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Feriaren zazpigarren edizioak
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Nafarroa osorako estrategikoa izan zen
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beti irabazten da!

Urte bat eta erdiz harrizko zubia ikertzen pasatu du Francisco Javier
Latasak. Principe de Viana aldizkarian argitaratu du egindako ikerketa.

ELKARRIZKETA � 3

300 lagunetik goiti mugitzen ditu bertsolaritzak
Baztan, Bortziriak, Malerreka, Leitzaldea eta Saran
90. hamarkada hasieran Lesakan sortu zen Bortzirietako bertso-
eskolaren ondotik, azken 20 urte hauetan bertze zortzi eskola eratu
dira. Horietan guztietan 88 neska-mutiko, gazte, heldu eta bertsolari
ibiltzen dira. Horrez gain, bertsolaritza Hezkuntza Arautuan ere sartua
da eta eskualdeko bederatzi ikastetxetako 224 ikaslek eskola orduetan
bertsolaritza lantzeko aukera dute.
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G.PIKABEA | SUNBILLA
Nolatan hasi zinen ar-
tikulua idazten?
Zuhaitzgenealogikoaze-
la-eta pixka bat ikertzen
hasi nintzen, baina beti-
danik banuen Sunbillari
buruzzerbaitegitekoilu-
sioa.Niretzatherrikogau-
zarikadierazgarrienazu-
bia da eta horretan zen-
tratunintzen.Poliki-poli-
kiprozesuaaztertzen jo-
annintzen: noizeginzen,
berreraikitzeak... Egia
errateko, ez nuen seku-
lapentsatuahaininteres-
garria aterako zela, bai-
nazorteaizandut.Horre-
kin batera, Sunbillari es-
ker-onezereegindut,ni-
re familiako aunitz he-
mengoadelakoetagaz-
tetan momentu ederrak
pasatunituelakoherrian.
1551ean agindu zuten
harrizkozubiaegiteko,
baina1562aneginzen...
Errege Kontsei luak
1551ean agindu zuen
osorik harrizkoa izanen
litzatekeen zubia egite-
ko,ordurartekoegurrez-
kozubiaordezkatuz;az-
ken 30 urtetan harrizko
hanka bat zuen. 1552an
eginzeneraikuntzaeslei-
tzeko enkantea, baina
hainbat arrazoi tarteko,
10urteberanduagoegin
zen. Alde batetik, Bida-
soa-BerroarangoJunta-
ren –Sunbilla, Donezte-
be,NarbarteetaElgorria-
ga– oihanetako egurra
ArantzakoAranibar bur-
dinolari saldu zitzaion
ikatza egiteko eta nego-

ziazioetandenborajoan
zen. Bertzetik, obraren
ordainketalauherrienar-
teanegitekoazenetahor
ere eztabaidak egon zi-
ren. Doneztebetik Sun-
billarako bidea arrisku-
tsuazelaargudiatuz,Do-
neztebekbertzebidebat
egin nahi zuen, Arantza-
ra Bulatxikin barna, hor
Sunbillakobidearekinbat
egin, eta handik Gipuz-
koarajoateko.Zubiaber-
tzetokibateaneraikitzea
ere planteatu zen, baina
azkeneanbertanbehera
geldituzirenproposame-
nak eta lau herriek eta
kanpotarbatzuenartean
ordaindu zuten. Halere,

gerora,berreraikuntzak
egin zirenean, Nafarroa
osoak ordaindu zuen.
Behin baino gehiago-
tan berreraiki zen…
Hasieran, ibaiak 1643an
bakarrik eraman zuela
pentsatzen nuen, eta ni-
re teoria egina nuenean,
1625ekobertzeidatzibat
ikusitakonturatunintzen
bi aldiz konpondubehar
izan zutela, 1625ean eta
1643an.Uholdeenondo-
riozizanzen,etabikasue-
tanNafarroaosorakoga-
rrantzitsuazelako,Nafa-
rroaosoakeskuhartube-
harizanzuenordaintzera-
koan. Horrek zenbateko
garrantzia zuenadieraz-

ten du. Lehenbiziko be-
rreraikitzelanak1.300du-
kado kosta ziren, eta bi-
garrenean tasatzaile bat
bidali zuten gauza bera
gertaezzedin;2.500du-
kadotara igozenordain-
du beharrekoa.
Zerk piztu dizu arreta
batez ere?
Nafarroaosoanberega-
raianeduki zuengarran-
tziak. Nafarroan orduan
agintzenzutenekhalako
beharraikusizutenzubia
behinetaberrizzutikpa-
ratzekoetadenekordain-
dubeharizanzuten.Eugi-
koarmalantegiagarran-
tzi haundikoa izan zen
etaarmakhemendikpa-
satzen zituzten. Horrez
gain, tropakharat-hona-
tean ibiltzen ziren. Bere
baloreazuen, ibaibazte-
rrekoarriskuasaihestuz,
menditik ibilizkomunika-
tzeko bide segurua bai-
tzen. Bi aldiz berreraiki-
tzekoeginzenesfortzuak
erearretadeitudit.Biga-
rrenezberreraikizenean,
adibidez,idatzietanageri
denez, 2.500 harri erori
ziren zubitik eta dena in-
darrez mugitzeko...
Zer eskatuko zenuke?
Zubiak iraun dezala, eta
ez dadila inoiz erori. Ga-
raibatean,erortzearegon
zen,bertzezubirikezze-
goeneanibilgailuakkon-
trolikgabepasatzenzire-
lako eta zaharberritu ze-
nean, errepaso haundia
eman zitzaion. Herriak
balore haundiko zerbait
bezalagordebehar luke.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Francisco Javier Latasa, Sunbillako harrizko zubia gibelean duela.

Sortzez madrildarra bada ere, gurasoak eta
familiako aunitz sunbildarrak dituelako, eta
gaztetako oroitzapenik «ederrenak» Sunbilla-
koak izateak bultzatu zuen Francisco Javier

Latasa Alzuri Sunbillako harrizko zubi zaharra
ikertzera. Urte bat eta erdiko lanaren ondotik,
Principe de Viana aldizkarian kaleratu du arti-
kulua. Erretiratu eta Sunbillara etorria da bizi-

tzera, eta egindako lanarekin «kontent», seku-
la pentsatuko ez lukeen historia deskubritu
duela dio. Udaletxe ondoan zubiari buruzko
informazio mahaia ere paratu du Udalak.

Francisco Javier LATASA | Sunbillako zubi zaharra ikertu duena

«Nafarroa osoan zubiak eduki
zuen garrantziak deitu dit arreta»

1562RA ARTE EZ ZEN EGIN
«Errege Kontseiluak
1551ean agindu zuen
osorik harrizkoa
izanen litzatekeen
zubia egiteko,
ordurarteko
egurrezko zubia
ordezkatuz; azken
30 urtetan harrizko
hanka zuen. 1552an
egin zen eraikuntza
esleitzeko enkantea,
baina hainbat arrazoi
tarteko, 10 urte
beranduago egin
zen»
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G. PIKABEA
Bertsolariarisenaeta

abilezia jaiotzetikdatoz-
kiolaerratendamaiz,ho-
rretarakodohaibereziak
behar direla pentsatuz.
Beharbada, izanen da
zerbaithorretatikere,bai-
na gaur egun bertsotan

ikasi ere egin daitekee-
lapentsatzekoarrazoiak
badira. Bertso-eskolak
dira horren lekuko, ber-
tsolaritzareneremuaau-
nitz zabaldu dutenak.
Oraingo bertsolari eza-
gun gehienak, gainera,
bertsoeskoletatikatera-

takoakdira.Horrezgain,
bertsolaritzak Hezkun-
tzaArauturakosaltoaere
egin du, eta ez dira ez
bat ez bi, eskola ordue-
tan bersolaritza lantze-
ko aukera duten neska-
mutikoak. Gisa batera
edobertzera,bainaber-

KULTURA � BERTSOLARITZA

Eskualdeko 300 lagunek
baino gehiagok bertso
eskoletan eta ikastetxeetan
asetzen dute bertso gosea
20 urteotan 9 bederatzi bertso-eskola sortu dira

Bertsolaritzaren mugimendua indar-
tzen ari da eskualdean, eta duela
20 urte bertso-eskola bakarra izate-
tik –Lesakan–, gaur egun bederatzi
izatera pasatu gara Baztan, Bortzi-

riak, Malerreka, Leitzaldea eta
Saran. Horrez gain, bertsolaritza
Hezkuntza Arautuan ere sartua da,
eta neska-mutiko aunitzek eskola
orduetan bertsolaritza lantzen dute.

tsozaletasunahedatzen
ari da, eskualdean 312
batlagunekjorratzenbai-
tutebertsolaritza,batzuk
HezkuntzaArautuaneta
bertso-eskoletan ber-
tzeek.

Eskualdeanerenaba-
ria da bertsogintzaren
mugimendua. Baztan,
Bortziriak,Malerreka,Lei-
tzaldeaetaSaran,errate-
rako,haur,gazteetahel-
duen bederatzi bertso-
eskola daude.Bortzirie-
takoa izan zen aitzinda-
ria, Manolo Arozenaren
ekimenez, 1990. urtean
Lesakansortua.Geroztik,
aunitz zabaldu dira eta
Bera, Igantzi, Donezte-
be, Leitza, Goizueta,
BaztanetaSaranereba-
dira. 34 neska-mutiko,
17 gazte, 29 heldu eta 8
bertsolari biltzendituzte
astero bertso-eskolek,
88 lagun guztira.

Eskola bakoitzaren
sorrera data zehaztea
zaila da, baina normale-
an ikastaro bezala plan-
teatzen da hasieran, eta
interesatuzgero,aitzine-
ra egiten dute.

HEZKUNTZA ARAUTUA
Bertsolaritzarenoina-

rrizko transmisioa ber-
matzeko helburuarekin,
HezkuntzaArautuan,hau
da, eskola orduetan,
bertsogintzalantzendu-
tenbertzebederatzi ikas-
tetxe daude inguruan:
Amaiurko eskola, Azpil-
kuetakoa, Baztan Ikas-
tola, Elizondoko San
Francisco Javier ikaste-
txea, Doneztebeko San
Migel, Leitzako Erleta,
Igantzikoeskola,etaBe-
rako Rikardo Baroja eta
Labiaga Ikastola dira
ikasturte honetan ber-
tsolaritza jorratuko du-
tenak. Eta hauetan
guztietan224neska-mu-
tikok parte hartzen du-
te. Astean ordubeteko
klaseakjasotzendituzte,
ikasturteosoan30ordu,
eta Estitxu Arozena da
guztietan irakasle lane-
tan aritzen dena.

Baina ez hori baka-
rrik. Ikastetxeetabertso
eskolek bertzelako jar-
dueraosagarriakereegi-
tendituzte: txapelketak,
topaketak, udalekuak...

Baztango Mariano Izeta sariketan Jon Elizetxe gartzaindarra kantari. Goizuetako Xalto sariketan Jose Luis Barberia Zili leitzarra mikrofono aitzinean.

Ioar Tainta lesakarra Nafarroako eskolarteko bertsolari txapelketan. Sarako bertso-eskolako neska-mutikoak iaz, Karlos Aizpurua irakaslearekin.



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 531 zbk.

2010.11.25

BERTSO ESKOLAK
Doneztebe
• 5 gaztetxo aritzen di-
ra.
• Hitzordua: astelehe-
netan egi ten dute
(17:00-18:00).
• Irakaslea: EstitxuAro-
zena.

HEZKUNTZA
ARAUTUA
•54 laguneko taldeael-
kartzen da Donezte-
bekoSanMigel ikas-
tetxean. Bi taldetan
banatuta lantzen dute
bertsolaritza.

Aukera
bakarra
Donezteben

� MALERREKA

BERTSO ESKOLAK
Sara
•2006/07aneratuaKar-
losAizpuruak.Biurteko
geldialdiaren ondotik,
09/10ean berriz hasia.
• 9-10 urteko 5 haur bil-
tzen dira ikastolan.
•Hitzordua:astelehene-
tan (16:45-18:00).
• Irakaslea: Karlos Aiz-
purua.
• Helburua: Saran ber-
tsozaleak sortu eta he-
rriko bertso saioetara-
kobertsolarirenbatate-
ratzea.Bidebatez,gaz-
teei euskaraz bizitzeko
parada eskaintzea.

Euskaraz
bizitzeko
bidea emanez

� SARA

BERTSO ESKOLAK
Leitza
• 5 gaztetxo eta 6 heldu
biltzen dira.
•Hitzorduakortzegune-
tan: helduak (19:00-
20:30) eta gaztetxoak
(13:50-14:50).
•Irakaslea: gaztetxoena
EstitxuArozenaetahel-
duena Joxema Leitza.

Goizueta
•5gaztetxoeta8gazte.
• Hitzorduak: haurrak
astearteetan (14:00-
14:45) eta gazteak as-
teazkenetan (13:00-
13:45).
• Irakaslea: MaialenUi-
tzi.

HEZKUNTZA
ARAUTUA
• 17 gaztetxo Leitzako
Erleta eskolan.

Goizuetan eta
Leitzan bertso
eskola bana

� LEITZA/GOIZUETA

BERTSO ESKOLAK
Bera
• 5 gaztetxo eta 7 hel-
du elkartzen dira.
• Hitzorduak: gazte-
txoak astelehenetan
(17:15-18:15) eta hel-
duak astearteetan
(20:00-22:00).
• Irakaslea: Julen Ze-
laieta.

Igantzi
• 5 gaztetxo biltzen di-
ra.
• Hitzordua: asteartee-
tan (19:15-20:15).
• Irakaslea: EstitxuAro-
zena.

Lesaka
• 6 gaztetxo, 9 gazte (bi
taldetanbanatuak) eta
4 heldu elkartzen dira.
•Hitzorduak:haurrakas-
tearteetan (16:30-
17:30); gazteen talde
bat asteartetan (18:00-
19:00); gazteen bertze
taldea asteazkenetan
(16:00-17:00) eta hel-
duakortziraletan(19:00-
20:30).
• Irakaslea: EstitxuAro-
zena.

HEZKUNTZA
ARAUTUA
•Aurten lehenaldiz, eta
Hezkuntza Sailarekin
Bertsozale Elkarteak
duen akordiotik apar-
te, Berako Labiaga
Ikastolan Bertsozale
Elkartearenbertsolari-
tza programa landuko
dute 24 ikaslek.
• Berako Ricardo Ba-
rojan 13 haurrek lan-
tzendutebertsolaritza.
• Igantziko eskolan 15
ikaslek jorratzen dute.

Bera, Igantzi
eta Lesakan
zabaldua

� BORTZIRIAK

BERTSO ESKOLAK
Elizondo
• Iaz sortua.
• 12 heldu aritzen dira
bi taldetan banatuta,
bat hasiberriena eta
bertzea iaz hasitakoe-
na. Haurren talderikez
dago.
• Hitzordua: ortzirale-
tan (20:00-22:00) San
Francisco Javier ikas-
tetxean.
• Irakasleak: JonBarbe-
rena eta Jon Elizetxe.

Oronoz
• Urrian sortua, Nafa-
rroako Bertsozale El-
kartearen ekimenez.
• 8 bertsolari biltzen di-
ra:AmaiaetaBittorEli-
zagoien,EstitxuAroze-
na,AnderFuentes Ittu-
rri, Egoitz Gorosterra-
zu, Jon Elizetxe, Julen
ZelaietaetaJonBarbe-
rena.
•Hitzordua:ortzegune-
tan(18:00-20:00)esko-
lan.
• Irakaslea:ArkaitzGoi-
koetxea.
• Helburua: Txapelke-
tetanaritzendirenber-
tsolariak trebatzea.
Izen-ematea zabalik.
• Baldintza: bertsotan
bat-batean aritzeko
maila ona edukitzea.

HEZKUNTZA
ARAUTUA
• 9 laguneko taldea
Amaiurko eskolan.
• 6 laguneko taldea
Azpilkuetakoeskolan.
• 16 laguneko taldea
Baztan Ikastolan.
• 70 lagun San Fran-
ciscoJavier ikastetxe-
an. Bi talde dira.

101 ikasle
ikastetxeetan
bertsogintzan

� BAZTAN

Norbaitek bertso eskolan izena eman nahi ba-
du, Bertsozale Elkarteetara jo behar du. Nafa-
rroakoa: nafarroa@bertsozale.com edo (0034)
948 143747. Iparraldekoa (Senperen du egoi-
tza): iparraldea@bertsozale.com/bertsularien-la-
gunak@wanadoo.fr edo (0033) (0) 559541504.

� BERTSOZALE ELKARTEAK

Bortzirietako bertso-esko-
len txapelketa eta Izeta
Sariketa abenduan

� TXAPELKETAK ETA SARIKETAK

Aurten hamabigarrenez, bertso eskolen txapelketa eginen da abenduan.
Malerrekako saioa abenduaren 3an eginen da, bi hirukoteren artean. Iker eta
EgoitzGorosterrazuetaAlazneUntxalokosatukodute taldebat,eta IratiArrie-
ta, Maialen Belarra eta Ander Fuentes Itturrik bertzea. Doneztebeko Ekaitza
ostatuanarikodira,etaLesakakosaiorako txartela izanendute jokoan.Bazta-
nen lau hirukote ariko dira abenduaren 10ean Erratzuko elkartean. Lehenbi-
ziko taldean Maialen Gamio eta Bittor eta Amaia Elizagoien ariko dira; biga-
rrenean Jon Barberena, Xabier Maia eta Gorka Urtasun; hirugarrenean Jon
Elizetxe, Oier Amiano eta Maialen Iantzi; eta laugarrenean Iñaki Aleman, Iban
Dufurrena eta Kotte Plaza. Irabazleak Lesakako saiorako txartela eskuratuko
du.Bortzirietatiksei taldekpartehartukoduteabenduaren10eta11kosaioe-
tan. Beratarrak taldean Julen Zelaieta, Patxi Castillo eta Aitor Elexpuru ariko
dira; Txope Taberna taldeanKristiñe etaMaddi Ane Txoperena etaGaraxi Ta-
berna; Klasikoak taldean Juan Mari Lopez, Manolo Arozena eta Joxe Juan
ZubietaEtxabe;Zapelpunk-enGaizka eta JonSilveira eta Ioar Tainta;Estrata
Estrit-en Egoitz Telletxea Xabier Terreros eta Iñigo Olaetxea etaOrtzilko San-
tuk taldean Josu Sanjurjo, Iban Garro eta Aitor Arotzena. Abenduaren 10ean
bi saio jokatuko dira Berako Espidobaitan: batetik, Beratarrak Malerrekako
txapeldunen aurka ariko dira; bigarrenean Ortzilko Santuk eta Estrata Estrit.
Hilaren 11n, Lesakako Arranon, Klasikoak eta Zapelpunk eta Zialdo ostatuan
BaztangoonenaketaTxopeTaberna lehiatukodira.FinalerdiakLesakakoHai-
zegoan eta Atxaspin eginen dira hilaren 11n. Hasteko, Espidobaitako lehen
kanporaketako garailea eta Arranoko irabazlea lehiatuko dira; eta Atxaspin,
Espidobaitako bigarren saioko garailea eta Zialdoko irabazlea. Egun berean,
Lesakako Linddurrenbordan eginen da finala.

Bertzalde, bi urtetik behin egiten den Mariano Izeta Sariketa abendua-
ren 8an eginen da Elizondoko eliza ondoko aretoan. Nafarroako 13 bertsola-
ri gazte ariko dira: Aimar Karrika (Auritz); IkerGorosterrazu (Ituren); Ioar Tainta,
Josu Sanjurjo eta IbanGarro (Lesaka); Saioa Alkaiza (Antsoain); Iñaki Aleman
(Irurita);JoseLuisBarberiaZili (Leitza); IratiMajuelo,HaizeaBerueteetaAinhoa
Aranburu (Iruñea); Amaia Elizagoien (Oronoz) eta Patxi Castillo (Bera). Goizez
bi kanporaketa eginen dira, eta 17:30etik aitzinera finala sei bertsolarirekin.
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2010eko harpidetza sariak
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Iñaki Perurenak Bilbovisioneko kazetari lotsaga-
rriari emandako erantzunak harat-honat dabiltza
sare sozialetan. «Euskalduna kontsideratzen za-

ra» harrituta txorimaloak, «kontsideratu ez, euskal-
duna naiz!», xalo erantzun leitzarrak. «Jakintsu» ere
deitzendioManuk,«jakintsuez,gurehistoriaezagutzea
da guttienean egin dezakeguna», erantzun Iñakik.
Guretzako ere har dezakegu leitzarraren errana.

Gure historiaz zer dakigu?

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1992.11.26 / TTIPI-TTAPA 98. zbk

Bertizko Kontsortzioa sortu zen duela 18 urte
«Bertizko Kontsortzioa zonaldeko turismo eskaintza bulkatzeko asmoarekin
osatu da» izenburupean erreportajea argitaratu zuen TTIPI-TTAPAk 1992an.
Azaroaren 13an egindako prentsaurreko batean eman zen sorreraren berri.
Proiektuak Baztan, Malerreka eta Bortzirietako udalak eta Hiruak-Bat agrotu-
rismo etxeen elkartea, hotel, ostatu eta hostalen elkartea, jatetxe elkartea,
komertzio elkartea eta ostatuen elkartea biltzen zituen bere baitan hasiera har-
tan. Udal ordezkariek onartu zutenez, «Kontsortzioak ez ditu zonaldeko arazo
ekonomiko guziak konponduko, baina zenbait ate zabalduko ditu».

Agurraren eta esker onaren lezioa atzentzen
ari den jendea. Irri eta negar errazegi egiten
duen jendea. Lagun bila ibili beharrean, be-

ti etsai eske ibilki den
jendea.Usteustelak tra-
baturik, ezagutu gabe
juzkatzen duen jendea.
Teman, barkatzen ikasi
ezin duen jendea. Ber-
tzeek erran eta egina
gaizkiegi edo ongiegi
hartzenduenjendea.Bo-
teredunak, sosdunak eta famatuak lerdea darian
miresten dituen jendea. Auto, etxe eta mainetan
barra-barra gastatuz, zorion perfektua lortzen du-
en jendea. Beti krisian egonen den jendea. Nekez
edo aiseegi, hilean guttiegi edo sobera irabazten
duen jendea. Nondik heldu den ahantzita, bere
erroak errotik ateratzen ari den jendea. Dena po-
litegi edo itsusiegi ikusten duen jendea…
Udazkenak haizea, euria eta kazkabarra bezalaxe,
geu bezalaxe, urak ekarki eta eramaki duen jen-
dea.

Haizea, euria eta kazkabarra

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Nondik heldu den
ahantzita, bere
erroak errotik
ateratzen ari den
jendea…

Nekane PEREZ
NaBaiko parlamentaria

Aaiunera joatekobidaia
oztopatu zion Maroko-
ko poliziak beratarrari
Casablancako airepor-
tuan,bertzezenbaitpar-
lamentariri bezalaxe.
Saharan ez du lekuko-
rik nahi Marokok.

Jon JAUNARENA
Pilotari leitzarra Aspera

Abenduaren29andebu-
taeginenduprofesiona-
letanTolosakoBeotiba-
rren.Hiru urterako kon-
tratua sinatu du 18 ur-
tekoaurrelari leitzarrak.
Afizionatutan palmares
ederra osatu du.

Jose Mari IRAZOKI
Hezkuntza Saria

Ekainaren 30a arte To-
ki-Ona institutuko zu-
zendari izan den bera-
tarrakHezkuntzaSarie-
tako bat jaso du, bere
zuzendari lanagatik.
Azaroaren23anjasotze-
koa zuen saria Iruñean.
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Kolaborazioak

Duela hiru urte Magna enpresak Erdizen ire-
ki nahi zuen magnesita meatze proiektuari
buruz idatzi genuen. Gure kontrako iritzia

agertu genuen, argudio hauetan babestuz:
- Natura 2000 Sarearen baitan dagoen Alduideko
ZECarentzat izanen zituen ondorio larriak.
- Eragin horiekAlduiden
dauden lehentasuneko
zenbait habitat eta es-
pezietan biltzen dira,
bertzeak bertze, bular
zuriko okila (dendroco-
pos leucotos) edo uga-
tza (Gypaetusbarbatus).
- Europako Habitaten
Zuzendaritzaren arabe-
ra,Sarehorieragitendion
proiektu edo plangintza onartzeko «osasunarekin
edosegurtasunpublikoarekinzerikusiadutenkontsi-
derazioak bakarrik erabil daitezke, edo ingurume-
narendako garrantzi handiko eragin positiboak».
Horrenaitzinean, zonalderakogarrantzi handia iza-
nen lukeen proiektuaren irudia indartzeko, MAG-
NAenpresak indar guttiko argudioak erabiltzen di-
tu:
- 35 lanposturen sorrera, baina bakarrik meatzea
ustiatuko den hamabortz urterako.
- Ingurumenarekin errespetua izanenduenproiek-
tua dela diote, baina aipatutako eraginez gain, or-
duro 25 Tona garraituko duten 11 kamioi ibiliko
den errepidea egitea aurreikusten da.
- Enpresa, zonalderakoetorkizun jasangarrikober-
megisaraaurkeztendubereburua,baina1945etik
inguruko bertze lekuetan ari da lanean, etorkizu-
neko abantailak inon ageri ez direla.
Baztango bizilagunak proiektuaren kontra azaldu
ziren eta Udalak ere babestu ez zuenez, Magnak
proiektu hori utzi eta gaur egungoa hartu zuen,
ezberdintasun guttirekin… Bakar-bakarrik bere
edukia okerragoa dela!
Alduideko ZEC beraren baitan, baina bertze herri
batean, Erron kokatzen du meatzea gaur egune-
ko proiektuak. Bi tunel eginen lituzkete eta ez du
lanpostu berririk sortuko, baina Zubiriko lantegi-
ko lanpostuen berme gisara aurkezten du. ZEC
berean dagoenez, lehengo ondorio kaltegarri ber-
berak izanen lituzke. Nafarroako Gobernuak PSIS
deklarazioa bultzatu du baina Erroko bizilagunek
errekurtsoa jarri dute. Baina informazio publikora-
ko epea abuztuan irekitzeakGobernuak onartzea-
renaldeko interesaduela erakustendu. LandaGa-
rapeneta IngurumenDepartamentuakNatura2000
Sarea babestea espero dugu eta bailara honeta-
kobizilaguneketorkizunekogarapen jasangarri eta
sozialaren alde egitea, eta ez dagoeneko gurean
kaduzitate-epeadaukanmultinazional baten alde.

Zilbetiko magnesita meatzea:
Segi eta segi lortu arte?

«Zilbetikoa
Erdizkoaren ZEC
beraren baitan
dagoenez, lehengo
ondorio kaltegarri
berberak izanen
lituzke»

Alejandro ARIZKUN (Ekologistak Martxan)

Azaroaren 14a. Duela 35 urte gauzatu zen
traizio baten urteurrena izan da: frankismo-
ko azken gobernuak sinatu zuen Maroko

etaMauritaniarekinMendebaldeko Sahararen ba-
naketarena, hain zuzen.
Oposizioaren oihuak eta protestak nabarmenak
izan ziren. Ospetsuenetarikoak, beharbada, Feli-
pe Gonzalez jaunarenak. Berak, boterera igo di-
ren guztiak bezala, atzenduaren jolasa burutzen
joan da gero: eskubidea bai, baino... gogoa non?
Mauritania baztertu zen. Marokok, ordea, mer-

katuan paratu ditu Saharako aberastasunen kon-
trola, etorkinen uholdeak, Ceuta eta Melillako afe-
ra eta, batez ere, bere
kokapen estrategikoa.
Herriarenbizkarrera du-
en sistema politiko-erli-
jiosoak lasaitasuna es-
kaintzen dio munduko
jabeei, Mendebaldeari.
Trukean,ezmoraltasuna
areagotuz, nazioarteko
babesarekin ordaintzen
diote. Beste Israel bat
balitzbezala,mugaguzti-
en gainetik nahi duena
egin dezake Mohame
VI.ak. Egungo egoerak
frogatzen du.
Aaiun ondoan zegoen protesta kanpalekua urra-
tu dute, bertan gordeak ziren terroristek harrika
erasotzenbaitzioten inguratzenzietenarmada«ba-
ketsuari».Sahararrenhobebeharrez, lurraldeoku-
patutako hiriak kontzentrazio esparruak eta sa-
rraski eremuak bihurtu dituzte.
Garbiketa etniko bat ari dela gauzatzen eta hobi
edo fosa komunen erabilpena salatzen dute ber-
tan diren kazetari eta kanpotar ez-marokoar ba-
kanak. Ez omen da nahikoa. Ongi aztertu behar
omen da –Espainiako gobernuaren iritzian- ger-
tatzen ari dena. Kasualitatez,Marokoko agintariek
debekatzendute lekukoekbertaratzea.BerriroPa-
lestinaren irudira.
Makurrago, zoritxarrez.Hilabeteakdira sahararrek
NazioBatuen inplikazioaeskatzendutela.Gizaes-
kubideen ardura har dezatela, alegia. Bertan, Sa-
hara okupatuan direnMINURSOko edo Nazio Ba-
tuen begiraleak urteak daramate deus egin gabe.
Aaiunen, hangohoteletan eta harat-honata kotxez
joan-etorrian pasatzen dute denbora. Zein izan da
euren ardura egun hauetan? Zer ikusi dute eta no-
la saiatu dira? Hedatu behar dute, nahitaez, euren
testigantzak, froga zehatzak, dokumentatuak...
edota, guztia gertatzen ari zela beste aldera begi-
ra egon dira?

Sahara baztertua eta
Nazio Batuen ardura

«Aaiun ondoan
zegoen protesta
kanpalekua urratu
dute, bertan
gordeak ziren
terroristek harrika
erasotzen
baitzioten
inguratzen zieten
armada
‘baketsuari’»

Juainas PAUL ARZAK
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko 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.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

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

Josu Jonen
herentzia

Joxe Fermin
LIZARRAGA LAZKANO

Zapatero salbatzea-
ren truke, gaur egun
euskaldunokezinbeste-
koak ditugun eskubide
politikoak, judizialaketa
abar exijitu beharrean,
espainolistek ikurtzat
duten autonomismoa
indartuz, duela hogeita
hamar urte lortutakoa-
ren zati zaharkitu bat
lortu dute. Lehen edo
orain gezurra esan di-
gute.

Urkullukorain, ezker
abertzaleari denbora
agortzen ari zaiola eta
hitzetatikekintzetarapa-
satzeko exijitzen dio.
Une honetan non dago
bortizkeria? Nor mugi-
tu beharko litzateke bi-
desoilikpolitikoetade-
mokratikoetara?

«Conflicto vasco»
delakoa moldatzeko
Madrilenegitendituzten
bileretan, Iñigo, Alfredo
eta Jose Luisek, agian
Euskal Herrian mugi-
tzeko gehiegi estutzen
duengorbata laxatueta
oinakmahaiarengaine-
an dituztela, eroso ari-
tzendira.Beraieneraba-
kiei arrazoiak azalduz
aurre egiteko gai diren
politikariak kartzelan
edo kartzelarekin me-
hatxatutadaudenbitar-
tean. Erakundeageriko
eta baketsuen kontra-
kosarekadak,hauenki-
deei eman beharreko
tratua, sakabanaketak,
eskubide judizialak,po-
litikoak eta abarri da-
gozkien salbuespenak,
non erabakitzen dira?
Bozka abertzaleei eus-

teko eginahaletan, tar-
teka, ustez denborak
eta esanak ongi neur-
tuta Egibarrek esaten
dituenak, entzungarri-
ak izan arren, partidu
barruko paper banake-
tabatetikharuntzagoez
dute sinesgarritasunik,
politikan esateak baino
egiteakbalioaskozhan-
diagoa baitu.

Nahiago nuke ala ez
balitz, baino, zerbait jo-
koan dagoen aldiro be-
zala, EAJ botere espai-
niarrarekin lerrokatuta
ikusten dut.

Andoni Aizpuru
eta Xabier
Euzkitze lagunei

Xanti BEGIRISTAIN (Iruña)

Kaixo,AndonietaXa-
bier:

Badakit oso saiatu-
akzaretelagauzaguzti-
ak ongi-ongi esan eta
idazteko, eta, gainera,
aitortu behar dut per-
tsonaeredugarritzat jo-
tzen zaituztedala alor
horietan. Halaetaguztiz
ere, denak pertsonak
gara, eta ez da batere
harrigarria noizean be-
hin zertxobait pasatzea
eta itzurtzea.

Andoni, zurekin ha-
siko naiz. Orain dela
gu tx i t i k au r re ra ,
ETB1eko eguraldi ma-
pan, egunero-egunero
ikusten ditugu Ortzan-
zurieta eta Irurzun hi-
tzak.Suposatzendutez
dela izanen inoren bo-
rondate txarragatik,bai-
na begiratzen baduzue
Euskaltzaindiaren
webgunean, ikusikodu-

zuebikasuetanereesa-
ten dute la Ortzan-
tzurieta eta Irurtzun di-
rela euskal era arautu-
ak; hortaz, ba, Andoni
laguna, ezbaldinbada-
go beste arrazoi sen-
doagorik behinik behin
horrela agertzeko, es-
katukonizuekebi akats
horiek ahalik eta azka-
rren kentzeko.

Eta orain, zurekin,
Xabier. Gaur egun, pi-
lotapartidetan, sarritan
agertzen ez badira ere
Eratsun etaMugairi he-
rriak, egia da garai ba-
tean askotan agertzen
zirela,JulianRetegi,Mi-
kel Goñi, eta abar zire-
la-eta.Esanbezala,gaur
egun ez da oso arrunta
hitzhoriekagertzea,bai-
na, hala ere, batzuetan
oraindik ere, Iñaki Es-
kudero dela-eta edota
Otxandorena dela-eta,

agertu ohi dira Eratsun
etaMugairi herriak. Ai-
tortu behar dut, zuk ze-
rorrek, Xabier, oso on-
gi esan ohi dituzula hitz
horiek, baina ez dakit
inoizerreparatuotedio-
zun, ETB1en beti ager-
tu izan direla gaizki ida-
tzita, alegia, Erasun eta
Mugaire; zalantzaren
batbaldinbaduzu,erre-
pasatu pixka bat aurre-
ko programak eta iku-
siko duzu horrela dela.

Beno,AndonietaXa-
bier lagun estimatuok,
badakit ohitura txarrek
batzuetanpisuhandisa-
marra izaten dutela zu-
zenduak izateko, baina
zuenprestutasunarekin
ez dut zalantzarik egi-
ten, berehalaxe zuzen-
duko dituzuela hitz de-
segoki horiek.

Harezazuebesarka-
da bero bana.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Garaxi TABERNA • Doinua: Haizak hi mutil mainontzi

Bortzgarren urteurrena
herrien oihu ozena
Zutaz oroituz txoko hontatik
zuretzat omena
Zuk egin zenuen dena
eta zure ahalmena
izan zinenak egiten zaitu
ahaztezinena

Zenbat urte pasa diren
zenbat euri egin duen
eta gehiago adierazten du
elkartzeak hemen
zen garen edo nor gauden
noizbait zenbat izan ginen
izan ginenaz eta garenaz
zer izango garen

Izan zinenez maitea
heldua eta gaztea
ezin saihestu daitekeena da
malkoak jaistea
beste izar bat piztea
eta oroitaraztea
laister herria izango dela
betiko askea

Garaitu zenuen guda
eta bizitzaren muga
orduz geroztik borrokatzea
da gure ardura
Ezinbestean lilura
begiratuaz zerura
zure ahotsa entzun dezaket
«garaia heldu da»

Bortzgarren urteurrena
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Trikitixarekin, dantzan, sukalde-
an…Zeinetanmoldatzenzaraho-
bekien?
Dantzan.

Moha izengoitianondikhelduzai-
zu?
Istorio luzea da. Lagun bat denei
izengoitiakparatzenaritzenzen.Ni
nahiko beltzarana naizenez, hortik
atera zen eta geroztik hori gelditu
zait.

Trikitixa jotzen noiztik zabiltza?
17 urte nituenetik.

Nolatan sortu da Aie-
rrik taldea?
Lagun artean sortu
zen.Denakbatean
hasiginenentsaia-
tzen, eta nahiko on-
gi moldatzen ginela
eta, hortik burutu
zitzaigun talde bat
egitea. Helbu-
rurik gabe
hasiginen.

Orain arte bisitatu dituzuen pla-
zen artean gustukoena zein da?
Aurtizkoa.

Bertzeak juergan eta zu lanean
egote hori nola eramaten da?
Momentuanbehinikbehinongiera-
maten dugu. Aurrerago ikusi be-
harko dugu.

Eszenatoki gainetik ikusi duzun
zerbaitek harritu al zaitu?
Ez, orain arte ez dugu ikusteko au-
kera haundirik ere izan. Baina goi-
tik dena garbi-garbi ikusten da.

Inauteriak ala bestak. Zein dituzu
nahiago?
Inauteriak, dudarik gabe. Sakra-
tuak dira.
Gustuko musika talderen bat?
Ze esatek!
Gustura joko zenukeen toki edo

plaza bat?
Zubietakoa, etxean be-
zala.

Adinean aitzinera,
zeregiteagusta-
tuko litzaizuke?
Ez dut askorik
pentsatzen
eta etortzen
denaetorria
izan dadi-
la, eta ho-
rri eutsi.

«Pilotan jokatzen inoiz
baino gusturago nabil,
bigarren semea ere
badoa aurrera... Emaz-
tea ere lanean hasi da
eta etxeko lanak egitea
egokitu zait azkenal-
dian (...) Gustura nago
komunikabideetatik
urruti. Profesional mai-
lako azken hilabetee-
tan, askotan gehiegi
azaltzen nintzen. Nire
pilota ibilbideak baino
nire bizitzako ohiturak
eta ekintzak bihurtu
ziren albiste iturri».

Mikel GOÑI
Oronoz-Mugairiko pilotaria
DROGETENITTURRI, 2010.10

«Eskubaloia eta
mendia dira nire
aitaren afiziorik haun-
dienak, eta bai nire
anaiak eta bai nik ere
afizio horiek konpar-
titzen ditugu. Nire aita
beti izan da mendiza-
lea eta ttikitatik, bortz
edo sei urte nituene-
tik, inguruko mendie-
tara eta Pirinioetara
joan izan gara, batez
ere, udan (...) Donez-
tebe mendi artean
dago eta beti ibili izan
gara mendian».

Niko MINDEGIA
Eskubaloi jokalaria
D. NOTICIAS, 2010.11.11 � Joxe Mari MITXELENA � Aierrik taldeko trikitilari zubietarra
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GIZARTEA

NEKANE PEREZ � CASABLANCAKO AIREPORTUAN GELDIARAZIA

«Argi zegoen Marokok sartzen utzi
nahi ez bazigun, zerbaitegatik zela»
Bizitutakoa
kontatu dio
TTIPI-TTAPAri

TTIPI-TTAPA
MarokokAaiun setia-

tuaduazaroaren8azge-
roztik, eta ordutik egoe-
ra larrian daude Mende-
baldekoSaharakohiribu-
ruan. Nekane Perez Na-
Baikoparlamentaribera-
tarra Aaiunera joatekoa
zenhilaren7tik9ra,egoe-
rasalatzera,bainaMaro-
koko poliziak Casablan-
cakoaireportuangeldia-
razietaberaketaberekin
zihoazenek ezin izan zu-
ten Aaiunera ailegatu.

«IraileanSaharakoak-
tibistabatzuekinegongi-
nenArgelenkonferentzia
batean,etazergertatzen
ari zen ikustera joateko
eskatuziguten».Halaera-
bakizutenAaiunerakobi-
deahartzea, «egoeraeta
giza eskubideen urrake-
ta salatzera». Lehenbizi,
Nayem Elgarhi Maroko-
kopoliziakhildako14ur-

tekosaharrarenfamiliare-
kin egotea zen asmoa,
etabiharamuneanAaiun-
go kanpalekura joatea.

Aireportura ailegatu
ordukozenbaitarazoizan
zituzten,bainaazkenean
zigilua paratzea lortu zu-
ten,eta«hegazkineratze-
ko txartelaarazorikgabe
hartu genuen». Airepor-
tutik kanpo aktibista ba-
tzuekinbilduondotik,ga-
raiz itzuli ziren aireportu-
ra, eta hasierako polizia
kontrolak erraz pasatu
ondotik, hegazkinera-
tzean hasi ziren beneta-

ko arazoak: «txartela bi-
koiztua genuela erran
ziguten eta airepotuan
bueltaka ibili gintuzten,
nongeunden jakingabe.
Azkenean, nazioarteko
esparruraeramangintuz-
ten». Hasieran arazorik
ez zela egonen erran
omen zieten, nahiz eta
gero, txartela eta pasa-
portea kendu: «handik
inora ere ez ginelamugi-
tuko erran ziguten». Or-
duakaitzinera,medioeta-
ra deika hasi ziren: «pre-
sio mediatikoa izugarria
izanzen,etakontsulatua

ere etorri zen. Gerora,
pasaporteaereitzulizigu-
ten.ArgizegoenMaroko-
ko Gobernuak sartzen
utzi nahi ezbazigun, zer-
baitegatik zela. Etxera
etorriginenean, jakinge-
nuen zer gertatu zen».
Alegia,MarokoAaiunera-
sotzen hasi zela.

Nahi eta ezin, «inpo-
tentziahaundiarekin»gel-
ditu da Perez: «ahal de-
naegingenuen,bainabe-
randu». Eta ezkor begi-
ratzen dio etorkizunari:
«Marokoribostaxolazaio
indarkeriaerabili,etabat,
bi edo milaka lagun hil
beharbadituere».Espai-
niaetaFrantziakogober-
nuek jarrera aldatzen ez
badute, bere irudiko,
egoeraokertueginenda:
«35urtedituSahararhe-
rriak erresistentzian eta
gero eta okerrago ikus-
tendutegoera.Gerrabat
da azken finean, eta ge-
rra horretanMarokok di-
tu irabaztekoak, medio-
ak badituelako». Horren
harira, jendeari egoera
salatzeko deia egin dio.

HIRI HONDAKINAK � KONPOSTAJEAREN HIRUGARREN KANPAINA

110 konpostontzi gehiago
banatuko dira urtea bukatzerako
2008an eta
2009an 183
konpostontzi
banatu dira

TTIPI-TTAPA
Hedatzenaridaetxe-

kokonpostajeaBortzirie-

tan. Datuek hala diote.
2008an egin zuen Hiri
HondakinenMankomu-
nitateaketxekokonpos-
ta indartzeko lehenkan-
painabortzherrietaneta
arrakastaikusita2009an
bigarreaeginzuen.Guz-
tira 181 familia etabi es-
kolak hartu dute parte.

Baina urtea bukatzera-
ko, gehiago izanen dira.
Eskaeraaunitz jasodire-
nez, Mankomunitateak,
NafarroakoPartzuergoa-
rekin, hirugarren fasean
110konpostontzigehia-
go banatuko baititu.

Sortzendenhondaki-
nen kopuruamurrizteko

lanean ari da azken ur-
teotanMankomunitatea,
etxekokonpostabultza-

tzen. Izan ere, etxean
sortzendenhondakinen
%40-45 organikoa da.

BORTZIRIAK

Nekane Perez.

MUSA

Bortzirietako
III. Mus
Txapelketa
abian
TTIPI-TTAPA
BortzherrietakoOsasu-
nazaleak biltzen dituen
Bortzirietako Gorriak
peñakBortzirietakoMus
Txapelketa antolatudu
hirugarrenaldiz.Lehen-
biziko partidak azaroa-
ren 19an jokatu ziren
LesakakoKoxkilaosta-
tuan. Ortziral honetan,
hilak26,EtxalarkoHe-
rrikoOstatuanjokatuko
dira, 23:00etan hasita.
Abenduaren3an,23:00-
etatikaitzineraArantza-
ko Pabloenean jokatu-
ko dira. Abenduaren
11n,BerakoErrekalden
jokatuko dira partidak
16:00etan eta Igantzi-
ko Allinean, abendua-
ren 17an, 23:00etatik
aitzinera. Herri bakoit-
zeko sailkatutakoek
EguberriEguneanjoka-
tuko dute finala Lesa-
kan18:00etatikaitzine-
ra. Izen emateak mus
partidak jokatukodiren
lekuetanegitenahaldi-
ra, hasiera ordua bitar-
te. Informazio gehiago
606 542395era deituz.

Hirugarren kanpainan banatuko diren konpostontziak.
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LAPURRETA

Zer egin etxean lapurretaren bat
izan baldin baduzu

Etxera iritsitakoanetxe-
an lapurrak izan direla
hautemanbaduzu,arras
garrantzitsua da lasai-
tasunari eustea eta he-
men zehaztuko ditugun aholkuak segitzea; izan ere, hala, delituari buruzko
polizia-indarren ikerketa errazago egin ahalko da.

AABBIISSUUAA EEMMAANN EETTAA EEZZ UUKKIITTUU  
Ez da deus ukitu behar, ezta mugitu ere, etxea hankaz gora egon arren. Mo-
du berean, ez da inola ere gomendagarria inongo leiho edo aterik zabaltzea
ere. Berehalakoan deitu behar zaio poliziari. Ziurrenik, gaizkileek ihes egi-
nen zuten jada, baina ziur ez bagaude, hobe
da polizia etorri arte itxarotea etxera sartze-
ko. 
Komisariara edota 112 larrialdietarako tele-
fonora deitutakoan, lapurreta egin duten etxe -
bizitzaren helbide zehatza adierazi behar da.
Salaketa jar tzeko garaia iristen denean, era-
bilgarritasun handikoa da lapurtutako objek-
tuen jabetza eta ezaugarriak ezaugarritzen di-
tuzten tiketak edo argibide eskuliburuak es-
kura izatea, eta baita etxetresna elektrikoen
serie zenbakiak ere. Era berean, garrantzi -
tsua da zerbait entzun edota ikusi duten bizi-
lagunak poliziarekin harremanetan jartzea.

SSAALLAAKKEETTAA 
Salaketaren frogagiriarekin geratzea ga-
rrantzitsua da, aseguru konpainiari errekla-
mazioa aurkezteko. Normalean nahikoa iza-
ten da salaketaren kopia zigilatuarekin. Izapi-
deak arintzeko, gero eta lapurreta gehiago sa-
la daitezke telefono edota Internet bidez, nahiz
eta, gero, biktimak komisariara joan beharko
duen salaketa sinatzera. 
Lapurreta aurkako aseguruak hirugarrenek
aseguratutako legez kanpoko edozer lapurretaren ondoriozko kalteak es-
taltzen ditu. Aseguru konpainia batzuek etxeko arrisku anitzeko aseguruen
baitan hautazko estaldurak proposatzen dituzte. Beraz, horiek kontratatu
ala ez erabakitzea aseguratuaren esku geldituko da. 
Bertzalde, kreditu txartelak, aurrezki libretak, banku elektronikoarekin lan
egiteko gakoak... harrapatu dituztela uste bada, telefono bidez jakinarazi be-
har zaio banku erakundeari, eta zenbat eta lehenago egin hobe. Berdin egin
beharko litzateke enpresa, garaje edo klubetarako txartel zein agirirekin ere.
Banku eta kutxa batzuek txartelak babesteko asegurua kontratatzeko au-
kera eskaintzen dute. Hala, txartelak lapurtzen badituzte edota galtzen ba-
dira, estaldura handiagoa eskaintzen du. 
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Oporraldiak lapurrentzako sasoi 
bikaina izan ohi dira, izatez, 
urterako doia egiten baitute garai
horretan estatistiken arabera.
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DEKORAZIO TRIKIMAILUAK

Nola egin bistarako haundiago 
etxeko gela bat 
Gela bati argiztapen egokia ematea garrantzitsua da

Badaude zenbait trikimailu neu-
rriz ttiki ttoa den gela bat begien
oharpenarentzat haundiagoa
bihurtzeko arras baliagarriak di-
renak. Adibidez, zolaren ezau-
garriakbaliatuz, parketako ohol -
txoak edota keramikazko piezak
ohikoak baino ttikiagoak para -
tzen baditugu.

Ispiluak jartzearena ere maiz
erabili ohi den trikimailua iza-
ten da. Logeletan ez ezik, espa-
zio ttikia duten korridoreetan,
jantzigeletan edo harrerakuetan
aukera ona da pareta osoko is-
pilua jartzea.

Argiztapen egoki bat ere lagun-
garri gertatuko zaigu berez tti-
kia den gela bati handitasun sen -
tsazioa emateko. Gelako sabai
aldera argitzen duten zutikako
lanparek altuera handiagoaren
itxura ematen dute.

Eta gehiegi erabiltzen ez den txo-
ko batean, adibidez, irakurtze-
ko lekutxo bat presta dezakezu
hori koloreko lanpara bat para-
tuz, zola argitzen duena. Har-
monia eta goxotasuna emanen
dio txokoari.



ETXEGINTZA

Etxe iraunkorra edukitzeko 
segitu behar diren 10 gakoak

Baina haratago ere joan zintezke, batez ere, zure etxebizitza zaharberritze-
ko edo etxe berria eraikitzeko asmotan bazabiltza. Zure etxebizitza toki iraun-
korrago bihurtuko duten hamar gako proposatzen dizkizugu, hona hemen:

1. ORIENTAZIOA. Iraunkortasuna etxe-
bizitza eraikitzen den momentu berean
hasten da, argiaren eta beroaren erabi-
lera eraginkorragoa lortzeko kokapen
guztiak ez baitira neurri berean egokiak.
Klima hotzen kasuan, etxeak hegoalde-
rantz orientatuta egon beharko luke,
eguzki-orduak neguan hobeki aprobe -
txatu ahal izateko. Hartara, berogailuak
denbora gutti agoz erabiliko dira. 

2. ERAIKUNTZA-MATERIALAK.Natura-
la dena da iraunkortasunaren oinarria,
baita eraikuntza-materialei dagokienez
ere. Ildo horretatik, zenbait materialei
lehentasuna eman behar zaie, adibidez:
zurari —oihan iraunkorretatik datorre-
nari—, harriari, buztinari edo zementu
naturalari. 

3. ISOLAMENDUAK ETA LEIHOAK.Leihoetarako kor -
txozko eta zelulosazko isolatzaileak erabiltzeaz gain,
beira bikoi tza eta junturak ongi itxiak eduki behar di-
tuzte. Bertze hainbat aldaera ere kontuan hartu be-
har dituzte, adibidez, konduktibitatea eta eguzki-ira-
bazia —hau da, transmititzen duen beroa eta xur-
gatzen duten erradiazioa— eta airearekiko iragaz-
kortasuna. Modu berean, hegoalderat orientatutako
etxeetan, horizontalean jarritako eguzki-babesekin
ere hornitu daitezke, edota, bertikalean jarritakoe-
kin ekialdera eta mendebaldera begiratzen dutene-
tan. Horrela, udan, etxebizitza sobera berotzea eki-
dinen duzu. 

4. EGUZKI PLAKAK. Estima -
tzen den edozein etxebizitza
iraunkorrek eguzki-plaka ba -
tzuk eduki behar ditu etxebi-
zitzak behar duen energiaz
neurri batean hornitzeko. Ho-
rrela, energia aunitz aurrez-
ten da eta atmosferara igor -
tzen den kutsadura modu ga-
rrantzitsuan murrizten da.

Etxetik atera gabe ingurumenaren iraunkortasunean
aurrera egiteko badira zenbait oinarri, hala nola:
papera, plastikoa eta brikak birziklatzea; produktu
ekologikoak erostea, uraren kontsumoan aurreztea eta
sukaldean erabiltzen den olioa berrerabiltzea.
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5. GALDARA-MOTAK.Etxebizitzetako gi-
roa eta ura berotzeko aukera ugari dau-
de. Eraginkorrenen artean, kondentsa-
zio-galdarak daude; hauek gasarekin
funtzionatzen dute eta, galdara arrun-
tarekin alderatuz, %30-40 energia gu -
ttiago kontsumitzen dute. Bertze ba -
tzuk, biomasazkoak adibidez, erregai
ekologiko berriztagarriez (egur-honda-
kinak, peleta…) erabiltzen dute eta ho-
rien kostua ttikia da eta errendimendua handia. Garrantzitsuena, ordea, zu-
re galdara baldintzarik onenetan edukitzea izanen
da. 

6. TENPORIZADOREAK. Berogailuaren eta
uraren erabilera eraginkorra izatea ga-
rrantzitsua da. Horretarako, tenporizadore-
ak eta termostatoak erabil daitezke; etxe a
airez tatu aurretik ez piztu berogailua; purgatu
aldizka erradiadoreak; etxe barnean ez abusatu
gehiegizko tenperaturez, ez udan (gehienez, 25ºC) ez ne-
guan (20ºC); eta kaniletan jarri ura aurrez teko sistemak. 

7. ARGIZTAPENA. Argi naturala ahalik eta gehien aprobe -
txatzeaz gain, kon tsumo ttikiko lanparak erabili; horrela,
energiaren kontsumoan %50-75era bitartean aurrezten da.
Gainera, presentzia detektatzeko sistema bat instalatzen
bada, gelan inor ez dagoenean argiak ez dira piztuta gel-
dituko. 

8. ETXETRESNA ELEKTRIKOAK ETA GASO-
DOMESTIKOAK. Etiketa energetikoa dutenak
aukeratu. A mailakoen artean sailkatutakoe-
kin, gainera, aurrezpen hori %55ekoa izan dai-
teke. 

9. BIRZIKLAPENA. Hondakin “organikoak”,
paperak, latak, plastikoak eta brikak bereiz-
tea ahalbidetuko dizun birziklapen-sistema
desberdinez hornitzea komeni da. Modu be-
rean, etxeko olioa ere aprobetxa daiteke gi-
satuak egiteko berrerabiliz. 

10. “BIO”DEKORAZIOA. Bukatzeko,
etxebizi tzari ukitu ekologikoagoa eman
diezaiokegu dekoratzeko material biode-
gradagarriak erabiliz; kortxoa eta ban-
bua, aire-gozagarri ekologikoak eta in-
gurumena kaltetzen ez duten pinturak.  
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Gogoan izan, zure etxea zaharberritzerakoan
etxekoen ongizatea ez-ezik, inguratzen gaituen
ingurunea ere kontuan hartu behar dela. 
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ETXEGINTZA

Etxe ekologikoaren bila
Erosoa izatea, energia aurreztea eta ingurumenari aha-
lik eta guttien eragitea. Hiru alderdi hauek batera tzea
izaten da helburu etxebizitzak eraikitzerakoan  

Arkitektura bioklima-
tikoa XXI. mendeko
kontzeptua da, baina
muina aspaldikoa du:
inguruko klima kon-
tuan hartu eta barne-
alde erosoa lortzea.
Orain arte egin izan de-
nari erreparatzen ba-
diogu, berehala ohar-
tuko gara ez dela gau-
za berria: zergatik ja-
rri izan dituzte etxee-
tako leihoak hegoal-
dera  beg i ra?  Arg i
gehiago edukitzeko, ja-
kina. Eta Mediterraneoko etxeen paretak zergatik zuritu izan dituzte? Eguz-
kia islatu eta barnealdea freskoago egon dadin, hain zuzen. Etxeak eraiki -
tzeko era horren eta gaur egungoaren artean, ordea, bada alde bat: tekno-
logia eta material berriak ditugu egun, eta horiei esker, beste urrats bat egin
eta ingurumenaren gaineko eragina nabarmen urritu da.

Araudirik berrienek ere hala agintzen du-
te, gainera. Hor dago, konparaziora, erai-
kinen energia-eraginkortasunari buruz-
ko Europako zuzentaraua (2002/91/EC)
eta horren gainean egin den berrikus-
pena. Zuzentarauak gutti eneko baldin -
tza batzuk ezartzen zituen energia-era-

ginkortasunaren arloan, eta ziurtagiri bat lortzera derrigortzen zuen ones-
pena izateko (gehienez, 10 urterako balio du agiri horrek). Orain, baldintza
horiek ez ezik, bertze hauek ere bete behar dituzte 2019. urtetik aitzinera
eraikiko dituzten eraikin guztiek: buruaskiak izan behar dute energetikoki,
eta atmosferara ezingo dute isuri inolako gas kaltegarririk. Neurri horiekin,
desagerrarazi egin nahi dituzte etxebizitza berrien energia-gastuak, eta gutti -
tu egin nahi dute etxebizitzetan kontsumitzen den energia kopurua. Euro-
pako Batzordeak eman dituen datuen arabera, Europan kontsumitzen den
energia guztiaren % 40 etxe bizitzek kontsumitzen dute.

Etxebizitzak eraiki -
tzeko moduak bere-
biziko eragina du
energia-gastuan. Eu-
ropako Batasunak
ohartarazi duenez,
gaur egun eraikitzen
diren etxeek urtean
3-5 litro erregai be-
har izaten dituzte me-
tro koadro bat bero -
tzeko, eta etxe zaha-
rretan, aldiz, 25 litro
ere behar izaten di-
tuzte ba tzuek (oke-
rrago isolatuta dau-
delako gertatzen da
hori). 

Etxeak eraikitzeko 
moduak berebiziko 
eragina du 
energia-gastuan
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AZKEN JOERAK

Sukaldeak, batez ere praktikoak 
eta ederrak
Sukaldea da etxeko txo-
korik garrantzitsueneta-
ko bat. Denbora luzea
ematen dugunez sukal-
dean, garrantzitsua da
praktikotasunak disei-
nuarekin bat egitea txo-
ko atsegin bat sortzeko. Sukaldean, bazkaria prestatu eta jateaz aparte, ha-
maika zeregin egiten ditugu, hori dela eta, espazio guztiak ongi aprobe txatu
behar ditugu, dugun tokia ahalik eta gehien aprobetxatzeko. Espazioa ho-
beki antolatzeko, gaur egun ikusten diren joeretan honako aukera hauek di-
tugu, besteak beste: armairu izkinetako tolesgarriak, erretilu biratzaileak,
armairu osagarriak eta zintzilikatzeko moduluak.

SSUUKKAALLDDEE--GGAAIINNEEKKOOAA,, 
EERRAABBIILLGGAARRRRIIAA EETTAA GGAARRBBIITTZZEEKKOO
EERRRRAAZZAA
Sukalde-gainekoaren materiala au-
keratu aurretik kontuan izan behar
dugu hobe dela material hori iraun-
korra eta garbitzen erraza izatea.
Oraingo joera da sukalde-gainekoan
aluminioa jartzea, kolore xuabea eta
distiratsua duelako. Horrez gain, be-
tikoak ditugu: marmola, granitoa, zu-
ra edo zeramika. Aluminioa jartzea
ez ezik, altzairu xaflatua jartzea ere
boladan dago. Altzairu hori 250ºC-ko
tenperatura jasateko gai da.

LLEERRRROO ZZUUZZEENNAAKK EETTAA EETTXXEETTRREESSNNAA
MMEETTAALLIIKKOOAAKK
Gaur egungo sukaldeetan Italiako jo-
era nagusitu da, hala ere, betiko es-
tilo klasikoa eta zurezko altzariak ere
eskura ditugu. Lerro zuzen eta gar-
biak eta kolore argi eta biziak tarte-
katzen dira sukaldeari itxura alaia
emateko; beste batzuek serigrafia
jartzen dute armairuetan.
Altzairuzko eta zilarrezko bukaera
duten etxetresnak primeran txerta-
tuko dira gure sukaldean, distira eta
dotoretasuna emanen baitiote. Etxe-
tresnekin batera, armairuen heldu-
lekuak ere metalikoak izanen dira.
Sukaldeko mahaiak eta aulkiek ere
bat egin behar dute sukaldeko altza-
riekin. Aukera ona izaten da altzairu,
egur edo kristalezko detaileren bat jartzea.

Sukaldean, bazkaria prestatu eta
jateaz aparte, hamaika zeregin 
egiten ditugu. Hori dela eta, 
espazio guztiak ongi aprobetxatzea
komeni da.

Sukalde berrietan kolore argiak nagusitzen dira eta, 
bizitasuna emateko, altzairuzko eta metalezko detaileak
tartekatzen dira
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HAURRENDAKO LOGELAK

Dibertimendua eta segurtasuna
seme-alaben logeletan
Logelan biltzen da haurren mundu ttikia. Denbora
gehiena hantxe ematen dute: jostetan aritzen dira eta
hainbat gauza berri aurkitzen dute, barrabaskeriak 
egiteaz gain. Haien logela etxe osoko lekurik seguruena
izatea lortzen baduzu, lasai egonen zara zeren 
seme-alabek ez baitute inolako arriskurik izanen.

Umeen logela alaia, ikusgarria eta dibertigarria izateko moduan apaintzen
da. Panpinak, peluxeak eta kolore ikusgarriz egindako oheko arropak jar -
tzen dira, eta modu horretan espazio eroso bat sortzen da, ume-girokoa,
hain zuzen ere haurrak gustura egoteko moduko lekua. Hala ere, aldi bere-
an umeen segurtasuna bermatu beharra dago, arras garrantzitsua da eta.

AALLTTZZAARRIIAAKK  
Gaur egun, umeentzako
altzariak egiten dituzten
profesional gehienek ertz
biribilekin sortzen dituz-
te. Babesle hori material
ugariz egina izan daite-
ke, hala kautxuz nola
plastikoz. Kolore anitze-
tan saltzen dituztenez,
gelako altzariekin bat
etortzeko inolako arazo-
rik ez duzu izanen.
Bertzalde, ona da altzarietako tiraderek segurtasun-topeak izatea; horrela,
seme-alabek ezin izanen dute tiradera osoa atera eta eduki guztia lurrera
bota.

LLUURRRREEAANN 
Umeek denbora luzea
ematen dute lurrean jos-
tetan; beraz, komeni da
elementu bigun eta ero-
soa erabiltzea. Alfonbrak
ez dira gomendagarriak,
hauts eta akaro ugari bil -
tzen dute eta. Zer da, ba-
da, egokiena? kautxuzko
edo goma-aparrezko zo-
lak. Hainbat koloretakoak sal tzen dira, eta modelo batzuk puzzle gisara egin
daitezke. Umeek erabiltzeko bereziki sortuak dira, erosoak eta hanpatuak,
eta ez dute ohiko alfonbrek adina zikinkeriarik edo hau tsik biltzen.

Umeen logeletako kolo-
reak aukeratzeko orduan
ausardia handiagoa iza-
ten dugu. Helduen loge-
letan, ordea, oinarrizko
koloreak erabiltzen ditugu; izan ere, ez da gauza bera logela ume batenda-
ko edo heldu batendako apain tzea.
Logelari bizitasuna emateko, adituek proposatzen dute bi kolore desberdin
txandakatzea, bi pareta bi kolorerekin margotzea; hau da, logela batean, bu-
rukiaren aldean kolore bat erabiltzea eta bertze gainerako paretak bertze
kolore batez margotzea. Gaur eguneko logela eta egongeletan grisa, bel tza,
moka, beixa eta antzeko kolore neutro batzuk erabiltzen dira. Koloreak au-
keratzeko orduan ausartagoak izan beharko genuke. Kolore aukera zabala
dugu gure eskura, horietako batzuk berezi-bereziak dira eta gure etxea ber -
tzeenetik bereizteko eta geure gustuen arabera pertsonalizatzeko erabil di -
tzakegu.

Logelari bizitasuna emateko 
modu bat da paretetan bi kolore 
desberdin txandakatzea
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DIRULAGUNTZAK

Etxeak zaharberritzeko hartu diren
dirulaguntzak nabarmen hazi ziren
joan den urtean
2009an Nasursak tramitatu zituen
espediente kopuruari errepasoa
egiten bazaio, kopuru hori 2008are-
kin konparatuta nabarmen hazi de-
la ondorioztatzen ahal da. Izan ere,
2009an 143 espediente tramitatu
ziren Nasursaren bitartez (237 etxe -
bizitzen gainean eragiten zutenak)
eta 2008an 52 espediente trami-
tatu ziren (113 etxe bizitzen mese-
detan). Horrek erran nahi du ka-
sik hirukoiztu egin direla Baztan, Bertizarana, Bortziriak eta Malerrekan tra-
mitatu diren espedienteak eta, bistan dena, inbertitu diren diru kopuruak
ere araberan hazi direla. 2009an etxeak zaharberritzen 5.548.583 euro in-
bertitu ziren Nasursako datuen arabera gorago aipatu diren herri horietan.
Diru tza horretatik 4.319.333 euro partikularren sakeletatik atera ziren eta,
gainerako 1.229.250 euroak, Nafarroa ko Gobernuak onartutako dirulagun -
tzetatik. Batez besteko bat eginez gero, partikular bakoitzak inbertitutako
100 euroetatik 22,15 euro Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza izan zen. 

Leitzaldeko datuei errepa-
ratuz gero, lau herrien arte-
an 2.001.494 euroko inber -
tsioak onartu ziren 2009an.
(Aranon 22.339 €, Areson
96.966 €, Goizuetan 345.659
€ eta Leitzan 1.536.530 €).
Dirutza horretatik 585.699
euro gobernuko dirulagun -
tzekin ordaindu dituzte (Ara-
non 8.960 €, Areson 39.876
€, Goizuetan 77.077 € eta
Leitzan 459.786 €). Alegia,
batez besteko bat eginez ge-
ro, partikular bakoitzak in-
bertitutako 100 euroetatik
29,26 euro Nafarroako Go-
bernuaren dirulaguntza izan
zen.

NNOONN GGAALLDDEETTUU
Dirulaguntzak tramitatzen
hasteko, partikularrek la-
guntza eska dezakete Na-
sursak Donezteben duen bu-
legoan (Baztan-Bidasoalde-
koek) edo Leitzako Udale -
txean (Leitza-Goizueta alde-
koek).  Horko teknikoek ema-

nen dizkizuete espedienteak tramitatzeko segitu behar duzuen bidea eta
gainerako xehetasun guztiak.

Nasursa arduratzen da 
Baztan, Bertizarana, 
Bortziriak eta Malerrekan
etxeak zaharberritzeko 
dirulaguntzak tramitatzeaz.
Arano, Areso, Goizueta eta
Leitzakoek aldiz, Leitzako
Udalean dute gai hauetaz 
arduratzen den bulegoa.

2009an TRAMITATUTAKO ESPEDIENTEAK
Herria Etxebizitza kop. Espediente kop.
ALMANDOZ 1 1
AMAIUR 2 2
ANIZ 1 1
ARANO 1
ARANTZA 3 3
ARESO 3
ARIZKUN 4 4
ARRAIOZ 4 4
AZPILKUETA 2 2
BEINTZA-LAB 2 2
BERA 13 28
DONAMARIA 3 4
DONEZTEBE 10 20
ELGORRIAGA 2 2
ELIZONDO 25 72
ERRATZU 4 5
ETXALAR 7 9
EZKURRA 2 2
GARTZAIN 1 1
GOIZUETA 9
IGANTZI 7 7
IRURITA 4 4
ITUREN 10 10
LEGASA 5 5
LEITZA 29
LEKAROZ 3 3
LESAKA 14 32
NARBARTE 1 1
OITZ 2 2
ORONOZ-MUG 2 2
SALDIAS 1 1
SUNBILLA 5 5
URDAZUBI 2 2
ZUGARRAMUR. 1 1
Denetara 143 279
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Gaurgero badira urte batzuk gisa honetako zerbitzuaz baliatzen ahal gare-
la Iruñeraino joan beharrik gabe. Eta egia da jendeak, orohar, jakin duela
aprobetxatzen eskaintzen zaion aukera. Nasursara argibideak eskatzera jo-
an zen jende kopurua bikoiztu egin zen 2009an aurreko urtearekin konpa-
ratuz. Izan ere, 2008an 263 kon tsulta atenditu bazituzten, 2009an 579raino
ailegatu ziren Donezteben atenditutakoak. Zerbitzua “ezagunagoa” egin iza-
narekin batera, iaz dirulaguntzen kopurua handitu izana eta etx e barneko
obrendako espedienteen tramitazioa erraztu izana daude arrazoien artean.

EETTXXEE BBAARRNNEEKKOO OOBBRRAAKK:: OORRAAIINN TTRRAAMMIITTAAZZIIOO SSIINNPPLLIIFFIIKKAATTUUAA
Etxeak zaharberritzeko prozeduratik aparte tramitatzen dira etxe barneko
obrendako dirulaguntzak eta, gehienbat, pisu etxeetan erabiltzen dira. Iaz
Nafarroako Gobernuak onartu zuen legeari esker, eskaerak tramitatzeko
sistema sinpleagoa da orain. Hurrengo koadroan ageri dira Nasursak tra-
mitatutakoak udalerrika banatuak.

BBIIDDAASSOOAALLDDEEKKOO 1122 UUDDAALLEERRRRIIRREENNDDAAKKOO HHIIRRIIGGIINNTTZZAA ZZEERRBBIITTZZUUAAKK
Hamabi udal zeuden bazkidetuak Nasursan 2009an hirigintza arloko zer-
bitzuak jasotzeko hitzarmena
sinatu ondotik: Beintza-La-
baien, Bera, Bertizarana, Do-
namaria, Doneztebe, Elgo-
rriaga, Igantzi, Lesaka, Oiz,
Urdazubi, Urroz eta Zugarra-
murdi.

BBIIZZIIGGAARRRRIITTAASSUUNN--ZZEEDDUULLEENN 
KKOOPPUURRUUAA UURRRRIITTUU EEGGIINN DDAA 
Administrazio publikoak egi-
ten duen dokumentua izaten
da bizigarritasun-zedula; erai-
kinaren eta etxebizitzen osa-
sungarritasun eta higieneko
baldintzak ziurtatzea da hel-
buru nagusia. Zentzu horre-
tan, Nasursaren bitartez 16
zedula tramitatu ziren 2009an
Baztan, Bertizarana, Bortzi-
riak, Malerreka, Urdazubi eta
Zugarramurdin. Kopuruaren
urritasunak agerian uzten du
ez dagoela aktibitate gehiegi-
rik etxe berriak egiten.

ETXE BARNEKO OBRAK 2009an
Herria Espediente kopurua Aurrekontua Dirulaguntza
BAZTAN 25 337.894,21 72.665,23
BEINTZA-LABAIEN 1 11.000,00 2.200,00
BERA 10 126.170,00 24.634,00
BERTIZARANA 8 120.152,75 5.600,00
DONEZTEBE 5 53.897,03 10.779,41
ELGORRIAGA 2 33.800,00 6.000,00
ETXALAR 3 64.639,00 8.400,00
EZKURRA 1 20.559,77 3.000,00
IGANTZI 2 40.451,10 6.000,00
LESAKA 13 367.852,60 34.017,84
SALDIAS 1 15.400,00 3.000,00
SUNBILLA 4 51.000,00 10.200,00
URDAZUBI 2 30.800,00 6.000,00
ZUBIETA 1 12.000,00 2.400,00
ZUGARRAMURDI 1 13.812,38 2.762,48
Denetara 79 etxebizitza 1.339.428,84 197.658,96
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ETXEAREN BEROKUNTZA

Noiz aldatu behar da 
etxeko gas-instalazioa?
Etxeko gas-instalazioa za-
harkitua denean eta sis-
temen eta egituren sako-
neko zaharberritzea es-
katzen duenean bakarrik
aldatu behar da. Kasu ho-
rretan, mereziko du ka-
nalizazioak erabat berri -
tzeak eta instalazio be-
rriak eskainiko dituen zerbitzuak planifikatzeak, hau da, sukaldean aritze-
ko, ur bero sanitariorako eta berokuntzarako energiaz hornituko duen, edo-
ta, horietako esparru batean bakarrik erabiliko den. 

Ez legoke soberan enpresa hornitzaileko langile baten bisita ere, behin be-
rrikus daitezkeen alderdiak egiaztatuta, gas-instalazioaren bideragarrita-
suna eta egokitasuna ziurta dezan. 

BBEERROOKKUUNNTTZZAA--SSIISSTTEEMMAARRIIKK EERRAANNGGIINNKKOORRRREENNAA
Ekologiaren, energia-aurrezpenaren eta iraunkortasunaren aldeko apus-
tua egiteak, gure etxebizitzan ongi funtzionatzen duten aparatuei eta ele-
mentuei ahalik eta aprobetxamendurik handiena ateratzea erran nahi du.
Egiaztatu huts egiten duena galdara den edota arazoak erradiadoreetatik
ondorioztatzen diren.  

Galdarek, gutti gorabehera, hamabi urteko iraupena dute eta zahartzen ari
direla edo izan dezaketen higadura jakiteko, erradiadoreetatik igaro tzen den
ura berotzeko dituen zailtasunean antzematen da. Erradiadoreei dagokie-
nez, 25-30 urte igaro ditzakete inolako ara-
zorik gabe. 

Galdaran edo erradiadoreetan akatsen bat
sumatzen baduzu, abisatu konpainia fa-
brikatzaileko teknikariari edo iturginari,
egin beharreko konponketak zehaztu di -
tzaten. Galdara zaharra bada, eraginkor-
tasun handiko bertze batez ordezkatzeko

Zure etxeko gas-instalazioaren
egoerari dagokionez zalantzarik
baldin badituzu, jarri harremane-
tan enpresa hornitzaileko 
profesional batekin eta hark 
emanen dizkizu egin ditzakezun
hobekuntzen berri.
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momentu egokia izanen da. Galdara estandarra edo kondentsaziozkoa izan
daiteke; kondentsaziozkoa baldin bada, ahal den neurrian eraginkortasun
handiko erradiadoreak edo zoru bero-emailea jartzeko aukera kontuan har -
tzekoa izanen da, nahiz eta galdara horri ahalik eta etekinik handiena ate-
ratzeko obra sakonagoa eskatu. 

Bertzalde, eraginkortasun handiko galdara estandarra ere soluzio egokia
izan daiteke erradiadore konbentzionalekin jartzeko, konpararazio batera,
xaflazkoak, kostuan eta eraginkortasun-gehikuntzan orekatuak.

Arazoa erradiadoreren batek eragiten baldin badu, aldatu purgagailu auto-
matikoez eta balbula termostatikoez hornitutako modelo modernoago ba-
tez. Kasualitatez, erradiadoreak eta galdarak arazoak ematen hasten ba-
zaizkizu eta etxea zaharberritzeko asmoa buruan biraka baduzu, arras go-

mendagarria izanen da berogai-
lu-sistema eraginkorrena insta-
latzeko aukera baloratzea. Kasu
horretan, zola bero-emailea izan
daiteke aukerarik onena duen
energia-kontsumo txikiagatik,
tenperatura-uniformetasunaga-
tik eta instalazioak eskaintzen
duen konfort termiko handiaren-
gatik, bertze berokuntza-moda-
litateek baino bero osasunga-

rriagoa igortzen baitu. Arestian aipatu den moduan, hori da, gainera, gal-
dara itxiei etekinik handiena ateratzeko aukerarik egokiena. 

Egiaztatu huts
egiten duena 
galdara den edo
arazoak 
erradiadoreek
sortzen dituzten
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ETXEKO HODIAK

Etxeko hodi edo tutuak 
garbitzea eta zaintzea
Behar bezala erabiliz gero, arazorik ez 

Ataskuak, kiratsa eta ur-isuriak dira gure etxeetako hodi edo tutuek maizen
dituzten arazoak: batetik, zernahi gauza botatzen dugulako, eta bertzetik,
denbora pasatu ahala azkenean hondatu egiten direlako. Behar bezala era-
biltzeaz gainera –gogoan izan ez direla hondakinak botatzeko tokia–, garbi
eta egoera onean eduki behar ditugu. 

KKOONNTTUUZZ HHOONNDDAAKKIINNEEKKIINN 
• Ez bota hondakinik isurbidetik behera. Janari hondakinak, ileak, azazka-
lak eta antzekoak urak daramatzan sedimentuekin nahasita, gatzarekin
edota karearekin adibidez, metatu egiten dira eta hodiak ataskatu. 

• Libragarri kimikoak erabiltzen badituzu, kasu eman:  produktu horiek gai
toxikoz osaturik daudenez, larruazala ez ukitzen ahalegindu beharko du-
zu. Produktua disolbatzen baduzu eta errazago sartzeko ur irakina era-
biltzen baduzu, babestu zeure burua nahasketak sortutako gasetatik. Ezin-
bestekoa da produktu horiek baliatzeko argibideak irakurtzea, ez baita
arraroa izaten gaizki erabiltzea: horietako batzuk hodian edo tutuan ba-
rrena bota aurretik uretan disolbatu behar badira ere, ez dira beti modu
egokian baliatzen nola erabili ez dakigulako.

• Ikuska ezazu isurbideak begibistan duen ahoa, uraren pasabidea ataska-
tu dezakeen objekturik ez dagoela egiaztatzeko. 

• Komuna libratzeko, egin saio hau: bildu eskuoihal zahar bat eskobilaren
inguruan. Ondotik, eragin eskobilari gora eta behera, zanpatuz.

• Harraska ataskatu bada eta gomazko libragailurik ez baduzu, estali kainu-
zuloa eta bete harraska urez, heren bat-edo. Esku batez estali goialdeko
aire-hodia, eta, tapoia kenduta, eragin bestearekin, bentosarena egiteko. 

• Libratu hodiak sosa-kristalak eta ur irakina boteaz; aski izanen da katilu
bat sosa bi ur litroko. 

KKIIRRAATTSSIIKK EEZZ BBEERRRRIIRROO 
•  Sifoiek galarazi behar diete bidea hustubideetatik gora datozen kiratsei,
baina, nolanahi ere, batzuetan usain txarra sifoitik bertatik etortzen zai-
gu. Pieza hori garbitzeko, kendu bihurguneetako batean dagoen tapoia eta
atera barnean metaturik dauden hondakinak.

•  Oporraldietara irten aurretik ur-pasabidea eten baldin baduzu, litekeena
da lurrinketaren ondorioz sifoietako urmaila jaistea eta sifoietako gasak
etxean hedatzea. Kiratsak kentzeko, ez bota lixibarik eta ur-pasabidea be-
rriro ireki sifoiak berriro bere mailaraino bete eta beren lana ondo egin
dezaten. 

•  Kendu usain iraunkorrak: bota katilu erdi bat bikarbonato sodiko, katilu
bat ozpin eta bi katilu ur bero, nahasita. Ondotik, bota ur irakina hustubi-
detik behera.

UURR--IISSUURRIIAAKK  
•  Egiaztatu hodi edo tutuak ihesik ba ote duen, hortarako, detergente liki-
doa paratuz, uretan disolbatu gabe. Isuririk baldin bada, gune horretan
bertan sortuko dira burbuilak.



ETXEKO ZOLAK

Zola, jartzen azkenekoa
baina arras garrantzitsua
TTAARRIIMMAA,, KKLLAASSIIKKOOAA 
Parketa edo tarimak ez du zola zuzenean ukitzen. Hauxe da tradizio zaha-
rreneko egitura, aspaldikoena, eta baserri zaharretan ez ezik, hirietako erai-
kin dotoreetan ere topatuko duguna. Oholak, luze eta lodiak, arrasteletan
josten dira iltzeekin, bata bertzeari ondoko matxinbraren bidez. Parketa jar -
tzea lan neketsua da. Oholek oinarri leun-leuna eta xuxena ezinbertzekoa
ez badute ere –zola egokitu egiten da, den-dena erabat horizontal gelditu
arte– piezak banan-banan jartzeko denbora ausarki behar delako.

Zola jartzeko sistema honen abantaila nagusia da tarimek urte aunitz irau-
ten dutela egoera onean: oholak  kalitate handikoak izaten dira beti, eta den-
boraren poderioz eginiko higadurak ezabatzeko zura lixatu behar izaten ba-
da ere, eragiketa horren ondotik eta oholen lodierari esker, ez da galerarik
nabaritzen. Bertze aldetik, lurraren eta zoruaren artean gelditzen den aire-
tarteak egurastea hobetzeaz gainera, zura hezetasunetik babesten du.

PPAARRKKEETT JJOOSSIIAA  
Duela hogeita hamar bat urteko etxegintzan nonahi erabili bazen ere, as-
paldi honetan behera egin dut parket josiaren salmentak. Izatez, zurezko la-
ma ttikiak dira, zementuari kola bereziarekin itsatsiak. Azken emaitza ona
izanen bada, zola ongi-ongi zelaitua prestatu behar da. Zinez erakargarria
da honelako egituraren estetika, nahi adina irudi muntatu eta koloreak tar-
tekatzeko aukera ematen duelako. Jositako parketa kalitate onekoa baldin
bada, behin eta berriz lixa daiteke, inolako txikiziorik nabaritu gabe. Hori bai,
hezetasunarekin kontuz ibili behar da, parketak kalterik ez izateko.
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PPAARRKKEETT MMUUGGIIKKOORRRRAA,, KKAALLIITTAATTEE EETTAA AAKKAABBEERRAA HHOOBBEEKKOOAA 
Hauxe da etxebizitza berrietan gehien jartzen den zola. Egurrezko ohol lu-
ze hauek ez dira lurrean itsasten, eta arrastrelei ere ez zaie josten: neopre-
nozko mintz baten gainean jartzen dira. Matxinbrak elkarrekin itsatsi edo
oholak batak bestearekin lotzen dira, autotrabaketaz edo metalezko klipen
bitartez. Parket mugikorrak kalitatea eta akabera ditu abantaila nagusi; izan
ere, xehetasun handiko teknologiari esker, pieza guztiak lantokitik berniza-
turik eta itsatsirik ekartzen dituzte.

Zaharberritze-lanetan arras egokia gertatzen da, lehendik zeuden solairuen
gainean jartzeko, baita jende aunitz dabilen tokietan ere, gai hori erraz be-
rreskuratzen baita. Egur-itxura duen parket mugikorra ere badago merka-
tuan, eta denda eta bulego ugaritan erabiltzen dute (horrelako tokietan, zo-
lak etxebizitzan baino garrantzi ttikiagoa du). Erosteko merkeagoa bada ere,
hondatuz gero ezin berrizta daiteke: zaharraren ordez berria jartzea da ir-
tenbide bakarra.

ZZOOLLAAKK ZZAAHHAARRBBEERRRRIITTUU EETTAA ZZAAIINNTTZZEEAA 
Produktu bizi eta naturala den heinean, denboraren karga ere nabaritzen du
egurrak, baina arras kasu guttitan izanen da beharrezkoa zola aldatzea, za-
hartzen denean bakarrik; uholde, sute edo antzeko ezbeharrik gertatu eze-
an, zola zaharberritu egin daiteke, eta jarri berritan zuen itxura eskainiko
digu berriz. Adituek aholkatzen dute egurra sei-zazpi urtean behin lixatzea,
hala eginez gero, egurra ez da sobera hondatua egonen, eta nahikoa izanen
da milimetro gutti batzuk lixatzea.

Zura lixatu gabe hamarkada aunitz igaro baldin badira, sakonago sartu be-
harko da lantresna, azalera leun-leuna gelditzea nahi badugu. Sakonago
sartze hori, noski, lehengaiaren eta gure sakelaren kalterako izanen da: ez
baita gauza bera sei-zortzi urteko erabilerak hondaturiko parketa lixatzea
edo berrogei urteko higadura jasan duen zoruan aritzea;  bigarren hauetan
lana astunagoa denez, denbora eta ahalegin handiagoak eskatuko ditu.
Bernizatzea da parketa ongi zaharberritzeko bertze urrats bat. Itxura poli-
ta lortu nahi bada, zurari bi aldiz eman behar zaio berniza, guttienez.
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BAINUGELA

Nola apainduko
dugu gure
etxeko bainua?
Lehenik eta behin, kontuan hartu be-
har da bainuan zenbat toki dugun eta
zertarako erabiliko dugun. Hartara,
lehen egitekoa izanen da benetako
beharrei erantzuteko konponbideak
bilatzea, eta gero, bertze erabilera
batzuk asmatzea; beti ere, dugun es-
pazioaren arabera. Ez ditugu berdin
diseinatuko umeendako, gazteenda-
ko edo nagusiendako bainuak.
Spa kontzeptua ere nagusitu da az-
ken aldian. Gure bainugelan izan di -
tzakegu sauna, bainu turkiarra, hi-
dromasaje-bainuontzia….
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BAINUGELA

Bainuaren ordez dutxa bat hartuz 
naturarekin koherenteagoak gara 
Dutxa azkar bat edo bainu lasaigarri bat? Bigarren aukera atsegingarriagoa
da, zalantzarik gabe, baina aukera horretaz abusatzeak uraren kontsumo
handiagoa eskatzen du. Udan, lurrunetan eta ur beroaz betetako bainu-on -
tzian denbora luzez sartuta egoteko joera ttikiagoa izan ohi da; aldiz, urte-
sasoi egokia da zure ur-kontsumoaz eta higiene pertsonalaz hausnarketa
egin eta dutxa azkar batek sakelarentzat ez-ezik ingurumenarentzat dituen
alderdi positiboak ezagutzeko.

Aski da litro-kopurua konparatzea: 5 minutuko dutxa azkar batekin, kasu-
rik onenean, guttienez, 50 litro ur kontsumitzen dira. Bainu-ontzia betetze-
ko, aldiz, lau aldiz gehiago beharko da, 200 bat litro inguru. Dutxa luzeagoa
edota ohikoa baino emari handiagokoa hartuta ere, ura aurreztuko zenuke.
Greenpeace erakunde ekologistaren arabera, bainua hartu ordez dutxa har-
tuta, egunean, bataz beste, 70 litro ur aurreztuko zenituzke.

AASSKKII DDIIRRAA 55 MMIINNUUTTUU 
Gomendiorik ohikoena ur azpian pasatzen dugun denborarekin du zeriku-
sia. Arau orokor gisa, 5 minutu aski dira goitik behera dutxatzeko. Tenta-
zioak saihesteko, bada musikaz baliatzea gomendatzen duenik ere. Saiatu
musika-ekipamendua bainugelan konektatzen (hori bai, uretatik urrun); pro-
gramatu gogoko dituzun hiru kanta eta kalkulatu zure mugimenduak azken
kantaren amaierarako lehortuta eta jantzita egoteko. 

HHUUTTSSAARRTTEEAAKK DDUUTTXXAAKK
DDIIRRAAUUEENN BBIITTAARRTTEEAANN

Xaboitzea, ilea garbitzea, ile-
egokitzailea edo ile-maska-
ra ematea urik eskatzen ez
duten ekintzak dira.
Hortzak garbitu bitartean
txorrota itxita edukitzeko ohi-
tura aspaldidanik baduzu,
zergatik ez duzu gauza be-
ra egiten du txatzerakoan? 
Egin proba eta ikusiko duzu
keinu soil horrekin nola pa-
re bat litro ur aurreztuko di-
tuzun.
Uda baino zein urte-sasoi
izan liteke hobea ohitura ho-
ri har tzeko? 
Alegia, hotza aitzakia dela
uraren giltza ixteko keme-
nik gabe geratu aurretik? 

AAPPRROOBBEETTXXAATTUU SSOOBBEERRAAKKIINNAAKK 
Dutxan sartu baino lehen denok denbora pixka bat egoten gara ura tenpe-
ratura egokira iritsi arte. Bitarte horretan isurtzen den ur hori aprobetxa
daiteke: bildu ontzi batekin eta berrerabili landareak ureztatzeko edota on -
tziak garbitzeko.

UURRAARREENN GGIILLTTZZAA 
Ekologistek eta kontsumitzaileek etxeko uraren giltza orokorra apur bat ix-
tea gomendatzen dute. Ekintza horrekin, etxeko txorrotetako uraren ema-
ria zertxobait murriztu egingo da eta, horrela, kontsumo iraunkorraren bi-
dean zeure harri-koskorra jarriko duzu.
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ETXEBIZITZEN MERKATUA

Zer komeni zaigu, etxea erostea
edo errentan hartzea?
Bankuari hipoteka ordaintzea, errenta ordaintzea edo etxebizitza parteka -
tzea dira eskura ditugun aukerak. Aukera horien aurrean egoten dira gazte
gehienak. Aukera horiek etxe bila hasi baino lehen hausnartu behar dira eta
erabakia hartu egin behar da; izan ere, norberak dituen beharren arabera,
alde batera edo bestera egin beharko baita.

EERROOSSTTEEKKOO AAUUKKEERRAAKK AAZZTTEERRTTUU  
Lehenik eta behin, ezinbestekoa da etxebizitzen
merkatua nola dagoen jakitea. 2008an, etxebi-
zitzen prezioak beheraka hasi zirenetik, merka-
tuan etxe aunitz dago salgai. Interes tipoak jau -
tsi egin dira, eta horren ondorioz, diru maile-
guak ekonomikoagoak dira. Maileguak merke-
agoak badira ere, krisiaren ondorioz, bankuek
ez dituzte kredituak hain erraz ematen.
Bigarren eskuko etxea erosi nahi badugu, ko-
menigarria da etxea erosi baino lehen jabetza
erregistroan etxebizitza zein egoeretan dagoen
galdetzea. Etxe berrietan, ordea, ona izaten da

obra lizentzien kopia eskatzea, baita lehenengoz okupatzeko lizentzia ere.
Interesgarria da objektiboki ebaluatzea nork zernolako etxea eros dezake-
en. Etxebizitza berria erosterakoan, argi izan behar dugu zenbat diru dugun
aurrezturik eta zenbateko zorrari aurre egiteko gai garen. Maileguaren di-
ru kopurua aurrezkien eta diru sarreren araberakoa izanen da. Ondotik, ban-
kura edo aurrezki kutxara joanen gara. Adituek gomendatzen dute ahalik
eta banku eta ku txa gehien bisitatzea, merkatuan dauden hipoteka motak
konparatzeko. Lehen aipatutako datuak aztertu ondotik, zenbateko kreditua
emateko prest dagoen adieraziko dio bankuak eskatzaileari, eta eskatzailea
etxe berria bilatzen hasi beharko da, kopuru hori kontuan harturik. Ban-
kuekin negoziatu ahal izateko, komenigarria da hara joan baino lehen hipo-
teken gaineko informazioa jasotzea, bertan agertzen diren kontzeptuak eza-
gutzea, alegia. Horrek aukera emanen dio erosleari finantza entitateekin ne-
goziatzeko. 

EERRRREENNTTAANN HHAARRTTZZEEAA 
Sektoreak duen krisi ekonomikoaren ondorioz, gero eta gehiago dira etxea
erosteko asmoa baztertu eta errentan hartzeko prest dauden herritarrak.
Iaz jasotako datuen arabera, errentan eman diren etxebizitzen eskaintza hi-
ru aldiz handitu da. Baina ez da hori handitu den kopuru bakarra, izan ere,
alokairuen prezioak inflazioa baino 3,5 puntu gehiago igo dira.

Urteetan, etxea
erostea izan da
aukera nagusia.
Hala ere, errentan
hartzeko joera 
indartu egin dute
merkatuaren 
egoerak eta 
krisiak. 
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PINTURA

Testura duten pinturen akabera 
Paretak pintatzeko aukera aunitz daude. Kolorea testura efektuarekin kon-
binatzeak halako ukitu pertsonala ematen dio gelari. Holako zerbait egitea
erabakiko bazenu, kontuan hartzekoa den aukeretako bat da profesional ba-
tengana jotzea. Gainerakoan, zuk zeronek saiatu nahiko bazenu, hona he-
men argibide batzuk lagungarri izanen dituzunak.

LLAANNEERRAAKKOO TTRREESSNNAAKK EETTAA MMAATTEERRIIAALLAAKK  
Dentsitate altuko pintura, tenplea edo iztukua, koloreak nahastu nahi badi-
ra pinturarako tinteak, pintura orraziak, belaki edo esponjak, eta erliebe eta
silueta efektua lortzeko tanpoiak. Pintatzeko ontziak edo baldeak eta lane-
rako eskailera.

PPIINNTTUURRAARREENN AAUUKKEERRAATTZZEEAA 
Hori da lanik garrantzitsuena. Pintura erosi baino lehen, lortu nahi duzun
efektua imaginatu behar duzu. Pentsa ezazu kolorean edo nahastu nahi di-
tuzun koloreetan, bai eta erabiliko duzun pintura motan ere. Tenple pintura
merkea da, bere berezko dentsitatean aplikatuz gero, testura duten lanak
egiten uzten du. Horretarako ez da urarekin nahastu behar, edo arras ur
kantitate guttirekin gustuko dentsitatea lortu ahal izateko. Tinteekin na-
hasteko errazak dira. Emaitza ikusteko komeni da probak egitea aldez au-
rretik. Beste material batzuk ere badaude, hala nola iztukua, edo testura-
tuetarako pintura jakinak. Pintura klase hauek aukera zabalagoa eskain -
tzen digute.

PPAARREETTAA PPRREESSTTAATTZZEEAA 
Arras garrantzitsua da pintatuko den azalera egoera ezin hobean egotea.
Pintura testuratutuak paretan dauden arrailak betetzen dituen arren, hobe
da beti akatsak lehenagotik berriztatzea. Horretarako, bete itzazu arraila
guztiak juntura-orearekin. Eta pinturak ez badu itsaspen onik, pareta ali-
satzeko orea edo igeltsua eman behar da. Paretan papera badago, kendu.
Bertze pintura batzuk baldin badaude, kasu horretan, egiazta ezazu pintu-
ra testuraturako euskarri egokia izanen dela.

AARRRRAABBOOLLAARREENN EEFFEEKKTTUUAAKK 
Estaldura horrentzat, eman pintura dentsitate egokiarekin. Ondotik, erlie-
be jakineko gomazko arrabola bat pasaz erliebe efektuak lortuko dituzu.Nor-
malki pinta ezazu, eta utzi lehortzen fabrikatzailearen gomendioen arabe-
ra.

OORRRRAAZZIIAAKK EETTAA BBEELLAAKKIIAAKK
Zabalera eta lodiera ezberdineko pinturarako orraziak daude. Horien bidez,
emandako pintura geruzaren gainean pasaldiak egin ahal izanen dituzu. Go-
raka edo aldeetara lan egiten da pintura bustia dagoenean. Pintura gaine-
an belaki baten bidez presioa eginez gero, pikatu efektua lortuko duzu. Mo-
du berean, plastikozko poltsekin edo trapuekin ere lan egin dezakezu zure
estilo partikularra lortzeko.
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BERA

Abenduaren 2a
baino lehen
eman behar da
izena

TTIPI-TTAPA
Kultur Batzordearen

eskutik, haurrentzat
dantza klasikoa eta ba-
llet ikastaroa eginen da
abenduaren 26tik 31ra
KulturEtxean.AmaiaLei-
za Apeztegia irakaslea-
ren gidaritzapean, 4 eta
6urtebitartekoek16:30-
etik17:30eraeginendu-
te ikastaroa eta 7 eta 10
urteartekoek,18:00eta-
tik19:30era. Izenemate-
koepeaabenduaren2ra
arte zabalikdago,012ra
deituta behar da eta 20
euroordaindu.Gehienez
14lagunapuntadaitezke
talde bakoitzean.

Gurasoentzako
hitzaldiak

Familietan euskara-
renerabilera sustatzeko
gurasoentzakobihitzal-
diantolatudituBortzirie-
takoEuskaraMankomu-
nitateak abenduaren
1erakoBeralandetan.Le-
hena 17:00etan hasiko
da, guraso euskaldunei
zuzendua izanen da eta
euskaraz eginen da. Bi-
garrena, 18:30ean, eus-
karaz ez dakiten gura-
soentzako izanen da.
BietanIñakiEizmendiiza-
nen da hizlaria.

DANTZAK � KULTUR BATZORDEAK ANTOLATUA

Haurrentzako dantza klasikoa
eta ballet ikastaroa antolatu dira

Hezkuntza saria
Jose Mari
Irazokirentzat
Ekainaren 30era arte
Toki-Ona Institutuko
zuzendari izan zenJo-
se Mari Irazoki Elgo-
rriagaherritarrakNafa-
rroako Gobernuko
Hezkuntza Sarietako
bat jaso du, bere zu-
zendari lanagatik. As-
teartehonetan, azaro-
ak 23, hartzekoa zen
saria Iruñean. Sariketa
honetara aurkeztutako
memorian, Irazokik
egindakozubilanakna-
barmendu dira: «Nafa-
rroako Gobernua eta
institutuarenartean,zu-
zendaritza eta langile-
en artean, familia eta
ikasleenartean…».Eta
«1967an hiru irakasle-
rekin hasi zen Ofizialia
Eskola,eguneskualde-
rako erreferentzia den
puntakoikastetxeabila-
katudela»eredioaipa-
tu memoriak. Hainbat
hezkuntzaplanetapro-
grama abiatu izana ere
goraipatu da memori-
an.26 ikasturteegindi-
tu zuzendari: 1978-
1984 eta 1989-2010.

Ura hizpide
Uraren inguruko Eko-
ikuskaritzaetaBidasoa
Ibai-Lurraldearen Ku-
deaketa Planaren 2.
parte-hartzetailerraegi-
nen da ortzegun hone-
tan, hilak 25, 19:00eta-
tik21:00etaraBelande-
ta Erabilera Anitzeko
Egoitzan. Tailerraren
helburuabikoitzada:le-
henik udal instalazioe-
tan egiten den uraren
erabilera eta Bidasoa
ibaiaren egoerarekiko
proposatu diren esku-
hartzekoaukereiburuz-
ko iritzi edota kezkak
biltzea,etabertzetik le-
hentasuna dutenak
identifikatzea, horrela
Esku-hartzeen Behin
betiko Plana zehaztu
ahal izateko.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Bortz urtera ere Kotto gogoan
Bosgarren urteurrenean ere Kotto izan zuten gogoan hainbat lagunek. Berez,
urteurrena urriaren 31n izan arren, aurten aste bat beranduago egin zen ekital-
dia, azaroaren 7an. Goizeanmendi itzulia egin zen eta eguerdian Kottok berezi-
ki gustokoazuenparajebateanomenaldi xumeabainahunkigarria egin zitzaion.
Eguraldi euritsuak ez zuen ekitaldia eragotzi eta bertsoak eta gosari goxoa
dastatzeko aukera izan zen. Goizeko ekitaldian 40 bat lagunek parte hartu zu-
ten baina ez zen honetan bukatu eguna, Saran egindako bazkariak 100 lagun
inguru bildu baitzuen. Oroitzapenen tartean, lagunek prestatutako Kottoren ar-
gazki sorta ikusteko aukera ere izan zen. «Kottok arlo guztietan egindako la-
nak arrasto sakonak utzi dituela nabarmen gelditu zen».

ARGAZKIA: LABIAGA IKASTOLA

Bertsolaritza proiektua Labiaga ikastolan
Bertsolaritzaproiektuabereeskola-curriculumeansartuz,bertsolaritzarenalde-
ko apustua egin nahi du Labiaga ikastolak. Ikasleen artean bertsozaletasuna
bultzatu nahi du eta horretarako Nafarroako Bertsozale Elkartearen eskutik,
ikasturte osoan astean ordu batez Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren
zikloetako ikasleek bertsolaritza jorratuko dute Estitxu Arozena bertsolari lesa-
karrarekin. Bertsozale Elkarteak ekoiztutako materialarekin lan eginen dute bi
helbururekin: alde batetik, zonaldean ikasleen eta gazteen artean bertsozale-
tasuna eta ahozko literaturarekiko zaletasuna bultzatzea; eta bertzetik, ikasle-
en irudimena eta berezkotasunaren garapenari laguntzea.



HERRIZ HERRI | 41
ttipi-ttapa | 531 zbk.

2010.11.25

LESAKA

FUTBOL ZELAIA � 133.000 EUROKO INBERTSIOA

Mastegiko
aldagela berriak
inauguratu dituzte
azaroaren 13an
Belar artifiziala
aldatzeko
asmoa dauka
Beti Gaztek,
abudo 14 urte
beteko baititu

Aitor AROTZENA
Mastegi futbol-zelai-

koaldagelaberrieninau-
gurazioofizialeanekital-
di hunkigarria egin zen
azaroaren 13an. Beti
Gazte elkarteko lehen-
biziko bazkideak, 95 ur-
te dituen Justo Urkijo
Bizkarguenagak, egin
zuen zintaren mozketa.
Olaia Iantzik eta Urkijo-
renbibirbilobek,Manex
Larraldek eta Naroa Vi-
llalvak, zintari eutsi zio-
ten. Zinta moztu eta al-
dagelak inauguratutzat
emanondotik,Nafarroa-
ko Futbol Federazioko
Felix Gonzalezek oroi-
garri bat emanzionJus-
to Urkijori, Federazioa-
ren korbata, hain zuzen.
Salvador Iantzi Beti

Gazteko presidenteak
ere elkartearen intsignia
eman zion eta eskerrak
eman zizkien, bi federa-
zioei, Udalari eta Nafa-
rroako Kutxari. Izan ere,
133.000 euro inguruko
inbertsioa egin da alda-
geletan.EspainiakoFut-
bol Federazioak 60.000
jarri ditu, Udalak 50.000
eta Nafarroako Kutxak,
23.000,ZukAukeratuZuk
Erabakiprogramarenbi-
dez.

Orain,Mastegikobe-
lar artifiziala aldatzeko
asmoadago,1997anja-
rri baitzen eta geroztik
aunitz erabili da. Salva-
dor Iantzirenustez, «be-
lar honi ez zaio bi urte
bainogehiagogelditzen,
etahorregatikaprobetxa-
tu dugu federazioetako
agintarien bisita lagun-
tza eskatzeko». Hauek
dirulaguntza emateko
prest azaldu dira, baina
oraindikbehinbetikoaur-
rekonturikezdagoenez,
kopurua zehaztu gabe.
Gaur eguneko
belarrarengai-

neanberriajartzeaaztert-
zen ari da Beti Gazte,
horrek%40 jaustenbai-
tu gastua, baina aldi be-
rean, bertze zenbait lan
egiteko ere aprobetxatu
nahida. Izanere,zenba-
it tubo hondatuak dau-
denez, ureztatze siste-
maaldatubeharko litza-
teke eta alboetako por-
teriak ere aldatu nahi di-
ra.

Mendi abesbatzak
kontzertua

Doneztebeko Mendi
abesbatzak kontzertua
eskainiko du abendua-
ren 3an, Xabierko Fran-
tziskorenegunean,egu-
erdianSanMartinelizan.
Gobernuak antolatu du
emanaldia, Nafarroaren
Egunaren barrenean.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

700 lagun sartu ziren Udazkeneko Azokan
LesakakoZerbitzuenElkarteakUdalaren laguntzaz
antolatuta Udazkeneko Azoka egin zen azaroaren
7an frontoian. Euro bateko sarrerarekin, Elkartea-
ren logotipoa zuen giltzaria jaso zuten bezeroek.
Denera, 700 bat lagun sartu ziren sarrera ordain-
duta eta Udaberrikoan baino jende guttixeago bil-
du arren, orokorrean gustura zeuden merkatariak.
Orain, ortzeguneko Feria Egunean 1.000 euroko
bonoa zozketatuko dute merkatariek eta irabazle-
ak, azaroaren 27an egin beharko ditu erosketak.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Beti Gazteko argazki lehiaketaren lehen saria Bizkaiara
48 argazkilarik 139 argazki aurkeztu dituzte Beti Gaztek antolatutako argazki
lehiaketara. Lehen saria, 300 euro, Berangoko Javier Pedro Fernandez Ferre-
rasen Luchadores lanarentzat izan da. Bigarren saria, 200 euro, Bergarako Be-
nito Canteroren Tre Zimera begira argazkiarentzat eta hirugarrena, 100 euro,
Bergarako Juan Jose Lopez Azurmendiren Behelainoa larrean argazkiarentzat.
Beti Gazteren 70. urteurrenaren ospakizunekin zerikusia duen argazki onena-
ren sari berezia Irantzu Pastor Ordoki lesakarrak eskuratu du Domikoren ba-
besean lanarekin. Argazkiak hilabete bukaera bitarte ikusgai izanen dira, aste-
lehentik larunbatera 18:30etik 20:00etara eta igandetan 11:30etik 13:30era.

Ba al zenekien…
Irailaren 30eanbukatu den 2009/2010 nekazari-
tza urtean San Anton ingurua izan dela Nafa-
rroan euri gehien bildu den lekua, metro koa-
droko2.277 litro.Egunbakarreanere,bertanbil-
duzeneuririkgehien,165,4 litroekainaren16an.

?
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AISIALDIA � LARRABURUA ELKARTEA

Mus Txapelketa
jokatzen ari dira
aurten XIX. aldiz
Larraburuakoak
Abenduaren
17ra arte ariko
dira lehian

Irune eta Itsaso
Urteak dira Larrabu-

ruanmustxapelketakan-
tolatzen hasi zirela eta
aurtenereezdutehutsik
egin. 2010eko mus txa-
pelketa, XIX.a, hain zu-
zen,azaroaren14anha-
si zen Larraburuan. 10
bikote ari dira parte har-
tzenetaabenduaren17ra
arte iraunen du.

Abenduaren 27an,
berriz, bazkaria eta tro-
feoak banatzea izanen
da. Jose Javier Zubieta
eta Joxe Mari Arburua
antolatzaileek erran du-
tenez, bikote irabazleak
txapela eta trofeoa har-
tuko dute eta bigarren,
hirugarren eta laugarren
bikoteek trofeoa.

Bortzirietako Mus
Txapelketa
BortzirietakoOsasuna-

zaleekantolatutakoMus
Txapelketaren Etxa-
larkokanporaketaortzi-
ralhonetan,azaroak26,
jokatuko da Herriko
Ostatuan.23:00etanha-
siko da eta ordura arte
apuntatzen ahal izanen
da.

Dantzadi
Nafarroako Kantu
Txapelketan

Etxarri-Aranatzen
azaroaren 7an eta Be-
rriobeitinazaroaren13an
egin ziren Nafarroako
KantuTxapelketarakobi
kanporaketak. Eta pun-
tuazioa kontuan hartuz,
herriko Dantzadi taldea
pasatu zen joan den la-
runbatean, azaroak 20,
jokatzekoa zen finalera.

Taldeko laupartaide-
ek eurek sortutako kan-
tarekin aurkeztu ziren:
Davidek baxua, Iñigok
bateria, Itsasok gitarra
eta Irunek trikitixa joz.
Abendua izan zen kan-
tatu zuten abestia.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Edertasun ikastaroa
Herrian gero eta ikastaro gehiago antolatzen badira ere, ez genuen horrelako-
rik oraindik izan. Pili Arrolak edertasun ikastaroa eman zuen azaroaren 6an Iha-
rrian. Mari Kay markaren ordezkaria da bera, eta aurkezturiko kremak garesti-
ak baina hagitz onak direla erran zuen, Telecinco katean jendea moldatu eta
edertzeko kremahauek erabiltzen dituztela gehituz. Ikastaroaren akaberanpar-
taide bakoitzak krema bat hartu zuen opari eta bere produkturen bat erosteko
aukera ere izan zen. Jendea interesaturik egonez gero, berriro ere ikastaroa an-
tolatuko luke Pilik.

ARGAZKIA: ANGELA IRISARRI

Onddo ikusgarria
Duela egun batzuk,
IturraldekoBorda ingu-
ruan, Angela Irisarrik
aurkitu zuen argazkian
ageri den onddo erral-
doietaarrarohau.Lan-
dagain eskolara era-
man zuen eta gela gu-
zietan barrena pasatu
zuten ikertzeko. Erran
dutenez,erditikpuska-
tu zutenean, barrena
zuri-berdeska zuela
ikusi zuten.
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IGANTZI

KULTURA � ABENDUAREN 5ETIK 8RA

‘Igantzi besta giroan’ erakusketa
ikusgai izanen da Kultur Egunetan
Euskara
Batzordeak lau
egunez hainbat
kultur ekitaldi
antolatu ditu

TTIPI-TTAPA
Igandearekinhasieta

asteazkenabitarte,gaz-
tetxo nahiz helduek go-
zatzeko moduko ekital-
diak prestatu ditu Eus-
karaBatzordeak. Aben-
duaren 5etik 8ra izanen
diraKulturEgunak.Egu-
nezegun,hau izanenda
egitaraua:

IGANDEA, ABENDUAK 5
• 16:00etan haurrentza-
kozineaetakrispetakZi-
berrean.
• 17:45ean haurrentza-
kozineaetakrispetakZi-
berrean.
• 19:00etan helduen-
tzako antzerki emanal-
diaBaratzondon:Ainhoa
Alberdi & Iraia Elias tal-
deakEtaKarmele? ikus-
kizuna eskainiko du. Bi
emakumeren arteko el-
karrizketa umoretsua,
eroa eta gazi-gozoa,
pentsamenduzentzudu-

netik egoerarik absur-
duenera pausu ttiki bat
bertzerikezdagoelaera-
kusten diguna. Guztia-
renerdiguneKarmeleda.

ASTELEHENA, ABENDUAK 6
• 18:00etan opil ikasta-
roa Biltokin. Nahi duen
guztia joaten ahal da.
AnuntxietaMªLuisaari-
kodira irakasten.Ondo-
tik dastaketa izanen da.

ASTEARTEA, ABENDUAK 7
• 16:00etan haurrentza-
ko ipuin ilustratuen tai-
lerra eskolan, Iraia Oki-

narekin. IraiaOkinakZir-
kuaamets ipuineko ilus-
trazioak egin zituen, eta
haurrekin eginen duen
tailer honetan horren
inguruan ariko da.
•17:30eanZirkuaAmets
erakusketaeskolan.Haur
Hezkuntzako ikasleek
ipuin horren inguruan
egin dituzten lanak era-
kutsiko dituzte.
• 19:00etan Oskar Txo-
perenaren hitzaldia Zi-
berrean:ParrokikoArtxi-
boa, Igantziko iragana-
ren lekukoaberatsa.Os-
kar Txoperena hainbat

urtetan aritu da parroki-
ko artxiboa begiratzen,
eta hortik gure herriaren
historiari buruz hainber-
tze informazio atera du.
Hitzaldia horren inguru-
an izanen da.

ASTEAZKENA, ABENDUAK 8
• 11:30etik 18:00etara
Igantzi besta giroanera-
kusketa Baratzondon.
Urtero Biltokik antola-
tzen duen erakusketak
aurten herriko hainbat
jairen ingurukoa izanen
da.Kabalgata,ortzegun
gizen,inauteriak,sanjoa-

nak, sanmigelak, ome-
naldiak...etaherrianiza-
ten diren bertzelako jai
eta ospakizunekin zeri-
kusia izaten ahal duen
edozein material (oroi-
garriak, blusak, argazki-
ak, programak...) bildu
etaerakusketanparatu-
ko dituzte. Bide batez,
herritarrei etxean izaten
ahaldituztenpuskakera-
kusketarako uzteko dei
egin du Biltoki elkarte-
ak. Bilketa abenduaren
4an 18:00etatik 20:00-
etaraeginendaBiltokin.
• 12:00etanbizkotxo le-
hiaketa Biltokin. Ordu-
bete lehenago Biltokin
aurkeztu behar dira.
• 19:00etan bizkotxo
dastaketa Biltokin.

XXV. Mus eta
partxis txapelketak

AurtenXXV.aldizegi-
nen diren mus eta par-
txis txapelketetan parte
hartzekoabenduaren8a
baino lehenemanbehar
da izena Biltokin, biko-
teko 25 euro ordaindu-
ta. Mustxapelketaaben-
duaren 18an eta partxi-
sekoa 19an hasiko dira.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean hainbat postre eta tortilla dastatzeko aukera izan zen Kultur Egunetan.
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ARANTZA

UDALA � LANPOSTU DEIALDIA 2011RAKO

Herriko eraikinen
garbiketarako
lehiaketa publikoa
zabaldu du Udalak
Proposamenak
azaroaren 30era
bitarte aurkez
daitezke

Nerea ALTZURI
Hurrengourteari be-

gira, medikuaren kon-
tsulta,HerrikoEtxea, lu-

doteka, baskulaetaes-
koletako garbiketa la-
nen esleipena egin du
Udalak bando bidez.

Informazio gehiago
nahi izanezgero,baldin-
tzapleguaHerrikoEtxe-
ko idazkaritzan eskura
daiteke, baina jakin, in-
teresa izanezgero,pro-
posamenakaurkezteko

epea azaroaren 30ean,
heldu den asteartean,

14:00etanakautukode-
la. Plegu itxien irekiera

hurrengoudalekobilku-
ran eginen da.

ARGAZKIAK: BERTSOA.COM

Kultur Egunetako bertso saioa Hitzetik Hortzeran
Giro ederrean eta erantzun onarekin joan ziren Kultur Egunak. Horren harira, aipa-
tzekoa da, Hitzetik Hortzera saiokoak Ekaitza Elkartean egin zen bertso afariko
irudiakhartzen izan zirela. Azaroaren21eanemititzekoak ziren, bainabakarrenba-
tek ikusi ez badu, www.bertsoa.com-en orduko giroa eta bertsoak ikusgai ditu.

Abenduaren 31rako
apuntatu behar da

N.A.
2011koekainaurrutidagoe-

laematendu.Halere,bidaiabat
aitzinetik antolatu behar duen
horrentzat, zenbat eta lehena-
go lotu, orduan eta hobe. He-
rriko kronika idaztendugunur-

teotan,hainbatherrialderendes-
kribapena egin dugu eta mun-
duko hainbat toki ezagutu di-
tuzte herritar batzuek. Azken
urteetan, herritarrak zein ingu-
ruko aunitz batu dira bidaiari-
entaldera.Ongiantolatuetagi-
datuz gero, lagun aunitzek ize-
na ematen du. Martin Legarra
apaizak hartzen du guzia lo-
tzeko ardura.

Ekainaren13tik 21eraFran-
tzialdera joanen dira. Xeheta-
sun batzuk aipatuz, erran, Iru-
ñetik Nantez aldera abiatuko
direla eta Rennes, Vannes,
Quimber,SaintMalo,Roueneta
Paris ere ezagutuko dituztela.

Bidaiarenprezioa 1.170 eu-
rokoada.Garraioa, gidaria, lau

izarreko hoteletan egonaldia,
hotel eta jatetxeetako hainbat
zerbitzu, bisitatu beharreko le-
kuetarako sarrerak, eta bidaia
asegurua prezioan sartzen di-
ra. Abenduaren 31 da apunta-
tzekoazkeneguna(948634030-
Martin).350eurokoseinaleaere
utzi behar da.

Frantziara eginen da
hurrengo urtean
opor bidaia

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA
Paris izanen da bidaian

ezagutuko tokietako
bat.
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SUNBILLA

Jokoak, ipuin
kontalariak,
bazkaria eta
musika izanen
dira

I. ARRIETA/TTIPI-TTAPA
Beintza-Labaien,

Eratsun, Ituren, Lega-
sa,Narbarte,Saldiaseta
Sunbillako eskoletako
neska-mutikoen topa-
leku bihurtuko da ortzi-
ralhonetan,azaroak26,
Sunbilla. Malerrekako
eskola ttikienegunaan-
tolatu baitute zazpi he-
rrietako eskolek elkar-
lanean.161 ikasledituz-
te aipatutako ikaste-
txeek eta denak ez ba-
daere, horietakoaunitz

bilduko dira. Aurten le-
hen aldiz antolatu den
ekimenhonenhelburua
ikasleen arteko harre-
manak sendotzea eta
horrekin batera, ekin-
tzakeuskarazegiteada.

GOIZ ETA ARRATSALDEZ
Herri bakoitzetik gu-

rasoekin etorriko dira
haurrak autoetan eta
buelta ere hala eginen
dute.09:30eanelkartu-
ko dira eta 16:00 arte
ongipasatzekohainbat
jarduera izanendituzte.

Ikasleak hiru talde-
tanbanatukodira: Haur
Hezkuntzakoakaldeba-
tetik, Lehen Hezkun-
tzako lehen ziklokoak
bertzetik eta hirugarren
taldeanLehenHezkun-
tzako bigarren eta hiru-

garren ziklokoak. Aldi
berean,hiru txokoanto-
latuko dituzte: haur jo-
koen txokoa, Pel lo
Añorga ipuin-kontala-
riarenaetamahai jokoe-
na. Ikasleakbatetikber-
tzera ibiliko dira.

Eguerdian pilotale-
kuan bazkalduko dute
eta ondotik,musika ere
izanen da. Etxerako bi-
deahartuaitzinetik, txo-
kolatada izanen dute.

Eskolako jangela
Ikaslekopuruarengo-

rakadarenaitzinean,es-
kolako jangela haundi-
tu ala bertze gela bat
egokitzekoasmoadabil
ahozaho.Denaden,Pa-
koErrandoneaalkateak

oraindikezdagoeladeus
ereerabakiaadierazidio
TTIPI-TTAPAri, baina
«oraingo jangelaren pa-
reta bota gabe, ate bat
egin daitekeela» azaldu
digu.Denborakerranen
du zer gertatuko den.

OSPAKIZUNAK � MALERREKAKO IKASTETXE TTIKIAK

Eskola ttikietako
ikasleen topaketa
eginen da ortziral
honetan

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Dantzarien jaialdi ederra
Ikuskizun ederra eskaini zuten dantzariek azaroaren 6an herritarren aitzinean,
eta herritarrek ere ederki erantzun zuten. Adin guzietako 50 bat dantzari elkar-
tu ziren jaialdirako espreski dekoratutako pilotalekuan, eta urte osoan egiten
duten lanaren zati bat erakutsi zuten. Saioaren ondotik, dantzari helduek Eli-
zondoko Eskisaroi jatetxean afaldu zuten eta ttikiek kanpinean.

Ba al zenekien…
Google bilatzaileko irudietan Galicia paratuta
lehenbiziko argazkian Sunbilla ageri dela?

?
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MALERREKA � ALDI BATERAKO LANPOSTUA

Kudeatzailea eta kontuhartzailea hartzeko
deialdia egin du Mankomunitateak
Probak
abenduaren
15ean eginen
dira

TTIPI-TTAPA
Idazkari-kontuhar-

tzaileaetakudeatzailea
behar dituMalerrekako
Mankomunitateak, eta

horretarako, lanpostu
deialdia egin du. Aldi
baterako lana izanen li-
tzateke, sei hilabetera-
ko,etagehienez lanpos-
tua behin betiko bete
arte luzatzenahalkoda.
A mailari dagokion or-
dainsaria izanen luke
langileaketaplantilaor-
ganikoan onartutako
osagarriak.

Interesatuakazaroa-
ren30abaino lehenDo-
neztebekoEnpleguBu-
legoan inskribatuak
egotea ezinbertzekoa
izanen da eta jakin,
deia ld iko oinarr iak
Enplegu Bulegoan eta
Mankomunitateko bu-
legoandaudela.Probak,
berriz, Sunbillako He-
rriko Etxean eginen di-

ra, abenduaren 15eko
goizeko 9etan.

Bertso afaria
abenduaren 11n

Urterobezala,Gazte
Burrunba Taldeak ber-
tso afaria antolatu du
abenduaren11rako. Iker
ZubeldiaetaJexuxMa-
ri Irazu gonbidatu di-

tuzte eta Aranzoko el-
kartean izanendasaioa,
21:30etik aitzinera.

TXARTELAK
Afarira joan nahi du-

tenentzat, txartelak Titi
ostatuan paratzekoak
dira salgai, 25 eurotan
Burrunbakobazkideen-
dakoeta30eurotangai-
nerakoendako.

DONEZTEBE

Talde guztien aurkezpena
igande honetan eginen
du Erreka Elkarteak

Zortzi talde eta 140
jokalari.Halaxedituden-
boraldi honetan Erreka
Kirol Elkarteak, eta ho-
rienguztienaurkezpena
eginen du igande hone-
tan, irailak 28, kiroldegi-
an.Horrezgain,egunbe-
rean eta aurkezpenaren
aitzinetik, senior taldea-
renpartidagarrantzitsua
jokatuko da: Erreka A-
Anaitasuna. 11:30ean
hasiko da lehia eta par-
tida akitzean eginen da
talde eta jokalarien aur-
kezpena.

SASKIAREN ZOZKETA
Aitzinekourteetanbe-

zala, Erreka Elkarteak
Eguberrietako saski
ederra zozketatuko du
abenduaren18an,larun-
batarekin. Elkartearen
egoitzaneginendazoz-
keta, 13:00etan.

Saski konpletoaegin
dute aurten ere: mendi
bizikleta, mikrouhin-la-
bea,telebista,zuku-ma-
kina, sandwich-ontzia,
turroiak, urdaiazpikoa,
ardoa, likoreak... Dene-
tarikduzareaketabole-

toakkomertzioetandau-
desalgai.Elkarteakurte

osoanegitenditueneki-
menak finantzatzeko

erabiltzen da zozketatik
ateratako dirua.

ARGAZKIA: ERREKA ELKARTEA

Meoki eta Mindegia non, doneztebarrak han
Denboraldi ederra egiten ari dira Ibai Meoki eta Niko Mindegia San Antonio-
ko bi jokalariak, eta herriko zaleak gozatzen ari dira horrekin. Jarraitzaile au-
nitz dituzte herrian eta Iruñeko partidetara ez ezik, etxetik kanpokoetara ere
joaten dira. Hori ikus daiteke, adibidez, argazkian. Logroñon ateratakoa da.



48 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 531 zbk.

2010.11.25

ITUREN

OSPAKIZUNAK � IBINTZA KULTUR TALDEA

Kultur ekitaldiz
beteta dator
aurtengo
abendua
Abenduaren
4an haurren
eguna eginen
da

Arkaitz MINDEGIA
Etortzeardagoenzu-

bi honetan, Kultur Egu-
nakantolatzenditu Ibin-
tza Kultur Taldea urte-
ro.Bainaaurtengoanhi-
labete osoan hainbat
ekitaldi eginen ditu.
Abenduaren 3an, erra-
terako, ilubarrean He-
rriko Etxeko Ganbaran
talo-jatea izanenda,eta
tripa ederki bete ondo-
tik,mus txapelketa egi-
nendagoizekoordu tti-
kiak arte.

Abenduaren 4an,
berriz, haurren eguna
izanenda:goizeanhau-
rrendako tailerrak egi-
nen dira, eguerdian
haurren bazkaria Gan-
baran eta arratsaldean
haurrentzako ikuskizu-
na izanen da.

Ekitaldi hauekaben-
duhasieran izanenbadi-
raere,aipatubezala,hi-
labeteosoanekitaldige-
hiago izanen dira, eta
aurrerago aipatuko di-
tugu gainerako hitzor-
duak.

BOLETOAK
Hainbat ekitaldi an-

tolatzen ditu urte oso-
an Ibintzak, eta horiek
finantzatzeko diru iturri
garrantzitsuakdirenbo-
letoak lasteraterakodi-
raetaherrikokomertzio
eta ostatuetan paratu-
ko dira salgai.

Bestalde, Kultur Tal-
detikdeialdia luzatudie-
te herritarrei kide berri-
ak behar dituztelako
ideia berriak aitzinera
eramateko.

Eskolako berriak
Ortziralean, azaroak

26, Sunbillan Malerre-
kakoeskola ttikienegu-
na ospatuko da, eta
zazpi eskolatako haur,
guraso eta irakasleek
parte hartuko dute, eta
tartean izanen dira Itu-
rengo eskolakoak ere.

Bertzalde, eskolako
Guraso Elkarteak bole-
toak paratu ditu salgai.
Eurobateanerosdaitez-
ke eta zare eder bat zo-
ketatuko dute. Boleto-
akabenduaren22abai-
no lehen erosi beharko
dira, egunhorretanegi-
nen baita zozketa es-
kolan, Eguberrietako
bestaren barne.

ARGAZKIA: AINARA GARCIA/NOTICIAS DE GIPUZKOA

Joaldunak lehenbizikoak Behobia-Donostiako helmugan
Korrikalari profesional eta afizionatuek hitzordu handia izaten dute azaroan Beho-
bia-Donostian.Hainbattokitatiketorritakomilakalagunelkartzendira,baitaeskual-
dekoak ere. Eta aurtengoan iturendarrak ere han izan ditugu. Ez, ordea, korrika-
lariak, joaldunak baizik. Beraien arteko erronkari eutsiz, joaldunak hilabete batez
hortxe aritu dira entrenatzen eta egun haundian, 06:30 aldera dena prest zutela
joare soinuak hasi ziren Behobiako sarrera ondotik. Ibilbideko malda, zelai eta ki-
lometroak pasatuz, atsedenaldietan estiratuz eta herritarren laguntza, edari eta
animoekin aurrera eginez, nahiz eta azkenerako hankak pixka bat kargatzen ha-
siak izan, Donostian bildu zen jendearen harridura eta animoekin helmugatik pa-
satu ziren. Egindakoaren ilusioarekin, besarkatu, argazkiak atera eta podiumera
ere igo ziren. Ondotik joareak kendu eta La perla bainuetxera joan ziren, eta gero
bazkari eder baten inguruan ospatu zuten. Ondorioak izanen zituzten biharamu-
nean baina egin dutena azpimarratzekoa bada behintzat. Zorionak!

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Besta parte-hartzaileak
Eguraldiak emandako pausaldia aprobetxatuz –ortziralean eta larunbatean, hi-
lak 12 eta 13, eguraldi ona egin zuen–, parte-hartzaileak izan dira aurtengo Aur-
tizko bestak. Mus txapelketan, adibidez, hamar bikotek parte hartu zuten, eta
herri bazkarian 50 lagunetik goiti bildu ziren. Haur, gazte zein helduek gozatu
dute San Martinetan.
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GIZARTEA � HAUR ETA GAZTETXOEN TXOKOA

Ludotekaren funtzionamendurako
kultur elkarte bat sortzea proposatu da
Gurasoek
abendu
hasieran ireki
nahi dute

Fermin ETXEKOLONEA
Abenduhasierarako

zabaldunahidutegura-
soek ludoteka, eskola
zaharraren beheko so-
lairuanegokitudenhaur
eta gaztetxoentzako
txokoa.Etanola funtzio-
natuko lukeen erabaki-
tzerakoan, kultur elkar-
te bat sortzearen alde
egindutegurasogehie-
nek. Iritzi horretakoak
zirenazaroaren5ean lu-
dotekaren harira egin
zen lehenbiziko bileran
elkartuziren20-25gura-
soetat ik geh ienak.
Joan den larunbatean,
hilak 20, bertze bilkura
bategitekoazuten,kon-
tua hobeki zehazteko.

KUOTAK
Hasierako proposa-

menarenarabera, ludo-
tekara joaten den haur
bakoitzari kuota bat
kobratuko zaio hilabe-
tean. Haur bakoitzeko
hilean 8 euro ordaindu
beharko litzateke; bi

haurrekin 12 euro eta 3
haurrekin 16 euro.

Asteburuetan baka-
rrik joanez gero, erdia
kobratukolitzateke:haur
bakoitzak 4 euro eman
beharko lituzke; bi haur
izatekotan5euroetahi-
ru haurrekin 8 euro.

Noizbehinkakoenka-
suan, ludotekara joaten
direnaldibakoitzekoeu-
ro bat kobratu nahi du-
te gurasoek.

ORDUTEGIAK
Astelehenetan izan

ezik, haur eta gazte-

txoen txokoa ia egune-
ro zabaltzeadaguraso-
en asmoa: asteartetik
ostiralera 17:00etatik
19:00etara irekiko lituz-
ke ateak. Larunbat eta
igandetan, aldiz, goize-
anbi orduz eta arratsal-
deanbertzebiorduzza-
balduko litzateke.

Lortzendendiruaren
arabera, arduradun bat
hartu ala ez ere eraba-
kiko da.

Bake-epaile bila
Orain arte Ikazpeko

Sebastian Indakotxeak
bete duen bake-epai-
learenpostuahutsikda-
go. Hortaz, norbaitek
bake-epaile izan nahi-
ko balu udaletxera joan
beharko luke, eta inor
aurkeztenezbada,Uda-
lakberak izendatuko lu-
ke herritarren bat. Ba-
ke-epaileazgain,honen
ordezkoa ere behar da.

ZUBIETA

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA
Haur eta gaztetxoentzako egokitu da eskola zaharraren beheko solairua.
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NARBARTE

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 4AN ETA 5EAN

Aizkora eta motozerra apustua
jokatuko da San Andresetan
Bazkarirako
txartelak Esther
janari-dendan
eta Herriko
Ostatuan daude
salgai

TTIPI-TTAPA
AurtengoanSanAn-

dresak abenduaren 4
eta5ekoasteburuanos-
patuko dira eta horren
harira, hainbat ekitaldi
antolatu dira bi egune-
tan.

LARUNBATA, ABENDUAK 4
• 12:00etan:motozerra

etaaizkoraapustuapla-
zan.
• 14:00etan: bazkaria
Herriko Ostatuan.
•Arratsaldeandantzal-
dia Santxotenaren es-
kutik.

IGANDEA, ABENDUAK 5
• 16:30ean: mus eta
partxis txapelketakHe-
rriko Ostatuan.

OHARRA
Bazkariko txartelak

erosteko Esther janari-
dendan edo Herriko
Ostatura jobehardaeta
horretarakoazkenegu-
na,asteazkenhau,aza-
roak 24, da.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Andresetako bazkaria Herriko Ostatuan.

DONAMARIA

IKASTAROAK � ESKULANGINTZA

Artisautza
ikastaroa antolatu
nahi da urtarriletik
aitzinera
Abenduaren
20a baino
lehen apuntatu
behar da
liburutegian

Iñaki TELLETXEA
Negua ate joka du-

gu eta garaiko arratsal-
de ilun eta hotzak pa-
satzekoartisautza ikas-
taro bat martxan para-

tu nahi da. Urtarrilean
hasita, bi hilabetez, as-
tean behin bi orduko
saioak emanen lirateke
erabileraanitzeko loka-
lean.

IZEN-EMATEA
Ikastaroanpartehar-

tu nahi duen guztiak
abenduaren 20ra bitar-
te herriko liburutegian
ematen ahal izanen du
izena.

Behin taldeaosatzen
denean, orduan ados-

tuko litzateke artisau-
tza saioak zein egune-

tan eta zein ordutan
emanen diren.

UTZITAKO ARGAZKIA

95 kiloko basurdea Donamaria eta Oizko ehiztarien eskuetan
Joan zaigu aurtengo uso ehiza garaia ere eta azkeneko urteotan bezala, ehizta-
riak nahiko deskontentu agertu dira denboraldiarekin. Uso ehizaz aparte, ba-
surdeetan ere ibiltzen dira herriko ehiztari batzuk. Argazkian ikus dezakezue.
Donamaria eta Oizko talde honetan Periko Etxegiak hil zuen 95 kiloko basur-
dea. Hori duk bitxua hori!
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LEGASA

OSPAKIZUNAK

Egun osoko
egitaraua prest
larunbateko
Kattalin
Egunerako
Goizeko
gosariarekin
hasiko dira
ekitaldiak

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, aza-

roa iristeakKattalinbes-
ta hurbil dugula erraten
digu legasarroi.Etaaur-
tengoan, larunbat ho-
netan, azaroak 27,
ospatukoduguKattalin
Eguna.Erran,berezKa-
ttalin Eguna azaroaren
25ean izaten dela, bai-
na aste tartez denez,
hurrengo larunbatera

pasatzea erabaki da.
Normalean eguneko
ekitaldi nagusia bazka-
ria izaten da, 60-70 la-
gunbiltzen dituen otor-
dua, hain zuzen.

EGITARAUA
• 09:30ean gosaria.
• 10:30ean haurrenda-
ko joko klasikoak.
•14.00etanbazkariaeta
ondotik zozketa.
• 17:00etan DJ Joxe
Mari.
• 19:00etan kutxen jo-
koa helduentzat.
• 21:00etan afaria.
• 22:00etatik 00:00eta-
ra DJ Joxe Mari.

UTZITAKO ARGAZKIA

Malerrekako Gazte Asanbladaren zozketako saria Leitzara
Malerrekako Gazte Asanbladak argazki lehiaketa antolatu zuen irailaren 25ean
Legasan. Eta egun horretan egin zuen uda guztian saldutako Gazte Zozketa-
ren boletoen zozketa. Lehenbiziko zenbakiaren jabea, ordea, ez zen agertu eta
berriz egin behar izan zuten. Kasu honetan, saria Leitzara joan da. 372 izan zen
bigarrenez zozketa egin eta atera zen zenbaki sariduna. Eta zenbakiaren jabea,
berriz, argazkian ageri den Maitane Billabona leitzarra izan da. Saria ondoan
duela ageri da.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bazkaria izaten da Kattalin Eguneko ekitaldirik jendetsuena.



Herri
bazkarirako
txartelak
Amaiarenean
daude salgai

Esteban AROTZENA
JoxemielBarandiara-

nekeuskaldunontzatmi-
tologikoazelaesatenzu-
en animaliak, betizuak,
alegia, orain arte izan ez
duen protagonismoa
hartuko du larunbat ho-
netanospatukodenFe-
ria berrituaren zazpiga-
rrenedizioan.Antolatzai-
le taldeaetabetizuen ja-
bebatzuenartekoelkar-
lanari esker eginen da
hau, buru kopuru polit
batenpresentziaziurtatu
baitute abeltzainek.

Aiseulertzekomodu-
ko arrazoiengatik eman
diote antolatzaileek be-
tizuari leku berezia aur-
tengo –eta akaso hu-
rrengo urteetako– Feri-
an. Oraintsu arte gal-
tzear egon den arraza
autoktonohonetako700
buru inguru daude Eus-
kal Herrian, Nafarroan
400 eta hauetatik 200
gure larreetan edo he-
rrianalatzendira. Sei ja-
berenak dira denak.

FERIAK BI GUNE
Abeltzainak,nekaza-

riak, artisauak…Etapu-
blikoa aurreko edizioe-
tanbainoerosoagoego-
nen da aurten, Feria bi
gunetanbanatukobaitu
antolakuntzak. Animali-
ak, betizuak barne, Txi-
no auzoko pilotaplaza

irekian egonen dira eta
postuak plazan. Horrez
gain,bestehainbatgune
ereerabilikodira.Esate-
rako,zaharrenelkarteko
zenbait kide zohian ari-
ko dira Belakotarren
etxe aurreko lursailean.

HERRI BAZKARIA
Aurrekoetan bezala,

ehunka lagun Lubineko
frontoian elkartzen ditu-
en bazkaria izanen da
aurten ere festa haundi
honen ardatz. Gogoan
izan,bazkarirakotxarte-
lakAmaiareneandaude-
la salgai (948 514242).

Janari-edariek, baz-
kaltiarrenumoreak,goi-
zean hildako zerriaren
zozketak etaModesto-
renmusikakosatzendu-
ten koktelak eguneko
festaborobiltzenederki
lagundukodute.Gaue-
koa beste kontua iza-
nen da.

Gazte topaketa
Hilaren13koeskual-

deko gazte topaketa
Goizueta eta Aranoko
gazteen topaketa izan
zenazkenean,Aresoeta
Leitzakoekerantzunes-
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GOIZUETAGOIZUETA

OSPAKIZUNAK � LARUNBAT HONETAN FERIA

Betizuek
protagonismo
berezia izanen dute
larunbateko Ferian

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Txinga eta aizkora txapelketak abenduaren 5ean
Abenduaren 5ean 12:00etatik aurrera bi zapel egonen dira jokoan Lubineko fron-
toian eginen den herri kirol jaialdian. Aurrena, Euskal Herriko gizonezkoen txinga
txapelketareko finala jokatuko da. Eta ondoren, Nafarroako bigarren mailako aiz-
kolariena. Argazkian ikus daitekeenez, iaz leporaino bete zen frontoia.

ARGAZKIAK: ESTEBAN AROTZENA

Zaharren Eguna giro ederrean
Egunederraigarozutenherrikozaharrenekberaieieskainitakoegunean.Argazkiko
hauek jaso zituzten bezperan jokatutako truk eta museko txapelketetako sariak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Badira nonbait onttoak...
Onttodenboraldiaezdaoparoegia izanaurten,baina
Anderrek kolpe polita eman zuen orain egun batzuk.

kas xamarra eman bai-
tzioetan Gizarte Zerbi-
tzuen deiari. Dena den,
ausentzia horrek ez zu-
en festazapuztu,egun-
pasa eta gaupasa ede-
rra egin bai-
tzutenbildu-
takoek.

Baialtzinikin…
ArnaldoOtegiaskatzekoeskatuduten250per-
tsona ezagunen artean Asier eta Aimar Olai-
zola daudela?

?
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OSPAKIZUNAK � BALORAZIO ONA

Ederki jantziak
gelditu dira San
Martin festak
Ohitura zaharra
ezagutarazi du
Anttoniok
kanpaiak joz

Ainhoa ANSA
Goizean prestakun-

tzekin hasi eta arratsal-
dean ere bazen zeregi-
na. Kanpandorreko ar-
giaklehenagojarriakzeu-
den eta kanpaiak jotze-
ko ordua baino lehen
AnttonioExkerraerekan-
pandorrean agertu zen.

KamarakpiztuetaAn-
ttoniok kanpandorreko
bi kanpaien sokak bere
tokianjartzeariekinzion.
Bitartean jendea hurbil-
tzen joan zen eta plaza
atarianirakurrizuenMai-
derrekaurretikprestatua
zuen testua: «Aranoko
elizan2kanpanadia,bat
larriya –dan– ta bestia

agudoagoa edo bizigua
–din–.Geoizanbiharzun
beste bat eliza sartu au-
rretik sakristitik apezak
omonagiluk jotzen zue-
na. Hura polea batekin
eoten omen zen ta nahi
zenhainadenbuanbuel-
takaerailtzenomenzen,
dindin dindin dindin...
Guk lehenbiziko biyekin
ingo gu joaldiya».

Anttoniokgaraibate-
an ikasi bezala jo zituen,
Maiderrek azaldu ahala,
argiezkila, angelusa,
amaezkila eta keda, jai
bezperakojoaldiak,me-
za aurretik jotzen zire-
nak... eta hortik aurrera
joarazi zizkionak hauek
izanziren:nonbaitezus-
tean sua pizten zenean
jotzen zirenak, udanha-
rria botatzeko arriskua
zeneankonjuroarekinba-
tera jotzen zirenak, nor-
baithiltzenzenekoaketa

festaren bat zenean jo-
tzen zirenak.

Anttonio gustura ari-
tu zenetaherriko jende-
ak gogora ekarri zituen
garai haiek. Joaldi hau-
enzergatiaezagutzenez
zuenak ere ikasteko au-
kera izan zuen eta festa
polita izan zen.

Gero Ganbaran izan
zenPianobatBertsotan-
en kantaldira ere jende
asko igo zen. Giro oso
polita sortu zen eta Xa-
bier Legarretak eginda-
ko Aranori buruzko ber-
tso berriak ere kantatu
eta entzun ahal izan zi-

ren.PianobatBertsotan-
ekokideek esanbezala,
elkarrekin egin beharre-
ko azken saioa izan zen
eta eskerrak eman nahi
izan zizkietengerturatu-
takoeierakutsitakoharre-
ragatik.Haurrakerekan-
tariak datoz Aranon eta
pozteko berria da hori!

Taloetagaztainjatera
ere jende asko hurbildu
zen eta prestaketan ere
gero eta jende gehiago
aritu zela nabarmendu
zutenantolatzaileek. De-
nen laguntzarekin, San
Martinak ederki jantziak
gelditu ziren, beraz.

Gazteak Goizuetan
Bazkaltzera besteta-

ra ezin izan ziren ailega-
tu, izan ere, San Martin
egunarenprestaketetan
burubelarri aritu behar
izan zuten goizetik, bai-
na Aranotik gazte kua-
drilabatjoanzenGoizue-
tara,eskualdekogaztee-
kin elkartu eta festa gi-
roan parte hartzera.

Hurrengo urteetan
antoladaitezkeengazte-
en topaguneak bultza-
tzekoetaanimoakbidal-
tzekoerabilinahigenituz-
ke hitz hauek Aranotik.

ARANO

ARGAZKIAK: MAIDER ANSA
Anttonioren kanpai saioak eta talo jateak jende asko bildu zuen, baita kantaldiak ere.
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LEITZA

Erakusketa,
hitzaldiak eta
kantaldia
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroari eskainita-

ko ekitaldiak izanen di-
ra egun hauetan herrian
Udalaren eta ALKEren
ekimenez. Alde batetik,
Nafarroa,euskal estatua
erakusketa ikustekoau-
kera izanen da Batzar
Aretoan larunbat hone-
tatik abenduaren 5era.

Hilaren 29an, berriz,
Nafarroako zatiketaren
hasiera1200,Gipuzkoa-
ren jatorria DVDaren
emanaldia eta solasal-
dia izanendiraBeñiAgi-
rrerekin,19:30ean.Aben-
duaren 1ean, 19:30ean,
Euskal Herriaren inde-
pendentziarenbideraga-
rritasunazsolasaldiaes-
kainikoduOskarAranza-
balek. Eta abenduaren
3an, Nafarroaren Eguna
dela-eta, kantaldia iza-
nen da Jeiki abesbatza-
ren eskutik.

Lizarraga kalea
kamioientzat itxita

KiroldegitikPatxiArra-
zolaradoanLizarragaka-
lea debekatua dago ka-
mioientzat. EAren bidez
ailegatu zen udalbatza-
ra proposamena, bere
hitzetan, «zenbait auzo-
tar ibilgailu hauen pre-
sentziaz kexatu» zirela-
ko». Udalak onartu egin
duEArenproposamena,
bainaXabierZabaloalka-
teak esan digunez, «Ez-
ker Abertzalearen iritziz,

ezauzotarrakkexatudi-
relako, baizik eta esko-
la, osasun etxea eta ki-
rol instalazioak bertan
daudenez,umeaklasaia-
goibiltzeko».EzkerAber-
tzalea, EA eta UPNren
aldekobotoekinhartuda
erabakia.

Informazio puntuak
Leitzalarreanetapla-

zakogaraibatekoharate-
gianinformaziopuntuak
eraikitzen ari da Udala.
Leitzalarrean, Ixkibarko
berendulekutikabiatzen
den bidea hartuta egin
denharrizkoguneanpa-
ratu dira informazio pa-
nelak,baitaIrusokoosta-
tuondoan,Lapurgaltza-
danetaIxkibarkoberen-
dulekuan ere. Bost pa-
nel jarridiraetaalkateak
iragarri digunez, «aben-
duaren1etikaurreraera-
bilgarri»egonenda.Go-
bernuak %75 emanen
du130.000eurokoinber-
tsiorako. Zuk aukeratu,
zukerabakikanpainatik
10.000 euro lortu dira.

Plazako harategian,
udan hasi ziren auzola-
neanetaUdalarennahia
Aste Santuetarako za-
baltzeada.Teilatuamol-
datu,barrukoahustueta
bertakoharriagarbitudi-
ra,etalerrohauekidazte-
rakoanzarpeatzenarizi-
ren.«Barruan jarribeha-
rrekoinformazioaaspal-
ditik lantzen ari direla»
gaineratudiguZabalok.

Ginekologia
zerbitzua eskatuz

Hiru urte daramatza-
te Leitza eta inguruko

udalekginekologiazerbi-
tzuaeskualderaekarde-
zaten eskatuz. Tarte ho-
rretan, gestioak ere egin
dira, baina «Gobernuak
arazohaukontuanezhar-
tzeko eduki duen axo-
lagabekeriarenaurrean»,
Ezker Abertzaleko Aina-
raGastearenaErregere-
naetaMariaAzpirotzHer-
nandorenak Arartekoa-
ren aurrean eskualdeko
emakumeen egoera sa-
latu dute berriki.

Telebisten auzia
Telebistakateakikus-

tekodaudenzailtasunak
direla-eta, Udalaren hi-
tzetan,«berezikiazkenal-
dian» ugaritzen ari dira
herritarrenkexak,«herri-
ko pilotariak ageri diren
txapelketenemisioakja-
sotzeko ezintasunaga-
tik».Horrenharira,Ezker
Abertzaleko eta EAko
zinegotziek«behingozte-
lebista kateen saltsa bi-
dera eta konpondezan»

eskatu diote Gobernua-
ri. Eta «ETB osotasune-
an eta bide egokietatik
jasotzekoherritarrokdu-
gunhizkuntzeskubidea»
ere aldarrikatu dute.

GIZARTEA � AZAROAREN 27TIK ABENDUAREN 5ERA

Nafarroaren
Egunaren harira
hainbat ekimen
antolatu dira

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

35 guraso Oialde Txokon eskua botatzeko prest
Aurtenhirugarrenurtez, azaroaren6an ireki zituenateakOialdeTxokok, 12-16urte-
ko gazteei elkartzeko toki bat eskaini eta euren adinerako egokiak diren ekintzak
bultzatzeko helburuarekin. Horretarako, noski, gurasoen laguntza behar izaten da
eta Oialde Txokoren funtzionamendurako txandak antolatzeko egindako laguntza
deialdiak erantzun ona izan du, 35 gurasok eman baitute izena. Gainera, ikastur-
te honetan ez da monitorerik izanen. Larunbat, igande eta jaiegunetan egoten da
zabalik –16:30-18:30 seigarren mailako eta DBH 1.ekoak eta 18:30-20:00 DBH 2.,
3. eta 4. mailakoak–. Guraso Katolikoen Elkarteak Oialde Txokok erabiltzen duen
lokala uzteaz gain, argia eta berogailua ere ordaintzen ditu eta Nafarroako Kutxa-
ren Zuk aukeratu, zuk erabaki programan jasotako dirua erabiltzen da materialen
gastuak estaltzeko. Lerro hauen bidez, gazteei joateko gonbitea luzatu diete.

ARGAZKIA: MENDIBIL MENDI TALDEA

Mendiz mendi paraje ederrak ezagutuz
Mendiz mendi, han eta hemen ateraldiak eginez segitzen duMendibil Mendi Talde-
ak. Azaroaren 6an, esaterako, Bardeetara joan zen argazkian ageri den zortzikotea.
Punta de la Estroza (462 metro) gainean ateratakoa da irudia. Hasieran laino itxia
izan bazuten ere, mendizaleek esan digutenez, 11:00etatik aurrera eguzkipean ibi-
li ziren: «zoragarria eta bertan oso gutxitan ikus daitezkeen errekatxoak ikusi geni-
tuen», baita bederatzi basurde hamar metrora eta 20 bat putre parez pare ere.
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HEZKUNTZA � GURASOEN ERABAKIZ

Nazabal Aresoko
Eskola da
ikastetxearen izen
berria
Guraso
Elkarteak
zuzendaritza
berritu du

Juana Mari SAIZAR
Eskolako guraso

guztien artean eskolari
izena aldatu diote. He-
mendik aurrera Naza-
balAresokoEskola izan-
go da eta logo propioa
izango du, hau ere gu-
rasoenarteanhautatua.

Aipatu, bestalde,
Eguberriak gainean di-
tugula jakinik, herrian
jartzendenJaiotzarako
txapakumezko irudibe-
rriak egiten ere hasi di-
rela gurasoak, eta ge-
roagoumeenlaguntzaz
margotuko dituzte.

GURASO ELKARTEKO
ZUZENDARITZA

Beste bi urtetarako
Guraso Elkarteko zu-
zendaritza berritu da.
Bozketen bidez eraba-
ki da eta berrikuntzen
artean, zuzendaria Es-
terTolosa izangoda,eta
AmaiaAgirrezabal idaz-
karia. IgoneGoikoetxe-
ak diruzain karguan ja-
rraituko du.

Eskolakontseilukobi
kideberdinketarekinge-
ratu dira, Estitxu Mar-
zol eta CarmenRezola.
Biak joango dira bilere-
tara baina batek soilik
izango du boto eskubi-
dea.

Euskararen Eguna
Abenduaren3anegi-

ten den Euskararen

Eguna martxan da be-
rriro ere. Baina aurten-
goan Guraso Elkarteak
Udalari laguntza eska-
tu dio goizeko ekitaldi-
ak bere gain hartzeko.
Gisahonetara,arratsal-
dekoak gurasoen gain
geratuko lirateke.

Egun horretan egin-
go diren ekitaldien ar-
tean, arratsaldeko an-
tzerkia dago. Zurrumu-
rru taldeakPantxika eta

Txinparta, ederra zala-
parta emanaldia eskai-
nikodu17:00etanesko-
lan.KulturElejirarenbar-
ne dago.

EKITALDIA GEHIAGO
Euskarabideakanto-

latzenduenEuskarazko
zinemazikloarenbarne,
abenduaren 8an, Pon-
yio amildegian neska-
mutikoentzako filma
ikusgai izanendaesko-

lan. 18:00etan hasiko
da emanaldia.

Mendiak garbitzeko
oharra

Usoa Ehiztari Elkar-
teakbandoazabaldudu
epea motzean mendia
garbitubehardelaadie-
raziz. Ahalik eta txuku-
nenuzteagarrantzitsua
izangoda,errebisioapa-
sako baitute.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Eskola orduetan kirol anitzetako eremuan ibiltzea debekatua
Eskolako atzeko aldean plaka berria jarri dute, eta honen arabera eskola or-
duetan ezingo da kirol anitzetako eremuan ibili.
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BAZTAN

HEZKUNTZA � NAFARROAKO GOBERNUAREN SARIAK

Hezkuntza saria
lortu dute Baztan
eta Urdazubi-
Zugarramurdiko
eskola ttikiek
Astearte
honetan
hartzekoa dute
saria

M. OTEIZA/TTIPI-TTAPA
Urdazubi-Zugarra-

murdi etaBaztangoHe-
rrietakoEskoleksaribe-
rria eskuratu dute: Na-
farroako Gobernuko
HezkuntzaDepartamen-
tuakaurtenlehendabizi-
ko aldiz antolatu dituen
Nafarroako Hezkuntza
Sarietako bat, hain zu-
zen. Hezkuntza mailan
egindako lanagatik Na-
farroako14ikasle,irakas-
le eta zuzendari eta sei
ikastetxe saritu ditu
Hezkuntza Sailak eta
hondarreko atal horre-
tan, gureeskualdeanel-
karrekin lan egiten du-
ten 11 ikastetxeren fun-
tzionamenduaetagizar-
te mailan duten inplika-
zioa saritu nahi izan di-

tu. Bertzeak bertze, Ka-
zeta proiektua eta ikas-
tetxeko bertze hainbat
ekimen azpimarratu di-
tuztesariaematerakoor-
duan. EnekoFernandez
ikastetxeetak koordi-
natzaileak adierazi due-
nez,«arraskontentdau-
de»eta«Administrazioa-
renaldetik frankoatzen-
duak dauden landa ere-
mukoeskolekberenbu-
ruaaldarrikatzekobalio-
garria izan daiteke»

Astearte honetan,
azaroak 23, hartzekoa
zuten saria Iruñean.

Metaziriren 14. alea
kalean da

KaleandaMetazirial-
dizkariaren ale berria,
14.adagoeneko.Aleho-
netan landu diren gaiak
hauek dira: Aurrean bi-
derikezda,norberakegi-
na ez bada (Karlos Be-
ristainBereau); Baztan-
go (azpi)egitura politika

(Kaparra);Dantxarinea-
ko bentei buruzko elka-
rrizketa Marifa Irazokiri;
Baztango populazio
okupatuaren egiturari
buruzko hausnarketa;
Tradizioaren menpeko
(GarbiñeElizegiNarbar-
te); Nafarrera batuare-
kin josiz (Maitane Mari-
torenaAzkarate);Zerbi-
tzu sozial publikoen al-
dekosolasaldiarenkroni-
ka; Lur(ra) hartu (Aitor
Azkarate Tomassone),
eta laburki eta piro bel-
tza bezalako sailak.

Toki hauetan eros
daiteke: Arizkungo Do-
laetxean; Erratzuko Al-
txuko dendan eta Zubi-
puntan eta Elizondoko
Axular, Intza eta Baztan
Berrikogoxoki-dendan.

Adinekoa larri
zauritua Elizondon

82urtekoemakumea
larri zauritu zen hilaren
16an Elizondoko zehar-
bideanautobatekharra-
patuta. Ezker hankako
tibia eta peronea hautsi

zituenetasabelaldeaeta
bularraldeakolpatu.Os-
pitalera eraman zuten.

Izeta Sariketa
Bi urtetik behin egi-

ten den Mariano Izeta
Sariketaren laugarren
edizioaabenduaren8an
eginendaElizondon.Na-
farroako13bertsolariari-
ko dira lehian, eta tarte-
an bi baztandar: Amaia
Elizagoien (Oronoz) eta
IñakiAleman(Irurita).Xe-
hetasunak5.orrialdean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Denboraldiko Nafarroako bigarren eta hirugarren txapelaren bila
Amaiur taldeak nagusitasunez ekin dio Nafarroako sokatira denboraldiari, 630
kiloko kategorian Nafarroako txapela lortuta, hain zuzen. Bigarren jardunaldian,
adibidez, nahiz eta Berriozarkomutilak arerio gogorrak izan, tiraldi guztiak iraba-
zi zituzten amaiurtarrek. Bi jardunaldiren ondotik, sailkapen orokorrean, Berrio-
zar izan zen bigarren, Basaburua-Imotz hirugarren eta Txantrea laugarren. 630
kilokoaren ondotik, orain 590 kilokoan ari da mutilen taldea. Kategoria honetan
ere lehendabiziko jardunaldian nagusitu egin zen Amaiur eta larunbatean, hilak
27, Zugarramurdin jokatuko den bigarren saioan erabakiko da txapela. Amaiur-
ko neskak ere lan ederra egiten ari dira. 375 kiloko kategorian, lehen eta biga-
rren jardunaldian irabazi egin zuten, baina larunbatean Zugarramurdin argituko
da txapela nork eramanen duen. Basaburua-Imotz eta Berriozar ditu arerioak.
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NafarroakoKarlosIII.a
Prestuaren Gurutzea
AgustinOtondoDufu-
rrena Txileko Nafar
Etxearenbazkide fun-
datzailearietalehenen-
gopresidentearieman
dioNafarroakoGober-
nuak. Nafarrek Txilen
izandako agerpenari
buruzko ikerketa eta
zabalkundehistorikoa-
ren inguruan hainbat
lan egindakoa da eta
horren harira jaso du.
Erratzunjaiozen1934-
an eta 15 urte zituela
Txilerajoanzuen.Han,
okindegisektoreanari-
tuetaindustriaburuiza-
tera iritsi zen Francis-
coanaiarekin.Aldibe-
rean,higiezinenenpre-
sa bateko zuzendaria
erebada.Bainaezho-
ri bakarrik, kontseila-
ria (zinegotzia) ere iza-
na baita Santiagon,
edookindegikoenpre-
saburuen ordezkaria
ere bai, Txile eta eus-
kal kulturaren inguru-
ko mugimenduetako
kidea...Gauregun,Txi-
leko Nafar Etxearen
presidenteordeadaeta
Patricio Legarragare-
kin, bertzeak bertze,
EmigraciónaChiledel
ValledeBaztan(Nava-
rra) en el siglo XX libu-
rua idatzi du. Bertze
liburuakerebaditu,au-
nitz Baztani lotuak.

PERTSONAIA
Agustin OTONDO

Karlos III.a
Prestuaren
Gurutzea eman
dio Gobernuak

BERTSOLARITZA � LAUGARREN EDIZIOA

Hurrengo legealdian alkatea
izateko lanean ari dira Elbeten
Batzar
Nagusietan
ordezkaririk
gabe daude

TTIPI-TTAPA
Elbeteko bizilagunek

lan-taldeaosatuduteeta,
Baztangogainerakohe-
rrietan bezala, abendu-
aneginendirenherrieta-
ko alkateak eta kargo-
dunakaukeratzekohau-
teskundeetanhautagai-
tzarenbataurkezteaiza-
nen dute helburu. Izan
ere, azkeneko bi legeal-
ditan ez dute alkaterik
izan Elbeten, beraz, lau
urtedaramazkiteBatzar
Nagusietan ordezkaririk
izan gabe.

Joandenasteburuan
biltzekoa zen Elbeteko
lan taldea eta bertatik
zozketa bidez aukera-
tzekoazuten2011-2012
urteetan alkate izateko
hautagaia. Bertze zen-
baiterabakierehartudi-
tuzte elbetearrek. Ber-
tzeak bertze, etxez etxe
ur-kontadoreak hartzea
etamantenimenduazen-
batkostakolitzakeenja-
kiteko estudioa enkar-
gatuko dute, kontsumo
arduratsuagoa lortzeko.

Urteko azken
mendi ateraldiak

Urte osoan Euskal
Herriko hainbat bazte-
rretan ibili ondotik, urte-
ko azken ateraldiak egi-
nen dituzte Baztango
Mendigoizaleekastebu-
ru honetan eta abendu-
an.Igandehonetan,aza-
roak 28, Erdiz Bizirik ir-
teeraeginendute;aben-
duaren5eanIrubelasko-

rajoanendira; abendua-
ren 12an Hirumugetara;

19anLegateraetaurtea-
ri behar bezalako aka-

bera emateko, aben-
duaren 26an Auzara.

ARGAZKIAK: ONDIKOL/TESTUA: TTIPI-TTAPA-M.OTEIZA

Greba mugagabean segitzen dute Marmoles Baztaneko langileek
Oronoz Mugairiko Marmoles del Baztan lantegiko zuzendaritzak kaleratu nahi di-
tuen 17 langileen kaleratzeen kontrako ekimenekin segitzen dute langileek. Aza-
roaren 12an, erraterako, 300 bat lagunek parte hartu zuten Elizondon egindako
manifestazioan. Manifestazioa LABek deitua zen, sindikatu honek bakarrik baitu
ordezkaritzaMarmolesBaztanen, baina ELAren babesa ere jaso zuen etaBaztan-
Bidasoaldeko zenbait ordezkari sindikalek ere parte hartu zuten. Horrez gain, aza-
roaren 17an 50 bat lagun bildu ziren Elizondoko plazan langileek deituriko kon-
tzentrazioan, eta ondotik sei langilek itxialdia egin zuten Elizondoko Herriko Etxe-
an. Azaroaren 19an, Doneztebeko ferietan, Merkatuko Plazan elkarretatzea ere
egitekoa zuten. Bertzalde, hilaren 18an akitu zen erregulazio espedientearen kon-
tsulta epea eta egun horretan ere kontzentrazioa egin zuten langileek Lan Ikuska-
ritzaren aitzinean. Enpresa eta langileen ordezkariak ere bildu ziren inspekzioare-
kin, baina akordorik lortu gabe gelditu ziren. Enpresak egoera ekonomiko txarra
eta produkzioaren jaitsiera azpimarratu zituen kaleratzeak aurkezteko. Eta langi-
leek espedientea erretiratzeko eta elkarrizketa bide bat irekitzeko eskatu zuten,
«inolako mehatxurik gabe eskatu dugu soluzioak bilatze bidean». Akordiorik lor-
tu ez zenez, orain Nafarroako Gobernuaren eskuetan dago onartu ala ez. Bitarte-
an langileak hilaren 10ean hasitako greba mugagabearekin segitzen dute.
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URDAZUBI

KULTURA � EUSKAL KANTU ZAHARRAK

Dena prest dago larunbateko
zazpigarren Kantu Zaharren Egunerako
Txartelak salgai
paratu eta bi
egunetan
agortu dira

TTIPI-TTAPA
NafarroaGaraia, La-

purdi, Nafarroa Behe-
rea,Bizkaia,Gipuzkoa...
Tokiaunitzetako jendea
bildukoda larunbat ho-
netan Urdazubin. Eus-
kalkantakabesteamai-
te dutenek urteko hi-
tzordua Dantxarineako
PeioBentaneginbaitu-
te aurten ere, Lugarana
jatetxean.Larunbatho-
netan, azaroak 27, egi-
nen da aurten zazpiga-
rrenurtezsegidan,Kan-
tuZaharrenEguna,sor-
tzezerantsundarrabai-
naSunbillanbizidenAn-
gel Mariezkurrena era-
tsundarrarenekimenez.

EGITARAUA
Egun osoko egita-

rauaantolatudu: 14:00-
etanbazkariaeginenda,
eta bazkalondoan kan-
tuan ariko dira. 20:00-
etan, berriz, berendu-
afaria eginendaetaon-

dotik kantuan segituko
dute22:30alderabitar-
te.

Urtetik urtera izaten
dirasorpresak jaialdiho-
netan,etaaurtenereha-
la izanendelaazaldudi-
gu eratsundarrak. Ipar

zein Hego Euskal He-
rriko kantariak hurbil-
tzekoak dira, baina
ezustekoa zein izanen
den ez du argitu: «sor-
presak izanen dira bai-
na egun berean jakinen
da zer diren».

300 TXARTEL SALDUAK
Dagoeneko agortu-

akdirabazkarirakotxar-
telak. Mariezkurrenak
300 txartel paratu zitu-
en salgai 50 eurotan,
baina bizpahiru egune-
tan denak saldu zirela
adierazi dio TTIPI-TTA-
PAri. Horren harira, «al-
debatetik,osokontent»
dagoela aipatu digu,
baina bertzetik, «pena»
ere ematen omen dio,
jendea aukerarik gabe
gelditu delakoz.

Joan den urtean be-
zala, euskal abestiekin
osatutako2.500 liburux-
kaprestatudituetaguz-
tiak banatzeko asmoa
du. Iazkoak 145 kantu
bazituen, aurtengoak
160 inguru edukiko di-
tu: «horietatik 40 bat
berriak dira, tartean 12
batmexikardaude»,dio
Mariezkurrenak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arrakasta haundiko ekimena izaten da Dantxarinean egiten den Kantu Zaharren Eguna.
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Azketa frontoiak
Nafarroako
talde onenak
hartuko ditu

Koro eta Margari
Zugarramurdi herri

bestalaria da, baina ha-
la ere, tarteka kirol kon-
tu batzuk ere ikusteko
aukera izaten dugu.
Oraingo huntan, larun-
bathonetan,azaroak27,
izanen da horretarako
modua, 17:00etatik ai-
tzinera: Nafarroako So-
katira Txapelketako
azken jardunaldia joka-
tuko da Azketa pilotale-
kuan.

Neskak375kilokoka-
tegorian ari dira eta hiru
herri hauek lehiatukodi-

ra: Amaiur, Berriozar eta
Basaburua-Imotz.Gizo-
nezkoak,bertzalde, 590
kiloko mailan dabiltza,
eta bertze hauek ariko
dira: Amaiur, Berriozar,
TxantreaetaBasaburua-
Imotz.

Gure herrian jokatu-
ko den saioa, 590 kilo-
kokategoriangizonezko-
entzat bigarrena eta
azkena izanen da, eta
emakumezkoentzat,
375eko kategorian hiru-
garrena eta azkena.

Maila hauetan, bai
emakumezkoetanetabai
gizonezkoetan ere, mo-
mentuzsailkapeneanai-
tz ine t ik doazenak
Amaiurko taldeak dira.
Mutiletan630kilokotxa-
pelketairabaziduenaere
Amaiur izan da.

ZUGARRAMURDI

SOKATIRA � NAFARROAKO TXAPELKETA

Goma gaineko
txapelketako azken
saioa jokatuko da
larunbatean

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

400. urteurreneko ekitaldiak ezin hobeki
Arras modu interesgarri eta hunkigarrian finitu ziren 400. urteurreneko ekitaldi-
ak. Interesgarria: herritarrei egiaz gertatutakoak jakin genituelako; eta hunki-
garria: argia, musika eta dantzarekin behar zuten oroimena eta ohorea eskaini
genielakoz. Egitarauaren barne, Gustav Heningsen ikertzaile haundiari ome-
naldia ere egin zitzaion larunbat goizean.

Eskolak sarituak
Gureherrietakoeskola ttikienkontu-
ak aipatzen ditugularik, maiz arazo
kontuak izaten dira: haur gutti, ira-
kasleen dantza, eta halakoak. Baina
oraingo huntan juxtu kontrakoa ger-
tatu da, arras berri ona baita: Nafa-
rroako Gorbernuko Hezkuntza De-
partamentuakUrdazubi-Zugarramur-
di eta Baztango Eskola Ttikiak sari-
tuditu.Azken20urteetaneskolahau-
en arteko koordinazioaren ibilbidea
saritudute,etaegindakohainbatproi-
ektuerebai.Beraz, zorionak lanegin
duten eta egiten ari diren guztiei, eta
segi bide horretatik, gure etorkizu-
naren alde (haur eta gaztetxoak).
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SENPERE

KULTURA � OMENALDIA IGANDE HONETAN

Amets Arzallus
xapeldunak
kantatuko du
Matxin Irabolaren
omenaldian
Colina, Mihura
eta Xalbador
II.a ere ariko
dira bertsutan

Franck DOLOSOR
Matxin Irabola ber-

tsulari haundiaren ome-
naldiaospatukodahazi-
laren28an, igandearekin
Larraldea baserrian. Ira-
bolarenbiografiarenaur-
kezpenaren ondotik,
18:30ean bertsu saioa
izanendaetahantxeen-
tzutenahalkodiraAmets
Arzallus, Sustrai Colina,
FerminMihuraetaMixel
Aire Xalbador II.a. Joana
Itzaina Bertsularien La-
gunak elkarteko buruak

proposatuko ditu gaiak.
Omenaldihorrenkarieta-
rat, bi belaunaldi lotuna-
hidira:bertsularitzanda-
biltzan gazteak eta due-
la urte batzuk besta gu-
zietanbertsuakentzuten
zituzten senpertarrak.
Iparraldeko bigarren xa-
pelketaren ondotik, ber-
tsu giroa piztu nahi da
herriz herri eta lehen hi-
tzordua Larraldean iza-
nen da, Bertsularien La-
gunak eta euskal elkarte
andanakdutenegoitzan.

EKHI ZORTZIGARRENA
Berriki ospatudenXi-

laba bertsu xapelketako
finalean,EkhiErremunde-
gi baionesa –Senperen
erroakdituena–zortziga-

rren sailkatu zen. Azken
hilabeteetangutikantatu
eta finalerat arratsalde
goxoapasatzeratjoanze-
laaitortuzuenetapreses-
ki esku zarta zaparrada
batekin agertu zen taula
gainerat.Aipagarria,fina-
laren hastapenean txalo
gehien eskuratu zuen
bertsularia izan zela.Be-
realdekoikurrakereager-
tuzirenDonibaneLohizu-
neko Jai-Alai pilotaleku-
an. Biba zu Ekhi eta las-
ter arte, agian Senpere-
ko bertsu saio batean!

Prefeta Herriko
Exearen kontra

Hazil hondar huntan
jakinen da justiziak zer
deliberatukoduenHerri-
ko Etxeak Euskal Herri-
ko Laborantza Ganbara
elkarteariemandiondiru-
laguntzarengaian.Prefe-
takezdubaterebegionez
ikusten gure hautetsiek
diruz laguntzea elkartea
eta auzitan eman du he-
rria. Maiatzean salaketa
eman zuen prefetak bai-
najustiziakarrazoineman
zion herriari. Berehala,

prefetakerrekurtsoapre-
sentatuzuen,bereustez,
elkarte horrek ez diola-
kozdeusekartzenherria-
rizuzenean.HerrikoEtxe-
ko abokatak dio herriko
laborariekineginendiren
proiektujakinaklaguntze-
ko eman zela laguntza:
bio saila, eguzki loreare-
kin erregaia egiteko...

Ez da lehenaldia pre-
fetakauzitanematendue-
la herria. Bere aldetik
ChristineBessonartauza-
pezak dio EHLG lagun-
tzen segituko dutela.

KULTURA
BERTSOLARITZA � XIBERUA, LAPURDI ETA BAXENABARREKO BERTSULARI XAPELKETA

Amets Arzallus
berriz xapeldun
Odei
Barrosorekin
jokatu du buruz
burukoa

TTIPI-TTAPA
Donibane Lohizune-

koJai-Alaipilotalekuabe-
tetazegoela,1.900lagu-
nenaitzineanjantzizuen

azaroaren 13an Amets
Arzallus hendaiarrak
2010ekoXiberoa,Lapur-
dietaBaxenabarrekotxa-
pela. 660 puntu lortu zi-
tuen eta Mixel Itzaina
Euskaltzainurgazleakpa-
ratu zion txapela.

OdeiBarrosourruña-
rrarekin jokatu zuen bu-
ruzburukoa,bainaBarro-
soren lana ere azpima-

rratzekoaizanzenlanbi-
kaina egin eta 607 pun-
tulortubaitzituen.Hiruga-
rrenSustraiColinageldi-
tuzen(386puntu)etaon-
dotik, hurrenez hurren,
JoanesEtxebarria(347,5
puntu), Eneritz Zabaleta
(344,5), Xumai Murua
(338), Miren Artetxe
(329,5)etaEkhiErremun-
degi (320) sailkatu ziren.

ARGAZKIA: WWW.XILABA.NET
Amets Arzallus txapela soinean.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Saltzaileen eguna Inharrean
Hazilaren 11n JondoniMartine eguna besta daSenperen bi arrazoinentzat: Gerla
Haundiko armistizio eguna eta saltzaileen eguna. Aurten, bigarren ekitaldia ospa-
tu dute herriko 27 saltzaile bilduz. Artxeluak kantari gazte taldeak aperitifa denbo-
ra alaitu zuen eta gero 150 lagun bildu zituen bazkari ondotik egin zen lehen mo-
dadesfileak.Herrikoelkarteekoordezkariekdesfileaegin zutenKoko'tKarrikaNa-
gusiko jantzi saltegi berriko beztitzekoak erakusteko. Gaitzeko giroa sortu zen.
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SARA

GIZARTEA � URRITASUNA DUTENEN ALDE

Telethon ekimenak abenduko
lehen asteburuan izanen du segida
Larunbatean
Larrunera trenez
upatu eta oinez
jautsiko dira

Joanes GARCIA
Urritasunak dituzte-

nei laguntzekoekimenek
ezduteetenik.Hazilaren
14an, erraterako, Turis-
mo Bulegoak eta AFM
elkarteekChristianAmo-
renaren laguntzarekin,
kontzertubatantolatuzu-
ten Omordia gelan. 90
bat lagun hurbildu ziren
Joan Garriga (Dusmin-
guet ohia) artista katalu-
niarrak zuzentzen duen
La TrobaKung-fu taldea
ikusterat. Bertaratu zire-
nak cumbia edo rumba
bezalako doinuez asetu
ziren. Bildu zen diru gu-
zia AFM Telethon elkar-
tearen alde izan da.

Elkartehonenaldebe-
steekintzabatzukerean-
tolatuko dira. Abendua-
ren 3ko arratsaldean hi-
ru eskoletako haurrekin
euskal jokoakeginendi-
ra errebotean. Eta biha-
ramunean,14:30eanLa-
rrunera upatzea eginen
da treinez eta 15:30ean
oinez jautsi. 17:00etan
Krakada izanen da Pull-
man ostatuan.

Kotto beti gogoan
Jadabortzurtepasa-

tu dira Kotto joan dene-
tik eta horren harira, la-
gun eta senideek zon-
bait ekitaldi antolatu zi-
tuztenharenoroimenez.
Urriaren31nmendi irtee-
ra egin zenHirufagoeta-
raetahazilaren7an,ate-
raldiaeginzenKottokau-
nitzmaitezuenOtsanda-
ko Labiaga aterpera.

Eguna borobiltzeko 100
bat lagun Ihartzegaraian
bildu ziren bazkaltzeko.

Kontseiluko berriak
HerrikoKontseiluaren

azken bileran bi erabaki
dira nabarmentzekoak:
batetik,Larrungomaze-
lakzaintzeko,70000eu-
rokotraktorekatedunbat
erosidaAzkaingoHerri-
ko Etxearekin.

Bertzetik, egoitza Ai-
nize Monjolosen duen
EuskalHerrikoLaboran-
tza Ganbarari 2000 eu-
roeskaintzeaerabakida.

ARGAZKIA: TURISMO BULEGOA
La Troba Kung-fu taldearen kontzertuan bildutako dirua Telethonaren alde izanen da.

Kirol kontuak
PASAKA
Sarako Izarrak lau
bikote aurkeztu ditu.
Ohorezko mailan, Je-
anJacquesEliceiryeta
Andoni Allik Hardoy-
tarrenetaZaharrerSe-
gi baigorriarren kontra
galdudute13-4eta13-
1. Aldiz, Zaharrer Se-
gi 3ren kontra 13-12
irabazi.
Bigarren mailan, be-
rriz, aitzineko urtean
partida bat soilik ira-
bazi baldin bazuten,
aurtengo txapelketari
bikain ekin diote Pa-
trickSaskietaMathieu
Berrouetek.Lehenpar-
tidanZaharrerSegiko-
ak 13-12 gailendu di-
tuzte Plekan eta bes-
teanHiriburukoAinha-
rak-ei 13-9 irabazi.
Prestakuntza fisikoga-
rrantzitsubatenondo-
rioa segur aski.
Beste bi bikoteak B
multzoan dira eta le-
hen partidatik bata
bestearen kontra aritu
dira. Francois Pouyet
eta Nicolas Peryk Pa-
txi Barandiaran eta
Bixente Blondiri 13-4
irabazidiete.Azkenho-
riek bigarrena ere gal-
du dute 13-10 Noiz-
baiten aurka.

ERRUGBIA
Errugbiari dagokione-
an, sasoi hastapena
zaila izanbada,Basur-
deak iratzarri dira bi
garaipen lortuz. Lehe-
naZibururenkontra31-
5 partida on baten os-
tean eta bigarrena
Narrossen 14-9 (erre-
serbak 13-0 galdu zu-
en).

� FLASH

Santa Katalinen kari, besta eguna
izanen da astehondarrean Ihalarren

Urtero bezala Santa
Katalinenkari, Ihalarau-
zoan besta giroa biziko
da. Hazilaren 27an, la-
runbatatsean,tripotxja-
tea izanendaBaratxar-
tean.

Biharramungoizean,
10:30ean, Santa Kata-
lina kaperanmezaema-
nen da. Ondotik mutxi-

koakdantzatuetatripo-
txakdastatzekoparada
izanendaBaratxartean.

EKITALDI GEHIAGO
San Josepe eskolak

Aita Noël edo Bizarxuri
merkatuaantolatudula-
runbaterako,hazilak27,
errebotean.
Egun berean, baina es-

kola publikoak 19:00-
etatik goiti mus eta po-
ker txapelketak antola-
tu ditu. Bertan jatekoa
etaedatekoaizanenda.
Parte-hartzea 10 euro-
koaizanendabikoteko.
Izen-emaiteakhazilaren
24aaitzineginbehardi-
ra 063 1215792ra dei-
tuz.
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Alaitz IbarraBereau,Arantzakoa,aza-
roaren 17an.
Mikel Barberena Opoka, Elizondo-
koa, urriaren 6an.
Lander Ezkurdi Gonzalez, Leitzakoa,
urriaren 25ean.
Oier Arruabarrena Irurtzun, Lesaka-
koa, urriaren 26an.
Martxel Urroz Torrescillas, Legasa-
koa, azaroaren 7an.
June Juanena Larraza, Doneztebe-
koa, urriaren 25ean.
Mikel Arretxea Tumas, Doneztebe-
koa, urriaren 27an.
NahiaElizondoHoyo,Doneztebekoa,
urriaren 31n.
Izadi Erasun Ortuoste, Doneztebe-
koa, azaroaren 6an.
Onintza Garraus Bernabeu, Ituren-
goa, azaroaren 7an.

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

HERIOTZAK
Periko Berruet Tomasena, Zugarra-
murdikoa, azaroaren 8an, 67 urte.
MichelleLarria,Sarakoa,urriaren24an,
87 urte.
DionisioArotzarena, Sarakoa, azaro-
aren 4an, 82 urte
Marcel Telletxea, Sarakoa, azaroaren
10ean, 81 urte.
Rosa Mª Martinez Albiasu, Donezte-
bekoa, azaroaren 3an, 61 urte.
MiguelCordobaLizasoain, Elizondo-
koa, azaroaren 9an, 87 urte.
Matias Telletxea Zozaia, Etxalarkoa,
azaroaren 7an, 83 urte.
Begoña IturririaAndueza,Almandoz-
koa, azoaroaren 5ean, 77 urte.
Sergio IribarrenMutuberria, Eltzabu-
rukoa, azaroaren 10ean, 33 urte.
MariaZabaletaGoldarazena, Leitza-
koa, azaroaren 11n, 99 urte.
Hilario Sagastibeltza Zabaleta, Lei-
tzakoa, azaroaren 12an, 81 urte.
Juan Jose Dendarieta Urrutia, Erra-
tzukoa, azaroaren 12an, 82 urte.
EduardoZabalaTelletxea, Leitzakoa,
azaroaren 13an, 79 urte.
Joakin Sukilbide Salaburu, Erratzu-
koa, azaroaren 15ean.

EZKONTZAK
Jon Ustaritz Rodriguez eta Mª Pilar
Bertiz Mallotte, Irungoa eta Donos-
tiakoa, azaroaren 6an Lesakan.
JabierTelletxeaErasuneta IntzaElizal-
de Aiestaran, Beintza-Labaiengoa eta
Iturengoa, urriaren 16an Donezteben.

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

Matias
TELLETXEA ZOZAIA

Etxalarren hil zen, azaroaren 7an, 83 urte zituela

Gure oroimenean
izanen zara betiko.

Ez agurrik, ez adiorik,
geroarte baizik.

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

Victoria HITA ARCE
‘Bittori’

Alejandro Jaunikotena Torresen alarguna

VI. URTEURRENA
Cancunen (Mexiko) hil zen, 2004ko azaroaren 27an

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik.

Gure bihotzetan betiko
maite zaitugu amatxi.

Gogoan zaitugu.

ZURE FAMILIA

Inaxio
BALEZTENA MONACO

Iruñean, 2009ko abenduaren 12an
I. URTEURRENA

AMA, ANAI-ARREBAK ETA ILOBAK

Gure gau ilunak
argituko dituen izarra,

buruan bueltaka dabilen
irriaren oihartzunaren islada.

Zu gure bihotzean
beti altxatuko dugun
Inaxio maitea zara.
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Hiru urterako
kontratua egin
dio Aspe pilota
enpresak

TTIPI-TTAPA | LEITZA
18 urte dituen Jon

Jaunarena (1992/03/02)
leitzarra fitxatuberriadu
Aspekhiruurterako.Da-
goeneko profesionale-
tako lehen partidarako
hitzorduaere finkatudu-
te: Leitzako aurrelariak
abenduaren 29an, as-
teazkenarekin,debuta-
tuko du Tolosako Beo-
tibar pilotalekuan.

Duela bizpahiru urte
bota zion begia Aspek
Jaunarenari. Leitzarrak
15 urte zituela, hiru ur-
tez Eibarko enpresare-

kin entrenatzeko kon-
tratua sinatu zuen. Ja-
bi PerezetaJustoLillo-
rekin hasi ziren lanean
lehenbizi eta entrena-
menduaketorri zirenge-
ro. Hiru urteko saioen
ondotik,Aspekopilota-
riadaorain. Etaaldibe-
rean, momentu hone-
tan profesionaletan ari
diren hirugarren pilo-
tari leitzarra izanen da,
Barriola (Aspe)etaBen-
goetxearekin (Asegar-
ce) batera.

Gaztea izanagatik,
palmeres ederra du
atzetik Jaunarenak,
hainbat txapel eskura-
tu baititu pilotan dara-
matzanurteotan,bana-
ka zein bikoteka, eta
frontoi osoan zein lau
t’erdian.

PILOTA � 18 URTEREKIN PROFESIONALETARA

Jon Jaunarenak abenduaren
29an debutatuko du Asperekin

Nafarroako
II. mailako
aizkolarien
finala ere
jokatuko da

TTIPI-TTAPA | GOIZUETA
Herrikirol jaialdiede-

rra prestatu dute Goi-
zuetan abenduaren
5erako.12:00etanhasi-
ta, alde batetik, Euskal
Herriko Gizonezkoen

TxingaTxapelketa joka-
tuko da. 7-8 kirolari ari-
ko dira lehian: Migel
Angel Sukuntza (Lei-
tza), Simon TomasCa-
llaghan (Nafarroa), Ima-
nolMartin (Nafarroa),Je-
sus Domingo Larraza-
bal (Araba), Andoni Zu-
biaurre (Gipuzkoa), Be-
ñatArriola (Bizkaia), Ju-
an Jose Agirregabiria
(Gipuzkoa) eta oraindik
zalantzan dagoen Os-
kar Perez (Bizkaia).

Nafarroako bigarren
mailako finala ere egun
berean jokatuko da. Ai-
tzineko alean aipatu be-
zala, Julen Kañamares
(Berriozar),RubenSara-

legi (Iruñea), Aitor Seno-
siain (Olague), Juan Jo-
se Erdozia (Etxarri Ara-
natz)etaXabierMinde-
gia (Beintza-Labaien)
ariko dira lehian.

TXINGAK � ABENDUAREN 5EAN

Euskal Herriko
Gizonezkoen
Txapelketako
finala Goizuetan

PILOTA

Malerrekako
binakako
txapelketan
izena emateko
epea zabailk
TTIPI-TTAPA
Hilaren30eanakituko
daMalerrekakoEskuz
Binakako Pilota Txa-
pelketanizenaemate-
ko epea. IX. edizioa
izanen da aurtengoa
eta benjamin (1.mai-
la),alebin(1.maila), in-
fantil (1.maila), kadete
(1 .mai la ) , juben i l
(1.maila), 22 urtez be-
heitiko eta elitemaila-
koseniorreiegonenda
zuzendua. Kategoria
guztietanlehiaketaire-
kia izanen da, senio-
rretan izan ezik, kasu
honetan gonbidatuta
etorrikodirelakozpilo-
tariak. Izena emateko
bi aukera daude: sa-
laae@gmail.com-era
edofaxez948450991
zenbakiraidatzita. Ize-
naematean,telefonoa
edo fax zenbakia eta
helbide elektronikoa
utzibeharkodira.Txa-
pelketa urtarril erdial-
deanhasidaetaotsai-
lekoazkenasteanedo
martxokolehendabizi-
koan bukatuko da.
Igande goizez eginen
dirapartidakDonezte-
be (senior eta jubeni-
lenak),Legasa(benja-
minenak),Lesaka(ka-
deteenak), Irurita (ale-
binenak) eta Berako
(infantil eta 22 urtez
azpikoenak) frontoie-
tan. Arratsaldetan ere
jokatuko dira batzuk,
eta horiek Doneztebe
eta Berako pilotale-
kuetan eginen dira.
Kanporaketamoduko
txapelketa izanen da
eta federazioko lizen-
tziaeguneratuaeduki-
tzeaezinbertzekoada.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sukuntza leitzarra izanen da eskualdeko txingalari bakarra.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jon Jaunarena leitzarrak 18 urte baino ez ditu eta
etorkizun haundiko pilotaria izan daiteke.
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Mastegin
aldagela berriak
egin dira eta
Matzadan
argiteria paratu

TTIPI-TTAPA | BERA/LESAKA
Bortzirietako futbol

zelaietanegindakolanak
inauguratuzituztenaza-
roaren 12an. Horretara-
ko, Berako eta Lesaka-
koudalordezkariekinba-
tera, Beti Gazte eta Gu-
re Txokoako presidente
etazuzendaritzabatzor-
deetako kideak eta Na-
farroako eta Gipuzkoa-
koFutbol Federazioeta-
koordezkariak,JoseLu-
isDiezetaJuanLuisLar-
reapresidenteak izanzi-
ren inaugurazio ekital-
dietan.

ALDAGELAK MASTEGIN
Lesakako Mastegi

futbol-zelaiko aldagela
berrieninaugurazioaeki-

taldihunkigarriaizanzen.
Izanere,BetiGazteelkar-
teko lehenbiziko bazki-
deak,95urtedituenJus-
to Urkijo Bizkarguena-
gak, egin zuen zintaren
mozketa. Beti Gazteko
arroparekin jantzitako
Olaia Iantzik eta Justo-
ren birbilobek, Manex
LarraldeketaNarroaVil-
lalvak, zintari eutsi bitar-

tean.Zintamoztuetaal-
dagelak inauguratutzat
emanondotik,Nafarroa-
ko Futbol Federazioko
Felix Gonzalezek oroi-
garri bat emanzionJus-
to Urkijori, Federazioa-
ren korbata, hain zuzen.
Salvador Iantzi Beti
Gazteko presidenteak
ere elkartearen intsignia
eman zion eta eskerrak

eman zizkien, bi federa-
zioei, Udalari eta Nafa-
rroako Kutxari.

ARGITERIA MATZADAN
Erregionaleko Gure

Txokoa eta Beti Gazte
Bren arteko derbiaren
atarian egin zen Matza-
dako argiteriaren inau-
gurazioa.Argiberriakirai-
letik erabiltzen ari dira

Beran, Gure Txokoa el-
karteak, Udalak eta Gi-
puzkoako Futbol Fede-
razioak sinatutako hi-
tzarmenbatenbidez.Gi-
puzkoako Futbol Fede-
razioak osorik ordaindu
ditu lanak, 90.000 euro
ingurukoinbertsioarekin,
baina dirua kinielak sor-
tzen duen irabazietatik
bideratuomendaproiek-
tu honetara. Angel Pon-
barGureTxokoakopre-
sidentegusturaagerida
argiteriberriarekin,entre-
namenduetarako eta
partida ofizialen ordute-
girakoaukerazabalagoa
eskaintzen duelako.

Behinbi instalazioho-
rieklortuta,belarartifizia-
laningurukoasmoberrie-
kindabiltzabaiBetiGazte
etabaiGureTxokoaere.
Beran belar artifizialeko
futbol-zelaiaegitekoas-
moa dute eta Lesakan,
abudo14urtebetekodi-
tuen belar artifizialaren
ordez, berria jartzeko.

Horietatik 29
emakumeak
dira eta 139
gizonezkoak

TTIPI-TTAPA | BEHOBIA
Euria eta hotza la-

gun,aurten46.aldizBe-
hobia-Donostia laster-
keta ospetsua egin zen
azaroaren14an.20.481

atletekemanazuten ize-
na, baina azkenean
17.373 lagunek bukatu
zuten 20 kilometro di-
tuen ibilbidea.

Helmugaratuzirenen
artean, 168 eskualde-
koak izanziren:29ema-
kumezkoak eta 139 gi-
zonezkoak.

HERRIZ-HERRI
Herriz-herrihonahemen

zein izan ziren parte-
hartzeak: Arantza 7,
Baztan 35 (Amaiur 2,
An i z 2 , A r i z kun 5 ,
Arraioz 4, Elizondo 15,
Gartzain 2, Irurita 3, Le-
karoz1etaOronoz-Mu-
gairi 1), Bera 26, Ber-
tizarana3 (Narbarte3),
Doneztebe 12, Elgo-
rriaga 1, Eratsun 1,
Etxalar 4, Goizueta 6,
Igantzi5, Ituren1,Lei-

tza18,Lesaka19,Sun-
billa8,Urdazubi2,Zu-
garramurdi 1, Sara 5
eta Senpere 14.

LEHENBIZIKOAK
Eskualdeko korrika-

lariei dagokienean, bi
baztandar izan ziren gi-
zonezkoetan zein ema-
kumezkoetandenbora-
rik onena egin zutenak:
Alberto Barberena Go-

ñi lekaroztarra gizo-
nezkoetan (01:08:12)
eta IosuneOrtegaArraz-
toa elizondarra emaku-
mezkoetan (01:23:43).

Horrezgain,aipatze-
koada, Iturengo12 joal-
dunek ere osatu zutela
ibilbidea. Joareak soi-
neanbortzordu inguruz
egin zituzten Behobia-
tik Donostiarako 20 ki-
lometroak.

LASTERKETA � 46. EDIZIOA

Eskualdeko 168 lasterkarik bukatu
dute Behobia-Donostia lasterketa

UTZITAKO ARGAZKIA

Lesakako futbol-zelaiaren inaugurazio ekitaldia.
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Solasaldiak
BERA
Gurasoen hizkuntz
kezkei buruz

Abenduaren 1ean
Iñaki Eizmendik Nola
eragin seme-alaben
hizkuntza ohituretan?
solasaldia eskainiko
du 17:00etan Beralan-
detan euskaraz. On-
dotik, 18:30ean leku
berean, No sabemos
euskera… ¿Cómo po-
demos ayudar a nu-
estras hijas e hijos?
solasaldia izanen da
gazteleraz. Antolatzai-
lea: Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea.

Feriak
LESAKA
Bortzirietako azienda
lehiaketa

Azaroaren 25ean
azienda feria eta
Bortzirietako lehiake-
ta. Xehetasunak 530.
alean.

Kontzertuak
ELIZONDO
Esne Beltza Lurren

Abenduaren 4an Es-
ne Beltza taldeak kon-
tzertua eskainiko du
Lur dantzalekuan.

Nafarroako Kamara
Abesbatza

Abenduaren 12an
Nafarroako Kamara
Abesbatzak kon-
tzertua eskainiko du
Arizkunenean
19:30ean.

LESAKA
Doneztebeko Mendi
Abesbatza elizan

Abenduaren 3an
kontzertua eskainiko
du Doneztebeko Men-
di Abesbatzak San
Martin elizan, eguerdi-
an.

LEITZA
Demode Quartet-en
komedia musikala

Azaroaren 27an umo-
rez betetako musika
ikusikizun harrigarria
eskainiko du Demode
Quartet taldeak
20:30ean.

Erakusketak
ELIZONDO
Gorputzaren amaiera
arte garaikidea

Azaroaren 10etik
28ra Gorputzaren
amaiera, terapiak pro-

posatzen ditugu era-
kusketa Arizkunenean.

Patxi Aranoaren
pintura erakusketa

Azaroaren 29tik ur-
tarrilaren 8ra Patxi
Aranoaren pintura era-
kusketa Arizkunenean.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa

Urriaren 1etik aza-
roaren 30era Diana
Iniestaren Juegos de
luz margo erakusketa
Natur Parkean.

DONEZTEBE
Emakume
baserritarren begirada

Azaroaren 19tik 29ra
ikusgai izanen da Al-
hondigan EHNEk anto-
latutako argazki era-
kusketa (17:00-19:00).

LEITZA
Nafarroa euskal
estatua erakusketa

Azaroaren 27tik
abenduaren 5era uda-
letxeko batzar aretoan.

Ospakizunak
LEGASA
Kattalin Eguna

Azaroaren 27an.

URDAZUBI
Kantu Zaharren Eguna
Lugaranan

Azaroaren 27an Kan-
tu Zaharren Eguna os-
patuko da Urdazubiko
Lugarana jatetxean.

IGANTZI
Kultur Egunak

Abenduaren 5etik
8ra Kultur Egunak os-
patuko dira.

NARBARTE
San Andresak

Abenduaren 4an eta
5ean.

Bertsoak
DONEZTEBE
Malerrekako taldekako
txapelketa
Abenduaren 3an
Ekaitza ostatuan. Ira-
bazleek Bortzirietako
txapelketan parte har-
tuko dute.

ERRATZU
Baztango taldekako
txapelketa
Abenduaren 10ean
Erratzuko Elkartean.
Irabazleek Bortzirieta-
ko txapelketan parte
hartuko dute.

BORTZIRIAK | 2010.12.10-11
Taldekako XII. txapelketan
zortzi hirukote

Bortz herrietako sei hirukote-
rekin batera, Baztan eta Male-
rrekako txapeldunak ariko dira
Beran eta Lesakan. Finala Lin-
ddurrenbordako afalondoan-

Bertsoak

URDAZUBI | 2010.11.27
Euskal Kantu Zaharren Egunak
zazpigarren edizioa

Berriz ere lepo beteko da Dan-
txarineako Lugarana jatetxea,
KantuZaharrenEgunean.Bazka-
ria, bazkal ondoko giroa, beren-
du-afaria eta gero gerokoak.

Ospakizunak

LEITZA | 2010.11.27-12.05
Nafarroa Euskal Estatua
erakusketa eta solasaldiak

Nafarroa Euskal Estatua era-
kusketa zabalduko da udale-
txeko batzar aretoan eta sol-
saldiak eta kantaldia ere iza-
nen dira egunotan.

Erakusketak

azaroak 25-abenduak 15

PROPOSAMENA

ELIZONDO
Lehiaketan saritutako
filmak Arizkunenean

Ikuspuntua 2010 Zine-
ma Dokumental jaialdi-
an saritutako filmeak
ikusteko aukera izanen
da abendu hasieran
Arizkunenean. Horien
artean lehenbizikoa,
ikusleen sari berezia
jaso zuen «Sweet-
grass» abenduaren
4an. Nafarroako
Gobernuko Vianako
Printzea Erakundea-
Kultura eta Turismo
Departamentuak anto-
latu ditu emanaldiak.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58



AGENDA | 67
ttipi-ttapa | 531 zbk.

2010.11.25

Tabernako lanaz ga-
in, goizetan aurten

herrian lehen aldiz ireki
den Haur Txokoan ari-
tzen da Rosa bost ume
zaintzen eta denboral-
dian,Olaizola sagardo-
tegian ariko da. «Hale-
re,gustokogauzakegi-
teko denbora harrapa-
tzen dut gehienetan»,
dio. Eta gustokoen ar-
tean,«eskulanak,pape-
ra, egurra, buztina, ha-
rrapatzendudanguztia-
rekin». Irakurtzea ere
gustatzen zaio, «baina
etxeanInternetsartuze-
netik gutxiago irakur-
tzendudala»,onartudu.
Zinemara joanbainona-
hiago du «nire lagune-
kinpoteo ttiki bategin».
Eta noski, Aimar eta
Asier lehengusuenpilo-
tapartidak ikustera joa-
tea ere gustatzen zaio.
Ez du sekula mundua
ezagutzeko kuriositate
handirik izan,bainaKa-
dizetaSevillaraeginda-
ko bidaiak gogoan di-
tu. Baita Brasilerako
ezkonbidaiaere: «ikus-
garria, politta, kuriosoa
baina beti etortzen zait
burura haur ttiki haien
miseria». Beraz, udan
Urumea erreka bazte-
rreanere«ongiaski»pa-
sa daitekeela uste du.

«Zinera joan baino
nahiago dut nire
lagunekin poteo
txiki bat egin»

Nire aukera

Rosa OLAIZOLA
Goizuetako tabernaria

BERA-LESAKA
Bortzirietako XII.
taldekako txapelketa
Abenduaren 10ean
Berako Espidobaitan
eta 11n Lesakan,
Arranon eta Zialdon
kanporaketak jokatu
ondotik, finalerdiak
Haizegoan eta Atxas-
pin eta finala Linddu-
rrenbordan.

ELIZONDO
Mariano Izetaren IV.
Sariketa
Abenduaren 8an eliza
ondoko aretoan, goiz-
arratsaldez.

Lehiaketak
BERA
Bortzirietako haur eta
gazteen ipuin
lehiaketa
Abenduaren 3a arte
aurkezten ahal dira le-
hiaketarako idazlanak.

Zinema
LEITZA
Zinema denboraldia
Azaroaren 26 eta
28an Jon Garaño eta
Jose Mari Goenaga-
ren 80 egunean.
Ostiraletan 22:30ean
eta igandetan
19:30ean.

ELIZONDO
Zinema dokumental
jaialdiko saridunak
Ikuspuntua 2010 Zine-
ma Dokumental jaial-
dian saritutako filmak
Arizkunenean.
Abenduaren 4an
Sweetgrass filma ikus-
gai 18:00etan.
Abenduaren 5ean
Amanar Tamasheq fil-
ma ikusgai 18:00etan.
The Darkness of day fil-
ma ikusgai 18:15ean.
Abenduaren 6an Le
plein pays filma
18:00etan.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Aitona Paxkualek ia ehun urte bete dituela-eta,
zaharren egoitzara joan da Malen, amarekin

batera, bere birraitona edo aitontxuari bisita egite-
ra. Telebista itzaliaren aurrean aurkitu dute, triste
eta aspertuta. Musuzapi batzuk eraman dizkiote
oparitarako, gustatzen zaizkion gauza guztiak de-
bekatuta ditu eta. Aitontxuak, halere, badu urtebe-
tetze egunean gustura jasoko lukeen kutixia bat:
buelta bat autoan. Xabier Mendiguren Elizegi Bea-
saingo editore eta idazleak 10 urtetik goitiko ira-
kurleendako liburua idatzi du eta irudiz hornitzeko,
Pololoak trilogiarengatikezagunegindenPatxiGa-
llegoren marrazkiak erabili dituzte. «Askatasun na-
hiaren ideia helarazi nahi nuen istorio honekin, lau
hormen artetik ihes egin nahi duenarena», adiera-
zi du Mendigurenek. Patxi Gallego ere pozik ager-
tu da egindako lanaz. «Ongi ezagutzen dugu elkar,
eta bion artean konplizitate handia dugu. Horrek
asko erraztu digu lana», erran du marrazkilariak.

Euskal kultura zabaldu eta euskaldunen topagu-
ne izateko jaio zen Italiako Associazione Cul-

turale Euskarak webgune berria du. Erroman egoi-
tza duen elkarteak azaldu duenez, webgune ho-
rretan albisteak, hiztegiak eta italierara itzulitako
hainbat erreferentzia aurkituko ditu bisitariak. Ho-
rrez gain, ErromakoUPTER unibertsitateko euska-
ra sailaren edukiak ere argitaratuko ditu. Webgu-
neak dakarren bertze berritasuna RSS bidez har-
pidetuetaargitaratzendirenalbisteakdenboraerre-
alean jasotzeko aukera da. Aldatzen ez dena elkar-
tearen e-posta da: info@euskara.it, nahi duenak
bertara idatz dezake informazioa eskatzeko, eus-
kara ikastaroetan izena emateko, eta abar. Nola-
bait, Italiako euskaldunen topagune birtuala berri-
tu dela erraten ahal da, baina Italiaren edo italiera-
ren berri izan nahi duten euskaldunentzat ere aski
webgune interesgarria da.

AmaSay erran eta erran ibili zenmendearen bu-
kaeran. Beraien abestiak eta diskoak ezinber-

tzeko erreferentzia bilakatu dira denboraren bitar-
tez musikazale eta musikari aunitzentzat. Ama e-
rran eta erran ibili zen euskararen mundura Mun-
dukomusikak geureganatzen. Erran eta erran eus-
kal kulturan bertze kultura batzuk txertatzen. Deus
berririk ez, baina bau haize bolada fresko eta eder-
ra Amak ekarri ziguna. Eta orain berriro egin dute!
Bi urte amaren erranak herriz herri zabaltzen ibili
ondotik, Ama gauza berriak erraten hasi ez zaigu
ba! Gauza berriak, abesti berriak, aire berriak. Be-
rrogei urteko umeak eta berriro lortu dute. Nola de-
montre egiten dute? Non demontre bilatzen dute
indar berria? Hainbat abesti berri dira, haize bola-
dak, eztenkadak, arrunkeriaren kontrako lemak,
etsipena gainditzeko dosiak, evolutio ero honen
aurkako galgak. Ama ez ixildu, arren.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Buelta bat
aitontxuarekin

Liburua

XABIER MENDIGUREN

Bonberena Ekintzak,
2010

REN FAN

Musika

AMA SAY

Italiako Associazione
Culturale Euskara

Internet

WWW.EUSKARA.IT
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BORTZIRIAK. Emakume
bat adinekoak zain duko
lituzke. �671 122776.

BAZTAN-DONEZTE BE -
n neska gazte bat Lehen
Hezkuntzako umeei kla-
se partikularrak ematen
edo haurrak zaintzen ari-
ko litzateke. Esperien tzia
duena eta norbere autoa -
rekin. �678 309025.

MALERREKA, BAZTAN
edo BORTZIRIETA n
neska gazte bat edozein
lanetan ariko litzateke.
Sukaldean laguntzen eta
haurrak zaintzen espe-
rientzia duena. Autoa ere
badu eta ordutegi zaba-
larekin. �660 481578.

ZERBITZUAK
denetarik

MOTORRAK
salgai

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

Ford focus 1.8 TDI sal-
gai. GTX matrikula. 13.500
euro. �635 739849.

LESAKA. Bi familiako
etxe bizitza salgai. Prezio
onean. �609 477277.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.
� 662  244389 /696
890471.

ORONOZ-MUGAIRI.
Fa milia bakarreko etxe-
bizitza errentan emate-
ko. Mobleztatua, bero-
gailuarekin. Lorategia eta
garajea baditu. �675
934853.

BERA. Pisua errentan
emateko. Berogailu zen-
tralarekin. �650 981950.
BERA. Eztegara pasea-
lekuan (28.a), pisua erren-
tan emateko. 3 logela,
sukaldea eta bainugela
ditu. Gela guztiek kan-
pora ematen dute. Bero-

DONEZTEBE. Udaletxe
ondoan lokala konparti -
tzeko. Elkarte, kultur tal-
de, edozein ekintzetara-
ko bulegoa... Arrazoizko
prezioan. �948 451443/
687 976828/ dizdira@ -
ana saps.org.
IRUÑEA. Errotxapea au-
zoan 835 mko lokala erren-
tan  emateko.  � 948
265801.

LURRAK/ORUBEAK
erosi

BERA. Partikular batek
eraikitzeko lur eremua ero-
siko luke. �616 308344.

LANA
eskariak

LEITZA, LEKUNBERRI
EDO DONEZTEBE IN-
GURUAN. Neska bat lan
bila. Urte osoan ariko li -
tza teke: umeak edo edi-
nekoak zaintzen... �695
716894/ 948 510665.

gailua. 600 euro hilean.
�620 364541.
DONEZTEBE. Herri er-
dian pisua errentan ema-
teko. 3 logela, 2 bainuge-
la, egongela-jangela eta
sukaldea. Gela guztiek
kanpora ematen dute.
�699 798207.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan 78 m2ko lokal ko-
mertziala salgai. �627
914271.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

BERA. Legia karrikan 250
m2ko lokala errentan
emateko. �948 631022/
688 609905.
ETXALAR. Funtziona-
menduan dagoen ile-
apaindegia errentan ema-
teko. �948 635025.

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Rosa Se-
minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua. 3
logela eta 2 komun. Mo-
bleztatua. �679 109423.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai. Lur ere-
muarekin. �661 121540.
BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. 3. solairuan eta igo -
gai luarekin. �948 631381
/697 436845/ elvetea-
rra@ aol.com.

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.
BERA. 89 m2ko pisua sal-
gai, 4. solairuan. 3 loge-
la, bainugela, komuna,
sukaldea, egongela, tras-
telekua eta balkoi haun-
dia, bista ederrarekin.
Gas naturala, berogaliua
eta igogai lua.  � 681
017423.
BERA. Pisua salgai. 2 lo-
gela, sukaldea, egonge-
la eta komuna. Oso eguz-
kitsua. �699 397279.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 31,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,014 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,98 (+0,03)
1.koa 3,67 (+0,03)
2.koa 3,14 (+0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,06 (+0,03)
1.koa 3,77 (+0,03)
2.koa 3,44 (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  200,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,40/8,10
8-10 kilokoak: 6,30/6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 5etik 12ra bitarteko prezioak)
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Citroen Berlingo1.9 die-
sela salgai. 80.000 kilo-
metro. �686 990087/948
630217.

KawasakiKLX 650R mo-
torra salgai. Egoera one-
an eta ITVa pasatua.
�639 007629.

Aixan 400 S karnetarik
gabeko autoa salgia.
Egoera onean. 16.000 ki-
lometro. �699 047051.

LESAKA. Yamaha R1
egoera onean salgai. Gur-
pila eta arrastreko kit-a
berriak. Extra askorekin.
2.900 euro. �619 738965.

Opel Corsa 1.2 salgai.
90.000 KM. Egoera oso
onean. Errebisioak kon -
tze sionarioetan pasatuak.
1.000 euro. �655 716411.

Explorer KobraKBR 125
motorra salgai. 0 kilome-
tro. 1.500 euro. �948
637840.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
opari

Hilabeteko 2 ardizakur-
kume oparitzeko. �948
510224.

Hispaniel eta artzain za-
kurraren arteko nahas-
ketako 2 zakurkume
opa r i t zeko .  � 679
892622.

ANIMALIAK
salgai

20 ardi latxasalgai. �948
514188.

DENETARIK
galdu/aurkituak

LESAKA. Nabaz auzoan
5 hilabete eta erdiko ar -
tzain zakurra galdu zen
urriaren 31 goizean. Le-
poko urdina du eta anti-
parasito marroia. Txipa-
rekin. �637 836023.

BERTIZARANA. 40 litro-
ko 4 esne bideoi edo le -
txera aurkitu dira. �948
581864.

LESAKA. Bizikleta bat
agertu da ekainean.�948
637005.

LESAKA. Bizikleta ager-
tu da, haurraren aulkia gi-
belean duela.  � 948
637005.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 /699
461394.

URDAZUBI. Bigarren es-
kuko sutegi kaseta sal-
gai, Seguin markakoa eta
egoera onean. 70x55x47
neurrikoa. �649 830152.

Zero Sette 4 ahotseko
trikitrixa profesionala
salgai. Oso gutxi erabi-
lia, berri-berria. Gorria.
�646 212584.

DONEZTEBE. Taxi pla-
za salgai. �609 486052.

Belar idorren boloak
salgai. �660 393436.

Hergon markako egurrez-
ko berogailua eta sukal-
de-kalefaktora haundia
salgai. �948 453110.

Audi A4 S4ren 18”ko llan-
taketa kubiertaksalgai.
Edozein Volkswagen eta

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez aldi baterako 
betetzeko Malerrekako Mankomunitateko 

idazkari-kontuhartzaile eta kudeatzailea lanpostua
Malerrekako Mankomunitateak, Nafarroako Administrazio Publikoetan
sartzeko Erregelamenduko 42. artikuluan jasotako presako prozedura-
ren bidez, aipatutako tokiko erakunde horretako idazkari-kontuhartzai-
le eta kudeatzailea lanpostua aldi baterako beteko du, horretarako onetsi -
tako oinarrien arabera.

Deialdi honetan parte hartzeko interesa izan, oinarrietan ezarritako bal-
dintzak bete eta bizilekua dagokion eremuan dutenek, inskribatuak egon
behar dute enplegu eskatzaile edo enplegu hobekuntza eskatzaile gisa
Doneztebeko Enplegu Bulegoan, 2010eko azaroaren 30a baino lehen.

Halaber hautapen prozesuan onartuko ditugu baldintza horiek betetzen
dituzten izangai guziak, egiaztatzen badute epaimahaiaren aitzinean eta
hautaprobak hasi baino lehen, edozein Enplegu Bulegotan enplegu es-
katzaile edo enplegu hobekuntza eskatzaile gisa inskribatuak daudela.

Kontratazioaren ezaugarriak:

• Hitzarmenaren iraupena: sei hilabete; goienaz lanpostua behin be-
tiko bete arte luzatzen ahal da.

• Ordainsaria: A mailari dagokiona eta plantilla organikoan onartu-
tako osagarriak.

• Lanean noiz hasi: hautapen epaimahaiaren proposamena onartuz
Lehendakaritzak ebazpena egin eta hurrengo astean.

Hautapen prozesuko probak deialdiko oinarrien arabera eginen dira;
deialdia Doneztebeko Enplegu Bulegoan eta Malerrekako Mankomuni -
tateko bulegoetan dago. Probak Sunbillako Udalan izanen dira, 2010eko
abenduaren 15ean goizeko 09:00etan; izangai guziak toki eta ordu ho-
rretara deituak geldituko dira.

Donezteben, 2010eko azaroaren 9an.
LEHENDAKARIA

Alberto San Miguel Mindeguia

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA
Tel: 948 45 17 46
Merkatarien karrika, 17
31740 DONEZTEBE (Nafarroa)

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

Audiren tzat balio dute. 5.
llanta eta segurtasun tor-
lojuak opari. Dena 585
eurotan. Prezio negozia-
garria. �667 605233.



70 | URTEBETETZEAK
ttipi-ttapa | 531 zbk.

2010.11.25

urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Sunbillako NAROA PETRIRENA

ANZIZARrek abenduaren 1ean 
3 urte beteko ditu. Aunitz urtez
familiaren eta berexiki
Klemente, Maider eta zure
lagun diren Iraide eta
Garaineren partetik. Ongi pasa
eguna eta hiru mila muxu.

Gartzaingo AITOR ESKUDERO

BARRENETXEk 2 urte bete ditu
azaroaren 21ean. Zorionak
Gartzaingo eta Urdazubiko
familien partetik eta berexiki
Julen, Ane eta Maitaneren 
partetik. Muxux bihurritxo!

NAHIA ENDARA

beratarrak
urtea beteko du
azaroaren
28an. Zorionak
eta muxu
aunitz familia-
ren partetik.

NAHIA ENDARA

beratarrak
urtea beteko du
azaroaren
28an. Zorionak
eta muxu
aunitz atta eta
amaren 
partetik.

NAHIALA DUARTE

LARRETCHEri
zorionak bere
hirugarren urte-
betetzean. 
Muxu haundi bat
denen partetik.

AIMAR ZAMORA -
NO DUARTE lesa-
karrak 10 urte
beteko ditu aza-
roaren 29an.
Muxu haundi
bat familiaren
partetik. Aupa
pilotari!!

Amaiur eta Elizondoko OLAIA, UNAI eta ASIER.
ASIERrek eta OLAIAk 3 urte bete dituzte azaroaren
20an eta 13an eta UNAIk urtea bete du urriaren
29an. Zorionak eta muxu haundi bat familiaren
partetik, eta segi tabarra ematen.

Berako JOSE JABIER ZELAIETAk
azaroaren 28an urteak beteko
ditu. Aunitz urtez familia 
guztiaren eta berexiki iloba 
ttikiak diren Iraide eta Garaineren
partetik. Ongi pasa eguna.
Muxuk.

Arraiozko BEÑAT EZKURRA

NAVARROk 3 urte beteko ditu
azaroaren 26an. Zorionak eta
mila muxu familiaren partetik.

OIHAN ITURRIA aranztarrak 
4 urte bete ditu azaroaren 22an.
Zorionak etxekoen eta baserri-
koen partetik, eta bereziki Aiora
eta Karmeleren partetik.

NAHIA BERTIZ
BABAZE sunbilda-
rrak abendua ren
14an urtea bete-
ko du. Zorionak
sorgintxo! Muxu
haundi bat atta -
tto eta amatxo-
ren partetik.

NAHIA BERTIZ BA -
BAZEk urtea bete-
ko du abendua-
ren 14an. Zo rio -
nak eta mu xua k
xinpatika! Gura -
soak, atatxiak eta
amatxiak Sun billa
eta Urroztik.

Oronozko UNAI

TORRES ALEMAN -
ek 6 urte bete di -
tu azaroaren 23 -
an. Zorionak ai ta,
ama eta bereziki
Mar kel anaiaren
partetik. Ongi
pasa panderojole

IRATXE MUXIKA

lesakarrak 8
urte beteko ditu
abenduaren
5ean. Zorionak
eta muxu 
haundi bat.

NAHIA BERTIZ BA -
BAZEk urtea bete -
ko du abendua-
ren 14an. Zo rio -
nak Sun billa eta
Urroz     ko osaba-
izeben partetik.
Segi orain be zain
polit eta alaia!

Leitzako DIEGO BIURRARENA

ORTIZek azaroaren 30ean 9 urte
beteko ditu. Zorionak eta muxu
pila familiaren partetik. Ongi pasa
eta segi horren alai.

Igantziko 
PATXI LOIARTE
PETRIKORENAk
azaroaren 27an
8 urte beteko
ditu. Zorionak
eta aupa 
pilotari!

Elizondoko UNAX eta UGAITZek
azaroaren 1ean eta 28an urteak
beteko dituzte. Muxu haundi bat
gure granjeroei! Ongi pasa
eguna Iturengo familiaren 
partetik.
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