoera onean.
�667 518485.

Altzairuzko sei fregade -
ra salgai, 1,73 metro x
34  cmko neu rria. Forma
borobila. �948 585036.

Bigarren eskuko sukal-
de industriala salgai. Bi
su eta txapa bat. Labea
egoera onean. Elkarte ba-
terako egokia. �687
736970.

Belar xehea fardo tti-
kietan salgai.  �618
962774. 

IRUN. Taxi lizentzia eta
egoera onean dagoen
taxia (Toyota Prius) sal-
gai. Lan dezenterekin.
�679 568030. 

Rack armairua salgai,
19” 9U 60x45x50 cmko
neu rria. Prezioa 35€.
�948 635458.

Soinu tresneria profe-
sionalasalgai: bozgora-
gailuak, soinu etapa, ma-
haia eta efektuak, mikro-

fonoak, argi fokoak, kan-
poko megafonia handia
eta kotxean jartzeko, dia-
positiba aparatua, pan-
tailak, kableak,  hankak
eta Rack haundia. �609
477277.

DENETARIK
galdu-aurkituak

LESAKA. Abenduaren
24an, bizkar-larru bat de-
sagertu zen Rural Kutxa -
ren ondoko portal bate-
an. Norbaitek ikusi badu,
faborez deitu. Bizkar-la -
rruan izena ageri da.
�618 735539. 

GOIZUETA. Azaroaren
25ean, feri egunean, be-
roki bat aurkitu zuten.
Galdu zuenak udaletxera
dei dezala. �948 514006.
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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, 0,55€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

NAROA MUTUBE -
RRIA PAGOLAk
otsailaren 5ean  
6 urte bete ditu.
Aunitz urtez Bera
eta Arantzako
familiaren partetik
eta muxu haundi-
haundi bat.

KATTALINek 6 urte bete ditu
 otsailaren 4an. Zorionak, urte
askoz! Muxu haundi bat etxekoen
partetik.

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

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

Sunbillako ANDER PETRIRENA

GOROSTERRAZUri ongi-etorria eman
behar diogu. Urtarrilaren 24an
sortu zen. Zorionak familia guztia-
ren partetik amatto Nereari eta
Ibai anaiari. Orain asko gozatu eta
disfrutatu, urteak segituan
 pasatzen dira.

Urrozko AINHITZE BABACE

ZABALETA k urtea bete du
 otsailaren 5ean. Zorionak eta
muxu haundi bat Urroz, Leitza
eta Sunbillako familiaren partetik,
berexiki zure lehengusu Nahia eta
Aimarren partetik. Segi beti bezain
alai potxola!!!

Elizondoko
ALAIA ARTETA

MIKELPERIZENAk
otsailaren 8an
urte bat beteko
du. Zorionak
familia guztia-
ren partetik!

PATRIXI TELLETXEA zubietarrari
aunitz urtez otsailaren 14an… 
urte beteko dituelako. Segi horrela
talo goxoak prestatzen. Muxu
asko Urdazubiko Pablo Irazoki eta
Alizia Olaizolaren partetik.

Zorionak amatxi INAXI! Urtarrilaren
29an 102 urte bete ditu. Muxu
haundi bat zure etxeko familiaren
partetik.
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