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Bigarren urtez ‘Ni ere Pilotari’ txapelketa
Emakumeen pilota indartzeko helburuarekin paratu dute abian
‘Ni ere Pilotari’ txapelketa. Abenduaren 12an hasita lau jardunaldi jokatuko
dira eta finala urtarrilaren 16an eginen da Iruñeko Labrit Pilotalekuan.
Sei leitzar emakumezkok parte hartuko dute.
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Joanes GARCIA | SARA
Zazpiak Bat dantza
taldeaaurkeztukodi-
guzu bi hitzetan?
70. hamarkadansortua
da. Taldearen beteki-
zun nagusia euskal
dantza erakastea da
eta gaur egun, 50 haur
ari dira dantzan, 20 ne-
rabe eta 10 neska hel-
du. Horrez gain, beste
15 helduk urtero dan-
tzaberri bat ikastendu-
te eta aurtengoan La-
rrain izan da. Alabaina,
taldea ez da hortara
mugatzenbakarrik; xis-
tu kurtsoak eskaintzen
dizkiegu 8 gazteri. Ai-
tzinekourtean, trikitixa
hastapen bat izan zen.
Azpimarratu nahi nuke,
hiru urtezArmandoku-
batar erakasle batek
saltsa kurtsoak ere
eman zituela.
Nolatan sortu da In-
tegrazio Batzordea-
ren aldeko ikusgarria
egitea?
Integrazio Batzordea-
ren alde zerbait egin
nahi ginuen. Hastapen
batean, nesken arteko
sorkuntza ttipi bat ai-
patuginuen.Baina ideia
garatzen joan zen hei-
nean, herriko beste el-
karteeipartehartuaraz-
tera erabaki zen. On-
dorioz,antzerki etakan-
tu taldeak proiektuan
sartu ziren. Beste hel-
buru nagusi bat taldea
dinamizatzea izan da.
Dirutza behar da ho-
ri dena plantan ezar-

tzeko, ezta?
Bai xahutze handienak
soinu eta argi ekipoa-
rentzat, jantzientzat,
berogailuarentzat eta
publizitatearentzat izan
dira.Baina laguntzaere
ukan dugu eta eskertu
nahi genuke. Sarako
Herriko Etxeak lagun-
tza ederra ekarri digu
logistika mailan. Eus-
kal Kultur Erakundeak
etaSarakokomertzian-
te eta artisauek dirula-
guntza eman digute.
Azkenik, Euskararen
Erakunde Publikoak
frantsesetagazteleraz-
ko itzulpeneretarako40
kasko uzten dauzkigu.
Ikusgarriaren edukia

zein izanen da?
Antzerkia eta dantza
nahasten dituen ordu
bat eta erdiko ikusga-
rri bat da. Tarteka ber-
tsu eta kantuak ere iza-
nen dira. Dena euska-
raz, noski. Kiroldegian
izanen da igande ho-
netan, 18:00etan, eta
ondotik, jatekoetaeda-
tekoa egonen da. Sar-
tzea 10 eurokoa izanen
da helduentzat eta 6
eurokoa 6-16 urte bi-
tartekoentzat.
Kontaiguzu ipuina...
Euskal Herriko sukal-
de batean Beñat eta
Mayi aitatxi eta ama-
txiek haien gaztaroan
gertatutako istorioa

kondatzen diote haien
alaba ttipiari flashback
moduan.Aitatxi arran-
tzalea zen eta haren le-
henatunkanpainakon-
datzen dio. Bidaia us-
te baino luzeagoa izan
zen...
Nork parte hartu du?
Herriko jendeek bai-
kor erantzun du?
Bai, hori sorpresa ede-
rra izan da. Adibidez,
dantza duela 10 urte
baino gehiago utzi zu-
ten batzuk berriz eto-
rri zauzkigu arrunt mo-
tibatuak. Orotara 15
antzerkilari, 10 kanta-
ri, 2 bertsulari, 60 haur
eta 30 heldu dantzari
eta 5 musikarik parte
hartuko dute.
Laguntzazerbaitukan
duzuesormeneanala
kudeaketan?
Bai eta laguntzaile ho-
riek bihotzetik eskertu
nahi genituzke. Miren-
txu Ibargaraik antzez-
lana zuzendu du.Ttoni
Basurkokelkarrizketak
idatzi ditu. Sebastien
Zamorakmusikak sor-
tu ditu. Eta nola ez ai-
patuDelphineGoyene-
tche. Berak du trama
idatzi eta lanaunitz egin
proiektua aitzinera ate-
ratzeko.
Azken hitz bat?
Oso pozik gira horre-
lako proiektu bat sor-
tu izanaherriko jendea-
rekin. Ezdabestemun-
duko maila batekoa,
baina helburua ez zen
hori.

ARGAZKIA: J. GARCIA
‘Oroitzapenetik bidaiarat’ ikusgarriaren antolatzaileetako batzuk.

‘Oroitzapenetik bidaiarat’ ikusgarria
taularatuko du Zazpiak Bat dantza taldeak
igande honetan Sarako kiroldegian.
Ikuskizunetik haratago, ordea, badu helburu

argi bat: Seaskako Integrazio Batzordeari
laguntzea, alegia, Lapurdi, Nafarroa Beherea
eta Xiberuko ikastoletan ahalmen urriko hau-
rren eskolaratzea sustatzeko lanean ari den

elkarteari laguntzea. 100 bat partaide mobili-
zatuko dituen gertakizun honen kari, zonbait
urtez taldearen arduraduna izan den Claire
Grillard gaztearekin solastu gira.

Claire GRILLARD | Zazpiak Bat dantza taldeko arduraduna

«Oso pozik gira horrelako proiektu
bat sortu izana herriko jendearekin»

ISTORIOA
«Euskal Herriko
sukalde batean
Beñat eta Mayi
aitatxi eta amatxiek
haien gaztaroan
gertatutako istorioa
kondatzen diote
haien alaba ttipiari
flasback moduan.
Aitatxi arrantzalea
zen eta haren lehen
atun kanpaina
kondatzen dio. Bidaia
uste baino luzeagoa
izan zen...»
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Pepito Yanci «Aizali» 1917ko urtarri-
laren1eanjaiozenLesakaneta1985eko
abenduaren 26an hil zen, baina akor-
deoilari eta musika konpositore edo
bertsogile bezala aski ezaguna egin
zen. Akordeoilari bezala, bakarka Bi-
dasoaldean famatu ondotik, Los Xey
taldearekin batera jo zuen Euskal He-
rrian,EspainianetaAmeriketanhamar
urtez, Mexikon batez ere, baina baita
Kuban, Argentinan, Perun, New Yor-
ken,Txilen,Brasilen,Venezuelanere…
Buenos Airesen egindako akordeoi
txapelketa bat irabazi ondotik, Mun-
dukoakordeoijole onenatzat jo zuten.
Los Xey taldeak zeukan famaren era-

kusgarri,Mexikonzortzi fil-
metan eta Espainian ber-
tze bortzetan parte hartu
zutela.
Etxera bueltan, akordeoi irakas-
le izan zen Donostian, Beran eta
Lesakan eta akordeoi eta trikitixa-
rentzako500batkantueginzituen,
tarteanLesakakobestetan jotzen
den “Mozkorrenborda”. Hainbat
omenaldi ere egin zizkioten Le-
sakan, Irunen…Izanere, Irunen
estimazio handitan zeukaten
lesakarra eta horren erakus-
garri izan da aurtengo Euskal
Jiran eskaini dioten orga.

Aitor AROTZENA
Paulo Yanci bere ai-

tak pianoa nahiago ba-
zuen ere, gazte-gazte-
tatik akordeoirako afi-
zioaerakutsi zuenPepi-
toYancik.Honela, lehen
irakaslea Modesto Iri-
sarri etxalartarra izanzu-
en eta honek musikari
handia izateko bidea
ikustenzionetakontzer-
tu handiak emateko
prestatu nahi izan zuen.
Baina hau ez zen Pepi-
torenametsa. «Harkna-
h i ago zuen bes ta ,
ezkontza eta despedi-

detan jo» gogoan du la-
gunmin izan zuen Jose-
txo Iraundegi irundarrak.

Pepitoren zaletasu-
nari amore emanez,
1930. hamarkadan La-
rrinaga-Guerini marka-
koakordeoibikainaero-
si zion aitak, garaiko
1.300pezetabaliozitue-
na. Konparazio batera,
garai beretsuan etxe tti-
ki bat bere baratzeare-
kin 600 pezetetan erosi
zuen Paulo Yancik.

Ordutikaitzinera,Pe-
pito Yanci harat-honat
ibili zen akordeoiarekin.

14-15urtezituela Irungo
Kasinoan, baita Donos-
tiako Bellas Artes eta
Principalantzokietanere
jozuen.15urterekin,Ra-
dio San Sebastian Irra-
tian jo zuen eta arrakas-
ta handia izan zuen.

LOS XEY TALDEA
Urte batzuk beran-

duago, Easo Abesba-
tzako zuzendariaren
ezkontz-despedidan jo-
tzen ari zela, gero Xey
taldeaosatukozutenki-
deakezagutuzituen.Tal-
de honekin Euskal He-

rri osoan jo zuen, baita
Madril,BartzelonaetaEs-
painiako hiriburu nagu-
sietan ere. 1947an, itsa-
sozbertzalderasaltoegin
zuten hiru hilabetera-
ko kontratu bate-
kin, bainahamar
urtez luzatuzen
talde honen
Ameriketako
egonaldia.Ge-
hien bat Mex-
ikon jo zuten,
baina Kuba,
Uruguai,
Txi-

le, Peru, Brasil, Vene-
zuela, New York… ha-
rat-honat ibili zen Los
Xey taldea eta aski fa-

matuakeginzi-
ren Ameri-
ketan.
Bue-
nos
Aire-
sen
egin-
dako
nazio-
arte-

URTEMUGA � LESAKAKO AKORDEOILARI HANDIA GOGOAN

Pepito Yanci, “Munduko
akordeoilari onena”
duela 25 urte hil zen
Argentinan egindako lehiaketa batean titulu hori
eman zioten «Aizali» soinujoleari

Pepito Yanci Lesakako akordeoilari
handiaren heriotzaren 25. urtemuga
beteko da abenduaren 26an.
Sorterrian ez da aparteko ospakizu-
nik prestatu urteurrena gogoratze-
ko. Irunen, aldiz, abuztuaren 7an

ospatu zen Euskal Jirako karroza
eskaini zion Ramuntxo Trinketeak.
Akordeoilari, 500 kanturen egile,
Los Xey taldeko partaide, musika
irakasle, bertso idatzien egile…
Hainbat arlo landu zituen Yancik.

Nor izan zen Pepito Yanci?
� PEPITO YANCIREN SOSLAIA

Pepito Yanci soinua jotzen, Jose Mari Alzugarai “Larrane” eta Guillermo Ag



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 532 zbk.

2010.12.16

XalbadorMadariagaakordeoila-
riak ongi ezagutu zuen Pepito Yan-
ci,bere lehen irakaslea izanbaitzen,
12 urte zituenetik 17 urteak egin ar-
te. «Hasieran 12 bat lezio numera-
tuak eman zizkidan eta handik ai-
tzinera piezekin hasi nintzen, eta
abudo kanpoan jotzen ere hasi nin-
tzen. Berekin pieza batzuk ikasi eta
Sunbillan Urtezahar gau batean jo
nuen lehen aldiz bakarrik«, gogo-
ratzen du Madariagak.

Kontserbatorio eta akademizis-
koak ez zituen maite, baina Kaleji-
ra, Fandango, Arin-Arina, Vals, Ti-
ko-Tiko… Hainbat pieza jo eta ida-
tzi zituen eta folklore arlo horretan
eta librean, Pepito Yanci hagitz ona
zela gogoanduMadariagaketabe-
re piezak ez ezik bertzeenak ere
ederki jotzen zituen. «Akordeonis-
ta ona zen, abilidade handikoa bai-
nogehiagoakonpañamientoakegi-
tenzenhagitz-hagitzona,ongimol-
datzen zen, gusto handiarekin la-
guntzenzuen.Hemenkantatzenha-
gitz onak ziren Jose Mari Al-
tzugarai “Larrane” eta Guillermo
Agara, eta haiei laguntzen ibiltzen
zen. Berriki hil den Marcelino Ber-
garapilotari etxalartarrarenomenez
sortutakoBergaraPeñarekin jotzen
zuten. Urtero egun berezi bat iza-
tenzuten,pilotapartidarekin,bazka-
riarekin… eta Himno bat eta kaleji-
ra bat ere eginak zizkion Bergarari.
Biekelkarrekin jotzengenuenbazka-
londoan», dio Lesakako akordeoi-
lariak.

Los Xey taldeaz ez du aparteko
oroitzapenik Madariagak. «Disko-
ren bat aditua dut, baina zuzenean
ez nituen behin ere ezagutu. Bada-
kit fama eta arrakasta handia izan
zutela, Ameriketan batez ere… Pe-
pitorekin batera talde horretan ari-
tuzenkidebatezagutugenuenekai-
nekoEuskal Jiran.Badaerrana, ha-
gitz onak zirela, baina kobratu ere
arabera egiten zutela».

«SORTZAILE HANDIA»
Folklorearloanegindakokonpo-

sizioak ugariak eta maila handiko-
ak zirela aipatu digu Madariagak.
«Gureerrepertorioanberepiezaba-

tzuk baditugu oraindik orain… Ez
dakit, erratendutenbezala,500pie-
za idatzi zituen, guk guttiago ditu-
gu, baina egia da piezak sortzeko
abilidadehandiazuela.Klaseaema-
ten zigun bitartean, gu jotzen eta
bera igual partitura bat idazten ari
zen».
Mozkorrenborda edo Lesakari

izan daitezke bere sorterrian pieza-
rik ezagunak, bainaMadariagak ai-
patu digunez, 1960-70. hamarka-
dan Lesakako peñei ere himnoak
idatzi zizkien,Kalaxkari, Irrintziri,Ba-
surderi, Egurrari… bakoitzak badu
bere himnoa.

Lesakan aurtengo Santa Zezilia
eguna iragartzeko kartelean bere
irudia agertu bada ere, «Yanciri ez
zaiolamerezizuenhainbertzekogar-
rantzia eman» uste duMadariagak.
«Pieza aunitz egin zituen, ez baka-
rrik akordeoiarentzat, baita trikitix-
arentzat ere… Letrak ere berak pa-
ratzen zizkion gehienari, horretara-
ko ere abilidadea zuen. Bere senti-
mentuak adierazten zituen».

«Akademizismotik kanpo, folklore
arloan lan handia egin zuen eta
akordeoilari bikaina izan zen»

� XALBADOR MADARIAGA AKORDEOLARIA

ko akordeoi lehiaketa
batean parte hartu zu-
en eta irabazi. Orduan,
Munduko akordeoilari
onenaren“titulua”eman
omen zioten.

Ameriketatik etxera
bueltanakordeoi irakas-
le izan zen Donostian,
Lesakan,Beran…Akor-
deoieta trikitixarako500
kantu osatu omen zitu-
en, baita bertsoak ere
eta,erratebaterako,eus-
karazko letra jarri zion,
“O Sole Mio” kantu na-
politar ezagunari. Victor
Manuel kantari asturiar
famatuak, Ana Belenen
senarrak, ere euskaraz
kantatu omen du Pepi-
toYancirenkanturenbat.

Bere lana eskertuz,
hainbat omenaldi jaso
zituen:Lesakan1971ko
maiatzaren16an, Irunen
1975eko martxoaren
23an, 1978anAngulako
KofradeeginzutenHen-
daian…Bidasoako Izo-
k inaren Kofradiako
sortzaileetako bat izan
zen, baita Irungo Kurpil
Kirolak elkarteko bazki-
de ere.

1985eko Eguberrie-
tan hil ondotik ere, Joa-
quinetaJosetxoSilgue-
ro anaiek “Añoranza”
Zortzikoa eskaini zioten
eta 1986ko uztailean
oroigarria ezarri zuten
Lesakakoberesortetxe-
an.

Xalbador Madariaga

UTZITAKO ARGAZKIA

mo Agara herritarrak kantuan lagun dituela.

UTZITAKO ARGAZKIA

Los Xey taldearekin hamar urte egin zituen Ameriketan.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Soberan errepikatzen den deia: istripua izan
daSunbillan (Goizuetan, edonon…), hildako
bat (edo zaurituak). Eta denok errepidea or-

du horretan erabiltzen duten lagun, ezagun edo
senideen zerrenda buruan. Bide kaxkarra, euria,
lainoa, abiadura…dezimogehiegi jokatzen ditugu
loteria izugarri honetan eta sarriegitan tokatu ere
egiten zaigu: hurbilekoa, lankidea, familiakoa…

Eguberrietako loteria izugarria

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1993.12.02 / TTIPI-TTAPA 123. zbk

Baserria eta zerriaren sektorea krisian duela 17 urte ere
Ez da oraingoa baserriaren eta abeltzaintzaren krisia. 1993an, “Horrela ez da-
go irauterik” izenburupean zerri sektoreaz aritu zen TTIPI-TTAPA. Orduan 1.269
granja zeuden eskualdean eta horietatik hameka, 50 zerramatik goitikoak zi-
ren. Zugarramurdiko Juan Irazoki eta Pakita Etxenikek aipatu zigutenez, “ba-
karrik pentsua, argindarra eta holakoak kontutan hartuta, zerrikume bakoitza-
rekin 1.500 pezeta galtzen da egungo prezikoekin. Pixka bat defenditzeko ze-
rrikumeak guttienez 5.000 pezeta egin behar du”. Baserritarrek zerri-tratantee-
kin zuten menpekotasuna zen prezio apalen arrazoietako bat.

Duela denbora bat honen antzeko idatzi bat
irakurri izanen zenuten, zerbait aldatuzmui-
na berberarekin: borroka eta borroka inola-

ko beharrik gabe. Bai! Azkenean lortu zen Irurita-
ko eskola, eskola eder-
ra,bere ikasgelaetagai-
nerakoekin. Baina pena
bakarra,hau idazterako-
an, eskolak izan behar
zuen jolastokia pikutara
doa udalaren teknikoen
«ustezko» kudeaketa
edo neurketa txarra-
gatik. Eta udalak ez du lur gehiagorik erosi nahi,
hitzez hitz «ezta metro bat gehiago ere». Eskain-
tza bikaina egin zaie: xentimo bat gehiago gasta-
tu gabe, Iruritako gurasoak lortuko dituzte Udalak
bereseme-alabendakogaldutakometroak.Orain-
goz ez da erantzunik, eta ez dakite izanen den ere.
Ez al da eskaintza ona? Ez al da onartzeko modu-
ko tratua, denek irabazi eta inork galtzen ez due-
na? Eskaintza hau ez onartzea aukera on bat al-
ferrik galtzeko modu ergela izanen litzateke.

Jolasleku berria behar dugu

Nire txanda
Ruben GARATE

Ez al da onartzeko
moduko tratua,
denek irabazi eta
inork galtzen ez
duena?

Xabier TELLETXEA
Igantziarra istripuan hila

Azaroaren 28ko goizal-
deanGoizuetan izanda-
ko istripubateanhil zen
33 urteko igantziarra.
Mendi bizikleta jautsie-
retan Nafarroa, Euskal
Herria eta Espainiako
txapeldun izan zen.

Iñaki ALEMAN
Iruritako bertsolaria

Laugarren aldiz Elizon-
don egin den Mariano
Izeta Sariketa irabazi
zuen abenduaren 8an
Iñaki Alemanek. Mari-
ano Izeta zenaren Ines
alabaren eskutik jaso
zuen txapela.

Maika ARIZTEGI
Iturengo kirolaria

Bertze arloetan ere
nabarmentzenda,baina
koxkor biltzen bedera-
tzigarren aldiz jantzi du
Euskal Herriko txapela.
Oraingoan, gainera,
txapelketako marka
berria egin du (07:17).
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Kolaborazioak

Yolanda Barcina Angulo Iruñeko alkate an-
dreak eta bere alderdiak, orain dela gutxi
mustu zuen Joan Pablo II.a Aita Santuaren

estatua bat hiriko kale batean. Kaleak Aita San-
tuaren izen berbera dauka, eta, jakina, hori ez da
halabeharra,baiziketaoraindelaurtebatzukUPNk
eta CDNk hori horrela
egitearen ondorioa.
Niri oso ongi irudituko
litzaidake UPNkoek ja-
rriko balituzte tankera
horretako estatuak, iru-
diak,kale-izenaketana-
hi duten guztia, beren
luxuzkoetxeetan, beren
lorategietan, eta abar,
bainabetiere, noski, be-
raiek ordainduta beren
diruarekin eta ez beste
guztienarekin.
Eta UPNk gai honetan
egin duenari buruz zer
nahi duzueesatea? Ba,
berriz ere egin duela na-
hi izanduena,berriroere
abusatu duela daukan
botereaz eta, jakina, ez
du batere demokratiko-
ki jokatu gizarte honen
aurrean,baina,antzade-
nez,pertsonahorieibost
axola zaizkie demokra-
zia, etika, herritarrak eta zuzentasuna, beraiek au-
rrera egiten duten bitartean, baina, lasai, esan be-
zala, pertsonak dira, ez dira Jainkoa, eta Barcina
andrea ere, egunen batean ikusiko dugu goitik be-
hera lurreraino erortzen eta merezi duen muturre-
koa hartzen, lehenago beste batzuei gertatu zai-
en bezala, edo, bestela, esadazue, e?, non ote da-
bil orain, esate baterako, garai batean hain ospe-
tsua izan zenGabriel Urralburu izeneko, Nafarroa-
ko sasi-jainko txiki harroxko hura? Urralburu ez
al zen agertzen, ba, herritar guztien aurrean nafa-
rrik nafarrena balitz bezala?, eta orain begira eza-
zue, edonork esanen lukeberetzatNafarroa ezde-
la existitzen eta askoz ere gustura eta erosoago
sentitzen delaMadrilen. A zer-nolako paradoxak,
e?
Esan bezala, orain pairatzen ditugun andre eta
jauntxoei ere, egunen batean antzeko zerbait ger-
tatuko zaie, teorian estatu laiko eta akonfesional
batean beren ideia eta praktika erlijiosoak inpo-
satzeagatik. Argi eta garbi ikusten denez, Sanz
eta Barcina jaun-andreek gehiago nahiago izaten
dute indarraren arrazoia arrazoiaren indarra bai-
no.

Aita Santuaren estatua

«Niri oso ongi
irudituko litzaidake
UPNkoek jarriko
balituzte tankera
horretako estatuak,
irudiak, kale-izenak
eta nahi duten
guztia, beren
luxuzko etxeetan,
beren lorategietan,
eta abar, baina
betiere, noski,
beraiek ordainduta
beren diruarekin
eta ez beste
guztienarekin»

Xanti BEGIRISTAIN (Iruña)

Arkupeak erretiratu eta alargunen elkartea-
ren 25. urteurrena ospatuko da heldu den
urtean, 2011n. Bere ibilbidea 1986an abia-

tu zuen Donezteben eta segidan zabaldu zen Ma-
lerreka osotik, Baztan, Bortziriak, Irun, Leitza,Goi-
zueta… Aski da urtero argitara ematen duen al-
dizkaria begiratzea 25 urte hauetan antolatu ditu-
enekitaldi kopuruhandiaz jabetzeko:bidaiak,ome-
naldiak, mus txapelketak… ahaztu gabe pisu tu-
telatuen sorreran eta funtzionamenduan izan du-
en parhartzea edo laister Donezteben irekiko den
Eguneko Zentroa bultzatzen egin duen lana. Na-
farroako Gobernuak Karlos III.aren domina eman
dio, Nafarroako mendi-
aldeko47herribainoge-
hiagotan egin duen la-
na sarituz. Gizarte lan
garrantzitsu hau ezagu-
tzera eman eta balora-
tzekoongi legokeospa-
kizunenbarrenean25ur-
teko historia bilduko lu-
keen liburu bat argita-
ratzea. Inoizezdugube-
har bezala eskertuko erretiratu eta alargunen bizi-
kalitatea hobetzeko elkarteko arduradunek egin-
dako lana, hasi presidentetik eta herrietako dele-
gatuak bitarte. Denek merezi dute gure esker on
zintzoa,bainaJoxeOronozen lanaazpimarratuna-
hi nuke. Baztango Santiago Bidea garatzen eta al-
dizkaria egiten Arkupeak elkartea lagundu nuene-
an ezagutu nuen duela urte batzuk. Elkartearen
bulegoan, idazmakina txiki batekin lanean ari zen
gizaseme hark atentzioa eman zidan, baita hara
hurbiltzen ziren bazkideei eskaintzen zien tratu
goxoak edo txartel berriak egiteko edo urrezko
ezteiak eta 85 urte ospatu behar zutenen datuak
eta argazkiak jasotzeko bere etengabeko lanak.
Bere diruzain lana ere xuxen bete du, kontuak ze-
haztasunez eramanez eta elkartearen ospakizun
guzietan parte hartuz. Juntaren barrenean oroi-
tzapen eta esker berezia merezi duen kideetako
batdela iruditzenzait, bere izatekoetaegitekomo-
duarengatik eta bazkideekin harremanatzekomo-
duarengatik.Krisietaelkartasungabekogaraihaue-
tan, beren irrifar goxoenarekin bakar bakarrik bes-
teeimesedeegiteradedikatzendirenpertsonaho-
riek gogoratzea atsegina da. Antolatzen diren eki-
taldi guzietan beti hantxe dago, baina bigarren le-
rroan, atentzioa deitu gabe. Arkupeak elkartean
aldaketa hurbiltzen ari den honetan, Joxe bezala-
ko pertsonek eredu eta gidari izan behar dute, el-
karteakongi funtzionatzensegitudezan,gauregun
dituen ekintzak osatzen joanen diren ekitaldi be-
rriak martxan jarriz.

Arkupeak elkarteak 25 urte

«Bere irrifar
goxoenarekin
besteei mesede
egitera dedikatzen
diren pertsonak
gogoratzea
atsegina da»

Fernando ETXEBERRIA (Ezkurra)
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Sunbillako
herriari

Iñaki, Paula, Natalia, Alvaro
eta Maite

Joan den urriaren
4ean gure senidea Iña-
kik (Harotx) istripu ma-
darikatu batean herio-
tza aurkitu zuen. Errea-
litate gogor honen au-
rrean gure bizitzak, gu-
re bihotzak, gure ilusio-
aketaplanakbertanbe-
hera gelditu ziren. Bai-
naminaetadolugarratz
honenaurreanemozioz
eta eskerrak beteriko
beste zerbait bizi izan
dugu baita ere: Sunbi-
lla herriak eta batez ere
Sunbillako gaztediak
erakutsi digun hurbilta-
suna, laguntasuna eta
goxotasuna.

Hainbertze izan dira
laguntzahorieskainina-
hi izan dutenak ezinez-
koa egiten zaigula per-
tsonalki edo banan ba-
na besarka eta esker
beroenakagertzea.Ho-
rrela ba, lerro hauen bi-

dez hori egin nahi du-
gu. Zerrenda bat pasa-
tu ziguten non laguntza
emannahi izanzutenen
izenak aipatzen ziren:
herriko gazte gehienak
zineten: Eskerrik asko!
Ez laguntza hori ema-
teagatik baizik eta ho-
rreksuposatzenduena-
gatik:Harotxestimatzen
zenutela.Berrizereerra-
nen dugu: hainbertze
zarete, izenguztiakezin
ditugula hemen ezarri,
baino izen guzti horiek
gureburuanetagurebi-
hotzean daudela jakin
dezazuen nahi dugu..
Bestalde, modu berezi
batean gure auzoko e-
txe eta familia guztiei
eskerrak eman nahi
dizkiegubaitaere.Zen-
tzu guztietan, gure on-
doan zaudete.

Ezin dugu eskutitz
hau akitu Etxexuria fa-
milia aipatugabe: fami-
liaosoagure familiabe-
zala izanzaretemomen-
tu honetan. Huesus eta
Fixti: besarkada handi
bat zuentzat, zuek ere
anaia galdu duzue eta.
Horierakutsi zenutenez

bakarrikorain,baiziketa
Iñaki bizirik zegoelarik,
sentimentuakazaldueta
gauzakeginbehardire-
larik.EskerrikaskoSun-
billa,eskerrikaskoSun-
billakogaztedia!!!Muxu
handi bat denentzat.

Elkartasun
mezua

Goizuetako Udala eta
Feriaren antolatzaileak

Xabi Telletxea igantziar

gaztearen heriotza de-
la-eta,GoizuetakoUda-
lak eta Feria egunaren
antolaketan aritu dire-
nekgureelkartasunaeta
doluminak agertu nahi
dizkiegu lagun eta fa-
miliari.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Egoitz GOROSTERRAZU (Ituren) • Doinua: Habanera

Lauetan gosaldu eta
bostetan harturik trena
sei terdietan abittu
eginez bide zuzena
Juanito, Javier, Joxe
Joxe Mari, Gorka aurrena
Jokin, Asier, Sergio
Imanol, Aratz hurrena
Unai eta ere Ismael
joariekin dozena
kalerik kale ibiliz
erakutsiz joaldun sena
atzetik hamar bat artzai
manez hauei atsedena
hauxe izan da bizitzan
hauen momentu onena.

Nondikan hasiak ziren
jendeak nahi zuen jakin
Behobitik heldu gara
«vosotros no estais bien en fin»
baina etziren erori
lurrera kaska behinepin
Bulebarra pasa eta
hauek hor sinestu ezin
besarkatu ziren denak
segiduan elkarrekin
La Perlan egondu ziren
eta kuluska ia egin
gero ederki bazkaldu
genuen guziek berdin
malkoak irten zitzaizkigun
guri zuen pozarekin.

Iturengo joaldunak Behobia-Donostian
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Basozaina,erlezaina,biseme-ala-
benama…Nolaaurkeztukozaitu-
gu?
Munduhonetan denetarik egin be-
harda,bestelazerzentzudaukabi-
zitzak?
Emakume basozainak gutti dira
eskualdean. Zer moduz tratatzen
zaituzte lankideek?
Ongi, ez dut behin ere kexarik izan.
Zergatik basozain?
Mendian jaioa naiz, baserrian, eta
ttikitatik gustatu izan zaizkit arbo-
laketabitxoaketalanaproposahau
zela ikusi nuen, eta ez bulego ba-
tean sartuta egotea egun guztian.
Ehiztariekinaurrez-aurrekorikedu-
ki al duzu?
Orokorrean nahiko ongi portatzen
dira. Baina lehengo urtean, Areson
batekin izannuen.Ustenuenhorre-
lakojenderikezzegoelabaina orain-
dik ere gelditzen dira batzuk...
Erleekalaehiztariekematendizu-
te gerra haundiagoa?
Ehiztariek. Erleen ziztada osasun-
garria da eta besteena ez.
Zenbat erlauntza dituzu etxean?
16 erlauntza.
Asiako liztorren beldurrik bai?
Honat ailegatu dela esan dute, eta
zain egoteko. Orain arte nahiko lan
genuendespopulatzearekin, baina
niri ez zitzaidan ezer pasatu eta ea

liztorhoriereezdugunhemenikus-
ten.
Ezagutuduzuningururikpolitena?
Ez dakit…Udaberriko eta udazke-
neko hosto kolorea gustatzen zait
baina orain ez dakit zein toki esan.
Leitzazaparte,bizitzekobertzeto-
ki bat?
Kanadakobasamortubasatiak,bai-
nahorrelakohotzaegitenduhan…
Leitzan gustura bizi naiz.
Zein egoeratan daude inguruko
basoak?
Ongi, aspaldi baino hobeki. Ez da-
go orain dela 60 urteko presiorik
basoan.Jendeakusteduahantziak
direlabainalehenbainobasogehia-
godago,ganadugutxiagoeta men-
di gehiago.
Zer eskatuko zenuke 2011rako?
Betirako krisi zerri hori bukatzea.

«Zenbatek utzi zuten
bizitza mendian!
Zenbatek bukatu
zuten zoratatuta...»
Triste gogoratzen ditu
ardi arteko urteak.
Berdin protagonista
lesakarrak, lanaren
gogortasuna eta
mendietako isola-
mendua eta bakarda-
dea gogoan. Beste
hainbatek, aldiz,
aitortzen du bizitzako
urterik onenak izan
zirela artzain lanetan
emandakoak.

Alfonso IGOA
Lesakarra, Elkon bizi dena
ARGIA, 2010.12.05

«Hiztunok gure
hizkuntzarekiko
dugun jarrera
kontuan izan behar
dugu. Ez da aski
erratea, ‘planifikatu
dezatela, egin
dezatela’. Hiztunak
gu baikara.
Konpromiso
pertsonala etengabe
normalizazio eta
hobetze bidean
jartzea gakoa da
etorkizunera begira».

Andres IÑIGO
Iturengo euskaltzaina
BERRIA, 2010.12.03 � Maite ARRIZURIETA � Leitzako basozaina
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KONTSUMOA � NAFARROAKO GOBERNUTIK HARTU DEN DIRULAGUNTZAREKIN

Kontsumo baxuko bonbillak jartzen
ari da Udala energia aurrezteko
Eztegara eta
Legian bonbilla
guztiak
aldatuko dira

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ak energia aurrezteko
egindako dirulaguntza
deialditik 10.000 euro
hartu ditu Udalak, eta
horrekin kontsumo ttiki-
ko bonbillak paratzeari
ekin dio. Hala, «bonbilla
hauekpotentziaerdiare-
kin gaur egungoen argi-
tasunberaemanenluke-
te, denbora luzeagoan
etamantenimenduttikia-
goarekin», azaldu digu
Josu Iratzoki alkateak.

DirulaguntzarekinLe-
giaetaEztegarakarrike-
tako bonbilla guztiak
aldatzekoak dira. Legi-
an,70Wkobonbillenor-
dez,40koakparatukodi-

ra eta horrela, alkateak
erran digunez, «argita-
sun maila mantenduz

kontsumoa ia-ia erdira
jautsiko da».

Eztegarako sistema,
berriz, Iratzokiren hitze-
tan, «ez da batere ego-
kia, farola bat piztua eta
bertzeaitzaliaegotende-
lako».Gauregun150W-
ko bonbillak daude eta
hemendik aitzinera, 40-
koakparatutafarolaguz-
tiakpiztukodira: «modu
honetan,argimailaman-
tenduko da eta hau as-
koz ere uniformeagoa
izanenda,puntubeltzak
kenduz». Toki zabaletan
eta bidegurutzeetan, al-
diz, 50 edo 80koak pa-
ratzekoak dira.

Neurri honekin kon-
tsumoa jautsiko denez,
Udalaren nahia, Ikasto-
la eta igerilekuen aldera
doan argiteria ere mar-
txanparatzea da. «Gaur
egun,Eztegarakozirkui-
tukoharielektrikoakdoi-
doi ematen du duen

kontsumorako eta ezin
da luzatu.Orain kontsu-
moa erdira jaustea au-
rreikusi dugunez, zirkui-
tua luza dezakegu argi
puntu gehiago sartuz»,
azaldu digu alkateak.

Argiteriaberritzekola-
nak abendu erdialdera-
ko bukatzekoak ziren.

Olentzero eta
Urtezahar Eguna

Urteroko hitzorduari
hutsik egin gabe, aben-
duaren 24an etorriko da
Olentzero Euskal Herri-
kohainbattxokotara.Be-
ran, 17:00etan egin du
hitzorduaetaorduanegi-
nen zaioongietorriaHe-
rrikoEtxekoPlazan.Egu-
raldi txarrarekin,Eztega-
ra frontoian izanen da.

Urtekoazkenegune-
an,berriz,Glin-Glanaeta
Diostesalbearen txanda
izanen da, karriketan
kantuanibiltzekoeguna.

Kultur ekitaldiak
Hainbat ekitaldi izanen
diraEguberrienatarian:

IPUIN LEHIAKETAKO
SARI BANAKETA
Ortzegunean, hilak 16,
eginendaBortzirietako
haur eta gazteen ipuin
lehiaketako sari bana-
keta. Herri Liburutegi-
anizanenda,18:00etan.

BERTSO-SAIO
DIDAKTIKOA
EuskaraBatzordeakan-
tolatuta,bertso-saiodi-
daktikoa eginen da or-
tziralean, hilak 17, Be-
ralandetan.EstitxuAro-
zena,Patxi Iriart,Beñat
GaztelumendietaJulio
Soto ariko dira bertso-
tanetaKarlosAizpurua
izanendagai-jartzailea.
20:30ean hasiko da.

ANTZERKIA
Larunbathonetan,Kul-
turBatzordearenesku-
tik, El Kiosko antzezla-
na ikusgai, 20:00etan
Kultur Etxean.

KONTZERTUAK
Isidoro FagoagaMusi-
ka Eskolak Eguberrie-
tako kontzertua eskai-
niko du Kultur Etxean
hilaren 21ean, 17:30-
ean. Eta Berako Abes-
batzakigandearratsal-
dean, San Jose zahar-
etxean emanaldia es-
kainikoduetaurteaeli-
zan kantatuzbukatuko
du. Larunbat honetan
Kultur Etxean bertze
saio bat ere eskaintze-
koazen,bainaazkene-
an,otsailaren12ragibe-
leratu dute.

PARKEA
HaurrentzatEguberrie-
tako parkea paratuko
du Larun Haizpe mer-
katari,ostalarietazerbi-
tzu enpresen elkarte-
ak. Abenduaren 26tik
30era izanen da fron-
toian (11:00-13:30 eta
15:00-19:00).Eguneko
sarrera 3 euro; bortz
egunetakoa 10 euro.

� FLASH

ARGAZKIA: GENARO TALDEA

Realzaleek antolatutako Mus Txapelketa
Aurten ere, Mus Txapelketa antolatu du Genaro Taldeak Herriko Ostatuaren la-
guntzarekin. Abenduaren 26an izanen da eta hiru ostatutan jokatuko da: Erre-
kalde, Fidel eta Xugan. Apuntatu nahi duenak egun berean egin beharko du Xu-
ga ostatuan, 16:00 baino lehen eta bikoteko 10 euro ordainduta. Hiru sari eder
banatuko dira: lehendabizikoa Etxalarko Herrikon bi lagunentzako dastaketa
menua izanen da; bigarren bikoteak Eguberrietako saski bana jasoko du eta hi-
rugarrenak cava lote bana. Argazkia joan den urteko mus txapelketakoa da.
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Salvador
Allenderi buruz
filma, mural
margotzea eta
afaria izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Azaro hondarraz ge-

roztik, Txileri buruzko
hainbat ekimen egiten
aritudiraKaxernaGazte-
txean: El derecho de vi-
vir en paz dokumentala
–VictorJarariburuzkoa–
edo I lovePinochet filma
eskaini dira, azken hau
Txileko gizarteak Pino-
chetekiko duen harre-
mankontrajarriaerakus-
ten duen dokumentala.
Horrezgain,maputxeen
eta gobernuaren arteko
iskanbilen inguruko do-
kumentala –Üxuf Xipay
-Eldespojo–ereikusgai

izan da, eta Julen Zulai-
kaTxiletikkanporatuzu-
ten Askapenako briga-
distarekinsolasaldiaere
izan dute. Bada, ziklo
honi bukaera emateko,
abenduaren26an, igan-
dearekin, Compañero
presidente Salvador
Allenderiburuzko2008ko
dokumentala eskainiko
da 19:00etan. Ondotik,
muralmargotzeaetaafa-
ri girotua izanen dira.

‘Ni Bidasoa’
dokumentala

Bidasoaibaiarieskai-
nitakoNiBidasoadoku-
mentala ikusteko auke-
ra izanen da abendua-
ren 23an Beralandetan,
19:00etatik aitzinera. 35
minutuko dokumentala
Bidasoaren iraganaz,
orainaz eta etorkizunaz
ari da eta hainbat elka-
rrizketarekin osatua du-
te.

GIZARTEA � GAZTEAK ETA TXILE

Txileri buruzko zikloari abenduaren
26an emanen dio bukaera Gaztetxeak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Onddoak gutti eta horiek batzuen eskuetan
Bai, bai, ireki ongi begiak, hau ez baita egunero ikusten! Aurtengo onddo den-
boraldia ez omen da sobera ona izan baina onddoak dira ezkerreko argazkian
bat bertzearen ondoan ageri direnak. Eta zenbat diren? Ba 64. Koro Iratzokik
eta familiak toki berean bat bertzearen ondoan 64 onddo ikusi eta bildu zituzten
joan den hilabetean. Juanjo Irazokik, bertzalde, azaroaren 10ean onddoak bil-
du eta TTIPI-TTAPA aldizkariaren lehendabiziko zenbakietako baten ondoan
paratzeko detailea izan zuen. Horixe ikus daiteke eskuineko argazkian.
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Tantirumairu
handitzeko
premiari
erantzuten zaio
eta 2015eko
Nafarroa Oinez
herrian egiteko
nahitaezko
baldintza da

Aitor AROTZENA
Udalakahobatezba-

besa eman dio Tanti-
rumairu ikastolari eta
Otxogorrieneaetxeagu-
ttienez30urterakouzte-
ko akordioa lehenbaile-
hen hartzea eskatu dio
Cornelia Lecuona Fun-
dazioko patronatuari,
baitainguruandituenlur-
eremuak ere, etorkizu-
neaneginnahidituenza-
baltze lanetarako. Tanti-
rumairuk eta patronatu
horrek 1990ean sinatu-
tako kontratuaren bidez
Otxogorrieneaetxeaera-
biltzenduikastolak,Cor-
nelia Lecuona zenak,
ikastetxe modura erabil
zedin erakutsitako bo-
rondateabetez.Kontra-
tu hau 25 urterako de-
nez, 2015ean bukatuko
daetaikastolarentzatna-
hitaezkoa da kontratua
luzatzea, instalazioen

handitze lanak egiteko.
Hauxe da Nafarroako
Ikastolen Elkarteak jar-
tzen duen baldintza
2015ekoNafarroaOinez
Lesakan antolatzeko.

Ikastolak zenbait be-
rrikuntza lan egin baditu
ere,ttikiageldituda.Adi-
bidez, 1990ean 7 ikas-
lek bakarrik erabiltzen
zuten ikastolako jange-
la eta gaur egun 52 dira.
Horregatik, ikastola eta
futbol zelaiaren artean,
frontoiarensegidanerai-
kitzeko aurreproiektua
aurkeztua du ikastolak.

Ikastola eta Patrona-
tuaren arteko harrema-
nak ez aitzinera ez gibe-
lera daude eta Tanti-
rumairuk harreman ho-
riei bultzadaematea es-
katu dio Udalari, «afera
lehenbailehenmoldatzen
ez bada, 2015eko Na-
farroaOinez ezin izanen
baitaLesakanegin».Afe-
rak kezka sortua zuen
eta200 lagunbilduziren
batzar-aretoan. Otxo-
gorrienea eta inguruko
lurrak bertze 30 urtera-
kouzteaPatronatuaries-
katzeazgain,UdalakPa-
tronatuarekin negozia-
tzerajartzekoeskatuzion
Tantirumairuikastolari,bi
aldeendako ona den
akordio batera ailega-
tzeko.

UDALA � AHOBATEZ ONARTU ZEN AZAROAREN 26AN

Otxogorrienea
bertze 30 urtez
ikastolari uzteko
eskaria babestu du

PILOTA � OMENALDI EKITALDI HUNKIGARRIA EGIN ZEN ABENDUAREN 5EAN

Arkupe pilotazale elkarteak
25. urteurrena ospatu du

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Iker Taintak Aurreskua dantzatu zien omenduei, tartean Benito Tainta bere aitatxiari.

A.A.A.
Arkupe pilotazale el-

karteak bere 25. urteu-
rrenaospatuzuenaben-
duaren5ean,pilota jaial-
dibereziarekin,omenal-
dihunkigarriekinetaKox-
konta jatetxean eginda-
ko bazkari batekin.

Gaztetxoenartekopi-
lota partidaren ondotik,
omenaldien txanda izan
zen. Aurreskua dantza-
tu zien IkerTaintapilota-
riak omenduei. Hain zu-
zen, IkerrenaitatxiBeni-
to Tainta izan zen lehen-
biziko presidentea, Ju-
anTelletxeapresidente-
ordea (Nati Mayo alar-
gunak hartu zuen oroi-
garria), Modesto Maia
idazkaria, Justo Agirre-
txe diruzaina, Xalbador
Etxepare, Luis Arangu-
ren eta Martin Sarasola
bokalak eta Juan Mari

Etxeberria eta Kotte
Etxeparebodegazainak.
25 urte hauetan pilota
irakasle izandakoak,be-
rriz, Xalbador Etxepare,
Justo Agirretxe, Jesus
MariSanjurjo, IñakiArre-
txea eta Tomas Otxo-
tekoizandira.Mololo Iri-
goienetaXabiZozaiapi-
lotariek ere bere oroiga-
rria jasozuten,baitaBe-
goña Taberna frontoiko
arduradunak eta Juan
Fermin Mitxelena alka-
teak ere,HerrikoEtxeko
ordezkari gisara.Gaine-
ra, oroigarri berezia jaso
zutenRamonEtxenikek,
Jose Luis Sunsundegik
etaJoaquinBengoetxe-
ak.

Ondotik, eskupilota-
ri helduxeagoen txanda
ailegatuzen.BerrikiMun-
duko txapeldun suerta-
tudenMololo Irigoieneta

JoxeJabierTabernapro-
fesional ohiak22-17 ira-
bazizietenIkerTaintaeta
Jexux Mari Almandoz
profesionalei.Paletago-
mako partidan, 52 urte
dituen Jesus Mari San-
jurjo profesional ohiak
eta berriki Munduko
azpitxapeldun izan den
Xabi Zozaiak 30 eta 21
irabazi zietenAitorOiar-
tzabal eta Justo Agirre-
txeri.

MIKEL MAIA TXAPELDUN
Dagoeneko Arkupen

ari ez bada ere, Mikel
Maiak Guillermo Mazo
Memorialaren finala ira-
bazi zuen abenduaren
3anLabriten. 14-17gal-
tzen ari zen Unanuaren
kontra eta 18-17 iraba-
zita lortu zuen jubenile-
takoNafarroakolaut’er-
diko txapel handia.
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EHIZA � USATEGIAK

Usategietako
denboraldia 64
dozena harrapatuta
akautu da
Herriko
usategiak 3.
gelditu dira
harrapaketari
dagokionez

Irune eta Itsaso
Aurtengoa ez da sa-

soi ona izan usazaleen-
dako, 64 dozena baka-
rrik harrapatu baitituzte.
Honenarrazoia,aldeba-
tetik, eguraldiak ezdue-
la batere lagundu eta
bertzetik,usogutietaha-
gitz altuera handian pa-
satu direla da. Hala ere,
datuek erakusten dute-
nez, bertze usategietan
ere ez dute sasoi ona
izan.

Denboraldianhainbat
ezbehar gertatu dira eta
hauen artean gehien
errepikatzen dena, eta
kezkagarriena, Trapa
(harrizko trepa nagusia)
tiroz jo dela da, hiru la-
gunbarreneanzeudene-
an. Zorionez, ez da zau-
riturik izan,bainausaza-
leek neurriak hartzeko
eskatuko diote Udalari,
berriz horrelakorik ez
gertatzeko.

Turistei dagokionez,
Laura Elizagoien bisita
gidatuen arduradunak
balorazio ona egin du,
200 lagun inguruk eza-
gutu baitituzte Usategi-
aknahizetausoguti ikus-
tekoaukera izanegural-
di txarra medio.

Bertzalde,3.postuan
gelditu dira Etxalarko
Usategiak rankinean.
Hauekdiraingurukousa-

tegien datuak: Napal,
1237 uso; Oskitx, 792
uso; Etxalar, 769 uso;
Lantabat, 589 uso; Lan-
ne,576uso;Lekunberri,
503 uso; Aldude, 182
uso; Katagorena, 132
uso; Beorlegi, 106 uso
eta Sara, 34 uso.

Urteroko ohitura den
bezala, aurten Pirinioe-
tako sareko usategi
guztien bazkaria Saran
egin zen abenduaren
4an.

Larraburuko
Bazkideen eguna

San Frantzisko Egu-
narekinospatuzutenLa-
rraburuan bazkideen
eguna.Ohituradenbeza-
la, 80 urtekoen omenal-
dia egin zen eta aurten
omendu bakarra Mila-
gros Indaburu izan zen.
Plaka eta lore sorta har-
tuzituen.Meza2010ean
hildakoen alde izan zen
eta ondotik 47 kidek gi-
roederreanbazkalduzu-
ten Larraburuan.

Eskola kontseiluko
hauteskundeak

Joan den azaroaren
30eanLandagainesko-
lanhauteskundeak izan

ziren.Urtekobatzaroro-
korrean hautatutako
Est i txu Etxarte eta
Axun Maia izan ziren
bozkatuak.Bozketaho-
netan boto gehien Es-

titxu Etxartek atera zi-
tuen eta ondorioz, be-
ra izanen da datozen
lau urteetan eskolako
kontsei lua osatuko
duena.

ETXALAR

ARGAZKA: LAURA ELIZAGOIEN
Ez dute sobera denboraldi ona izan usazaleek.

ARGAZKIA: IZASKUN URBIETA

Xorroxin irratia Landagain eskolan
Lehengo urtean egin ez bazen ere, aurten azaroaren 23, 25 eta 26an Xorroxin irra-
tia ekarri zuten eskolara. 12 urtekoak ibili ziren teknikari lanetan, baina eskolako
haur guztiek izan zuten parte hartzeko aukera. Ohiko txisteak, asmakizunak eta
kantuak ez ziren faltatu. Aurtengoan Pello Apezetxea izan zen elkarrizketatua.
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IGANTZI

EGUBERRIAK � ABENDUAREN 22AN

Urtero bezala,
opariekin etorriko
da Olentzero
eskolara
Herrian ere
eginen du itzulia
Olentzerok

TTIPI-TTAPA
Eguberrietako opo-

rrak hartu aitzinetik,
Olentzerorenbisitahar-
tuko dute eskolan nes-
ka-mutikoek.Abendua-
ren 22an izanen da. Ohi
bezala, gela bakoitza-
rendakooparibatekarri-
ko du eta ikasle eta ira-
kasleek, kantari, harre-
ra ederra eginen diote.
Olentzerorekin solase-
an egon ondotik, jola-
sean ariko dira haurrak
eta gero Guraso Elkar-
teakantolatutakozozke-
taren zenbakiak atera
etaherrianbarnazabal-
duko dituzte.

Eskolako bisitaz ga-
in,herrianereeginendu
itzuliaOlentzerok.Bilto-
kitik jakinarazi dutenez,
nahi duten guztiek par-
te har dezakete. Horren
harira, igandean, aben-
duak 19, kantuen en-

tsaioa eginen da Bilto-
kin, 18:30ean.

Eguberrietako
kontzertua

IgantzikoAbesbatzak
Eguberrietako emanal-
dia eginen du larunba-
tean, hilak 18. Mezan,
20:00etan polifonia eta
20:30ean kanta he-
rrikoak eskainiko ditu.

Herriko eraikinen
garbiketa

Mª Jose Zubeldia
izanendaheldudenur-
tean herriko eraikinen
garbiketaz arduratuko
dena. Kontratua urtero
egiten du Udalak eta
2011ri begira, urrian le-
hiaketazabalduzuen in-
teresatuek izena eman
zezaten. Azaroaren
12an bukatu zen pro-
posamenakaurkezteko
epea eta bakarra aur-
keztu zen: Mª Jose Zu-
beldiarena. Aurten ez,
baina lehen ere ibilita-
koa da lan horretan Zu-

beldiaetaheldudenur-
tean ere berak eginen
du garbiketa.

Pilota Eskola
Udalak 1.010 euro-

ko dirulaguntza eman

dio aurten Pilota Esko-
lari urteko gastuetara-
ko.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Joan dira Kultur Egunak
Kultur Egunek ere eman dute aurtengoa. Igantzi besta giroan izan da Kultur
Egun hauetan egin den erakusketa eta ordukoa da, hain zuzen, argazkia.

Tristura haundia sortu
du herrian Xabier
Telletxearen heriotzak

Albiste ilunekin joan
zitzaigun azaroa. Hila-
ren 28an, 07:00 aldera
izandakoautoistripuan,
XabierTelletxeaEtxebe-
rria 33 urteko gaztea hil
zenetaheriotzak tristu-
rahaundiaeraginduhe-
rrian. Bi autok elkar jo
eta kolpearen ondorioz
hil zen. Auto berean zi-
hoazenbertzebiherrita-
rrak eta bertze autoko
gidaria,goizuetarra,ere

zaurituakizanziren,bai-
na larritasun haundirik
gabe. IstripuaGoizueta
eta Basakabi lotzen di-
tuenbideangertatuzen,
ia Goizuetako herrigu-
nean.

Iturginalanbidez,bai-
nabatezeremendibizi-
kletarako zuen afizioa-
gatikzenezagun.Azken
urteetan,mendibizikle-
ta jautsieretan espezia-
lizatuazen.Igantzikojau-

tsierarenantolatzailena-
gusiaizateazgain,parte-
hartzaileaerebazen.Na-
farroako, Euskal Herri-
ko eta Espainiako txa-
peldunizanzenhainba-
tetanMaster30mailan.
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HEZKUNTZA � NESKA-MUTIKOEN ESKUTIK

Eskolako antzezlanak jendaurrean
erakutsiko dituzte larunbat honetan
Asteazkenean
Igantzi eta
Etxalarko ikasle
eta maixuen
aitzinean
aritzekoak dira

Nerea ALTZURI
Urteakaberarakoas-

ki gutti gelditzen da eta
urteroko ekitaldiak ere
hurbiltzen ari dira.

Olentzeroren inguru-
an han eta hemen, mo-
du batean edo bertze-
an, ekintzak egiten di-
ra. Eguberrietako opo-
rrenaitzinetik,ordea,es-
kolako ikasleeta irakas-
leek, aspalditik ohitura
denbezala,antzezlanak
erakutsikodituzte. Idaz-
tenari naizenhonekere
ez ditu sekula atzendu-
ko prestaketa nahiz
estreno egunetako bi-
zipenak. Nerbioak, ilu-
sioa eta gogoa nahas-
ten ziren antzezlanaren
entsaioetaneta jendau-
rrean erakusteko mo-
mentuan.Urteaunitzdi-
raetaeskolakoekintzen
artean antzerkiak bere
lekua hartu du.

Abenduaren 15ean,
asteazkenean, Igantzi
eta Etxalarko eskoleta-
ko lagunak, ohi bezala,
eskolarabisitaegiteko-
akzirenantzerkiak ikus-
tera. Larunbatean, be-
rriz, abenduak 18, eta
arratsaldean,gurasoeta
herritarrenaitzineanes-
kolako aktore eta akto-
resek euren lanak aur-
keztuko dituzte irakas-
leen laguntzaz. Egun
horretan eginen dute
azken aldian saldu di-
tuzten boletoen zozke-
ta ere.

ATERALDIAK
Eskolako jarduera

osagarri gehiago aipa-
tzen jarraituz, egun
bateko hiru irteera egin
d i ra . Lehena Haur
Hezkuntzako ikasle eta
irakasleek Irunera egin
zuten. Azaroaren 19an,
bigarren zikloko taldea
Donostian izan zen; eta
abenduaren 2an, hiru-
garrenziklokoetaDBH-
kogelakoak Iruñera joa-
tekoak ziren.

OLENTZERO
Olentzerok ere urte-

roko bisita eginen du.
Abenduaren 24an, tra-
diziozkokalejira eginen
da herrian barna. Eta
Olentzeroren ondotik,
hiruerregemagoenbisi-
ta izanen dugu ilbeltza-
ren 5ean.

Bortzirietako Mus
Txapelketa

Asteburuero,Pabloe-
neak antolatzen dituen
mustxapelketetanhain-

bat lagunek parte har-
tzen dute. Herrian afizio
haundia dago eta ho-
rren erakusgarri aste-
hondarretan muslarien
artean izaten den giroa.
Ba abenduaren 3an,
PabloeneanBortzirieta-
ko osasunazaleen pe-
ñakantolatutakoBortzi-
rietako Mus Txapelke-
tako partidak jokatu zi-
reneta22bikotekparte
hartuzuten.Arantzaneta
bertze herrietanegindi-
renkanporaketetatikgu-
ttienez Arantzako bortz
bikotearikodiraEgube-
rriEguneanLesakanegi-
nen den finalean.

Bai euskarari
zozketa

Herrizherri,Kontsei-
luareneskutik,BaiEus-
karari zozketak egiten
ari dira. Hori horrela,
abenduaren 9an, egin
zenBortzirietakozozke-
ta Herriko Etxean. Le-
henengosaria,Pabloe-
nean bi afari eta biga-

rren saria, berriz, Lesa-
kako Txinelkan oineta-
ko pare bat dira eta
01.253zenbakia (Bera-
koBidaxkaostatuakba-
natua) eta 10.996 zen-
bakia (Berako Ricardo
Baroja Ikastetxe Publi-

koak banatua) izan di-
ra sarituak.

Solasaldia
abenduaren 28an
Euskal Herria erre-

presioaren jo puntu so-
lasaldia izanendaEkai-
tzaElkarteanabendua-
ren 28an, 19:00etatik
aitzinera. Eta ondotik,
afaria izanen da.

Jardunaldi
gastronomikoak

Lehen aipatu ez ba-
dugu ere, azaro osoan
BertizkoPartzuergoTu-
ristikoak antolaturiko
ehizari buruzko jardu-
naldigastronomikoetan
Burlada Jatetxeak eta
Arantzako Aterpeak
parte hartu dute. Teno-
reko produktuekin su-
kaldatutakoplaterakes-
kaini dituzte azken hi-
labeteetan
ere bai.

ARANTZA

Ba al zenekien…
BortzirietakoBertsoEskolaren lehenbizikokla-
seak Arantzako Ekaitza Elkartean eman zire-
la? Bittor Elizagoien eta Manolo Arozenarekin
aranztar kuadrilla biltzen zen Elkartean.

?

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urteak dira eskolako neska-mutikoek antzerkiak prestatu eta Eguberriak hurbiltzean he-
rritarren aitzinean egiten dituztela.



Elisa
Perotxena,
Uxua Andueza
eta Dantzadi
taldea izan dira
sarituak

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 20an jo-

katu zen Nafarroako
EuskalKantuTxapelke-
takoazkensaioaElizon-
doko Lur dantzalekuan
eta aurtengo edizioan
parte hartu duten 22 la-
gunen artean nabar-
mendutakoak aritu zi-
ren. Giro bikaina izan
zeneta jendeareneran-
tzuna ere ona izan zen,
400 bat lagun hurbildu
zirensaioa ikustera.Be-
rriki zendudenJoseAn-
tonio Labordeta kanta-
riari ereomenaldieskai-
ni zitzaion.

Sorkuntza-lana, eta
era modernoan eta
zaharrean kantatzeko
dohainak izanzirensari-
tutako ezaugarrietako
batzuketaazkenhorre-
tan, hain zuzen, biga-
rren saria Elizondoko
Elisa Perotxenak eta

Ziaurrizko Iñaki Geren-
diainek lortu zutenBal-
dorba kantuarekin.

SARI BEREZIAK
Bertzelakosaribere-

ziak ere banatu ziren.
Tartean, Berako Uxua
Anduezak eta Alkozko
AmaiaOiartzunek Inter-
pretazioederraetaaipa-
menberezia sorkuntza-
ko lanagatik jaso zuten
aipamena. Etxalarko
Dantzadi taldeak ere
saria hartu zuen, talde
lanagatik eta interpre-

tazio ederragatik. Irune
eta Itsaso Elizagoien
ahizpek eta David eta
Iñigok osatzen dute
Dantzadi taldea.

Euskal Herriko
trikitilari gazteen
txapeldun

Etxalarko Irune eta
Itsaso Elizagoien ahiz-
pek Euskal Herriko tri-
kitilari gazteen txapel-
keta ere irabazi dute.
Azaroaren 28an, Zaldi-
barren (Bizkaia) jokatu

zen txapelketaren XIX.
edizioa eta bikain aritu
ziren, Euskal Herri oso-
ko zortzi bikoteren ar-
tean nabarmenduz.

Bizkaiko Trikitixa,
Porrusalda, Azkorgain
fandangoaetaArin-Ari-
na jo zituzten. Etxa-
larko ahizpak lehendik
ere Lesakako edo Ma-
lerrekako txapelak ira-
baziak badira ere, ora-
in arteko garaipenik
handiena lortu dute tri-
kitixa eta panderoare-
kin.
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KULTURA

KANTUGINTZA � NAFARROAKO EUSKAL KANTU TXAPELKETA

Hainbat sari lortu dituzte Elizondo,
Bera eta Etxalarko kantariek

ARGAZKIA: BENANTXIO ELIZAGOIEN
Etxalarko Dantzadi taldeak «talde lanagatik eta interpretazio ederragatik» hartu du saria.
Horrez gain, Elizagoien ahizpek Euskal Herriko trikitilari gazteen txapelketa irabazi dute.

BORTZIRIAK

Haur Txokoa
Arantza,
Etxalar eta
Igantzin

TTIPI-TTAPA
Lana, familia eta bizi-
tza pertsonala uztar-
tzeko ItunMankomu-
nitatearenbarne,Haur
Txokoa antolatu du
Bortzirietako Oina-
rrizko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunita-
teak laugarren urtez
Arantza, Etxalar eta
Igantzin.Eguberrieta-
ko oporretan, haurrek
berendenboralibrean
kulturarekinetaharre-
man afektiboekin jos-
tatzen eta gozatzen
ikastekogunebat iza-
nendute,solidaritate-
an eta berdintasune-
an oinarritu. Bidena-
bar, gurasoei aukera
bat emanen zaie se-
me-alabenheziketala-
narekin edota denbo-
ra librearekin batera-
tzeko. Haur Txokoa
abenduaren 23tik ur-
tarrilaren 7ra eginen
da, 10:00etatik13:00-
etara. Denera bede-
ratzi saio izanen dira,
herri bakoitzean lau
besta egun hartuko
baitituzte:abenduaren
24, 25 eta urtarrilaren
1 eta 6a Arantzan eta
Igantzinetaabendua-
ren25eta 31eta urta-
rrilaren 1 eta 6a Etxa-
larren. Arantzan eta
Etxalarreneskolanegi-
nen da Haur Txokoa
etaIgantzinziberrean.
Izenemateaabendua-
ren 21a baino lehen
egin behar da, 948
635036ra (09:00-
12:30) edo ssb@lesa-
ka.net helbidera ida-
tzita.Herri bakoitzean
gehienez 15 haur
apuntatzenahalkodi-
ra eta guttienez 10.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � KONPONBIDE ESKE

Arreta goiztiarrerako
fisioterapeuta jartzea
eskatu dute gurasoek,
pediatrak eta
Mankomunitateak
Haur ttikiekin
Iruñera joan
behar dute
gurasoek

TTIPI-TTAPA
Bortzirietan 0 eta 3

urte bitarteko arreta
goiztiarrarenbarrenean
fisioterapia zerbitzua
eskaintzeaeskatuz, ida-
tzia sinatu dute zerbi-
tzu horren beharra du-
ten 15 gurasok, eta Oi-
narrizko Jendarte Zer-
bitzuetakoordezkaripo-
litikoeta teknikariaketa
OsasunZentrukopedia-
trak eta erizainak. Es-
kutitzaNafarroakoArar-
tekoari, Osasunbideari

eta Gizarte Ongizate
Sailari helaraziko zaie
etaarazoari lehenbaile-
hen irteera ematea es-
katukozaie.Horrenbe-
rriazaroaren30ekoage-
rraldian eman zuten.

Gaur egun, atentzio
goiztiarraren baitan, lo-
gopediaetaestimulazio
zerbitzuak eskaintzen
diraBortzirietanANFAS
erakundearen bidez,
baina fisioterapia nahi
duenak Iruñera joanbe-
har du. Ondorioz, erre-
pideko arriskuaz gain,
joan-etorrietarako zail-
tasunak daude eta ho-
rrek fisioterapia-saioak
guttitzea dakar. Gaine-
ra, joan-etorriakordain-
tzekodirulaguntzakken-

du dira. Aitzitik, legeak
dio guttieneko zerbi-
tzuok Nafarroa osoan
norbere etxebizitzaren
hurbilean eskaini behar
direla.

Bortzirietako bizila-
gunak gainerako nafa-
rrekinkonparatutades-
berdintasun egoeran
daudelaerekritikatudu-

te, fisioterapiazerbitzua
ez baita bakarrik Iruñe-
an ematen, Lizarra eta
Tuteraldekoek ere be-
raien herrietan hartzen
baitute.

Horregatik, arazoa
ezagutzeraemaneta fi-
sioterapia zerbitzua
ezartzekoeskatzeazga-
in, zenbait irtenbide ere
proposatudituzte: logo-
pedia eta estimulazio
zerbitzuak Bortzirietan
eskaintzen dituen AN-
FASi fisioterapeuta bat
kontratatzekobaimena
ematea, zerbitzua Le-
sakakoOsasunZentro-
an ematea baloratzea,
dagoeneko haur fisio-
terapeuta batekin lan

egiten duen Aspacere-
kin zerbitzua konzerta-
tzea, edo, azkenik, fi-
sioterapeuta Iruñetik
Bortzirietarahurbiltzea.

BelenCompaynspe-
diatraren hitzetan, esti-
mulazio –2004 inguru-
an–eta logopedazerbi-
tzuak –duela 3-4 urte–,
protestatu ondotik pa-
ratuziren.Bortziriak izan
zen Iruñetikkanpoarre-
ta goiztiarreko zerbitzu
horiek lortuzituen lehen
eskualdea eta gero he-
datuzenbertzeeremue-
tara. Fisioterapeutare-
kin ere bide bera segi-
tuduteetahelburua lor-
tzeko itxaropena dute,
«beharra badelakoz».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Gurasoak, Mankomunitateko teknikariak eta politikariak, pediatra eta erizaina azaroaren
30ean Etxalarren egindako agerraldian.

IRUÑERA JOAN BEHAR
Atentzio goiztiarraren
baitan, logopedia eta
estimulazio
zerbitzuak eskaintzen
dira Bortzirietan,
baina fisioterapia
nahi duenak Iruñera
joan behar du.
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Aitor AROTZENA
Eguraldi kaxkarrari

aurre eginez 191 azien-
da buru aurkeztu ziren
azaroaren 25eko Lesa-
kako feria egunean, 107
zaldi eta behor, 32 po-
ttoka, 46 behi, batzuk
bere aretzearekin, bi ze-
zen eta bortz ahare.

Sariei dagokienez,
behi aziendetan, suize-
tan Berako Begibeltze-
nekobordako Joxean
Igoakeskuratuzituenhi-
ru lehensariak,190,160
eta 100 eurokoak. Bai-
naaurten,hobekienaur-
keztutakobehiarieman-
dako txapela Lesakako
NabazauzokoMakuko-
bordara baizik. Haragi-
tako behietan hiru sari-
ak baserri honetako
Asuncion Aiestaranen-
tzat izan ziren. Frisona
arrazakolehensaria,190
eurokoa,PilotegikoMa-
nuel Maiak eraman zu-
en.

Zaldiaziendetan,125
euroko lehen saria eta
hobekienaurkeztutakoa-
ri emandako txapelaeta
bigarren saria Iriberriko
Francisco Muñoa Alfa-
rorentzat izan ziren eta
hirugarrena, Jose Anto-

nio Larralderenak lortu
zuen.Ahareetan,hiru le-
henbizikosariakBerako
MiguelAngelEtxegarai-
rentzat izan ziren.

Aziendez gain, hain-
bertze salmenta postu
paratu ziren karriketan.
Aizkora eta motozerra
desafioakikusgai izanzi-
ren eta Lizaso eta Irazu
bertsolariak ere aritu zi-
renplazan.Presoekinel-
kartasunez elkarretara-
tzea egin zeneta zozke-
tatutako zerria Txarrol-
ttikira joan zen.

AJOARRIERO LEHIAKETA
Bezperakoajoarriero

lehiaketaikusgarriasuer-
tatu zen, 16 bikote aur-
keztubaitziren, inoizbai-
no gehiago. Hiru lehen-
bizikosariakBortzirieta-
koGorriakpeñakoentzat
izan ziren, lehenbizikoa
Juan Ignacio Etxepare
etaMaiteOrtegarentzat,
bigarrenaJuanLuisOtx-
otekoKalixaetaAgustin
Zubietarentzat eta
hirugarrena Xebita Sus-
perregi eta Alicia Marti-
nentzat.

BORTZIRIAK

FERIAK � KASIK 200 AZIENDA BURU AURKEZTU ZIREN PLAZARA

Makukobordara joan da aurten
Lesakan behi onenaren saria

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Ehun zaldi eta behor baino gehiago eta 32 pottoka bildu ziren plaza ingurura.

LEGASA

Eguberrien
seinalea
eskolan

TTIPI-TTAPA
Gutti gelditzen zaie
eskolako lagunei
oporrak hartzeko,
egun batzuk baino
ez. Baina aitzinetik,
urteko azken eskola
egunean, abendua-
ren 22an, eta Egube-
rriak hurbiltzen ari di-
relako, Eguberrieta-
ko kan ta ba t zuk
abesten ariko dira
neska-mutikoak eta
irakasleak 11:00-
etatik aitzinera. Kan-
tuan ibili ondotik, gu-
rasoek prestatutako
gosaria izanen dute.
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EUSKARA � NAFARROAKO GOBERNUARI ESKARIA

«Gutxieneko hornidura ekonomiko duina»
jartzeko eskatu dute euskara zerbitzuek
Hitzarmena
duintasunez
hornitzeko
mozioa sinatu
dute 80
eragilek

TTIPI-TTAPA
«Euskara zerbitzuek

garapenhandia izandu-
te. Baina zoritxarrez,
bultzatu duten garape-
nak ez du [Nafarroako
Gobernuaren] pareko
dirulaguntzarenhazkun-
derik izan, kontrakoa
baizik». Horrela salatu
zuten azaroaren 30ean
Euskararen Erabilpena
UdalEsparruanNorma-
lizatzekoLankidetzaHi-
tzarmeneko Jarraipen
Batzordeko kideek Iru-
ñeanegindakoagerral-
dian. HitzarmenaDuin-
tasunezHornitzekoMo-

zioa sinatu dute Nafa-
rroako80entitatek, tar-
teandaudeeskualdeko
23 udal: Baztan, Aran-
tza, Bera, Etxalar, Igan-
tzi, Lesaka, Arano, Are-
so, Goizueta, Leitza,
Bertizarana,Beintza-La-
baien, Donamaria, Do-

neztebe, Elgorriaga,
Eratsun,Ezkurra, Ituren,
Oiz, Saldias, Sunbilla,
Urroz eta Zubieta.

TokiAdministrazioa-
ren arloan euskararen
erabilpenababestu,be-
rreskuratu,bultzatu,ga-
ratu eta normaltzeko,

1998an sinatu zuten
tokiko entitateek eta
NafarroakoGobernuak
Euskararen Normaliza-
ziorako Lankidetza Hi-
tzarmena, hau da, alor
ekonomiko, teknikoeta
antolamendukoan lan-
kidetza. Baina 10 urte-

ra, «dagozkion konpro-
miso ekonomikoak
betetzetik oso urrun»
dagoela kritikatu dute.
1999an euskara zerbi-
tzuek gastatutakotik
Gobernutik%43,3 jaso
zen eta aurten %6,12
bainoez.«Ageriangeldi-
tu da murrizteko as-
moak azken bi urteta-
kokrisialdiekonomikoa-
rekin lotura zuzenik ez
duela, jaitsierarik han-
diena 2005ean eman
baitzen: %43koa».

Toki entitateentzako
diru-sailaGobernuaren
aurrekontu osoaren
%0,028 izan zen 99an
eta2010erako%,0037-
koa izanen litzateke.Ha-
la,Gobernuakguttiene-
ko hornidura ekono-
mikoduina jartzea«ezin-
bestekotzat» joduteeta
2010erako 1.235.000
euro «egokiak» direla
iritzi diote.

UTZITAKO ARGAZKIA

Tokiko entitateetako ordezkariek agerraldia eskaini zuten azaroaren 30ean.

NAFARROA
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SUNBILLA

Urtezahar
Egunean ere
afaria eginen
da elkartean

Itxaso ARRIETA
Ez da kantu zaha-

rren afaria egiten den
lehen aldia, baina aur-
tengoan ere ez du alde
baterautziUlibeltzakEl-
karteak.Larunbathone-
tan, abenduan 18, egi-
nen da. Menua ere ja-
kinaraziduteantolatzai-
leek:arrainzopa, redon-
doa saltsan patata pu-
rearekin eta gaztan-
bara.Edariak, kafeaeta
kopa barne, guztia 20
eurotan.Asteartehone-
tan akitzekoa zen izena
emateko epea, Itturbu-
ru ostatuan zegoen ze-
rrendan.

URTEZAHARRA
Urteari behar beza-

lako akabera emateko,
Urtezahar Egunean ere
afaria eginen da. Joan
den urtean bezala, Uli-
beltzak Elkarteak anto-
latu du eta hauxe iza-
nen da menua: patea,
otarrainxkak, arrain zo-
pa, bakailaozko piper
beteak, azpizuna pipe-
rrekin, turroia,mahatsa,
edariak–txanpainabar-
ne–, kafea eta kopa eta
kotiloikoboltsak 40 eu-
rotan.Horrezgain,Age-
rralde akordeiolariare-
kin ere dantzaldia iza-
nen da.

Urtezahar Eguneko
afarira joannahiduenak
abenduaren 28ra bitar-
tean txartelak Itturburu
ostatuan izanenditues-
kura.

Olentzero
egunerako
berrikuntza

Gutti gelditzen da
Eguberrietarako eta
Olentzerorenbisitaegu-
na ere gainean dago.
Dena den, komeniga-
rria izaten da aitzinetik
pixkabatprestatzeaeta
hortaz,ortziralhonetan,
abenduak17,16:00etan
entsaioak eginen dira
beheitiko eskolan.

Eta Olentzero men-
ditik etorriko den egu-
nean,abenduaren24an,
aldaketa bat izanen da
aurtengoan. Orain arte
14:30ean gelditu eta
buelta osoa eman izan
da. Baina ttikienei itzu-
lia luzeegiegitenzitzaie-
la eta, 15:30ean atera-
tzea erabaki da, eta bi
taldetan banatuta egi-
nen da herrian barnako
itzulia. Beheitiko esko-
latik abiatuta, talde ba-
tean 9 urtez azpikoak
ibilikodira, etaauzobat
eginen dute. Zaharra-
goak errepideko auzo-
an ibiliko dira.

Ondotik, berendua
izanen dute Ulibeltzak
elkartean eta Olentze-
rori eskutitza eman eta
berarekin argazkia ate-
ratzeko aukera ere or-

duan izanen dute nes-
ka-mutikoek. Trukean
Olentzerokopari ttikibat
emanen die.

MARIDOMINGI
LEHENAGOTIK

Hori baino lehen,
abenduaren 22an Ma-
ridomingietorrikodaUli-
beltzakElkartera,16:00-
etan.

Antzerkia
Donezteben

Herrian antzerkia
ikasten ari direnek en-
tsaioetatik taula gaine-
rako saltoa eginen du-
te abenduaren 23an,
ortzegunarekin. Egun
horretan, Doneztebe-
ko Zineman antzeztu-
ko dute.

Kinto bestak
Kinto besta bat bai-

nogehiagoegitenaridi-
ra azken aldian herrian.
Azaroaren 27an 1945,
1946eta1947an jaiota-
koek egin zuten, eta hi-
laren 8an 70 eta 85 ur-
tearteandituztenak.La-
runbat honetan, aben-
duak 18, 1980an sortu-
takoena izanen da.

OSPAKIZUNAK � ULIBELTZAK ELKARTEA

Kantu zaharren
afaria eginen da
larunbat honetan
Ulibeltzak
elkartean

ARGAZKIAK: MIKEL GEREKA

Eskola ttikien lehen erantzuna positiboa
Lehenbiziko aldia izateko, Malerrekako zazpi eskola ttikien bestaren balorazio
orokorra «oso positiboa» izan da. Horrela azaldu digu Mikel Gereka Malerre-
kako eskola ttikietako koordinatzaileak. Beintza-Labaien, Eratsun, Ituren, Le-
gasa, Narbarte, Saldias eta Sunbillako eskoletako 161 ikasle eta 26 irakaslee-
tatikgehienakelkartu zirenazaroaren26anherrian. Taldetanbanatuta, hiruekin-
tza egin zituzten ikasleek: joko fisikoak frontoian, gela barrenean mahai-jokoe-
tan eta muralak egiten aritu ziren, eta azkenik, Pello Añorga ipuin-kontalaria-
ren saioa ere «zoragarria» izan omen zen. Bazkaria, musika eta txokolatada ere
izan zituzten. Topaketaren egin den lehen aldia izan da, eta alde horretatik, hu-
rrengoei begira, gauzak hobetu daitezkeelakoan dago Gereka, baina helburua
beteta pozik gelditu da erantzunarekin. Aipatzekoa da, azken bizpahiru urteo-
tan esfortzu haundia egin dela Malerrekako eskola ttikiak dinamizatu eta talde
bakar gisa funtzionatzeko koordinazio proiektu bat garatzeko, eta hala, ikastur-
te honetan, Mikel Gereka da ordu batzuez koordinazio lanetan aritzen dena.
Hain zuzen, elkarlan horren emaitzetako bat, azaroaren 26ko besta izan zen.
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KIROLA � FAXISMOAREN KONTRA

Mendiaren Eguna antolatu du
Errekak larunbat honetarako
Juan Vallejo
mendizalearen
proiekzioa
eskainiko da

TTIPI-TTAPA
Bertze urte batez,

Mendiaren Eguna anto-
latu du Erreka Kirol
Elkarteak.Larunbatean,
hilak 18, eginen da.

07:30eanmendiirtee-
ra eginen da Leurtzako

Zirkora.Hartara,Errekak
Bonozorrotz mendian
duen buzoia bisitatuko
da,nahizetaaurteneze-
zagunek hautsia duten.

13:00etan mendiza-
le-poteoa izanen da eta
14:30eanbazkariaKasi-
non.Bazkarirajoannahi
dutenektxartelakTitiOs-
tatuaneskuraditzateke,
ortzeguna baino lehen.

Dena den, Zineman
eginendenegunekoeki-
taldinagusiari 19:30ean

emanen zaio hasiera.
Aurten ere goi mailako
mendizale bat etorriko
da: Juan Vallejo, hain
zuzen, eta Broad Peak
2010 proiekzioa eskai-
niko du. Alberto Iñurra-
tegi eta Mikel Zabalza-
rekin balentria haundia
egindakoa da Vallejo
(Gasteiz, 1970), Erdiko
Broad Peak-ean bide
berribat irekietaBroad
Peak-eko hiru puntak
kateatzea lortu baitute,

sokafinkoriketagarraio-
laririkgabeetadenabiz-
kar gainean garraiatuz.

Bai Euskarari
MalerrekakoBaiEus-

karari zozketakozenba-
ki sarituak hauek dira:
4.770 (2 lagunendako
otorduaHostalEzkurran);
6.505 (opari txartela
Ibarrola Mertzerian);
5.500(oinetakoparebat
CasaOstizen) eta 2.359
(produktu sorta Kimetz
Belardendan).

Emanaldi berezia
Ortziral honetan, hi-

lak 17, kontzertu bere-
zia izanen da elizan,
20:30ean. Mendi Abes-
batza eta Donostiako
UdalTxistulariTaldeare-
kinbatera,dantzatalde-
koeketaAgorretaMusi-
kaEskolakoikasleekpar-
te hartuko dute.

Olentzero eskolan
Urterobezala,hilaren

22an, Eguberrietako
jaialdiaeginenduteesko-
lako neska-mutikoek
gimnasioan eta mendi-
tiketorrikodenOlentze-
ro hartuko dute bisitan.

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Ohikoez gain, bertzelako kontuak Udazkeneko Ferian
Udazkeneko Feria egunean jendetza ibili zen herrian eta Merkatuko Plazan ez
ezik, herri osoan barna hedatuta zeuden postuetan harat-honatean. Aziendei
dagokienez, 30 bat behi buru eta 15 bat behor eta pottoka izan ziren plazan.
Piriniar eta suitzar arrazako behiekin batera, salers eta charolesa arteko nahas-
keta diren behiak ere ikusi ziren. Eliz atarian, berriz, Zubietako talo-egileak eta
Saharaztangoen tonbola ere izan ziren, azken hau inoiz baino gehiago Saha-
rako herriari babesa eskaintzeko asmoarekin. Alhondigan, Emakume Baserri-
tarren Begirada argazki erakusketa egon zen zabalik eta Anasaps-Dizdira El-
kartean ere Ate Irekien Eguna egin zuten eta bulego barrenean buruko gaixo-
tasunak dituztenen arte eta kultur adierazpenak ikusteko eta irakurtzeko auke-
ra izan zen. Merkatuko Plaza ondoko zubian, bertzalde, Marmoles Baztango
langileek ere bere aldarrikapenaren berri eman zuten, Despidorik ez!, Solución
ya zioen pankartaren gibelean. Arratsaldean, Feria Eguna borobiltzeko, herri
kirol saio bikaina izan zen frontoian.

Errekaren
ereserkia
Lainoaren Umeak, Ze-
ruarenKoloreak.Halaxe
duizenaErrekaKirolEl-
kartearen ereserkiak.
Mikel etaPoti Rekartek
egin dute konposizioa,
eta hitzak Txomin eta
DavidMindegiaetaMi-
kel Rekarterenak dira.
Konponketaketaparti-
turak, berriz, Ainhoa
Sanz eta Cecilia Otae-
gik egokitu dituzte.
Abestikoahotsnagusia
Alberto Zunzarrenena
da eta koroan, Xabier
Bañares, Pascual Ber-
tiz, Joxe Irigoien, Juan
Telletxea, Javiertxo eta
Lorena Almandoz, Pa-
blo Elizondo, Ibai Ma-
riezkurrena, Mikel Re-
karte, IzaroMartin,Mai-
teUrreaga,MaialenZa-
morano,AinhoaSanMi-
guel etaMaitaneLarre-
txeak parte hartu dute.
Musika-tresnenartean,
perkusioa(MikelRekar-
te), bibolina (Cecilia
Otaegi)etapianoa(Ain-
hoa Sanz) entzun dai-
tezkeetagrabaketaeta
produkzioa Jorge Ma-
riñelarenak egin du. Ai-
tzinerago bertsio ani-
matuagoaeginendute-
laereiragarridute.Esku-
baloitaldeenaurkezpe-
nean–azaroaren28an–
eman zuen Elkarteak
ereserkiarenberri.8tal-
detak 140 jokalari ditu
Errekak eskubaloian.

� FLASH
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ITUREN

EGUBERRIAK � OSPAKIZUNAK

Ibintzak salgai ditu urteko jarduerak
finantziatzen lagunduko duten boletoak
Errege
bezperan
eginen da
zozketa

Arkaitz MINDEGIA
Dagoeneko salgai

daudeurtero IbintzaKul-
turTaldeakateratzendi-
tuen boletoak. Jakina
denez, urtean osoan,
Kultur Egunak, Joaldu-
nenEguna,dantza ikas-
taroak,TrinitateEgune-
ko bazkaria, antzer-
kiak... ordaintzeko diru
iturri bat da izaten da
hori.

Lehenengo saria bi
lagunendakoasteburua
izanen da landetxe ba-
tean,bigarrenabainue-
txean bi lagunendako
saioa eta hirugarrena,
berriz, bi lagunendako
afaria Altxunea errete-
gian.

Zozketa, ohi bezala,
urtarrilaren 5ean, Erre-
geBezperan,eginenda
Iturengo Ostatuan.

Behin zozketa egin-
dakoan,zenbaki saritu-
ak inguruko komunika-
bideen bidez jakinara-
zikodira:TTIPI-TTAPAn,

Xaloa telebistanetaXo-
rroxin Irratian.Zorteon!

Eguberriak gainean
Abenduan sartuak

gauden honetan, kan-
pora begiratuz egural-
di txarra ikusten dugu,
hotza,euriaetamendie-

tan elurra. Horrekin
ohartzen gara negua
laisterdugula,bainaate
jokaditugunakEguber-
riakdira.Eguberrietako
oporrakhartuaitzinetik,
eskolako neska-muti-
koak ikuskizun, besta,
musika eta algara iza-
nen dute. Baina ez dira

horrekin bakarrik geldi-
tuko,eskutitzak idatziz,
Olentzero egunerako
Eguberrietako kantak
ikasten eta kantatuz
hortxe ibiliko baitira.

Beste herrietan be-
zala,Aurtitzeneta Iture-
nenOlentzeroetorribai-
no lehengaztetxoakhe-

rriari bueltaemanez ibi-
liko dira Eguberrietako
abestiak kantatuz.Gai-
nera, agian Iturenera
Olentzerok bisita egi-
nen du.

URTEZAHARRA ETA
ERREGE BEZPERA

Urtea bapo-bapo
afalduzakitukodugueta
12mahats janezhasiur-
te berria. Baina horren
ondotik, Errege bezpe-
ra besta haundia izaten
dugu, bai Iturenen eta
Aurtitzen ere, afari ba-
ten bueltan biltzen bai-
tira denak. Iturengoen
kasuan, Ibintza Kultur
Taldearen boletoen
zozketaereorduanegi-
nen da. Gauerdia hur-
biltzean, Ituren, Aurtitz
eta Zubietan joare soi-
nuak entzuten hasiko
dira: gazte ala zahar,
mutil ala neska, joare
soinuak zabaltzen ari-
ko dira lau haizetara.

Eguberriakhorrelaxe
pasakoditugugure txo-
ko honetan. Lerro hau-
en bidez, denei Egube-
rrizoriontsuakopadizki-
zueguetaUrteberri On!
Eaezdugun ikatzikopa-
rien artean.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Maika Ariztegi bederatzigarren aldiz txapeldun
Maika Ariztegik bederatzigarrenez jantzi du txapela Euskadiko Txokor-Biltze
Txapelketan. Gainera, 2008ko marka gainditu du, bere lana 7 minutu eta 21
segundotan egin baitu. Bertzalde, Euskal Herriko II. Mailako aizkorako finala
azaroaren 19an jokatu zen Donezteben. Guztira sei aizkolarik hartu zuten par-
te eta tartean Ander Erasun aurtiztarrak. Ez zuen garaipena lortzerik izan, eta
26:22an egin zuen bere lana.
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GIZARTEA � HAUR ETA GAZTETXOEN TXOKOA

Gazteguneaz arduratuko diren
gurasoen karguak banatu dituzte
Aste honetan
arduradunekin
hastekoa zen
martxan

Fermin ETXEKOLONEA
Azken orduko alda-

ketarik ez baldin bada
behinik behin, ludote-
kak edo gazteguneak
ateak zabalik izanendi-
tu. Orain arte guraso-
enardurapeanegondi-
ra neska-mutikoak lu-
dotekan, baina astear-
te honetatik aurrera
Txas Esparza eta Ain-
hoaLarreareneskugel-
ditzekoa zen ardura.

Atzeratu egin dena
inaugurazioofiziala izan
da. Hasiera batean
abenduaren12anegite-
koa zen, baina hilabete
hasierakobileretan,egu-
nez aldatzea erabaki
zen. Lerro hauek idaz-
terakoanoraindikzehaz-
tu gabea zen eguna.

KARGU BANAKETA
Gaztegunearen fun-

tzionamenduaz ardu-
ratuko diren gurasoen
karguak ere banatu di-
tuzte eta honela geldi-

tudira: InesGereka iza-
nen da lehendakaria;
MariaSalanueva lehen-
dakariordea, Arantxa
Diez diruzaina eta Txas
Esparza idazkari lane-
tan ariko da.

Olentzero
Abendua ren 24an

Olentzerorenbisita har-
tuko dugu herrian eta
seguruenik opariakba-
natuko ditu estalpean.

Filma Gaztegunean
Euskarabidearen

eskutik, abenduaren
4an Goazen ilargira
marrazki-bizidunen fil-

ma ikusteko aukera
izan zenGaztegunean.
Hala, Ilargian barna
buelta emateko auke-
ra izan zuten ludotekan
bildu ziren 25 neska-
mutiko eta haurrek.

Herritarrak futbiton
Malerrekako Gazte

Asanbladak antolatu-
tako futbito txapelke-
tan hartu zuten parte
herritarrek abenduaren
3an eta 4an Sunbillan.
Ez zuten, ordea, zor-
tea aldeko izan eta jo-
katu zituzten hiru par-
tidetatik bi galdu eta
bestea berdindu egin
zuten. Dena den, esa-
ten den bezala, parte
hartzea da garrantzi-
tsuena.

Ander Fuentes
bertsotan

Abenduaren 3an jo-
katu zen Doneztebeko
Ekaitza ostatuanMale-
rrekako bertso eskola-
ren bigarren taldekako
lehiaketa etaBertzi gu-
zik taldeanaritu zenAn-
der Fuentes Itturri he-
rr itarra. Iban Garro
–MaialenBelarrarenor-
dez– eta Irati Arrieta-
rekin osatu zuen hiru-
kotea eta Iturengo tal-
dearen kontra aritu zi-
ren. Iturendarrek hartu
zieten aurre, eta hor-
taz, eurek izan ziren
Bortzirietako Taldeka-
ko XII: Bertso Txapel-
ketara sailkatu zirenak.

ZUBIETA

ARGAZKIA: AMAIA ELIZALDE

Joxepa Loiarte eta Jesus Santestebanen Urrezko Ezteiak
Fermineneko Joxepa Loiartek eta Jesus Santestebanek 50 urte egin zituzten
ezkondurik azaroaren 26an, eta Urrezko Ezteiak ez direlako egunero betetzen,
azaroaren 28an familia giroan elkartu ziren. Meza izan zuten lehenbizi, joaldun
eta txistulariak tartean zirela, eta ondotik, denekelkarrekinbazkaldu zuten.Bost
seme-alaba eta dozena bat biloba hazi ditu Fermineneko senar-emateak eta
herri guziaren izenean, zorionak.
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URROZ

TURISMOA � LEURTZAKO DENBORALDIA

35.000 bisitaritik
gora izan dira
aurten Leurtzako
urtegietan
Banaz bertze,
140 lagun izan
dira 2010ean
urtegietan

Joseba URROTZ
Udazkena ailegatu

denez, urtero bezala,
egin da Leurtzako Aisi
Eremuaren denboral-
diaren datu bilketa eta
hausnarketa.

203egunezhartudi-
tuzte datuak bertan

egon diren zaindariek,
eta hortik abiatuta, gai-
nerako 160 egunentzat
atera dira kontuak. Ho-
rren arabera, aurten
Leurtzako urtegietan
35.000bisitaribainoge-
hiago izan direla ondo-
riozta daiteke.

Iaz baino 1.500 per-
tsona guttiago zenbatu
dira,bainaazkenurteo-
tako datuen antzera
mantentzenda.Betiere,
eguraldiarenaraberaal-
daketak izaten direla

kontuanhartubeharda.
Banaz bertze, egu-

neko 140 bisitari atera-
tzen da, eta ematen du
urteanzeharbisitakba-
natzeko joera finkatzen
aridela.Aipatu,2009an
eguneko 145 lagun pa-
satu zirela kalkulatu ze-
la, 2008an120, 2007an
158 eta 2006an 162.

BIDEA MOLDATZEN
Urroztik Leurtzako

urtegietara doan bide-
ko zuloetan –markatu-
ak dagoeneko– kon-
ponketak eginen dira.

Hirigintza Plana
HerriarentzatHirigin-

tza Plan berria egiteko
pausuak mantso-man-

tso ematen ari dira, eta
laister, Udalak lehenbi-
ziko onespena emanen
dio.Ondotik,herritarrek
ikusi eta aztertu deza-
ten erakusgai egonen
da, eta azalpenak nahi
dituenak, hitzordua ere
eskatzenahal izanendu.
Horren berri, aitzinera-
go emanen dugu.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Abendu hasieran elurtua ikusi genituen Leurtzako bazterrak.



Azken urteotan
lau etxe berritu
dira eta beste
lau berri egin
dira

Eneko eta Markel
Etxean jan eta kan-

poan lan. Lana etxetik
hurbil samarrean bila-
tzea lehen bezain zaila
dago. Zahar batzuek
diote lan eskasi hau ez
dutelabehinereezagu-
tu; hala ere, kontent
egoteko motiborik ba-
dago, jendea laketzen
hasia baita herrian. Jo-
an den hamar urtean,
etxe franko berritu di-
tuzte,baitaberriakegin
ere. Eta denak zerren-
da batean paratuz ge-

ro, koadro polita geldi-
tzen da. Bakarren bat
faltako da, baina irudi
bat egiteko balio du.

Horietazaparte,Joa-
neko bordaren ondoan
etxe bat egiten ari dira;
Maxengobordarenon-
doan,bestebat, etaMi-
keleneaereberritzenari
dira. Hiru horiek noiz-

bait zerrenda handitu-
kodute,eta, laster,Xun-
billenea berritzen hasi-
ko dira; plazan, berriz,
prestdutegruaedoga-
rabi bat, beste etxe bat
egiteko.Halaere,orain-
dik, dozenatxoren bat
etxe geldituko dira hu-
tsakedoberritzekopre-
miaz, inork konpontze-
koesperoan.Seguras-
ki ezduteaskorikespe-
ratu beharko, oraingo
haurrek abilidade han-
dia dakarkite-eta etxo-
lak egiten.

Aspaldietan ttikitzen
ari zen Saldisa. Ehu-
nen bat lagun izanen
ditu, askoz gehiago ez.
Eskolan ere, berriro ar-

te, bost mutiko, doi-
doia.Bainaaurten, nes-
ka to ba t has i a da
Otsontara, eta, ondo-
ko urtean ez bada hu-
rrengoan, beste haur
bat hasiko da. Gaine-
ra, familia esperoan
izan behar dute beste
bi emakumek. Beste
gainekoan, asteburue-
tan sumatzen da zai-
nak hemengoak di-
tuztela herritik kanpo-
ra bizitzera joan zire-
nek. Ea herria bizkor-
tzen den denen arte.
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SALDIAS

GIZARTEA � ETXEBIZITZAK ETA BIZTANLERIA

Jendea
laketzen hasia
da herrian

ARGAZKIA: MARKEL ETA ENEKO
Ezkur urtea elur urtea bada, aurten maiz ikusteko gaude holako erretratua.Berrituak

Azpiko etxea
Joanea
Maxengo borda
Otxonea

Berriak eginak
Argiñeneberria
Goikoetxea
Migeltxonea
Orereta

DATUA

100
LAGUN

inguru bizi dira gaur
egun Saldisan.
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EZKURRA/ERATSUN

GIZARTEA � MEMORIA HISTORIKOA

Makien arrastoak
aurkitzeko
egindako azken
ahaleginek ez dute
fruiturik eman
Hiru makien
bila aritu dira
15 lagun

Fernando ETXEBERRIA
EratsungoAlkotebor-

daren ondoan, 1951ean
exekutatu ziren hiru ma-
kien arrastoak aurkitze-
koegindirenazkensaia-
kerekezdutezalantzarik
argitu. Helburu horretan
arituzirenazaroaren20an,
Aranzadi Zientzia Elkar-
tekoaketaherritarrak,bai-
na ez zuten ezer lortu.

Herritar batzuen argi-
bideei segituz, 09:30 al-
derahasizirenlurramugi-
tzen,etabiordukolanen
ondotik, arrastorik ageri
ez zela-eta, hondeatzai-
le makinarekin ekin zio-
ten. Halere, alferrik, ez
baitzen zorterik izan eta
15:00 aldera, bildutako
15 bat lagunak Barran-
kaostaturajoanzirenbaz-
kaltzera.

Duelaurtebatzuk ere,
Aranzadiko kideak ingu-
ru horretan ibili ziren, eta
zenbait herritar ere elka-
rrizketatuzituzten.Gero-
rako utzi zuten kontua.
Baina Jose Luis Marti-
nezBarrancoleitzarraren
interesari esker eta fusi-

latutakosenitartekoenel-
kartearen kolaborazioa-
rekin,beharzirenbaime-
nak eta Presidentzia Mi-
nisteriotik dirulaguntzak
eskuratu ziren.

Emaitzik gabe zalan-
tzak areagotu egin dira.
Gainera,sortzezeratsun-
darra baina herritik kan-
po bizi den batek baiez-
tatu egin du makiak La-
targi eremuan lurperatu
zirela, baina gerora, he-
rrikoapaizakgorpuaklu-
rretik atera eta hilerrira
eraman zituela. Hildako-
enoroimenezapaizakhi-
leta elizkizunak egin na-
hi izanzitueladioenikere
bada, baina agintariek
debekatu omen zioten.

Istripua
Eratsungo Axura Be-

heko baserrian bizi zen
AquilinoLoiartehiliktopa-
tu zuten hilaren 7an be-
re baserrirako pistan,
ibilgailuarekinamilduon-
dotik. 42 metroko eror-
ka izan eta Zumarrezta-
koerrekaalderajoanzen.
Abenduaren 7an aurkitu
zuten ibilgailua, baina ez
dute istripuaren eguna
zehazterik izan, hilaren
4anikusibaitzutenazken
aldiz Goizuetan.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Argazkiko koadrila hau aritu zen azaroaren 20an makien arrastoen bila.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Ezkurrako lehenengo landetxea
Zenbait urtetakogestio lanarenondotik, hasi daVitoriano IparraEzkurrako lehe-
nengo landetxea izanen dena eraikitzen. Argazkian ikus daitekeen bezala, oso
haundia da, eta dagoen tokia hain ederra izanda, seguru, heldu den urteko
udan martxan jarritakoan, jende asko erakarriko duela. Horrez gain, beste bi
etxe ere egiten ari dira eta pozgarria da hori, biztanleria igoko den seinale bai-
ta. Izan ere, azken 10 urteotan erroldan 50 gutxiago izan baitira. Azken aldian,
Portugalgo familia bat ere etorri da, hiru seme-alabekin.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Iturri berria
Telletxea-Mariezkurrena familiaren interesari esker, Txomingo aldean dagoen
ur arrastoa kanalizatu egin da, eta depositu bat jarri da inguruko etxeak urez
hornitu ahal izateko. Egarriarekin dagoen edozein ere joan daiteke aipatutako
tokira, eta kanpo aldera duen hoditik ur freskoa edan.





EGUBERRIETAKO JARDUERAK

Bera eta Doneztebeko
merkatarien elkarteek
prest dituzte hainbat
jarduera haurrentzat
opor egun hauetarako

Eguberrietako aste hauek bereziak izaten dira gure herrietan. Eta ez bakarrik opari
eta opor garaia delako. Familiak elkartzea, zinemara joatea, Olentzero, Noel eta Erre-
geMagoak ikusteraateratzea,haurrentzatantolatudituzten jardueretanpartehartzea...
Azkeneko urteotan ez da falta izaten denbora librerako eskaintzarik gure herrietan.
Horietako batzuk merkatarien elkarteek antolatzen dituzte, zehazki Berako Larun
Haizpe elkarteak eta Doneztebarrak elkarteak. Baztango Bertan Elkarteak, Leitzako
Kaxkabeltza Elkarteak eta Lesakako merkatari eta zerbitzu elkartekoek ere antolatu
dituzte jardueraren batzuk, baina ez bereziki haurrentzako.

DONEZTEBE:
antzerkia eta jokoak zineman
Haurrenopor egunak jarduerazbetetzensaiatudiraDoneztebarrakelkartekoak.Horre-
la, bada, Olentzero aitzineko egunerako antzerki saioa iragarri dute, arraltsaldeko
6etan zinema aretoan. Eta urteko azkeneko astean, 27an, 28an eta 29an, haurren-
dako jokoak izanen dira toki berean arratsaldeko 5etatik 7etara.
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SARIAK ETA ZOZKETAK FIDELTASUNA ESKERTZEKO

Bera, Baztan, Doneztebe, Leitza eta Le
merkatariek euren kanpainak antolatu

Generalean, eguberrietako kanpaina garrantzitsua izaten da dendentzat nahiz eta,
krisia dela eta, merkataritza giroa inoiz baino motelagoa dagoela aitortzen duten.

BERA:
15 erosketa txartel, bakoitza 100 eurokoa
Iaz egindakoaren bide beretik, Larun Haizpe elkarteko dendetan 100 euroko 15 eros-
keta txartel zozketatuko dira bezeroen artean. Zozketa urtarrilaren 7an izanen da.

BAZTAN:
fideltasun txartelarekin, 69 sariren zozketa
Fideltasun Txartelen sistema hautatu dute baztandarrek eguberrietako kanpaina di-
namizatzeko. Txartelak ilbeltzaren 7an bilduko dituzte eta zozketa 10ean eginen
dute. Bertzalde, Bertan elkarteko 2011ko egutegiak ere banatu dituzte egunotan.



DONEZTEBE:
sariz betetako tonbola abenduaren 30ean
Sistema originala hautatu dute Doneztebarrak elkartekoek. Izan
ere, egunotan elkarteko bazkide diren dendetan boletoak bana-
tuko dituzte bezeroen artean eta, azaroaren 30ean tonbolaren
zozketa eginen da.Bapateko premioak (70 baino gehiago), den-
da bakoitzaren opariak (30 euro ingurukoak) eta balio handi-
agokobertzehainbat banatukodira tonbolan.Hori bai,sari guzti-
guztiakeguneanbereanbanatukodirelaadierazi duteantolatzai-

leek. Hortaz, boleto baten jabe den guztiak hobe du Tonbolara joatea, badaezpada.

LESAKA:
erosketak egiteko 29 orga zozketatuko dituzte
Elkarteko partaide den denda bakoitzak sari bat emanen du erosleen artean: eros-
ketak egiteko orga edo karro ttiki bat, produktuz betea. Hortarako, erosketak egi-
terakoan boletoak banatuko dira eta, gero, errege eguna pasatuta zozketak eginen
dira. Gisa honetara, 29 sari emanen dira aurten, bazkide diren dendak haina sari.

LEITZA:
osotara 1.800 euro banatuko dira erosketa txarteletan
Kaxkabeltzakokidediren38bazkideenarteanzozketaantolatuduteaurten.Ilbeltzaren
5ean emanen dira ezagutzera sariak Karrape irratiaren bitartez: 500, 400 eta 300
euroko erosketa bono bana eta beste 6 gehiago 100 eurokoak.

Doneztebeko gaztetxoen olentzeroa, artxiboko argazki batean.

Kantu zaharrak, txistor jatea, tonbola eta irrintzi lehiaketa
Abenduaren30ekoarratsaldeaneguberri giroakarriketarapasatukoda.Kantutradizio-
nalak abesten ibiliko dira 4:30etik aitzinera Donezteben karrikaz karrika. Ondotik,
6:30 aldera txistor jatea izanen da Santa Luzia Plazan, hau ere kantu zaharren ani-
mazioarekin. Eta egunari akabera emateko, iluntzeko 7etan tonbolaren zozketa eta
sari banaketa izanen da eta segidan ZubietakoAierri taldeak animatuta, irrintzi lehia-
keta.

BERA:
puzgarriak, haurrendako tailerrak…
Aurtengoa ez da haurrendako jarduerak antolatzen duen lehenbiziko aldia Berako
Larun Haizpe elkartearentzat.Aitzineko urte hauetan ere egin zuten ahalegin bat etxe-
ko ttikienek izan zezaten dibertimendurik eguberrietako opor egunetan eta, aurten
ere, prestatuta dute antzekorik. Zehazki, abenduaren 26tik 30era puzgarriak eta
haurrentzako tailerrak izanen dira Eztegara pilotalekuan nahikoa ordutegi zabalean:
goizeko 11etatik eguerdiko 1:30era eta arratsaldeko 3etatik 7etara. Larun Haizpe
elkarteko arduradunek jakinarazi dutenez, eguneko sarrerak 3 euro balioko du eta 5
egunetarako paseak 10 euro.
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Lesakako
atu dituzte



EGUBERRIETAKO AGENDA

Kultur elkarte, ikastetxe
eta udalek ere antolatu
dituzte hainbat jarduera
Hurrengo asteotako opor egunak ardatz hartuta, udalerri
gehienetan bada antolatua zerbait, batez ere haurrendako

Herri guzti-guztietan ez baldin bada, ia gehienetan aterako da Olentzero edo Orantzaro
eguberri bezperatan plaza eta karriketara. Gehienetan ikastetxeen arrimuan anto-
latuko dira, kultur elkarteek ere aritzen dira (Baztandarren Biltzarra, Leitzako Kultur
Taldea, IgantzikoBiltoki…),etaudalekereerrekurtsodezente jartzendituzte,Lesakako
Udalak antolatzen duen lehiaketa, kasurako.

Filma emanaldiak Baztandarren Biltzarraren eskutik
Anizen abenduaren 27an, Lekarozen 28an, Azpilkuetan 29an eta Oronozen 30ean.
Hau idazterakoan antolatzaileek ez zituzten zehaztuak tituluak eta ordutegiak.
Iruritan, Guraso Elkartearen eskutik, jarduera mor-
doa dago antolatua errege bezperaraino: eskulanen
erakusketak,ipuinkontalaria,gozogintza tailerrak…

Leitzan Orantzaro berreskuratu nahi dute
Aspaldiko usadioa berpiztu nahian dabil Leitzako
KulturTaldea.www.leitzakultura.netwebguneanho-
nen inguruko informazioa ematen da: “Horrelako
asko paratzen ziren lehen, duela 50 urte arte, gure
herrian. Usadio hori berpizten saiatu beharra dago,
berezi-berezia baita, eta badirudi gure inguruan
bakarra izandu dela horrelako ohitterarik”.

Lesakan Olentzero lehiaketa
Azken urteotako bide beretik, olentzero eta jaiotza
lehiaketa eginen da 24an, eguerdian plazan. Adi-
naren arabera hainbat sari emanen dira. Iaz 23 talde
lehiatuziren,denetara.Ilunabarrean,Olentzero irabaz-
lea kalejiran ibiliko da LesakakoMusika Bandak an-
tolatuta.

Haur Txokoa Arantzan, Etxalarren eta Igantzin
Lana, familia eta bizitza pertsonala uztartzeko jardueren
artean,BortzirietakoOinarrizkoGizarteZerbitzuenManko-
munitateakantolatutako jarduerakdaudeArantzan,Etxa-
larren eta Igantzin Eguberrietako oporraldiari begira.
Abenduaren 23tik urtarrilaren 7ra eginen dira, goizeko
10:00etatik 13:00etara. Denera 9 saio izanen dira, he-
rri bakoitzean4bestaegunhartukobaitute:abenduaren
24, 25 eta urtarrilaren 1 eta 6a Arantzan eta Igantzin
eta abenduaren 25 eta 31 eta urtarrilaren 1 eta 6a
Etxalarren.Arantzan eta Etxalarren eskolan eginen da
Haur Txokoa eta Igantzin Ziber-ean.
Izenemateaabenduaren21abaino lehen948635036

telefonora deituz 09:00etatik 12:30era edo ssb@lesaka.net hel-
bidera idatzita. Herri bakoitzean gehienez 15 haur apuntatzen ahalko dira, eta gutti-
enez 10. Laugarren urtea da Mankomunitateak Haur Txokoa antolatzen duela.
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Leitzan,garaibatean,Orantzaroren
ereduetan emakumeak ere lehen-
tasunezko papera zuen.
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KRISI EKONOMIKOAREN ERAGINEZ

Aurten gutiago gastatuko
dugula uste dute adituek
NafarroakoGobernuakezagutzeraemandituen
datuen arabera, batez bertze, joan den urtean
pertsona bakoitzak 239 euro gastatu genituen
opari eta jostailuetan, 193 euro janarietan eta
89 euro loterian. Aurten, ekonomiaren egoe-
rak txarrera egin duela ikusita, kontsumoaren indizea murriztu eginen dela aurre-
ikusten dute adituek.

Kontsumo burugabearekin kasu emateko eskatu du
Irache kontsumitzaileen elkarteak
IracheKontsumitzaileenElkarteakdioenez,kontsumismoboladakbultzatuta sobera
pentsatu gabe kontsumitzeak arazo larriak ekartzen dizkie hainbat eta hainbat familia-
ri. Horregatik, eguberri hauetan ardura gehiagorekin kontsumitzeko honako aholku
hauek azpimarratu ditu:

• Prestatu erosi beharrekoen zerrenda eta zehaztu zenbateraino gastatzen ahal
dugun. Ez erosi behar beharrezkoa dena baino. Horixe da Iracheren ustez neurri-
gabekokontsumotikeskapatzekomodubakarra.Hortarakonahitaezkoadapentsatzen
jartzea eta beharrezkoak ditugun gauzen zerrenda zehatz-mehatz prestatzea eta,
horrekin batera, gutti gora-beherako aurrekontu bat zehaztea.

• Erreparatu ongi produktuen etiketei. Etiketei arreta haundiz begiratzeko ohitura
nabarmen zabaldu bada ere, urte sasoi honetan bereziki garrantzitsua da ongi-on-
gi erreparatzea erosten den produktu hori noiz arte kontsumitzen ahal den, zein
osagai dituen eta, orohar, baldintza onetan ote dagoen.

• Kontuz 2x1 eskaintzekin. Lehen begiratuan 2x1 eskaintzek komenigarriak direla
ematen badute ere,batzuetan ez da hala izaten.Hortaz, lehenik kalkulatu banakako
prezioa zenbatean ateratzen den edota ezaugarri berdinak dituen eskaintza horre-
tan ez dagoenarekin alderatuz.

• Tenorez egin erosketak. Gauza jakina da hainbat produktu garestitu egiten direla
abenduaren 24a edo urtarrilaren 6a hurbildu ahala. Eta ez hori bakarrik. Garestitzea
gero eta lehenagotik hasten da azken urteotan. Horregatik, kontserbazio arazorik
ematen ez duten produktu horiek eta garestitzeko joera dutenak tenorez erostea
da hoberena.

• Izoztuabenduhasieran.Erositako
produktu freskoabaldinbada,erosi
merke dagoenean eta sartu izoz-
kailuan.Jada izoztuaerostenbaldin
bada, hotzaren katea hausten ez
dugun bitartean janariek ez dute
kalitaterikgalduko.Hortarako,erosi
eta berehala sartu izoztuen poltsa-
tanetaahal bezain laster izozkailu-
an. Ez ahaztu, desizoztu diren pro-
duktuak ez direla sekulan berriro
izoztu behar.
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Opariak, janariak eta
loteria dira, hurrenez
hurren, gastuaren
osagai nagusiak



• Ez ibili presaka. Denda edo supermerkatua jendez gainezka dagoen orduak txa-
rrenak dira erosketa onak egiteko. Izan ere, presaka dabilenak sobera pentsatu
gabe erosteko arrisku gehiago izaten baitu.

• Konparatu prezioak. Erabakita duzunean zer den erosi nahi duzuna, komeni da
saltoki desberdinetan duen prezioa konparatzea, izan izaten baitira diferentziak
batetik bertzera.

• Gorde fakturak. Eskatu beti erosketaren tiketa eta gorde. Erreklamazioren bat egin
beharrean bazeunde,behar beharrezko izanen baituzu faktura edo tiketa aurkeztea.

• Bermea edo garantia.Kontsumo gaiek guttienez bi urteko berme edo garantia iza-
ten dute. Horrexegatik, nahitaezkoa da erosketaren erreziboa ongi altxatzea, horre-
kin justifikatuko baituzu bermea. Produktuak berekin duen berme-agiria ere altxa-
tzea komeni izaten da.

• Irudimena eta birziklatzea. Opari bat egin nahi badiozu lagun bati, auniztan ez da
beharrezkoa izatendiruaunitzgastatzea.Batzuetan,bigarreneskukogauzensaltoki-
etan aurkituko duzu baliagarri izaten ahal zaizun gauza hori nabarmen merkeago.

• Produktu alternatiboak sukalderako. Eguberriak otordu oparoekin ospatzeko
garai aproposak izaten dira. Alabaina, horrek ez luke zertan garestitu behar neurri
gabe otorduen gastua.Garai hauetan kontsumitu ohi ditugun produktuak –bisiguak,
mariskoak, bildotsa– izaten dira gehien garestitzen direnak. Horregatik, pentsatzen
jarri eta arruntagoak diren osagaiak erabiliz plater bereziak egitea ez legoke gaiz-
ki. Emaitza aski gustagarria izan daiteke eta, dudarik gabe, sakelak eskertuko du.

• Opari erabilgarriak. Eguneroko bizitza arruntean erabilgarriak izanen diren opari-
ak dira gomendagarrienak. Hartara, urtean zehar aurreztuko du/dugu.

• Marka txuriko produktuak. Ez dugu zertan izen handiko markekin itsutu behar,
ez baitira izaten beti kalitate hobeagokoak. Elikagaien sektorean, marka txuriko
produktuek antzeko kalitatea izaten dute eta marka ezagunetakoak baino dezente
merkeago daude. Estatistiken arabera, gero eta gehiago kontsumitzen dira.

•Utzigeroxeagoerosteko.Ezdabeharrezkoanahidugunguztiaeguberrietanerostea.
Hainbat kasutan, batez ere arropetan, aste gutti batzuk beranduago merkeago
erosteko aukera izanen baita.

• Internetaren aukera. Balieke bisitatu dituzun saltokietan ez aurkitu izana bilatzen
zenuen hori. Holakoetan, interneten begiratzea izaten da hoberena. Gero eta gehi-
ago dira internetez erosten dutenak. Europako bertze hainbat herrialdetan, halere,
dezente gehiago dira normalki internet bidez erosten dutenak.
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POSTREAK

Ausartenentzat, hona
hemen etxeko errezetak
Normalena dendetan erostea bada ere, badaude zenbait errezeta etxean egindako
turroiekin txundituta utziko dituzula familiakoak eta lagunak.

Klasikoena, turroi biguna
Xixona turroi tradizionala egin daiteke, turroi
biguna izenezezagutzendena.Horretarako,hasi
almendrak eta hurrak ehotzen, hauts mehea bi-
hurtu arte. Gero, arrautza-zuringoak elur puntu-
an jarri eta, prest dituzunean, fruitu lehorrekin
nahasten dira. Bien bitartean, eltze batean eztia
eta azukrea jarriko dira su motelean. Irakitan
hastendenean,aurrekonahasketagehitukozaio
eta kanelaz hautseztatuko da. Guztiari eragingo zaio zurezko koilara batekin hamar
bat minutuz. Sutatik kenduko da eta orea molde batera isuriko. Giro-tenperaturan
hozten utziko zaio eta kontsumitzeko prest egongo da.

Girlatxe turroia. Fruitu lehor txigortuak eta ja-
naria txikitzeko makinan txikituak, faltarik gabe
egon behar duten osagaiak dira. Bertze turroi-
barietate hau egiteko, janaria txikitzeko makina
elektrikobatean jarrikodirazatitutako frutaantzi-
gartuekinetaeztiarekin.Guztiaongi-ongi nahas-
tu eta moldera botako, aldez aurretik laberako
plastiko gardenaz forratuta dagoela eta ertze-
tatik apur bat ateratzen dela. Edukia koilara ba-
ten laguntzaznibelatukoda,soberautzitakoplas-

tikoaz estali, beste molde batekin estali eta, gainean, pisua jarriko zaio edukia
prentsatzeko. 24-48 orduz posatzen uztea komeniko da. Ondotik, plastikoa kendu eta
zerbitzatzeko prest izanen duzu.

Glutenik gabeko gozokien aukera
zabalagoa da egunetik egunera
Zeliakoek dieta zorrotza egin behar izaten dute,
glutenak hertze meharra kaltetzen baitie. Glutena
ogi-irinak, zekaleak, garagarrak,maltak eta oloak
duten proteina da. Beraz, arras erabilia izaten da
barkillo, mazapan, polboroi edota gozogintzako
produktu auniztan.
Zeliakoentzat arazoa da turroien orea estaltzen
duen olata, normalean, ogi-irinez egiten dena. Il-
dohorretatik,horrelakogozokiakegiteradedikatzen
direnzenbait enpresekpatata-fekulaz eginikoola-
taerabiltzendute,glutenikgabea.Urte sasoi hone-
tan, supermerkatuetan, glutenik gabeko turroi
gogorrenetabigunen,bonboien,almendrazkoman-
tekatuen eta mazapanen aukera zabala aurki
daiteke, urte osoan aurki daitezken glutenik gabeko gailetez gain, jakina.
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Dagoenekoz etxe guztietan hasiak gara arduratzen
besta-egunhauetan zer jarri bazkaldu/afaltzeko eta,
zer oparitu lagun eta senideei. Zalantzarik gabe,
gabonetakoerritualaren zurrunbiloan sartuakgaude
buru belarri.
Ahal dugun neurrian, erosketak aurreratzea komeni
zaigu: lasaiago ibiliko gara dendatan, besta egun
bezperetako jendetzarekin kasailan aritu gabe. Eta
gainera,prezio hobeak aurkituko ditugu seguruenik.
Hala ere, Eguberrietako lehen produktuekin erne ibili behar dugu. Kontuan izan noiz
ontziratu dituzten eta noiz bukatzen zaien kontsumitzeko epea, auniztan salgai jartzen
baitira aurreko Gabonetan saltzerik izan ez ziren produktuak. Horrek ez du erran nahi
gaizki daudenik, baina, edozein modutan, produktu zaharrak dira.
Kontsumitzaileen Elkarteek honako aholkua eman dute beti: deus erosi baino lehen,
konparatu hainbat saltokitako prezioak. Urteko edozein garaitan kontuan hartu be-
harreko aholkua da; baina Eguberrietan gehiago oraindik,prezioak izugarri garestitzen
baitira.

Erosketak tenorez egitea da hoberena
Abenduko bigarren edo hirugarren astea egun aproposak dira gabonetako erosketak
egiteko. Hobe da gabonetako jaki gozoen (arkumea, bisigua, itsaski edo mariskoak
eta moluskuak) erosketa tenorez egitea, izoztu eta gero, ez baitute kalitaterik galtzen;
gehiegizko prezioa, berriz, bai, galdu egiten dute.
Urtaro honetan, iragarkien presioa izugarria izaten da. Itsu-itsuan ibiliz gero, astake-
ria ederrak egiten dira. Beraz, erne egon beharra dago. Batez ere, umeengatik.

Ohitura ona da erosi behar ditugun gauzen zerrenda egitea
kontsumoaren tentazioan ez erortzeko
Ongi eginez gero eta zerrendatxoari kasu eginez gero, behar ditugun gauzak baino ez
ditugu erosiko. Gabonetan, batez beste, 480€gastatzen ditugu familia bakoitzeko. Ia
dena janari eta jostailuak erosten. Kasu egin, hortaz, kontsumismo basati eta zentzu-
gabeari. Bertzenaz, etxeko ekono-
mia hankaz gora jarriko dugu.
• Konparatu prezioak, markak
eta produktuen kalitatea.

• Egin erosketak tenorez.
• Ez kontsumitu neurririk
gabe.

DIRUA AURREZTEKO AHOLKUA

Ez utzi azkeneko ordurako
eguberrietako erosketak
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Ahal den neurrian,
aurreratu erosketak
eta konparatu begiz
jo duzun produktu
horrek saltoki des-
berdinetan duen
prezioa
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HAUR ETA GAZTETXOENDAKO

Euskarazko produktuen
katalogoa
Urteko garai honetan seme-alabei edo ingurukoei eus-
karazko liburuak, musika edota
bideoak erosi eta oparitzeko auke-
ra paregabea izaten dela kontuan
hartuz,EuskarazkoProduktuenKata-
logoaren edizio berria osatu dute,
beste urte batez —aurtengoa 13.
Edizioada—,EuskalHerriko105udal
etamankomunitatetakoEuskaraZer-
bitzuk.EuskalHerrikohainbat lurralde-
tako teknikariak elkarlanean aritzen
dira katalogoa prestatzeko, eta, alde
horretatik, garrantzi berezia dauka egi-
tasmoak.

Gurasoentzat eta 16 urte
bitarteko ahur eta gazteentzat
Gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur
eta gazteentzako ehunka erreferentzia
biltzen ditu edizio berri honek.
Merkatuan dauden produktuen artean hautaketa egin da, berritasuna, egokitasuna
eta kalitatea kontuan hartuta; eta zortzi ataletan sailkatuta jaso dira: musika, liburu-
ak, aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, komiki-
ak eta gurasoentzako produktuak. Gainera, produktu bakoitzaren gutxi gorabeherako
prezioa ematen da, eta zenbait ataletan adinaren araberako banaketa egiten da.

Interneten ere erabilgarri
Horretazgain,www.katalogoa.org
webgunean, paperean jasotako
produktuezgain,merkatuanaur-
kitu daitezkeen beste asko
agertzendira.Aukeradago,gaine-
ra, argitaletxearen denda bir-
tualera iristeko produktuaren
gainean klik eginez eta, nahi iza-
tera, begiz jotako produktuaren
erosketa etxetik egiteko. Urte
osoan zehar bizirik eta egune-
ratua dagoen gunea da, argitale-
txeek berek aukera baitute pro-

duktu berriak sartzeko merkaturatu ahala eta deska-
talogatuak gelditu direnak kentzeko. Hartara, Euskarazko

Produktuen Katalogoaren webgunea urte
osoankontsultadaiteke,eta irakurleek,
beren iruzkinak eta komentarioak egin
ahal izangodituztebertan, irakurri, ikusi,
entzun edota jostatzeko hautatu duten
produktuaren inguruan.
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MAKILLAJE-JOERAK, EGUBERRIETARAKO

Kolore berotsuak
hotzari aurpegia emateko
Eguberri hauetakomakillajeakbadubere-bereaden
ezaugarria: laurogeigarren hamarkadako makilla-
jearen eragina.

Arretaz delineatu begien beheko eta gaineko ertzak
etaemaiozu itzalpixkabatbetazalei.Nakare-koloreko
itzalek zure begirada bizi-bizi argituko dute eta zure
begietara bilduko dute gainerako guztien arreta.
Bertzenaz, urre edo zilar kolore xuabea, edo duzun
lookarekin ongi datorren koloreren bat erabil deza-
kezu. Jakina, bolumena emateko betile-maskara
nahitaezkoada.Etabegiradaosatzeko,markatuon-
gi bekainak eta, hara! begitarte osoa txundigarria geldituko zaizu.

Ezpainetarako kolore gorri klasikoak edo arrosa koloreak ezin egokiagoak dira, xua-
beenetatik hasi eta bizi-bizienetara.

Eta, azkenean, masailak makillatzea baino ez zaigu gelditzen. Ezpainen eta begien
arteko lotura arrosa edo urre koloreko tonuekin bikain geldituko zaizu.
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Zuzendari
berriarekin
eginen den
lehen saioa
izanen da

Esteban AROTZENA
Urte osoko egunik

haundienarenatarianda
dagoenekoUmoreOna
Korua, hurrengo larun-
batean, hilaren 18an,
burutukobaitaabesba-
tzarentzat kuttunena
denkontzertua,Egube-
rrietakoa, alegia.

13 abesti eskainiko
ditu UmoreOnak iluna-
barreko 8etatik aurrera
Elizan ospatuko den
emanaldian, bost be-
rriak –Good News, An
IrishBlessing,Tourdion,
Maitia Nun Zira etaMa-
ritxu Nora Zoaz– eta
besteak lehen plazara-
tuak: A tu lado, Txoriak
Txori, Haurtxoa Seas-

kan, Hator Hator, Kan-
tuz, Olentzero eta Goi-
zian Argi Hastian, hain
zuzen.Helduakhasiau-
rretik eta dagoeneko
ohikoa bihurtu den be-
zala, gaztetxoen talde-
ak hiruzpalau kantuz
osatutako emanaldia
eskainiko du.

ZUZENDARI BERRIA
Jakina den bezala,

bere ibilbidearen lehen
hiruurteakIgaratzaApe-
zetxearen gidaritzape-
an egin ondoren, Nuria
Colomerren esku dago
abesbatza lehengo
otsailazgeroztik.Abes-
lari etamusikari katalu-
niarrakzuzendutako le-
hen kontzertua izanen
da, beraz, Umore Ona-
koentzat hurrengo la-
runbatekoa. Abeslari
guztiak bilduko dituen
afariak emanen dio bu-
kaera urte-
roko kantu
festa honi.
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GOIZUETAGOIZUETA

KULTURA � KONTZERTUA LARUNBATEAN

Umore Ona
Koruaren
Eguberrietako
emanaldia hilaren
18an eginen da

ARGAZKIAK: Z. LUJANBIO ZABALA

Herria lur jota festarik haundienaren biharamunean
Antolatzaile eta herritar guziei Feriaren arrakastak sortu zien poza atsekabe bi-
hurtu zen Xabi igantziar gazteari bizia kendu zion istripuaren berria zabaldu
bezain laster. Dena den, esan beharrekoa da, paregabea suertatu zela eguna
gainerako zentzu guztietan. Herriko pilota plazak gainezka bete ziren: bat arti-
sau eta salmenta postuz, bestea aziendaz eta hirugarrena bazkaltiarrez. Ho-
rrez gain, urtean zehar parekorik ez duen festa giroa nagusitu zen herriko kale
eta tabernetan.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Pilotaren Ibilbidea
Profesional mailako pilotari txapeldun haundien herrietan plakak paratu ditu
Nafarroako Gobernuak. Argazkiko hau Aimar Olaizolaren omenez Lubineko
frontoiko sarrera nagusiko paretean dago.

Baialtzinikin…
Nafarroako Kutxak ireki duen bulego berrian
Interneterakokonexioadagoeladoanedozein
herritarren esku?

?

Pili Untxalok udal artxiboetatik jasotako be-
rri zaharren arabera, 1687 urtearen aurretik es-
kola bazen gurean. Juan Domingo de Alduncin
maixuariurtehorretakourrianbukatzenzitzaion
kontratua, eta luzapena eskatu zuen. Ba, ho-
rixe egin zuten alkateak, zinpekoek (jurado) eta
beste zeinbait herritarrek osatzen zuen juntak:
beste lau urtetarako luzatu.

� HAUTSAK KENTZEN...
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ALDIZKARIA

Kalean da herritarren artean
osatutako Miaxiria aldizkaria
Garai bateko
eta oraingo
kontuak biltzen
ditu

Maider eta Kontxi
Honezkero jasoko

zenuten Miaxiria al-
dizkari dotorea etxean.
Herritar askoren arte-
an exari-exarian sortu-
tako lanaz etxeko pa-
txadan gozatzeko au-
kera izangoduzue, be-
raz. Garai bateko kon-
tuak, denbora-pasak,
herritar berrien pasar-
teak eta gure ingurue-
tan egiteko ibilaldiak
aurkituko dituzue ber-
tan, besteak beste.

Olentzeroren bisita
etxeetan

Urteroko ohiturari
jarraituz, etxez etxe ibi-

liko dira herriko txikie-
nak beraien gurasoen
laguntzarekin. Goize-
an herrian barna ibili-
ko dira haurrak, gura-
soak etaOlentzero bu-
ruhaundia ere bai eta
horretarako hitzordua
09:00etan egin dute,

Suro auzoan. Goiz
osoa kantuz alaitu os-
tean, geratzen zen go-
se apurra Kontsejun
asekodute, han izanen
baitute jan eta edate-
koa.

Iaz bildutako dirua-
rekin udaletxeko gan-

bara, jostailuz eta ma-
terialez osatu ahal izan
zuten. Aurtengo hone-
tan ere, iritsiko da di-
rua San Martin beza-
lako jairen bat ospatu
eta berriro ere haurren-
tzat eskuerakutsia egi-
teko.

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aranoko garai bateko kontuak eta gaur egungoak ageri dira Miaxiria aldizkarian.

LANA

%2,15 igo da
langabezia
eskualdean
azaroan
TTIPI-TTAPA
Uda denboraldi kax-
karra izan zen lan arlo-
aneskualdean,ekaine-
tik irailera 121 langabe
gehiagok eman bai-
tzuten izena Donezte-
bekoEnpleguBulego-
an. Urrian joera horri
buelta eman zitzaion,
baina azaroan ere le-
hengo bidera bueltatu
da, 24 langabe gehia-
gorekinbukatubaitahi-
labeteaeta1.140lagun
daude lanik gabe. Do-
neztebekoEnpleguBu-
legoaren bitartez 380
kontratueginzirenaza-
roan,horietatik66mu-
gagabeak.Zerbitzuar-
loan izan da azaroan
langabeen igoerarik
handiena,637tik660ra.
Eraikuntzan ere 143tik
147raigodaeta indus-
trian, aldiz, 250etik
247ra jautsi da.
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LEITZA

Arazo honekin
hartu beharreko
bideak zehaztu
dira

TTIPI-TTAPA
«Tratutxarrakjasaten

dituzula uste duzu? Zu-
regatik eta/edo zure se-
me-alabengatik gaizki
sentitzenzara?».Galde-
rahorieierantzuteko,eta
«gertatzen ari dena be-
giratzeaedozeinaldake-
tahastekolehenpausoa
dela» iritzita, emakume-
en aurkako indarkeria-
ren aurrean, laguntzeko
eskuorriakaleratuduLei-
tza, Goizueta, Areso eta
Aranoko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitate-
ak.Jendeakontzientzia-
tuetaarazoarenaurrean
hartubehardirenbideak
argitu nahi izan dituzte.

Laguntza behar iza-
nezgero,Mankomunita-
tera dei daiteke (948
510840), eta han, harre-
ra, informazioaetaorien-
tazioa,laguntzapsikoso-
zial pertsonala eta bes-
tezerbitzuekinkoordina-
zioa eskainiko dira.

Hilerria
haunditzeari buruz

2011n hilerria zabal-
dubehardela-eta,Uda-
lak zenbat nitxo/kolun-
bariopartikulareraikina-
hi diren jakiteko zerren-
dak zabalduditu. Aben-
duaren 31 arte egonen

dazabaliketabaldintzak,
prezioak, jabetza epeak
eta bestelakoak galde-
tzeko udal idazkaritzara
hurbildu behar da.

Orantzaroa berritua
AurtengoOrantzaroa-

renegunabereziaizanen
da. Berezia edo aurreko
urteekinalderatuz,behin-
tzat,desberdina.Izanere,
deialdi berezia egin da,
garai bateanherrian iza-
ten ziren Orantzaroaren

ereduak berreskuratze-
ko. Eginberridenikerke-
ta baten arabera, garai
bateanLeitzanOrantza-
roaren bi eredu zeuden:
oraindikmantentzenden
gizonarena eta aspaldi-
an galdua den emaku-
mearena.Ba,aurten,ka-
leanOrantzaroarenbiiru-
diak ikusteko ahalegina
egitekoeskatuda,etaal-
di berean, Orantzaroa-
renizenaberreskuratze-
koerebai,urteetanOlen-

tzeroesanezordezkatua
izan baita.

Hilaren 24an, 12:00-
etan , haurrakeskolatik
abiatuetabazkalordura
arte herrian ibiliko dira
bazterrakalaitzen.18:30
alderaOrantzaroa jaitsi-
ko da menditik eta bere
itzuliaegindakoan,plaza-
ra joanen da –eguraldi
txarrarekinfrontoira–.Eta
gero, Orantzaroa eta
Maimurren ikuskizuna
izanen da.

Ginekologia zerbi-
tzua eskatzeko
sinadura bilketa
Beharbezalakogineko-
logiazerbitzuaeskatuz,
Leitza, Goizueta, Are-
so etaAranokoUdalek
sinadura bilketa abiatu
dute.Sinadurakudale-
txe eta Osasun Etxee-
tanegindaitezkeaben-
duaren31baino lehen.
Epeapasatuta,Osasun
kontseilariarenaurrean
aurkeztuko dira.

Atekabeltz
Atekabeltzeraikinaku-
deatzeko proposame-
nak urtarrilaren 15a ar-
te aurkezten ahal dira.
Baldintzapleguakudal
idazkaritzaneskatube-
har dira eta elkarte-tal-
deekberaienproposa-
menak aurkezteko au-
kera izanen dute.

Mendibil Taldearen
urteko batzarra
Urteko asanblada egi-
nen du Mendibil Men-
di Taldeak abenduaren
23an, 19:30ean Aurre-
ra elkartean. Eta aben-
duaren 21ean (19:00-
20:00)eta23an (18:00-
19:30) 2011ko federa-
tzeko txartela egiteko
papeleoaeginendahau
ere, Aurrera elkartean.

Mus Txapelketa
Larunbatean jokatuko
da Euskal HerrikoMus
Txapelketaren Leitza-
kokanporaketarenfina-
la Torrean (17:00).
Txapeldunektxapelba-
na,axuribatetabiboti-
la sagardo hartuko di-
tuzte; bigarrenak lau
txuleta eta bi botila sa-
gardo; hirugarrenak bi
oilaskoetabi botila sa-
gardo eta laugarrenak
bigaztaetabibotilasa-
gardo.Sarituekherrial-
demailakokanporake-
tarako txartela lortuko
dute eta agian, Euskal
Herrikorako ere bai.

� FLASH

ARGAZKIA: GIZARTE ZERBITZUAK

Ekuatoriar gizonezkoekin alkoholaren kontsumoaz solasean
Mushukñankunata izeneko–kichwahizkuntzanbideegokiaedozuzenaesannahi
du– formakuntza tailerra egin dute berriki Gizarte Zerbitzuek ekuatoriar gizonez-
koekin. Gai jakinen inguruan hausnartzeko eta lantzeko beharra zegoelako abia-
tuzutenekimenaGizarteZerbitzuetatik,zehazki,alkoholarenkontsumoakeraginda-
kokaltearengarrantzia lantzeko.Ekuatoriar gizonezkoekinbitartekari lanaegiteko
pertsonabat bilatu zuten lehenbizi, galdetegi bat eginez, eta SegundoCepeda au-
keratu zuten. Azaroaren 9an egin zuten aurkezpena eta horren ondotik, beste lau
saio antolatu zituzten, TeresaMartinez prebentzio etaMaite Perurena gizarteratze
programetako teknikariekin. ‘Erregularizazioa, isunenondorioak, lege informazioa
eta gaia nola bizi duten’, ‘alkohola eta bere eraginak alkoholemietan. Mitoak eta
ideia faltsuak. Edarien graduazioak’, ‘aisialdirako aukerak’ eta ‘ohitura osasun-
tsuakbultzatzeaz’ aritu dira. Astearte honetakoazkensaioan, diplomaketagutxie-
neko asistentzia maila eman dutenei alkoholimetro bat banatzekoak ziren.

GIZARTEA � GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAREN EKIMENEZ

Emakumeen aurkako indarkeriaren
aurrean laguntza gida kaleratu da
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AZPIEGITURAK � OBRAK UDALETXEAN

Alkatearen bulegoa jarriko da
udaletxeko lehenengo solairuan
Komunak
egokitu eta
igogailua ere
instalatuko dira

Juana Mari SAIZAR
Herriko Etxea mol-

datzeko obrak Gorritz
enpresari emanzaizkio.
Egin beharreko lanen
artean, hauek aipa dai-
tezke: lehenengo solai-
ruanalkatearenbulegoa
jarriko da lehen aldiz,
oraindik ez baitzeukan.
Horrez gain, komunak
ezinduentzategokituko
dira eta igogailua ere
jarrikodagoikosolairu-
raino.

Energia aurrezteko
aldaketak
argiterian

Aurrezpenplanener-
getikoa dela eta, argi-
teria publikoan fluxu-
erreduktore elektrikoa
jarriko da.

Udalaren laguntza
Eguberriei begira
Gabonak tarteko, Uda-
lak dirulaguntza eman-

go du Guraso Elkarte-
ak plazan jarriko dituen
irudi berrientzat.

Olentzero eskolan
eta kalean

Inguruko ikastetxe
gehienetanbezala,Are-
sokoan ere, eskolako
neska-mutikoak izanen

dira Olentzerori ongi-
etorriaegingodieten le-
henak.

Urterobezala,Gabo-
netako oporrak hartu
aurretik, abenduaren
22an eskolako haurrek
abestiakkantatuetaan-
tzerkiakegingodituzte.
Baina horrekin batera,
aurten, berrikuntza gi-

sa, Olentzero handi bat
ere egin dute eskolan
eta berarekin batera,
herrian barna ibiliko di-
ra kalejiran ikasle, ira-
kasle eta gurasoak, tri-
kitilarien laguntzarekin.
Ondoren,GurasoElkar-
teak gonbidatuta, be-
netako Olentzero eto-
rriko da eta psikomo-

trizitate gelan eginen
zaio harrera, bertsoak
kantatuz. Guztia amai-
tzeko denek batera ha-
maiketakoederbategi-
nen dute.

Okerrak zuzentzen
Azken momentuko

lanakpresazegindako-
ak izaten direnez, hain-
bat akats egin genituen
aurreko alean. Alde ba-
tetik,eskolaren izenbe-
rriaAresokoNazabalEs-
kola izangoda. Izenhau
Guraso Elkartean eta
Eskolako Kontseiluak
onartu dute. Orain akta
batean Udalak onartu
behar du, eta gero foru
agindu bat aterako da.
Horren ondoren, bole-
tinean argitaratuko da
eta azkenik, Hezkuntza
kontseilariak baiezkoa
emango duela pentsa-
tzen dugu, baina eran-
tzuna ezezkoa ere izan
daiteke. Hurrengoan
berriakgehiagokontras-
tatzen saiatuko gara.

Bestalde, Estitxuri
abizena aldatu genion,
eta ez da Marzol, Esti-
txuAzpirozbaizik. Bar-
katu eragozpenak.

ARESO

ARGAZKIAK: IGONE GOIKOETXEA

Euskararen Eguna
Abenduaren 3ko Euskararen Egunean, elurra izan zen gonbidatuetako bat. Elu-
rra zela-eta, Jakoba Errekondoren hitzaldia bertan behera gelditu zen, baina
gainerakoan, UEMAren eskutik antzerkia izan zen umeentzat. Hotzari aurre egi-
teko taloak eta pintxoak egon ziren trinketean eta nahikoa jan eta edanda dan-
tza saioa ere egin zen.
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BATZAR NAGUSIAK � BI URTEREN ONDOTIK

Igande honetan eginen dira herrietako
alkateak izendatzeko hauteskundeak
Ordenantza
berriak
onartzeko
prozedurak
aitzinera darrai

TTIPI-TTAPA
Ordenantzen arabe-

ra,biurtetikbehin,aben-
dukohirugarrenigande-
aneginbehardiraherrie-
takoalkateakizendatze-
ko bozketak. Eta aurten
horrela tokatzen denez,
halaxe eginen da igan-
de honetan, abenduak
19, 15 herrietan.

Lau urteren ondotik,
Baztangoiza, Elizondo,
Erberea eta Basaburu-
kobatzarkideberriakere
laster aukeratuko dira.

ORDENANTZA BERRIAK
2008anabiatuzenOr-

denantza,ZergaetaPa-
ramentuak berritzeko
prozesua. Horretarako
batzordea ereeratuzen:
Virginia Aleman alkate-
ak,NaBaikozinegotziba-
tek eta UPNko bik, Eli-
zondo,Irurita,Almandoz
eta Arizkungo alkateek
herrietako alkateen ize-
nean,Baztangoizakoba-
tzarkideak bertze guzti-
en izenean, basozainak
etaProspektiker-Inguru-
nekoaholkularitzakosa-
tu zuten.

Aipatu batzordeak
2009kourrianonartuzu-
enOrdenantzenhasiera-
ko zirriborroa eta Nafa-
rroakoAldizkariOfiziale-
an argitaratu eta alega-
zioak aurkezteko epea-
ren ondotik, araudi be-
rriari egin zaizkion ale-
gazioak aztertzeko lana
akitu berri du batzorde-

ak. Azaroaren 30ean al-
daketenberri emanzien
Batzar Nagusiko kideei
eta behin betiko onar-
tzea gelditzen da orain,
urtarrilean eginen dena.

Bereziki aspaldiko
araudia eguneratzeko
abiatu zenduelabi urte
prozesua, baina horrez
gain, izanditubertzehel-
burubatzukere:«Batzar
Nagusiaren papera in-
dartu eta honen egite-
koakzehaztu, herritarrei
erabilera komunalei bu-
ruzko beharretan eran-
tzun eraginkorragoa
eman, Batzarreen fun-
tzionamenduaerregula-
tu eta hobetu, Auzola-
nen garrantzia azpima-
rratu, herritarren parte-
hartzea bultzatu...».

Zehaztudirenataleta-
kobatzukhauekdira:he-
rrietakoalkateenizenda-
penak eta eskumenak,
Batzarreak, Auzolanak,
kontribuzioak, Batzar
Nagusien eraketa eta
batzarkideen izendape-
na, herri ondasunak, la-
rreak, herri lurretan lan-
daketak egitea, herri lu-
rretan eraikuntzak egi-
tea, ehiza eta onddoeta
perretxikoen bilketa, ki-
rol eta aisialdiko jardue-
rak, ura, suteak, mendi-
ko bide eta pistak, herri
lurren permutak, arau-
hausteen zigorrak...

Aldiz, badira adosta-
sunezarenondorioz,Or-
denantzetatikkanpogel-
ditudirenzenbaitpuntu:
BatzarNagusietakopre-
sidentea alkatea ezber-
tze norbait izateko pro-
posamena (presidentea
alkateaizatearenalde14
boto, 10 kontra), giza-
eskubide, emakume

edotaherrienadierazpe-
nak, eta euskara, hez-
kuntza, osasuna eta gi-
zarte-ekonomiarensus-
tapenaren nazioarteko
eskubideak. Bi kasuo-
tan, proposamenak Or-
denantzetan sartzearen
aurkaagertudiraBatzar
Nagusietakokidegehie-
nak: lehenengoan kon-
tra15etaalde9etabiga-
rrenean14kontraeta10
alde.Udal aurrekontuak
eta plan orokorrak Ba-
tzar Nagusietan onar-
zekoproposamenakere
kanpoan gelditu dira.

EZKER ABERTZALEAREN
OHARRA

Ezker Abertzaleak
oharbidezjakinarazidue-
nez, egin direnak baino
«Ordenantza osoagoak
behardituBaztanek. Egi-
turarenoinarria herrieta-
kobatzarrabeharduizan,
elkarbizitzara eta beha-
rreiaitzinegitekoalorguz-
tiak bildu, eta horretara-
ko behar diren eskume-
nakartikulatu».Gainera-
tu duenez, NaBai eta
UPNek «ongi mugatuta
zuten Ordenantzak no-
raino ailega daitezkeen.

NafarroakoTokikoAdmi-
nistrazio legeak ematen
dien eskumenak ez di-
tuzteJuntakideekinkon-
partitu nahi. Horregatik
jartzen dizkiete mugak
Ordenantzei». Alegazio-
ak aztertzeko batzor-
detikkanpoutzi izanaere
leporatudioNaBairi. Eta
alegazioei buruz zera

erran du: «Ordenantzen
azkenzirriborroanolagel-
ditu den ikusita, alega-
zio guztiak aztertu dire-
la baiezta daiteke, baina
Udalarenzereginazalan-
tzan jartzen ez dituzte-
nakonartudirabakarrik.
264alegazioaurkeztudi-
ra; horietatik 192 onartu
dira eta 92 baztertu.

Herrietako alkateak bi urterako izendatzen
dira eta batzarkideak, berriz, lau urtetarako.
Hauek dira 15 herrietan azken bi urteotan alka-
te eta lau urteotan batzarkide izan direnak:

BAZTANGOIZA
Batzarkidea Juan Luis Karrikaburu

(Erratzu)
Amaiur Julian Rekalde
Azpilkueta Jon Alkasena
Erratzu Juan Jose Bidart
Arizkun Juan Kruz Iriarte

ELIZONDO
Batzarkidea Peio Oskariz (Lekaroz)
Elbete -
Elizondo Xabi Torres
Lekaroz Jabier Elizalde

ERBEREA
Batzarkidea Peio Berho (Oronoz)
Irurita Pello Obregozo
Arraioz Sotero Etxandi
Oronoz-Mugairi Bittor Elizagoien
Gartzain Jose Luis Elizegi

BASABURUA
Batzarkidea Andoni Barrenetxe

(Berroeta)
Ziga Pablo Zenoz
Aniz Asier Maritorena
Berroeta Arantxa Zelaia
Almandoz Luis Roldan

� BAZTANGO BATZAR NAGUSIAKHELBURUAK
Aspaldi ukitu gabeko
araudia eguneratzea
izan da Ordenantzak
berritzearen helburu
nagusia.

DATUA

138
ARTIKULU

eta 23 kapitulu dituzte
Ordenantzek.
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Abenduaren
22an karrikaz
karrika ibiliko
dira

TTIPI-TTAPA
BadatozEguberriak,

eta horrekin batera,
Olentzeroere laster iza-
nenduguherriz-herrieta
etxez-etxe bisitan.
Amaiurko eskolan,

adibidez, abenduaren
22aneginenduteOlen-
tzero. 11:00 aldera he-
rriari itzuliaemanendio-
te txistulariekin eta
animatzen diren herri-
tar guztiekin.

Erratzunere,Egube-
rrietako oporrak hartu-
ko dituzten azken egu-
nean,abenduaren22an,
12:00 inguruan elkartu
eta txistularien lagun-
tzarekin eta Olentzero
soinean karriketan bar-
na ibilikodira ikasle, ira-
kasle eta gurasoak,
etxe batzutan ttautte
hartuzetakantatuz. Itzu-
liarenondotik,13:30ean
Kastonean bazkalduko
dute eta arratsaldean
Elkartean ikuskizuna
izanen dute.

Egun berean, hilak
22, Arizkunen eskola-
kohaur, irakasleetagu-
rasoak karrikaz-karrika

ibiliko dira, kantuan eta
puxkak bilduz. Eta es-
kolatik jakinarazi digu-
tenez, herrian ez ezik,
auzoren bat ere eginen
dute. Ondotik, guraso-
en aitzinean aurretik
prestatutako saio bat
egiten dute haurrek.
AurtenKantutegiZaha-
rrari buruzko informa-
zioaemanetakantuba-
tzukereabestukoomen
dituzteetaakitzekoGu-
raso Elkarteak Herriko
Elkarteandenentzat lun-
txa eskainiko du.
Arraiozen ere, egun

berean, eskolan egin-
dako Olentzeroarekin,
herrian zehar ibilaldia
eginen da, herria alai-

tuaz kanta eta musika
soinuekin.

Eskolako bisitez ga-
in, Olentzero herriz he-
rri ibiliko da abendua-
ren 24an.

‘Ni Bidasoa’
dokumentala

Berriki estrenatuden
NiBidasoa izenekodo-
kumentala ikustekoau-
kera izanen da ortziral
honetanArizkunenean.
Ganbarako areto ttiki-
an. 19:00etan hasiko
da.Dokumentala ibaia-
ri buruzkoa da, «ibaia-
ren iraganera, orainera
eta etorkizunera hur-
biltzen da» eta hainbat

elkarrizketarekin osatu
dute. Honela aurkeztu
dute: «50milioi urte di-
tut eta atzo, orain dela
50.000 urte, zuen ar-
basoak iritsi ziren lu-
rraldehauetara.Hasie-
ran pentsatu nuen
Ama-Lurrakhautatues-
pezie zinetela... Baina
zer gertatu zaizue hon-
darreko100urteotan?».

Truke merkatua
Gaztetxean

Larunbat honetan,
abenduak 18, truke
merkatuaeginendaEli-
zondoko Gaztetxean.
10:00etan hasi eta
14:00etara eginen da.

ARGAZKIA: AMAIUR ETA ERRATZUKO ESKOLAK

Amaiur eta Erratzuko eskoletako neska-mutikoak Olentzerorekin.

ARGAZKIA: LEGARRA

Amaiurrek irabazi ditu Nafarroako txapelketa guziak
Amaiurko sokatira taldeak Nafarroako txapel guziak irabazi ditu aurten, bai gi-
zasemeen bai emakumeen artean ere. Azaroaren 27an jokatu zen azken jardu-
naldia Zugarramurdin. 375 kiloz beheitiko kategorian seinaka aritu diren ema-
kumeendako hirugarren eta hondar jardunaldia zen eta Amaiurko taldeak ez
zuen ezusterako tarterik utzi. Aitzineko bi saioetan bezala, tiraldi guziak bere-
ganatu zituzten. Emakumeek bezalaxe, gizasemeek ere 590 kiloko txapela jan-
tzi zuten. Zortzinaka, 590 kiloko bigarren eta azken jardunaldia zuten eta orain-
goan ere tiraldi guziak irabazi zituzten. Beraz, Amaiurrek 590 eta 630 kiloz be-
heitiko txapelak jantzi ditu gizasemeetan.

EGUBERRIAK � OSPAKIZUNAK HERRIZ HERRI

Eguberrietako
oporren atarian
Olentzeroren bisita
hartuko dute
herrietako eskolek
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GIZARTEA � AROZTEGIA JAUREGIKO EGITASMOA

Udal Planaren
aldaketa onartzen
duen erabakia
deuseztatzeko
eskatu dute
Plataformak
gorako
errekurtsoa
aurkeztu du

TTIPI-TTAPA
Aroztegia eta gero

zer? plataformak gora-
ko errekurtsoa jarri du
Aroztegia Jauregia al-
derdian,NafarroakoGo-
bernuak Udal Planaren
aldaketa puntualari
emandako behin beti-
ko onespena dela eta.
Irailaren13anemanzion
Lurraldearen Antola-
mendu eta Etxebizitza
Sailak behin betiko
onarpena Palacio de

Aroztegia S.L.k sus-
tatuko espedienteari.

SUTEA
Errekurtsoa aurkez-

terakoan aipatu diren
irregulartasunarenarte-
an, sutearen afera da-
go. Izan ere, platafor-
mak dioenez, 2005eko
martxoaren 23an Aroz-
tegiaparajeansuteaizan
zen, eta legez, sutea
egonden tokianezinda
30 urtez lurra birkalifi-
katu».Legearenkontra-
koadelako,UdalPlane-
analdaketaonartzendu-
enerabakia«deustatze-
ko» eskatu dio Arozte-
gia eta gero zer? talde-
ak Gobernuari.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Begoña Durrutiren lanekin liburutegia apaindua
Begoña Durruti Arizkungo margolaria izan da liburutegi berriko kristalak apain-
tzeaz arduratu dena. Udalaren helburua irakurleari «intimitatea eta lasaitasu-
na» ematea izan da. Durrutik adierazi duenez, marrazkietako «pertsonaia ba-
tzuk betiko heldu, haur eta gazteen literaturatik hartu ditut, eta bertze batzuk,
berriz, euskal tradizioko ipuinetatik».

ARGAZKIA: RAKEL GOÑI

Osasunazaleen bazkaria
Urtero bezala abenduaren 3an, Baztango Gorriek Osasunako peñako zaleen
bazkaria izan zen Elizondoko Galarza jatetxean. Karrikan elurra mara-mara ari
bazuen ere, jatetxe barnean giroa arras ona izan zen.
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MENDIA � BAZTANGO MENDIGOIZALEAK

Aurtengo azken
pausoak egiten ari
direnean 2011ko
ateraldiak zehaztu
dituzte mendizaleek
Igande honetan
Legatera
joanen dira eta
26an Auzara

TTIPI-TTAPA
BaztangoMendigoi-

zaleakurtekoazkenate-
raldiak egiten ari dira.
Zehazki, bi gelditzen
zaizkie urtea akitzeko:
igande honetan Lega-
tera eta abenduaren
26anAuzara eginendi-
tuztenak.

80. hamarkada ha-
sierantaldeasortuzene-
tik mendi tontor anda-
na zapaldu dute, baina
badira behin baino ge-
hiagotan errepikatuta-
ko ateraldi batzuk ere.
Horietako bat da, hain
zuzen,ElizondoetaAu-
ritz lotzendituena.Aza-
roaren 14an egin zuten
irteera hori, Urepel eta
Alduden barna.

2011KO IRTEERAK
Urte berriko ateraldiak
ere zehaztuak dituzte.
Hurbilendaudenhitzor-
duak aipatze aldera,
hauek izanen dira ilbel-
tzekoak:hilaren2an,Eli-
zondo-Bailei-Urballo-
Harrikulunka-Belaun-
Beartzun-Elizondoate-
raldiaeginenda,08:00-
etan abiatuta. Hilaren
9an, Lekaroz-Olaberri-
Beltzuri-Etxebertzeko
borda-Eskisaroi-Atxue-
la- Unboto- Bagordi-
Lekaroz bidea eginen
dute (08:00etan). Ilbel-
tzaren 16rako Berroe-
ta-Barazelai-Gartzaga-
Saioakoerreka-Berroe-
ta bidea aukeratu dute
(08:00).Hilaren23anLi-
zarmeaka-Otsondo-
Iketzatea-Urdazubi-In-
daburua-Iriartea-Altzo-
la-Lizarmeaka (08:00)
eginendute. Ilbeltzaren
30ean Beintza-Labai-
nera joanendira (08:00).

BAZTAN

ARGAZKIA: DIARIO DE NAVARRA
Azaroaren 14an Elizondo eta Auritz lotzen dituen bidea egin zuten mendigoizaleek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriaren alde egindako lana eskertuz
Bestakantolatzenemandakolaguntzaeskertuz,Elizondokoherriakbazkaribatera
gonbidatu zituen abenduaren 4an Antxitonea trinketean. Bat edo bertze faltako
ziren, eta alde horretatik, barkamena eskatu diete gonbidatu gabe gelditu zirenei,
baina gehienak han izan ziren: 80 pertsona inguru bildu ziren salda, piperrada,
bildotsa (txilindron eta errea) eta euskal pastela jateko. Ondotik fanfaremifa fan-
farrearekin eta herriko bi bertsolari gazterekin poteoa egin zen ostatuetan barna.
Elizondokoherriakeskerrakemannahidizkieherriarenaldelanegitendutenguztiei!

ARGAZKIAK: ARANTXA ZELAIA

San Martinak Berroetan
Urterobezala,SanMartineguneanema-
kumeen afaria izan zen Berroetan. Do-
zena bat emakume bildu ziren afaltze-
ra eta gustora aski pasatu zuten. Ber-
tzetik, ondoko larunbatean, herri afaria
izan zen eta 40 lagun inguru bildu ziren
ohitura bihurtu den txuletak jateko.
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BERTSOLARITZA � NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEAK ANTOLATUTA

Iñaki Aleman iruritarrak irabazi du
laugarren Izeta Sariketa
Nafarroako 13
bertsolari aritu
ziren Elizondon
hilaren 8an

TTIPI-TTAPA
Abenduaren8anegin

zen Elizondon Izeta sa-
riketaren edizio berria.
Nafarroako 13 bertso-
larik hartu zuten parte
egun osoz izan zen
saioan eta azkenean
IñakiAlemanek lortuzu-
ensariketaren laugarren
edizio hau irabaztea.
Mariano Izeta zenaren
Inesalabareneskutik ja-
so zuen txapela Irurita-
ko bertsolariak.

Saioa Alkaiza an-
tsoaindarrarentzat izan
zenbigarrenpostuaeta
hirugarrena, berriz, Jo-
su Sanjurjo lesakarra-
rentzat.Bertzehiruber-
tsolari izan ziren finale-
an: Leitzako Jose Luis
Barberia Zili, Iruñeko
AinhoaAranburuetaLe-
sakako Iban Garro. Eli-
zondoko aretoa bete
egin zen finala ikusteko
eta saio polit eta bizia
eskaini zuten bertsola-
ri gazteek.

Aurtengo Izeta sari-
ketagoizetikabiatuzen.
13 bertsolarien artean
bi kanporaketa jokatu
ziren,horrenondotik, fi-
nalerako seikotea era-
bakitzeko. Parte-har-
tzaileguztiekineginzen
bazkariaren ondotik,
arratsaldekosaioaegin
zen, Alaitz Rekondo le-
sakar aurkezlearen gi-
daritzapean. Epaile la-
netan,berriz,NereaBru-
ño, Mikel Altzuart eta
Josu Etxanobe aritu zi-
ren.

HARROBI LANA EGINEZ
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak bi urtetik
behinantolatzenduNa-
farroako bertsolari be-
rria sustatzea helburu
duen Izeta sariketa.
2004an egin zen lehen-
dabiziko aldiz. Lau edi-
zio hauetan, bertsolari-
en harrobia izan da eta
hala izaten segitzea da
Elkartearen helburua.
Elizondoko Jon Barbe-
rena, Iruñeko Oier La-
kuntza eta Gartzaingo
Jon Elizetxe izan dira
Izeta sariketa orain ar-
te irabazi duten bertso-
lariak.

ARGAZKIAK: PELLO SAN MILLAN

Sahararen aldeko Elkartasun Eguna
Azaroaren 27an Sahararen alde Erratzun egindako Elkartasun Egunaz «balo-
razio guztiz positiboa» egin digu Mikel Gereka Saharaztan elkarteko kideak,
«erantzuna hunkigarria» izan zela erranez. Hotzari gogor egin, eta goizean goi-
zetik ibili zen jendea, eta bildutakoen aldetik «berotasuna» somatu zuten an-
tolatzaileek, baina baita «borondatea» ere. Alde horretatik, parte hartu zutenei
eskerrak emateaz gain, bereziki eskertu nahi izanduteBaztango eskoletan nes-
ka-mutikoek egindako mural eta marrazkiak «gaia oso ongi landua zegoen eta
polita gelditu zen frontoia». Baina ikasle eta irakasleen lanaz gain, Erratzuko
Herriaren, eta batez ere, Kultur Taldearen laguntza goraipatu nahi izan dute.
Zerbait aldatzekotan, «eguraldia», erantzun digu Gerekak, hotz haundia egin
baitzuen egun horretan. Hurrengo urteari begira, gisa honetako ekimenen bat
egitea ez dute baztertu, nahiz eta oraindik deus erabaki gabea izan. Aipatu,
bertzalde, hilabete honetan Saharako kanpamenduetara joatekoak zirela Sa-
haraztaneko sei-zazpi kide.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Iñaki Aleman txapela soinean.
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Iñaki Ruiz de
Eguino
eskultorearen
lanak dira

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 29az ge-

roztik,bi eskultura ikus-
garri daude Monaste-
rioan.Bakoitzaren lana-
ri eta erranahiari gar-
rantzirik kendu gabe,
neurria eta pisua dira,
bertzeak bertze, ikus-
garri egiten dituena,
3.000 eta 450 kilo bai-
tituzte.

Iñaki Ruiz de Eguino
eskultorearen lanak di-
raetaLevantateedoAl-
txa zaitez izenekoa da
haundiena,altzairuzegi-

na eta kanpoan dagoe-
na,hainzuzen.Bertzea,
berriz,El nacimientode
cubo edo Kuboaren
jaiotza izenekoa,450ki-
lokoa,Klaustroanpara-
tu dute.

Urte bukaerara arte
ikusgai dagoen Euskal
Herriko pintura, 50 urte
erakusketaren barne
daudebi eskulturak eta
salduarteUrdazubinse-
gituko dute.

Olentzeroren bisita
Urtero bezala, aur-

ten ere menditik plaza-
ra hurbilduko da Olen-
tzero, orga eta guzti.
18:30 alderakoetorriko
da eta orduan banatu-
kodituopariak,edoaka-
so, ikatza ere bai.

URDAZUBI

ARTEA � AZARO BUKAERAZ GEROZTIK

3.000 eta 450
kiloko bi eskultura
paratu dituzte
Monasterioan

UTZITAKO ARGAZKIA

Urdazubitik
Annapurnara
Sasoian daudela ez dago
erran beharrik. Izan ere,
duela gutti Annapurna al-
dean ibili diraJoseLuisBi-
daurre eta Sagrario Elize-
gi koinatuak. 15 egunez
egon dira han eta 5.400
metroko altueran hainbat
bazter ezagutu dituzte.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Euskal Herriko eta mexikar doinuekin kantuan eta dantzan
350 lagunbildu ziren azaroaren 27an,Dantxarinea ko Lugarana jatetxean zazpi-
garren aldiz egin zen Euskal Kantu Zaharren Egunean. Aurtengoan, berrikun-
tza nagusia, euskal kantuekin batera mexikarrak ere aditu zirela izan zen. Ha-
la, Jalisko Band taldeak Mexikoko korridoak eta rantxerak jo zituenean, jen-
dea kantari ez ezik, dantzan ere ibili zen. Gainera, Jalisko Bandekoek ezuste-
ko kantaria ere izan zuten oholtzan, Angel Mari Peñagarikanok mikrofonoa es-
kuetan ederki kantatu baitzuen. Giro goxoagoan eta bilduagoan, kantu hunki-
garriak atera ziren Aresoko Jaione Olazabal eta Jon Gurrutxagaren ahotseta-
tik, baita Mixel Aire Xalbador II.a Urepelgo artzainaren semearen, Baigorriko
Askarrain eta Uharte-Garaziko Ihidoiren ahotsetatik ere. Angel Mariezkurrena
antolatzailea gustura gelditu zen egunak emandakoarekin eta urtero 35.000 eu-
ro inguruko aurrekontuari aurre egin behar izaten badio ere, heldu den urtera-
ko gogotsu agertu zen.
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SARA

IKUSKIZUNA � ZAZPIAK BAT DANTZA TALDEAREN ESKUTIK

Integrazio Batzordearen alde ikusgarria
antolatu du dantza taldeak iganderako
‘Oroitzapenetik
bidaiarat’ izena
paratu diote
ekimenari

Joanes GARCIA/TTIPI-TTAPA
Integrazio Batzor-

dearen aldeko ekimen
berriaantolatuduZazpi-
ak Bat dantza taldeak:
Oroitzapenetik bidaia-
rat ikusgarria, hain zu-
zen. Igande honetan,
abenduak 19, 100 bat
lagun mugiaraziko ditu
jaialdi honek kiroldegi-
an.18:00etanhasikoda,
etaondotik, jatekoaeta
edatekoa ere egonen
da. Sartzea 10 eurokoa
izanen da helduentzat
eta 6 eurokoa 6-16 ur-
te bitartekoentzat.

Xehetasun gehiago
Claire Grillardi eginda-
ko elkarrizketan iraku-
rriko dituzue (3. orrial-
dea).

Telethon
arrakastatsua

Joandenurtekomar-
kak gainditu egin ditu
urritasuna duten per-

tsonen laguntzeko aur-
tengo Telethon ekime-
nak.

Hazilaren14anegin-
dako kontzertuan 600
euro inguru bildu ziren,
eta abenduaren 3an
haurren herri kirol jola-
sekin eta abenduaren

4an Larrunera upatuta-
ko jendearekin bertze
3.300 euro lortu ziren.
Guztira,beraz,3.900eu-
ro. Joan den urtean 70
lagun igobaziren trenez
Larrunera, aurten 120k
egin zuten; trena bete-
ta joan zen.

Erantzuna ikusitaba-
lorazio arras ona egin
du Turismo Bulegoak.

Presoen aldeko
ekimena

Duela urte pare bat
bezala, Herriko Etxeko
ostatuaetsiadelabalia-
tzen da presoen alde-
ko aperitifa egiteko ar-
kupean . Haz i l a ren
21ean, igandearekin,
eguerdialdean jendeal-
dana hurbildu zen sus-
tenguz, umore onean
mementu goxo bat pa-
satzera.

Eguberrietako
marrazki lehiaketa

Bertze urteetan be-
zala,Eguberrietakoma-
rrazki lehiaketa antola-
tu du aurten ere Turis-
mo Bulegoak. Neska-
mutikoek Eguberrieta-
ko oporrak hartu aitzi-
netik bilduko dira lanak
eta ondotik, abendua-
ren 20tik aitzinera era-
kusgaiparatukodiraTu-
rismo Bulegoko ordu-
tegian.Aurkeztutako la-
nenarteansariakbana-
tuko dira urtarrilean.

ARGAZKIAK: JOANES GARCIA

Olentzero larunbatean etorriko da!
Abenduaren 18an Euskal Herriko ikazkin famatuena menditik jautsiko da hiru
eskoletako ikasleekin eta saratarrekin Eguberriak ospatzera. 17:00 aldean Ol-
hain ikastolako haurrek harrera eginen diote eta ondotik plazan ibiliko da mu-
sikariek lagundurik. Herriko Etxeak aperitifa eskainiko du arkupeetan eta ikas-
tolako gurasoek gaztainak erreko dituzte

DATUA

3.900
EURO

bildu dira aurten
Telethonarentzat.
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SENPERE

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK GAINEAN

Urtats gau alaia prestatzen ari dira
Ibarrungo gazteak Inharrea baserrian
Taxiak izanen
dira jendea
etxerat eraman
ahal izateko

Franck DOLOSOR
Senpereko errebes-

ta Ibarrungo Inharrean
ospatu zutenabendua-
ren 4an, baina ez dira
hor bukatuko urteko
sasoin honetako eki-
taldiak. Herriko base-
rri ezagunenak, besta
leku baliatuenak, ber-
tze animazioa biziko
baitu urtats gauean
Ibarrungo gazteria ur-
tats gauaapailatzen ari
baita.

Parte hartu nahi du-
tenek izenak emateko-
ak ziren eta abendua-
ren9tik eta12raartean
egin behar zen Eskola
tabernan. 50 euro or-

daindu eta gaualdian
parte hartzen ahalko
da eta taxiak erama-
nen ditu etxerat bildu-
ko diren besta egileak.

Herriko Etxea
auzitan berriz

Paueko Auzitegiak
ezeztatu egin du Sen-
pereko Herriko Etxeak
Euskal Herriko Labo-
rantza Ganbara elkar-
teari eman zion bi mi-
la euroko diru lagun-
tza. Prefetak salatu zu-
en afera eta justiziak
dio elkarte horrek ez
diola onurarik ekartzen
zuzenean Senpereko
herriari. Andere auza-
pezakarrunt kontrakoa
pentsa tzen du eta
erran duenez, helegi-
tea aurkeztuko diote
epaiari afera berriz iku-
sia izan dadin. UTZITAKO ARGAZKIAK

Matxin ohoratua
Senpertarra, laboraria, bertsularia eta aitzindaria…Hitz hauek laburbiltzen
dute Matxin Irabola (1879-1935) bertsulariaren bizia. Gizon hunen bizi zinez
interesgaria ezagutarazteko xedearekin bere biografia idatzi du Franck Do-
losor Haltza berriketari senpertar gazteak. ELKAR argitaletxeak plazaratu
duen liburuan jakiten da maila haundiko bertsulariaren aita aranoarra zela
eta ama saratarra. Orain arte, Irabolaz eta Senperez sekulan jakin ez diren
xehetasun frango agertzen du Dolosorren bigarren liburu hunek. Hazilaren
28an Larraldea baserrian egindako aurkezpen ekitaldian, idazleak eskerrak
eman zizkion Andoni Iturriotzi Bertsularien Lagunak elkartearen esku utzi
baitu bere etxea, Amotz Larraldea, eta bertsulari haundiaren itxura duen oroi-
tarria eman zion –ikus beheitian dagoen ezkerreko argazkia–. Kazetariaren
ustez, Matxinek begi onez ikusiko luke laguntza paregabe hori. Ondotik,
bertsu saio zinez goxoa iragan zen Amets Arzallus, Sustrai Colina, Mixel Ai-
re Xalbador, Fermin Mihura eta Joana Itzainarekin –argazki nagusia–. Infor-
mazio gehiagorako http://matxinirabola.unblog.fr Interneteko ataria bisita
daiteke.
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GIZARTEA

OSPAKIZUNAK � URTEKO BESTA

Arkupeak elkarteko lehendakari kargua
utziko du Felipe Ganboak ekainean
600 bat lagunek
parte hartu dute
urte bukaerako
bestan

TTIPI-TTAPA
Azkeneko urteetako

ohiturari eutsiz, urte bu-
kaerakobestaospatuzu-
en Arkupeak jubilatu,
pentsionista eta alargu-
nenelkarteakazaroaren
20an Donezteben. 600
bat bazkide bildu ziren
hitzordura, baina Felipe
Ganboaelkartekopresi-
denteaezzenekitaldian
izan,egunbereanhilbai-
tzen Juanita bere arre-
ba.Hortaz,heldudenur-
teko ekainean kargua
uztekoasmoaduenpre-
sidentearendiskurtsorik
gabe joan zen eguna.

Eguerdian, hildako
bazkideenomenez,Mi-
kel Biain apezak meza

emanzuenDoneztebe-
ko elizan eta bertsola-
riak ere aritu ziren. On-
dotik, bazkaria izan zu-
ten kiroldegian. Bazka-
londoan,dantzaldiaJa-
lisko Band taldearekin.

Arkupeak elkarteak
eskualdekoeta Irunedo
Iruñeaaldeko3.500baz-
kide ditu gaur egun.
1986ko ekainaren 30-
eansortuzenetaberaz,
heldu den urteko ekai-
nean Zilarrezko Ezteiak
ospatuko ditu.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO/ONDIKOL
Ehunka erretiratu bildu zen azaroaren 20an Doneztebeko kiroldegiko bazkarian.

DATUA

25
URTE

beteko ditu Arkupeak
elkarteak 2011ko ekaine-
an eta orduan utziko du
kargua Felipe Ganboak.
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BeñatTelletxeaSein, Igantzikoa,aben-
duaren 1ean.
Luka Max Ferro Knoff, Goizuetakoa,
azaroaren 19an.
Markel Ariztegi Bereau, Iturengoa,
azaroaren 14an.
NaiaApeztegia Ariztegi, abenduaren
1ean, Iturengoa.
Ellande Endara, Sarakoa, azaroaren
12an.
Melody Pereira Ayez, Sarakoa, aza-
roaren 22an.
Ariadna Ugal Covos, Narbartekoa,
azaroaren 17an.
NaroaAndresenaGrajirena, Legasa-
koa, abenduaren 3an.
Mikel Legasa Goia, Lesakakoa, aza-
roaren 15ean.
AroaArozenaTapia, Lesakakoa, aza-
roaren 21ean.
AlazneZubieta Iribarren, Lesakakoa,
azaroaren 26an.
Aitor Mitxelena Sunsundegi, Lesa-
kakoa, azaroaren 28an.
Marina Iriberri Casquero, Arantza-
koa, abenduaren 6an.
AneBertizGeorgieva,Etxalarkoa,aza-
roaren 2an.
Intza Txoperena Etxarte, Etxalarkoa,
azaroaren 18an.

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

HERIOTZAK
Joshe Ciganda Legarreta, Oiz-Donezte-
bekoa, azaroaren 15ean Pasaian, 87 urte.
CesareoGartziaFernandez,Sarakoa,aza-
roaren 17an, 79 urte.
Jose Luis Cia Maz, Iruritakoa, azaroaren
19an, 60 urte.
JuanaGanboaJorajuria,Berakoa,azaroa-
ren 20an, 85 urte.
MartinMartinezUrkizu, Leitzakoa,azaroa-
ren 20an, 71 urte.
FranciscoIturbideMaia,Elizondokoa,aza-
roaren 21ean, 88 urte.
Manuel Bergara Almandoz, Arantzakoa,
azaroaren 21ean, 61 urte.
JoakinLasagaIrazoki,Donamariakoa,aza-
roaren 22an, 73 urte.
Francisca Ado Perugorria, Berakoa, aza-
roaren 23an, 93 urte.
SebastianBarberenaAleman, Erratzukoa,
azaroaren 23an, 91 urte.
JoseLuis IzquierdoMendez,Alkaiagakoa,
azaroaren 25ean, 57 urte.
Iñaki Martin Eskudero, Berakoa, azaroa-
ren 26an, 42 urte.
Maria Etxenike Agerrebere, Gartzaingoa,
azaroaren 27an, 99 urte.
Joxe Telletxea Martiarena, Bera-Lesaka-
koa, azaroaren 28an, 80 urte.
XabiTelletxeaEtxeberria, Igantzikoa, aza-
roaren 28an, 33 urte.
JoseManuelSaldiasEtxegia, Doneztebe-
koa, abenduaren 4an, 65 urte.
Maria LatasaGalarregi, Etxalarkoa, aben-
duaren 3an, 92 urte.
Graciano Agerralde Etxeberria, Zugarra-
murdikoa, abenduaren 5ean, 77 urte.
Aquilino Loiarte Jaunarena, Eratsungoa,
abenduan, 75 urte.
Maria Esther Urrutia Berrio, Iruritakoa,
abenduaren 7an, 40 urte.
Bittor IrisarriSanzberro, Etxalarkoa,aben-
duaren 7an, 80 urte.
Maritxu Jauregi Fagoaga, Berakoa, aben-
duaren 8an, 93 urte.

EZKONTZAK
JoseJabierOiartzabalApeztegiaeta
Junkal Iturria Iparragirre, Lesakakoa
eta Arantzakoa, azaroaren 20an Aran-
tzan.
EstebanArozenaLarraldeetaBego-
ñaSarasuaArruti, Lesakakoa eta As-
teasukoa, azaroaren 13an, Lesakan.
RicardoMagañaJuncoeta IdoiaGar-
tzia Arbelaitz, Kubakoa eta Oiartzun-
goa, azaroaren 27an Igantzin.

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

Joshe
CIGANDA LEGARRETA

Oiz 1923/03/09-Pasaia 2010/11/15

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

Rosa Maria
JUANENA AROZENA
Legasan, 2009ko abenduaren 16an

I. URTEURRENA

ZURE FAMILIA

Gure artetik joan zinela
abenduaren 16an beteko da urtea

egunero faltan bota ditugu
zure irrifarre eta umorea

familiaren bihotzean betirako daukagu
leku haundi bat zuretzat gordea.

Iñaki
MARTIN ESKUDERO

OINEZ IKASTOLAKO MUNTAI TALDEA

Lanerako beti prest
bestarako bezala
hau zen guretzat
mutil mundiala.
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Finalean
azpitxapeldun
izan da Lasaren
gibeletik

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Jexuxmari Lasa gi-

puzkoarrak irabazidu II.
MailakoEuskadikoAiz-
kora Txapelketa. Lehe-
nengoz jantzi zuen txa-
pelaazaroaren19anDo-
nezteben, baina Oihan
Larretxea beratarraren
lana ere azpimarratze-
koa izan zen, txapeldu-
norde gelditu baitzen
eta horrenbertzez, biek
lortu zuten heldu den
denboraldian Euskadi-
ko Maila Nagusian ari-
tzekotxartela.Lasa txa-
peldunakminutueta14
segundoko aldea atera
zion Larretxeari.

Ondoko sei aizkola-
riak aritu ziren lehian:
XabierMindegia (Bein-
tza Labaien, 26 urte),
Oihan Larretxea (Be-
ra, 20 urte), Jexuxmari
Lasa (Legorreta, 36 ur-
te), Manuel Kañamares
(Arostegi, 46 urte), An-
der Erasun (Aurtitz, 20
urte) eta Ugaitz Muger-
tza (Mutriku, 23 urte).
Bakoitzak seina pago-
enbor moztu zituen: bi
kanaerdiko, bi 60 on-
tzako eta bi oinbiko.

Kanporaketakoden-
borarikonenaMindegi-
ak egina zuen (15:02),

bainaDoneztebenhas-
tapenetik hartu zuen
probaren burua Lasak
eta horrela segitu zuen
azken aizkorakada
eman arte. Azken egu-
rrean biziki ahalegindu
zenLarretxeaLasagain-
ditzen,bainaaldeahan-
di samarrazuen txapel-
dunak ordurako. Hala
ere,Larretxeakbigarren
postua lortu nahi izan
zuen kosta ahala kos-
ta, eta bai lortu ere. Be-
raz, heldu den sasoian
lehenengoz ariko da
MailaNagusianBerako
gaztea.

SAILKAPENA
1. J. Lasa: 23:17.
2. O. Larretxea: 24:31.
3. U. Mugertza: 25:52.
4. A. Erasun: 26:22.
5. X. Mindegia: 27:15.
6.M.Kañamares:27:55.

AIZKORA � EUSKADIKO BIGARREN MAILAKO TXAPELKETA

Oihan Larretxea Euskadiko
lehen mailan ariko da heldu
den urtean

Txapelketako
finalak
urtarrilaren 16an
jokatuko dira

TTIPI-TTAPA | LEITZA
Joandenurtekoarra-

kasta ikusita, Nafarroa-
koFederaziokoEmaku-
mea eta Pilota Batzor-
deak aurten bigarren al-
dizantolatuduNierePi-
lotari txapelketa. Aben-

duaren 12an abiatu zen
Agoitzenetalarunbatho-
netan, abenduak 18,
Etxarri-Aranazkopilota-
lekuan izanen du segi-
da; urtarrilaren 2an Es-
pinalen jokatuko da hi-
rugarrensaioa,urtarrila-
ren 9an Iruñeko Obere-
na pilotalekuan eta fina-
lak IruñekoLabritpilota-
lekuan jokatuko dira ur-
tarrilaren 16an.

Emakumeenpilotain-
dartzea da helburu na-

gusia, eta hala, Nafarro-
an eta hemendik kanpo
pilotan jolasten duten
emakumeakgeroetage-
hiago izateanahida.Sei
kategoriatanneurtukodi-
tuzteindarrak:benjamin,

alebin, infantil, jubenileta
seniorrenbigarrenetale-
henengomailan.Horien
artean, sei leitzar ariko
dira:AmaiaEzkurdiaeta
Itsaso Morato alde ba-
tetik, eta Ane Garro eta

Andrea Kasares beste-
tik, infantiletan ariko di-
ra. Enara Lasartek se-
niorren bigarren mailan
jokatukodueta IeraAgi-
rreksenioarrenlehenen-
go mailan.

PILOTA � AURTEN BIGARREN ALDIZ

Sei leitzarrek parte
hartuko dute ‘Ni ere
Pilotari’ txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean egin zen lehen aldiz Ni ere Pilotari txapelketa.

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Ander Eratsun aizkoran.

LARRETXEAN FIN
Txapeldunarengandik
minutu eta 14
segundora gelditu
zen Oihan Larretxea
finalean. ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN

Oihan Larretxea lanean.

KIROLA
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Aitor AROTZENA | BERA
Lulu-ParkSkatePark

Indoor izen ingelesaren
gibelean, gure inguruan
ezagutzenezzengunea
zabaldu berri dute Be-
ran. Hegoi Ado ardura-
dunak aipatu digunez,
«skate park bat, bizikle-
taz, patinez edo skatez
(monopatinez) ibiltzeko
prestaturik dagoen zir-
kuitobatda.Hauekmo-
duluezberdinezosatuta
daude, jendeak ulertze-
komodulu ezagunetari-
koa "U"ak dira». Eta In-
doorerraterakoan,teila-
tuaren babesa duela
erran nahi du, Zalaingo
industrialdeko nabe ba-
teaneginabaita.Eskual-
dean gisa honetako le-
henbizikoparkeada,bai-
na gehiago ere badira:
«Bai, gehiago aurki dai-
tezke –dio Adok–, baina
ez daude askorik. He-
men inguruan bat Mon-
realen (Iruñeatik 15 mi-
nututara) eta beste bat
Biarritzen aurki daiteke.
Monrealekoa Berakoa-
ren antzera autogestio-
natuadago.Biarritzeko-
aren kasuan berriz He-
rriko Etxearen laguntza
daukateproiektuaaurre-
ra eramateko». Izan ere,
partikularki egindako
proiektua da eta bertan
zenbat diru sartu duten
ezin izan digu zehaztu
Adok:«Aurrekontua?di-
ru laguntzak?Ez, ez du-
gu horrelakorik ezagu-
tzen!Aurrekontubategin
izanbagenuizutuetako-

rrika atera izango gina-
teke.Gurearazorikhan-
diena alokailua, argia...
hilabeteroetortzendiren
gastu horiek dira. Beste
gauzaklanekogogoare-
kin poliki poliki sortzen
joatenbaitira».EtaLulu-
parken kudeaketa iza-
nen da hemendik aitzi-
nerakoburukominikhan-
diena.Adokaipatudigu-
nez,«haupartikularrada.
Betidanik izandamoda-
litate hauetarako afizioa
inguruan,etahorri esker
betidanikmugituizanga-
ra gauzak sortzeko. Ha-
lere, partikularra izatea-

renarazoetarikobat, ins-
talazioak ez direla jen-
deareneskugeratzenda,
etahonekkirolarengara-
penamotelduegitendu.
Eta gainera, horrelako
instalazio batzuk disei-
natu eta sortzeaz gain,
alokailua,argia,material
eta abarren gastuei au-
rre egin behar zaie. Ho-
ri dela eta, bazkide edo
erabiltzaileak behar be-
harrezkoak ditugu».

Lehen Matzada fut-
bolzelaianerebazenha-
lakosaltoeremubat,bai-
na barnean izateak urte
osoanerabiltzekoauke-

ra ematen du: «Matza-
dakoa herriak egin zuen
Berako zenbait gazteri
esker, baina gestio txar
batenondoriozdenaber-
tanbehera joanzen.Az-
ken finean gauza hauek
egitea ez da erraza bai-
na askoz zailagoa dena
mantenua da. Horrek
egunerokolanasuposa-
tzen baitu. Egurrezko
skate parkaren kasuan,
eskulaneko manteni-
mendua asko gutxitzen
da, eta indoor-a izanez
urte osoan erabiltzeko
aukera ematen du. Gai-
nera,eguralditxarrariaur-
pegi ona jartzeko auke-
ra ematen digu». Bera
inguruanbizikletekinsal-
toakegitendituztenhain-
bat kirolari ezagunakdi-
ra, baina skatea ez da
hainezaguna.Halere,ho-
rietatikerebadaudelaai-
patu digu Adok: «Leku
guztietan denetarik aur-
kitzenda.Arazoa, insta-
lazioak dira. Bertan fal-
ta direnean jendea kan-
pora joaten da gustoko
duenaegitera,etaelkar-
tasun hori galdu egiten
da». Abendutik aitzine-
ra asteburuetan ateak
irekitzeko asmoa dute,
parkeari bizia emateko
intentzioarekinetaeske-
rrak eman nahi dizkiete
«Luluparksortzen,nahiz
aitzineraeramatenlagun-
dudiguteneieta inaugu-
raziora agertu zen jen-
deari». Informaziogehia-
go 649 783783 edo 675
008104 telefonoetan.

ARGAZKIA: INIGO BLAS
Hegoi Ado, bizikletarekin, Luluparken inaugurazio egunean.

Berako Zalain auzoko industrialdean dago-
en Lulu-Park Skate Park Indoor aretoaren
inaugurazio ekitaldia egin zen azaroaren
20an. Bizikletekin, patinekin edo skateare-

kin saltoak egitea gogoko duten kirolariek
estalpeko gune bat daukate, inguru hone-
tako bakarra. Abendutik hasita, asteburue-
tan ateak irekiko dituztela aipatu digu

Hegoi Ado, gunearen arduradunetako
batek, «ibili nahi duen edozeineri diru
laguntza ttiki baten truke, parkeari bizia
emateko intentzioarekin».

Hegoi ADO | Berako Lulu-Park Skate Park Indoor

«Bizikleta, skate edo patinak urte
osoan erabiltzeko aukera dugu»

BERTZE EKITALDIAK
«Azaroaren 20an egin
genuen inagurazioa.
Bertan bizikletaz era-
kustaldi bat egon zen,
eta ondoren kontzer-
tuak eta jai giroa, bar-
bakoa… Jende aunitz
bildu zen. Egia esan
gure asmoa ez da
beste ekitaldiak anto-
latzea, baina oraintxe
bertan horrelako eki-
taldien laguntzarik
gabe ez daukagu hau
aurrera ateratzeko
gaitasunik»
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9. txapela da
Iturengo
emakumea-
rentzat eta 7.a
Berako gizase-
mearentzat

TTIPI-TTAPA | BERA/ITUREN
Maika Ariztegi eta

Fernando Etxegarai di-
ra aurten ere Euskadi-
koTxokor-BiltzeTxapel-
ketako txapeldunak.
Ariztegi iturendarrakbe-
deratzigarren urtez jan-
tzidu txapelaetagaine-
ra, berak orain dela bi
urte (2008) ezarritako
marka ondu du lau se-
gundoan.Etxegaraibe-
ratarrak, berriz, zazpi-
garren urtez jantzi du

txapela, eta lau segun-
dogatik ez du hobetu
berak 2008an ezarrita-
ko marka. Azaroaren
20an, jokatuzentxapel-
keta, Ozetan (Araba).

BEDERATZIGARRENA
ARIZTEGIRENTZAT

Ariztegik7minutueta
21 segundo behar izan
zituen 2008an marka
ezartzeko.Joandenur-

tean bi segundo gehia-
gobehar izanzitueneta
aurtengoan 07:17an
saskiratu zituen 50 txo-
korrak, eta hori bi aldiz
botazuela txokorrasas-

kitik kanpo. Saioa aki-
tutakoan, sinetsi ezin-
da gelditu zen marka
berriro hobetu zuela
erran ziotenean.

ETXEGARAIRENTZAT
ZAZPIGARRENA

Etxegarai kasik hu-
tsik egin gabe aritu zen
probaosoan,etasaioa-
ren hasieran ez zuela
2008ko marka onduko
(06:18) adierazi arren,
lau segundora gelditu
zen eta txapela jantzi
zuen. Aurten, hala ere,
bi aldiz onduduEuska-
dikoTxapelketakomar-
ka: Nafarroako Txapel-
ketan etaZazpiHerrial-
deen Arteko Txapelke-
tan, bietan txapeldun
izan eta 50 txokorrak
06:11nsaskiratuzituen.

HERRI KIROLAK � TXOKOR BILTZEA

Fernando Etxegarai eta Maika Ariztegik
irabazi dituzte Euskadiko txapelketak

Hamargarren
pilota
txapelketa
izan da

TTIPI-TTAPA | BERA
Bortzirietakoeskuzbi-

nakako X. pilota txapel-
ketak eman du aurten-
goa. 41 bikote aritu dira
eta finalak azaroaren
27an jokatuzirenBeran.

Aurrebenjaminmai-
lan, EtxalarkoAltxatako
Markel Etxarte eta Kol-
do Bizentek 18-13 ira-
bazi zietenBerakoGure
TxokoakoJonPagolaeta
Unax Villameari.
Benjamin Bmailan,

IgantzikoBiltokikoGari-
koitz Txoperena eta Pa-
txi Loiartek 18-15 iraba-
zizietenLesakakoArku-
peko Aritz Otxoteko eta
Asier Larralderi; benja-

minAmailan,GureTxo-
koakoAsierTelletxeaeta
XikerLizardinagusituzi-
ren, 18-3,ArkupekoAn-
der Goizueta eta Antton
Petrirenaren aurka.
Alebin Bmailan, Al-

txatako Iker Bizente eta
Eneko Sanzberrok 18-
12irabazizietenArkupe-

ko Aimar Zamorano eta
Iker Iriarteri; Alebin A
mailan, Biltokiko Jokin
Mitxeo eta Enaitz Telle-
txea gailendu ziren, 18-
10, Gure TxokoakoOier
LarretxeaetaYagoCan-
terori irabazita
Infantiletan, Igantzi-

koOihanCanabaletaLe-

sakakoJulenPalenzue-
lak 18-10 irabazi zieten
Berako Andoni Lazka-
notegi eta Etxalarko Jo-
sebaIrazokiri,etakade-
teetan, Berako Ander
Errandonea eta Xabi
Mendik 18-13, Berako
Mattin Garbisu eta Le-
sakako Jon Olaizolari.

PILOTA � ESKUZ BINAKAKO LEHIA

41 bikotek parte
hartu dute
Bortzirietako
txapelketan

ARGAZKIA: GOIKO
Bortzirietako eskuz binakako txapelketako finalistak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Fernando Etxegarai txokorrak biltzen.
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Antzerkiak
BERA
El Kiosko antzeslana

Abenduaren 18an
Ezezagunok Antzerki
Elkartearen El Kiosko
antzezlana 20:00etan
Kultur Etxean. Sarrera:
2 euro.

Kontzertuak
LESAKA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 19an Le-
sakako musika taldeak
herrian barna
10:30ean.
Abenduaren 22an
udaletxeko pleno are-
toan Musika Eskolako-
en emanaldia
17:00etan.

BERA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 21ean
Isidoro Fagoaga Musi-
ka Eskolaren saioa
Kultur Etxean (17:30).

ELIZONDO
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 18an
Udal Musika Eskolaren
kontzertua 18:00etan
parrokian.

Joseina eta Txutxin
Ibañez Lurren

Abenduaren 18an Jo-
seina Lur dantzalekuan
01:00etan. 9 euro eta
kontsumizio bat doan
03:30 arte.
Abenduaren 25ean
Txutxin Ibañez 00:30-
etik aitzinera. 9 euro
eta kontsumizio bat
doan 03:30 arte eta te-
kilada debalde.

IRURITA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 27an Eli-

zondoko Banda
Recreoren kontzertua
19:00etan parrokian.

ZUGARRAMURDI
Danba taldea aterpean

Abenduaren 18an
Danba taldearen kon-
tzertua Graxiana ater-
pean, 23:00etan.

Erakusketak
ELIZONDO
Patxi Aranoaren
pintura erakusketa

Azaroaren 29tik ur-
tarrilaren 8ra Patxi

Aranoaren pintura era-
kusketa Arizkunenean.

Bertsoak
BERA
Bertso saio didaktikoa
Beralandetan
Abenduaren 17an
bertso-saio didaktikoa
Beralandetan 20:30etik
aitzinera, Euskara Ba-
tzordeak antolatuta.
Estitxu Arozena, Patxi
Iriart, Beñat Gaztelu-
mendi eta Julio Soto
bertsotan eta Karlos
Aizpurua didaktikaria
eta aurkezlea.

Hitzaldiak
ARANTZA
Euskal Herriaren
egoeraz
Abenduaren 28an
Euskal Herria errepre-
sioaren jo puntu sola-
saldia, 19:00etan Ekai-
tza Elkartean.

GOIZUETA
Aroztegiako proiektua
Abenduaren 17an
Aroztegia eta gero zer?
solasaldia, 19:00etan
Gaztetxean.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Mendiaren Eguna
Errekaren eskutik

Abenduaren 18an an-
tolatu du Errekak.
07:30ean Leurtzako
zirkora mendi irteera.
13:00etan mendizale
poteoa. 14:30ean
bazkaria Kasinon.
19:30ean Juan Vallejo
mendizaleak Broad
Peak 2010 proiekzioa
eskainiko du.

SUNBILLA
Kantu Zaharren afaria
Ulibeltzak elkartean

Abenduaren 18an
Kantu Zaharren afaria
eginen da Ulibeltzak
elkartean.

Lehiaketak
BERA
Bortzirietako haur eta
gazteen ipuin lehiaketa
Abenduaren 16an sari
banaketa eginen da
18:00etan liburutegian.

LESAKA
Olentzero eta Jaiotzen
lehiaketa
Abenduaren 24an
eguerdian eginen da
lehiaketa plazan.
Olentzero irabazleare-
kin kalejira musika
bandak lagunduta
18:30ean.

BERA | 2010.12.26
Txileri buruzko zikloaren
bukaera Kaxerna Gaztetxean

Salvador Allenderi buruzko
«Compañero presidente» do-
kumentalarekin bukatuko da
Kaxerna Gaztetxeak egin du-
en Txileri buruzko zikloa.

Ekitaldiak

LESAKA | 2010.12.24
Olentzero eta jaiotza lehiaketa
eguerdian plazan

Olentzero inguruko herri guzie-
tako plaza, ikastetxe eta etxeta-
ra jautsiko bada ere, Lesakan
bakarrik eginen dute lehiaketa
ikusgarria.

Lehiaketak

DONEZTEBE | 2010.12.18
Errekaren Mendi Egunean
Juan Vallejoren emanaldia

GoizeanLeurtzakozirkoramen-
di irteera, eguerdian poteoa,
gerobazkariaeta19:30ean,Ju-
anVallejoren«BroadPeak2010»
proiekzioa ikusgai zineman.

Ospakizunak

abenduak 16-urtarrilak 5

PROPOSAMENA

ELIZONDO
Txutxin Ibañez Eguberri
gauean Lurren

Eguberri eguna akitze-
ko eta turroiak, maza-
panak eta txanpaina
jausteko zer hoberik
mexikana doinuekin
dantzatea baino? Au-
kera hori eskaiko du
Lur dantzalekuak
Txutxin Ibañez ezagu-
naren eskutik. 9 euro-
ko sarrerarekin kontsu-
mizioa doan izanen da
eta tekilada debalde.
Hilaren 18an, berriz,
Joseinak eskainiko du
emanaldia.

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



AGENDA | 63
ttipi-ttapa | 532 zbk.

2010.12.16

Argazki dendako la-
naz gain, Larun

Haizpe elkarteko presi-
dentea eta seme-ala-
benaitadaTaberna.Be-
raz, asti librea ez du so-
beran izaten, eta ordu-
an «gure gustuko gau-
zak egiten ditugu fami-
liartean».Argazkigintzaz
aparte, «txirrindulaneta
mendian ibiltzea» ditu
gustuko eta seme-ala-
bak ere afizio horietara
bideratzensaiatzenda.
Alde horretatik, «boka-
dilloak hartu eta egun
osoa mendian pasa-
tzea» gustatzen zaio,
«hori nahikoa da». Piri-
nioak, Lizarraldea, Ara-
lar… «ez da urrun joan
behar egun bat edo bi
kanpoan pasatzeko,
aterpe bat hartuz, hotel
ttiki bat…». Kirola bai-
no gehiago «gorputza
pixkobatmugitzea»go-
gokodu.Opor luzeago-
etan gustora joaten da
«eguzki lekuetara».An-
daluzia eta Mediterra-
neoalderako joeradau-
kaetahorienarteanGra-
nada bereziki gustatu
zaio: «Hagitz polita da,
desberdina…SierraNe-
vada, Alpujarrak… de-
na zoragarria da. Gure
ingurua izatezpolitagoa
da,bainaezberdinada».

«Famiiarekin
mendira joatea edo
bizikletan ibiltzea
gustatzen zait»

Nire aukera

Bixente TABERNA
Berako Ayla argazki dendakoa

Zinema
BERA
Txileri buruzko zikloa
Kaxerna Gaztetxean
Abenduaren 26an
Compañero presidente
Salvador Allenderi bu-
ruzko 2008ko doku-
mentala 19:00etan
Gaztetxean.

ELIZONDO
Zinema euskaraz zikloa
Abenduaren 27an Po-
nyo amildegian filma
ikusgai 18:00etan Mu-
seo Etnografikoan.
Abenduaren 29an
Goazen Ilargira filma
ikusgai 18:00etan Mu-
seo Etnografikoan.

Ikastaroak
BERA
Dantza klasikoa-ballet
ikastaroa haurrentzat

Abenduaren 26tik
31ra dantza klasikoa
eta ballet ikastaroa
haurrentzat Kultur
Etxean.

Mendi irteerak
BAZTAN
Urte bukaera eta
hasierako ateraldiak
Abenduaren 19an
Baztango Mendigoiza-
leak Legatera.
Abenduaren 26an
Baztango Mendigoi-
zaleak Auzara.
Urtarrilaren 2an Eli-
zondo-Bailei-Urballo-
Harrikulunka-Belaun-
Beartzun-Elizondo ate-
raldia (08:00)

BERA
Urteko azken irteera
Abenduaren 19an
Azkura irteera Larun
Ttiki Mendi Taldearen
eskutik. 09:30ean Ia-
moteneatik abiatu eta
Etxalarrera autoz.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Kristianek ez du bere aurpegia argi ikusten ispi-
luan, eta gauza arraro gehiago ere gertatzen

zaizkio: usaimena zorroztea, ahots batzuk entzu-
tea, odolak erakartzea… Banpiro bihurtzen ari ote
da? Aldi berean, jakin-min handia pizten diote be-
re etxe parean bizi diren Morgandarrek: Darel eta
Veronika aita-ama misteriotsuek eta Elizabeth ala-
ba tuntunak. Ageriko istorioak ustekabea dauka
gordeta, ordea, umorez eta irudimenez landuriko
kontakizun honetan.Gazteengustukogai bat ikus-
pegi ironikoz lantzen duen eleberri honi esker ira-
bazi du Asier Mendozak I. Mikel Zarate Haur Lite-
raturako Saria, epaimahaia osatzen zuten Julen
Gabiria, Leire Bilbao eta XabierMendigurenen era-
bakiz. Asier Mendoza idazleak aitzinetik sari ba-
tzuk irabazi dituen arren, hauxe du argitaraturiko
lehenengo liburua, 12 urtetik goitiko neska-muti-
koei zuzendua. Liburuko marrazkiak Ivan Matak
egin ditu.

Euskarazko produktuen katalogoak 13 urteko
ibilbidea osatu du. Nafarroako udal gutxi ba-

tzuk abiatu zuten ekimena eta 105 toki-entitate di-
ra gaur egun parte hartzen dutenak. Euskal Herri-
ko hainbat udalek egin dute bat euskarazko pro-
duktuak sustatzeko ekimen honetan: handiak na-
hiz txikiak; euskaldun aunitzekoak nahiz guttikoak;
kostaldekoak, erriberakoak, errioxakoak edomen-
dialdekoak…Guztiekereargi ikusiduteeuskarazko
produktuak erdaren itsasoan nabarmendu behar
direla,etaegonbadagoenhori erdarazkoproduktu-
en itzaletik argitara ekarri behar dela. Euskarazko
produktuen katalogoa bultzatzen duten udal era-
kundeek bat egin dute Euskal Herrian 200.000 ale-
ko zabalkundea duen Katalogoa osatzeko eta ba-
natzeko, etxeko haur eta gaztetxoek euskaraz jo-
lasteko, ikasteko, irakurtzeko eta gozatzeko auke-
ra izan dezaten.

Gose taldearen laugarren diskoa arrosa da eta
bikoitza.Bainaez,bigarrenaoparian,doanes-

kainidigute.Gose taldearen laugarrendiskoaDVDa
da eta CDa oparitxoa. Gose taldearen laugarren
diskoa entzun baino ikusi egiten da, bideoa baita.
Gose taldeak bere buruari ere egin dion oparia da
laugarren disko osoa, DVDa zein CDa. Gose talde-
akhameka laguntzaile,musikari-gonbidatuetaber-
tzelako ekintzaile ekarri ditu bere ingurura. Hiru-
garren diskoaren aurkezpen birako irudiak eta do-
kumental luzea sartu dira DVDan, Mikel Clemen-
teren zuzendaritzapean. Musika eta irudia. Gose
taldearen jakiaren osagai nagusiak euren hasiera-
tik, begietatik ere sartzen delako musika. Bertze
oparian, CDan, musikari ilara luzea aurkituko du-
gu: FerminMuguruza,OrekaTX,Kutxi (Marea),Os-
korri, JosuZabala,Petti&Andoni,Makala,Miren&Li-
pus,Naroa,PirritxetaPorrotxBonberenea txarang-
arekin, Gari, Mikel Urdangarin…

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Beste gu

Liburua

ASIER MENDOZA

La Chiquilla, 2010

Gose IIII

Musika

GOSE

Euskarazko produktuen
katalogoa

Internet

WWW.KATALOGOA.ORG
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ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

LEITZALDEAN eta
LEKUN BERRI INGU-
RUAN. Neska bat lan bi-
la. Urte osoan ariko li tza -
teke: umeak edo adine-
koak zaintzen, etxeak gar-
bitzen, zerbitzari, denda-
ri... Auto propioa eta ma-
nipulazio txartela... �695
716894/ 948 510665.

BAZTAN-DONEZTE BE -
n neska gazte bat Lehen
Hezkuntzako umeei kla-
se partikularrak ematen
edo haurrak zaintzeko.
Esperien tzia duena eta
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.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

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

BERA. Eztegara pasea-
lekuan (28.a), pisua erren-
tan emateko. 3 logela,
sukaldea eta bainugela
ditu. Gela guztiek kan-
pora ematen dute. Bero-
gailua. 600 euro hilean.
�620 364541.
DONEZTEBE. Herri er-
dian dagoen pisua erren-
tan emateko. 3 logela, 2
bainugela, egongela-jan-
gela eta sukaldea. Gela
guztiek kanpora ematen
dute. �699 798207.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. Kanttonberri ka-

riarako errepidean 50 m2 -

ko lokala errentan ema -
teko, bainugela, argia eta
ur beroarekin. Lokal ko-
mertziala izandakoa.
�656 768024.
BERA. Altzate karrikan
lokal komertziala erren-
tan  emateko .  � 948
630788.

LURRAK/ORUBEAK
erosi

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

rrikan 78 m2ko lokal ko-
mertziala salgai. �627
914271.
IGANTZI. Lokal komer -
tziala salgai edo erren-
tan  emateko .  � 615
746622.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

ETXALAR. Funtziona-
menduan dagoen ile-
apaindegia errentan ema-
teko. �948 635025.
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
errentan emateko. �948
265801.

DONEZTEBE. Donama-

ETXEBIZITZAK
salgai

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. Pisua salgai. 2 lo-

gela, sukaldea, egonge-
la eta komuna. Oso eguz-
kitsua. �699 397279.
LESAKA. Etxe bizitza sal-
gai. Prezio onean. �609
477277.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
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, berogailu
eta igogailuarekin. �681
017423.

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): 33,00 € (=)

Zerri gizena
1,026 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,01 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,27 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,09 (=)
1.koa 3,80 (=)
2.koa 3,47 (=)

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 26tik abenduaren 3ra bitarteko prezioak)
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Doneztebeko 35 urteko
igeltsero batek edozein
gauzetan lan eginen lu-
ke. �665 729001.

LANA
eskaintzak

LESAKA. Linddurrenbor-
da sagardotegian zerbi -
tzari euskalduna behar
da asteburuetan lan egi-
teko. �948 637212.

MOTORRAK
salgai

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

Citroen Berlingo 1.9 D
salgai. 80.000 KM. �686
990087/948 630217.

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

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

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

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
opari

5 hilabeteko zakurkume
arra opari. �948 630780
(20:00etatik aitzinera).

Hispaniel eta artzain za-
kurraren arteko nahas-
ketako 2 zakurkume
opari. �679 892622.

DENETARIK
galdu/aurkituak

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.

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

Ferroli gasolio berogai-
lua salgai. Gutti erabilia
eta egoera onean. �618
962777.

Zero Sette markako tri-
kitixaerosi nahi da.  �635
334816.

1,10x1,25 metroko 10
kontraleiho eta 5 leiho eta
1,10x2,25 metroko 3 kon-
traleiho salgai. Bigarren
eskukoak. �690 256709.

3 metroko haritzezko ar-
mairua salgai, 3 modu-
lukoa. Egoera onean.
�617 461649.

Lau su dituen sukalde
industrialasalgai, Repa-
gas markakoa. Lapiko er-
doilgaitzak ere bai. �617
461649.

Egurrezko sukaldeasal-
gia. Deville markakoa eta
76 cmko zabalera. Mo-
du onean. �948 635273.

Scooter gorria salgai,

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

egoera onean. Hainbat
gauza duela gutti berri-
tuak. �661 385796.
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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

Eiii! Xahartzen
ari zara e!
Muxu haundi
bat zure lanki-
deen partetik.
A! Eta ez
ahaztu dolmen
goxoak ekar -
tzeaz! 

Oizko ENERITZ
ZAPIRAIN ARIZTE -
GIk abenduaren
9an urtea bete
du. Zorionak
zure atautxi eta
amatxiren parte-
tik. Muxu potolo
bat, monona!

Oizko ENERITZ ZAPIRAIN ARIZTEGIk
abenduaren 9an urtea bete du.
Zorionak etxeko guztien eta bere-
xiki aitatxo eta amatxoren partetik.
Muxu eta besarkada haundi bat.

Goizuetako IRATI
APEZETXEA ANSAk
urtea bete du
abenduaren 3an.
Zorionak eta
muxu handi bat
gure potxolitari.
Atta, ama, Ander
eta Antton.

Aunitz urtez JO -
XEMIEL zure urte-
betetze eguna -
gatik, lagun eta
senideen partetik.
Muxu eta besar-
kada bat euskal
preso eta iheslari
guziei. Animo!

ALODI MANTERO -
LA URROZek 4
urte bete ditu
abenduaren
12an. Zorionak
eta muxu bat
atta, ama, Leire,
izeba eta ama -
txiren partetik.

GANIX eta ALAITZ AGILAR

LAZKANOTEGIk 7 eta 16 urte beteko
dituzte abenduaren 18an eta urta-
rrilaren 7an. Zorionak eta muxu
haundi bat atta, ama eta
Ainhoaren partetik. 

JANIRE TELLETXEAk eta ASIER

IRAZOKIk abenduaren 14an eta
29an 7 eta 3 urte eginen dituzte.
Zorionak eta bi muxu haundi bi
xorgintxo hauei familia guztiaren
partetik.

Larregiko MIREN eta ARKAITZek
abenduaren 13an eta 15ean urte-
ak bete dituzte. Muxu haundi bat
eta ongi pasa eguna! A, eta txo-
kolate goxoaren zain geldituko
gara. 

Zorionak TERESA eta zure biloba
IRAITZ eta GARAIri. Aunitz urtez
zuen familiaren partetik. Muxuak.

BEÑAT ETXEPARE AIESTARAN
lesakarrak abenduaren 8an 2 urte
bete ditu. Zorionak familia guztia-
ren partetik.

Sunbillako OIER PETRIRENA

ANZIZARrek abenduaren 20an 7
urte beteko ditu. Zorionak etxeko
guztien partetik, baina berexiki
Klemente, Iraide, Garaine eta
Maiderren partetik. Ongi pasa
eguna eta zazpi mila muxu.

IVAN eta OHIANA beratarrek 
urteak beteko dituzte. IVANek 
6 urte eginen ditu urtarrilaren
2an eta OHIANAk urtea abendua-
ren 27an. Zorionak gurasoen 
partetik.

IRAIA SALABERRIA NARBARTE aranoa-
rrak abenduaren 30ean 2 urte be -
teko ditu. Zorionak etxekoen parte-
tik. Gure Iraia iritxi egin da, bi urte-
tako helmugara/ abaia ederraz ha -
zitzen ai da, Martzeneko potxolada/
arren irri ta algara, bixipoxan islada/
sorgin hutsa dago alaba/ ze altxor
handia etxian degun/ konturatzen
ote gara?

NORA PALENCUELA INDABURU eta
LEIRE IRIBARREN INDABURUk 4 eta 8
urte beteko dituzte abenduaren
21ean eta 26an. Zorionak familia
guztiaren partetik.

SAIOA eta OIER ORBEGOZO lesa-
karrek urteak bete dituzte aben-
duaren 1ean eta 12an. Zorionak
eta muxu haundi bat aitatxo eta
amatxoren partetik. Zorionak attatto!! JOXE MARIk

urteak bete ditu azaroaren
29an. Aunitz urtez familia guz-
tiaren aldetik eta bi muxu berexi
Mª Joxe eta Saraihren partetik. 

MIRIAM! Azkenean ailegatu zara
nire urte kopuru berera.
Abenduaren 16an berendu
goxo-goxoa espero dut. Muxu
haundi bat eta ongi pasa eguna!

LUAIA FAGOAGA
BABAZE zubieta-
rrak 6 urte bete
ditu abenduaren
14an. Muxu
haundi bat Aur -
tiz ko familiaren
partetik. Beren du
goxoa prestatu!

Zubietako LUAIA FAGOAGA
BABAZEk abenduaren 14an 6 urte
bete ditu. 6 muxu haundi atta,
ama, Egoi eta familia guztiaren
partetik.

LOREA SALDIAS MAKAZAGA Goi zue -
tako gure printzesak urtea beteko
du abenduaren 31n. Zorionak
Iturengo amatxi, atautxi, izeba
Naiara eta osaba Karlosen 
partetik. Muuuua!

OSKITZ eta SUHARRI MADARIAGA

OTEGIk eta AMATXOk 5 eta 33 urte
beteko dituzte abenduaren 29an.
Zorionak familia guztiaren parte-
tik eta batez ere, attatto eta
Araitzen partetik.

IRATI UBIRIA GARMENDIA lesaka-
rrak abenduaren 3an urtea bete
du. Zorionak eta muxu haundi
bat familiaren partetik.

JONAI MITXEO OSKOZ eta MIKEL

AROZENA MITXEO lehengusuek
urteak bete dituzte abenduaren
14an eta 15ean. Zorionak etxeko
ttikiei eta muxu potolo bat fami-
liaren eta bereziki Ioritzen 
partetik.

EGOITZ GOÑI OSKOZ aranztarrak
abenduaren 3an 4 urte bete ditu.
Zorionak eta muxu aunitz
Arantzako familiaren partetik. 

EGOITZ GOÑI OSKOZ aranztarrak
abenduaren 3an 4 urte bete ditu.
Aunitz urtez eta muxu pila-pila
Oizko familiaren partetik.

 Elko, Nevadako
MICHELE IGOAk
16 urte beteko
ditu abenduaren
26an. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.

Aunitz urtez
guapetona!
Ailegatu da zure
eguna! Ongi
pasa eta ea afari
goxo batera
gonbidatzen gai-
tuzun. Muxuuu!
Kaxkarrak.

Zorionak Elizon -
doko EIDERri
Xabier eta Ene -
koren partetik.
Abenduaren
14an 7 urte egi-
nen ditu.
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