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TTIPI-TTAPA
Zortzi urte pasatu dira TTIPI-TTAPAk

bere 500. alea atera zuenetik. Zenba-
kiborobila izanzen,bai horixe!Etano-
la diren kontuak, esku artean dugun
aldizkari honenzenbakiaereezdano-
lanahikoa, TTIPI-TTAPAren 700.a da!
Badira 37 urte TTIPI-TTAPA sortu ze-

la.Geroztik, Baztan,Bertizarana,Bor-
tziriak, Malerreka, Leitzaldea, Urume-
aldeaetaXaretakokontuazkarkiager-
tudiraaldizkarian.Gehiagoedoguttia-
go, baina eskualdeko46herritakobe-
rriak azaldu dira TTIPI-TTAPAn.
Urteotan, aldizkaria ere aldatu da:

itxura, gaiak, lan-
gileak, laguntzaile-
ak... Garaian ga-
raiko behar eta
edukietara ere
moldatubeharizan
duTTIPI-TTAPAk,etahorriesker,eskual-
dekoetakanpokoetxeaunitzetansar-
tu da. Datuak dira lekuko. Gaur egun,
6.000harpidedundituTTIPI-TTAPAketa
aldizkaririk irakurrienadagure eskual-
dean.CIES ikerketaenpresarenazken
datuen arabera, 26.000 irakurle ditu
TTIPI-TTAPAk, eta liderra da eskualde-
an.Aregehiago,CIESekNafarroaGa-

raikomendi-
aldeanhar-
tutako111
udalerrien
eremuan
ereliderra
da.

Eta hori elkarlan sare haundi baten
emaitzaizanda.TTIPI-TTAPAezbailitza-
tekedenhori izanenherritarren lagun-
tzarik gabe: irakurleak, berriemaileak,
kolaboratzaileak, iragarleak, laguntzai-
leak, banatzaileak... Horiei guztiei es-
ker dago TTIPI-TTAPA dagoen tokian.
Ezin dugu aipatu gabeutzi Interne-

teko ataria. 1996an Interneterako sal-
toaegin zuenTTIPI-TTAPAk.Eta2015az
geroztik,Xorroxinirratiarekinelkarlana-
nean elikatzen dute erran.eus ataria.
Teknologiaberrietaraegokituz,aplika-
zioaerebaduErranek.Honi esker, TTI-
PI-TTAPA aldizkaria eta Xorroxin irratia

elkarrekin daude
eskuko telefo-
noetan eta table-
tetan.

MAKETA BERRIAK
500. zenbakiaren ondotik, diseinu

berriak estreinatu zituen TTIPI-TTAPAk.
Alebereziaborobiltzekokeinubat izan
zen. Bada 700. zenbakiaren ondotik
erealdaketaketorrikodira.Diseinube-
rriak, zehatzago erranda. Urrats hori
ezdubakarrik eginenTTIPI-TTAPAk. To-
kikom Euskal Herriko tokiko komuni-
kabideak biltzen dituen sarean sartua
da TTIPI-TTAPA, eta hor dauden heme-
zortzi tokiko aldizkarik edizio sistema
etaartxibobateratua izanendute.Hau
da, maketak zein edukiak parteka-
tzekoaukeraizanendute.Gainera,be-
randu gabe etorriko diren aldaketak
izanen dira.

ZENBAKI BOROBILA OPARI ETA GUZTI
700.alehonekoparibereziaereba-

du: 66 euskal kantez osatutako libu-
ruxka, hain zuzen. TTIPI-TTAPAko har-

pidedunetalaguntzaileenartean
banatzeko7.000 liburuxka egin
dira. Urteurren berezi honetan,
irakurle,berriemaile,kolaboratzai-

le, iragarle, laguntzaile, banatzai-
le... Horiei guztiei eskerrak eman na-
hi dizkiolako TTIPI-TTAPAk.

KOMUNIKABIDEAK � ZENBAKI BEREZIA

700. alea opari eta guzti
Aldizkaria sortu zenetik 37 urtera, 700 ale kaleratu ditu Ttipi-Ttapak

Orain arteko diseinua aldatuz, itxura berria hartuko du berandu gabe
TTIPI-TTAPA aldizkariak. Orain arteko atal berak mantenduko ditu, baina
diseinu berriak estreinatuko ditu Tokikom plataformaren barne dauden
bertze tokiko aldizkariekin batera.

TTIPI-TTAPA aldizkariak itxura berria hartuko du heldu den
urtean. Gaur egun, aldizkariak dituen atal guztiak manten-
duko dira, baina itxura aldatuz. TTIPI-TTAPA aldizkaria beza-
la, eredu bera segituko dute Tokikomen barne dauden
hemezortzi aldizkarik.

700. ale honek 66 euskal
kantez osatutako liburuxka
dakar, harpidedunentzat opari.
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1986
«Azkenurteotan,emakumezkook joareak
paratu eta herriari buelta eman izan dio-
gu. Baina beti goizaldera, sobera ausar-
tu gabe. Aurten, igande arratsaldean, sei
emakume karrikara atera ginen joareak
jotzera».

Iturengo emakumeak joareekin
Iturengo inauterietako booma
TTIPI-TTAPAren 15. zk. 1986ko apirila

1991
«Esan daiteke nire familian pilotaz beste-
rik ez dela hitz egiten eta nire anaia zaha-
rrenakerehorretanaritzendirenez, ezdut
zalantzarik izan zein kirol praktikatu nahi
nuenerabakitzerakoan. Edozeinmomen-
tu aprobetxatzen dut pilotan aritzeko».

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria

TTIPI-TTAPAren76. zk.1991koabendua

1993
«Nahiz eta lan ona egin, gehienetan talde
galtzaileakarbitroeibotatzendieerrua.Fut-
bolaren ardi beltzak gara. Marrazain mo-
duannengoenean,jendeakbetizerbaitbota-
tzenzidan.Partidabukatzerakoankanpoan
itxoiteko eta horrelakoak esan dizkidate».

Mikel ITURRARTE
Leitzako arbitroa
TTIPI-TTAPAren109.zk.1993komaiatza

1995
«Bertsolaritzamatxista izan den heinean,
bertsogintza ere matxista izan da. Ema-
kumeak sartzearekin gehiago neurtzen
dituzte hitzak, eta ez dute lehen bezala-
ko astokeriarik erraten. Berdintasun ba-
terako lehen pausuak ematen ari gara».

Estitxu AROZENA
Lesakako bertsolaria
TTIPI-TTAPAren 156. zk. 1995eko apirila

2004
«Sendagilearengana beti eri gaudenean
joaten gara, baina sendabelar aunitzek
eritasuna ailegatu aitzinetik neurriak har-
tzeko balio dute, eta aunitzez hobe da
gaitzak etorri baino lehen norbere gorpu-
tzarekin lan egitea».

Arantxa ZUBIETA
Sendabelarretan aditua den beratarra
TTIPI-TTAPAren 374. zk. 2004ko maiatza

2007
«Normaltasuneanbizikobaginaezgenuke
lesbiana, gay, bisexual eta transexualen
elkarteenbeharrik izanen.Eskualdean,auni-
tzetan, Iruñea,Donostiaedourrutiragojoan
behar dugu errespetatzen gaituen inguru
batean lagun taldea osatu edo bizitzera».

Hasier LARRETXEA
FELGTko teknikari arraioztarra
TTIPI-TTAPAren446.zk.2007komaiatza

2008
«2002az geroztik egiten da Bertizarana-
ko Eguna eta hasiera-hasieratik helburua
bailara mailako besta bat egitea izan da.
Bertizaranakohiru herriak elkartu etabai-
lara bezala bizirik gaudela adierazi nahi
diogu jendeari».

Maria LARRETXEA eta Miren IRISARRI
Bertizaranako Egunari buruz
TTIPI-TTAPAren471.zk.2008komaiatza

2010
Sorginakzirela leporatuta,Logroñokoau-
zitegiko inkisidoreak hainbat herritar zi-
gortuzituen,gehienakzugarramurdiarrak.
1610ekoudazkenean,horietatikhamaika
sutan erre zituzten, sei bizirik utzi, eta
bertze bortz giza iruditan.

Zugarramurdiko epaiketa
Sorgin ehizaren 400. urteurrena
TTIPI-TTAPAren512.zk.2010ekootsaila

2012
Nafarroako konkistaren 500. urteurrena
gogoan,Haienametsagureaizeneko ikus-
kizun artistiko-musikala prestatu zuten
Amaiurren, «Nafarroa libre baten aldebe-
renbiziaeskaini zutenguztiakomenduz».
Ehun bat lagunek parte hartu zuten.

Kike OTAEGI eta Juan Mari ALEMAN
Amaiurko ikuskizuneko parte-hartzaileak
TTIPI-TTAPAren 570. zk. 2012ko uztaila

Uztaren bihiak
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Hogoi eta gutti urtetako neskatxa bat
bezala irudikatzendutnireburuaTTIPI-TTA-
PArako berriak bidaltzen hasi nintzenean.
ElizondokoLanbideEskolan lanegitennu-
en, han zegoen baita Trini Mikelarena ere,
TTIPI-TTAPAko sortzaileetariko bat. Trinik
proiektua aurkeztu eta parte hartzera ani-
matu ninduen. Nik, gutti aski baitut, segi-
danbaietzerran,etaZugarramurdikokon-
tuak partekatzen hasi nintzen.
Erratendenbezala, ¡qué tiempos!.Oker

ez banago, orduan hiru hilabetetik behin
bidaltzen genituen berriak, eta berriez
gain, literaturedo ipuin idatziakereargitara-
tzen ziren. Argazkiak, berriz, karretekoak

ziren,etaTTIPI-TTA-
PAtik lau-seiargaz-
kiateratzekokarre-
te ttiki batzuk har-
tzengenituen.Be-
raz, kasuhaundia-
rekin ibili behar
genuen argazkiak
ateratzerakoan.

Gaur egun, TTIPI-TTAPAko bulegoa toki za-
bal eta argitsu batean dago. Haatik, ez da
beti hala izan: Harry Potterren gisan, es-
kailera azpi batean ezagutu ditut nik Joxe
Manuel eta gainerakoak lanean.
Baina aldaketak direla eta, nire ustez,

aldaketa haundiena euskaraz irakurtzea-
ren ohituran eman da. TTIPI-TTAPA gure
etxeetaraailegatzenhasiaitzin,ezgenuen
ia-ia deus ere euskaraz idatzirik ikusten
(beharbadaArantzazukoegutegiaedoha-
lako zerbait). Euskaraz irakurtzea arrotza
eta zaila egiten zitzaigun, eta Ttipi-Ttapak
lan haundia egin zuen jendea «alfabeta-
tzen».
Aldizkari hunekongiemanadubere ize-

na: ttipi-ttapa, ttipi-ttapa baita urrun aile-
gatzeko manera… eta horretan ari gara.

1990.urteazelaustedut. Lesakakopilo-
ta-plazantopoeginnuenPelloApezetxeare-
kin eta elkar agurtu bezain pronto luzatu zi-
danTTIPI-TTAPAkoberriemailebezalahaste-
ko gonbita. Nik ordurako Eginera bidaltzen
nituenasterohirukronika.Beraz,ezzitzaidan
hain lan zaila iruditu. Agudo konturatu nin-
tzen pentsatu nuen hori ez zela egia osoa.
Gauregun,Goizuetakoorriarenzatihandi

bat argazkiz betetzen den bezala, orduan
alderantziz izatenzen.Artxibokoirudirenbat
gehienetan, eta segur aski arront jende gu-
txik irakurriko zuen parrafada azpian. Nola
bestela?Niargazkilarieskasaizatearenara-
zoari karreteak erredakziora helarazteko
zailtasunakgehitubeharzitzaizkion.Ezagu-
nenbat Lesakara zihoala enteratzenbanin-
tzen, berari ematen nion karretea Iru-Bide
tabernanutzzezan.HandikAitorrekjasotzen
zuen.Bizpahiruurtez,AnttonErkiziakherriko
CANeneginzuenlan.Berazennireargazkila-
ria eta garraiolaria. Bi faktorengatik kalita-
tean irabazi zuen Goizuetako kronikak.
Hasieran, pentsatu bezain lan erraza ez

zela esan dut lehen, askotan gertatzen bai-
tzitzaidan azkeneko eguna ailegatu eta es-
kuetan deus ez edukitzea. Halere, beti zeo-
zer lortzennuen.Etabetidiodaneanbetida,
20urtezezbaitzenalebatbakarrikerekale-
ratu nik sinatutako kronikarik gabe. Behin
dozenabateguneginnituenospitalean,eta
orduan ere, Pili andreak berriak jaso ondo-
ren, erietxeko itxarongela bateko telefono-
tikbidalinituen.Orduanikaragarriairuditzen
zitzaidan huts egitea. Gaur egun, lasaiago
hartuko nukeen segur aski. Oraindik harre-
man zuzena mantentzen dut TTIPI-TTAPAre-
kin.Noiznahi idaztendietAitoredoGurutze-
ri. Gehienetan, Goizuetako berri bereziren
bat bidaltzeko, eta gutxitan, aitzakiaren bat
emateko.Eabeste700kaleratzendituzuen.
Eta guk irakurtzen ditugun. Hala bedi.

Duela 26 urte, larunbat santuko emaku-
meen afariko argazkia TTIPI-TTAPAra bidal-
tzearekinhasizennirekontaktua.Ordurako
ezagunazen inguruanaldizkaria,bainaAre-
sokoberriemailerikezzegoen.Lanhoriegite-
ko nirekin jarri ziren kontaktuan eta horrela
hasi nintzen lan honetan. Hasiera batean,
berriaktelefonozhartzenziren,testuakidazten
moldatzennintzen,bainaargazki kontuekin
lanaskoizatennuen.Kamerakokarreteoso-
akerabiltzekozailtasunakezzuenlaguntzen
presakoargazkiekin.Leitzanbazenargazkila-
ribat,etaberedendakogelabeltzeankarre-
teakpuskatzenzizkidan,argazkikopuruaren
arabera.Horrela,baliozuenpuskahartueta

tubo beltz batean
bidaltzen nuenTTI-
PI-TTAPAra.Halaere,
batzuetan, moztua
zegoela abisatzea
ahaztuetatuboho-
rialdizkarirairitsieta
irekitzean, argiaren
kontaktuarekin ar-

gazkiak galdu egiten ziren.
Arazoak arazo, gauza on asko gertatu

zaizkit. Harremanakegiten lagundudit, jen-
deaetaherriakezagutuditut,urtekobazkari
ederrak aipatu gabe ezin utzi, jatetxe asko-
tan ibili naiz eta otordu bikainak konpainia
ederragoarekin.Esperientziaederraizanda.
Aldizkariak eta herritarrek harreman po-

lita daukate eta etxeetan bere tokia egina
daukahamabostero.Aldizkarikolangileekin
ere, oso giro goxo eta lasaia izan da, esker
onak eta hitz politak.
Gauregun,informatikakoaurrerakuntzek

lana erraztu dute komunikatzeko, informa-
zioalortuetaargazkiakbidaltzerakoorduan.
Nahiz eta lana eta lotura dakarren berrie-
maile izateak, euskara bultzatu eta nire he-
rriaezagutzeraeramateakanimatuninduen.

Berriemaile historikoak

Zer diote TTIPI-TTAPAn urte gehien aritu eta ari diren berriemaileek?

«TTIPI-TTAPA gure etxeetara ailega-
tzen hasi aitzin, ez genuen ia deus
ere euskaraz idatzirik ikusten»

Koro IRATZOKI I Zugarramurdiko berriemailea

«Behin, erietxeko telefonotik bidali
nituen berriak erredakziora. Ikaraga-
rria iruditzen zitzaidan huts egitea»

Esteban AROTZENA I Goizuetako berriemaile izana

«Euskara bultzatu eta nire herria
ezagutzera emateak animatu
ninduen berriemaile izatera».

Juana Mari SAIZAR I Aresoko berriemaile izana

«Gaur egun, TTIPI-
TTAPAko bulegoa
toki argitsuan
dago. Haatik, ez
da beti hala izan,
eskailera azpian
ezagutu ditut»

«Batzuetan, karre-
tea moztua zegoe-
la abisatzea ahaztu
eta irekitzean,
argiaren kontatua-
rekin argazkiak
galdu egiten ziren»



Nabarmentzekoak

Olentzeroaren tradizioari buruzko liburua argitara Lesakan
Olentzeroren tradizioa Lesaka eta Euskal Herriko Eguberrietan liburua argitara-
tu zuten duela hamar urte, Eusko Ikaskuntzaren eskutik. Liburuan artikulu bat
idatzi zuenRafaek Eneterreagak Lurra aldizkariari aipatu zionez, «ez dakit Olen-
tzeroa Lesakakoa den, baina hemen ez da behin ere ohitura galdu. Aita Baran-
diaranekerratenzuenLesakanmendezmendekantatudela».Liburuarenproiek-
tua bultzatu zuen Laura Igantzi zinegotziak aipatu zigunez, «Baztanen, Liza-
rran, Tuteran, Iruñean, Irunen…atera ziren lehenengoOlentzeroakLesakan izan
zuten erreferentzia».

700! Alajaina! Ttipi-Ttaparen 700. zenbakia da
hau.Eskualdean,ekintzailebatzukelkartueta
Ttipi-Ttapaaldizkariaargitaratzeaerabaki zu-

tenetik urte aunitz pasa dira, kasik nire urteak adi-
na. Guttiago dira nik atal honetan hizkiak elkartu
eta esaldiak osatzen hasi
nintzela, baina badira jada
urtebatzuk. Ttipi-Ttapa, ur-
te luze hauetan eskualdeko
etxe gehienetan sartu da,
bidelagun izandugu,etadu-
gu.Hamabortzerogureetxe-
etan sartzen da, gure fami-
lietako parte da. Zain deza-
gun bada, maita dezagun
bada, eta balora dezagun
bada, gure senide den hei-
nean.Munduglobalizatuho-
netan are garrantzitsuagoa
dabertakoekbertakoakontsumitzea,bertakopro-
duktuak, bertakoek ekoitziak. Eta, zer da bada Tti-
pi-Ttapa? Bertakoa, etxekoa. Zain dezagun fami-
lia, zain dezagun bertakoa! Aunitz urtez, aunitz
alez, Ttipi-Ttapa!

700

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Bixente FAGOAGA
Eztegara frontoiak 75 urte

Berako frontoia eraiki
zela75urtebetediraeta
eskuz binakako txa-
pelketako lehenpartida
hartudu.Obran lanegin
zutenen artean bizi den
bakarrak bota zuen sa-
keaerabakitzeko txapa.

Toti MARTINEZ DE LEZEA
Txondorra piztu du Irrisarrin

Laugarrenurteztxondo-
rra piztu dute Igantziko
parkean eta idazle eza-
guna arduratu da sua
emateaz, bere lanetan
mitologiarenbidezeus-
kal kultura zabaltzen
egin duen lana sarituz.

Martin IRIGOIEN
Elizondoko koralean 60 urte

Elizondokoabesbatzak
ere 75. urteurrena os-
patu du aurten. Urte
osokoegitaruaborobil-
tzeko eskainitako kon-
tzertuan,abesbatzan60
urte daramazkin abes-
laria omendu zuten.

Umegaraian, lagunenbat eskolara jertse edo
galtza berriekin etortzen zenean besoan zi-
mikogogozeginetaZimikoberri erratenge-

nion, inbidia azaleratzeko edo. Gaur egun, maiz
xamarestreinatzendutearropaedooinetakoaume
aunitzek eta nobedadeak ez die halako grinarik
eragiten. Hortaz, Olentzerok ator berria ekartzen
dienean azpian begiratuko dute: Eta Nintendoa?

Zimiko berri

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€
Leitza 22€
Hego Euskal Herria 42€
Ipar Euskal Herria , Europa 75€
Amerika eta Australia 130€
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«Eta, zer da bada
Ttipi-Ttapa?
Bertakoa,
etxekoa. Zain
dezagun familia,
zain dezagun
bertakoa! Aunitz
urtez, aunitz alez,
Ttipi-Ttapa!»
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Kolaborazioak

Aspaldiko kontuak dira. Oroitzen naiz erran zi-
datela nirekin solas egin nahi zutela, ea joanen
ote nintzen Altzateko plazara honelako tenore-

an, honelako ordutan. Ni xintxo-xintxo agertu, eta
hantxe nituen esperoan nire adin berekomutila eta gu
baino urte batzuk gehixeago zituen neska. Jakin na-
hi zuten zer iruditzen ote zitzaidan Beran aldizkari bat
euskara hutsean argitaratzea. Ez nien adierazi egia-
tan pentsatzen nuena. Beran erdaldunak eta erdara-
zaleak ikusten nituen nagusi. Ez zuen bide luzerik egi-
nen euskaraz bakarrik argitaratuz gero. Ordea, ez ni-
en ilusiorikerrenahi izan:animatunituen.Zernahiegin-
da ere, ni laguntzeko prest nintzen. Denbora hartan
bertsolaritza deskubritzen ari nintzen, eta nik horre-
taz zerbait eskribituko nuela agindu izan behar nien.
Orain baino lotsagabeagoa nintzen. Horixe erranda
alde egin nuen. Hantxe utzi nituen biak, plazako pe-
trilean jarrita. Bi ero, amets bat burutan. Ez dakit zer
eta nola egin zuten, baina kontua da handik guttira
TTIPI-TTAPA jaioeginze-
la. Noiz izan ote zen
hori? Hasi naiz bila-
tzen galdu nahi ez di-
tudan paperak eta
gauzakaltxatuakditu-
dan armairuan. Kutxa
batenbarreneanager-
tuzaizkitharrapatuna-
hi nituenak. Lehenbi-
ziko TTIPI-TTAPA hark
‘1981ekonegua’para-
tzen du azalean, non
Juan InazioLarramen-
dik eginiko marrazki
ederraere ikustenahal
den: bota pare bat, al-
dizkariarenmarka izan
zenahasmentakoboladan.Oinetakoparea,bideaegin
nahi duen edozein ibiltarirentzat gauza prezisoa. Azal
hura altxatu, eta lehenbiziko orrialdean hitz hauek be-
gien bistara: «Solas ongi eginagatik, euskeraz leitzen
eta eskribitzen erakutsi ez dizuetenei, bihotz-biho-
tzez». Zoragarria. Barrenean, testuak eta iduriak, nor-
nahik eginaketadenetik: denazen libreetagai guziak
sartzen ahal ziren (baina euskaraz). Lehenbiziko pau-
soak Beran eman bazituen ere, abudo hasi ziren in-
guruko herrietako berriak ere agertzen. Gaur egun,
Baztan-Bidasoaldea-Malerreka-Leitzaldea-Lapurdiko
puska… Zenbat etxetara sartzen ote da? Zenbat jen-
dek ez ote dugu elkar ezagutu eta harremana izan al-
dizkaria dela medio? Bota pare hark makina bat ume
egin ditu denboraren poderioz. Tokitan gelditu dira ni-
re pentsamendu ezkor haiek! Eskerrik asko aunitz, al-
dizkari hau ttipi-ttapa ibiliz honaino ekartzen lagundu
duzuen bidegile guziei!

Bota pare bat

Mikel TABERNA IRAZOKI Kapi

Duelahogeita hamazazpi urte hasi zen bidea egi-
ten, Beran, hilabetetik-edo ale berria salgai ja-
rriz denda eta ostatuetan.

Urte batzuk joan eta, aldaera nabarmena: hamabos-
tekaribihurtuetazonaldekohainbatherrirenberri emai-
le: Bortziriak, Malerreka, Baztan, Leitzaldea, Xareta.
Izaera erabat aldatua, aunitzez erakargarriago bilaka-
tu zen, jendeak bere herriko berriak maite baitzituen;
bere herrikoak eta hurbileko herrietakoak.
Hurbileko berriak maite, baina, euskaraz izanik, leitu-
ko zituen? Zenbatek leitzen zuen? Niri Etxalarko zen-
bait jendek erran zidatela oroitzen naiz, 60 eta 80 ur-
tekoek, lehen aldiz ari zirela beren bizitzan euskaraz
leitzen, nahiz eta ez aisa egin. Ez dakit noraino ohar-
tugaren, TTIPI-TTAPAkeuskararenerabileran izanduen
eraginaz.
Aldatzeak lanerako tokia handitzea eskatzen bai-
tzuen, Etxalarren egin zituen urte batzuk, eta Lesakan
du gaur egun leku argitsu eta alaia.
TTIPI-TTAPA indartzeak la-
na ugaritu zuen, eta ho-
rrek eskatzen duen gas-
tuaerebai.Tresnaetama-
terial gehiago behar, eta,
nola ez, langile gehiago.
Hasmentakobizpahiruak
bederatzi dira egun. Eta
nork ordaintzen zuen?
Eremuko Udal gehienek
eskua zabaldu zuten, ge-
hiagoedogutiago,etaho-
rretan segitzen dute. Na-
farroako Gobernuak ere
bai, zenbait urtez, gora-
behera nabariekin. Bi mi-
lako lehenhamarkadaeta
erdian Iruñea aldeko soi-
nuak okerrera aldatzen joan ziren, hango laguntza ia
arrunt galtzeraino. Eskerrak, Euskal Autonomi Erkide-
gotik estaltzen aritu ziren, urte batzuz,Nafarroatik gel-
ditutako zuloa. Eta eskerrak, publizitatearen eragina
ere sartu zen aldizkarian, gaur egun alderdi horren
egoera hain egokia ez bada ere.
Norbaitzuk galdemodua eginen dute, zer dela eta TTI-
PI-TTAPA aldizkariaren bizitza kontatzea. Hemen ida-
tzitakoak ez du, noski, aldizkariaren historia osoa go-
goratzen, zenbait gertaera baizik, nola-hala ze-
rrendatuak. Baina jendeok izaten dugu gertatutako
batzuz oroitzeko ohitura, gure ustezko data bereziak
direla eta. Begira, bada, TTIPI-TTAPAk 700. alea bete du.
Eta hori ez da nolanahi lortzen ahal. Nolabait marka-
tzeko, mirari gisako bat dela erranen nuke nik.
Dena den, zorionak TTIPI-TTAPAri. Zorionak ardura na-
gusia eraman duen Joxe Manuel eta bere lagun egi-
le guziei.

Ttipi-Ttaparen miraria

«Lehenbiziko TTIPI-TTAPA
hark ‘1981eko negua’
paratzen du azalean, non
Juan Inazio Larramendik
eginiko marrazki ederra
ere ikusten ahal den:
bota pare bat,
aldizkariaren marka izan
zena hasmentako
bladan. Oinetako parea,
bidea egin nahi duen
edozein ibiltarirentzat
gauza prezisoa»

Pello APEZETXEA ZUBIRI

«Niri Etxalarko zenbait
jendek erran zidatela
oroitzen naiz, 60 eta
80 urtekoek, lehen
aldiz ari zirelaberen
bizitzan euskaraz
leitzen, nahiz eta aisa
ez egin. Ez dakit
noraino ohartu garen,
TTIPI-TTAPAk
euskararen erabileran
izan duen eraginaz»



Baztandarren
Biltzarra kolokan

Baztandarren Biltzarra
Elkartea

Orain dela hilabete
batzukerrangenuenbe-
zala, Baztandarren Bil-
tzarraElkarteahausnar-
keta urtean dago.

Orduan aipatutako
zailtasunei bertze ara-
zopotolobatgehitube-
hardiogu: orainartegi-
nen kide kopuruarekin
nahiko larri ibiltzen gi-
nenbestaaitzineratate-
ratzeko; honekin ez as-
ki, azken hilabeteetan
kidekopurua jautsi egin
da. Hortaz, eta egoera

sakonki aztertuta, kkiiddee
bbeerrrriiaakk ssaarr ttzzeeaa eezziinn--
bbeerrttzzeekkooaa ddaa..
Honi konponbidea

bi latzeko, datorren
abenduaren 29rako
BAZTANDAR GUZTIEI
zu zenduriko bilera bat
de i tu  dugu .  B i l e ra
Arizkuneneko sabaian
izanen da, 20:30ean.

Egun horretarako be-
har adina kide berri hur-
biltzen ez badira, era-
bakia argia da: EEZZ DDAA
BBaazzttaannddaarrrreenn BBiillttzzaa --
rrrraa  BBEESSTTAA EEGGIINNEENN..
Bitartean, gurekin

harremanetan jartzeko
hainbat bide eta modu
erabil ditzakezue: elkar-
teko kideengana hurbil-

du, baztandarrenbiltza
rra@hotmail.com helbi-
dera mezu bat ida tzi, fa-
cebooka, abenduaren
29ko bilera…
Atea denendako ire-

kita dago!

8 | IRITZIA
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14

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

NNoorr ddaa XXaabbiieerr ZZuubbeellddiiaa??
Donezteben bizi den saldiasta -
rra. 

ZZeeiinn zzaalleettaassuunn ddiittuuzzuu??
Inguruko txokoak ezagutzea, tar-
teka kirola egitea eta bereziki ko -
txe  zaharrak moldatu eta ibiltzea. 

RRaallllyyaann iibbiillttzzeenn oommeenn zzaarraa......
Betidanik gustatu izan bazait ere,
aurten hasi naiz. Ibardingoa,
Urba sakoa eta Malerrekakoa egin
ditut. 

ZZeerr eesskkaaiinnttzzeenn ddiizzuu rraallllyyaakk??
Nik egindako ‘makinaz’ eta ingu -
ruko errepideez gozatzeko auke-
ra ezin hobea.

IIkkaasstteekkoo eennttrreennaattuu bbeehhaarr......
Gu inguruko zirkuitoetan ibiltzen
gara: Pau, Los Arcos, Miranda
de Ebro... Ingurukoekin ibiliz eta
aka tsak eginez, pixkanaka, ikas-
ten da. 

NNoonn iizzaanneenn dduugguu hhuurrrreennggooaakk iikkuuss--
tteekkoo aauukkeerraa??
Heldu den urterako dezente an-
tolatzen ari dira, 30-50
kilometroko radioan.
Gazteria gogotsu
eta fundamentoz ari
da! Nik, pertsonalki
Doneztebetik Goi-
zuetarako bidea egi-
nen nuke gustura. 

ZZeeiinn ddaa ggiiddaarrii oonnaa iizzaa--

tteekkoo sseekkrreettuuaa?? 
Baldin baneki esanen nizuke!
 (irriz). Lanak ongi eta konstan -
tziaz egitea, akaso... Asko entre-
natzea eta kotxearekin bat egi-
tea ere inportantea da.  

ZZeerr dduu SSaallddiiaasseekk bbeessttee hheerrrriieekk eezz
dduutteennaa??
Lasaitasuna eta kokapena.

AAsstteebbuurruukkoo ppllaanniikk hhoobbeerreennaa??
Kotxea hartu eta 100-200 km egi-
tea, mendira edo kostara joanez.
Otordu pare bat, nonbait edo no-
labait bainu bat hartu eta besta
eder batekin borobildu!

IInngguurruukkoo xxookkoorriikk ppoolliitteennaa??
Leurtzako urtegiak. 

AAmmeettss bbaatt??
Nire afizioekin segitzea eta ingu -
ruko herrietatik gazteriak hirira
ez alde egitea. Egun zail dago, 
herri txikietako
lan faltak jen-
dea kan-
pora
bultza -
tzen baitu. 

11 galdera labur

� Xabier ZUBELDIA � Saldiasko gaztea

«Batzuetan mutilaren
hitzak gehiago balio du,
automatismo bat da.
Emazteak ere le kua
behar du. Neskei
buruan sartu behar
diegu ez dela zerbait
ne gatiboa emaztea iza-
tea eta ardurak ukaitea.
Batzuetan, iduri du,
barkamena eskatu
behar dugula espazio
publikoan gu agertzen
bagara, eta ez mutil
bat. Zure bu rua gai
ikusten baduzu, ez
duzu gutiago balio».

Leire ERRANDONEA
Antzinako kidea beratarra
Ipar EH Hitza 2017.11.24

«Feminismoak bertze
mundutik datorren
 zerbait dela iduri du,
eta feministak garenak
historikoak-edo izaten
ahal garela... Entzuten
ahal dugu ‘boz esku-
bidea aspaldi lortu
zenuten; zer ari zare-
te?’. Arazoa ez deno
bistaratzen, hor segi-
tuko du». «Emazteak
ere ohartu behar du
arazo bat badela.
Gaur egun, anitz ez
dira ohartzen zerbait
jasaten ari direla»

Armelle ETXENIKE
Antzinako kide senpertarra
Ipar EH Hitza 2017.11.24



Olaizola II.ak
eta Imazek 22-
13 irabazi zieten
Ezkurdia eta
Zabaletari

TTIPI-TTAPA
EPELen ezkuz bina-

kako pilota txapelketa
nagusiko lehen partida

75 urte bete berri ditu-
en Eztegara pilotaleku-
an jokatu zuten azaroa-
ren 24an. Aimar Olaizo-
la goizuetarrak eta Ima-
zek 22-13 irabazi zieten
Ezkurdia eta Zabalale-
tari. Lehenbiziko parti-
dan, bi beratar izan zi-
ren aurrez aurre. Ander
Errandonea eta Tolosak
22-19 irabazi zieten Re-

tegi Bi eta Iñigo Marti-
nezi. Partida nagusia ha-
si aitzinetik, ohorezko
aurreskua dantzatu zu-
ten Gure Txokoako dan -
tzariek eta Eztegarako
pilotalekuko obretan la-
nean aritu zirenen arte-
an bizi den bakarrak, Bi -
xente Fagoagak, bota
zuen hasierako sakea
erabakitzeko txapa.
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BERA

KIROLA � AZAROAREN 24AN

Eskuz binakako
txapelketa hasiz
ospatu dute
Eztegararen
75. urteurrena

UTZITAKO ARGAZKIA
Eztegara pilotalekuan izan
ziren dantzari, txistulari,
pilotari eta epaileak,
Bixente Fagoagarekin.

TTIPI-TTAPA
Kataku ostatuan antolatu dituzten ekitaldiek se-

gida izanen dute. AAbbeenndduuaarreenn 1166aann, larunbate-
an, 23:00etan Muskulo taldearen kontzertua iza-
nen da. BBiihhaarraammuunneeaann, Bertsolari  Txapelketa Na-
gusiko saioa izanen da ikusgai 11:00etatik aitzi-
nera. Egun osoko jarrai pena pantaila erraldoian
eta bazkaria (sagardotegiko menua, 25 eurotan).
Azkenik, aabbeenndduuaarreenn 2233aann, larunbatean,

14:00etan, Zotal Total besten musika jaialdia iza-
nen da. Bertzeak bertze, 14:00etan bazkaria eta
18:00etan herriko musikariekin zuzeneko musika
maratoia izanen dira.

HAINBAT KONTZERTU ETA EKITALDI EGITEN ARI DIRA

Abendu beroa Katakun



HERRIZ HERRI | 11
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14

BERA

Mailegurik
eskatu gabe
berdintzea lortu
du aurten ere

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 15eko bil-

kuran aho batez onar-
tu ditu Udalak 2018ra-
ko  au r rekon tuak .
4.569.000 eurokoa iza-
nen da aurrekontu osoa,
iazkoa baino milioi erdi
guttiagokoa. Azken bi
urteetan bezala, maile-
gurik eskatu gabe ber-
dintzea lortu dutela azpi-
marratu dute.
Inbertsioen atalean,

aurten Nafarroako Go-
bernuko 2017-2019 Az -
piegitura Planean sartu -
takoak dira garrantzitsu -
enak: Usategietako de-
positoa egiteko proiek-
tuak 360.000 euroko
aurrekontua du. Eltzaur-
dia auzoko ur arazoak
modaltzea espero dute
eta etorkizunean Ibar-
dinera herritik ura era-
mateko tarteko biltegi
gisa ere baliagarria iza-
nen da. Larratxenbor-
dako bidea moldatze-
ak 120.000 euroko au -
r rekon tua  du  e ta
2017rako emanak diren
Gorostigain eta Zala-
ingo bideekin batera es-
katua da. Etxebizitzeta-
ra doazen bideak mol-
datuko dira. Bidasoa-
Agerran argiteria berri -
tzeko 245.000 euroko
aurrekontua dute. LED
argiak jarri eta instala-
zio guztia berrituko da.
Inbertsio honekin 6.000
euro au rreztuko dira.
Lan horiek probestuz
Bidasoa karrikako es-
paloia moldatuko da eta

fibra optikoa sartzeko
hodia ere jarriko da, ge-
ro kablea pasatu ahal
izateko, he rria Nafarroa-
ko Gober nu aren fibra
sarera lotuz.
Hiru lan horietarako

400.000 euroko diru-la-
guntza onartua du Go-
bernuak. Aldi berean,
plan horren barrenean
libre erabakitzeko ata-
letik 115.000 euro jaso-
ko ditu Udalak 2018an
inbertsio horiek ordain -
tzeko.
Zahar Etxean eguzki

plakak jarri eta portxea
egiteko 100.000 euro-
ko inber tsioa eginen du-

te. Azpiegitura Planetik
kanpoko inbertsioa na-
gusia izanen da. Uda-
lak landa garapen pla-
nera aurkeztuko du eta
diru-laguntza lortuko
balu, eginen luke. Ura
berotzeko plakaekin ur-
tean 7.000 euro au -
rreztea espero dute gas
kon tsumoan. 
Udalaren asmoa, po-

liki-poliki, kanpotik da-
tozen energiak bertako
energia berriztagarrie-
kin ordezkatzea da, eko-
nomikoki, eta zer erra-
nik ez ekologikoki, ha-
gitzez hobeak direlako.
Herriko azpiegiturak

mantendu eta molda -
tzeko Udalaren autono-
mia hobetu asmoz,  lan-
gilerian eta makinerian
inbertitzen ari da Uda-
la. Horretarako 2018ko
aurrekontuan 30.000
euroko partida bat au -
rreikusi dute mendiko
bideak moldatu eta ber -
tze herri lanetarako ba-
lioko duen makinaren
bat erosteko. «Poliki-
poliki, Berari dagozkion
zerbitzu publikoak Uda-
lak bere gain hartu be-
harko lituzkeela uste du-
gu horretarako bai lan-
gilez bai makinariaz ere
hornituz», aipatu du Jo-

su Iratzoki alkateak. 
Horiek dira aurtengo

aurreikusi diren inber -
tsio nagusiak. 2019 ur-
terako berriz geldituko
dira Azpiegitura Plane-
ko gainerako obrak: Ez -
tegara frontoiko 3. eta
az ken fasea, ostatua,
komunak… egoki tzea:
172.217 euro; Age rra ko
ur hornidura eta sa  ne a -
mendu sareak be rri tzea:
441.370 euro eta Mu -
sika Eskolan igogailua
jartzea: 51.919 euro. 

GIZARTEA � AZAROAREN 15EKO BATZARREAN EMAN ZION BEHIN-BEHINEKO ONESPENA

4.569.000 euroko aurrekontua
onartu du Udalak aho batez

DATUA

3
HIRURTEKO PLANEKOAK
Usategietako depositoa
egin, Larratxenbordako
bidea moldatu eta

Bidasoa-Agerran argiteria
berrituko dute.
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Bi saio
eskainiko
dituzte eta
herriko
musikariaren
bizitzaren
pasarte batzuk
ere antzeztuko
dituzte

Aitor AROTZENA
Azken urteetako ohi-

turari eutsiz, urtea agur -
tzeko emanaldi berezia
antolatu du Musika Ban-
dak, Udalaren eta Mar-
tikoren laguntzarekin.
Aurtengoan, Pepito
Yanci, beti bizi goiburu-
pean, herriko musikari
handiari eginen diote
omenaldia abenduaren
30ean, bere jaiotzaren
mendeurrenean (1917 -
ko urtarrilaren 1ean jaio
zen eta 1985eko aben-
duaren 26an hil zen). Bi
saio eskainiko dituzte
Ha rriondoa Kultur Etxe-
an, 17:00 etan eta 19:30 -

ean. Hainbat musikari
gonbidatu dituzte eta
sketch-etan grabatuta-
ko Pepito Yanciren bi-
zitzaren pasarte batzuk
ere proiektatuko dituzte.
Emanaldiaren gidoia

Andoni Egaña bertsola -
riak prestatu du eta mu -
sika konponketak Xa -
bier Zabalak. Talde eta
musikari gonbidatuen
artean, Golden Apple
Quartet (talde honek fa-
matu zuen bere garaian
Pepito Yancik Los Xey
taldearekin abesten zu-
en Buen menu kantua),
Iñaki Dieguez, Lesaka-
ko Soinulariak, dantza-
riak, An txon Gisasola,
Inma San Sebastian eta
Dani Conde daude. Sa -
rrerak 12 eurotan salgai
daude Xagu, Legarra eta
Telle txea dendetan eta
i n t e r  ne t  b idez ,
www.kutxa sa  rrerak.net
webgunean.
Abenduaren 9t ik

30ra, Pepito Yanciren
inguruko erakusketa ere
irekia dago komentuko
elizan.

LESAKA

KULTURA � ABENDUAREN 30EAN HARRIONDOAN

Pepito Yanci
gogoratuko du
Musika Bandak

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

175 azienda feria egun jendetsuan
175 azienda aurkeztu zituzten feria egunean parte hartzera. Horietatik 108 zal-
tabereak ziren, 54 behi eta 13 ahari. Suitzako arrazako behietan lehen bi sari-
ak Gillenbordako Francisco Javier Altzugarairentzat izan ziren eta hirugarrena-
Berako Begibeltzenekobordako Joxean Igoarentzat. Haragitako behietan, le-
hen eta hirugarren saria ere Igoak eskuratu zituen eta bigarren saria Maria Isa-
bel Indarentzat izan zen. Zaldi aziendetan, lehen saria Evarista Telletxearen tzat
izan zen, bigarrena Arantzako Vicente Arozenarentzat eta hirugarrena Maria Je-
sus Maiarentzat. Aharietan, lehen bi sariak Berako Migel Angel Etxegaraik es-
kuratu zituen eta hirugarrena Gillenbordara joan zen.

A. AROTZENA
Mairu Antzerki Tailerrak, Udalaren eta Arrano

elkartearen laguntzaz, XIII. Keinu-Leihoak antzer -
ki-jardunaldietarako egitarau zabala prestatu du.
Abenduaren 8an, Hozkailua antzezlana eskaini
zuen Huts Teatroak Harriondoan. Azken bi ema-
naldiak asteburu honetan izanen dira. Hilaren
15ean, ortziralean 22:00etan Arranon, Morbus
Operandi antzezlana, Bibote Gorriak taldearen
eskutik (sarrera doan) eta hilaren 16an, larunba-
tean, 20:00etan Harriondoan, Besaulkiak, Mar-
kina-Xemeingo Abarka Antzerki Taldearen lana
izanen da ikusgai (sarrera bortz euro). 

MAIRU ANTZERKI TAILERRAK ANTOLATUTA

Keinu-Leihoak Zikloko azken
emanaldiak asteburuan

� FLASH
Hor dun koxka 
taldearen kantua
Hor dun koxka herriko
trikitilariek osatutako
taldetxoak kanta bat
sortu eta aurkeztu zu-
en Euskal Herriko Tri-
kitixa Elkarteak aurten
antolatu duen I. make-
ta lehiaketara. Hainbat
kanta aurkeztu dira le-
hiaketara eta hamar
onenekin Haziak CDa
kaleratu dute orain.
Bertan dago Melodia
zainetan Hor dun kox-
karen rantxera ere.

Eguberrietako
kontzertua
Musika Eskolako ikas-
leek Eguberrietako
kon tzertua eskainiko
dute abenduaren 20an,
18:00etan Harriondo-
an.

Baztan-Bidasoa
liburua
Baztan-Bidasoa libu-
ruaren aurkezpena egi-
nen dute abenduaren
21ean, 19:00etan uda -
e txeko batzar aretoan.
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ETXALAR

Igande
arratsaldeko
7:30ean hasiko
da Andre Maria
elizan

Irune ELIZAGOIEN
Azaroaren bukaeran

hasia dute urte bukae-
rako bira Carlos Nuñez
musikari ezagunak eta
bere taldeak (tartean
Itsa so Elizagoien herri-
tarra) eta abenduaren
30era arte hainbat kon -
tzertu eskainiko dituzte.
Etxalarkoa berezia iza-
nen da, hainbat gonbi-
datu izanen baitira. Car-
losek beti garran tzia
eman nahi izan die ins -
trumentu tradizionalak
jotzen dituzten talentu-
dun artista gazteei. Ho -
rrela egin zuen orain de-
la bi urte Itsaso Eliza-

goienekin. Gaur egun
berarekin dabil hainbat
eszenatoki garrantzi -
tsutan parte hartuz.
Aben duaren 17an ere
Etxalarrera gogo han -
dia rekin etorriko da tal-
dea, he rriko hainbat mu-
sikari gazteei eszenato-
kira igotzeko gonbita
eginez. Hala nola, triki-
tilari, dantzari eta ber -
tze hainbat musikari
gonbidatu ere izanen di-
ra oholtza gainean. 

Txontxongilo
emanaldia eta
bingoa Herriko
Ostatuan
Abenduaren 23an

arra tsaldez Gatz, titiri-
torto basatia taldeak
txontxongilo emanaldia
eskainiko du Herriko
Ostatuan.
Bertzetik, lehengo ur-

teko arrakasta ikusita
aurten ere bingoa egi-
nen da Herriko Ostatu-
an urtarrilaren 1ean arra -
tsaldeko 6etan. Hainbat
sari bikain izanen dira
jokoan eta he rritar gu-
ziak ekitaldira gonbida-
tuta daude. 
Informazio gehiago

egunak hurbildu ahala
sare sozialen bidez edo-
ta kartelen bidez jaki-
naraziko da.

Eguberriak
Aurten ere eguberri-

ak ospatzeko prestake-
tetan ari da herria. 
Abenduaren 24ean

arratsaldeko 5etan pla-
zan elkartu eta txistula-
ri eta trikitilarien lagun -
tzaz herriari itzulia ema-
nen zaio, Olentzeroekin
gabon kantuak kanta-

tuz. 18:30ean meza iza-
nen da eta ondotik fron -
toian txokolate beroa
eta berendua eskainiko
dira gerturatzen diren
guzientzat, herriko mu-
sikarien emanaldiarekin
girotuta. 
Antolatzaileek Olen -

tzeroak egitera anima -

tzen dituzte herrita rrak.
Ea aurten ere Olentze-
ro bisita egitera etor tzen
den! 
Eguberriak bukatze-

ko, aurten ere Larrabu-
rua elkarteak txokola-
tada eskainiko du urta -
rrilaren 6an, arratsalde-
ko 5etan. 

KULTURA � ABENDUAREN 17AN

Sarrera guztiak
salduta daude
Carlos Nuñezen
igandeko
kontzerturako

ARGAZKIA: CHUCHI GUERRA
Carlos Nuñez eta bere taldea, emanaldi batean.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Mari Domingi eta Olentzero etorriko dira aurten ere.
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ARANTZA

Abenduaren
24an kalejira
eginen dute
arratsaldez

Nerea ALTZURI
Urte akabilako azken

asteetan sartuak gau-
den honetan, Olentze-
ro eta Mari Domingi ikus -
t eko irri kitan daude, ba-
tez ere, etxeko ttikienak.
Guraso Elkarteak an-

tolatuta, guztia prest da
abenduaren 24an egi-
nen dieten harrerarako.
15:30ean Baskulan el-
kartuko dira herritarrak,
kalejirari hasiera emate -
ko. Aterpe aldera joa-
nen dira; ondotik Goien -
bururantz abiatuko di-
ra eta handik, Txintxon-
baitan barna, plazara ai-
legatuko dira. Horrela,
ibilaldiari akabera ema-
nen diote bildutakoek. 
17:30 aldera ailega-

tuko dira Olentzero eta

Mari Domingiri eta he -
rritarrek harrera eginen
diete. Eguberrietako
kantak kantatu, biekin
solastu, besarkada eta
musuak eman, eta elka -
rrekin berenduko dute. 
19:30ean Olentzero

eta Mari Domingi heldu
den urtera arte agurtu-
ko dituzte. 

ELKARTASUN ZOZKETA
Abenduaren 31n, ilu-

nabarrean, elkartasun
kalejira eta zozketa egi-
nen dituzte. Bi sari zoz -
ketatuko dituzte: alde

batetik, herriko produk -
tuez osaturiko lote eder
bat eta bertzetik, herri-
ko bil dots bat. Zozke-
tako txartelak euro ba-
tean salgai daude. 

ERREGE KABALGATA
Eguberrietako ospa-

kizunak borobiltzeko,  il-
beltzaren 5ean, hiru erre -
ge magoen kabal ga  ta
egi nen da ilunabarrean.

GIZARTEA � EGUBERRIAK

Prest dira
Eguberrietako
urteroko
hitzorduak

ARGAZKIA: ENEKO SARRIAS

Oibarko abesbatzaren saioa
Oibarko Aritza abesbatzak emanaldi ederra eskaini zuen azaroaren 25ean es-
kolako gimnasioan. Euskaraz ez ezik, bertze hizkuntzetan ere kantatu zuten
eta bildutakoak gustura gelditu ziren. 

ARGAZKIA: ARANTZAKO HERRI ESKOLA

Genero indarkeriarik ez!
Emakumeenganako indarkeriaren kontrako aldarria karrikara atera zuten herritarrek azaroaren 24an.
Eguerdian,  elkarretaratzea egin zuten eskolako lagunek eta hainbat herritarrek plazan eta arratsaldean, Ka-
bi biluziak filma ikusteko aukera izandu zen eskolan. 
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IGANTZI

Denborak
erranen du
erabakia behin-
behinekoa edo
behin-betikoa
den

TTIPI-TTAPA
Aurtengo Eguberrie-

tako kontzertua azke-
nekoa izanen da Igan -

tziko Abesbatzarentzat.
Behin-behinekoa da
erabakia edo behin-be-
tikoa? Denborak erra-
nen du. 
1989ko irailean har-

tu zuen Isabel Lacarrek
abesbatzaren lekukoa,
Juan Bautista Irazoki
erre torea Leitzara joan
zenean. 28 urte joan di-
ra, beraz, Igantzin lane-
an hasi zenetik. Orain,
al de batera eta bertze-

ra ezin ailegatuz, berta-
ko abesbatzarekin dau-
kan harremana geldi -
tzea erabaki du. Udabe -
rrian emana zion abes-
batzako partaideei be-
re asmoaren berri eta
momentua ailegatu da.
Hortaz, abenduaren
16ko emanaldia bere-

zia izanen da, dudarik
gabe. Egun horretara-
ko noizbait abesbatzan
kantatzen aritu diren la-
gun guziak gonbidatu-
ak ditu abesbatzak, kon -
tzertu hondarrean de-
nak elkarrekin kanta bat
jendeari eskaintzeko as-
moarekin. Aitzinetik,

meza kantatuko du
Abes batzak eta dozena
bat kanta kontzertuan.
Erran bezala, aben-

duaren 16an, ilunaba -
rreko 8:30ean izanen da
ekitaldia eta herri guzia
gonbidatua dago abes -
ba tzaren azken emanal-
di honetara.

KULTURA � ABENDUAREN 16AN (20:30)

Eguberrietako
kontzertua
azkena izanen da
Abesbatzarentzat

TTIPI-TTAPA
Oberena taldean ari den Oian Canabal herri-

tarrak brontzezko domina lortu du azaroaren 20tik
25era Buenos Airesen (Argentina) jokatu duten
Munduko 22 urtez beheitiko trinkete txapelke-
tan. Canabal eskuz binaka aritu da, Es te ri bar ko
Luis Sanchezekin bikote eginez. Lehen fasean
Mexikoko Abimael eta Gonzalezen kontra galdu
zuten eta bron tzerako lehian Kubako Barcelán
eta Linares-i irabazi zieten (15-9 eta 15-3).

22 URTEZ BEHEITI TRINKETEAN

Oian Canabalek brontzea 
lortu du Munduko txapelketan

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Urteak daramazki abesbatzak Eguberrietako kontzertua eskaintzen. Argazkia 2010ekoa da. 
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SUNBILLA

Hilaren 22ko
jaialdian Iñaki
Zubeldia ipuin
kontalaria
izanen da

Maider PETRIRENA
Herriko eskolako

ikasle eta irakasleek be-
raien 1. hiruhilekoari da-
gokion irteera eginen
dute abenduaren 18an
Irungo Ficoba bisitatu
eta gozatuz. Ondoren,
abenduaren 22ko Egu-
berrietako jaialdian Iña-
ki Zubeldia ipuin konta-
laria izanen dute. Segi-
dan, herrian bueltaxka
emanen dute, hiru-lau
lekutan Gabon kantak
kantatuz. 
Akitzeko, guztiek el-

karrekin gosari goxo ba-
tez gozatzeko aukera
izanen dute. Ondotik,
urtarrilaren 8ra bitarte
oporralditxo ederra iza-
nen dute.

Olentzero
Abenduaren 24an

Olentzerori ongi etorria
eginen diete urtero be-
zala bi taldeetan bana-
tuz: arratsaldeko 4etan
izanen da hitzordua:
- Ttikienak labadero-

an elkartuko dira eta
Olentzerori ongi etorria
egitera joanen dira. 
- Kozkorrak berriz eliz

atarian geratuko dira eta
errepideko auzoa egi-
nen dute. 
Ondoren guzt iok

frontoian elkartuko dira
txokolatea, muxuak, es-
kutitzak... hartzeko eta
emateko. 

GIZARTEA � ABENDUAREN 18AN

Irungo Ficoba
bisitatuko dute
eskolako ikasle
eta irakasleek

ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

Emakumeenganako indarkeria salatuz elkarretaratzea eskolan
Eskolako ikasle eta irakasleek emakumearenganako indarkeriaren aurkako el-
karretaratzea egin zuten azaroaren 24an goiko eskolako patioan.

ARGAZKIA: LOREA BABAZE

Kenpo-Kaiko ikasleek azterketa eginen dute Oiartzunen
Haur kuadrilla batek kenpo-kai ikasten du herrian bertan eta urtero teknifika-
zio ikastaroak eta azterketak egitea suertatzen zaie. Abenduaren 16 eta 17an
Oiartzungo Elorsoro kiroldegian izanen dituzte. Zorte on kuadrilla!

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Iñaki Zubeldia ipuin kontalaria.



Nafarroako
Egunekoaren
ondotik,
Eguberrietako
kontzertua
eskainiko du
ortziralean eta
urteko azkena
hilaren 27an,
Iruñean

Marga ERDOZAIN
Nafarroako eta Eus-

kararen Egunaren hari-
ra, emanaldi bikaina es-
kaini zuen Mendi Abes-
batzak elizan abendua-
ren 3an.
Urtero bezala, aben-

du mugitua izanen du
Mendi Abesbatzak. Hu -
rrengo emanaldia aben-
duaren 15ean izanen da,
or tz i ra le  ar ra  tseko
8etan, elizan. Egube -

rrietako Kontzertu Be-
rezia izanen da, eta ber -
tze behin Donostiako
Udalaren Txistulari Tal-
dearen laguntza itzela
izanen dute emanaldi-
an. Gabonen inguruko
doinuak izanen dira ge-
hien entzunen diren kan-
tak, baina bertzelakoak

ere izanen dira. Berri-
kuntza gisa, aurtengo
kontzertuan Mendi Tti-
ki abesbatza sortu berri -
aren aurkezpeneko
emanalditxoa ere iza -
nen  da, Agorreta Musi -
ka  Eskolako ikasleen
ko roarekin elkarlanean.  
Eta hilabetea akitze-

ko Mendi Abesbatzako
lagunak Iruñera joanen
dira, hiriburuko Udalak
antolaturiko Gabon
Kontzertuen zikloan
parte hartzera. Eguna
abenduaren 27an iza-
nen da,  arratseko 8etan,
Carmelitas Descalzas
elizan.
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DONEZTEBE

KULTURA � MENDI TTIKI ABESBATZA SORTU BERRIAREN AURKEPENA EGINEN DUTE ELIZAN ORTZIRALEAN

Urte akabaila mugitua du
aurten ere Mendi Abesbatzak

� FLASH
Olentzero eta Mari
Domingi
Abenduaren 22an (or -
tzirala) Olentzero eta
Mari Domingi Askin
haur eskolara eta San
Mige l  i kas te txe ra
etorri ko dira. Arratsal-
dean, zineman, Firin
Farandula bertako an -
tzerki taldearen ema-
naldia izanen da.

Olatz Zugasti
Abenduaren 23an (la-
runbata), 19:00etan
Olatz Zugasti eta bere
taldearen emanaldia zi-
neman izanen da. Sa -
rrerak salgai daude: Mi-
kelo ostatuan, Kimetz
belardendan eta Pe-
pa´s kafetegian (18 eu-
rotan). Udalak ekimen
hori diruz lagundu du.

Saioara irteera
Abenduaren 24an,
Erre kak antolatutako
Saiora mendi-irteera
izanen da. Arratsalde-
an, Olentzero eta Ma-
ri Domingiren etorrera
ospatuko da, txistula-
ri, dan t zari baita herri-
tarren laguntzaz ere.

Errege Kabalgata
Abenduaren 30ean (la-
runbata) Doneztebeko
Errege Kabalgataren
his toria laburtzen duen
dokumentala pan tai -
laratuko dute (bitxi -
keriak, parte-hartzaile-
ak…). Aurten ere mimoz
prestatzen ari dira.

Zakur kakak
10 edukiontzi paratu
ditu herri osoan Uda-
lak zakurren go rotza -
ren arazoari ir ten bidea
emateko. Dagokion
erabilera ematea es-
katu du. Intzakardi par-
kean zakurrak ibiltzea
debeka tua  dago .
2018an Udalak gune
berezi bat atondu na-
hi du jabeak animaliak
bertara eramateko.

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA
Mendi Abesbatza Bertizko Natur Parkean ateratako argazkian.

TTIPI-TTAPA
Bortzgarren urtez, bertso negulekuak anto-

latu ditu Nafarroako Bertsozale Elkarteak, herri -
aldeko bertso eskoletako gazteei zuzenduta. Al-
di honetan, Legasan egin dute hitzordua, aben-
duaren 27tik 29ra, bi txandatan banatuta. 11 eta
16 urteko gazteak egonen dira, Nafarroako gazte-
en bertso eskoletan ibiltzen direnak. Aipatzekoa
da, Zugarramurdin egin zituztela lehenbiziko al-
diz bertso udalekuak, 2013an. Eta geroztik, Itu-
ren eta Zubietan, Astizen eta Beintza-Labaienen
antolatu dituzte. Bertso eskoletan dabiltzan gazte-
ek elkar ezagutu eta sarea indartzea da bertso
negulekuen helburua. Horretarako, saio berezi-
ak, formakuntza saioak eta bertso jolasak egi-
nen dituzte parte-hartzaileek. 
Gaur egun, gaztetxoen 30 bertso eskola dau-

de Nafarroako hainbat eskualdetan, eta 197 gazte
ari dira horietan ikasten, eskola ordutik kanpo. 

11 ETA 16 URTE ARTEKO GAZTEAK EGONEN DIRA

Bertsozale Elkarteak bertso
negulekua prestatu du Legasan
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DONEZTEBE

Larunbateko
Victor Volodin
errusiarraren
eta igandeko
Alex Txikonen
emanaldietarako
sarrerak salgai
daude

Marga ERDOZAIN
Aurten berrikuntza

nagusi batekin heldu da
Doneztebeko Errekaren
Mendiaren Eguna. Izan
ere, bi jardunaldi izanen
ditu abenduaren 16an
eta 17an, bi mendizale
handiren proiekzioekin:
Victor Volodin errusia -
rrarena eta gurean as-
paldiko ezaguna den
Alex Txikon bizkaitarra-
rena.
Abenduaren 16an,

larunbatean, Victor Vo-
lodin mendizale errusi-
arra izanen da gure ar-
tean eta El Leopardo de
las nievesproiekzioa es-
kainiko du. 19:00etan
izanen da hitzordua Le-
ku Eder Zineman.

Abenduaren 17an,
aldiz, aski ezaguna du-
gun Alex Txikonen txan-
da izanen da. Izuga -
rrizko a rrakasta izaten
ari den Everest, un re-
to sobrehumano proi-
ekzioa ema nen du,
18:00etatik aintzinera
Leku Eder Zineman.
Emanaldi honen aitzi-
netik, igande goizeko
7:30ean mendi irteera
abiatuko da autobus
geltokitik. 12:30 ean po-
teoa izanen dute eta
14:00etan baz karia. Ti-
tin apunta daiteke aben-
duaren 13a bitarte. 

Bi proiekzioetarako
sarrerak Doneztebeko
Titi Ostatuan, Berako
Errekalden eta Elizon-
doko Intzan daude sal-
gai, 5 eurotan. Sarrerak
bi jardunaldietara sar -
tzeko eskubidea ema-
ten du.

Areto-futbol
txapelketa
Doneztebe Futbol

Taldeak Eguberrietako
VII. Areto futbol txapel-
keta antolatu du aben-
duaren 22tik 31ra. Sa-
riei dagokienez, talde
irabazleak trofeoa eta
300 euro eskuratuko di-
tu; bigarrenak txuletak
eta ardoa; eta hiruga -
rrenak urdaiazpikoa.
Bakarkako sariak ere

izanen dira golegile na-
gusiarentzat eta  joka-
lari onenentzat.

KIROLA � ABENDUAREN 16AN ETA 17AN

Mendiaren
Eguna bi
egunetara
hedatu du
aurten Errekak

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA
Alex Txikon eta Victor Volodin mendizaleek beraien esperi-
entziak biltzen dituzten dokumentalak aurkeztuko dituzte.
Saioara eta Mendaurrera mendi irteerak eta San Silbestre
lasterketa ere prestatzen ari da Erreka urte bukaerari begira.



Mattin LARRALDE
Urte ro  beza la ,

Olentzero menditik
etorriko da Elgo rria -
gara. Kantak dioen
bezala, ikazkile begi-
gorria gure ingurura
etortzen da opariak
eta ilusioa banatzera
eta jendea menditik
noiz agertuko espe-
roan egoten da, be-
rekin abesteko eta so-
lasteko. 
Urte berrian, arra -

tsaldez, Urte berri be -
rri abestuz etxez e txe
goxokiak eta urta txak
bilduz ibiliko dira hau -
rrak. Egun horietan,
gurasoek antolatuta-
ko bazkari bat eta
zenbait ekin tza (ipuin -
kontalaria, txangoak,
txokolatada…) ere
izanen dira. Horrez
gain, talo jatea ere
izan zen, ho tzari kon-
tra egiteko. 
Urte berri on eta

egun zoriontsuak pa-
sa eta segi hain po-
zik pasatzen gainera-
ko egun guztiak ere,
edozein egun polita
izan baitaiteke, norbe -
rak nahi izanez gero.

OSPAKIZUNAK

Eguberrietako
bestetan
murgiltzeko
prest

ELGORRIAGA
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Ikasleek
prestatutako
kanta eta
dantzak
eskainiko
dituzte eta
boletoen
zozketa eginen
dute gero

Arkaitz MINDEGIA
Abenduaren 22an

eskolako irakasle eta
ikasleek Eguberrietako
besta antolatu dute
goiz-goizetik. Ikasleak,
bakoi tza bere gelaki-
deekin, kanta eta dant-
zak pres tatzen ari dira
eta egun horretan fami-
lia eta lagunei erakutsi-
ko diete eskolako gan-
baran. Behin ikasleen
ekitaldiak akituta, bole-
toen zozketa eginen du-
te eta opo rrak ongi har -
tzeko gosaria izanen da
Guraso Elkarteak eta
bertze aita eta amek era-
mandako jakiekin. 

BOLETOAK
Azken urteetan bezala,

Guraso Elkarteak Egu-
berrietarako hainbat eki-
taldi prestatu ditu. Ur-
tean zehar egiten diren
ekitaldien gastuak es-
taltzeko, boletoak eta
egutegiak salgai jarri di-
tuzte eta aurten berri-
kuntza bezala, kamise-
tak ere bai. Egutegiak

Itu rengo Tresanean,
Aurtizko Abarun ater-
petxean, Elgorriagako
Ostatuan eta Guraso El-
karteko edonori eska-
tuta lor daitezke.

Mus txapelketa
Asteburu honetan,

abenduak 15, 21:30ean

mus txapelketa eginen
dute Tresanean. Hiru sa-
ri banatuko dituzte par-
te-hartzaileen artean: le-
henbiziko saria txuleta
eta botila bat ardo, biga -
rrena gazta bat eta hiru -
garrena botila bat ardo.
Antolatzaileek anima -
tzeko deia luzatu dute.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 22AN

Eguberrietako besta ospatuko
dute Pulunpa eskolan

ITUREN

ARGAZKIA: PULUNPA ESKOLA UTZIA

Genero indarkeriaren kontrako mezua
Azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Egu-
na zela eta, Pulunpa eskolako ikasleek eskulanak egin zituzten indarkeria sa-
latzeko. Plazako paretan itsatsi zituzten.
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Memoria
baloratiboa
eskatu dio udal
arkitektuari

Fermin ETXEKOLONEA
Plazari idorra ema-

teko memoria balorati-
boa eskatu dio Udalak
Patxi Chocarro udal ar-
kitektoari. Herrian idor-
perik ez dagoela ikusi-
rik, urrian  egindako oso-
ko bilkuran akordioa
hartu zuten herriko or-
dezkariek. 
Heldu den abendua-

ren 15erako, arratsal-

deko 19:00etan udalak
bilera informatiborako
deia eginen du herriko
estalpean. Bertan Uda-
lak eta Chocarrok be-
rak memoria aurkeztu-
ko dute. 

Miguel Mindegiari
liburua eta
omenaldia
Joseba Urretabizkaia

argazkilari tolosarrak ha-
sitako aizkolarien trilo-
giari amaiera eman be-
harra dio, eta horreta-
rako bere azken lana-
ren aurkezpena eginen
du. Aurreko bietan be-

zala, lanaren ardatza aiz-
kolari bat izanen da.
Oraingoan Miel Minde-
gia aizkolaria. Aurkezpe-
na eta omenaldia Migel
Mindegiaren bi herri ku -
t tu netan eginen da, Zu-
bietan eta Ezkurran. 
Abenduaren 22an,

arratsaldeko 7etan Jo-
seba Urretabizkaiak li-
buruaren aurkezpena
eginen du Zubietako es-
talpean. 
Abenduaren 23an,

berriz, Nafarroako He -
rri Kirol Federazioak Mi-
guel Mindegiari ome-
naldia eskainiko dio
Ezkurran.

GIZARTEA � ABENDUAREN 15EAN BILERA INFORMATIBOA (19:00)

Plazari idorra emateko
asmotan dabil Udala

ZUBIETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Hondakinen egutegiarekin saritua
Baztango Udalak eta Bortziriak eta Malerrekako
Mankomunitateek banatutako Hondakinen egute-
giak da ra man zenbakiarekin, hiruhilabetero zonal-
deko dendetan gastatzeko 300 euroko erosketa
txartela zozketatu dute. Aurtengo laugarren eta
hondarreko saria Zubietako Miren Edurne Arbela-
itz Hernandorenak ira bazi du. Argazkian, sariduna
ageri da, Malerrekako Mankomunitateko presiden-
tea den Amets Inda Sunbillako alkatearekin.
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Ostiralero
entseatzen
hasiak dira eta
afari batean ere
bildu dira

Arantxa ITURRALDE
Beintza-Labaiengo

bestetan eskaini zuten
dantza saioak izan zu-
en arrakasta ikusita, ha-
siak dira dagoeneko
herriko emakumeak
dan tza saio berriak
pres  tatzen. Ilusioz eta
gogoz aritzen dira dira

ostiralero egin ohi di-
tuzten entseguetan, eta
heldu den abuzturako
berriro emanaldi polit
bat emateko asmotan
dabiltza, igantziarra den
Olaia irakaslearen es-
kutik.
Emakumeen dantza

taldeak, beraien jardu-
naldiei elkarrekin egin-
dako afari batekin eman
dio hasiera azaroan.

Abendu hasiera
mugitua
Abenduko lehen la-

runbatean bi ekitaldi an-

tolatu zituzten Malerre-
kako Mankomunitate-
ak eta Beintza-Labai-
engo Udalak. Batetik
Malerreka kantuz eki-

mena egin zen, eguer-
dian Beintzako plazatik
abiatuta. Bestetik, arra -
tsaldez haurrendako
ikuskizuna izan zen,

Bein tzako frontoian.
Niala magoak bere ema-
naldia eskaini eta gero
txokolatada izan zen
neska-mutikoentzat.

GIZARTEA � EMAKUMEAK GOGOZ

Berriz ere
bestetan
dantzatzeko
prestatzen
hasiak dira

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Goian, emakumeak azaroko afarian eta behean, herriko bestetan dantzatu zutenean.
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Baztan,
Malerreka eta
Bortzirietako
hezitzaile,
begirale eta
entrenatzaileei
zuzendua,
Dindaia
Fundazioaren
eskutik

TTIPI-TTAPA
Euskarabidea-Eus-

kararen Nafar Institutu-
ak begiraleendako hiz -
kun tza prestakuntza
ikastaroak antolatu di-
tu. Horietako bat Donez -
teben izanen da, Baz -
tan, Malerreka eta Bor -
tzirietako hezitzaile, be-
girale eta entrenatzaile-
endako, abenduaren
28an eta 29an.  Ikasta-
roa Dindaia Fundazio-
ak emanen du Begira-
leak eragile: Euskarazko
sozializazioa sustatzeko

ikastaroa. Baztango
Udalaren, Malerrekako
Mankomunitatearen eta
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen la-
guntza izanen du 9 or-
duko ikastaroak.
Interesa dutenek

Baztan (948 580006/
euskara@baztan.eus),
Malerreka (948 451746/
euskarazerbitzua@ma-
lerreka.infolocal.org)
edo Bortzirietako (948
634125/euskara@bor -
tziriak.eus) euskara zer-

bitzuetan eman behar
dute izena. Epea aben-
duaren 21ean bukatu-
ko da eta plazak izena
emateko hurrenkeran
beteko dira. Guttienez
10-12 lagunek eman be-
har dute izena ikasta-

roa egin dadin eta ge-
hienez 25 onartuko di-
ra. Parte-hartzaileei Na-
farroako Gobernuak ar-
gitaratu duen gida ba-
natuko zaie eta ikasta-
roa egiten duten guztiek
agiria jasoko dute.
Abenduaren 28an,

ortzegunean, 11:00eta-
tik 14:00etara eta aben-
duaren 29an, ortzirale-
an, 11:00etatik 14:00e -
ta ra eta 15:30etik 18:30 -
era eskainiko dute ikas-
taroa Doneztebeko He -
rrigunean (Santa Luzia
plaza).
Nafa rroako Gobernu-

ak hezitzaileendako ar-
gitaratutako Gidaren
aur kezpena eginen du-
te. Nafarroako euskara -
ren egoera eta oinarri so-
ziolinguistikoak ageri di-
ra bertan. Aisialdiko jar-
dueretan euskara sus-
tatzeko estrategiak eta
teknikak landuko dituzte
eta euskara sustatzeko
baliabideak eta ondorio-
ak aztertuko dituzte.  

EUSKARA � ABENDUAREN 28AN ETA 29AN DONEZTEBEKO HERRIGUNEAN (SANTA LUZIA PLAZA)

Begiraleendako hizkuntza
prestakuntza saioa eskainiko dute 

BAZTAN-BIDASOA

ARGAZKIA: A. AROTZENA

150 lagun bildu zituen Mintzodromoak Lesakan
Sareuskak laugarren aldiz antolatutako Mintzodromoa abenduaren 1ean egin
zen Lesakako Harriondoa Kultur Etxean. Bidasoaz bi aldetako 150 bat lagun
bildu ziren (tartean Bera, Etxalar, Arantza eta Hondarribiako alkateak, musika-
riak, bertsolariak…), proposatutako gaien inguruan (euskalkia eta euskara ba-
tua, turismoa, etorkinak…) lauko taldetan solastera.

EZKURRA
GIZARTEA � UZTA ONA

Negurako
prest
Testua-Argazkia: Jaione ZABALO
Kasteneko udaz keneko

uzta ageri da argazkietan.
Mieltxok arto, kalabaza, ba-
nabarra eta laranja ugari di-
tu, baina berea bezala, he -
rriko eta inguruetako gan-
bara eta sotoak ere negu-
rako prest daude.



HERRIZ HERRI | 25
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14

GIZARTEA � NAFARROAKO 25 EKOIZLEREN PRODUKTUEKIN OSATUAK

Errigoraren 540 saski
banatu dituzte
eskualdean
TTIPI-TTAPA
Nafar hegoaldeko

uzta euskarari puzka le-
lopean, aurten ere Na-
farroa hegoaldeko eus-
kalgintzari laguntzeko
Errigora kanpaina egin
dute. Nafarroako 25
ekoiz leren produktuekin
osatutako kutxak es kai -
ni dituzte eta antolatzai-
leek jakinarazi dutenez,
TTIPI-TTAPAk har tzen du-
en eskualdean, 540 sas-
ki banatuko dira: 83
Baztanen, 166 Bortzirie -
tan, 233 Leitza, Areso,
Arano eta Goizuetan, eta
58 Malerrekan. Bi ku txa
izan dira aukeran, zuria
eta bel tza, biak ere 50
eurotan, eta 540 horie-
tatik 210 zuriak eta 330
bel tzak izan dira. Aza-
roaren 23tik abendua-
ren 3ra bitarte banatu
dituzte kutxak eta aben-
duaren 4tik 14rako tar-
tean ordain ke tak egin
beharko dira.

HERRIZ HERRI DATUAK
BBaazzttaanneenn::Elizondon 31
kutxa zuri eta 52 beltz
eskatu dituzte.
BBoorrttzziirriieettaann:: Beran, 21
kutxa zuri eta 46 beltz
eskatu dituzte; Lesakan
14 zuri eta 40 beltz,
Arantzan 7 zuri eta 6
beltz, Igantzin 8 zuri eta
38 beltz, eta Etxalarren
6 beltz.
LLeeiittzzaallddeeaa--UUrruummeeaall--
ddeeaann:: Areson 6 kutxa
zuri eta 8 beltz, Leitzan
65 zuri eta 96 beltz eta
Goizuetan 29 zuri eta
bertze horrenbertze
beltz.
MMaalleerrrreekkaann::29 kutxa zu-
ri eta bertze horren ber  -
tze beltz eskatu dituzte.

GIZARTEA
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ARKUPEAK

Diru-laguntzak
2016an baino
%150
handiagoak
izanen dira

Fernando ETXEBERRIA
Azaroaren 24an, Iru-

ñean, Nafarroako Adi-
nekoen Kontseiluaren
bilera egin zuten, Mi -
guel Laparra lehenda-
kariordearen gidaritza-
pean, Arkupeak elkar-
teko lehendakaria eta
idazkaria bildu zirelarik.
Bilerara deiturikoek Na-
farroako Adineko Kon -
tseiluaren osaera, anto-
laketa eta funtziona-

mendua biltzen duen fo-
ru-dekretua argitaratu
aitzinetik, beren propo-
samenak aurkezteko
aukera izan zuten. Ber -
tzeak bertze, kontsei-
luaren egitekoak, bokal
kopurua eta hautaketa
sistema izan zituzten
hizpide. Ordezkariek,
bereziki, lehendakarior-
deak diru-laguntzen in -
guruan emaniko infor-
mazioa eskertu zuten.
Horrek adierazitakoa-
ren arabera, heldu den
urtean 2016an baino
%150 gehiago izanen
dira. Zehazki, 650.000
euro izanen dira fun -
tzionamendu kontueta-
rako eta 720.000 euro
programetarako.

GIZARTEA � ADINEKOEN KONTSEILUAREN BILERAN

Heldu den urtean
jasoko dituzten
diru-laguntzen
berri eman du
Miguel Laparrak

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Saldiasen izan eta gero urteko azken ateraldia Berastegira
Azaroaren 21ean, Arkupeak  elkarteko 40 mendizalek irteera egin zuten Saldiasen.
Udaletxean bildu eta argazkia atera ondotik, Labaiengo muga aldera jo zuten,
eta Larrazabal, Allu, Pagoeta, Amesa eta antenatik, Oala, Urrasa eta Gorostietan
barna, bueltan-bueltan Saldiasera itzuli ziren. Ondotik, mendizaleak ez ezik, bertze
lau lagun ere elkartu ziren bazkarian. Bazkalondoan, Tomasen eskutik, musika
izan zuten. Hurrengo ateraldia, urtea borobiltzeko, Berastegira eginen dutena
adosteaz gain, heldu den urtera begirakoak ere zehazturik utzi zituzten: urtarrilean
Berara; otsailean Hondarribiara; martxoan Etxalarrera; apirilean Igantzira; maiatzean
Leitzara; ekainean Urdazubira; uztailean Txindokira; abuztuan Saioa edo Mendaurrera;
irailean Gorbeara; urrian Aiako harrietara; azaroan Eratsunera; eta abenduan
Doneztebera joanen dira. Mendi irteerotan parte hartzeko mendi-asegurua eta
irteera baino bortz egun lehenago izena ematea beharrezkoa izanen da. 

17. BULETINA

Elkartearen urte osoko gorabeherak biltzen
dituen buletina kalean da dagoeneko
TTIPI-TTAPA
Kalean da dagoene-

ko Arkupeak Elkarteak
aurten izaniko gorabe-
heren 17.buletina. Ber -
tzeak bertze, elkarteko
kideen eta bidaien,
mendi irteeren, ikasta-
roen, hitzaldien, lehia-
keten, erakusketen eta
jubiloteken informazioa
biltzen du. 
Aurtengoan 2.683

bazkide izan ditu elkar-
teak. Izan ere, 81 kidek
(51 hil direlako eta ber -

tze 30ek nahi izan du-
telako) elkartea u tzi -
agatik, 147 lagunek
eman dute izena. Hor-
taz, joan den urtean bai-
no 66 kide gehiago di-
ra. 
Eginiko jarduerak eta

horietan izandako par-
te-hartzea ere nabar-
mena izan da: 3.325
bazkide ibili dira urte
osoan egin diren 21 bi-
daietan; 552 kide 12
mendi irteeretan; 390
lagun 40 ikastaroetan:

eta 199 Bera, Elizondo,
Doneztebe eta Leitza-
ko hitzaldietan. 
Era berean, elkartea

bera ez ezik, antolatu-
riko jardueren berri
emateko, urte osoan
hedabideek eskainiriko
laguntza ere azpima -
rratu nahi izan dute: Tti-
pi-Ttapako 22 kronikak;
Xo rroxineko bertze ha -
in bertze elka rrizketa;
Xaloa eta Hamaika te-
lebistako ekarpenak;
eta Diario Vascok, Dia-

rio de Navarrak eta No-
ticiasek eginikoak. 
Ildo beretik, Arkupe-

ak elkartearen lagun -
tzaz, 32 lagunek Fran -
tzian eginiko lanaldiko
erre tiroa hartu dutela
azp imar ra tu  du te .
Horre tarako, bertzeak
bertze, behar zituzten
dokumentuak prestat-
zen eta  falta zituztenak
Behobiako bulegotik
lortzen lagundu dute. 
Azkenik, urte batzu-

tan defizita izatetik aur-
tengo diru-sarreretara
bitarteko aldaketa azpi-
marratu nahi izan dute,
hein handi batean lote-
riari esker. Halaber, Na-
farroako Gobernuari di-

ru-lagun tza  eskatu dio-
ten 152 elkarteetatik Ar-
kupeak izan da gehien
jaso duena. Areago,
16.000 eu ro  jaso ditu-
en bakarra da, ondo-
rengoek jasotakoaren
bikoitza jaso duelarik.
2016an,  Gobernutik
16.147,13 euro jaso zi-
tuzten, aurten berriz, jo-
an den urtekoaren bi -
koi tza baino gehiago:
33.831,18 euro, ze-
hazki. 
Noski, ezin erran ho-

ri hobekuntza ekono-
mikoaren ondorio bai-
no ez denik. Ekonomia-
ba tzordeak eginiko la-
nak eta proiektuak ere
badute eragina.
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Euskaraz erosi,
hizkuntzari             
e u tsi…
Nafarroako udal gu tti batzuen ekimenezar-
gitaratu zen lehenengo aldiz Euskarazko
Produktuen Katalogoa. Urtez urtez izu-
garri hazi da parte-hartzaile kopurua, eta
egun, Euskal He rriko 140 udal eta manko-
munitatetako eus kara zerbitzuk parte-
hartzen dute. Haur, gazte eta gurasoentzat
6.000 produktu inguru biltzen ditu kata -
logoak: aldizkariak, musika, liburuak eta
ebookak, etab. Urtean behin argitaratu
eta zabaltzen da: Euskal He rrian 125.000
ale inguru banatzen dira eta horietatik
3.700 ale banatu dira gure eskualdean.
Katalogoa.eus atarian, interneteko ber -
tsioa ere eskaintzen da, paperezkoan
baino produktu gehiago biltzen dituena.
Areago, pixkanakako hedapenaren on-
dorioz, dagoeneko twi tter eta facebooken
ere aurki daiteke katalogoko produk-
tuen berri. 

Zentzuz erosiz, haurrak balioetan hezi
Jolasak haurren gozamenerako eta balioetan hezteko tresna izan daitezke,
baina horretarako zentzuz erosi beharra dago.

Geroz eta gehiago dira Eguberrien atari an eroske-
tak egiteko kontzientziazio kanpainak. Hori horrela,
egun, aunitz dira, berdintasunean eta taldean jar-
dunez gozatzeko eta balioetan hezteko oparitzen
diren jolasak. Baina, noski, horretarako, nahitaez,
zentzuz erosi behar izaten da.

Erosi aitzinetik...
Haurrak eskatzen duen opari ko -

purua eta horietako bakoitzak
balioetan hezteko duen

era ginkortasuna aztertzea
komeni da. Bertzeak bertze, honakoa galde-

gin diezaiokegu gure buruari: jostailuak kultur, sexu
edo genero aldetik bazterketarik era giten al du?
Ingurumenarekiko edota animaliekiko erres petua
adierazten du? Parte-hartzea sustatzen du? Eta
gure kasuan... eus kararen egoera elebidun diglosikoa
tarteko, honako galdera atxiki diezaiokegu balioetan
hezteko saia kera horri: euskararen erabilerarako
mesedega rria al da?

Eta ondotik...
Ezin erran daiteke erosi aitzinetik galdera horiek
aintzat hartzeak balioen heztea bermatzen duenik.
Izan ere, jolasa bera bezain garrantzitsua izaten da
jolasa planteatzeko modua eta horretan eginkizun
nabarmena dute guraso eta hezitzaileek. 

Adituek jolasak 
nortasunarekin loturiko 

bortz parametro garatzeko 
era ginkorrak direla diote: 
garapen psikomotorre rako, 

afektiborako, 
sozialerako eta 
zentzumen zein  

ezagutzaren garapenerako.
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Orrazkera eta tratamenduak,
edertasunaren sekretuak
Norberak bere produktuei eta estiloari eutsi nahi izaten dio, gustuko
duena edo ongi gelditzen zaiona hori baino ez delakoan. Halere,
komenigarri izaten da indarrean dauden joerak ezagutzea, oraindik
orain probatzeke ditugun orrazkerak, produktuak edota tratamen du-
ak ere mesedegarriak izan daitezke eta. 

Udazken negu ko orrazkerak
irudikatzean, oro har, ile luzea
datorkigu burura. Halere,
azken urteetan ile motza
edo  melena  labur rak
gailentzen ari dira. 2018an,
sorbalda gainetiko melena
nahasiak, orrazkera jakinik
gabeak eta bolumen han -
dikoak dira nagusi. Kopeta-
ileak ere gero eta gehiago

ikusiko dira.  Aitzitik, zu -
zenekiko kontras te an, alde
batera orraz tuak eta irekiak
izanen dira nagusi. Koloreeari
da gokionez, ile-horia ez ezik,
ma rroia gero eta gehiago
ikusiko da. Halaber, mugi-
mendua eta arintasuna lortze
aldera, urre edota kobre
koloreko ile-sortekin kon-
binatuko da maiz.

Al de ak nabarmentzen  di -
tuen orrazkerak izanen di-
ra mutiletan nagusi, horre-
tarako, bi al de ak arraldatuko
direlarik. Hala, erdiko ileak
luzexago ak utzi eta goiti edo
alde  ba tera orraz tuko dira.
Emakumeengan ez ezik, mu-
tilengan ere orrazkera na-
hasiak ikusiko dira. 

Kaskamotza eta nahasia, ile
mozketa asimetrikobatekin
konbinatuz, kontraste ede -
rra lor liteke. Orrazkera in-
formal hori, bizar pixka
batekin konbinatzea gomen-
datzen dute, itxura eta eroso-
tasuna lortzeko. Bertzalde,
kopeta-ileetan arintasuna
izanen da nagusi, ile gutti eta
nahasiak edota motzak eta
goruntz orraztuak nabarmen-
duko direlarik. 

Bolumena, 
gehien nabarmenduko dena

Aurpegiko tratamenduek azalari mesede egi ten diote. Izan
ere, hidratatzen, elikatzen, zuzentzen, dentso bilakatzen,
gazte tzen, argitzen edota gorri tasunak baretzen laguntzen
dute.  Azalak aldartearen edota bizi-kalitatearen (bertzeak
bertze, elikaduraren, loaren, kirolaren edo medikazioaren)
arabera, barneko eta kanpoko aldaketak jasaten dituenez,
noizean behin pertsonalizatutako tratamendua beharrezkoa
da gure itxura hobe tzeko. Urtean, gu ttienez, aurpegiko
hiru tratamendu egi tea eta adituen esku uztea gomen-
datzen da. 

Aurpegiko tratamenduak dagozkion maiztasun eta modu-
an eginez gero, base gutti nahikoa izanen zaigu moda-
modan egoteko. Izan ere, aurtengoan, naturaltasuna eta
makillaje osa suntsuak dira tendentzia nagusiak. Betile -
etako permanentea eginez eta begi-itzal beltzak eta lau-
soak erabiliz, begiradaren sakontasuna lortuko duzu. Ez-
pain eta masailalboetan, berriz, kolore arrosa nagusituko
da.

Azala zaintzearen garrantzia

din, dan, don

eguberri on!
zorion, zorion, gabonak din, dan, don
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Momentu bakoitzari berea…
Urte sasoi hau euskal tradiziozko arropak armairu xokoetatik ate -
ratzeko ez ezik, arro pa erosi edo oparitzeko tenorea izan ohi da. Mo-
mentu bakoitzean aukeratzen duguna aukeratzen dugula, segidan,
jakin beharreko zenbait alderdi bildu ditugu. 

Tradiziozko janzkerak
Baserritarren arropak janzterakoan, maiz, ezjakintasuna tarteko, kutsu tradizionala za-
puzteko joera handia dago. Erraterako, nork ez du eguraldia begiratzen oinetakoak jantzi
aitzinetik? Tradizioz, oinetakoak jantzi motaren arabera aukeratzen ziren: abarkak, berezi-
ki, lanerako; eta alpargatak, dotore janzteko paratzen zirelarik. Alpargata txu riekin media
edo galtzerdi beltzak eta beltzekin txuriak ziren nagusi. Areago, egun era biltzen diren go-
mazko abarkak geroago hasi dira erabiltzen.

Azken joerak
Oro har, negu giroan kolore iluna nagusi izanagatik, aurtengoan kolore laranja eta go -
rrixkak, plateatuak, estanpatu loredunak, tela bakeroak... denetarik ikusiko da era kuslei-
hoetan. 2017-2018 denboraldian aitzineko urteetako joerak pil-pilean jarraituko du. Ha-
la, aurten ere, arropa laso eta zabalak, forma jakinik gabeak nagusituko dira. Aitzitik, es-
tilo modernoekin uztartuz, nahi duenak kurbak markatzeko aukera ere izanen du.  

Laukien artea(n)
Nesken kasuan,  eskoziar es-
tanpatudun gonak dira na-
gusi. Areago, lau kiz beteriko
estanpatuak loreekin konbi-
natuko dira. Baina gehiegi -
keriarik nahi ez baduzu,
laukidun ato rra bakeroekin
jantzita azken tendentziekin
bat egiteko aukera izanen
duzu. Gona horiek takoidun
bota altuekin jantziko dira.
Bertzalde, cowboyestiloa ere
xoko guztietan ikusiko da. 

Ehundurekin jolasean
Mutilen kasuan, bakero
ehundura duten alkandorak
kolorez blai edo estanpa -
tuekin apainduak nagusituko
dira. Bakero ehundura soi-
lik duten alkandoretan ar-
tilea erabiliko da maiz. Uki-
tu klasiko bat emateko,
tabako koloreko galtzekin eta
larruzko bota marroiekin kon-
bina daiteke. Ukitu moder-
noagoa nahi izanez gero,
berriz,  galtza grisak aukera
bikaina izan daitezke.

Gizonak
Kolore bakarreko edo marra fineko galtza beltzak, grisak
edo urdin  ilunak, ge rri ko a  rekin ongi lotuak, erabiltzen zi-
tuzten. Jaiegunetan, dotore  egoteko, alkandora txuria eta
lanerako beltza jantzi ohi zuten. Gainetik, txaleko kolore-
duna  eta kolore apa leko blusoia ere paratzen zuten. 

Emakumeak
Buruko zapiak esanahia izan ohi zuen. Ezkongabe eta umeek
ez zuten jantzi beha rrik izaten. Halere, ilea beti bilduta eta
ko peta-ilerik gabe  ibiltzen zuten. Jan ztekotan, ma rra dunak
edo loredunak izaten zi ren. Zapi zuria ezkonduek eta beltza
alargunek erabiltzen zuten. Belarritakoak boladunak edo
zintzilikarioak, baina, kasu batean zein bertzean, ttikiak iza-
ten ziren.

din, dan, don

eguberri on!
zorion, zorion, gabonak din, dan, don
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Egun berak bizitzeko modu anitz
Eskualdeko herritar batzueri eguberriak orain artean nola bizi izan dituzten eta
egun nola bizi dituzten galdetu diegu. Lehen hala, orain honela, gero ez jakin no-
la, baina bakoitzak bere modura eta denbora igaro ahala era batera edo bertzera
bizi dituzten egunak direla ondoriozta daiteke. 

Amaia Zelaieta. Etxalar
«Eguberriek nostalgia eta 

samintasun puntu bat ere badute»
Eguberriak «giro goxo eta konpainia onean
pasatzeko denbora» dira Amaiarentzat. Egun
horietan sortzen den «giro lagunkoi eta fa-
miliarra» da gehien gustatzen zaiona; gutti -
gibelean dagoen interes ekonomikoa, diru
aunitz alferrik gastatzen da eta opariak urteko
bertze edozein egunetan egin daitezke».
Orain artean, familia eta lagunartean, «ma-
hai- inguruan otordu eta besta ederrak eginez,
dantzan eta kantuan»pasatu izan ditu, baina
orain «ahal bada egunok plan bereziren bat
egin eta etxetik ateratzeko aitzakia» izan
daitezen ahalegintzen da. Izan ere, egun
horiek «bereziago egiten zituzten pertson-
ak ondoan ez izateak nostalgia eta samin -
tasun puntu bat» sorrarazten dio. 

Igone Iribarren. Oiz
«Aurtengo opari hoberena 
dagoeneko etxean dugu»

Urteak aitzinera joanagatik, «ilusio ber -
tsuarekin» bizi tzen ditu Eguberriak Igonek.
Baserritar jantzia paratu eta «familia eta la-
gunarteko giroan»murgiltzen da egunotan.
Halere, «aurtengoak bereziak» izanen direla
aitortu digu, «Gabon gau egunean Olentze-
ro herrira etortzen den momentuan, haur-
ren inguruan sortzen den giroa bizitzea opari
bat izanen da, nahiz eta dagoeneko opari
politena ailegatua zaigun». Otordu gehien-
ak familian eginagatik, «Urtezaharreko afaria
lagunartean egitea» gustatzen zaio. Dozena
bat lagun bildurik, mahai-inguruan«solasal-
di ederrak egin eta bestara ateratzeko» apro-
betxatzen dute. Urte berria ajearekin hasteak,
«aurtengoa bezain ona bada», ez du inolako
eragozpenik.  

Eguberrietako «opor, hotz edo sutondo usai -
naren bueltan», haurtzaroan, «Olentzeroren
zain»pasatzen zituen egunak Ainhoak: «Egu-
berri Egunean ohe hanke tan erregalurik
bazen begiratzen genuen, begietako ma   ka -
rrak kentzeko betarik gabe». Egun, «umeen
zala par ta» du iratzargailu. Oparien bueltan
«sentimendu gazi-go zoak» izaten ditu: «gazi-
ak, gauzak ba na tu behar  liratekeelako; eta
gozoak haien ilusioa ikusita».  Egunota ko
«hotza»da bereziki gustatzen zaiona, «merka -
tu e ta n paseatzeko eta etxe koak goxatzeko
bikaina da». 

Ainhoa Ansa. Arano
«Ahoa betetzen zaigu baina ez dugu kontzientzia hori 

behar bezala erabiltzen»
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Eguberriak «ikaragarri» gustatzen zaizkiola kontatu digu
Jonek. Eguraldiak normalean laguntzen ez badu ere, «fa-
milia artean egiten diren bazkari eta bazkalondoko ego-
naldietan, mahai-inguruan, ez da bustitzen». Urtezahar egu-
na da gehien gustatzen zaion eguna,  «San Silbestre eguneko
lasterketan parte hartu, ondotik, indarrak hartzeko etxean
afari ederra egin eta lagunekin besta egiteko aukera» iza -
ten baitu. Hemendik «Eguberri eta urte berri onak opa nahi
dizkiet denei!».

Jon Mikelarena. Legasa
«Haurtzaroko urduritasuna ez da 

horren nabaria, baina ilusioa eta zirrara 
bere horretan mantendu da»

Julian Otondo. Ziga
«Gaur egun umeek denetarik

dutenez, ez dute guk bizi genuen
ilusioa bizitzen»

Eguberriak kanpoan pasatzeko joera dute
aunitzek. Batzuen gozamena, bertzeentzat
lana denez, «landa-etxean lanean» ibiltzen
da Julian. Halere, leihoetako zirrikuetatik Zi-
gako haurrak «etxez etxe urtatsak biltzen»
ikusteko aukera ez du galtzen. Gau eta egu-
na betiko, ohiturak aldiko erranak dioen
bezala, aldaketa nabariak antzeman ditu bai
herrian izaten diren ekintzetan, baita horiek
bizi tzeko moduan ere: «garai batean gaz-
tainak, intxaurrak eta sagarrak biltzen geni -
tuen, egun, berriz, litxarkeriak ematen di-
ra». Areago, «gaur egun umeek denetarik
dutenez, ez dute guk bizi genuen ilusio hori
bizitzen». Haurra zela, pozik handiena
«gaueko afariak» egiten ziola oroitzen da,
nahiz eta «filetea edo oilaskoa eta pos  -
trerako betiko turroia baino ez» izan, «bertze
egunetakoa ez bezalakoa zen guretzat».
Olentzero ikusteko auke rarik ez zuten iza-
ten herrian, «orain, berriz, herrira jaisten da,
astoa lagun eta herriko trikitilarien soinuak
inguraturik». Ttiki eta handi elkartzean
«sortzen den giroa, eta bereziki haurren aur -
pegietan adierazten den poztasuna» ikustea
gustatzen omen zaio. Baina egun horietan
kontuz ibil i  behar dugu «gehiegizko
kontsumoaren gurpil zoroak, nahigabe
erortzen garenak, gorputzean eta sakelean
egiten baitu kalte!».

Joxe Etxeberria. Urdazubi
«Urte berri ona desiratzeko 
kantatzen genituen kantak 

galduz joan dira»
Urdazubiko karriketan «apaingarriek eta bisi-
tarien etorrerak» iragartzen dute Egube rrien
etorrera. Garai batekoekiko konparazionean,
egun «giroa aunitzez ere nabarmenagoa
da». Orduan, seinale bakarra,  «gauerdiko
mezara joatea izaten zen». Pixkanaka, elizaren
tokia karrikak hartu du. Baina,  eskualdeko
herri  gehienetan ez bezala, gabon gau
egunean ez dira «ez kantuan ez eta eskean
ere sekula atera». Aitzitik, «gabon zahar
egunean, iluntzean abiatu eta biharamunean
argitu arte, etxez etxe ibili eta 8:00etan
mezara joaten ginen. Kantuak kantatuz urte
berri onak desiratzen genizkien herritarrei».
Erre ge egunean ere «kantuan eta joareak
joz» zalapar ta ateratzen zuten. Hala, «erre -
geei etxea non zegoen erraten genien».
Olentzero, aise beranduago ezagutu du Jo -
xek: «erregeak baino ez ziren aipatzen eta
ikusi ez genituen ikusten. Amak, urte batez,
herriko soldaduek errege kabalgata itxu-
rako bat egin zutela kontatu izan zigun, baina
ez zen haurrendako, elizara joan eta Jesus
haurra adoratzeko baizik». Opariak jasotzeko
«urteko egun bakarra erre ge eguna zen»,
eta orduan ere, «goxo kiak eta beharrezko
opari ttipi bat» baino ez zen izaten: «oroitzen
naiz behin egurrez ko zaldi gurpildun bat
ekarri zidatela, etxeko erregea bihurtu zen!». 

din, dan, don

eguberri on!
zorion, zorion, gabonak din, dan, don
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Lesakan 13:00etan
abiatuko dira 

Plaza Zaharretik.
Helduek 

3,9 kilometro egin
beharko dituzte. 

Donezteben
18:00etan abiatuko
dira gaztetxoak. 
Ondotik, helduek
hartuko dute
lekukoa. 

Baztanen 
Elizondoko plazatik
17:00etan abiatuko
dira 12 urtetik 
beheitikoak. 

Hortik goitikoak,
aldiz, 17:30ean.
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Urtez urte, pausoz pauso
Urtea akitzeko ohiturak aunitz dira: mahatsak jan, ‘glin-glan, glin-glan, due-
nak ez duenari eman’ kantatu... Herriz herri eta etxez etxe aldakorrak izana-
gatik, eskualdean, bertze toki aunitzetan bezala, mendi kaxkora igoz edo
herrian barna antolaturiko San Silbestre lasterketetan parte hartuz, pau-
soz pauso ere ematen dute aunitzek urtez urteko urratsa. 

Donezteben XII. edizioa
San Silbestre egunean, urteroko hitzordua izanen dute Donezteben Erreka Kirol Elkar -
tearen eskutik. 18:00etan, udaletxe tik, abiatuko dira 2003a baino berandu ago sorturikoak
eta zirkuitoari buelta bat emanen diote. Ondotik, helduek, 3,5 kilometro eginen dituzte.
Irabazleei sariak emateaz gaine ra, parte-hartzaile guztientzat opariak eta guztien artean
eginen diren zozketak borobilduko dute XII.edizioa.

Erreka bueltan-bueltan
mendira
Badira urte batzuk Erreka Kirol Elkarteak antolatu-
ta, doneztebar eta ingurukoak Urtezahar egun goizean
Mendaur mendira goratzen direla. Aurten ere, ez
dute hutsik eginen. 07:30ean elkartuko dira auto-
bus geltokian eta 10:30ean ate rako dute urteroko
argazkia. Urtez urte, mendizale kopu ruak goiti egin
du, eta egun ehun lagun baino gehiago biltzen di-
ra Mendaurreko mendi tontorrean. 

Baztandarrak 
abenduaren 30an
Baztanen ere, joan den urtean Auzarako igoera an-
tolatu zuten Baztango mendigoizaleek. Aurten, or-
dea, irteera aben duaren 30ean, larunbatean, egi-
nen dute. 08:00etan abiatuko dira Elizondoko plaza-
tik. Erratzutik atera eta Mendigain, Soalar, Burga,
Basabar eta Istauzen barna, Auzara goitituko dira
eta bueltan-bueltan ibilbidearen abiapuntura, Erra -
tzura, ailegatuko dira. 

Elizondon IX. edizioa
Baztango Lasterketa Taldeak antolatuta, Eli-
zondon 17:00etan ekinen diote lasterketari
12 urtetik beheitikoek; 18:00etan, berriz,
helduek. Nagusiek 3,9 kilometroko laster-
keta eginen dute. 17:30ean izanen da izen-
ematea, eta euro bat ordaindu beharko dute.
Haurrek, aldiz, dohainik parte har dezakete. 

Bortzirietako
elkartasun keinua
V. Bortzirietako elkartasun keinua eginen dute
urteko azken egunean Lesakan, Sare Lesakak
antolaturik. Aurtengoan, igandea izaki, eguer-
dian eginen dute. 13:00etan abiatuko dira,
Plaza Zaharretik eta 3,9 kilometroko laster-
keta eginen dute.  Izen-ematea egunean bertan
eginen da, lasterketaren aitzinetik. 

din, dan, don

eguberri on!
zorion, zorion, gabonak din, dan, don
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ARESO

Eguberrien
atarian, opariak
aukeratzeko
aholkuak bildu
ditu

JM BARRIOLA
Leitza, Goizueta,

Areso eta Aranoko Gi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitateak,eguberri-
en atarian, jostailuen
ingurukokanpainaegin
du.Kanpainahorrenhel-

burua nagusia jostailu-
ak aukeratzera joatera-
koan irizpidebatzuk iza-
tekogakoakeskaintzea
izan da.
Kanpainak bi mo-

mentu izan ditu: hasie-
ra batean kartel bat za-

baldu zuten, txuri-bel-
tzean,galderabakarba-
tekin: ‘Zer jokumotana-
hi dute/dugu?’. Herri-
tarren artean jakin-mi-
na sortu zuela aintzat
hartuz, gaian sakondu
zuten.Horrelabada,on-
doren, beste kartel bat
zabaldu zuten. Azken
horretan joku egokiena
bilatzekoaholkuakaipa-
tu dituzte.
Besteak beste, as-

korik gastatu gabe, eta
ahaldela, irudimenaera-
bilizetabirziklatuzegin-

dako erregaluak opari-
tzea gomendatzen du-
te.
Era berean, publizi-

tatetikharago, etasexu
bereizketarik egin ga-
be, egokiak eta gustu-
koak hautatu behar li-
ratekeelaadierazidute.
Azkenik, elkarlana

eta besteekin jolastea
ahalbidetzen dutenak,
adinaren araberakoak
etasormenaetanorbe-
raren gaitasunetan tre-
batzekoakdiraaholkat-
zen dituztenak.

Urteroko
ekitaldiez gain,
aurten
gurasoentzat
tailerra izan da

Eneritz IRAOLA
Asteparebat faltadi-

ra Eguberri giroan bete-
beteansartzeko.Laister
jarriko dute baiOlentze-
rorentxokoaplazazaha-
rrean, baita jaiotza eta
argiak ere.Urterokoeki-
taldiek ez dute hutsik
egingo eta aurten gura-
soei zuzendutako tailer
berezi bat ere antolatu
dute.

GURASOENTZAT TAILERRA
Abenduaren 13an

izanzenetajostailueibu-
ruz aholkuak eman zitu-
enaditubatek: jolasaren
garrantzia, jokoak eta
umeengarapeneboluti-
boa, jostailuak aukera-

tzeko prozesua, etab.
izan dituzte hizpide. Gi-
zarte Zerbitzuek antola-
tutako tailer hori udale-
txekogoikoaretoanizan
zen, 16:00etan.

HAURREN EMANALDIA
Abenduaren 22an,

arratsaldean, eskolako
haurrek Eguberrietako
emanaldiaeskainikodu-
te. Kantuan, dantzan,
antzezten... ilusioz da-
biltzaprestaketalanetan
etaherritarguztieizuzen-
datutako saioa antolatu
dute.

KANTU ETA ZINTZARRIAK
Abenduaren 24an,

goizean,gurasoetahau-
rrak kantuan ibiliko dira
herrian. Iluntzean Olen-
tzero etorriko da eta
Errandoneko atarian
egongo dira bere zain
haurrak eta trikitilariak.
Denak elkarrekin plaza
aldera gerturatu eta han

opariakbanatukodizkie
ikazkinak. Urtarrilaren
5ean, berriz, zintzarrien
soinuak iragarriko du
etxez etxe ibiliko diren
erregeen etorrera.

ARGAZKIA: ALAITZ ESKUDERO

Pello Añorga idazlearen eskutik ipuinen
mundua ezagutzen
Azaroaren 28an Pello Añorga idazlearen bisita izan
zuten Nazabal eskolako ikasleek. Adi-adi entzun zi-
tuztenkontatutakoistorioaketaprimeranpasazuten.

GIZARTEA � ABENDUAREN 13, 22 ETA 24AN ETA URTARRILAREN 5EAN

Dagoeneko Eguberri
usaina zabaltzen
hasia da herrian

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA

Euskara ahoan pesta giroan
Inguruak zuri-zuri egonagatik, herritarrak ez ziren etxean gelditu abenduaren
3an,EuskararenEguneanegunosokopesta izanzen.Eguerdian trikiti etapande-
roekin kantu jira egin zuten. Gero, Pake Tokin bazkaldu, eta bazkalondoan Pan-
panoziri aldizkaria aurkeztu zuten eta bideo emanaldian nahikoa barre egin zu-
ten. Gaztainak eta gazta ere ez ziren falta izan sagardo eta ardo tragoxkarekin.

LEITZALDEA

GIZARTEA � ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK

Jostailuen kanpaina
egin du



Herritarren
erosotasuna eta
segurtasuna
ditu ardatz

JM BARRIOLA
Leitzako Udalak eta

herrikohainbateragilek,
herritarrenmugikortasu-
na,irisgarritasunaetase-
gurtasuna izan zituzten
hizpideazaroaren30ean,
19:00etan. Izanere, Lei-
tzak, urte gutxiz, biztan-
leria bikoiztu du, bai
Plazaolatrenaren,baieta
Torras Papel paper-fa-
brikaren eraginez. Ho-
rrek,herrikoegituran,hi-
rigintzan eta ohituretan
aldaketahandiakeragin
ditu. Besteak beste,
kotxeak,asfaltoa,zebra-
bideak, aparkalekuak,
pasabideak... ugaritu
egindirenheinean,arris-

kuak gehiago dira.
Hori horrela, eta he-

rriko hainbat eragile eta
kolektibokazkenhilabe-
teetan adierazi dituzten
kezkak tarteko, guztien
ongizatea,denentzatiris-
garria, jasangarriaetase-
guruadenLeitzaeraikit-
ze aldera, herri proiek-
tua abiatu dute.

Proiektuaren baitan,
mugikortasunaren, iris-
garritasunaren,segurta-
sunarenetaametsetako
Leitzareningurukohaus-
narketak jorratuko di-
tuzte. Mugikortasunari
dagokionez, Leitzako
barne-trafikoaren dia-
nostikoa egin, kotxeen
erabileramurriztekopor-
taeraegokiaksustatueta
aparkalekuenberregitu-
raketaegitekoplanasor-
tuko dute. Irisgarritasu-
na lortze aldera, oztopo
arkitektonikoak aztertu

eta herri inklusiboa erai-
kitzekoneurriakhartuko
dituzte. Segurtasunaz
den bezainbatean, oi-
nezko eta motor gabe-
koibilgailuaklehenestea
lortu nahi dute, herriko
puntu beltz, ilun eta ar-
riskutsuakidentifikatueta
kaleak oinezkoentzat
egokituz.
Hori guztiarekin, ‘Zer

nolako Leitza nahi du-
gu?’ galdetuz, ametse-
tako Leitza sortzeko bi-
deak urratzea dute hel-
buru.

ABIAN DIREN LANKETAK
Herrikoeragileetatal-

de batzuek dagoeneko
bestelanketabatzukpa-
ratu dituzte martxan.
2015ean, garraio publi-
koaren inguruko azter-
keta egin zuten, Okille-
kokideekinoztopoarki-

tektonikoakidentifikatuz.
Hezkuntzaalorrean,ber-
riz, Leitza Urratsez Ur-
rats kanpaina egin zu-
ten. Azkenik, LeitzEKO
kontsumo taldeak Tar-
tarkar plataforma sortu
zuen, autoa elkarbana-
tzeko helburuz.

Janari bilketa
2014an hasi ziren

herriko 9 emakume Eli-
kagai bankuarekin lane-
an. Geroztik urtean bi-
tan, maiatzean eta egu-
berri aurrean antolatzen
dute janaribilketa,herri-
an beharra dutenei ba-
natzeko. Aurtengoan,
azaroko azken astean
egindute eta oinarrizko
elikagaiak (olioa, arraul-
tzak...) gero eta gutxia-
gio biltzen direla eta,
kezka adierazi dute.

GIZARTEA � AZAROAREN 30EAN, 19:00ETAN

Herri proiektua
abiatu dute
Udalak eta
herriko hainbat
eragilek

JM BARRIOLA
Aurten, Ernesto

Che Guevara iraul-
tzailea hil zutela 50
urte bete diren ho-
netan,Torreaherriko
tabernak eta Ateka-
beltzherriguneakbe-
re bizitzako irudiak
jarri zituzten ikusgai,
azaroaren 28an. As-
stelehen, astearte,
ostiral eta larunbate-
an , 19 :00e ta t i k
20:00etaraegonzen
zabaliketa jendean-
dana hurbildu zen.
Orain, abendua-

ren 14an, erakuske-
taborobiltzeko,Ate-
kabeltzen bertan
‘Chemitotik harago’
izenburupean haus-
narketaeginendute,
19:00etan. Besteak
beste, bizitzan hartu
zituen erabakiak eta
hautu horiek bere
eguneroko bizitzan
izan zuten eragina
izanen dira hizpide.

ABENDUAREN 16AN

Ernesto Che
Guevararen
erakusketa
hausnarketa-
rekin borobil-
duko dute

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Mugikortasuna, irisgarritasuna eta segurtasuna izan zituzten hizpide azaroaren 30ean.

40 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14

LEITZA



Aurtengoan ere
UPNko
zinegotziek ez
dute batzarrean
parte hartu

TTIPI-TTAPA
Azaroaren28an,Lei-

tzako Udalaren Ohiko
Batzarrean, 2018ko
aurrekontua, behin be-
hinekoz, onartu da. Iaz

bezala, aurten ere,
UPNko zinegotziak ez
dute Ohiko Batzarrean
parte hartu. Leitzako
Udalak, 2.679.159,60
euroko aurrekontua
onartu du, joan den ur-
tean baino %7 handia-
goa. Igoera hori, gehi-
enbat, onartu zaizkien
hainbat diru-laguntzen
ondorioz izanda.Horiei
esker, zenbait inbertsio
egingo dira herrian.
Zorpetze mailak be-

herantz jarraitzendu.Ur-
tero 200.000 euro ingu-
ruamortitzatzendiraeta
2018a 500.000 euro in-
guruko zorpetzearekin
amaituko du Udalak.
1989tik, lehenaldiz,mi-
lioi bat eurotik jaitsi da
Udalaren zorpetzea.
LeitzakoHerriAretoa

egiteko asmoan aurre-
rapausuak emanen di-
tuzte. Proiektua lizita-
ziora aterako dute eta
proiektua egiten hasiko
dira datorren urtean.
PILekodirulaguntzei

esker, zuntzoptikoahe-
rrirainoekarrikoda.Gai-
nera, 2018 bukatu aur-
retik,etxeetarainokosa-
retzeaegiteaesperodu-
te.
Mendian inbertsio

handiak egiten ari da
Udala. 2018 urte hasie-
ran, esaterako, zuhaitz
landaketa handia egi-
nen da, 40.000 euroko
kostua izanen duena.
Plazaolako geltoki-

an,Ederbideaproiektu-
ariesker,biltegiarenerai-
kinean zaharberritze la-

nak eginen dira eta ko-
mun publikoak jarriko
dira.
Ondare historikoari

dagokionez, Nafarroa-
koGobernuak Iberodo-
rrean zaharberritze la-
nak egin eta gero, Lei-
tzako eta Goizuetako
Udalek“BIC” izendape-
na lortzeko kudeaketak
martxan jarriko dituzte.
Parte-hartzeasusta-

tzeko, turismoa, berta-
ko produktuak eta mu-
gikortasuna bezalako
gai estrategikoak herri-
tarrekin batera lantzen
jarraituko dute. Berdin-
tasunarloan, indarkeria
matxistaren aurkako
protokoloa eta Berdin-
tasunPlanaberritukodi-
ra.
Aurrekontua behin

betiko onartzean, herri-
tarrei modu zuzen eta
zehatzagoan aurkeztu-
ko diete. Horretarako,
bideo bat prestatu eta
batzar irekiadeitukodu-
te.Horretazgain,aurre-
kontua www.leitza.eus
atarian edonork esku-
ragarri izanen du.

GIZARTEA � AZAROAREN 28AN

2.679.159
euroko udal
aurrekontua
izanen du
Udalak 2018an

BERDINTASUN BATZORDEA

100komertzioetaestablezimenduerrespetuzkoharremanenalde

Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunaren harira, hainbat
ekitaldi antolatu zituzten. Azaroaren 24an, Udal adierazpenak irakurri zituzten eta
Lujanbio eta Alberdiren saioa izan zuten. Azaroaren 25ean, berriz, Leitza, Goizue-
ta, Areso eta Aranoko Udalek errespetuzko harremanen aldeko kanpaina jarri zu-
ten abian, harreman naturalak sustatu eta indarkeriari aurre egiteko. 100 estable-
zimendu eta eragilek bat egin dute, errespetuzko harremanen aldeko mezua he-
larazten duten pegatinak itsatsi eta erasoen aurrean nola jokatu argitzen duten
eskuorriak banatuz. Eragileon atxikimendua bilduz, LeitzakoKomunikaziokoYou-
tube atarian bideo bat jarri dute ikusgai, dagoeneko 1.000 lagunek ikusi dute.

Leitzako Herri Aretoa egiteko asmoa aurrera doa.
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32 bikote
hasiak dira, iaz
baino zortzi
gehiago

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 1ean

abiatuzenII.UmoreOna
pilota txapelketa. Aur-
tengoan zazpi astebu-
ruz, 60 partida inguru
jokatuko dira. Ostirale-
tan18:00etanhasita, la-
runbatetan 17:00etan
eta igandetan10:00etan
izaten dira partidak. Pi-
lotari nafarrak ez ezik,
gipuzkoarrakereparte-
hartzen ari dira. Guzti-
ra, 32 bikote, hau da,
64 pilotarik eman dute
izena.
Abenduko azken la-

runbatean eta urtarrile-
ko lehendabizikoan jo-
katuko dituzte final er-
diak. Finalak,berriz, ur-
tarrilaren 13an jokatu-
ko dituzte.

Kulturaldiko
azkenak
Aurrekoanaipatube-

zala, azaro kulturala
abenduraino luzatu da
aurten. Hori horrela,
abenduaren 2an Erre-
fuxiatuak hitzaldia es-
kaini zuen Luzia Etxe-
berriaNafarroakoBriga-
distak elkarteko kide
goizuetarrak, Gazte
Asanblada eta Gizarte
Zerbitzuarekin elkarla-
nean antolatua.
Abenduaren 3an,

Harria. Maitasun isto-
rioakontakizunaetaera-
kustaldia eskaini zuen
Iñaki Perurenak.
Azkenik, abendua-

ren 16an, larunbatean
10:00etatik 13:00etara
bitarte, turroi etamaza-
pan ikastaroa izanenda,
eguberrietanetxeanegi-
niko turroi gozoa das-
tatzeko. Amaia kafete-
g i an eman
daiteke izena.

GOIZUETA

KIROLA � FINALAK URTARRILAREN 13AN

Umore Ona
II. Pilota
txapelketa
abiatu da

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Maixux Zugarramurdi eta Ansa ahizpak (ama-alabak) eta eskulangile postuak ferian.

Ba al zenekien
Errigora kanpainako 70 saski banatu direla he-
rrian.

?

AZAROKO AZKEN ASTEBURUAN

Artantxuriketan eta azienda feria eguna,
euriari aurre egiteko ekitaldi gozoak
TTIPI-TTAPA
Hamalaugarren edizioa bete du

aurten herriko hainbat elkarte, tal-
de eta eragileren eskutik antolatzen
den Feria Egunak eta aurten ere
jendetza ibili zen azaroko azken la-
runbatean.Eguraldieuritsuazbabes-
teko eskolako frontoian jarri behar
izan zituzten eskulangileen postu-
ak. Aurten ere, bezperatik hasi da
festa, Artantxuriketan emanaldi go-
zoa eskaini baitzutenMaixux Zuga-
rramurdik eta Ansa ahizpek (ama-
alabak) eskolako jangelan.
Larunbat goizean aziendak eta

artisauetanekazaritzapostuak ikus-
gai izan ziren. Herriko artisauek ere
beraien erakustaldiak eskaini zi-
tuzten: ataka bazterrak (Artantxu-
koak), sagardoa (Yandenekoak), si-

foia (Luixin), egur taila (Garbiñe), ar-
dien itzulia (Olaso), joareak (Bela-
ko), haria (Mikela eta Anttoni), artoa
kerkeili (jubilatuak), torrijak (Koroeta
Mertxe), eztia (Jimenez), garagar-
doa (Iñigo), harri taila (Andoni) eta
erraldoiak (Yandenekoak). Aziendei
dagokienez, baserrietatik eraman-
dako ardi, zerrama eta zerrikume,
oilo, asto eta zaldiez gain, ikusmina
piztu zuten UrdazubitikMattin Villa-
resek eramandakoGalizako cache-
ta arrazako behi adar haundiek.
Goizean zehar trikitilariak ere ari-

tu ziren kaleak alaitzen. Urtero be-
zala jendetza bildu zen goiko fron-
toiko bazkarian (ia 500 lagun) eta
dantzan aritzeko aukera izan zen
Bixenterendoinuekinudaletxekogo-
rapean.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
32 bikote hasiak dira zenbait kategoriatan.
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1.400 familiari
arreta-
zerbitzua
eskaintzeko
espezialista
bakarra ari zela
eta hiru orduz
baino ez salatu
zuten

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Osasun

Etxearen parean, ehun
guraso baino gehiago
bildu ziren pediatrarik
gabe zeudela salatze-
koazaroaren24an. Izan
ere, bi aste eta erdi ze-
ramatzaten pediatrarik
gabe, espezialista ba-
kar batek egunean hiru
orduz eskainiriko arre-
tazerbitzuabainoezzu-
telarik.Arratsaldean,be-
rriz, arazoaren berri
emateko,JosebaOton-
doalkatearekinbilduzi-
ren.
1.400 familiari arre-

ta-zerbitzua eskaintze-
ko espezialista bakar
bat, eta hiru orduz bai-
noez, izateakdakartzan
laguntza,arduraetaza-

intzagabeziak jasangai-
tzak direla adierazi zu-
ten herritarrek. Otsaile-
ra bitarte, Elizondoko
Osasun Etxeko pedia-
tra lanaldiosoanari zen.
Alabaina, horrek, leku-
aldatzea eskatu zuen.
Ora in , 08 :00e ta t i k
11:00etarabainoezdu-
te,ondotik,pediatraUl-
tzamara joaten baita.
Orainarteanguraso-

ek, beren kexak Nafa-
rroakoGobernurabide-
ratu dituzte, eta jasota-
koerantzunbakarrape-

diatria espezialistetan
gabeziak daudela izan
da. Aitzitik, bataz ber-
tze, 800haurrenarreta-
rako pediatra bat izan
ohi dela aintzat hartuz,
eta Baztanen 1.400
inguru direnez gero, bi
pediatrenbeharraadie-
razi zuten: bat lanaldi
osorako,etabertzea, la-
naldi erdian aritzeko.
Hori horrela, Nafa-

rroako Osasun Zerbi-
tzuak, Osasunbideak,
Baztan eta Ultzamara-
ko, zehazki, Elizondo

eta Larraintzarko Osa-
sunEtxeetarako,pedia-
t r a ba t pa ra tu du ,
2017ko Enplegu Publi-
koko Eskaintzan eskai-
niriko mediku lanpos-
tuarekin batera.
Hala, 08:00etatik

11:00etara bitarte pe-
diatra bat, 11:00etatik
13:00etara bitarte eri-
zaintzazerbitzuaetabe-
har izatekotan, mediku
arreta eta 13:00etatik
15:30erapediatrianes-
karmentu handia duen
medikua izanen dute.
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GIZARTEA � AZAROAREN 24AN ELKARRETARATZEA EGIN ZUTEN GURASOEK

Orain arteko gabezia moldatzeko
bertze pediatra bat jarriko dute

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Ehun gurasok baino gehiagok protesta egin zuten Osasun Etxearen parean.

Marrazketa eta
margo erakusketa
Pedro Arizkurenen
marrazketa etamargo
erakusketazabalikda-
go abenduaren 1etik
22raArizkuneneaKul-
tur Etxean.

Eguberrietako
kontzertua
Baztango Udal Musi-
ka Eskolako ikasleek
Eguberrietakokontzer-
tua eskainiko dute
abenduaren 16an, la-
runbat arratsaldeko
5etanArraiozkoelizan.

Mukuru besta
Intza ostatuan
Abenduaren16anMu-
kurubestaantolatudu-
te Intza ostatuan. La-
runbatean 21:00etan
hasitaKlak!son,Txos-
ti eta Kaskezur talde-
ek joko dute.

Emakumeen
frontenis txapelketa
Baztangoemakumez-
koen frontenis txapel-
ketaantolatuduteaur-
tenere.Bikotekabika-
tegoriatan banatuta
ariko dira, eta lehen-
dabiziko jardunaldia il-
betzaren 13an eginen
dute. Txapelketako
partida guztiak Oro-
noz, Erratzu, Lekaroz
etaArraiozko frontoie-
tan jokatuko dituzte.

� FLASH



Horrela
ohartarazi du
elkarteak eta
kide berri aski
ez bada
biltzen,
ospakizuna ez
dela eginen

TTIPI-TTAPA
BaztandarrenBiltza-

rra elkartea hausnarke-
ta urtean dago. Duela
hilabete batzuk aipatu
zituztenzailtasuneiber-
tzearazopotolobatge-
hitu diote: «orai arte gi-
nen kide kopuruarekin
nahiko larri ibiltzen gi-
nenbestaaitzineratate-
ratzeko; honekin ez as-
ki, azken hilabeteetan
kidekopurua jautsi egin
da. Hortaz, eta egoera
sakonki aztertuta, kide
berriaksartzeaezinber-
tzekoa da». Honi kon-
ponbidea bilatzeko,
abenduaren 29rako
baztandar guztiei zu-

zendutako bilera bat
deitudute.BileraArizku-
neneako sabaian iza-
nen da, ortz iralean
20:30ean.
Egunhorretarakobe-

har adina kide hurbil-
tzen ez badira, erabaki
argia du Baztandarren
Biltzarra elkarteak: Ez
da Baztandarren Bil-
tzarra besta eginen. Bi-
tartean,elkartekokidee-
kinharremanean jartze-
kohainbatbideetamo-
du erabil daitezke: el-
kartekokideenganahur-
bildu, baztandarrenbil-
tzarra@hotmail.comhel-
bidera mezu bat idatzi,
facebooka,abenduaren
29ko bilera… Atea de-
nendako irekita dagoe-
l a azp ima r ra tu du
BaztandarrenBiltzarrak.
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Azaroaren 25eko elkarretaratzea Elizondoko plazan
Emakumeenganako IndarkeriarenKontrakoNazioartekoEgunaren inguruanel-
karretaratze jendetsuaa egin zuten Elizondoko plazan.

GIZARTEA � ABENDUAREN 29AN BILERA

«Baztandarren
Biltzarra besta
kolokan dago»

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Baztandarren Biltzarrako kideak abenduaren 1ean egin zuten prentsa agerraldian.
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Elizondoko
Abesbatza
Ttikiarekin eta
Recreo Musika
Bandarekin
kantatu zuten
eta abesbatzan
60 urte
daramazkin
Martin Irigoien
omendu zuten

TTIPI-TTAPA
ElizondokoAbesba-

tza aurten bere 75. ur-
teurrenaospatzenarida
etahainbatekitaldi egin
ditu da horren data ga-
rrantzitsuabeharbeza-
la ospatzeko. Horiek
guztiak borobiltzeko,
kontzertua eskaini zu-
en azaroaren 26an Eli-
zondoko Santiago eli-
zan. Gaur egun Isabel
Lacarrekzuzentzendu-
en abesbatzarekin ba-
tera,ElizondokoRecreo
Musika Bandak eta Eli-
zondokoAbesbatzaTti-
kiakeskaini zutenema-
naldia. Kontzertuan,
gaur egun abesba-

tzako kide beteranoe-
na den Martin Irigoien
omentzeko ere baliatu
zuten, 60 urte egin bai-
titu abesbatzan.
Lehenik,Elizondoko

Abesbatza Ttikiak kan-
tatuzuen,MakietaCris-
tinaUrtasunahizpenzu-
zendaritzapean eta Xa-
bier Urtasun pianojole
zutela. Ondotik, abes-
batza handiaren txan-
da izan zen. Rosa Mari
Sanchezek zuzentzen
duen musika bandare-
kin eta Imanol Elizasu
(pianojolea),AngelaNa-
gore (zeharkako xirula)
eta Ioritz Mitxeltorena
(saxosoprano)musika-
riekin batera, Josune
Makibar sopranoa eta
Maria Jose Alaña kon-

traltoaarituzirenbakar-
lari moduan. Kontzer-
tuarenondotik, nola ez,
bazkaria izan zuten
Santxotenan.
Aipatzekoa da Eli-

zondo’75 CDa ere argi-
taraemanduelaElizon-
doko Abesbatzak, Be-

rroetan eta Azpilkuetan
emandako kontzertue-
tanzuzeneangrabatua.
1942an sortu zuen

Elizondoko Abesbatza
Juan Eraso Olaetxeak
eta Europako goi mai-
lako jaialdi eta lehiake-
tan nabarmendu zen.

KULTURA � AZAROAREN 26AN SANTIAGO ELIZAN

75. urteurrena kontzertuarekin
akitu du Elizondoko Abesbatzak

BAZTAN

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Elizondoko Abesbatzako kideak, Santiago eliza bete zuen
75. urteurreneko kontzertuan.

BaztangoGorriek-eko
kideek peñaren egu-
nabazkari batekinos-
patu zuten abendua-
ren 3an Elizondon.
Osasunako bazki-
deen defendatzaile
ohiari, Angel Etxebe-
rriari,merezitakoome-
naldiaeginzioten.Pe-
ñakideek Etxeberriari
oroigarribatemanzio-
tenbazkideeneskubi-
deenaldeegindako la-
narengatik. Baztango
Gorriek peñak aurten
14 urte bete ditu eta
egunarekin batera ur-
tekoekimenenegute-
giaaurkeztudute.Ba-
lleko ikastetxeekin la-
nean ari da Gela Go-
rritxoa proiektuamar-
txan jartzeko, bertako
neska-mutilei kluba
ezagutzera emateko.
Aurtenpeñaren twitter
kontua ireki berri du-
te,@BaztangoGorriek.

Baztango Gorriek
oroigarria eman
diote

Pertsonaia
Angel ETXEBERRIA
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Olentzero
etxez etxe eta
Urteberri
egunean urtetx
biltzen ibiliko
dira

Maitane MARITORENA
Abenduaren 24an

Olentzerorekin etxez e-
txeibilikodiraaniztarrak.
Arratsaldeko 5etan hi-
tzordua egin, eta haur,
gazte, guraso...Olen-
tzerorenpanpinasoine-
an hartuta etxez etxe
ibilikodirabaserritarrez
beztituak, Bentatik ha-
sita: Olentzeroren kan-
tuakantatuetaetxeba-
koitzean jana eta eda-
na eskaintzen da. Hau-
rrak diren etxeetan gai-
nera,Olentzerokerrege-

lu ttipi bat ekartzen die.
Hondarreko etxea As-
kagain izatenda,20:30
aldera ailegatzen dira.
Hiru ordu pasa etxez e-
txe ibili ondotik, norbe-
rabereetxera joatenda.
Abenduaren31n,ur-

tea elkarrekin akitzeko,
elkartean afaria izaten
dutezenbait aniztarrek.
Urtea elkarrekin aki-

tu, eta berria elkarrekin
hasi. Ilbeltzaren 1ean,
Urtetx Egunean, urte-
txak biltzen ibiltzen di-
ra aniztarrak, hontako-
an ere etxez etxe. Goi-
zeko10:30ean izatenda

hitzordua, haur bakoi-
tzaksoineanmandargi-
sako bat izaten du sa-
kel handi batekin urte-
txak sartzeko. Etxez e-
txe joaterakoanurtetxen
kantuakantatuetaetxe-
koandre edo etxeko-
gizonak urtetxak bota-
tzen ditu: mandarinak,
giltxaurrak.... haurrek
lurretik hartu eta man-
darreansartzendituzte.
Eguerdi aldera, etxe

guztietankantatuetaur-
tetxak bildu ondotik,
norbera bere
etxerat joaten
da.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 24AN ETA ILBELTZAREN 1EAN

Urte akitzeko eta
hasteko ospakizunak
eginen dituzte Anizen ere

Ba al zenekien
Abenduaren 2an izan zela aurtengo hondar au-
zolana Anizen? Aizkoako bidean eta Olazarko-
an zaborra bota zuten auzolanean eta bertze
batzuk auzolanean egindako etxola txukuntzen
aritu ziren.

?
ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENA

Olentzero eta urtetxak, urte bukaera eta hasierako hitzorduak.



TTIPI-TTAPA
Nafarroan euskara

zerbitzua duten toki-
entitate guztiek www.
era.eusatariasortudu-
te. Tartean, eskualde-
koakdirenBortzirieta-
koEuskaraMankomu-
nitateak, Malerrekako
Mankomunitateak eta
Baztango Udalak es-
ku hartzen dute. Na-
farroako Gobernuak
diruz lagunduriko eki-
men horrek, beren se-
me-alabakeuskarazko
irakaskuntza ereduan
murgiltzea hautatzen
duten gurasoek di-
tuzten zalantzak argi-
tzea du helburu.
Egungo gizartean,

eleaniztasunageroeta
gehiago baloratzen
dentestuinguruan,Na-
farroako familia askok
aukeratzen du euska-
razkoirakaskuntza,be-
renseme-alabeketor-
kizunean aukera ge-
hiago izanen dituztela
pentsatzen dutelako
Euskaraz ikasten

duten haurren guraso
anitzek,euskaraz jakin
ala ez, toki-entitatee-
tako euskara zerbi-
tzuetara jotzen dute
hainbat zalantzekin.

Guraso horien helbu-
ruaargiada;seme-ala-
benhizkuntza-garape-
nean nola lagundu ja-
kin nahi dute.

EDUKIAK
Webgunearenbidez

gurasoei laguntza eta
baliabideakeskainina-
hi zaizkie. Helburua
asebetetzera bidean,
honakoakdirawebgu-
neko atalik esangura-
tsuenak:
• Gurasoen ohiko za-
lantzakargitzeko infor-
mazioa ematea.
•Haurrendakopresta-
tutako edukien bildu-
ma egitea: ipuinak, jo-
lasak, musika, aplika-
zioak…
• 0 -2 urteko haurren-
tzat eskolaz kanpoko
jardueren bi lduma
osatzea:kirola, ikasta-
roak, ludotekak…
•Agendaosatzea, es-
kualdeka antolatua.

EUSKARA

www.era.eus ataria aurkeztu
dute Nafarroan euskara
zerbitzua duten toki-entitateek
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Nafarroako
Gobernuak
28.193 euroko
diru-laguntza
eman duela
baliatuz

Josebiñe eta Koro
Herri gehienetanbe-

zala, gurean ere, auto-
ak aparkatzeko arazo

haundiak ditugu, eta
horregatik Nafarroako
Gobernuak emandako
28.193,42 euroko diru-
laguntza, Azketako
aparkalekurako erabil-
tzeaerabakiduUdalak.
Bi fasetan egin be-

harra da lan hori: orain,
Telletxeko-borda alde-
ra harri-lubeta bat egi-
ten ari dira, metro ge-
hixeago zabaltzeko
aparkalekua (lanhorrek,

guztira49.065,25euro-
ko kostua dauka), eta
ondotik,autoakaparka-
tzekomarrak berranto-
latuko dira, bertze gisa
batera aparkatuz, ge-
hiago sartuko direlako-
an.
Lan hori egiteko le-

hiaketara hiru eraikun-
tzaenpresaaurkeztuzi-
ren, etahorietatikCons-
truccionesSobrino,S.L.
izan zen aukeratua.

GIZARTEA � SOBRINO ERAIKUNTZA ENPRESA ARI DA

Azketako aparkalekua
zabaltzeko lanak hasiak

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: JOSEBINE ETA KORO
Telletxeko-borda aldera hasiak dira aparkalekua zabaltzen.

GIZARTEA
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URDAZUBI

Zilarrezko eta
brontzezko
bertze bana ere
eskuratu dute

Iñigo IMAZ
Munduko gazta le-

hiaketarik ospetsuena
den Wor ld Cheese
Awardsetik sariak eka-
rridituzteEtxelekuagas-
nategikoek. Azaroaren
17aneginzen lehiaketa
Londreshirian,etaEtxe-
lekuakurrezkobidomi-
na eta zilarrezko nahiz
brontzezkobattoesku-
ratu zituen.
Ezdanolanahikosa-

ria,munduosoko3.001
gasna leihatu baitziren
guztiraeta250profesio-
nalek ostatutako epai-
mahaia arduratu zen
gasnak dastatu eta ba-
loratzeaz. Etxelekuko-
ek Idiazabal izendape-

nadutenbertze31gas-
nategirekin batera par-
te hartu zuten, eta jato-
rrizko izendapen hori
dutenenartean,hobere-
nadelaerrandezakegu.
Izan ere, Idiazabalgo
gasnekorotarabedera-
tzi urrezko domina es-
kuratu zituzten, eta ho-
rrez gain, 12 zilarrezko
eta 33 brontzezko.
Bengotxea-Lastiri

sendiak 27 urtez ustia-
tu du gasnategia Etxe-
lekua baserrian. Ma-
nuelBengotxeaetaMa-
ribel Lastirik, Xabier eta
Ana Mari seme-alabe-
kin batera, etxeko 500
ardi eta hamabi ahari
zaintzeaz gain, etxean
berean, ardi eta behi
gasna ekoizten aritzen
dira egunero. Azken al-
dian, laukoteariAnaMa-
rirensenarragehituzaio,
FranciscoJimenez.Zo-
rionak!

GIZARTEA � MUNDUKO GASNA LEHIAKETA

Urrezko
bi domina
irabazi ditu
Etxelekuak
Londresen

ARGAZKIAK: IÑIGO IMAZ
Etxelekukoek hainbat sari eskuratu dituzte beraien gasnekin.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Ohikoa denez, ttiki gelditu zen jatetxea kantu zaharren egunaren bazkarian.

XIV. EDIZIOA

Kantu zaharren egun arrakastatsua Dantxarinean
Iñigo IMAZ
Urterobezala, 500 lagunetikgoi-

ti bildu ziren azaroko azken larun-
batean Dantxarinean egin zen kan-
tu zaharren egunean. Anjel Mariez-
kurrenak sortu eta gidatzen duen
ekitaldiak,betikomoduan, ttikiautzi
zuenLugarana jatetxekoaretoerral-
doia. Hamalaugarren edizioa izan
da aurtengoa eta abesturiko lehen
kanta Euskal Herrian Euskaraz izan
zen eta Iparraldean ohi den beza-
la, bazkaria kantari hasi eta afaria
dantzan amaitu zuten bildutakoek.

Edizio honetan, Euskalerria irra-
tia omendu zuten, bere 30 urteko
historian, euskal kantak hedatzen
egin duen lanagatik. Eta lehenda-
biziko aldiz, ohikoak diren artistei,
Bankako Menditarrak taldea gehi-
tuzionMariezkurrenak.Horrezgain,
Aitor Ibarra Jalisko, Joserra Mitxe-
lena, Jaione Olazabal, Francisco
Santxotena,FranciscoHerreri,Asier
Oleaga,JuantxoZeberioetabertze
zenbait musikari eta abeslari aritu
ziren azaroaren 25eko kantu zahar
egunean.
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Villabonako
Amaia Agirrek
irabazi ditu hiru
sari nagusiak

Pierre BASTRES
LehenaldiadaLarral-

dea bertsopaper lehia-
keta elkarrekin antola-
tzen zutela Bertsolari-
en Lagunak eta Lapur-
di 1609 elkarteek, bai-
nan jasotako arrakasta
ikusirik,ezdatekeazke-
na izan. Odei Barroso,
Panpi Etxegoin, Lierni
Elortza eta Jokin Arre-
gi epaileek dioten be-
zala, «guztira51 lanaur-
keztu dira lehiaketarat;
horietatik 20 helduen
mailan,eta31gazteeta
gaztetxoenmailan.Mai-
la eta kalitate handiko
sortak aurkeztu dira.
BertsolarienLagunakel-
karteko Xumai Murua

izan da xedearen sor-
tzailea, eta harrituta
egon da Euskal Herriko
xoko guzietarik parte
hartudutelakoz,etaadin
guzietakoak gainera.
Helduenmailan, hiru

lehenbiziko sariak Villa-
bonako Amaia Agirrek
eskuratu ditu, Eutana-
siari bai, Gure ADN eta
Amari bertso-xortekin.
Sari berezia Urruñako
Xumai Muruak eskura-
tudu,Senperekoburux-
kak bertso-xortarekin.
Gazteetagaztetxoen

mailan, lehen saria Aner
Euzkitzezarauztarrakes-
kuratu du, Jolastu nahi
dut baina… bertso-xor-
tarekin, bigarrena Izura-
koElixabetEtxandiGoie-
netxek, Errutinaren be-
zero lanarekin eta hiru-
garrena Hazparneko
Irantzu Idoate Funosas-
ek, Lorentxari gutuna la-
narekin.

KULTURA � ABENDUAREN 3AN EMAN ZIREN SARIAK

51 bertsopaper
aurkeztu
dituzte
Larraldeako
lehiaketara

SENPERE

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES

Henri Duhau idazleak Beskoitzeko ur gazietaz mintzo
Henri Duhau idazle eta euskalzale senpertarrak, Beskoitze sorterrian aurkeztu du
bere lanen bilduma, Beskoitzeko ur gaziak izeneko liburua. Entzuleen adimenerat
ekarri du zoin hedadura izan zuten Beskoitzeko ur gaziek urte askotan, bai Eus-
kal Herrian bai mundu osoan ere. Beskoitzen ere lurpeko gatza ekoitzia eta balia-
tua izan da mendez-mende; lehenik baserritarrek zipuak edo putzuak zilatzen zi-
tuzten eta ateratzen zen ur gazia erabiltzen zuten sukaldatzeko. Haatik, hain han-
dia zen Beskoitzeko gatzaren kalitatea eta kantitatea, non ekoizpena industriala
bilakatu baitzen XIX. mendean eta Espaniako erreginak berak erosia baizituen
kontzezioak. Bainan bertze sekretu ikaragarria eta ahantzia salatzen du Henrik:
«1892 Hezar ingeneriak erosten ditu Beskoitzeko ur gazia ekoizteko enpresa, eta
ezinezko amets eroa gauzatuko du: 22 kilometrako hodia eginaraziko du, Beskoi-
tzetikMiarritzeraino.Hantxe eraikitzendu lehenbiziko ur-termalako etxea,Beskoi-
tzeko urgaziaz hornituz! Miarritzek bere ospea egin du Beskoitzeko urari esker!!».

UTZITAKO ARGAZKIA

Partzuer eta epaile zonbait: Amaia Agirre, helduetako irabazlea ezkerretik bigarrena.
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SARA

Horren ordez
bertze zerbitzu
bat plantan
ezarri dute eta
mail bidez eros
daitezke
produktuak

Joana GERENDIAIN
Negu honetan ez da

gehiagomerkaturikegi-
nen larunbat goizetan.
Horren ordez, Sarako
merkatuak bertze zer-
bitzu bat plantan ezarri
du.Produktuakerosina-
hidituenpertsonak,ma-
il bat igorri behar du sa-
rakomerkatua@gmail.
com helbidera, eran-
tzunez manaketa orri
bat errezibitukodu, be-
te eta itzuli beharkode-
na. Manaketak erreku-
peratzeko permanen-
tzia bat izanen da osti-
raletanarratsaldeko5e-
tatik 6etara.

Olentzero
Abenduaren 23an,

eguberriko oporretako
lehen egunean, Olen-

tzerori ongi etorria egi-
nen diote herriko hau-
rrek. Lehenik, arratsal-
deko 4:30ean Sarako
merkatari eta artisauen
batzordeakkrakadabat
eskainiko du haur gu-
zieri, 5etan Olentzero
plazara iritsiko da eta
ondotikherrikokarrikak
alaituko dituzte kantu
eta musikarekin. Ilun-
tzean, 6:30 aldean, he-
rrikoetxeakaperitifaes-

kainikodusaratarreieta
Sarako kantariak ani-
matuko du momentu
hori.

Berriemaile bila
Heldudenurtetikgoi-

ti Ttipi-Ttapak berrie-
maile bat beharko du
Sarakoherriarentzat. In-
teresatua bazira harre-
manetan ezar zaite Tti-
pi-Ttaparekin: info@tti-
pi.eus.

Kirol emaitzak
Azaroaren25ean,es-

kubaloian jokatu dute
eta Urtxintxak taldeko
ekipo guziek galdu du-
te:18-15,11urtezazpi-
koentzat; 28-13, 13 ur-
tezazpikoentzateta26-
14, 18 urtez azpikoen-
tzat.
Azaroaren 26an,

errugbian 76-0 irabazi
dute basurdeek Amou-
ko ekipoaren kontra.

GIZARTEA � ALDAKETAK MERKATUAN

Negu honetan ez da gehiago
merkaturik eginen larunbatetan

TTIPI-TTAPA
Baztan,Malerreka,

Bortziriak eta Leitza,
Arano, Goizueta eta
Aresokoeuskarazer-
bitzuek Euskarazko
Produktuen Katalo-
goaren paperezko
edizioa banatu dute
16urtebitartekohaur
eta gaztetxoen arte-
an. Webgunean ere
badago (katalogoa.
eus), urte osoan era-
biltzeko moduan.
Urtekogaraihone-

tan seme-alabei edo
ingurukoeieuskaraz-
ko liburu,musikaedo-
ta jostailu eta jokoak
erosi eta opari egite-
koaukeraparegabea
izaten da. Erabiltzai-
leari lana errazteko,
Euskarazko Produk-
tuenKatalogoaren19.
edizioaosatuberridu-
te.Katalogoaeskual-
deko euskara zerbi-
tzuek Euskal Herriko
140batudaletaman-
komunitatetako eus-
kara zerbitzurekin el-
karlaneanprestatzen
dute.
Egunotanbanatu-

kodirapaperezkoedi-
zioaren 125.000 ale-
akNafarroan,Araban,
BizkaianetaGipuzko-
an. Ale bat eskuarte-
an duenak, berehala
ohartuko da bi azal
dituelapapereanedi-
tatzen den katalogo-
ak: azal batek 12-16
urte bitarteko gazte-
entzat eskaintzen di-
ren produktuei ema-
ten die sarbidea, eta
beste aldeko azalak
0-12 urte bitarteko
haurrentzako pro-
duktuei eta guraso-
entzako materialei.

EUSKARA

Euskarazko
Produktuen
Katalogoa
banatu dute

GIZARTEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olentzerori ongi etorria eginen diote herriko haurrek abenduaren 23an.
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HERIOTZAK
LLuuzziiaannoo LLaarrrreeaa OOllaannoo, Leitzakoa, aza-
roaren 22an, 76 urte.
CCrruuzz MMaaggiirreennaa GGooiieenneettxxee, Amaiur-
koa, azaroaren 22an, 94 urte.
FFrraanncciissccaa EEttxxeeggooiieenn IIggooaa, Arizkun-
Elizondokoa, azaroaren 21ean, 92 ur-
te.
CCaattaalliinnaa VViillllaabboonnaa SSaarraalleeggii, Leitza-
koa, azaroaren 26an, 91 urte.
FFuullggeenncciioo BBrraaññaa IIggooaa, Almandozkoa,
azaroaren 26an, 84 urte.
MMaannuueell VVeerraa AAlleemmaann, Almandozkoa,
azaroaren 28an, 84 urte.
AAsscceennssiioonn LLiizzaarrddii IIaannttzzii, Urdazubi-
koa, azaroaren 28an, 97 urte.
MMaarriiaa FFeelliissaa SSaaggaarrzzaazzuu EElliizzeeggii, Eli-
zondokoa, azaroaren 28an, 98 urte.
MMaarriittxxuu OOrrddookkii AAllmmaannddoozz, Arantza-
koa, azaroaren 29an, 89 urte.
MMiiccaaeellaa OOttxxaannddoorreennaa AArrrriijjuurriiaa, Le-
karozkoa, azaroaren 30ean, 69 urte.
SSaabbaass LLuukkaannbbiioo MMaaiizz, Arantzakoa,
abenduaren 2an, 87 urte.

AAnnddeerr BBeerrttiizz EEttxxeebbeerrrriiaa, Elgorriaga-
koa, urriaren 11n.
AAnnaaii AAllttxxuu HHuuiizzii, Iturengoa, azaroaren
23an. 

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

SORTZEAKEZKONTZAK
JJoosseebbaa AAppeezztteeggiiaa EErraattssuunn eta LLaauu--
rraa MMaarrttiinneezz PPeerreezz ddee IIrriiaarrttee,,  Ituren-
goa eta Iruñekoa, azaroaren 25ean, Itu-
renen.

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

.



Atzelarien
artean
Barrenetxea IV.a
nagusitu da

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko (Gas-

teiz, Bilbo, Donostia, Iru-
ña eta Baiona) eta es-

painiar estatuko (Xixon,
Zaragoza, Iruña, Soria
eta Madril) hamar hiri-
burutan ibilbidea egin
ondotik, abenduaren
1ean banatu zituzten
Iruñean Erremonte pro-
fesionaleko zirkuituko
sariak. Aurrelarien arte-
an, Xanti Uterga do-
neztebarra izan da ga-

raile, Javier Urriza eta
Josetxo Ezkurraren ai -
tzinetik, eta atzelarietan
Endika Barrenetxea, Ion
Etxeberria eta Joxe

Etxe berria III.aren aitzi-
netik.
Hiri horietan, minbi-

zia duten haurren eta fa-
milien elkarteen alde jo-

katu dira jaialdiak, 10 ja-
ialdi eta 30 partida de-
nera eta azken partida-
ra arte ez dira irabazle-
ak erabaki.
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PILOTA � ABENDUAREN 1EAN EMAN ZITUEN SARIAK NAFARROAKO GOBERNUAK

Kirol Merezimenduaren Urrezko
Dominak jaso dituzte Barriolak eta Irujok
24 Zilarrezko
Dominetako
bat Patxi
Ordokik
eskuratu du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Kirol Merezimen-
duaren bi Urrezko Do-
mina eman zituen aben-
duaren 1ean, Nafarroa-
ren Egunaren harira. Ha-
in zuzen, Abel Barriola
eta Juan Martinez de
Irujo pilotari ohiek jaso
dute. Bertze 24 Zila -
rrezko Domina ere eman
ditu Uxue Barkos pre-
sidenteak. Horien arte-
an, Patxi Ordokik jaso-
ko du bat, 30 urtez pi-
lotaren alde egindako
lanarengatik.
Barkos Lehendaka-

riak, lehenik eta behin,
bi pilotari ohiak aipatu

zituen, eta Nafarroan ki-
rolaren bi erreferenteak
direla erran zuen, ez soi -
lik haien palmaresaren-
gatik, pilotalekuan ba -
rruan nahiz kanpoan du-
ten izaerarengatik bai-
zik. «Zuen etengabeko
apaltasuna, nortasuna
eta hurbiltasuna ez da
batere aldatu arrakas-

ta-maila handiak lortu
dituzuenean. Eta horrek
guztiak denok dakigun
mirespena sortu du»,
azpimarratu zuen.
Abel  Barr io laren

ingu ruan adierazi zuen
hiru pilota txapelketa
nagusiak irabazi dituen
pilotari bakanetakoa de-
la, baina batez ere ibil-

bidean zehar izan ditu-
en balioak nabarmen-
du zituen: «profesional-
tasun eta egoten jakite
izugarria, galdutakoan
nahiz irabazitakoan».
Eskerrak ematerako-

an, Abel Barriolak ziur-
tatu zuen pilota nafar
guztiak batzen dituen
kirola dela, eta kirol-sa-

ri horiek jarri izana go-
raipatu zuen, «politika-
riek kirolarekiko eta, on-
dorioz, gizarte osoare-
kiko, duten hurbiltasu-
na eta berotasuna era-
kusten baitute». Ildo
horretan, deia egin zu-
en «haurrak Nafarroako
kirolariengan arreta ge-
hiago jartzea lortzeko
eta ez soilik ekipo na-
gusien futbol-partide-
tan eta jokalari iza rren
itxura fisikoan».
Bertze 24 Zilarrezko

Domina ere banatu di-
tu Gobernuak, zuzen-
daritza arloan edo arlo
teknikoan 25 urte bai-
no gehiago eman dute-
nei. Horien artean da-
go Patxi Ordoki La -
rretxea. Sortzez aranz -
tarra, 30 urte baino ge-
hiago eman ditu pilota
sustatzen Txaruta edo
Erreka bezalako klube-
tan, baita Nafarroako Pi-
lota Federazioan ere.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Aurtengo saridunak, Nafarroako Gobernuko eta parlamentuko ordezkariekin.

PILOTA � ERREMONTEA

Xanti Uterga izan
da Zirkuitoko
aurrelari onena

ARGAZKIA: JOSEBA ZABALZA
Erremontelari saridunak eta sari-emaileak, Iruñeko udaletxean.



PUBLIZITATEA | 55
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14



56 | AGENDA
ttipi-ttapa | 700 zk.

2017.12.14

DONEZTEBE | 2017.12.17
Alex Txikon mendizale euskaldunaren
eskutik proiekzioa

Han eta hemen arrakasta haundia iza-
ten ari den Alex Txikonen Everest, apar-
teko erronka bat lana ikusteko aukera
izanendaDoneztebekoMendiarenEgu-
narenbaitan,abenduaren17an,zineman.

Proiekzioak

LESAKA | 2017.12.30
Pepito Yanciren omenez erakusketa eta
kontzertua Harriondoan

Lesakako akordeoilari haundia gogoan,
erakusketa antolatu du abenduaren 9tik
30era Lesakako Musika Bandak. Horrez
gain, abenduaren 30erako kontzertu be-
rezia antolatu dute Harriondoan.

Kontzertuak

ETXALAR | 2017.12.17
Carlos Nuñez musikariak kontzertua
eskainiko du Etxalarren

Nazioartean ere ezaguna den Carlos
Nuñez musikaria Etxalarren ariko da
abenduaren 17an, 19:30ean, elizan.
Dagoeneko agortu dira kontzerturako
sarrera guztiak.

Kontzertuak

abenduak 14 - urtarrilak 11
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Solasaldiak
BERA
‘Aulki hutsa, bizitza eta
heriotza’ doluari buruz

Abenduaren 14an 19:30ean
Beralandetan. Hizlaria:
Ainhoa Arburua psikologoa.
‘Baztan-Bidasoa’ liburuaren
aurkezpena
Abenduaren 15ean
19:00etan Beralandetan.

ELIZONDO
Tomas Belzunegiren
liburuaren aurkezpena

Abenduaren 15ean
19:00etan Arizkunenean.
‘Baztan-Bidasoa’ liburuaren
aurkezpena
Abenduaren 22an 19:00etan
Arizkunenea Kultur Etxean.

ARANTZA
Nerabezaroa hizpide izanen
duten Guraso Eskola

Abenduaren 14an 16:00eta-
tik 17:30era Baskulan.
Izen-ematea: 948 635036
deituta edo ssb@lesaka.eus-
era idatzita.

LEITZA
‘Che mitotik haratago’
Che Guevara gogoan
Abenduaren 14an 19:00etan
Che Guevararen inguruan
hausnartzeko saioa,
Atekabeltzen.

LESAKA
‘Baztan-Bidasoa’ liburuaz
Abenduaren 21ean udale-
txeko Batzar aretoan (19:00).

ZUBIETA
Miguel Mindegiari eskainitako
liburuaren aurkezpena

Abenduaren 22an 19:00etan
estalpean.

Erakusketak
ELIZONDO
Pedro Arizkurenen
marrazketa eta margo
erakusketa

Abenduaren 1etik 22ra
Arizkunenean.

LESAKA
‘Pepito Yanci beti bizi’
Abenduaren 9tik 30era
Harriondoa Kultur Etxean.

Antzerkiak
ARANTZA
Eskolako haurren antzerkiak
Abenduaren 15ean 14:30ean.

LESAKA
‘Morbus operandi’ Arranon
Abenduaren 15ean 22:00etan
(Bibote Gorriak taldea)

‘Besaulkiak’
Abenduaren 16an 20:00etan
Harriondoan, Abarka Antzerki
Taldearen eskutik.

Filmak
DONEZTEBE
Victor Volodin mendizale
errusiarraren proiekzioa

Abenduaren 16an El leopar-
do de las nieves, 19:00etan
Zineman.

Alex Txikonen eskutik

Abenduaren 17an Everest,
aparteko erronka bat proiek-
zioa, 18:00etan zineman.

Ikuskizunak
ETXALAR
Txotxongilo emanaldia
Abenduaren 23an Gatz, titi-
ritorto basatia taldea Herriko
Ostatuan, arratsaldez.

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Eguberrietako ospakizunak
Abendua aitzinera doanez,
gaurgeroOlentzeroetaMari
Domingi prest egonen dira
herrizherrikobisitakegiteko.
Saraizanendabiprotagonis-
tekbisitatutakoduten lehen-
biziko eskualdeko herria. Bi
egun beranduago joanen da
gainerakoetara.Abenduaren
24an,Lesakan,Olentzeroeta
jaiotza lehiaketa ere eginen
dute.Urtezaharretakokaleji-
ra eta lasterketen ondotik,
2018anurtatxaketahiruerre-
ge magoak etorriko dira.
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Tailerrak
GOIZUETA
Turroi eta mazapan ikastaroa

Abenduaren 16an 10:00etatik
13:00etara eskolako jangelan.

DONEZTEBE
Begiraleendako hizkuntza
prestakuntza ikastaroa

Abenduaren 28an eta 29an
Herrigunean. Izen-ematea:
abenduaren 21era arte, Baz-
tan, Malerreka eta Bortzi-
rietako euskara zerbitzuetan.

Kontzertuak
IGANTZI
Igantziko Abesbatzaren azken
kontzertua
Abenduaren 16an 20:30ean
elizan.

DONEZTEBE
Mendi Abesbatzaren
Eguberrietako kontzertua
Abenduaren 15ean
20:00etan elizan.

ETXALAR
Carlos Nuñezen emanaldia
Abenduaren 17an 19:30ean
elizan.

ARRAIOZ
Baztango Musika Eskolako
ikasleen Eguberrietako saioa

Abenduaren 16an 17:00etan
elizan.

DONEZTEBE
Olatz Zugastiren emanaldia
Abenduaren 23an 19:00etan
Zineman.

LESAKA
Musika Eskolaren
Eguberrietako kontzertua
Abenduaren 20an.
‘Pepito Yanci beti bizi’
Abenduaren 30ean Pepito
Yanci gogoan bi saio eskaini-
ko dituzte: 17:00etan eta
19:30ean Harriondoan.

BERA
‘Zotan total’ musika jaialdia
Abenduaren 23an

12:00etatik aitzinera.
Bazkaria eta musika maratoia
Katakun.

Ospakizunak
GOIZUETA
Umore Ona Elkarteko
bazkideen bazkaria

Abenduaren 14an.

EZKURRA
Mindegiari omenaldia
Abenduaren 23an.

SARA
Olentzero eta Mari
Domingiren etorrera
Abenduaren 23an.

ESKUALDEA
Olentzero eta Mari
Domingiren etorrera
Abenduaren 24an.

Lehiaketak
LESAKA
Olentzero eta jaiotza lehiaketa
Abenduaren 24an.

Kirol-hitzorduak
DONEZTEBE
Mendiaren Eguna
Abenduaren 16an eta 17an.
Erreka Kirol Elkartearen
urteko azken mendi ateraldia
Abenduaren 31n Mendau-
rrera, 07:30ean autobus
geltokitik abiatuta.
San Silbestre lasterketa
Abenduaren 31n 18:00etan.

BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak
Abenduaren 17an Aizpitzatik
Bardakomendira (07:30).
Abenduaren 23an Lekaroztik
Legatera, 08:00etan abiatuta.
Abenduaren 30ean Erratzu-
tik Auzara, 08:00etan abiatuta.
San Silbestre lasterketa
Abenduaren 31n 17:00etan
haurrak; 18:00etan helduak.

LESAKA
San Silbestre lasterketa
Abenduaren 31n 13:00etan
Plaza Zaharretik abiatuta.

Duela44urte,Beran jaiozenJaione,bainabiurterekin Igan-
tzira joan zen bizitzera eta geroztik hortxe egin du kabia.
Garbidunongoaden.Bera igantziarrada:«niregurasoak

ere hala dira, eta nahiz eta ez nintzen Igantzin jaio, zainak ongi
errotuak ditut». Hiru semeren ama da, eta lana ere Igantzin egi-
ten du. Gehiago ere kontatu digu: «ez dut nire burua Igantzi ez
den bertze herri batean ikusten», baina aukeratu beharko balu,
Lesakara joanen omen litzateke. Azaldu digunez, «gehienbat,
musikarekin lotutako afizioak» ditu: «solfeoarekin hasi, eta akor-
deoia jo nuen garai batean, Giltzarri Abesbatzan aritu nintzen
eta Igantziko Abesbatzan ere ibili naiz urte dezentez». Mendi
bueltabatzukegiteaetabidaiatzea
eregustukodu.«Edonora»bidaia-
tukoomen luke,etaaukeratzeko-
tan,«Australiarajoanennintzateke
boladabaterako».Bertzalde,eus-
kararen egoerak ezinegona sor-
tzen dio: «inguru euskaldunean
jaio eta bizi arren, euren artean
erdarazaridirenak,zoritxarrez,ge-
ro eta gehiago dira». Argi du: «adin tarte guztietan, euskaraz ari-
tzekojarrerakontzientekihartubeharda.Gainerakoan,konturatu
gabe, gaztelaniaz aritzen gara». Euskarak kezkatzen duelako
Igantziko Euskara Batzordeko kidea da sorreratik: «Bortzirieta-
koEuskaraMankomunitateasortuzenean,euskalgintzakogaiak
sortu zigun kezka zela eta, Euskara Batzordean hasi ginen». 27
urteberanduago,«oraindikkezkatua»segitzendu:«kontzientzia
linguistikoabadugu,euskarazbizitzekonahia,etahorrekeuskal-
gintzako dinamiketan aritzeko beharra sortzen digu». Euskara
Batzordeakantolatzenditu,bertzeakbertze,berrikiegindituzten
Kultur Egunak: «urteko kultur ekitaldirik garrantzitsuenak izaten
dira eta azken urteotan aski interesgarriak eta aberatsak atera-
tzen dira». Herri «ttikia» izanik ere, Igantzi «bizirik» dagoela uste
du: «azkenhamarkadan, guttienez, 50haur ingurumantendudi-
tuen eskola badugu eta hainbat elkartetan ederki antolatzen ga-
ra. Herri bizia da, eta itxuraz, txukuna, polita... zer erranen dizut
banik?».Bainazoriontsuizateko,«lehenbizi,nireburuamaitatu»
behar duela aitortu digu, «eta gero, egunerokoan, ahal den hei-
nean, etxekoekin, lagunekin, ingurukoekin... momentuak bizi».

«Euskaraz aritzeko aukera
kontzienteki hartu behar da»

Nire aukera

Jaione SEIN PETRIKORENA
Igantziko emakumea

«Inguru euskaldu-
nean jaio eta bizi
arren, euren ar-
tean erdaraz egi-
ten dutenak gero
eta gehiago dira»
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nekoakzaintzeko inter-
nobezalaedoorduka.Fi-
sioterapiako ikasketakdi-
tuena eta esperientzia
zaintza arloan. �612
421818.

LANA
klase-partikularrak

LESAKA. Klase partiku-
larrakematenditut:mate-
matika, fisika, kimika, in-
gelesa, hizkuntza... uni-
bertsitatemailaarte. Tal-
demurriztuak.Esperien-
tzia zabalaklasepartiku-
larrak ematen. �605
762880 (Aitor).

MOTORRAK
salgai

2007ko Renault clio
campusasalgai;166.000
kilometro ditu eta egoe-
ra onean dago. �610
058611.

Golf V. 2.0FSI 150 zaldi-
koa salgai. 159.000 kilo-
metro. 2004ko azaroan
erosia. IAT-ITV pasatu
berria eta olioa eta filtro-
akaldatuberriak.Betiga-
rajean gordea. Hagitz
egoera onean. �620
700964 / 661 845053.

ANIZ. Hiru solairuko
etxebizitza eraberritua
errentan emateko.�676
194076.

BERA.Duplexaerrentan
emateko.Berria,osoargi-
tsua eta haundia. Kapri-
txoradekoratua.Garajea
hartzeko aukera. �637
915158/ 630 457347.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONOSTIA. Garajeko

ra, urteko lana. �690
388134 / 948 599045.

BERA. Eskulaneko kla-
seak emateko pertsona
batenbilaari dira:patch-
work, bolilloak, gantxi-
l loa, puntua... �678
855252.
ELIZONDO. Bidegain
arraindegianberehala la-
nean hasteko prest da-
goen langilea behar du-
te. Lan finkoa, astearte-
tik larunbateragoizezari-
tzeko. Ezinbertzekoa da
gida-baimena izatea. In-
teresatuekdeitu,denda-
ra joan edo curriculuma
bidali: info@pescadosbi
dega in . com . � 606
585163 / 948 580496.

LANA
eskariak

Mutil batek edozertan
laneginen luke,baitaba-
serrianetaaziendekinere.
�631 876901.
Gizonezkoa lanbila,adi-

marra sa lga i . � 678
855056.
BERA. Agerra auzoan,
32 eta 25 m2ko lur azpi-
ko bi garaje salgai.�660
854411.

LANA
eskaintzak

HAZPARNE (Lapurdi).
Ardi eta behien baserri
batean gazte bat behar
dute, lehenik laguntzeko
eta gustura baldin bada,
etxekoekinnegozioanse-
gi tzeko. � 0033 698
313701.

DANTXARINEA. Mike-
lenborda jatetxean su-
kaldaria behar dute. Es-
perienzia duena. Egune-
ko lana urtarriletik aurre-

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 55.000
euro. �646 774117.
ITUREN.Hainbatneurri-
tako apartamentuak ha-
gitzprezio interesgarrian
salgai. �948 451337 /
667 275013.

ARANTZA.Herrigunean,
etxea salgai, bi baratze-
rekin.�0033641814786.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Bidasoa karrika-
ko5. zenbakian,80m2ko
etxebizitzaerrentanema-
teko. 2 logela, 2 komun,
sukaldeaeta jangela. Igo-
gailuadaukaetamoblez-
tatua dago. 2 trasteleku
eta 2 garajeko marra.
�680 549808.

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA,

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 41 €

Zerri gizena
1,028€ kiloa.

Zerramak:
0,560 € 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):

Aretzemestizoak:
urruxak 160,00
idixkoak 210,00

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: 8,00/8,60
8-10 kilokoak: 6,20/6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 17tik 24ra bitarteko prezioak)
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MOTORRAK
tailerrak

ZERBITZUAK
zurgindegiak

DENETARIK
salerosketak

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

Altzairuzkoseifregade-
ra salgai, 1,73metro x 34
cmko neurria. Forma bo-
robila. �948 585036.
Sukaldeko egurrezko
ekonomikasalgai.Egoe-
ra onean eta gutti erabi-
lia. �644 907779.
LG telebista salgai: 37
pulgada, mandoa eta
USB, SLOT, HDMI, RGB
IN, AV1-AV2, audio eta

bideo irteerekin. Sony
definizioaltukomultime-
dia aparatua ere salgai:
DVD, disko gogorra eta
HDMI, AV1-AV2, audio
eta bideo irteerekin. Dis-
ko gogorrean eta DVD-
an grabatzeko aukera.
300 euro. �610 385867.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA.Hilabeteko hiru
zakurkume oparitzeko.
Hirurek emeak. Ama ar-
di-zakurra dute. �948
510224.
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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, 0,50€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Arantzako IRAIA

AROTZENAk aben-
duaren 21ean
6 urte beteko
ditu. Aunitz urtez
familiaren parte-
tik. Musu haundi
bat. Disfrutatu
eguna!!!

Arantzako IKER

AROTZENAk aben-
duaren 21ean
6 urte beteko
ditu. Aunitz urtez
familiaren parte-
tik. Musu haundi
bat. Disfrutatu
eguna!!!

Arantzako IRAIAk eta IKERrek
abenduaren 21ean 6 urte beteko
dituzte. Aunitz urtez bikote!!! Musu
haundi bat. Disfrutatu eguna!!!

OINATZ SEINek
4 urte bete ditu
abenduaren 3an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik eta berexiki
Aialaren partetik.
Zorionak
pottokooo!!

Elizondoko LEIRE

URREAGA IBARRAk
abenduaren
13an 3 urte bete-
ko ditu. Zorionak
Sunbilla eta
Elbeteko familien
eta bereziki Jani-
reren partetik!

Elgorriagako AIMAR BERTIZ eta
NAROA ETXEBERRIAk 6 eta 2 urte
beteko dituzte abenduaren 14 eta
25ean. Zorionak eta aunitz urtez
Elgorriagako familiaren partetik,
eta muxu haundi bat bereziki Aiala
eta Anderren partetik.

AIMAR ALMANDOZ TAPIA beratarrak
abenduaren 11n 4 urte bete ditu.
Zorionak familia guztiaren partetik,
eta berexiki Urtzi, Unax, Ioritz,
Laia eta Oihane arrebaren
partetik.

Aunitz urtez
NEREA! Zubietako
gure neska gaz-
teak urteak bete-
ko ditu abendua-
ren 28an. Kosta
zaigu, baina ez
zara libratu! Jijiji...

Aunitz urtez
AMAIA!
Abenduaren
18an urteak
beteko dituzula-
ko, muxu haun-
di bat eta ongi
pasa eguna!

Zorionak ATTA eta AMA! Laster
zuen eguna ailegatuko da! Ttikia
naiz, baina espero dut bazkari
goxoa prestatzea, purea alde
batera utzi eta tarta goxoaren zain
egonen naiz. Xabat.

Gure bizikumeak urteak beteko
ditu abenduaren 27an. Aunitz
urtez TOTU! Hori da hori sasoia!
Segi segi pedalari ematen! Muxu
haundi bat!

Iturengo IRATI PERURENA

BAZTERRIKAk 3 urte beteko ditu
abenduaren 22an. Aunitz urtez eta
ongi pasa eguna printzesa! Atta,
ama, anaia eta ahizparen partetik
3 muxo pottolo-pottolo.
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