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Goi Tentsioko Lineari buruz
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2012ko aurrekontuak Nafarroako Gobernuak
proposatu bezala onartzen badira…

Euskarazko hedabideak
DIRU-LAGUNTZARIK GABE
utziko ditu Euskarabideak

Bitartean…
� Gazteleraz emititzen duten hiru telebista pribatuen artean

2.450.000€ banatuko ditu (Popular TV, Canal 4 eta Canal 6)

� Publizitate instituzionalean gobernuak gastatzen duen ia %100a
gaztelerazko medioetan gastatuko du oso-osorik

� Ingelesa eta atzerriko hizkuntzak ikasteko 901.400€ banatuko
ditu eta ‘gaztelera babesteko’ sail berria sortuko du 2012an

� 48

ZOZKETAK � 71

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.
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Patxi LASA
Justizia sozialaren
eta giza eskubide-
en alde lanean ari
den Gizakia
Herritar
Fundazioko sor-
tzaileetako bat da
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Azaroaren 20ko
Espainiako
hauteskunde
orokorren
emaitzak
herriz herri

GOIZUETA � 52

Zortzigarren aldiz
feriak eginen dira
larunbat honetan
eta txondorra
izanen da
berrikuntza
nagusietako bat

Azken urteotako joeraren azken urratsa eman
nahi du Nafarroako Gobernuak. Euskarazko
hedabideentzako zituen diru-laguntza gero
eta urriagoak ezerezean geldituko dira hel-
du den urtean, baldin eta 2012rako aurre-
kontu proposamenean jasota daudenak be-
tetzen badira. Eta ez hori bakarrik, aurten
bertan,2011ko diru-laguntzaren bigarren za-
tiaren %34a ez ordaintzea erabaki dute.
Erabaki hauen ondorioz, hedabideak ekono-

mikoki itolarrian utzi ditu UPN-PSNren go-
bernuak. Kaltetuak,hedabideekin batera,he-
rritarrak gara. Informazioa aukeratzen du-
gun hizkuntzan jasotzeko eskubidea eta au-
kera gero eta murritzagoa dugulako, euska-
raz bizitzeko aukerak urritzen zaizkigulakoz
hedabideak itoaraziz eta, azken batean, eus-
kaldunok gure lurraldean bigarren mailako
herritarrak bilakatzen gaituelakoz. Ez, ordea,
zergak pagatzerakoan. � 36

Azaroak 25:

emakumearen
kontrako
bortizkeriaren aurkako
nazioarteko eguna
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J. IRIGOIEN
ZerdaGizakiaHerritar?
GobernuzKanpokoEra-
kundeada,irabaziasmo-
rikgabeaeta interesoro-
korrekoa. 2008aren bu-
kaeransortugenuenNa-
farroakohainbat lagunen
artean bi helbururekin:
gure inguruanpremia la-
rrianbizidirenenbizi-bal-
dintzak hobetzea, batez
ere pobrezia eta bazter-
ketasozialeandaudenak
eta, bigarrenik, herrita-
rrak sentiberatzea justi-
ziasozialarenetagizaes-
kubideen aldeko zeregi-
netan aktiboki parte har
dezaten.Gurelanekofilo-
sofiarenarabera, jardue-
ra zehatzetan eta modu
iraunkorrean parte hartu
behar du gizarte zibilak,
oraingo gizarte-eredua
besteeredusolidario,bi-
dezkoetaberdintasuna-
ren alderuntz aldatzeko.
Pertsonetansinistendu-
gu,gauzakeginetaalda-
tzekodutengaitasunean
eta, jakina, pertsona eta
herrien kultura eta ohitu-
rakerrespetatzenditugu.
Laneanari zaretenalo-
rrean administrazioak
ez duela behar adina
egiten iruditzen zaizu?
Bai,ezdunahikoaegiten,
eta,42.000langabedau-
dela, orain egin beharko
lukeadministrazioakbe-
re ahaleginik handiena
behar gorrian daudenak
babesteko.Horibaitaad-
ministrazioaren betebe-
harra, Giza Eskubideen
Deklarazio Unibertsale-
tikdatorrenbetebeharra.

Fundazioakdituenhiru
jarduera-lerroen arte-
anParis365jantokiso-
lidarioaizanendaadie-
razgarriena. Azaldu...
Egiada,Nafarroakogizar-
tean,Paris365jantokiso-
lidarioakizandueninpak-
tu mediatiko eta soziala
osogarrantzitsuaizanda,
eta bestetik, logikoa ere
bai. Nafarroako BPGren
mailaaltuadaetaEuropa-
kobatazbestekoarengai-
netik dagoen aberasta-
sunmaila izanda,baziru-
dienjantokisozialbatiza-
teapentsaezinazela.Bai-
na dagoeneko 53.000
bazkarietaafaribainoge-
hiago banatu ditugu eta
1.500lagunibainogehia-
gori egin diegu harrera.

Ameskeriabateanbizigi-
nen,baitaNafarroanere,
eta gainera, gero eta ge-
hiago dira ahulezia, po-
breziaetabazterkeriaso-
zialean bizi diren nafa-
rrak, eta horrek gizarte
desberdintasunak area-
gotzen ditu. Jantokiare-
kinbatera,bigarrenbalia-
bide bat ere jarri genuen
martxan,Nafarroandau-
denetorkinentzakoEtor-
kin Aholkularitza Juridi-
koa,hainzuzen,etadoan.
Gaur egun, 12.000 kon-
tsultabainogehiagoegin
zaizkie 75 herrialdetako
2.500laguni.Azkenik,Bi-
zikasiinstitutuaaipatuna-
hi nuke, boluntario eta
erabiltzaileei prestakun-
tzaeskaintzendiena,ba-

naka edo taldeka egiten
ditugunkonpainiezardu-
ratzen dena, eta propo-
satzen ditugun gizarte
ekimenez eta hurrengo
hilabeteetako baliabide
eta proiektu berrien di-
seinu eta finantziazioaz
arduratzen dena.
Fundazioarenegunero-
koanboluntarioenlana
garrantzitsuada,ezta?
300boluntariobainoge-
hiagoditugu,etahorieta-
ko 150ek astean hiru or-
duz laguntzen dute eta
gainerakoekmomentuja-
kinetan. Hainbat funda-
zioren kolaborazioa ere
badugueta40batenpre-
sekinsarebaterebai,eta
hauekelikagaiakematen
dizkigutebatezere.Guz-
tiei eskerrak lortu dugu
hona ailegatzea, beraiek
dirafundazioarenetaho-
nenproiektuenmotorea.
Nola erantzun dio gi-
zarteak zuen lanari?
Erantzunaapartekoaizan
da, baina ez boluntario-
enedoentitateetaenpre-
sakolaboratzaileenalde-
tikbakarrik.Tokikoheda-
bideenerantzunaerega-
rrantzitsua izan da, baita
finantzaerakundeenaere.
Baina guztiaren gainetik
Nafarroakogizartezibila-
renbabesasomatudugu,
ehunka lagun anonimo-
ren donazio ekonomiko
ttikietahandieieskerate-
ra dira gure proiektuak
aurrera. Fundazioko225
bazkideez ere ez nuke
ahaztu nahi, eta Nafa-
rroakoGobernutikereba-
besa jaso dugu.

Justizia sozialaren eta giza eskubideen defen-
tsan lanean ari den Gobernuz Kanpoko Era-
kundea da Gizakia Herritar Fundazioa. Ahule-
nen alde egiten du eta helburu horrekin sor-

tuak ditu hiru jarduera-lerro: Paris 365 jantoki
solidarioa, Nafarroan dauden etorkinentzako
Etorkin Aholkularitza Juridiko doakoa, eta
Bizikasi institutua, fundazioko erabiltzaileen

prestakuntza hobetzeko. Informazio gehiago-
rako eta harremanetarako: www.paris365.org,
paris365@paris365.org eta 948 225178
(10:00-13:00). Facebook-en ere hor daude.

Patxi X. LASA | Gizakia Herritar Fundazioko presidentea

«Pertsonetan sinisten dugu, gauzak
egin eta aldatzeko duten gaitasunean»

HIRU ARDATZ
«Paris 365 jantoki soli-
darioan 53.000 bazkari
eta afari baino gehiago
banatu ditugu. Nafa-
rroan dauden etorki-
nentzako Etorkin Ahol-
kularitza Juridikoaren
bidez, 12.000 kontsul-
ta baino gehiago egin
zaizkie 75 herrialde-
tako 2.500 laguni.
Azkenik, Bizikasi insti-
tutua aipatu nahi nuke,
boluntario eta erabil-
tzaileei prestakuntza
eskaintzen diena eta
proiektu berrien disei-
nu eta finantziazioaz
arduratzen dena».

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Lasa Gizakia Herritar Fundazioko presidentea da.
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UDAL HAUTESKUNDEAK ı 2011/11/20

1 %12,84

• Nafarroari
dagozkion bortz
diputatuak lau
talderen artean
banatu dira, inoiz
baino aniztasun
haundiagoarekin

• Amaiur eta Geroa
Baik lortu dituzten
emaitzei esker
abertzaleen
presentzia
areagotu egin da,
PSNren kaltetan

• Amaiurrek lortu
ditu botorik gehien
ia herri guztietan,
Urdazubin
(UPN-PP) eta
Eratsunen (Geroa
Bai) izan ezik

• UPN-PPk eta
Amaiurrek
berdindu egin
dute Urrozen eta
Baztanen 45
botoko aldea atera
dio Amaiurrek

UPN-PPri.
Maiatzeko udal
hauteskundeetan,
UPNk Bildu baino
45 boto gehiago
lortu zituen
Baztanen

ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK ESKUALDEKA

2 %38,17 1 %22,00

0 %5,52

0 %4,51

BAZTAN

Amaiur 1.356 %34,01
UPN-PP 1.311 %32,88
GeroaBai 737 %18,48
PSN-PSOE 383 %9,60
Ezkerra 67 %1,68
Bertzeak 59 %1,47
Zentsoa 6.253 100
Partehartzea 4.045 %60,69
Baliokoak 3.987 %98,57
Baliogabeak 58 %1,43
Zuriak 74 %1,86

BERTIZARANA
MALERREKA

Amaiur 1.134 %41,46
GeroaBai 598 %22,39
UPN-PP 578 %21,64
PSN-PSOE 248 %9,28
Ezkerra 36 %1,35
Bertzeak 38 %1,42
Zentsoa 4.343 100
Partehartzea 2.702 %62,22
Baliokoak 2.671 %98,85
Baliogabeak 31 %1,15
Zuriak 33 %1,24

BORTZIRIAK

Amaiur 2.016 %45,89
GeroaBai 919 %20,92
UPN-PP 723 %16,46
PSN-PSOE 511 %11,63
Ezkerra 80 %1,82
Bertzeak 94 %2,14
Zentsoa 6.815 100
Partehartzea 4.452 %65,33
Baliokoak 4.393 %98,65
Baliogabeak 60 %1,35
Zuriak 50 %1,14

LEITZALDEA

Amaiur 1.572 %69,19
GeroaBai 291 %12,81
UPN-PP 285 %12,54
PSN-PSOE 91 %4,01
Ezkerra 10 %0,44
Bertzeak 11 %0,48
Zentsoa 3.401 100
Partehartzea 2.297 %67,54
Baliokoak 2.272 %98,91
Baliogabeak 25 %1,09
Zuriak 12 %0,53

URDAZUBI
ZUGARRAMURDI

UPN-PP 119 %35,84
Amaiur 91 %27,41
GeroaBai 78 %23,49
PSN-PSOE 30 %9,04
Ezkerra 3 %0,90
Bertzeak 3 %0,90
Zentsoa 475 100
Partehartzea 339 %71,37
Baliokoak 332 %97,94
Baliogabeak 7 %2,06
Zuriak 8 %2,41

1 %14,87

Bertze
alderdiak

ZERRENDA IREKIAK DITUZTEN HERRIAK

20112007
Herriareng. 7 192 boto 7 228 boto
Baliogab. 2 boto 9 boto
Zuriak 9 boto 8 boto

Zentsoa: 340
Mikel ARREGI
(Herriarengatik)

7 HAUTETSI

ARANO Ainhoa Ansa (35), Xabier Legarreta (33), Joxean Ruiz (31),
Maider Ansa (24) eta Maitane Sarobe (23)

ELGORRIAGA Juan Miguel Sukilbide (66), Jose Ignacio Olazar (60),
Martin Larralde (58), Juanjo Perez de Arriluzea (55) eta Rosa Mari Ibarra (40)

URROZ Xabier Matxinena (50), Jesus Mª Ezkurra (50),
Iñaki Juanena (40), Ignacio Urroz (38) eta Patxi Urroz (37)

DONAMARIA

20112007
EA 7 136 boto
Bildu 7 204 boto
Baliogab. 65 boto 46 boto
Zuriak 53 boto 31 boto

Zentsoa: 410
Mari Jose BEREAU

(Bildu)

7 HAUTETSI

ITUREN

ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK NAFARROAN

NAFARROA
2011 %

Zentsoa 469.898 100
Partehartzea 335.202 %71,34
Baliokoak 329.846 %98,40
Baliogabeak 5.356 %1,60
Zuriak 6.693 %2,03
UPN-PP 125.935 %38,17
PSN-PSOE 72.591 %22,00
Amaiur 49.064 %14,87
Geroa Bai 42.372 %12,84
Ezkerra 18.209 %5,52
Bertzeak 14.982 %4,51
* Botoen %99,90 zenbatua zegoenean.
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ZuriakBaliogabeak BertzeakEzkerraPSN-PSOEUPN-PPGeroaBaiAmaiur

Zentsoa Partehartzea Abstentzioa 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

ARANO 116 56 60 0 2 41 8 2 1 0 2

ARANTZA 544 378 166 9 1 238 75 37 17 1 0

ARESO 234 144 90 1 1 84 21 26 10 1 0

BAZTAN 6.253 4.045 2.208 58 74 1.356 737 1.311 383 67 59

BEINTZA-LABAI. 215 108 107 2 1 39 20 35 7 0 4

BERA 2.888 1.827 1.060 25 20 707 397 328 240 50 60

BERTIZARANA 498 310 188 2 1 153 42 68 39 2 3

DONAMARIA 335 249 86 6 8 102 66 46 15 4 2

DONEZTEBE 1.182 774 408 7 12 238 155 233 92 16 21

ELGORRIAGA 163 122 41 1 3 45 32 25 12 2 2

ERATSUN 156 77 79 0 0 26 34 14 1 1 1

ETXALAR 634 402 232 4 10 210 65 80 25 3 5

EZKURRA 162 80 82 2 0 37 8 26 5 2 0

GOIZUETA 670 471 199 5 2 400 37 21 5 0 1

IGANTZI 503 341 162 5 6 145 74 63 44 1 3

ITUREN 405 285 120 4 1 165 65 30 16 3 1

LEITZA 2.381 1.626 755 19 7 1.047 225 236 75 9 8

LESAKA 2.246 1.504 742 17 13 716 308 215 185 25 25

OIZ 122 68 54 0 2 29 20 10 4 2 1

SALDIAS 114 58 56 0 0 26 9 6 10 3 4

SUNBILLA 597 339 258 4 2 160 91 44 32 1 5

URDAZUBI 302 229 73 5 7 52 61 82 21 1 0

URROZ 153 97 56 0 3 32 24 32 6 0 0

ZUBIETA 241 135 106 3 0 82 32 9 9 0 0

ZUGARRAMURDI 173 110 63 2 1 39 17 37 9 2 3

Denetara 21.287 13.835 7.451 181 177 6.169 2.623 3.016 1.263 196 210

HAUTESKUNDEAK 2011/11/20 � ESPAINIAKO GORTEAK

Amaiur izan da
alderdirik
bozkatuena
botoen
%45,18rekin
Bigarren indarra izan den
UPN-PPk %22,09 lortu ditu
eta Geroa Baik botoen %19,21

ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDEAK ı 2011/11/20
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2011ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .55€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .123€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Kirol proba gehienak matxistak direla aditu
dutmaiz,saripotoloagoakdituztelakogizase-
meekemakumeekbaino.Adosegonnaiteke,

nahizetasexismorikez izateko,gizonetaemakume,
denak sailkapen berean sartzea egokiago iruditu.
Eta zergatik ez lehenbizikohiruekhaina edogehia-
go sufritu izanen duten hiru azkenekoei sariak
eman? (Inoiz ez naiz podiumean izan, bistan da!)

Sari matxistak… eta klasistak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2001.11.29 / TTIPI-TTAPA 315. zbk

Boneta beltzaren etorkizunaz hausnarrean
«Gazteek ez dute boneta maite». Hala zioen duela hamar urte TTIPI-TTAPAren
azalak. Erreportajeko izenburuak zalantza gehiago erakutsi zituen: «Azken be-
launaldia ailegatu ote zaio euskaldunen boneta beltzari?». Galdera horri eran-
tzunez, eskualdean zapela erabiltzen zuten hainbat lagunekin izan ginen. El-
beteko Bizente Goienetxek «boneta ez da sekulan akituko» zioen. Arantzako
Luis Madariagak, «nahiago dut trajerik gabe ibili, zapelik gabe ibili baino». Ne-
guan goxotasuna eta udan itzala emateko erabiltzen zuten gehienek, baina
Goizuetako Manuel Goizuetak irriz zioenez, «talentuak ez alde egiteko».

Egunero, jeiki orduko galderez betetzen zaigu
burua. Erantzunak bilatu nahian ibiltzen ga-
ra beti, eta aunitzetan, erantzunaren ordez

bertze galdera bat bururatzen zaigu. Jakinminik
gabeko pertsonak ere badaude, eta beharbada
kontent biziko dira, tristea badirudi ere; izan ere,
JAKINMINAk horixe dakar aunitzetan, MINA. Eta
GALDERAK, GAL ERA.
Hortaz, hobe galderarik
eta jakinminik gabe bi-
zi? Hortxe galdera. Eta
erantzuna?Bertzeeran-
tzunbat falta.Bertzebat.
Filosofiaaldebaterautzi-
ta, bertze galdera bat:
nork asmatu zituen gal-
derak? Zer izan zen le-
henengo, galdera? Edo
erantzuna?Galderak ja-
kinmin handia zuen norbaitek asmatu ote zituen?
Deus ez zekien norbaitek agian? Edo erantzun
guztiak zekizkien Listomari horietakoren batek?
Ez dakit. Galdetzen segitu beharko.

Galderak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

«Nork asmatu
zituen galderak?
Zer izan zen
lehenago, galdera?
Edo erantzuna?
Ez dakit. Galdetzen
segitu beharko»

Pakita ALTZUGUREN
Usategietako lehiaketa

Etxalarko Usategietan
lehen aldiz antolatu da
lehiaketa gastrono-
mikoa. Hamaika sukal-
darik aurkeztutako ka-
xulen artean, Etxalarko
Elutsa jatetxekoak
irabazi zuen lehensaria.

Juan ETXENIKE
Erremontelariaren heriotza

Hogei urtez, 1951tik
1971ra erremontelari
profesionala izan zen
zugarramurdiarra aza-
roaren 11n hil zen, 81
urtezituela.EuskalJaien
etaDonostiakoUrume-
an aritu zen atzelari.

Txomin IRIBARREN
Dantxarineko ostalaria

Kontsumizioarekin ba-
tera pintxora gonbida-
tzenduteDantxarineko
10 ostatu eta bentetan
abenduaren 2ra arte,
asteazkenetik ortzira-
lera,Elkartekopresiden-
teak jakinarazi duenez.
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Artxibo batean nire esaldi umoretsu faborito-
en zerrenda gordetzen dut; irakurri aldiro
irri eginarazten dizuen horietakoak. Haieta-

ko gehienak Grouchorenak dira. Esaldi berri bat
erantsi nahi diet: «Tartek min eman zidaten, me-
renge frantsesarengogortasunadela-eta».Ño! Nik
uste nuen merengea arrautza-zuringoz egiten ze-
la. Agian arrautz frantsesak euskal arrautzak bai-
no gogorragoak dira.
Bai, Nafarroako lehendakari andereaz ari naiz. Eta
egunotan You Tuben bideorik arrakastatsueneta-
riko batez ere bai. Toulousen zegoela, bertze jen-
de elegante batekin Abiadura Handiko Trenari bu-
ruzsolastean,Mugitu taldekohirupastelgilekgure
lehendakariari arratsaldeagozatzeaerabaki zuten.
Hori bai, komunikabide gehienek ez zuten deus-
tarako aipatu inongo trenik; tartalarien salaketa
ekologista zela ere ez. Hiru «aberchales violentos»
besterik ez ziren. Barregarriak ere lehendakari an-
derearen osteko esaldiak: «Lehengo berberak di-
ra, ez dira aldatu; indarkeria ez da bakarrik hiltzea-
ri uztea». Tira, esan de-
zala tarta txarra zegoe-
la eta bera pozoituta hil-
tzen saiatu zirela.
Egia esan, tartak aurpe-
gira botatzea maiz era-
bili izandamendebalde-
koherrialdeetanprotes-
taumoretsugisan.Hain-
bertzerako ez da: politi-
kariei soldatan sartzen zaie. Ezetz uste? Adibide
bat jartzeagatik (eta kutxen gainsoldatak ez aipa-
tzeagatik):
Nafarroako Gobernuko prentsa kabinetearen ara-
bera, 2012rako lehendakari anderearen soldata
%43 arte jaitsi behar zen. Ejenplua eman behar
da, bai jauna, bereziki krisi garaietan. Errealitatea,
halaber, oso bestelakoa da: 2011n 69.354,46 eu-
roko soldata zuen. 2012rako, aurrekontu oroko-
rrenegitasmoarenarabera,beresoldata92.712,61
eurokoa izango da. Beherakada izateko ez dago
gaizki. Nik ere niretzat nahiko nuke horrelako el-
kartasuna adierazi ahal izatea. Trukean, aurpegi-
an bi edo hiru tartakada jasotzeko prest nago...
nahiz eta merengea frantsesa izan.
Hemen zer dago, diru gutxi edo lapur gehiegi?
Hiru Mugitu taldeko atxilotuei ez diete deitu Na-
farroakoAuzitegiNagusiandeklaratzera,baiziketa
Madrileko Auzitegi Nazionalean; hau da, terroris-
mo eta orden publiko kontrako delitu larriak epai-
tzen dituen auzitegian.
Nire elkartasuna eta estimua adierazten diet hiru
tartalariei zutabe honetatik. Tarta gutxi hainbeste
aurpegi handientzako. Eta bigunegia hain aurpe-
gi gogorrentzako.

Merenge frantsesaren
gogortasuna

«Tarta gutxi
hainbeste aurpegi
haundientzako. Eta
bigunegia hain
aurpegi
gogorrentzako»

Luis GARDE

Nafarroako euskarazko hedabideek eta Topa-
guneak, Euskara Elkarteen Federazioak, sa-
latu nahi dugu beste behin ere Euskarabide-

ak murrizketak ezarri dizkigula. Irailaren 7an Nafa-
rroako Gobernuak jakinarazi zuen aurtengo aurre-
kontuetan327,25milioi eurokogastumurrizketa egi-
nen zuela. «doikuntza» horien helburua aurrekontua-
renegonkortasunabermatzeadela azaldu zuten. Ira-
garpen horrek gizarteko arlo asko ukitu ditu hezkun-
tza, osasuna eta beste.
Eskarmentuakerakutsidiguhalakoetaneuskarari zu-
zendutako diru-sailak ez direla onik ateratzen. Ira-
garpena jakinarazi zenetik zenbaitetan Euskarabi-
deara informazio eske jo genuen. Ez ziguten ezer
erantzun. Edo bai, esleitutako diru-laguntza kobra-
tzeko dokumentazioa aurkezteko epea aurreratu zu-
tela.
Aste honetan iritsi da murrizketaren jakinarazpena.
Maximino Gomez Serrano Euskarabideako zuzen-
dari kudeatzaileak azaldu digunez, Nafarroako Go-
bernuak aurrekontuak «doitzeko» hartutako eraba-
kiak «Euskararen gaineko programak komunikabi-
deetan» kontu-sailari ere eragin dio. Euskarabideak
jakinarazi duenez urriaren 31ra arte justifikatutako
gastuak ordaintzeko adina diru badu, baina urteko
azken bi hilabeteetarako aurreikusia zuen dirurik ez
dago.
Euskarabideak esleitutako diru-laguntzak bi epetan
ordaintzen ditu. Diru-laguntzaren erdia jakinarazpe-
narekin batera ematen du, eta beste erdia gastuak
justifikatuondoren.Bigarrenordainketahorretanegi-
nen du murrizketa Euskarabideak. Honela:
Beleixe irratia: %34ko murrizketa.
Esan-Erran irratia: %37ko murrizketa.
Guaixe aldizkaria: %20ko murrizketa.
Mailope aldizkaria: %34ko murrizketa.
Pulunpe aldizkaria: %37ko murrizketa.
TTIPI-TTAPA aldizkaria: %34ko murrizketa.
Xorroxin irratia: %33ko murrizketa.
Murrizketa horiek guztiek, euskarazko hedabideok
aurretik jasaten ari garen egoera ekonomiko larria
areagotzen du. Hedabideok esleitutako diru kopuru-
ak kontuan izanik egin ditugu urte guztiko aurreikus-
penak. Orain, bat-batean, zati bat kentzea lehendik
ahuladengureekonomia-osasunakolokanuztendu.
Gauza aski jakina da hedabideok ezinbesteko ele-
mentu bat garela euskararen ekosistema manten-
tzeko, indartzeko eta biziberritzeko. Euskarabideari
eta haren arduradun politikoei hori ahalbideratzeko,
babesteko lan egitea exijitzen diegu. Horregatik, es-
leitutakodiru-laguntzabereosotasuneanemateaexi-
jitzen dugu. Aldi berean, sektoreko aktoreekin bildu,
egoera aztertu eta etorkizunerako hitzarmen bat lan-
tzeaeskatzendugu,NafarroakoParlamentuak2009an
eskatu zuen moduan.

Murrizketa gehiago
euskarazko hedabideendako
Nafarroako euskarazko hedabideak eta Topagunea

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

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

Brnon, 2011ko
azaroaren
21erako

Ainara MAIA URROZ

Kaixo,aitamaitea,zer
moduz zaude?

Azaroaren20kohau-
teskundeetanezingodut
bozik eman eta Amaiur
urdin horrek irabaziko al
du!GurebihotzekoAmai-
ur eta Itzalozko borda
handaude,iazkoabuztu-
an askatu genituen zure
hautsak Gorramendi
kaskoan etaGora Gu ta
gutarrak oihukatu, eta
aurten egingo du bede-
ratzi urte eskutik askatu
ninduzulazoriontsuizan
nendin eskatuz.

Ni zoriontsu izaten
saiatzenarinaiz,zukesan
bezala duela bederatzi
urte Arantzazuko ospi-
talean,Donostian.Ezdut
lortu. Bederatzi urte
hauetanmaitemindunaiz
inoizezbezalainor.Due-
la sei urte. Bihotza hau-
tsi zidan gero, duela hi-
ru urte. Hiru urte haue-
tansaiatunaizbihotzhau
konpontzen irribarrezo-
rrotada batzuekin, ne-
gar-malko batzuekin,
ehunenbatgramolazta-
nekin, hiru goilarakada
muxuekin, litro laurden
bat isiltasunarekin eta
bostehun gramomaita-
sunezko eskutitzak ida-
tziz.Saiatunaizmaitasu-
na eskaintzen zidatene-
kinmaitemintzeneta ilu-
sionatzen berriro, eta
haietakobatzukesandi-
dateonegianaizelamun-
du honetarako eta neu-
re mundutxo honetatik
atera behar dudala. No-
la?
Ezin dut lorik egin goi-

zaldeko ordu honetan,
eta ilargia ia beterik ari
zatzaizkit keinuka, gain-
behera, ilbera. Ohartu
naiz neure ametsa bete
behar dudala, batez ere
duela sei urte Mikel La-
boarenbozasoinu-ban-
dagisamaitemindunin-
tzenean mutil irribarre-
tsuharekinindartuzitzai-
danametsa,egiabilaka-
tu behar dudala ohartu
naiz: ama izan nahi dut.
Aitabataurkitubehardut
etorkizuneko nire ume-
entzat nire obarioek hi-
lero bere buruaz beste
egin ez dezaten gehia-
go, eta horretarako he-
menedohan,bainaEus-
kal Herrira itzuli behar
badut, itzuliko naiz. Kai-
ku(tibetarrak)–Haiku(ja-
poniarrak)ikuskizunpoe-
tiko-musikala antolatu
behar dute Asier eta
Amaiak,etaxorinokoler-
ki-liburu batean argita-
ratuko du bere burua.

Baina batez ere due-
la sei urte indartu zitzai-
danamaizatearename-
tsa bete behar dut he-
men edo Euskal Herri-
an. Ahal bada bihotze-
ko zaurien zirrikituetatik
goxatzendidantxistuisil
honekin.Bakarrikezdut
ama izan nahi.

Aita, zinegiten dizut
gure euskal lur horren-
gatik 2012an zoriontsu
izango naizela, 2012an
bai!etabihotzhautsihau
sendatuko dela. Eska-
tzen dizut, ilargi maite,
zoriontsu izaten lagun
diezadazula, eta zinegi-
ten dizut nire aldetik zo-
riontsunaizelaesperan-
tzarik gabe maitatu ar-
ren, itxaropentsu.

Eta barka diezadala
batezeremaitemindurik
naukanmutil horrek be-
rriro, nire begirada triste

politaz sorgindu omen
nuen behin Senperen,
eta ni haren irribarre
amultsuaz maitemindu.
Barka diezadala arren
berabesteinorbainoge-
hiagomaitatzeagatiketa
beretzat onenanahi iza-
teagatik, eta idaztearen
ekintzaegoistahonega-
tikmindubadutbera,be-
re familia zoriontsua eta
neure burua. Barkatu,
sentitzen dut,maite zai-
tut eta eskerrik asko.

Amaiur,haurrenxatar
ezinbihur.Amaitudaura,
agortuda,aita,etaorain
itotzen ari banaiz ere le-
hortehonetan,minema-
ten badit bihotzeko tau-
pada bakoitzak, zorion-
tsu izateko nire aldetik
ahal dudan guztia jarri-
kodudalahitzematendi-
zut, baina arren, ilargi
maite,lagundubihotzba-
kartietamaiteminduhau
bakarrik etamindurik ez
egoten gehiago, lagun-
du arren. Bitartean hel-
du eskutik, aita.

Maitasunez, izangai-
tezen zoriontsu bihotz-
bihotzez, Zure Ainarita.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Ander FUENTES «ITTURRI» • Doinua: Haizea dator iparraldetik

Buzonetara heldu zitzaigun
propaganda uholdea
beltza, xuria, gorri, berdea,
urdina edo morea
bakotxak eman nahi herriari
komeni den kolorea
PP, PSOE, IU, Amaiur
zein zen zuretzat hobea?
erabakita sartu genuen
kutxa barnean sobrea
biharamunean zuten kontuak
egiteko tenorea
politikoek ez ote dute
izturi antza, ordea
haien gisara erdia eginta
kontatzen dute doblea.

Nahi haina boto inork ere ez
ta irabazleak denak
pozik baitaude boto asko ta
gutxi bilu dittuztenak
orain hasiko dira zalantzak
peleiak, bronkak ta demak
lehenengo lanak gu herritarrak
azkar lumatzearenak
gure sosakin ongi beteta
bere poltsiko gizenak
erdira jeitsi dira promesak
lehen doblekoak zirenak
denboran orratz luzeak dira
epailerik zorrotzenak
ia ba zeinen gezurrak dauzkin
hankarikan laburrenak.

Hauteskundeak eta gero zer?
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Berriz ere, modu kolekti-
boan,BortzirietakoKon-
tziliazio Itunatik indarke-

ria sexista mota guztiak gai-
tzetsi nahi ditugu: Publizitate-
an agertzen den indarkeria, al-
bisteetan hedabideek ematen
diotentratamenduan,modetan
etaedertasunkanonetan,hizke-
ran, txisteeta irainetan,hezkun-
tza eta lanean, familian eran-
tzunkidetasunikezdagoenean,
ekitate sozialaren faltan.
Esparru publiko eta pribatue-
tanetamodukontzienteanedo
inkontzientean erabiltzen diren
indarkeriamotaguztihoriekegi-
tura bat osatzen dute, emaku-
me eta nesken kontra erabil-
tzendenbazterkeriarikhandie-
na dena, eta guk indarkeria se-
xista deitzen duguna.
Herritar guztien erantzukizuna
da gizarte honetako gaitza den
indarkeriasexistadesagertzea,
eta, beraz, indarkeria sexista-
ren edozein kasu ezagutu edo
ikusiz gero, denon egitekoa da
mobilizatzea, erantzutea, pre-
benitzea, isolatzeaetahorri au-
rre egitea.

Etaemakumeenerantzukizuna
erebadaegoeraetaerasosexis-
ten kudeaketan eta konponbi-
dean protagonistak izatea, li-

dergo jarrera aktibo baten bi-
dez une jakin batzuetan lagun-
tza eskatzeko edo gatazka
egoerei autonomiarekin aurre
egiteko.
Toki administrazioetatik neurri-
ak ezartzen segiitu behar dugu
indarkeria sexista esparru
guztietatik desagerrarazteko,
gizartean,politikan, legegintzan,
ekonomian eta sentsibilizazio
eta prebentzio alorretan, nor-

banakoenkontzientzietanalda-
ketak eraginez kolektiboan ere
aldaketak lortzeko.
Horrela, elkarrekin aurrera egi-
ten segituko dugu gizarte ja-
sangarri,demokratiko,bidezko
eta berdintzaileago batera iris-
teko.
Hori dela-eta, Bortzirietako
Kontziilazio Itunatik:
Berdintasunaren alde lanean
segitzeko GUREKONPROMI-
SOA ADIERAZI NAHI DUGU,
indarkeria sexista mota guzti-
ak prebenitzeko eta ezabatze-
ko bide gisa.
IndarkeriasexistaSALATUETA
ELKARTASUNA ADIERAZI
NAHIDIEGUmuturreko indar-
keria horren ondorioz kolpatu-
tako eta hildako emakumeei.
HERRITARREIGONBIDAPE-
NA EGIN NAHI DIEGU ema-
kumeenkontrakoindarkeriaren
kontrako jarrerahartu, indarke-
ria hori errotik kentzeko kon-
promiso indibidual eta kolekti-
boa bere egin eta azaroaren
25aren inguruan antolatu ditu-
gun ekintzetan parte hartzera
gonbidatzen zaitugu.

Azaroaren 25eko Manifestua
� BORTZIRIETAKO KONTZILIAZIO ITUNA

DATUA

58
emakume erahilak izan dira

2011n Indarkeria
Matxistaren ondorioz

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak • ssb@lesaka.net • Tel: 948 635036
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BORTZIRIAK

Suko hautsa
zaborrontzietara
bota baino
lehen itzaltzeko
eskatu du Hiri
Hondakinen
Mankomuni-
tateak
TTIPI-TTAPA
Hotza heldu da eta
jendeahasiadaetxee-
tansuapizten.Horren
harira, Bortzirietako
HiriHondakinenMan-
komunitatetikoharta-
razidutenez,«horiara-
zo larria izaten ahal
da, errautsak zabo-
rrontzietara botatzen
direlako,etaongi itzal-
tzen ez badira, zabo-
rrontzi edo kamioiek
suhartzenahaldutela-
ko». Horregatik, suko
hautsak zaborrontzi-
ra bota baino lehen,
bustitzeko edo ongi
itzalitadaudelaziurta-
tzeko eskatu du Hiri
Hondakinen Manko-
munitateak.

GIZARTEA

GIZARTEA � 50 URTE BETE DITU ERAKUNDEAK

Adimen urritasuna dutenekin lanean
ari den Anfas boluntario bila dabil
Atentzio
goiztiarraren
programak 32
haur biltzen ditu
eskualdean

TTIPI-TTAPA
Adimen urritasuna

duten pertsonentzat la-
nean ari den erakundea
daAnfasetaurtehaube-
rezia izaten ari da, aur-
ten 50 urte bete direla-
ko 169 lagun elkartu eta
ezintasun psikikoa du-
ten erakundea sortu zu-
tenetik. Mende erdi be-
randuago, 2.926 baz-
kidediraeta5.000 lagun
baino gehiagok kolabo-
ratu dute elkartearekin.

1961ean sortu zene-
tik,adimenurritasunadu-
tenenetahauenfamilien
bizi-kalitatea hobetzea
izan da Anfasen helbu-
runagusia.2010ean,adi-
bidez, ezintasunaduten
1.200 laguni eskaini zie-
ten laguntza Nafarroan.
Baztan-BidasoanLesa-
ka, Doneztebe eta Eli-
zondon ditu egoitzak.

Hainbat dira hiru he-
rriotan eskaintzen diren
programaetazerbitzuak.

Alde batetik, atentzio
goiztiarraeskaintzenda
0-6urtekoentzako: esti-
mulazioglobala, logope-
dia,familiaribabesa,tras-
tornoa garapenean edo
izatekoarriskua...Honen
barne 32 haur daude
Baztan-Bidasoaldean,
horietatik 22, 0-3 bitar-
tekoak eta 10, 3-6 ur-
tekoak. Adaptazio abi-
leziakerelantzendira6-
16 urte artekoekin: abi-
lezia akademikoak eta
sozialak, hizkuntza eta
komunikazioa, orienta-
zioaetababesafamiliei...
Horrez gain, familiei la-

guntza ere eskaintzen
zaie.Batetik,guraso tal-
deetanhainbatalorretan
lan egiten dute urritik
ekainera. Bertzetik, adi-
menurritasunadutenen
ahizpa edo anaia-arre-
bentzat esperientziak
konpartitzekoaukeraiza-
tenda. Informazioapar-
tekatu,ezintasunaonar-
tu, zalantzak argitu edo
babesemozionalaema-
teko saioak urritik ekai-
nera egiten dira.
Ipuin-kontaketa ere

lantzen du Anfasek eta
informazioetaaholku-
laritzazerbitzuaerees-

kaintzen die familiei, in-
formazioaeman,konpai-
nia egin eta aholkatuz.
Kanpaldiak ere egi-

ten dituzte gaztetxoek
udan. Gisa honetara,
koordinatzaileetabolun-
tarioenlanariesker,hain-
bat jarduera egiteko au-
kera dute. Eta azkenik,
Anfaseko familia, lagun
eta adimen urritasuna
dutenenabesbatzabat
erebadago.Urritik ekai-
nerahilabetekolarunbat
batean elkartzen dira.

Eta guztia aitzinera
ateratzeko ezinbertze-
koak dira boluntarioak

ARGAZKIA: ANFAS
Hainbat jarduera egiteko aukera dute adimen urritasuna duten neska-mutikoek Anfasekin.

–eskualdeanbortz–.Eta
horixedaAnfasenbehar
dutena: boluntarioak.
Norbait interesatuaego-
nez gero: 680 459796,
636804504edovolunta-
riado@anfasnavarra.org.
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BAINUGELAK

Etxean spa bat sortzeko ideia batzuk

Bainugelek gero eta garran-
tzia handiagoa dute etxeetan.
Etaezdaharritzekoa. Izanere,
egunerokoerrutinatik ihesegi-
teko aukera paregabea es-
kaintzendigutebainugelamo-
dernoek.Atsedenhartuetaer-
laxatzeko leku paregabea da
bainugela.

Ezaugarribereziakdituztenkomunak,
apar artean bainu lasaigarria hartze-
ko aukera eskaintzen duten bainera
zabalak, apaingarriak, lore lehorrak,
garbitzekoerrazakdirenestaldurak...

• Erritmo bizian bizi gara. Goizean goizetik harat eta ho-
nat gabiltza, atsedena hartzeko tarterik gabe. Horre-
gatik, ongi datorkigu etxean atseden hartzeko leku
egoki bat izatea. Etamaiz oharkabean pasatzen ba-
zaigu ere, detaile txiki batzuk izugarri lagundukodi-
gute horretan. Lurrindun kandelak, konparaziora,
aukera ona dira.

• Bainugeletan minimalismoak indar handia du. Tono
neutroak, edota egur naturalaren eta lakatuen arteko
konbinazioak arras egokiak dira. Harri itxurako estaldu-
rak ere aukera paregabea dira.

• Lekuari ahalik eta etekin handiena atera behar zaio. Hori dela-eta, tiradera edo kaxoi
higigarridun altzariek indar handia hartu dute, aisa gauza gehiago sartzen delako.

• Bakterien kontrako material berriak egokiak dira bainugeletan. Garbitzen errazak di-
ra, eta kolore sorta zabala eskaintzen dute.

• Lur kolorean lakatutako altzariak moda-modan daude. Urdin turkesa kolorea eta ko-
lore leunak ongi onartzen dituzte altzari horiek. Azken ukitu bat emateko, diseinuzko
txorrotak eta komun erdian jartzen diren bainu ontzi klasikoak aukera ona dira.
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SUKALDEAK

Espazioa, ergonomia eta funtzionalitatea
hartu behar dira kontuan
Modu egokian anto-
latuta badago, eroso
eginen duzu lan eta
atzera-aurrerakmu-
rriztuko dituzu.

Sukaldearenplangintzaegi-
terakoan, lehentasuna hiru
premisekedukikodute:ero-
sotasunak, zirkulazioak eta
ergonomiak. Horiek denak
estetikari gailenduko zaiz-
kio, nahiz eta, logikoki, kon-
trajarriak egon ez. Neurtu
ongi duzun espazioa eta es-
katu profesionalari sukaldearen antolaketa
zurebeharretarahobekienegokitzendensis-
temaz aholkatzeko: sukaldea isletarekin, pe-
nintsularekin, bloketan, “C” edo “U” itxura-
rekin eta, baita, lineala ere. Hortik aurrera,
zure sukaldea proiektatzen has zintezke.

Kontuan hartu behar duzu espazioa ongi an-
tolatzeak oinarrizko hiru arauak aplikatzeko
aukera emanen dizula. Horretarako, biltegi-
ratze-zona (despentsa,hozkailua…), urenzo-
na (harraska, ontzi-garbigailua) eta suaren
zona eremu bakar batean lotu behar dituzu.
Zure sukaldea ttikia eta estua bada, antolaketa egokiena lerro zuzenean izanen da.



ITURGINTZA

Txorrota termostatikoak
Uraren tenperatura gure beharretara egokitzea arras
garrantzitsua da dutxa edo bainu lasai bat hartzeko

Garaibatekotxorrotekin,urho-
tzari eta beroari neurria hartu
beharrazaiogustukotenpera-
tutalortuarte; txorrotarenbar-
neko gailu batek nahasten di-
tu bi emariak, hotza eta beroa.

Txorrota termostatikoekin, al-
diz, aski damugimendu baka-
rraegitea,aukeraematenbai-
tute urari guk nahi dugun ten-
peratura jartzeko(graduakze-
haztekogailubatekarriohidu-
te). Sistemahorri esker, azka-
rrago eta erosoago ibiliko ga-
ra, eta norbaitek etxeko beste
txorrotaren bat irekitzen badu ere, uraren tenperatura ez da aldatuko; txorrota itxi eta
xaboia eman ondotik ere, lehengo tenperatura ber-
bera ekarriko du urak. Beraz, aitzakiarik ez dago ur
guttiago gastatzeko, eta ingurumenaren alde bero-
bero segitzeko.
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ENERGIA-GASTUA MURRIZTEKO AHOLKUAK

Watt guttiago eta kontzientzia gehiago

Lehenik eta behin, bada arau nagusi bat bis-
ta-bistakoa dena: energia aurrezteko modu-
rik (eko)logikoena, energiarik ez kontsumi-
tzea da, edo, gutienez, zentzu pixka batekin
egitea. Ez da arraroa izaten, konparaziora, lo-
gela batean inor egon ez, eta argiak piztuta
edukitzea,edoneguankamisetarekinetaudan
jertsearekin ibiltzea, berogailua eta aire giro-
tua neurriz kanpo erabiltzen direlako.

Etxetresnaelektrikoekkontsumitzenduteenergiarikgehien:argindarretangastatzende-
naren%65 zenbaitetan. Baina guztiek ez dute berdin kontsumitzen. Berogailuak alde ba-

tera utzita, hozkailu eta
izozkailuek argindar guz-
tiaren % 19 kontsumitzen
dute. Hori dela eta, ga-
rrantzitsua da neurri ego-
kia duen bat erostea, eta
energia-eraginkortasun
gehien daukanetakoa: A
motakoa edo hortik gora-
koa (A+, A++...).

Etxetresnarik eraginko-
rrenak garestiagoak dira,
baina lau urteren buruan
amortizatzen da hasiera-
ko inbertsioa. Tresna ho-
riekhamarurtekobizia iza-
ten dute, batez beste, eta
denbora horretan, etxe-
tresna ez-eraginkor bate-
kin alderatuta, argindar
kontsumoguztiaren%74,7
aurreztea lortzen da tres-
na eraginkorrekin.

Energia-kontsumoagutti-
tzeko, adibidez, hozkailu
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Aholku erraz batzuei
erreparatuz, argindarraren
faktura jautsiko dugu eta
energia-gastuak
ingurumenean zer-nolako
eragin larria duen jabetuko
gara.



baten kontsumoa, neurri egokia da tresna hori leku fresko eta ongi haizeztatu batean
jartzea, atzeko aldea garbi edukitzea edo izotz-kapa hirumilimetrokoa egin aurretik des-
izoztea. Ahalik eta guttienetan irekitzea eta ateetako gomak aldatzea ere bai, ongi ixten
ez badira; jaki beroak ez sartzea; elikagaiak hozkailuan desizoztea, haien hotzari eteki-
na ateratzeko; eta hozkailua 3-5º gradu artean edukitzea eta izozkailua -18º eta -15º ar-
tean. Horiek dira funtsezko aholkuak, hozkailu batek energia gutiago kontsumitzeko.

EENNEERRGGIIAA--ZZUURRRRUUPPAATTZZAAIILLEEAAKK
Telebista: Telebista berri hauek
banpiro energetiko aseezinak dira:
stand by egoeran edo pausaldian
daudela, energia xurgatzen dute
eguneko 24 orduetan, nahiz eta inor 
ez egon hari begira, eta pausaldi-
ko kontsumoa gastu guztiaren
%15ekoa izan liteke. Horregatik,
gainerako tresna elektrikoekin ger-
tatzen den bezala, eraginkorrenak
hautatu, stand by egoera saihestu
eta itzali erabiltzen ez direnean.
Ordenagailua: Ordenagailuak ere
modu ekologikoagoan erabiltzen
saiatu behar da: pantaila itzali behar da 20 minutu baino gehiago eginen baditugu erabi-
li gabe, eta ordenagailu osoa itzali baldin eta 2 orduz edo gehiagoz ez badugu erabiliko.
Teknologia berriak lagungarri izan dira argindar gutiago gastatzeko; kontagailu adimen-
dunek, adibidez, denbora errealean zenbat argindar kontsumitzen den erakusten dute.

Garbigailua: Erabil tzen duten argindarraren
%80-90, ura berotzeko izaten da. Garbi gailurik
eraginkorrenak erabiltzeaz gain, ur hotzarekin
dabiltzan programak hautatu behar dira, ho-
riek izaten dira-eta, gainera, egokienak lixiba
mota gehienentzat. Garrantzi tsua da garbigai-
lua ahalik eta gehien betetzea edo, gutienez,
karga-erdiko programak erabil tzea, zentrifu-
gatu eta arropak eguzkitan lehortzea, lehor-
gailuak saihesteko, eta horrez gain, urari kal -
tzioa ken tzekoak erabiltzea ere komeni da, eta
iragazkia garbi eduki tzea. Lehorgailua edukiz
gero, hori ere eraginkorren sailekoa izatea ko-
meni da, eta ezinbesteko denean erabiltzea,
ahal bezainbat betetzea.
Ontzi-garbigailua::Argindar-gastuaren % 2 egi-

ten du, baina platerak eskuz ur beroarekin garbitzea baino merkeagoa da, baldin eta gar-
bigailuentzat eman ditugun aholku berei jarraitzen badiegu.
Sukaldea: Elikagaiak prestatzeko ere, energia dezente behar izaten da (% 11); etxe batzu -
etan argindarra erabiltzen dute, eta gas naturala bertzetan. Kontsumoa guttitzeko, sua
bera baino hondo handiagoa duten ontziak erabil daitezke, eltzeei tapa jarri, A motako
labeak erabili eta behar denean baino ez ireki horien atea, espres ontzietan prestatu ja-
kiak; plaka elektrikoak dituenak, irakiten hasi baino lehentxeago itzal dezake sua, eta ga-
sa duenak, berriz, sua apaldu behar du ura irakiten hasten denean.
Etxetresna elektriko txikiak:: Beroa ematen duten tresna elektriko txikiek (lisaburdina,
txigorgailua edo ile-lehorgailua) energia dezente behar izaten dute. Tresna horiek aha-
lik eta gutxien erabiltzea komeni da. Latak irekitzekoak, zukugailuak edo telefonoak, adi-
bidez, badira argindarrik gabe dabiltzanak ere. Hala ere, tresna horietako batzuk aski
egokiak izan daitezke. Mikrouhin-labe batek, adibidez, ohiko labe batek baino denbora
guttiago behar izaten du, eta energia ere, % 60-70 inguru aurrezten du. Eta bizarra egi-
teko makina elektrikoak egokiagoak dira erabili eta botatzekoak baino, ur berorik ez de-
lako behar izaten eta hondakinak ere guttiago sortzen direlako.
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Telebistak stand by edo pausaldian daudenean
ere energia xurgatzen ari dira.

Stand by edo pausaldian dauden etxe-
tresnak itzaltzen ahal dira gisa honeta-
ko entxufe edo lokia batekin.
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Dekorazioa: estetikoa
eta funtzionala
Krisi garaian murgilduta gaudenez,
aurtengo joeretan garrantzi handia
hartuko du birziklatzea oinarri duen
dekorazio estiloak
Dekorazioak bi ezaugarri izan behar ditu: esteti-
koa eta funtzionala izatea. Aukera zabala dagoen
arren, adituek esan digutenez, arriskatzeko ohi-
tura gutxi dago. Hori dela-eta, aurtengo joeretan
bi koloreko konbinazioak ikusiko dira orokorre-
an. Kolore biziak gehigarrietarako geratuko dira;
sofaren kuxinetarako, adibidez. 

KKRRIISSII GGAARRAAIIRRAAKKOO
Krisi garaian gaudenez, inoiz baino garrantzi handiagoa hartuko du birziklatzeak. Objek-
tu zaharrekin egindako apaingarriak, erabiltzen ez dugun baxerarekin prestatutako lo-
rontziak... Aukera zabala dago, beti ere irudimenari buelta batzuk emanez gero.
Bestalde, izaera futurista ere eman diezaiokegu dekorazioari, etxe modernoa nahi iza-
nez gero. Estiloen nahasketa da beste aukera bat: portugaldarra, frantziarra... Harria eta
zura erabiliz, bertzalde, naturarekin lotutako dekorazioa erdietsiko dugu.

Zer dira instalazio geotermikoak?
Energia geotermikoa lurraren barnean dagoen beroa da 

Zapaltzen dugun lurraren
azpian tenperaturak gora
egiten du sakonerarekin ba-
tera eta bero hau aprobe -
txatuz lortzen da energia
geo termikoa. Tenperatura-
ren arabera sailkatzen da:
• Tenperatura altukoa (150-
400ºC) – Erabilera: Ohiko
planta elektrikoak.

• Tenperatura ertaina (70-
150ºC) – Erabilera: Ziklo
bitarra duten planta elektrikoak

• Tenperatura baxua (50-70ºC) – Ur termaletatik, sumendi eremuetatik eta sakoneko bil-
tegi sedimentarioetatik lortzen da. Erabilpena: Bainuetxeak, Akuikultura, Barrutieta-
ko beroa.

• Tenperatura oso baxua (20-50ºC) – Lurpetik ateratzen da (urarekin edo urik gabe) eta
lur-azpiko uretatik. Erabilpena: Klimatizazioa.

Geotermia sistemak lurrean dauden energia berriztagarriak baliatzeko modu errenta-
garri eta eraginkorrak dira. Gaur egun eskura dugun teknologiari esker, energia berriz-
tagarri hau erraz lortu eta aprobetxa daikete beroa ekoizteko. Energia geotermikoaren
abantaila nagusiak honako hauek dira:
• Beroa sortzean, ohiko sistemekin alderatuz, instalazio geotermiko batek %70erainoko
aurrezpen ekonomikoa ekarriko du.

• Instalazio sendo eta errazak dira. Zirkuito itxian funtzionatzen dute eta ez dute mante-
nu premiarik.

• Energia berriztagarria denez, Administrazio Publikoaren laguntza programa desberdi-
netako diru-laguntzetara lotuta dago.
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DIRU-LAGUNTZAK

Etxeak zaharberritzeko diru-laguntzen
baldintzak ‘gogortu’ dituzte orain
2011ko urriaren 7an argitaratu den Foru De-
kretutik ondorioztatzen denez, etxebizitzak
zaharberritzeko Nafarroako Gobernutik ema-
ten dituzten diru-laguntzetara biltzeko be-
tebeharrak ‘gogortu’ egin dituzte orain arte
zeuden baldintzekin alderatuz gero. Orain-
goz, honako betebehar hauek konplitu be-
harko ditu eskaera egin nahi duenak:
—Ohiko etxebizitza izan behar du, norbera
bizi den etxea, alegia.

—Etxebizitzak 1155 uurrttee bbaaiinnoo ggeehhiiaaggoo behar
ditu izan (orain arte 12 urte zen).

—GGuuttttiieenneekkoo aauurrrreekkoonnttuuaa 44..000000 eeuurrookkooaa BEZ gabe. (Orain arte 3.000 eurokoa zen).
—Obra hasi gabe egon behar da, guttienez 2 hilabete lehenago.

Orohar, diru-laguntzen portzentajeak jautsi egin dira, 65 urte baino gehiagokoen ka-
suan izan ezik.

DDIIRRUU--LLAAGGUUNNTTZZAAKK DDIITTUUZZTTEENN OOBBRRAAKK
—Leihoak eta kontraleihoak aldatzeko
—Galdarak aldatzeko
—Berogailua jartzeko edo aldatzeko
—Instalazioen berrikuntzak (elektrizitatea, iturgintza,…)
—Fatxadak berritzeko
—Hodiak eta txorrotak aldatzeko
—Teilatua berritzeko
—Lehendik dagoen eraikin batean etxebizitza berri bat egiteko
—Bizigarritasun baldintzak hobetzen dituzten etxe-barneko obrak
—Elbarriendako egokitzapenak
—Igogailuen instalazioa

Kontuan hartzekoa  da ere, Nasursak Donezteben duen bulegoaren bitartez (948456103)
edo Leitzaldeko herritarrentzat Leitzako Udaletxean (948510009) galdetuz, espedien-
teak tramitatu eta diru-laguntzak lortzeaz gain, abantaila duen mailegua eskatzeko
aukera ematen dela eta, horrek, errentaren aitorpenean desgrabatzeko balio duela.

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

22001100::   ETXEBIZITZEN BARNE ERREFORMAK (Prozedura laburtua)
Herria Espediente kop. Etxebizitza kop. Aurrekontua Diru-laguntza
ARANTZA 1 1 15.000 3.000
BAZTAN 14 14 15.000 3.000
BEINTZA-LABAIEN 1 1 84.704 29.385
BERA 6 6 77.298 14.660
BERTIZARANA 7 7 108.867 20.400
DONAMARIA 2 2 21.000 4.200
DONEZTEBE 5 5 50.000 8.800
ERATSUN 1 1 8.000 1.600
ETXALAR 1 1 19.000 3.000
GOIZUETA 1 1 7.194 1.439
IGANTZI 1 1 6.000 1.200
LEITZA 1 1 6.831 1.366
LESAKA 3 3 53.938 8.200
SUNBILLA 1 1 10.000 2.000
URROZ 2 2 42.541 6.000
Denetara 47 47 614.915 112.451

Etxe barneko obrendako laguntzak aparte tramitatzen dira. Sistema sinple edo labu-
rragoa da. Koadroan ageri dira 2010ean tramitatutako laguntzak udalerrika banatuak.
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BBIIZZIIGGAARRRRIITTAASSUUNN--ZZEEDDUULLAAKK
2010ean Nasursak Donezteben duen bulegoaren bitartez 24 zedula eman ziren (2009an
16 ziren). Datu hori Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zuga-
rramurdiko udalerriei dagokio. Derrigorrezkoa den agiri horren bitartez ziurtatzen da
etxebizitza batek betetzen dituela Nafarroako Gobernuak eskatzen dituen gutieneko
bizigarritasun baldintzak.
Azkenik, etxeak zaharberritu eta horretarako dauden diru-laguntzen inguruan za-
lantzak argitzeko 591 kontsulta atenditu zituzten 2010ean Nasursak Donezteben duen
bulegoan.

22001100::   ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Herria Espediente kop. Etxebizitza kop. Aurrekontua Diru-laguntza
ARANO 1 1 16.965 6.786
ARANTZA 12 12 352.716 123.627
ARESO 2 2 37.493 11.982
BAZTAN 79 119 2.852.958 772.037
BEINTZA-LABAIEN 4 4 84.704 29.385
BERA 23 24 617.554 111.482
BERTIZARANA 12 13 426.108 95.441
DONAMARIA 3 3 86.354 22.737
DONEZTEBE 18 53 352.836 110.581
ELGORRIAGA 3 3 37.644 15.377
ERATSUN 1 2 10.679 4.272
ETXALAR 5 5 82.645 22.888
EZKURRA 3 3 197.127 50.267
GOIZUETA 22 38 790.643 209.734
IGANTZI 13 14 377.051 110.496
ITUREN 6 6 85.514 31.016
LEITZA 43 179 3.474.230 1.335.320
LESAKA 19 34 427.179 123.020
OIZ 0 0 0 0
SALDIAS 2 2 47.041 12.529
SUNBILLA 11 11 267.460 84.113
URDAZUBI 4 4 278.089 63.535
URROZ 0 0 0 0
ZUBIETA 4 4 130.448 49.445
ZUGARRAMURDI 2 2 37.010 13.375
Denetara 292 538 11.070.450 3.409.445

Koadro honetan ageri diren datuen arabera, 2010ean kasik 3,5 milioi euro eskuratu
ziren gure herrietan etxeak zaharberritu edo hobetzeko diru-laguntzetan. Horietako
batzuk igogailuak jartzeko baliatu zituzten.
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EETTXXEEBBIIZZIITTZZEENN BBAATTEEZZ BBEESSTTEEKKOO PPRREEZZIIOOAA NNAAFFAARRRROOAANN
Datuak: www.fotocasa.es

SALMENTA PREZIOAK

Etxebizitza librearen prezioa merkeago
da hilabetetik hilabetera 

Nafarroako etxebizitzek 2007ko lehenbiziko hi-
labetetan hartu zuten preziorik altuena: batez
beste, 2.951 euro metro kuadroko ordaindu zi-
ren orduan. Kopuru horretatik abiatuta, 2008an
hasi zen prezioen jautsiera eta, geroztik, krisi
ekonomikoaren eztandarekin eta batez ere etxe -
gintzaren eta inmobiliarien krisiarekin bat egi-
nez, jautsiera nabarmenagoa bihurtu da. Izan
ere, 2007tik 2011ra doan epean prezioak %21,07
jautsi dira Nafarroan.
Denboran hurbilago etorrita, Espainiako Esta-
tistika Institutuak jakitera eman duenez, etxe-
bizitzaren prezioa %7,6 merkatu da Nafarroan 2011ko bigarren hiruhilekoan, aurreko
urteko epe beraren aldean.
Tasaciones y Consultoría enpresaren arabera, 2011ko urte hasieran Iruñea zen Nafa-
rroan etxebizitzarik garestienak zituen hiria (2.961 euro/m2). Ondotik zegoen Barañain
(2.704 euro/m2), Uharte (2.568 euro/m2) eta Zizur Nagusia (2.537 euro/m2). Bertze mu-
turrean daude Tafalla eta Erriberri/Olite (batez beste 1.947 euro/m2)

BBIIDDAASSOOAALLDDEEKKOO HHEERRRRIIEETTAANN
Etxebizitzen merkatua kasik geldirik dago gure inguruan eta horrek gogor eragiten ari
die sektore horretako enpresei. Dagoen mugimendu ttikiaren nondik-norakoaz ideia
bat egiteko, 2011ko lehen sei hilabetetan 22 etxebizitza saldu ziren Baztanen; Donez-
teben 4 (guztiak bigarren eskukoak); Lesakan 3 (denak bigarren eskukoak) eta Etxala-
rren bat. Bertze salmentaren bat edo bertze egin izanen da bertze herriren batean ere
baina, bada inolako salmentarik egin ez den herririk.

Prezioek behera egiten ari
dira gelditu gabe. 
Beti ere batez besteko 
prezioez ari garela ahaztu
gabe, 2010eko azaroan
metro kuadroak 2.524 euro
balio zuen Nafarroan. Urte
bat beranduago, 2.329 euro
balio du.
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ETXEGINTZA

Arkitektura bioklimatikoak etxebizitzen
etorkizuna markatuko du
Arkitektura bioklimatikoa, green buil-
ding, eko-etxebizitzak… euren arte-
an desberdintasun ttikiak eta antze-
kotasun handiak dituzten kontzep-
tuak  dira. Adibidez, diseinuko solu-
zio zehatzak proposatzea, zenbait
faktoretara egokituta, konparaziora,
lurzatiaren kokapenera edo tokiko
klimara. Gisa horretara, eraikinak ahalik eta energia gehien aurreztea da helburua,
erosotasun-maila handiagoak eskainiz. Irizpide bioklimatikoei jarraituz, energiaren
kontsumoan %70era bitarteko aurrezpenak lor daitezke.  

ZZeeiinn ddiirraa eettxxeebbiizziittzzaa bbaatt bbiiookklliimmaattiikkoo bbiihhuurrttzzeenn dduutteenn eelleemmeennttuuaakk??

11.. EERRAAIIKKUUNNTTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAARREENN DDIISSEEIINNUUAA
Etxebizitza bat hutsetik hastearen edo egina den bat egokitzearen artean, bigarrena
aukeratzea gomendatzen da; gehiago aurrezten ahal delako. Gainerakoan, ingurume-
nean eragin ttikia sortzen duten materialak, naturalak, iturburua hurbil dutenak eta
ahalik eta estandarizatuenak erabili behar dira.

22.. OORRIIEENNTTAAZZIIOOAA
Etxearen leihoak eta abar, etxeak jasotzen duen eguzkiaren arabera dimentsionatu
behar dira. Adibidez, hegoaldera dauden fatxadek neguan eguzkiaren ekarpenak ja-
sotzeko aukera eta, udan, eguzkitik babesteko babesgailuak eskaini behar dituzte.
Orientazio onenak okupazio handiena duten gelentzako uztea da oina rrizko araua, ka-
surako, egongelarentzat edo sukaldearentzat.

33.. AAIIRREEZZTTAAPPEENNAA
Eraikin bioklimatikoak bi fatxaden arteko aireztapen gurutzatua eduki behar du, ide-
alki aurkajarrita, etxea modu naturalean aireztatzeko eta klimatizatzeko aski izanen-
den kanpoko aire-emaria lortzeko.

Teknologia berriak tradizionalekin
konbinatuko dira helburu bakar
batekin: ingurumenean ahalik eta
eraginik ttikiena izatea, etxe 
horretan bizi direnen osasunean
pentsatzen den bitartean
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44.. IISSOOLLAAMMEENNDDUUAA
Ezinbestekoa da alferrikako hotz- eta bero-ihesak ekiditeko. Horretarako, etxe bizitzek
tratatutako paretez eta leihoez hornituta egon behar dute.

55.. UURRAA
Ugariak dira ura modu iraunkorrean kontsumitzeko jar daitezkeen neurriak: 6 litro bai-
no gehiago ez duten eta deskarga ponderatuko komunak; euri-urak biltzea eta lorate-
giak ureztatzeko erabiltzea; ikuzgailu, ontzi-garbigailu, bainu-ontzi edo dutxako ur gri-
sak komunean deskargatzeko berrerabiltzea.

66.. BBEERRRRIIZZTTAAGGAARRRRIIEENN AALLDDEEKKOO AAUUKKEERRAA   
Eguzki-energia termikoaz gain (nahitaezkoa ur bero sanitariorako), ber tze zenbait ener-
gia berriztagarri ere aintzat har daitezke: eguzki-energia fotovoltaikoa, geotermia, eoli-
koa eta eraikinari aplika dakiokeen biomasa. Azken helburua ahalik eta energia-autoas-
kitasun mailarik handiena lortzea da. 

77.. AARRGGIIZZTTAAPPEENN NNAATTUURRAALLAA
Etxearen banaketarekin argi naturalaren sarrera ahalik eta gehien aprobetxatu behar da
argi elektrikoen erabilera murrizteko. Saiatu etxeko gelak kanpora eman dezaten.

88.. AAUURRRREEIINNSSTTAALLAAZZIIOO DDOOMMOOTTIIKKOOAA
Teknologia berriak oso baliagarriak izan daitezke. Domotika etxebizitzari aplikatuta alia-
tu bikaina izan daiteke energia aurrezteko.

Lastozko paretak zurezko
egitura baten barnean
eraikitzen dira. Estima
handia hartzen ari dira

termikoki arras eraginko-
rrak eta merkeak 

direlako.
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 KOLOREAK

Kolore egokia gela bakoitzerako
Haurren eta gazteen gelan/estudioan
sormena sus tatzea izanen da helbu-
ru nagusia; beraz, kolore laranjak,
berdeak edo horiak aukeratu behar-
ko dira; tonalitate alaiak, beroak eta
energetikoak, haien gama suabeenak 
hautatuz leundu daitezkeenak. 

Patxada, egonkortasuna eta ongizatea dira atsedenerako gure aliaturik one-
nak; beraz, logeletarako, kolore zuriak eta urdinak primerakoak izanen di-
ra, la sai tasuna eta patxada ematen baitute. Egongelan, bi efektuekin joka
dezakegu eta, horrela, gogo-aldarte ezberdinak orekatzen lagunduko digu-
ten kontraste egokiak aukeratu.

AAUUKKEERRAARREENN GGAAKKOOAAKK
Etxean kolore egokiekin asmatzeko, hainbat alderdi baloratu behar dituzu:
argiztapena erabakigarria da eta gama bat edo bestea aukeratzeko orduan
kontuan hartu beharko duzu; tonalitate alaiek, beroek eta energetikoek (ho-
riak, laranjak, gorriak) sormena sustatzen dute; eta kolore hotzek –urdi-
nak, berdeak, moreak– patxada, egonkortasuna eta ongizatea eskaintzen
dituzte. Konbinazio monokromatikoak apustu seguruak dira; aldiz, kon-
trastean oinarritutako nahasketak arriskutsuagoak izanen dira, haustura-
eta aldaketa-jarrerak bultzatzen baitituzte.  Zuriek eta tonalitate argiek es-
pazioari zabaltasun sentsazioa ematen diete; beraz, gela txikietarako ko-
lore egokiak dira.

KKOOLLOORREE EERRAAGGIINNKKOORRRRAAKK
Gelako argiztapen naturala indartzen eta argiztapen elektrikoaren piztue-
ra atzeratzen dutenak dira. Zuria da kolore eraginkor nagusia, argiaren au-
rrean sentikortasun handia duena eta beti emozio eta sentsazio positibo-
ak transmititzen dituena. Zuriarekin beti asmatuko da, purutasuna, garbi-
tasuna, soiltasuna eta apaltasuna sinbolizatzen baititu. Beste kolore era-
ginkor batzuk, islatu dezaketen argi-kopuruaren eta, beraz, gelei ematen
dien argitasunaren arabera, marfila, horia, arrosa, beixa, gris argia eta urre
kolorea dira.

Bakoitzak gogoko dituen 
koloreak zein diren alde
batera utzita, beti daude
espazio bakoitzerako 
egokiak diren koloreak
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SOLAIRUAK

Zuraren imitazioa nagusi etxe berrietan
Imitaziozko zolak berotasuna, elegantzia eta 
erosotasuna eskaintzen dizkio bezeroari

Tendentziak mantendu eginen dira. Batez ere, zuraren imitazioa izanen da salduko de-
na; solairurako zein etxea apaintzeko balio du, gainera. Batez ere, etxe berrietan nagusi -
tzen ari da joera hau. Honelako zolek berotasuna, elegantzia, konforta edo erosotasu-
naz gainera, epe luzerako iraunkortasuna eskain tzen dute; mantenu egokia eskainiz ge-
ro, bizitza osoan ere iraun dezakete. Material sendoa izan arren, modu egokian garbitu
behar da, eta, horrez gainera, elikatu ere egin behar da. 
Zuraren imitazioaz aparte, badira bestelako joerak ere. Koloreari dagokionez, minima-
lismoak indarrean segituko du; zuriak eta beltzak usu ikusiko dira, beraz. Amaitzeko,
azuleju dekoratuak ere aipatu behar dira. Estilo honetan malba eta arrosa koloreak na-
gusituko dira, gehienbat.

ARMAIRUAK

Norbere gustuko armairu
pertsonalizatuak

Pareta-armairuetan inprimatu foto-
grafikoak gero eta gehiago ikusten di-
ra; norberak nahi duen argazkia era-
man eta huraxe inprimatu daiteke ar-
mairuko ateetan.

Paretan sartutako armairuetan kanpotik ikusten
den egitura bakarra atea denez, horiek inprimatu
fotografikoekin apaintzeko joera zabaltzen ari da.
Horrela, armairu pertsonalizatuak sortzen dira,

norbere gustukoak. Dendetan inprimatuak izan daitezkeen hainbat argazki edo irudiz
osatutako bilduma izaten dute, baina nahi duenak bere gustuko argazkia eraman eta
armairuko atean huraxe inprimatzea eska dezake.
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GARAJEKO ATEAK

Aukera desberdinak etxearen arabera
Garajeko atea aukeratzerakoan, etxearen estiloak eta diseinuak
erabat baldintzatzen dute erabakia, gehienetan etxearen estiloa
segitzen duen atea aukeratzen baita 

Atearen materiala eta irekitzeko zein ixteko sistemak dira atea aukeratzerakoan kon-
tuan eduki beharreko ezaugarriak. Ate automatikoetan erabiltzen diren material nor-
malenak burdin galbanizatua, burdin forjatua, aluminioa eta egurra dira. Beira-zuntza
ere erabiltzen da, baina ez du bertze materialek duten bezainbertzeko iraunkortasun,

erresistentzia eta segurtasunik eskaintzen.
Atearen neurriak, funtzionaltasunak, itxurak,
diseinuak eta irekitzeko zein ixteko sistemak
baldintzatuko dute prezioa.

IIRREEKKIITTZZEE SSIISSTTEEMMAAKK
Funtsean, atea irekitzeko 4 sistema daude: xa-
flaka bat bertzearen ondoan biltzen diren (go-
rantz edo aldeetara) panelez osatutako ate bil-
garriak, panel bakarraz osatutako goraka ire-
kitzen diren ateak, ate batienteak horizontale-
an 90 gradu irekitzen direnak eta ate irristai-
luak.
Panel desberdinez osatutako ate bilgarriak, sa-
bairantz irekitzen direnez, espazio gutti har -
tzen dute eta arras egokiak dira sabai altua du-
ten garaje txikietarako.
Pieza bakarreko ate irristailuak, garaje txikie-
tarako ere egokiak dira, paretatik hurbil gel-
ditzen direlako. Baina etxearen segurtasuna
bermatzeko hobekien funtzionatzen duten ate-
ak ate altxagarri automatikoak dira. Hainbatek
modelo hau aukeratzen du.
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LOGELAK

Gordetzen diren oheak, tokia irabazteko
Armairu gainean, barnean, literetan, paretaren kontra plegatuta...
ohe mota ugari daude umeen logeletarako. 
Helburua: espazio libre gehiago irabaztea

Litera edo kabi-ohetan modelo ugari daude mer-
katuan: gero eta gehiago jokatzen da altzariekin,
eta armairu gainean ere ohe bat jartzeko lekua
egon daiteke. Bi eta hiru ohe ere jar daitezke
horre lako ohedun altzariekin. 

Armairu barnean sartzen diren oheak ere ba-
daude salgai, eta paretaren ondoan plegatuta ar-
mairuak baino altura txikiagoan gelditzen diren
oheak ere bai.

Kolore neutroak erabiltzen dira gehienbat, ume-
ak hazten direnean ere altzariek hor segituko du-
telako. Kolore biziekin konbinatzeko alfonbrak,
paretak eta ohe estalkiak erabiltzen dira.

Paretei dagokionez, lila eta pistatxo kolorez pin-
tatzea aukeratzen da hainbatetan. Papera eta
pinturarekin jokatzeko ohitura ere bada: pareta
bat paperarekin apaindu eta, gero, paper horre-
tako koloreak erabiliz bertze paretak pintatzeko.
Biniloak ere itsatsi daitezke, irudi koloretsuekin.

Gortinak ilunak, baina gardenak
Gortinetan hauxe da aurtengo moda: kolore ilunak (grisa, beltza…) baina argitasuna pa-
satzen uzten dutenak. Horrez gainera, azken urteetako joerari jarraituz, jauskera zu-
zeneko gortinak dira salduenak, bolumenik gabekoak. Estore edo japoniar estiloko gor-
tinek gero eta harrera hobea dute gazteengan. Adinean gora doazenek, ordea, gorputz
handiko gortinen alde egiten dute oraindik.
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GIZARTEA

EGURALDIA � AZAROKO LEHENBIZIKO ASTEBURUA

Azaro hasierako
euriek uholdeak
eta lur-eroriak
eragin dituzte
eskualdean
Errepideak ere
moztu behar
izan zituzten

TTIPI-TTAPA
Azaroko lehenbiziko

asteburuanegindakoeu-
riakuholdeak, lur-eroriak
eta bertzelako kalteak
eraginzitueneskualdean.
Etahala,Oronoz-Mugai-
riko suhiltzaile profesio-
nalek eta Bera, Lesaka,
Goizueta eta Leitzako
boluntarioek lana gogo-
tikeginbehar izanzuten.

LEITZALDEAN
Leitzan,Landabeikoa

inguruan gainezka egin
zuen Leitzaran errekak
eta baratzeak hartu zitu-
en. Sarrio lantegian ere
ura sartu zen, baita ber-
tzelokaletasotoetanere.
Leitzarako sarbidea ere
itxieginbehar izanzuten.

Goizueta, Leitza eta
Hernanirekin lotzen du-
enNA-4150errepideaere
itxi egin zuten, baita NA-
4014errepideaereAreso
parean, urak gainezka
egin eta hainbat putzu
sortu zituelako. Leitzan,
azkenean, ez zuen inork
bere etxetik atera behar
izan, baina badaezpada
Udalak Musunzar osta-
tuangauaematekoauke-
raemanzienbizilagunei.

BAZTAN-BIDASOA IBAIA
Bidasoa ibaiak bere

ibilbideosoanhartuzuen
altuera kontuan hartuz,
alerta gorrian izan zen.

Endarlatsan, erraterako,
zazpi metroko altuera
gainditu zuen. Elbete,
Arraioz eta Elizondon
uholdeak eragin zituen
euriak, karrikak, garaje-
ak, dendak eta sotoak
hartubaitzituenurak.Ibaia
Giltxaurdizubiarengaine-
tik pasatu zen Elizondon
eta Jaime Urrutia karri-
kan putzu handia egin
zen. Belateko errepide
zaharra ere itxi egin zen,
baita N-121-A errepide-
tik Lesakarako sarbidea
eta Etxalarko Benta eta
Igantziko Benta arteko
zatiaere.Gauzaberager-
tatu zen Oronoz eta
Otsondo eta Orabidea
lotzen dituen NA-4453
errepidearekin eta Etxa-
lartik Lizarietarako NA-
4400 errepidearekin.

URDAZURI ALDEA
Euri aunitzekin Urda-

zuri ibaiak gainezka egi-
tean, Senpere ere kalte-
tuaizanohidabainaaldi
honetan, ohi baino kalte
ttikiagoa izan da, segu-
ruenikLuberriakourtegi-
akuraunitzatxikizuelako.

LITRO METRO KOADROKO
Gorramendin metro

koadroko241,11litrobil-
du ziren azaroko lehen-
biziko asteburuan eta
bezperako haizeak 197
kilometroordukoabiadu-
rahartuzuen.Aranonme-
troko koadroko 290,1 li-
tro bildu ziren; Areson
212,5; Goizuetan 190;
Amaiurren 171,4 eta Le-
sakan 155 litro.

UTZITAKO ARGAZKIA

N-121A errepidea Bera parean.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Elizondon Txokotoko presa ingurua.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Goizuetako errepidea.

ARGAZKIA: MAPI KANFLANKA
Leitza inguruak.

ARGAZKIA: ANA GOÑI
Aresoko herrigunea.
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HEDABIDEAK

Bitartean,
gaztelera
zaintzeko saila
sortuko du

TTIPI-TTAPA
Azken urteotako joe-

rarenazkenurratsaeman
nahi du Nafarroako Go-
bernuakdatorrenurtean:
Euskarazkohedabideen-
tzakozituendirulaguntza
gero eta urriagoak eze-
rezeangelditukodirada-
torren urtean, baldin eta
2012rakoaurrekontupro-
posameneanjasotadau-
denak betetzen badira,
Gobernuak ez baitu so-
sik ere aurreikusi euska-
razko hedabideentzako.

Topaguneak eta Na-
farroako euskarazko he-
dabideeksalatudutenez,
«dirulaguntzahauekbeti
egondiraguttienekomai-
latik oso behera, baina
urterokomurrizketenaz-
ken kapitulua egin nahi
duteGobernukoardura-
dunekeuskarazkoheda-
bideekzutenbabesurrie-
gia guztiz desagertara-
ziz». Babes ekonomiko
ezari, gainera, «erreko-
nozimendu eza» gehitu
behar zaiola adierazi du-
te: «Nafarroako Gober-
nuakeuskarazkohedabi-
deak ikusezin bihurtzen
ditu, ez ditu berdintasu-
nean tratatzen ez infor-
mazioaridagokioneaneta
ez publizitate euskarri
moduan ere».

Bitartean, «gaztelera
etagaztelerazkohedabi-
deakbabestekoneurriek
bere horretan segitzen
dute», Topaguneak eta
Nafarroako euskarazko
hedabideek azaldu du-
tenez. Nafarroan emiti-

tzen duten hiru telebista
pribatuen artean –Canal
4,Canal6etaPopularte-
levision– hiru milioi euro
banatu izan ditu urtero
eta 2012rako aurrekon-
tu proposamenean 2,45
milioi euro aurreikusita
daude hiru telebista ho-
rientzat.Aldiz,euskarazko
hedabideentzako2012an
0euro iragarridituelago-
goratuduteTopaguneak
eta euskarazko hedabi-
deek. Gobernuak Nafa-
rroan publizitate insititu-
zionalean gastatzen du-
enpublizitateguztiagaz-
telerazkomedioetangas-
tatzenduelaerekritikatu
dute.

Hedabideez harata-
go, Gobernuak hezkun-
tzan gaztelera zaintzeko
saila sortzea ere «esan-
guratsua» dela iritzi dio-
te, «gobernu honek be-
rekudeaketaeremuandi-
tuen bi hizkuntza ofiza-
lenaurreanduenikuspe-
giaeta jarreraulertzeko».

Gobernuak 1986an
onartu zuen Euskararen
Legeazereezdiraahaztu
euskarazkohedabideak.
Legeak dio komunikabi-

deetan euskararen pre-
sentziasustatzekoNafa-
rroako Gobernuak diruz
eta materialez laguntze-
ko planak bideratuko di-
tuela. «Dirulaguntzapar-
tida aurrekontutik desa-
gertaraziznolabetekodu
Gobernuak legeak dioe-
na?, galdetu dute.

2011KOA MURRIZTU,
2012KOA DESAGERTARAZI

2011rakoonartuaze-
goendirupartidaeremu-

rriztuaduGobernuak,eta
hala, dirulaguntzaren bi-
garrenepealdian%35ez
dute jasoko Nafarroako
euskarazkohedabideek,
nahiz eta esleipena egi-
na egon. Horren ondotik
etorri da 2012ko aurre-
kontutik hedabideetan
euskara sustatzeko diru
partidadesagertzekoas-
moaren berria.

Euskarazko hedabi-
deen irudiko, «azken ur-
teotanGobernuakgizar-
teari eskaini dion iritzia
biziki interesatuada: ba-
dirudi euskarazko heda-
bideokbetikexakagabil-
tzala dirulaguntzen kon-
tuarekinetadirulaguntza
horietatikbizigarela.Irudi
luke 56 langileok ez dio-
gula zergen eta IRPFren
bidez ekarpenik egiten
Nafarroako ekonomiari.
Iritzi hori egia ez izateaz
gain, perbertsoa ere ba-
da», adierazi dute. «Izan
ere,Gobernutik jasotzen
dugunekarpenekonomi-
ko bakarra dirulaguntza
deialdihorietanbanatzen
dena da, ez bertzerik».
Euskarazko hedabideak
«presentzia dugun es-

kualdeetankontsumitue-
nak» izan arren, «Gober-
nuak ez gaitu kontuan
hartzen» gaineratu dute.

Gobernuaren eraba-
kiakpolitikoakdirelauste
duteeuskarazkohedabi-
deek:«Kasuhonetan,eta
erabaki horien ondorioz,
hedabideakekonomiko-
kiitolarrianutziditu.Kalte-
tuak, gurekin batera, na-
farherritarrokgara. Infor-
mazioaukeratzendugun
hizkuntzanjasotzekoes-
kubidea eta aukera gero
etamurritzagoadelako».

2008an, euskarazko
hedabideen egoera
egonkortzekohitzarmen
sinazezanexijituzionPar-
lamentuak Gobernuari,
tartean PSNren botoe-
kin.BainaGobernuakes-
kaerari «entzungor»egin
diola aipatu dute heda-
bideek. «Orain Gobern-
uanUPNetaPSNdaude,
nongelditudiraPSNren-
tzako eskaera horiek?».

Horrekinbatera,heda-
bideekeskarialuzatudie-
te Nafarroako gizarteari,
«egoera larriaren kon-
tzientzia hartzeko, eran-
tzukizunez jokatzekoeta
euskarazko hedabideak
babesteko». Baina baita
Gobernuan eta Parla-
mentuan dauden alder-
diei ere: «2012ko aurre-
kontuetanberezarrideza-
telahedabideetaneuska-
ra sustatzeko dirulagun-
tzadeialdia,etaekonomi-
koki duina izan dadila,
edoaurrekourteenpare-
koa guttienez. Eta hori
izan dadila lehen urratsa
behardugunhitzarmena
sinatzeko.2012koaurre-
kontua babesten duten
alderdiekeuskarazkohe-
dabideen heriotza-zigo-
rra sinatuko dute».

DIRULAGUNTZAK � 2012RAKO AURREKONTU PROPOSAMENA

Euskarazko hedabideak dirulaguntzarik
gabe utzi nahi ditu Gobernuak 2012an

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Urte onenean 300.000 euro banatu zituen Gobernuak 11 hedabideren artean. 2012an 0 euro.

EUSKARAZKO HEDABIDEAK
«2012ko aurrekontua
onartzen duten
alderdiek euskarazko
hedabideen heriotza-
zigorra sinatuko dute»

DATUA

0
EURO

aurreikusi ditu Nafarroako
Gobernuak euskarazko

hedabideentzako 2012rako.
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BERA

Eskaerak
azaroaren 30a
arte aurkez
daitezke

TTIPI-TTAPA
Herriko kirol eta kul-

tur elkarteentzako diru-
laguntzak eskatzeko
epea azaroaren 30ean
bukatuko da. Egun hori
bainoleheneskaerakHe-
rrikoEtxeanaurkeztube-
harko dira eta Udaletik
adierazi dutenez, epez
kanpo aurkeztutako es-
kaerakezdiraonartuko,
ezta Kultur Etxean, Ki-
roldegian edo e-postaz
aurkeztutakoak ere.

KIROL EKITALDIAK
Kirol ekitaldien kasu-

an,bi laguntzamota iza-
nen dira. Alde batetik,
denboraldi luzea duten
kirol jarduereetara bide-
ratuko da laguntza: liga
bat dutenak, urte osoan
egitendirenmendi irtee-
rak, astero entrenatzen
den kirolen bat... Ber-
tzetik, egun batean egi-
ten diren kirol ekitaldiak
subentzionatuko dira.

Denboraldi osoko ki-
rol praktiken inguruan,
dirulaguntza onartu eta
egunbatzuetaraegokitu-
tako kopuruaren %50a
emanenda,etaurtehon-
darrean, ebaluazio orria
entregatuta,gainerakoa.

Kirol ekitaldia egun
bateko kontua denez,
egiten den egunetik hu-

rrengo 30 egunen bar-
neanentregatubeharko
dira ebaluazio orria eta
memoria ekonomikoa.
Gero emanen da dirua.

KULTUR EKITALDIAK
Kultur ekitaldiak egi-

tendirenegunetikhasita,
hurrengo30egunenbar-
neanentregatubeharko
dira ebaluazio orria eta
memoria ekonomikoa.
Geroraordaindukozaie.

Bortzirietako Ipuin
lehiaketa abian

HerriLiburutegiaketa
Kultur Batzordeak Bor-
tzirietako Haur eta Gaz-
tetxoen Ipuin Lehiaketa
antolatuduteaurtenere.
Hirumailatansailkatudu-
te,adinarenarabera,Le-
henHezkuntzako3.mai-
latik hasi eta DBHko 2.
maila bitarte.

Gaia librea izanen da
etairudimena,txukunta-
suna, originaltasuna eta
hizkuntzaren aberasta-
suna baloratuko dira.
Idazkiak eskuz idatziak
izanbeharduteetaBor-
tzirietako biztanlea iza-
teabeharrezkoada,bai-
ta euskaraz aurkeztea
ere. Ipuinak jasotzeko
azken eguna abendua-

ren 2a izanen da eta sa-
ri banaketa abenduaren
16an eginen da.

Genaro Taldearen
batzar orokorra

GenaroTaldekobaz-
kideek ortziralean, hilak
25, ez-ohikobatzar oro-
korra eginen dute Xuga
ostatuan. Juntako kide-
en aldaketa izanen dute
hizpide.Lehenbizikodeia
19:30ean eta bigarrena
20:00etan egin dute.

Rock omenaldia
Larunbat honetan,

azaroak 26, rock ome-
naldia eginendagazte-
txean Fermin Iraola go-
goan.20:00etanhasita,
hainbat taldearikodira:
Noise hole, The sexty-
amebasexers, Ok ko-
rral-labanak-bigcrunch,
Borrokan, ADN, Xulu-
fraiaband,Jorge ‘snob’,
Petti eta Mugaldekoak
etaJuxe&izaskuntxala-
partin’bi.Eta00:00eta-

tik aitzinera, rock&roll
DJ maratoia izanen da
herriko ostatuetan.

Bertzalde, saltsa,
merengea... eta gisako
dantzen ikastaroaanto-
latu da gaztetxean, or-
tziralero 17:00etan.

Emakumeen
kontrako indarkeria

Azaroaren 25a Ema-
kumeenKontrako Indar-
keriaren Aurkako Na-
zioarteko Eguna da, eta
horrenharira,ortziral ho-
netanFamiliamailakoera-
sotzaileenprogramaNa-
farroan. Erasotzaileen
ezaugarriakhitzaldia iza-
nen da 18:00etan Bera-
landetan. Larunbatean,
Superheroinasantzerkia
ikusteko aukera izanen
daKultur Etxean, 19:00-
etan.BortzirietakoGizar-
teZerbitzuenMankomu-
nitateak antolatu ditu.

Martiko Sariak
Lomejordelasgastrono-

mia.comXIII.Kongresua-
ren barne, Martiko Sari-
akbanatudituberrikiBe-
rako enpresak.Hiru en-
presei eman die saria:
CruzcampoGranReser-
vari, El Navarrico kon-
tserba enpresari eta
Lavazza kafe enpresari.

Composites Gurea
saritua

Nafarroako Komer-
tzioetaIndustriaGanba-
rak Esportazio saria
Composites Gurea en-
presari eman dio, na-
zioarteko zabalkuntza
azkarraetaindartsuasa-
ritzeko, produkzioaren
%75aesportatzenbaitu.

Ricardo Barojakoen
boletoak

Ricardo Barojako 5.
eta 6. mailako ikasleek
boletoakjarridituztesal-
gai,elurretaraeginendu-
ten bidaiarako dirua bil-
tzeko.Abenduaren24an
eginen dute zozketa.

UDALA � DEIALDIA EGINA

Kirol eta kultur
elkarteentzako
dirulaguntzak
eskatzeko epea
zabalik dago

ARGAZKIA: Mª CARMEN IGARZABAL

Saharako bisita izan dute Labiaga ikastolan
Labiaga Ikastolan bisita berezi bat izan dute berriki. Sahararra den Fatimetu
ikastolara joan zen eta bere herriko kultura, ohiturak, dantzak, janariak eta ber-
tzelako jakingarriak nolakoak diren azaldu zizkien ikasleei. Bertzalde, DBHko
ikasleek Tolosako Laskorain ikastolako Batxillergoko talde baten bisita izan zu-
ten duela aste pare bat. Gipuzkoarrak Bera eta Lesakako ikasleen hizkera-eus-
kalkiaren ezaugarriak eta lagunarteko hizkuntza-ohiturak aztertzen aritu ziren.



HERRIZ HERRI | 39
ttipi-ttapa | 555 zbk.

2011.11.24

GIZARTEA

EUSKARA � EUSKARA ZERBITZUEN ESKUTIK

Kalean da Euskarazko
Produktuen Katalogo
berria paperean eta
sarean
200.000 ale
inguru
banatuko dira
Euskal Herrian

TTIPI-TTAPA
Urtekogaraihonetan

euskarazkoliburuak,mu-
sika edota bideoak ero-
si eta oparitzeko aukera
paregabea izaten dela
kontuan hartuz, Euska-
razkoProduktuenKata-
logoaren14.edizioaosa-
tu dute Euskal Herriko

ehunbatudaletamanko-
munitatetako Euskara
Zerbitzuk.

Gurasoentzakoeta16
urte bitarteko haur eta
gazteentzako ehunka
erreferentziabiltzenditu
edizioak.Merkatukopro-
duktuenarteanhautake-
ta egin da, berritasuna,
egokitasuna eta kalita-
tea kontuan hartuta; eta
zortzi ataletan sailkatu
dira: musika,liburuak,al-
dizkariak,filmak,jostailu
etajokoak,DVDetainfor-
matika produktuak, ko-

mikiaketagurasoentza-
ko produktuak.

Paperekoproduktuez
gain,www.katalogoa.org
webgunean,merkatuan
aurki daitezkeen bertze
aunitzageridira.Gainera,
argitaletxearen denda
birtualera joateko auke-
ra ere badago, produk-
tuaren gainean klik egi-
nez eta, nahi izatera,
erosketaetxetikegiteko.
Webgunea urte osoan
kontsulta daiteke.

Paperezko edizioari
dagokionez,200.000ale
inguru banatuko dira
Euskal Herri osoan.

‘JOLASTUKO GARA?’
Nafarroako hainbat

herritako euskara zerbi-
tzukJolastukogara? ize-
nekoargitalpenapresta-
tudute,urtebetekohau-
rrakdituzten familiei ba-
natzeko. Liburuxkaren
gai nagusia jolasa da,
haurrari garatzen lagun-

tzeko baliabide ezin ho-
bea izateazgain, etxean
euskararisarbideaema-
tekobitartekoegokiene-
takoadelako.Halere,ar-
gitalpen hau egitasmo
zabalago baten zati bat
da. Helburu nagusia fa-
milietaneuskararenera-
bilera indartzea da, eta
hori lantzen hasten dira
umea jaiotzen denetik,
horretarako lagungarri
zaizkien materialak eta
ikastaroak eskainiz.
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LESAKA

EPAIKETAK � KONSTITUZIONALERA ETA ESTRASBURGOKO AUZITEGIETARA HELEGITEA JARTZEKO ASMOA DU AKUSAZIO PARTIKULARRAK

Portu eta Sarasola torturatzeagatik lau
guardiazibilen aurkako epaia baliogabetua
Auzitegi
Gorenaren
erabakiak
torturari ateak
irekitzen
dizkiola uste
du TATek

Aitor AROTZENA
GipuzkoakoLurralde

AuzitegiakIgorPortueta
Mattin Sarasola tortura-
tzeagatik lau guardia zi-
bilen aurka ezarritako
epaiabaliogabetuduAu-
zitegi Gorenak. Tortura-
ren Aurkako Taldearen
arabera, epai honek tor-
turari eta inpunitateari
ateak«parezpare» ireki-
tzendizkioeta jarreraar-
duragabeaerakustendu.

Amaia Izko akusazio
partikularreko abokatu-
ak, Portu eta Sarasola-
rensenideekinbateraIru-
ñean azaroaren 17an
emandako prentsaurre-
koan epaiaren irakurke-
ta juridikoa egin zuen.
Deigarria egin zitzaion
Auzitegi Gorenak sala-
keta aurkeztu zutenak,
IgorPortuetaMattinSa-
rasola, alegia, ETAko ki-
de izateagatik 2.000 ur-
teko zigorra jaso dutela
gogoraraztea eta horre-
gatik euren testigantza
zalantzan egon litekee-
la azpimarratzea. «Ba-
karrik falta zaio esatea
torturak izatea onarga-
rria izan litekeela», kriti-
katuzuen Izkok.Bertze-
tik,Izkorenerranetan,Au-
zitegiGorenakbereegin
du segurtasun indarren
hipotesia:hala,Gorenak
ondorioztatzendutortu-
rensalaketafaltsuakegi-
teak ETAren estrategia-

ri erantzutendiola. Izko-
renarabera,argudioho-
riberezikiarriskutsuada
faltsutzat jotzen ahal di-
tuelako tortura salaketa
guziak. Horren aitzine-
an, familiaren eta tortu-
rakpairatuzituztenenize-
nean eramandako aku-
saziopartikularrakbalio-
gabetasun errekurtsoa
aurkeztuko du, eta 30
egunen buruan, babes
helegiteaAuzitegiKons-
tituzionalean. Europako
Giza Eskubideen Auzi-
tegira joateko prest da.

Beti Gazteko
argazki lehiaketa

Berangoko Javier
PedroFernandezFerre-
rasek irabazi du Beti
Gaztek antolatutako ar-
gazki lehiaketa,Rinsu-2
izeneko argazkiarekin.
Honela, 300 euro esku-
ratu ditu. Guzira 38 ar-
gazkilarikpartehartudu-
te, 105 argazki bidaliz.

Bigarren saria, 200
euro , Eibarko Juan An-
tonioPalacioseklortudu,
Miradarekin eta 100 eu-
rokohirugarrensariaKa-

taluniara joan da, Juan
Manuel Gago Grauk er-
dietsi baitu Jose obra-
rekin. Kirol argazki ho-
berenarentzako saria
Bergarako Benito Can-
teroCapezentzatizanda
Neila argazkiarekin.
Lehiaketan parte hartu
duten argazkiak Beti
Gazteren egoitzan dau-
de ikusgai azaroan. As-
telehenetik larunbataar-
te, 19:00etatik 20:30era
eta igandetan 11:30etik
13:00etara egonen da
zabalik.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Euskal Herriko helduen bertso eskolen topaketa arrakastatsua
Euskal Herriko helduen bertso eskoletako 130 bat lagun bildu ziren azaroaren
12an. Goizean bertso-poteoa egin zen herrian barna eta gero bazkaria Lin-
ddurrenbordan. Bazkalondoan giro ederra izan zen eta bertso eskoletako ki-
deek beraien bertso-antzerki umoretsuak eskaini zituzten (argazkian Baztan-
gobertso eskolakoak). Herrira jautsita, bertso saioa izan zenZialdon, AlaiaMar-
tin, Iratxe Ibarra, Julen Zelaieta eta Xabier Silveira bertsolariekin eta Oskar Es-
tangarekin Atxaspin egindako kantu eta dantzekin borobildu zen eguna.

Donostia kantuz
Agiñan eta herrian
Abenduaren4rakoeki-
taldibereziaantolatudu
Arrano elkarteak. ‘Do-
nostia kantuz’ taldea-
rekinetapartehartuna-
hi duten guztiekin.
12:00etanMikel Laboa
etaXabierLetegogoan
kantaldiaeginendaAgi-
ñan, bi abeslari hauen
zenbait kanta abestuz.
13:00etanherrira jautsi
eta karrika buelta kan-
tuz eginen da, Arra-
notik abiatuta.

Ezagutu dezagun
Lesaka
Neska-mutikoekherria
hobe ezagutzeko hel-
buruarekin aurten ere
EzagutudezagunLesa-
ka lehiaketa proposatu
du Beti Gaztek. LHko
etaDBHko1.eta2.mai-
lakoikasleeiherriaribu-
ruzko 30 galdera egi-
tenzaizkieetaerantzun-
orria abenduaren 1a
baino lehen aurkeztu
beharkodaikastetxee-
tan edo Beti Gazten.

Bortzirietako mus
txapelketa
Bortzirietako Gorriak
peñak laugarren urtez
antolatudumustxapel-
keta. Azaroaren 25ean
EtxalarkoHerrikoOsta-
tuan, abenduaren 2an
Koxkillan, 10eanBera-
ko Errekalden, 16an
ArantzakoPabloenean
eta 23an Igantziko Alli-
nean jokatuondotik, fi-
nalaKoxkillanizanenda
Eguberri egunean,
18:00etatik aitzinera.
Izen-ematea 10 euro.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Akusazio partikularreko abokatuak, senideak eta TATeko kideak Iruñeko prentsaurrean.
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EGURALDIA � AZAROKO LEHENBIZIKO ASTEBURUA

Kalteak baino
gehiago beldurra
eragin du hilabete
hasierako euriteak
Halere, herriko
zenbait lekutan
kalteak izan dira

Irune eta Itsaso
Azaroaren 5eko euri-

teen ondotik aunitzek
pentsatu zuten 2007ko
maiatzaren 5eko hura
errepikatukootezen.Ha-
lere,ustebainokaltegu-
ttiagoeraginzituenurak.
Hori bai, ura nonnahi
errekatikaterazen,hain-
batbaratzeetalandaurak
hartutageldituziren,ga-
raje batzuetan ere sartu
zeneta lehendikeremu-
gituak ziren zubi batzuk
gehiago mugitu ziren.

LarrapilSarrikuauzo-
an, Baboleko borda al-
dekobidekozubiaatas-
katu egin zen ura atera-
taetabideamoztutagel-
ditu zen; orain, bidean
kalteak ikus daitezke.
Zentralerauraeramaten
duen Bidatzerdi pareko
kanala ere lehertu egin
zen; baina dagoeneko
konpondua dago.

Dantzariak Parisera
Abendukozubianhe-

rrikodantzaribatzukPa-
risera joanendirahango
Euskal Etxean saioa es-
kaintzera. Abenduaren
10eanospatukodenNa-
farroaren Egunean be-
raien dantzak eskain-
tzeazgain,hangoGazte-
dia dantza taldearekin
ere dantzatuko dute.

Tailerrak
Abenduaren 2an gu-

rasoentzakoheziketase-
xualeko tailerra izanen
daKulturEtxean(18:00).
Eta abenduaren 15, 16,
19eta20an,blogaksor-
tzeko ikastaroa izanen
da, Kultur Etxean.

Mus txapelketa
Larraburuan

LarraburuaElkarteak
XX.mustxapelketaanto-
latudu.Hamarbikoteari-
kodira bi taldetanbana-
tutaetaabenduaren18an
izanen da finala. Trofeo
banaketa eta bazkaria
ere orduan eginen dira.

ETXALAR

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN

Eskolako ikasleak Usategietara ateraldia
Azaroaren 11n Landagain eskolako ikasle guztiek bi urtetik behin egiten duten
irteera egin zuten usategietara. Lehenengomailatik seigarrenmailara artekoak
oinez joan ziren eta Haur Hezkuntzakoak, berriz, autoz gurasoekin. Behin ha-
rat ailegatuta, Laura Elizagoienekin usategiak bisitatu zituzten, eskulanak egin,
bideo bat ikusi eta bazkaldu ondotik berriz ere igo bezala bueltatu ziren herrira.

ARGAZKIAK: ANTTON IRIBARREN ETA ITSASO ELIZAGOIEN
Gogotik egin zuen euria azaroaren 5 eta 6ko asteburuan.

Gastronomia lehia
Usategietakolehiake-

ta gastronomikoaren I.

edizioa egin da berriki,
NafarroakoGastronomia
AkademiakoTeresaGon-

zalez-Caminokantolatua
eta Elutsako Pakita Al-
tzugurenek irabazi du.
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ARANTZA

GIZARTEA � MILITARRAK ARANTZAKO LURRETAN

Herrian izan den militarren presentzia
salatu du Udalak
Herri inguruetan
eta karriketan
Espainiako
armadako 200
inguru militar
ibili dira

Nerea ALTZURI
«Hemenezdutetoki-

rik militaren gerra jola-
sek eta haien presen-
tziak ez du inongo arra-
zoirik». Horixe dio Uda-
lak berriki idatzi eta
erabakitako oharraren
akaberan. Izan ere, az-
ken asteetan Espainia-
ko armadako militarrak
herriko mendi, baso eta
karriketan ibili dira ma-
niobrak egiten. Udalari
deus ere jakinarazi ga-
be, militarrak «gerratan
jolasten» ibili direnbitar-
tean,herritarrekkarrike-
tan barna lasai-lasai ze-
biltzala,espektakuluizu-
garri surrealistekin topo

egin dutela adierazi du
Udalaketagaineratudu,
zer gertatzen zen jakin
gabe, herritarrek goitik
beheraarmatutakomili-
tarrakikusibeharizandi-
tuztela eta horrek seku-
lako harridura eta ikara
sortu dituela jendearen-
gan.Zenbaiteguneztal-
de ttikitan agertu ziren
lehendabizi,etaazkene-
ko aldian, berriz, herri
osoa mendean hartze-
komodukomilitarkopu-
rua azaldu zen. Herritar
batzuen arabera, ia 200
militar ibilidiraguztiraeta
irudia ikaragarria izan
omen zen.

Udalak,horrenguztia-
ren aitzinean, militarren
presentzia gaitzetsi du
etagisaberean,militarrei
Euskal Herritik alde egi-
tekoeskaeraereegindie.

Leitzan bezala, gure
herrianere,ongietorriak
ez diren eta
sekula ongi
etorriak iza-

nen ez diren militarren
bisita jaso dugu.

Garbiketarako
lehiaketa publikoa

Bertzeurtebatenbu-
kaeraraailegatugaraeta
bertze urte batez, Uda-
lak,2012rako,medikua-
ren kontsulta, Herriko
Etxea, ludoteka, basku-

la eta eskoletako garbi-
keta zerbitzua esleitze-
kolehiaketapublikoaza-
baldu du. Proposame-
nak abenduaren 2ko
14:00 baino lehen aur-
keztu behar dira He-
rriko Etxeko bulegoan.
Baldintzapleguaidazka-
ritzandagointeresadue-
narentzat eskuragarri.

Ortziralerako deia
Azaroaren 25a Ema-

kumeenKontrakoIndar-
keriaren Aurkako Na-
zioartekoEgunadelaeta,
Udalak bilkura deitu du
ortziral honetarako.Pla-
zaneginenda,18:30ean,
eta herritar guztiei parte
hartzeko gonbitea luza-
tu diete.

ARGAZKIA: WWW.ARANTZA.NET

Uso pasa ederrak ehiztarientzat
Joan den hilabetean eta hilabete honen hasieran batez ere, ehiztari aunitz ibil-
tzen dira mendian. Aurten, uso pasa ederrak ikusi ahal izan dira eta batzun ba-
tzuek zorte gehiago izan dute bertzeek baino. Tira, usoen ehizarako denboral-
dia joan da, oilagorretan oraindik ariko da baten bat eta basurde ehizian zale-
tuak, berriz, oraindik otsailera arte ariko dira.

Ba al zenekien…
Abenduaren 3an Arantzako Dantza dantza-
tzera joanen direla gure herritarrak Lizarrara?
Dantzari eta txistulari han izanen dira.

?
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IGANTZI

KULTURA � ABENDUAREN 7TIK 11RA

Herritarren afizioak
bilduko dira Kultur
Egunetan eginen
den erakusketan
Ekitaldi ugari
izanen da bortz
egunez

TTIPI-TTAPA
Bertze urte batez,

hainbat ekitaldi antolatu
ditu Euskara Batzorde-
ak abendu hasierari be-
gira.Adinguztietakojen-
dearentzako ekitaldiak
izanen dira abenduaren
7tik 11ra eginen diren
Kultur Egunetan.

ABENDUAK 7, ASTEAZKENA
•20:30eanAgur,Manha-
ttanantzezlanaeskaini-
koduXaguTaldeakBa-
ratzondon. Gaur egun,
estresak jende aunitz
harrapatzen duenez,
antzezlan honetan en-

presari, etxekoandre,
famatu eta abar ikusi-
ko ditugu larri antzean,
psikologoarenkontsul-
tan.

ABENDUAK 8, ORTZEGUNA
• 11:30etik 20:00etara
Igantziarrenafizioakera-
kusketa eginen da Ba-
ratzondon,Biltokielkar-
teak antolatuta. Hain-
bat afizioren inguruan
eginenda: kirola,pintu-
ra, eskulanak, argazki-
ak, bildumak, bidaiak,
laboreak... Erakusketa
herritarrekutzitakopus-
kekineginendenez,afi-
zio bereziren bat due-
nak Biltokikoei jakina-
razi beharko die.

ABENDUAK 9, ORTZIRALA
•17:00etanMusika mu-

sukahaurrentzakosaioa
Mattin irudigilearekin,
eskolan.Mattinekhau-
rrentzako albumetan
parte hartu izan du iru-
diakeginez,etaeskola-
koikasleekineginendu-
ensaioan,berelanaera-
kutsiko du eta haurrek
ere parte hartukodute.
• 19:00etan Marimendi
emakumeenmendital-
dearen emanaldia Zi-
berrean. Lehenereizan-
duakdiraMarimendital-
dekoemakumeakIgan-
tzin. Orduko hartan
2008an Elbrus (5.642

metro) Kaukasoko
mendiraegindakoirtee-
raz aritu ziren. Aurten-
goan 2010eko irteera-
ren berri emanen dute:
Perunibiliziren,Andee-
tan, 5.000metrotik go-
rako hiru menditan.
• 17:00etatik 19:00eta-
ra eskolako liburutegia
eta ordenagailuak era-
biltzeko aukera izanen
da, nahi duenarentzat.

ABENDUAK 10, LARUNBATA
•16:00etaneta17:45ean
haurrentzakozineema-
naldiak Ziberrean.

• 16:00etan Eguberrie-
takomenuberri batsu-
kaldaritzaikastaroaIña-
kiPikabearekin.Biordu-
koikastarohonetanna-
hi duen guztiak parte
hartzenahaldu.Halere,
gehienez ere 20 lagu-
nek parte hartu ahalko
dute.Biltokinizanenda.

ABENDUAK 11, IGANDEA
•18:00etanbizkotxo le-
hiaketa eginen da Bil-
tokikantolatuta.Ondo-
tik, txokolate beroa eta
bizkotxoaeskainikodi-
ra berendatzeko.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Igantzi besta giroan izenburupean egin zen joan den urtean Kultur Egunetako erakusketa.
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SUNBILLA

Frontoian,
plazan eta
botikan ura
sartu da

Maider PETRIRENA
Azaroaren6anseku-

lako uholdeak izan zi-
rengureherrian, inguru-
ko bertze herri aunitze-
tan bezala. Hilabeteko
lehenbizikoasteburuan

ezzueneztaminutuba-
kar batean ere atertu,
baina batez ere, larun-
bat gauetik iganderako
tarteanegin zueneuria.
Halaere,eskerrak igan-
de arratsaldean atertu
egin zuen, bertzela,
izugarria eginen bai-
tzuen.

Aipatzekoada, fron-
toia, botika eta plaza
urez bete zirela euria-
ren ondorioz.

Behobia-Donostia
Azaroaren13anegin

zen Behobia-Donostia
lasterketan bertze urte
batez hainbat herrita-
rrek parte hartu zuten:

GorkaArretxeaOiartza-
bal, Bixente Ibarra Iba-
rra, Jabier Ibarra Irazo-
ki, Gari Larraburu Ber-
tiz, Juan Tomas Latasa
Mitxeo, Xanti Mantero-

la Etxeberria, Esteban
Maritxalar Iturbide eta
OskarSanchezHernan-
dorena.Lerrohauenbi-
tartez, zorionaketaani-
mo!

EGURALDIA � AZAROKO LEHENBIZIKO ASTEBURUA

Azaro hasierako
euriteen ondorioz
ura sartu da herriko
hainbat tokitan

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA NIEVES BIURRARENA
Gogotik egin zuen euria azaroko lehenbiziko asteburuan. Irudi hauek horren lekuko dira.

ARGAZKIA: NAIARA ARRETXEA

20 basurdetik gora
Basurdeak ehizatzeko denboraldia hasi zenetik, dagoeneko 24 hil dituzte. Aza-
roaren 13an, zehazki, lau hil zituen Loiartek.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Mendiz mendi
Ulibeltzak Mendi Taldekoak mendiz mendi dabiltza.
Urriaren 23an, adibidez, San Donaton izan ziren.
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KIROLA � DENBORALDI BERRIKO AURKEZPENA

Eskubaloi taldeen
aurkezpena eginen
du larunbatean
Errekak
Zazpi eskubaloi
talde izanen
ditu Errekak
sasoi honetan

TTIPI-TTAPA
Zazpi talde eta 130

jokalarirekin,larunbatho-
netan, azaroak 26, egi-
nen du Erreka Kirol El-
karteak eskubaloi talde
guztienaurkezpena. Ki-
roldegian izanen da eki-
taldia, 19:30 aldera. Jo-
kalariak banaka deituko
dira eta azkenik, denek
elkarrekin taldeko ar-
gazkia aterako dute.

Hori baino lehen,
18:00etan,Errekakose-
niorrentaldeakTuterako
Bardenastaldearenkon-
tra partida jokatuko du.

BABESLEAK
Babesleak lortzeko

kanpaina ere egin du
ErrekaKirolElkarteak eta
laguntza emateko prest
agertu direnen iragarki-
akkiroldegianparatudi-
tuzte eta hor egonen di-
ra denboraldi osoan.

Bertso afaria
abenduan

Urterokoohiturarieu-
tsiz,GazteBurrunbaKul-
turElkarteakbertsoafa-
riaantolatuduabendua-
ren 10erako, larunbata,
IgorElortzaetaJulioSo-
to bertsolariekin. Santa
Maria jatetxean izanen
da afaria, eta joan nahi
duenak Titi ostatuan
emanbeharkodu izena,
abenduaren 7a, asteaz-
kena, baino lehen.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA
Aitzineko alean aipatutako eskubaloi taldeez gain, benjaminen taldea ere badu Errekak.
Eurek dira elkarteko jokalari gazteenak.

ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEA

Herritarrak Behobia-Donostia lasterketan
Urteroko hitzorduari hutsik egin gabe, eta beroari gogor eginez, hainbat izan
ziren azaroaren 13an Behobia-Donostia lasterketa egitera animatu ziren herri-
tarrak, argazkian ageri direnak eta ez direnak ere bai. Horiei guztiei zorionak!
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KULTURA � ABENDUAREN 2AN, 3AN ETA 11N

Abenduaren 2ko talo jatearekin
hasiko dira Kultur Egunak
Larunbatarekin
haurrendako
hainbat
jarduera izanen
dira goiz eta
arratsaldez

Arkaitz MINDEGIA
Abenduhasieraaile-

gatzearekin batera,
IbintzaKultur Elkarteak
aurten ere Kultur Egu-
nakprestatuditu.Aben-
duaren 2an eta 3an, or-
tziraleta larunbatez, iza-
nen dira ekitaldi gehie-
nak, baina abenduaren
11rako ere utzi dute.
Egunez egun, hau iza-
nen da egitaraua.

ABENDUAK 2, ORTZIRALA
• 21:00etan talo jatea
eginen da.
•22:00etanmustxapel-
keta jokatukodaHerri-
ko Ostatuan. Lau sari
banatukodira: lehenbi-
ziko saria bi txuleta eta
biardobotila izanenda
–partaide bakoitzaren-
tzat–; bigarren sariare-
kin gazta bat eta bi ar-
do botila banatuko di-
ra bakoitzarentzat; eta

hirugarrenetalaugarren
sariekinbinaardoboti-
lajasokoditubakoitzak.

ABENDUAK 3, LARUNBATA
• 11:00etatik 13:00eta-
ra haurrentzako taile-
rra eta jokoak izanen
dira.
•13:00etanhaurrenda-
kobazkariaeginenda.
•16:00etanhaurrenda-
koantzerkia izanenda.

• 21:00etan afaria egi-
nen da Herriko Osta-
tuan.

ABENDUAK 11, IGANDEA
• 17:00etan Andres Iñi-

goreneskutikhitzaldia
izanen da.
•Ondotik luntxa izanen
da Herriko Ostatuan.

ITUREN

ARGAZKIA: MAITE RUIZ DE SOLA

Aurtizko bestak giro ederrean
Giro eta eguraldi ederrarekin joan dira aurtengo San Matin bestak Aurtitzen.
Haur, gazte, heldu edo zaharrek gozatzeko aukera izan dute egin diren ekital-
dietan eta umorerik ere ez da falta izan, galdetu bertzela, argazkiko zazpiko-
teari. Ez dirudi bestetan gaizki pasatu zutenik.

MALERREKA

Lau lagun
hasi dira
helduen
bertso eskola
sortuberrian

TTIPI-TTAPA
MalerrekakoEuskara
Zerbitzuarendeialdia-
ri erantzunez, lau la-
gunekemandutehel-
duen bertso eskolan
izena eta taldea osa-
tu denez, aitzinera
egin du Malerrekan
helduenbertsoesko-
lasortzekoegitasmo-
ak. Zubieta, Oiz, Itu-
ren eta Doneztebeko
lagun bana dira inte-
resatuak eta Iker Go-
rosterrazu iturenda-
rra dute irakasle. Or-
tziral ilunabarretan
biltzendiraetanorbai-
tek interesabaldinba-
du, Ikerrekin jar dai-
teke harremanetan.
Bertsolaritza hasta-
penetik lantzen hasi
dira etorkizuneko
bertsolariak.

MALERREKAKO
TALDEKAKO
BERTSOLARI
TXAPELKETARIK EZ
Aurten ez da Male-
rrekako Taldekako
BertsolariTxapelketa-
rik izanen. Hirunaka
egiten den lehia ho-
nekaitzineraegiteko,
guttienez sei lagun
behar dira eta Male-
rrekan laubainoezdi-
ra prest agertu txa-
pelketan parte har-
tzeko: Egoitz eta Iker
Gorosterrazu eta
AlazneUntxalo ituren-
darrak eta Irati Arrie-
ta sunbildarra. Hala,
zozketa bidez eraba-
kikodutezeinhiru joa-
nendirenBortzirieta-
koTaldekakoBertso-
lari Txapelketara.

Ba al zenekien…
Azaroaren 13an egin zen Behobia-Lasterketan
bi herritarrek parte hartu zutela? Jose Joakin
RuizetaIsmaelElizaldekeginzuten20kilometro-
ko lasterketa eta aski denbora onean, gainera.

?
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ZUBIETA

GIZARTEA � HONDAKINEN BILKETA

Depuradora ondoko
edukiontziaren
erabilera hobetu
egin nahi du Udalak
Traste handiekin
berehala
betetzen da eta
garraioak
gastua handia
sortzen du

Fermin ETXEKOLONEA
Landako depurado-

raren ondoan dagoen
edukiontziari erabilera
egokia eman nahi dio
Udalak. Gaur egun, jen-
deak gisa guztietako
gauzak botatzen ditu
edukiontzi horretara eta
neurri haundiko trastee-
kinsegituanbetetzenda.
Garraioak gastu haun-
dia eragiten dio Udalari.

Horrenaurrean, hon-
dakinakbiltzekoherrita-

rrokditugunbestebalia-
bideak aprobetxatzea
nahi du Udalak eta de-
puradora ondoko edu-
kiontzirabehardenaba-
karrik botatzea. Neurri
haundiko trasteak bil-
tzeko, adibidez, Emau-
seko Trapuketariei dei-
tzea nahikoa da eta eu-
rek etortzen dira etxera
bila eta dohainik. Altza-
riak, etxe-tresna elektri-
koak...biltzendituzteau-
rretik 948 451979 tele-
fonora deituta.

Gaiaren inguruan,
bandoak edo kartelak
herrian barna banatze-
ko asmoa du Udalak.

DEPURADORARAKO BIDEA
NILSATokiAzpiegitu-

renNafarroakoSozieta-
tea da depuradoraren

mantenimenduaz ardu-
ratzen dena eta berak
hartu zuen Landa sarre-
ratikdepuradoraradoan
bidean ormigoia bota-
tzeko ardura.Mariezku-
rrena enpresa segituan
hastekoa zen, baina az-
kenean, Eguberriak pa-
satubitarte,atzeratuegin
dira lanak,baimenguzti-
ak ez daudelako prest.

Lur-hautsiak
Euriaren ondorioz sortu

direnlur-hautsiaklehen-
bailehen konpontzeko
akordioahartuzuenUda-
lak bere azken bilkuran.
Azaro hasierako eurite-
ekArmizkokobideanlur-
hautsia eragin zuten eta
lerro hauek idazterako-
an baliteke lanak akitu-
akizatea.Bestalde,due-
la hilabeteak Zubiteko-
bordara doan bidea ere
eramanzueneuriak.Ho-
ri konpontzeko laguntza
eskatu izan dio Udalak

Nafarroako Gobernuari
bainaezdajaso.Hortaz,
behinbehineanbadaere,
hori moldatzea pentsa-
tu du Udalak.

Bertso eskola
Oraindikguztiz ziurra

ezbadaere,balitekeMa-
lerrekako helduen Ber-
tsoEskolakoklaseakgu-
re herrian ematea. He-
rritarren batek apuntatu
nahi badu, oraindik ba-
du horretarako aukera.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Herriko musikariak eta dantzariak Aurtizko bestetan
Saio polita eskaini zutenMendaur Trikitixa Eskolako neska-mutikoekAurtizko bes-
tetan. Tartean zubietarrak ere aritu ziren: panderoarekin Aratz Elizalde, Ane eta Na-
hiaEtxeberria,LuaiaFagoaga,JoneIndakotxeaetaSaioaMariezkurrenaarituziren
(Maialen Mendiburu ez zen Aurtitzen izan nahiz eta ikasten ari den) eta trikitixa-
rekin Ane Anso. Horrez gain, herritar kuadrilla bat Ibintza Dantza Taldean aritzen
da eta hauek ere Aurtizko bestetan beraien emanaldia eskaini zuten.
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MALERREKA

BEINTZA-LABAIEN � AZAROAREN 12AN

Aizkora apustu polita eskaini dute
herritarrek Beintza-Labaienen
Protagonistek
Herriko
Ostatuan afaria
jokatu dute

M. Aranzazu ITURRALDE
Lau herritarrek ikuski-

zun polita eskaini zu-
ten joan den azaroaren
12anOlatzeko zokoan.
Aizkolariak «profesio-
nalak» ez direnez, ez
ziren ausartu aizkora
desafioa plazan joka-
tzera, baina hala ere,
jendearen arreta bere-

ganatu zuten.
Alde batetik, Dola-

reko Miguel Angel ari-
tu zen aizkoran, Gal-
tzainekoSergiobikote-
kide zuela. Aurkariak
Pizargineko Joxe Ma-
ri eta Dolareko Felipe
izan zituzten.

Oso lehia polita izan
zen eta saioa ikustera
hainbat herritar bildu
zen laupartehartzaileei
animoakemanbidena-
bar.

Azkenean, Felipek
eta Joxe Marik irabazi
zuten apustua. Joko-

an jarri zutena, berriz,
Herriko Ostatuan egi-
teko afaria izan zen.

Aizkora apustuaren
ondotik, Jesus Etxe-
berriak eta Pello Te-
lletxeak 2,95 metroko
enbo r haund i b a t
moztu zuten.

ARGAZKIA: ANE ANSO

Onddo ederrak Oitzen
Hor barna gordeak onddo ederrak ere izaten dira eta
SanmigelenekoEugenia eta Juanitokbildutakoabe-
hinik behin hala atera da: 1,1 kilokoa aurkitu dute.

ARGAZKIA: Mª ARANZAZU ITURRALDE
Eguneko lau protagonistak eta beraien laguntzaileak.
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EZKURRA

GIZARTEA � MEGALITOAK

Inguruetako megalitoetan barna
ibilbidea markatuko da
20 megalitotik
gora daude
Ezkurran eta
Eratsunen

F. ETXEBERRIA/ TTIPI-TTAPA
Duela urte batzuk,

NafarroakoGobernuko
arkeologia saileko or-
dezkariak Ezkurra eta
Eratsun inguruan ibili zi-
ren, gure bazterretan
dauden arkeologiako
arrastoak behar bezala
katalogatzen.

Adituenarabera,ho-
gei baino gehiago dau-
de, eta horietan guztie-
tan Iruñarrimenhiradu-
guaipagarriena,aldibe-
rean,EuskalHerrikoga-
rrantzitsuenetarikoaere
badena. Baina badira
harrespilak, tumuluak
eta trikuharriak ere, ze-
hazki,Olegi,Malo,Aztun

eta Latargi inguruetan.
Guztietan badago ba-
koitza zer den azalduz
seinalea, baina gehia-
go egin nahi da. Gipuz-
koatik etorri eta azken
urteetangureherrianbi-

zidenBeñatek,Fernan-
doren laguntzarekin,
megalitohorietanbarre-
na ibilbideamarkatuna-
hidu,makilenetazuhai-
tzetanedo lurreanegin-
dako margo seinaleen

bidez.Markatutako ibil-
bidea Barranka ostatu-
tik abiatuko da eta hor-
tik Baztaneko borda al-
derako bidea hartuko
du. Trikuharrien ondo-
tik pasatuta, Malorako

bidea hartuko da eta
hortik Erakurrira. Han-
dik jeitsi eta Ezkain al-
dera joanen da bidea
etaaurreragoetaeskui-
nerago harrespil haun-
di bat dago Olegin. Bi-
deari jarraituz, Era-
tsungo lur eremuanbu-
katuko da bidea, Iruña-
rrimendiarenazpianda-
goen izenbereko men-
hirrean,hainzuzen.Hor
inguruan tumuluak eta
beste megalitoak ere
badira.

Lerro hauek idazte-
rakoan Beñat ibilbidea
markatzeko materiala
prestatzen ari zen eta
behinhoriekeginda, ibil-
bidean barna jarriko di-
tuzte Beñatek eta Fer-
nandok. Gastua ere bi-
en gain hartuko dute.
Ibilbideariburuzkoazal-
penekin orria idazteko
ere asmoa badute.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Duela urte batzuk Iruñeko antropologo bat Iruñarri menhirra ikusten izan zen.
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NARBARTE

OSPAKIZUNAK � OHITURARI SEGITUZ

Abenduaren
3an ospatuko
dira San
Andresak
Bazkarirako
txartelak
Herriko
Ostatuan eros
daitezke

Martin BERTIZ
Larunbat honetan

zortzi, abenduaren3an,
ospatuko dira aurten
San Andresak. Eta
egun horretan, Herriko
Ostatuan bazkaria an-
tolatu da.

Joan den urtean, bi
egunetara luzatu ziren
San Andresetako os-
pakizunak eta tartean,
aizkora eta motozerra
apustua ere egin zen,

baita mus eta partxis
txapelketak ere. Aur-
ten, ordea, azken or-
dukoaldaketarik ezba-
dago behintzat, aben-
duaren 3an eginenden
bazkaria izanen da
eguneko ekitaldi ba-
karra. Bazkariko me-
nua dagoeneko osta-
tuan eta dendan para-
tua dago. Bi toki horie-
tan eros daitezke baz-
karirako txartelak.

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Mendi abesbatza elizan
Azaroaren 4an kontzertu polita eskaini zuen Doneztebeko Mendi abesbatzak
elizan. Kontzertu hau Nafarroako Gobernuak antolatuta, hainbat herritan es-
kaintzen duten emanaldien barne dago. Jende dexente bildu zen elizan eta gi-
sa aunitzetako kantak entzun eta gustura atera ziren.

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ

Uholdeak
Bertzelako itxura batekin ernatu zen herria azaroaren 6an. Bi egunez euria gelditu
gabe egin ondotik, ibaiaren maila ederki igo zen. Baina uholdeak izatearen arra-
zoi nagusiena bertze herri batzuetatik etorritako euriaren ondorioa izan zen. Argaz-
kietan garbi ikus daitekeen bezala, aspaldi horrelako uholderik ikusi gabeak ginen.

EGUN BAKARRA
Iaz bi egunez izan
ziren San Andresetako
ekitaldiak baina aur-
ten abenduaren 3an
eginen den bazkaria-
rekin ospatuko dira.
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LEGASA
KONTZEJUKO HAUTESKUNDEAK � DEIALDITARA ZERRENDARIK EZ DELA AURKEZTU IKUSITA BERTZE ATERABIDEAK

Kontzejuko ordezkariak aukeratzeko
botazioa egin da herritarren artean
Boto gehien
jaso dutenen
artean
erabakitzekoa
da nor sartuko
den kontzejuan

TTIPI-TTAPA
Iragarri bezala, joan

denazaroaren5eanhe-
rri bilera egin zen, hur-
bi ldutakoen artean
kontzejuan sartzeko
boluntarioak aurkitze-
ko asmoz.

Egia erran, jende
gutti joan zen bilerara
eta eta han zirenen ar-
tean ez zen inor prest
agertu kontzejuan sar-
tzeko.

Hau ikusirik, bertze
saiakerabat egiteaera-
baki zen eta azaroaren
13rako herri botazioa
egitea proposatu zen.

Egun horretan, bo-
tazioa eskolan egin zen
12:00etatik 14:00eta-
ra eta herritar bakoi-
tzak bortz izen jartze-
ko aukera izan zuen.
Izenbakoitzakbotobat
ordezkatuko zuen. Eta
behin botazio hori egin
ondotik, boto gehien
jaso zituzten hamar
herritarren artean bile-
ra bat egitekoa zen
kontzejuansartzeranor
animatzen den ikuste-
ko.

BOZKATUENAK
Hamarbozkatuenak

hauexek izan ziren:
LauraAndresena, Idoia
Hernandorena, Martin
SubizarGarralda, Aitor
Zelaieta, Antxon Erre-
gerena, Dabid Andre-
sena, Jesus Mª Otei-
za, Izaskun Etxart ,
JexusMªEtxart eta Ibai
Etxart.

UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroaren 6ko euriteak uholdeak sortarazi ditu
Azaroaren 6ko eguerdira euri artean iritsi ginen. Inguruko herrietan bezala, Le-
gasan ere Bidasoa ibaiaren emariak goiti egin eta gainezka egin zuen. Karrika
guztira atera zen erreka eta zenbait etxetako garajeetan ere sartu zen ura. Iru-
dian ikusten den bezala, normalean errekan egoten diren piruak karrikan bar-
na igeri egiten ikusi genituen.
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GOIZUETA

Egun osoan
hainbat ekitaldi
izanen dira
herrian

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz beteriko hi-

labeteaizatenaridaaza-
roa, eta horietako asko
ezdiranolanahikoakiza-
ten ari. Gainean dugun
asteburu hau ere ez da
gutxiagorakoizanen,Fe-
ria Eguna ospatuko bai-
ta larunbatean, hilak 26.

Ostiral ilunabarrean,
azaroak 25, txondorra
pizteko ekitaldia eginen
da eta horixe izanen da
larunbatean ospatuko

denFeriEgunekonobe-
dade aipagarria. Baina
ez bakarra. 10:00etatik
13:00etaraaziendaferia
izanen da Isarriko fron-
toian eta aurten II. Beti-
zuEgunaeginenda.Pla-
zan,berriz, nekazalpro-
duktuaketaartisaupos-
tuak izanen dira: sagar-
doegitea,artokirkiltzea,
harri taila, taloak, joare
egitea, txondarrari be-
tarria ematea...

12:30ean aizkolarien
saioa izanen da plazan
eta 14:30ean bazkaria.
Txartelak Amaiarenean
daude salgai. Ondotik
eta ilunabarrean, musi-
ka izanen da Modesto-
rekin.

Pilota kontuak
Urriaren 29an jokatu

zen Gartzarongo Pilota
Txapelketako finala eta
bi herritar bat bestea-
renaurkaarituziren: Iker

Salaberriak Iraitz Zubi-
zarreta (Ataun) izan zu-
en lagun eta 18-13 ira-
bazi zietenAnttonApe-
zetxea eta Jon Mariez-
kurrena (Iruñea).

Pilotarekin segituz,
gogoanizan,AimarOlai-
zola lau t’erdiko pilota
txapelketako finalean
izanen dugula Irujoren
kontra.

OSPAKIZUNAK � AZARO KULTURALAREN BARNE

Txondorra izanen da larunbat honetako
Feria Eguneko berrikuntza nagusia

TTIPI-TTAPA/GAZTE ASANBLADA
«Azaroaren 12a goizuetar

guztien gogoan geldituko den
egunaizanzen».Halaxekontatu
duteGazteAsanbladatik.Etaez
da gutxiagorako, agerikoa izan
baitzen 20. urteurreneko ospa-
kizunak izandako arrakasta.

Goizgoizetikfestausainahar-
tuzuenegunak:argazkierakus-
keta,Eskuzesku,urtezurteame-
tsakeraikitzen lelopeaneginda-
ko graffitia, «hauxe da ekipua,
mereziduolatua!»oihukatuzhe-
rritarugarikpartehartuzutenar-
gazki erraldoia, 200 lagunetik
goraelkartuzituenbazkaria,he-
rriko artisten lanen enkantea...

Arratsaldea gazteek propio
egunhorretarakosortutakoelek-
trotxarangakalaituzuen,etaEs-
ne Beltzak egun horretarako
egindako kantaren bertsioa ere

egin zuten. Mañoli ere animatu
zenberezatiaabestera.Elektro-
txarangak lagunduta iritsi zen
jendetzaeskolakofrontoianegin
zen ekitaldi nagusira. 20 urteo-
tan Gazte Asanbladak eginda-
ko lana azpimarratu zuten, eta
eskerrak eman zizkien ibilbide
honetan lagundu duten herrita-
rrei. Ekitaldi hunkigarria buka-
tuta eman zitzaien hasiera kon-
tzertuei.Etahonetanzenbakiak
nahikoakdira:1.508lagunekle-
porainobetezutenkontzertugu-
nea, eta beraz, uka ezinezkoa
izanzenarrakasta.Denaborobil
ateratzeazaila izatenda,ordea,
eta furgonetabateksuhartuzu-
engoizaldera,bestehiru ibilgai-
lurikalteakeraginez.Antolakun-
tzak animoak bidali nahi dizkie
jabeei,etaherrikosuhiltzailebo-
luntarioen lana eskertu.

Horrez gain, antolatzaileek
eskerrak eman nahi dizkiete hi-
labeteotanlaneanaritudenoro-
ri, bere laguntza eskaini du-
tenei, eta azaroaren 12an Eus-

kalHerrikotxokoguztietatikhur-
bildu zirenei, baina batez ere
Goizuetaosoari:«Hemendikau-
rrera ere ttirriki ttarraka maldan
gotti segituko dugu!».

OSPAKIZUNAK � GAZTE ASANBLADAREN FESTA

«Azaroaren 12a goizuetar
guztien gogoan geldituko
den eguna»

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Ia bi kiloko onttoa
aurkitu du Juan Mari
Zugarramurdik
Ontto ederrak agertzen ari
diragurebazterretan.Aurre-
ko alean, Ana Mari Loiar-
tek bilatutako ia kiloko on-
ttoa ikusi ahal izan genuen
eta aldi honetan Juan Ma-
ri Zugarramurdirena ageri
zaigu,besteenartean,1,95
kilokoa eskuetan duela.
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Sendabelarren
tertuliak eta
tailerrak jende
asko bildu du

Maider eta Kontxi
Azaroaren 12an, az-

kenurteetandatahorren
inguruan egin izan den
bezala, SanMartin egu-
naospatuzen.Duelaur-
teaskoSanMartinakba-
zirenereherrikofestana-
gusiak, eguraldi hotzek
ohore hori Santiagori
emateaekarrizutennon-
bait. Aurten, ordea, ba-
tekbainogehiagokpen-
tsatukozuenberrizalda-
ketaegitea, izanere,San
Martinek udako gaugi-
roaeskainizigunantola-
tua zegoenaz gozatze-
ko,Santiagokezbezala.

Larunbateanprogra-
matuazegoenganbara-
ko erakusketan jendea
ibilizenetaigandeeguer-
dian ere irekita izan zen.
IñigoOlaziregik utzitako
erakusketaizanzen,do-
tore prestatua, eta Eus-
kal Herriko ugaztunen
aztarnak beren azalpe-
nekin40etagehiagopa-
neletan ordenatuak zi-
tuela. Kontsejun jarrita-
koerakusketareninguru-
ko galderei zuzen eran-
tzuteak bere saria zuen
eta, asmatzaileen arte-
anzozketaeginondoren,
lau lagunentzat otordua
Mairtzeneara joan zen.

San Martinetan he-
rritarrek beti eskaintzen
dute zerbait eta aurten
sendabelarren inguruko
tertuliaetaukendu taile-
rra egin zituzten. Jende

asko bildu zen Kontxik
etaMaria Jesusekpres-
tatutakoa ikustera eta
norberaren ezagutzak
konpartitzera.Patasdei-
tutako ukendua eta
enplasto bat egiten era-
kutsi zuten eta aloebe-
rarekin egindako jarabe
batereeramanzuenber-
taratutakobatek.Bukae-
ran,ukendua,enplastoa
eta jarabea gerturatuta-
koenarteanbanatuziren.

Egunaribukaeraema-
teko, talo eta gaztaina

erreak izan ziren denen-
tzat,BordaxaretaEzke-
rran Bordako sagardo-
az lagunduak.

Egunhauaurreraera-
mateko laguntza eman
zuten guztiei berriz ere
eskerrak eman behar
dizkiegu, Udaletik hasi
eta gaztainak erretzeko
zotzak biltzen aritu zire-
netaraino.

Elkartean afaria
Aurreko urtetakoa

errepikatuz, herriko 20

emakume elkartu ziren
afaltzeko San Roke el-
kartean urriko azken la-
runbat gauean. Aurten-
goan ere Estherek pre-
statu zuen afaria, ontoz
betako krepak eta labe-
anerretako oilaskoaen-
saladarekin.Afalostean,
musean jokatzeko ohi-
turari jarraituz hasi ziren
hainbat bikote eta txa-
peldunak Xari eta Mai-
ka izan ziren eta biga-
rrenInaxietaJosunegel-
ditu ziren.

ARANO

OSPAKIZUNAK � GIRO EDERREAN

San Martin
Santiago baino
hobeki portatu da

GOIZUETA
OSPAKIZUNAK � ZAHARBERRITUA

Ospakizun
hunkigarriarekin
inauguratu da
Madaleneko baseliza
TTIPI-TTAPA

Bi urteko zaharberri-
tzelanenondotik,azaroa-
ren5eaneginzenMada-
lenabaselizaren inaugu-
razioa. Goizean Umore
OnaAbesbatzakaurorak
abestu zituen, eta ondo-
tik etorri zen baselizako
ekitaldia. Inaugurazioa
ospakizun hunkigarria

atera zen eta jendea po-
zik gelditu zen. Parro-
kiako apaiza, Goizueta-
kosemedirenbiapaizak,
Leitzakoak eta Goizueta
inguruko Gipuzkoako
apaizbatzuklagunduzio-
tenMikel Gartziandia bi-
karioari,mezaemateneta
aldare berria konsagra-
tzen.Baselizakosolairu-

peandaudenhilobienbe-
deinkapenarekinhasizen
elizkizuna, eta difuntuen
hausterreak sartu ziren.

BI URTEZ OBRATAN
Obrak 2009ko udaz-

keneanhasizirenetatar-
tehorretan,egurrezkotei-

latupeaberrituda. Intsek-
tuak akabatzeko trata-
menduaereemandaeta
erretaulaetabereirudiak
moldatzu dira. Aldarea,
eserlekuaketaateakbe-
rriak dira. Horrez gain,
XVI.mendekoateendin-
tel molduratuak, leihoak

etaparetakmoldatudira
etalurzorukolauzenazpi-
an,hausterreakehortze-
konitxoberriakegindira.
Atariko galtzadako ha-
rriak ere agertu dira eta
burdinezkohesiaz itxida
plaza. Iparraldeko pare-
tantximistorratzajarrida.

ARGAZKIAK: JOSE JABIER ETXEBERRIA
Baselizaren inaugurazio egunean apaizak aldarean.

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA
Goian, haurrak norberak egindako taloak jaten eta behean, Kontxi eta Mª Jesus ukendua egiten.
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LEITZA

Baimenik gabe
eta arriskua
eragiten aritu
direla azaldu du

TTIPI-TTAPA
Espainiako armada-

rendozenakamilitarLei-
tzako lurretan ibili dira,
etahori ikusita,«armada-
renpresentziaetamanio-
brak»salatunahi izandi-
tu Udalak, ohar bidez.
Gainera, jakinarazi due-
nez, «inongo baimenik
gabe eta herritarren ar-
tean arriskua eraginez»
aritu dira. «Udalak ka-
sualitatez eta hainbat
herritarrekegindakodeiei
eta salaketei esker izan
du honen berri».

Presentzia militarra
«izugarria»delaereadie-
razi dute oharrean: «do-
zenakamilitarongiarma-
tuta oinez, anbulantzia,
kamioiak eta beste ibil-
gailuak...». Hortaz, zera
eskatu dute: «Leitzatik
eta Euskal Herritik joa-
teko exijitu nahi diogu
Espainiakoarmadari.He-
men ez dute tokirik eu-
rengerra-jolasek.Gaine-
ra, egun Euskal Herrian
bizidugunegoerapoliti-
koitxaropentsuanezda-
goinondikinorajustifika-
tua euren presentzia».

Nafarroaren
Egunaren harira
hitzaldia

Nafarroaren Eguna
dela eta, abenduaren
2an, 19:30ean, hitzaldia
antolatuda.Nafarroaren
konkistan, Leitzaldean
eta inguruetan izandako
gertakizunez eta eragi-
nezarikodaNabarralde-
koBeñiAgirre.Nafarroa-

rieskainitakoekitaldieta-
kobat izanenda eta ba-
litekegehiagoereizatea.

Kontzertua
Gaztetxean

Zea Mays talde eza-
gunakkontzertuaeskai-
niko du larunbat hone-
tan,hilak26,Gaztetxean.
23:00etan izanen da.

Argazki erakusketa
Peritzan

Guatemalakoindige-
nen argazkiekin erakus-
keta zabaldu du Mikel
Zabaletak Peritza osta-
tuan.Bisitariak20batar-
gazki ikusteko aukera
izanendu,denakbereak.

Sestorainen liburu
aurkezpena
ostiralean

JoxemariSestorainek
Martí i Pol poeta katalu-
niarospetsuarenEstima-
daMarta liburua euska-
ratu du, Marta Maitea
izenburupean. Aurkez-
penaazaroaren22anegi-
tekoa zen, bainaatzera-
tu egin da eta ostiral ho-
netan, hilak 25, eginen
da, tokietaorduberean:
19:30ean IruñekoAuzo-
lan liburu-dendan. Bi
hizkuntzetanerrezitaldia
eginen da.

GIZARTEA � MILITARRAK LEITZAKO LURRETAN

Espainiako armadaren maniobra
militarrak salatu ditu Udalak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Militarrak Leitzalarrean.

TTIPI-TTAPA
2010ean Castejon eta Gasteiz ar-

teanGoiTentsiokoLinea(400kV)erai-
kinahi izanzuenREES.A. (RedElectri-
cadeEspaña)enpresakbialternatiba
berri proposatu ditu eta bi horietako
batekbete-beteaneragitendioLeitza-
ri. Hala, horren berri emateko oharra
kaleratu du Udalak, eta bide batez,
ostegunhonetan,hilak24,eginenden
batzar informatiboan parte hartzera
deitu deitu herritarrak, 19:00etan.

Castejon-Gasteiz linea proposatu
zuenean, Nafarroako Gobernuaren
oniritzia izan zuen, Lizarraldeko herri-
en energia elektriko beharrak asetze-
ko izanenzelaesanez.Halere,proiek-
tuak ukituko lituzkeen Nafarroa eta
Arabako herriek eta Arabako Diputa-
zioak kontra egin, eta bertan behera
gelditu zen REE S.A.ren egitasmoa.

Orain, ordea, bertze bi aukera jarri
ditumahaigaineanenpresak400kVko
Goi Tentsioko Linea egiteko: lehena
Sakanatik Ezkio-Itsasora doa eta bi-
garrena Ultzamatik, Basaburua, La-
rraun, Leitza, Areso, Araitz eta Gi-
puzkoan barrena Ezkio-Itsasora.

AurrekoproiektuanNafarroakoGo-
bernuakLizarraldekoherriakhornitze-
kobeharrezkoazelaesanzuen.Orain-
goan, ordea, «aitzakiarik ere ez dute
erabili beraien benetako asmoa tapa-

tzeko.Oraingohonetanargietagarbi
geldituda lineaberrihauAHTrenener-
gia eskaera handia hornitzeko izanen
dela, izan ere, Euskal Herrian AHTren
geltokirikhaundienaEzkio-Itsasonda-
go».HalaxeazalduduUdalak.Proiek-
tu honek 116 udalerritan izanen du
eragina Nafarroan eta Gipuzkoan.

Goi Tentsioko linearenezaugarriak
zein diren ere aipatu du Udalak: «42-
46 metroko altuerako dorreak, bata
bestearengandik 400-500 metroko
distantziara lau ormigoizko oinarrire-
kin eutsiak, beraien artean 5,90 eta
10,14metrokodistantziarekin. Inguru-
an zuhaitzak landatu edota etxe eta
industria azpiegiturak eraikitzea
debekatua gelditzen da».

Leitzan,TentsioAltukoLineaEraso-
teauzoarengainetikpasako litzateke,
Guratzekomendi alderaGorritteneko
belatso gainetik, eta hortik Aresora.
«ProiektuhonekLeitzakoherriari,ezta
gainontzekoeiere,ezdio inolakoonu-
ra sozio-ekonomikorik ekarriko, bai-
na ingurumen eta osasun aldetik on-
dorioakosokaltegarriakizandaitezke».

Hala,Lizarraldekoproiektuageldia-
razi zen bezala, «Leitzan proiektu
honi aurre egiteko herritarren ezezko
erantzunagarbiaetaozenaizateaezin-
bestekotzat» jo du Udalak eta oste-
guneko bilerara joateko deia egin du.

GIZARTEA � OSTEGUN HONETAN BATZAR INFORMATIBOA

Erasote auzotik pasako litzatekeen goi
tentsioko linearen proiektu
proposamenari buruz batzarra eginen da
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ARESO

OSPAKIZUNAK � HERRIKO ELKARTEEN ESKUTIK

Berrikuntzekin
ospatuko da
abenduaren 3an
Euskararen Eguna
Herriko
aldizkariaren
eta ahozko
ondarearen
aurkezpena
eginen da
goizean

Herri bazkaria
ere eginen da
bertsolariekin

Juana Mari SAIZAR
Aurtengoan hainbat

berrikuntzekinhelduzai-
gu Euskararen Eguna.
Abenduaren 3an ospa-
tukodaetaherrikohain-
batelkarterenpartehar-

tzearekin herritar guzti-
entzatzuzendutakoegi-
taraua osatu da. Beraz,
animatu eta ongi pasa!
Hona hemen zein izan-
go den egitaraua:
• 11:30ean udaletxea-
ren goiko solairuaren
inaugurazioa egingo
da.Bertan,Aresokoal-
dizkariarenetaahozko
ondarearenaurkezpe-
na egingo da.
• 12:00etan haurren-
tzako jokoak izangodi-
ra.
•14:00etanherribazka-
ria eginen da bertso-
lariez alaitua.
• 17:00etan haurrent-
zako ta lo ta i l e r ra
egingo da.
•18:00etan taloak izan-
go dira denentzat.

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

Euriak hainbat kalte eragin ditu herrian
Pasa den azaroarne 6ko euriteak herriko zenbait etxe eta zelai astindu zituen.
Lur jauzi asko eragin zituen eta errepidea itxita geratu zen ur balsa zela eta.
Etxeei dagokienez, Kortatu eta Zubidi izan ziren larritasun gehiena pasatu zute-
nak, eta kalte gehienak, berriz, eskolan izan ziren. Beheko solairuan ur asko
sartu zen eta horrela bertako hainbat material galduta geratu dira, hala nola,
eskuliburuak, puzzleak, ordenagailu bat... Bestalde, pareteko zokaloa eta udan
berritu den gelaren lurra ere altxatzen hasi zen hezetasunarekin. Komunikabi-
deetan ere agertu zen Areso, prezipitazio gehien egin zuen herrietako bat izan
zelako, eta diotenez, badira 26 urte herrian antzeko zerbait ikusi ez zela.
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GIZARTEA

Gaiari buruz film
bat eskainiko
da Donezteben
eta Elizondon

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 19az ge-

roztik Hondakinen Pre-
bentziorako Europako
Asteaegitenaridirahain-
bat tokitan, eta hilaren
27ra arte horrela izanan
da.HondakinenPreben-
tzioarenkontzeptuaeza-
gutzera ematea da hel-
buruaetahorrekinbate-
ra, hondakinak eta hori-
eneraginamurriztea.Izan
ere, sortzendenhonda-
kin kopurua altua da,
egunean 1,2 kilo zabor
sortzenbaititubakoitzak.
Nafarroak, erraterako,
641.293biztanleditueta
769.550 kilo hondakin
sortzen dira egunean.

EuroparBatasunakfi-
nantzatutako proiektua
dakanpainahauetaNa-
farroan, LandaGarapen
eta Ingurumen Sailak
sustatu du CRANA ba-
liabideen zentroaren bi-
tartez. Eskualdekohon-
dakinen Mankomunita-
teek ere bat egin dute.

EuroparAstearenha-
rira, hainbat ekimen pa-
ratu dira martxan: jana-
ri hondarrekin sukalde-
ko errezeta tailerrak, zi-

nema-hausnarketa
saioak...Horrezgain,Na-
farroakoGobernuakyo-
nolotiro.eswebguneaere
estreinatuko du, be-
rrerabilpena sustatu eta
zaborrontzietarabotaor-
dez, trukatu, saldu edo
oparitzeko proposatuz.

Zinema-hausnarketa
saioenbarne,ortziralho-
netan, azaroak 25,Glup
filmaikustekoaukeraiza-
nen daDoneztebeko zi-
neman, Malerrekako
Mankomunitatearenes-
kutik, 17:00etan. Eta bi-
haramunean, hilak 26,
filmbera ikusteko auke-
ra izanen da Elizondoko
Jorge Oteiza Museoan,
Baztango Udalak anto-
latuta, 17:00etan.

PREBENTZIORAKO ZER?
Hondakinenpreben-

tziorakoneurriakerepro-
posatudira:ontziratuga-
beko produktuak erosi,
txorrotako ura edan, te-
lazko mukizapi edo es-
kuoihalak erabili, erabil-
tzenezdenaoparituedo
trukatu, produktuak be-
rrerabili,bigarreneskuko
dendetanerosi...Honela,
poltsikoanereaurrezdai-
teke: Frantzian eginda-
koikerketabatenarabe-
ra, lau laguneko familia
batean irizpide horiekin,
urtean 512 euro aurrez
daitezke pertsonako.

HONDAKINAK � PREBENTZIORAKO EUROPAKO ASTEA

Hondakinen
prebentziorako
ekimenak landuko
dira aste honetan

ERREZETAK � NOLA ATERA HIRU PLATER OSAGAI BERETIK ABIATUZ

Haragi zopa barazkiekin, haragia
saltsan eta kroketak

BortzirietakoHiriHondakinenManko-
munitateareneskutik, IñakiPikabea
sukaldariberatarrakjanariariahalik
eta probetxurik haundiena ateratze-
ko errezetak prestatu ditu.

OSAGAIAK
• 1/2 kilo txankarra hezur eta guzti
• 150 gramo oilo haragia
• Azenario bat
• 50 gramo garbantzo
• perrexila adarrean
• tipula bat
• 2 arraultza
• 150 gramo pasta fideo motakoa
• gatza

ERREZETAK
Txankarra (aretzearen belaunetik

behera doan zatia) bere hezur eta
guzti litro bat eta erdi inguru urez es-
tali eta bertan azenarioa zuritua eta
erdibitua, garbantzuak, perrexil ada-
rrak (4 edo 5 bat) jarri eta su bizian
utzi irakiten hasi arte. Sua jeitsi eta
bitartean, tipula xerratan ebaki eta
zartagin bero batean gorritzen para-
tubialdeetatik.Behingorrituadagoe-
nean, lehengo saldaren ontzira era-
man, arraultzeekin batera, kolorea
hartu dezan bukaerako zopa izanen
denak. Motel-motel egosten utzi or-
du eta erdiz eta ondotik, iragazi gar-
bigelditudadinetasutan jarri;gatza
bota behar adina eta fideo gisako

pasta ere bai, eta egosten utzi ha-
mar bat minutuz. Bukatzeko, arraul-
tza bat zuritu eta zatitanmoztuta zo-
pari nahastu eta egosita gelditu di-
ren garbantzuak ere olio berotanpri-
jitu kurruskari gelditu arte eta zopari
laguntzeko ondoan zerbitzatu.

Txankarrarekin, hezurra alde ba-
tera utziko dugu eta haragia bertze
batera. Tipula bat, azenario erdi bat
eta bi baratxuri ale ongi erregosi eta
hezurrabertanbota.Edalontzibatar-
do txurirekin busti eta bi minutuz
egosten utzi ondotik, ura bota tapa-
tu arte eta ordu batez egosten utzi
nahaskia. Hezurra bertatik atera eta
pasapurean edo puregailuan iraga-
zi. Berriro irakin, gatz puntua proba-
tu eta haragia zatitan moztu ondotik
bertara gehitu. Onddoa eta ilarbila
gustatu ahala gehitu eta guztia ha-
marminutuz elkarrekin egosi.Hara-
gia saltsan prest izanen dugu.

Gelditu den oilo haragiari azala
kendu eta zati ttikitan ebaki. Bexa-
melaprestatugurinaetaolioaerabili-
ta, 75 g denetara, 60 g irina eta litro
erdi esne bero. Gatza eta piper xuri
hautsa gehitu eta oilaskoa nahasi.
Gelditzenzaigunarraultzaegosiaere
zatituetanahastuetayorkurdaiazpi-
koaren50gfinebakiakerebai. Hozten
utzi eta irina, arraultza eta ogi birrin-
dutik pasa forma borobila emanez
eta oilasko kroketa sorta bat egin.
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AMAIUR � SOKATIRAN

Euskal Herriko Sokatira
Txapelketan hiru talde
aurkeztu ditu Amaiurrek
Larunbat
honetan hasiko
dira Euskal
Herrikoan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Goma

Gaineko Sokatira Txa-
pelketan murgilduta
daudenean,EuskalHe-
rrikoari ere ekinen dio-
teAmaiurkosokatira tal-
deek larunbat honetan,
azaroak26.320,300eta
260 kiloko txapelketak
izanen dira eta Amaiur-
koek 300 kilokoan par-
tehartukodute.Hiru tal-
de osatu dituzte.

Kategoriahorrenbar-
ne, hiru jardunaldi joka-
tuko dira eta larunbat
honetan Ibarran (Gipuz-
koa) jokatuko dena
lehendabizikoa izanen
da, 17:00etan. Aben-
duaren4an, igandea,bi-
garren saioa jokatuko
dute Berriozarren (Na-
farroa), 12:00etatik ai-
tzinera, etaazkensaioa
abenduaren17anArran-
kudiagan (Bizkaia) egi-
nen da, 17:00etan.

NAFARROAKO AZKEN
SAIOA IGANTZIN

Abenduaren3anNa-
farroakoGomaGaineko
Sokatira Txapelketako
laugarren eta azken jar-
dunaldia jokatuko da
Igantzin. 600 eta 390 ki-
lokokategorienbigarren
eta azken jardunaldiak
jokatukodiraeta600eko-
an Amaiurkoak ariko di-
ra. 17:00etan hasiko da
lehia. Igande honetan,
azaroak 27, bi maila ho-
rietakolehendabizikojar-
dunaldia jokatuko da
Berriozarren,12:00etan.

BAZTAN

ARGAZKIA: LEGARRA
Amaiurko sokatira talde

mistoa Nafarroako
txapelketan lanean, hiru

emakumezko eta hiru
gizonezkok osatua.
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BAZTAN

GIZARTEA � EUSKARAREN EGOERA

Hizkuntza
paisaiaren
behaketa eginen
du Euskara
Batzordeak
Bi hizkuntzak
ageri direla
ziurtatu nahi da
horrela

TTIPI-TTAPA
BaztangoEuskararen

Ordenantzekin bat egi-
nez, Udalarekin lotura
duteneraikinetanetahe-
rritarrekpartehartzendu-
ten tokietan hizkuntza
pasaianolakoadenerre-
paratzeari ekinen dio
EuskaraBatzordeak.Ha-
la, igerilekuan, liburute-
gian, zahar-etxean,mu-
sikaeskolanedotahilte-
giankartelak,afitxaketa
orriak zein hizkuntzatan
daudenikusikoda.Aipa-
tu tokietanbihizkuntzak
ageri direla segurtatzea
da helburua, eta hala ez
balitz, aldaketak eginen
liratekeeuskaraereager
dadin. Bertzelako tokie-
tako hizkuntza paisaia
nolakoa den ere ikusiko
duEuskaraBatzordeak:
karriken izenak, obreta-
ko kartelak...

Euskara Batzordea-
ren hurrengo bilera or-
tzegunhonetan,hilak24,
egitekoadaUdaletxean,
18:00etan.

NEKAZARITZA
BATZORDEA

Nekazaritza Batzor-
deak azaroaren 30ean
eginenduhurrengobile-
ra.Hilabetehasieranegin
zuen aitzinekoa, eta hil-
tegia izan zen gai nagu-
sia. Hilaren 30ko bilku-
ranerehiltegiarenafere-
taz eta ahal bada lube-
rrietaz solastuko dira.

Aste digitala
Cederna Garalur El-

kartearen IKT autobusa
Elizondon izanen da as-
te honetan, azaroaren
21etik25era, teknologia
berriakherritarreihurbil-
tzekoasmoz,«egunero-
ko bizitzan erabiliz hori-
en onurak jaso ditzaten
eta hartara, jarrera akti-
boa izan dezaten infor-
mazioaren gizartean».
Astedigitala zure udale-
rrian: klik batekin aski da
izeneko proiektua aste-
lehenaz geroztik Elizon-
don dago eta ortziralera
arte hor egonen da.

Jendearentzakoarre-
ta zerbitzua eskaintzen
ari dira astelehenetik
ortzegunera (10:00-
13:00 eta 14:30-17:30).

Arreta zerbitzua es-
kainita, ortziralean, aza-

roak 25, tailerrak eskai-
niko dira. Alde batetik,
ZiurtagiridigitalaetaNA-
e izeneko tailerra eskai-
nikoda10:30etik11:30-
era eta bertzetik, admi-
nistrazio elektronikoari
buruz ariko dira, 12:00-
etatik13:00etara.Ikasta-
roetarako aitzinetikeman
behar da izena.

Gizarte Zerbitzuen
bulego berria

BaztangoUdaletxeko
Gizarte Zerbitzuetako
bulegoakordutegiberria
izanen du abenduaren
1etik aitzinera.

Bulegohauudaletxe-
ko beheitiko solairuan

dago, kanpoko aldetik
ere badu sarrera, lehe-
nagoko karnetak egiten
zirenaldean,hainzuzen.

Jendearendako ha-
rreraordutegia 09:30etik
13:00etarat izanen da,
ortzegunetan izan ezik,
egunhorretangizartelan-
gilea Urdazubiko uda-
letxean egonen baita.
Norbaitekhitzorduahar-
tuedokontsultaeginna-

hibadu,07:45etik09:30-
etarat eta 13:00etatik
15:00etarat dei dezake.

Liburu aurkezpena
Auzolanaren kultura

liburua argitaratu du Ja-
soneMitxeltorena etxa-
lartarrak eta liburu hori
aurkeztera etorriko da
ortziralean, azaroak 25,
Elizondoko Gaztetxera.
20:30ean hasiko da.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Uholdeen eragina ez dela hondamendi eremu izendatzeko
hainakoa uste du Nafarroako Gobernuak
Azaroko lehendabiziko asteburuan hainbat kalte eragin zuten euriak eta uholde-
ek gure inguruko herrietan. Eta azaroaren 8an, kalte horietako batzuk ikuskatze-
ra Baztanera etorri zen Jose Luis Izco, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazio
departamentuko zuzendari nagusia, teknikari baten laguntzarekin. Kalteak ez di-
rela hondamendi eremu izendatzeko hainakoak aipatu zuen. Baztanen kaltetuta-
ko pistak ikusten izan zen zuzendari nagusia, Garbiñe Elizegi alkatea, Mikel Orte-
ga zinegotzia eta basozainak lagun zituela. Erratzun, Xabier Ospital alkatearekin
bat egin eta Untxide auzora hurbildu ziren. Aranea errekak pista hondatu du eta
bortz baserritara ailegatzea ezinezkoa da. Gorostapolon ere, hainbat kalte eragin
zituen urak eta hori dela eta laguntza eskatu zuen Elizegi alkateak. Egun berean,
Baztango udal ordezkariak ez ezik, Lesaka, Leitza, Goizueta eta Zugarramurdi-
koekin ere bildu zen Jose Luis Izco. Izan ere, 2009ko uholdeen ondorioz dirula-
guntzak izanen zirela hitz eman zen Nafarroako Gobernutik, baina ez ziren uda-
letxetara ailegatu. Hori ez errepikatzea espero dute udal ordezkariek, baina erran-
dakoa, Nafarroako Gobernuak ez du hondamendi eremu izendatuko eskualdea.
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BAZTAN

UDALA � INGURUMEN BATZORDEAREN PROPOSAMENA

Baratzeak
egiteko lurra
eskainiko du
Udalak
Baratzerako
lurra nahi bada,
udaletxean
apuntatu behar
da

TTIPI-TTAPA
Lur eremurik ez du-

tenetabaratzeaeginna-
hi duten baztandarren-
tzat, kanpaina zabaldu
du Udalak, Ingurumen
Batzordeak proposatu-
ta. Lurrik ez duten herri-
tarreiaukerabatematea
da helburua, eta hortaz,
norbaitekbaratzerakolur
zatibatnahibadu,udale-
txeanemanbeharduize-
na. Izen-ematerakoan,
lur eremua zein herritan
nahiduenzehaztubehar-
kodaetazertarakonahi
denerebai,autokontsu-
morako,salmentarako...
Abenduaren13anakitu-
ko da horretarako epea.

Behin izenaemateko
epeaitxita,horrenarabe-
ra zehaztuko da lurren
kokapen egokia.

Almandozko
harrobia

Almandozko Arritxu-
ri harrobia haunditzeko
eskaeraribaiezkoaeman
dioNafarroakoGobernu-
ko Ingurumenaren eta

Uraren zuzendari nagu-
siak. Erauzketa eremua
haunditzekoetasarbide
berriakegitekobaimena
eskatuzuenAtxaHarro-
biak enpresak eta horri
eman zaio aldeko txos-
tena.Gisahonetara,ha-
rrobia haundituta ukitu-
ko den azalera 67.995
m2koa da eta harrobiak
gaur egun duen azale-
rari (128.858m2) gehitu-
ta, 196.854 m2ko azale-
ra edukiko luke guztira.

Onartutakoaren ara-
bera, erauziko den ma-
terialaren bolumena
2.082.000m3koa izanen
da eta bolumen hori 30
urtekoepeanaterakoda,
zazpi fasetan banatuta.
Fase bakoitzean harria
ateratzenhasiaitzinetik,
ahaliketa landare lurge-
hiena kenduko da eta
baimendukota perime-
troaren barnean pilatu
beharko da. Lur hori fa-
se bakoitza lehengora-
tzekoerabilibeharkoda.
Dekantazio putzuen
mantentze lanak ere al-
dizka egin beharko dira
eta metatutako lohiak
kenduko dira behar den
guztietan. Horrez gain,
isuritako uren kalitatea-
ren analisia ere egin be-
harko da, guttienez sei
aldiz urtean eta euriteen
ondotik.

ARGAZKIA: ONDIKOL

San Martin kolegioko ikasle ohiek egoitza inauguratu dute
Oronozko SanMartin Lanbide Eskolako ikasle ohiek bere ikastetxea izan zenean
kokatutako egoitza berria estreinatu zuten SanMartin egunez. Zuzendaritzako ki-
deekin batera, Florentino Goñi zinegotzia izan zen inaugurazio egunean. Maribel
Almandozek,SanMartin ikastetxeko ikasle ohienelkarteko lehenpresidentea izan
zen Evaristo Gonzalezen alargunak, erakunde honen dokumentazio historikoa
eman zien egungobatzordekideei. Hain zuzen, zuzendaritza batzordeakbilera ere
egin zuen egun berean eta eskerrak eman zizkiotenUdalari egoitza uzteagatik eta
Florencio Lasaga ikasle ohiari, instalazio horien ekipamendua emateagatik.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Asiar liztorrak
Elizondoko Ormakogibela
inguruan,platanondobate-
an, Asiako liztorraren kabi
handia agertu da, etxebi-
zitzetatikhurbil.Bizilagunek
Nafarroako larrialdi zerbi-
tzuetara abisua eman eta
hemendik Ingurumen Sai-
lari emandiotehorrenberri,
kabia erretiratzeko. Erlea-
rendako arras kaltegarria
den liztor hauen Elizondo-
kokabiak60-70zentimetro-
ko luzeraeta50-60zentime-
troko diametroa dauka.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Simply Iruritako eskolako Guraso Elkartearekin
Iruritako eskolan ikasturtea martxan paratzearekin batera, jantoki berria ere bere
lehendabiziko pausoak ematen hasi da. Hiru urte Gizarte Bilgunean pasatu ondo-
tik, dagoeneko ikasleek eskolanberean jantokia badute. Aunitz borrokatuta, ame-
tsa egi bihurtu da, eta akabailako prozesu honetan Simplyk ere parte hartu nahi
izan du. Ama iruritarra, aita erratzuarra, Pierre eta Estebanek haurtzaroko herrirat
itzuli eta jantokirakobeharrezkoaden tresneri guztia oparitudute.ArgazkianGura-
so Elkarteko kideak eta Simplyn lan egiten duten iruritarrak, oparia ematerakoan.
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Kanpaina
berria paratu
du martxan
Ostalaritza eta
Merkataritza
Elkarteak

TTIPI-TTAPA
Dantxarineako mer-

kataritza indartzekoeta
bezeroen fideltasuna
saritzeko asmoarekin,
kanpaina berria paratu
du martxan Dantxari-
neako Ostalaritza eta
MerkataritzaElkarteak.
Pintxo baten gonbida-
pena izenaparatudiote
kanpainari eta azaroa-
ren9anaurkeztu zuten.
Elkarteko presidentea
den Txomin Iribarrenek
azaldu zuen zertan den
ekimena.

Ekimen honi atxikita
daudenhamarestable-
zimenduetako batera

joatean eta bezeroek
kontsumizioa eskatze-
rakoan, pintxo bat lor-
tuko dute dohainik. Jo-
senea gasolindegia,
Landibar, Mikelen-bor-
da, Agus benta, Iriartea
benta, Lapitxuri benta,
Pako benta, Pantxo
benta, Patxi benta eta
Peio benta dira ekimen
honetan parte hartzen
ari direnak.

Abenduaren 2ra ar-
te asteazken, ortzegun
eta ortziraletan egonen
da indarrean kanpaina.

Larunbatean Kantu
Zaharren Eguna

Iragarribezala, larun-
bat honetan, azaroak
26,eginendaKantuZa-
harren Eguna, aurten-
goarekinzortzigarrenal-
diz. Eta azken urteeta-
ko ohiturari segituz,
Ugarana jatetxean egi-
nen da.

14:00etan bazkaria
eginen da eta kantu za-
harrekin egindako libu-
ruak banatuko dira.
Arratsaldean kantu za-
harrakabestenarikodi-
ra eta20:00etanberen-
du afaria egin ondotik,
kantari segitukodu jen-
deak.

Aitzineko urteetan
egun honek izaten
duen arraskasta ikusi-
ta –joandenurtean350
lagunelkartuziren–,se-
guru aurten ere giro
ederra sortuko dela.

URDAZUBI

OSTALARITZA � ABENDUAREN 2RA ARTE

Kontsumizioa
eskatuz pintxoa
doan emanen dute
Dantxarineako
ostalariek

ARGAZKIA ETA TESTUA: MARGARI ETA KORO

Onddo aunitz
Urdazubi alderdian onddo dezente agertu dela egi-
aztatzeko, hortxe ditugu Paul eta Pablo Irazoki, 510
eta 405 gramoko onddoak eskuetan. Mahain gaine-
an daudenak ere, xarmantak.

ARGAZKIA: ALFIL PUBLIZITATE AGENTZIA

Txomin Iribarren merkatarien elkarteko presidenteak azaroaren 9an aurkeztu zuen kanpaina.

DATUA

350
LAGUN

bildu ziren joan den urtean
Euskal Kantu Zaharren

Egunean.
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ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � ASIAKO LIZTORRA

Erleei erasotzen dien
Asiako liztorra ailegatu
da gure artera ere
Etxeberri
aldean kabi
haundia agertu
da

Margari eta Koro
Badakigu jadanik

Asiako liztorren arazoa
ez dela notizia, zori-
txarrez, aunitz hedatua
baitagure inguruan.Bai-
naguriharrituakutzigai-
tu Etxeberriko gibeleko
aldeko geltxaur-ondo
bateanagertuden liztor-
kabi animaleak: ia-ia
egongelabateko lanpa-
ra bat bezain haundia
zen,etazuhaitzarengai-
neko aldean zegoen.

Hostoak erori dire-
nean agertu da, eta es-
kolatik frankohurbil ze-
goenez,segidanabisua

emanzen,etasuhiltzai-
l eak age r tu z i ren .
Hauek ederki egin zu-
ten beren lana: soplete
gisakobatekinsueman
eta kixkaili egin zuten
VespavelutinaNigritho-
raxix deitzen den liztor

beltz honen kabia.
Liztorhonekhemen-

go erleak banan-bana
jan egiten ditu.

Urrutiko bisitariak herrian
Azaro hasieran bisitari bereziak izan
genituen herrian: Europa, Amerika,
Asia eta Ozeaniatik etorritako ehun
euskaldun.GuztiakDonostiakoKursaa-
len ospatu zen Euskal Gizataldeen V.
MunduBatzarreanpartehartzerateto-
rriak ziren, eta lan horietan hasi baino
lehen,Zugarramurdikolezeaketamu-
seoa ezagutzerat etorri ziren. Lezeko
haunditasunak harritu egin zituen ge-
hienbat, eta ekarri zuten sorginei bu-
ruzkoestereotipoaarrasaldatu zitzai-
enmuseoaikusiondotik,Zugarramur-
dineta ingurukoherrietanegiazki ger-
tatukoaren istorioa ezagutu ondotik.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Liztor beltzaren kabia erre
egin zuten suhiltzaileek.
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SENPERE

GIZARTEA � MATHIEU LANBANDIBARREN LANAK IKUSGAI

Ibarrunen dauden Indonesiako
altzariak Miarritzen erakutsi dituzte
Lau egunez
18 731 bisitari
pasatu dira
feriatik

Franck DOLOSOR
Miarritzeko Irati era-

kustazoka berrian he-
rritar frango ibili da az-
ken egun hauetan ber-
tan berriki ospatu diren
zonbait ferietan, hauen
artean Lurrama labo-
rantza saloina, eta bai-
taereedertasunarenhitz
ordua edo Solutions
Maison etxegintzaren
inguruko azokan. Ma-
thieu Lanbandibar iba-
rrundarra lehen aldikoz
izan da Ipar Euskal He-
rrianegitendengisahor-
tako feria haundienean
eta parada hortaz ba-
liatudaTTIPITTAPAha-
rekin mintzatzeko.
•TTIPI-TTAPA:zerga-
tik parte hartu nahi
izanduzuholako feria
batean?
Mathieu Labandibar:
Hemen jendeainitz ibil-
tzen da, ehunka egun
guziz eta garrantzitsua
da hemen agertzea In-
donesiatik ekartzen di-

tudan altzariak ezagu-
tarazteko. Ibarrunenari
naiz lanean baina jen-
dearengana joan behar
da. Lau egunez 18 731
bisitari etorri dira feria-
rat.
• TT: Baina feria hor-
tan Euskal Herriko al-
tzariak dira nagusi?
ML:Bertzerikerebade-
laerakutsibeharda.Nik
Indonesiako altzariak
ekarrarazten ditut. Kul-
tura egurra da eta ba-
tzuetan egur birziklatu-
ak ere baditugu. Garbi
geletako altzariak pro-

posatzen ditut gero eta
gehiago. Neurriz egin-
dakopiezakekoiztendi-
tugu bezeroen galdeei
egokitu behar baitugu.
Egia da Euskal Herrian
etxe ainitz zaharberri-
tzendelaetaberaz,neu-
rriz egindako altzariak
beharditu jendeak.Be-
har dugu beti egokitu.
• TT: Noiz hasi zinen
lanean sail hortan?
ML:Badira jadanik5ur-
teabenturahauhasi ze-
la! Teck egurra saltzen
dugu gehien gehienik
eta horrek bere tokia

egiten du pittaka-pitta-
ka gure artean. Itxura
onaduetagainerat, ka-
litate haundiak dauzka
erresistentzia haundia
diolakozurari.Hastape-
nean jendeaharrituazen
holako egurra hemen
ikusteabainaorain ikas-
ten ari dira ez dugula
bakarrikaltzari exotikoa
proposatzen.Guk linea
modernoaketagaraiki-
deak ere baditugu.
• TT: Gustuak ere al-
datzen direlakoz…
ML: Hori da. Tenden-
tziakdaude,modakse-

gitubehardira, jakinbe-
har da zer dagoen eta
jendeakzernahiagodu-
en. Urte guziz berrita-
sunak dauzkagu.
• TT: Zure lanak alde
onik ere izanen du
maiz Indonesiarat jo-
an behar baituzu?
ML: Ez ezazuela uste
oporrak direnik gero!
Jendeak hori uste du
baina ez da arras hola
izaten. Han dena pres-
tatubehar dagero kon-
tenedoreakekarrarazte-
ko Europarat. Lana bu-
ruratzeanbisitakegiten
dituguhalere.Orekaona
da lan egiteabatzuetan
Senperensorterrianeta
bertzeetan munduan
barna bidaiatuz. Biziki
gustatzenzaitbiak ikus-
tea. Etxean erakusgela
batbadutzonbaitaltza-
rirekinetabertzeakneu-
rrirat egiten dauzkigu-
te.Garbigeletakoaltza-
rietanharrizkoedomar-
molezkopiezakematen
hasi gara ura biltzeko.

MiarritzekoSolutions
Maison azokaren13.
edizioa2012kourriaren
4tik 7rat ospatuko da
Irati aretoanaireportua-
ren ondoan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
250 erakusmahaien artean Mathieu Labandibarrena ere zegoen Miarritzen. Ispiluaren
barnean saltzaile senpertarra ageri da lanean bezero bati informazio ematen ari.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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SARA

GIZARTEA � URRITASUNA DUTENEN ALDE

Telethonaren
karietara Larrunera
joan- etorria
abenduaren 3an
eginen da
Bezperan Xiba
jokoak eginen
dituzte neska-
mutikoek

Joana GUERENDIAIN
Heldudenabendua-

ren 2an eta 3an Tele-
thonarenkarietara,ekin-
tzak antolatuak izanen
diraSaran.Abenduaren
2an, ortzirala, arratsal-
dean, hiru eskoletako
haurrekXiba jokoakegi-
nen dituzte plazan. Bi-
haramunean, berriz, la-
runbata, arratsaldeko
2etan hitzordua emana
da Santinazioko lepo-
an Larrunera treinez

igotzeko eta hiruak eta
laurdenean jaustea oi-
nez egiteko.

‘Oroitzapenetik
bidaiarat’

Joan den azaroaren
12an360pertsonahur-
bilduzirenOroitzapene-
tik Bidaiarat-en azken
emanaldira.Dantza,an-
tzerki, kantuetabertsu-
laritza nahasten dituen
ikusgarri originalhorrek
arrakastapolita izandu,
bainaezdabertzeema-
naldirik izanen. Oroita-
razi behar da irabaziak
osoki IntegrazioBatzor-
deari emanak direla.
Ikusgarri honek ukan

duen arrakastak agian
bertze kreazioak bul-
tzatuko ditu.

Olentzero
Eguberriakhurbiltzen

ari direla eta, abendua-
ren 17an Olentzero
Sarara jautsiko da hau-
rren ikustera.Haurguzti-
ak plazan itxoinen dio-
te.Arratsaldeko6etatik
landa, herrian barna
itzuli bat egin eta gero,

kantu batzuk kantatu-
ko dizkiote.

Azoka larunbatean
Herriko eskolen es-

kutik, Eguberrietako
azoka izanen da larun-
batean, hilak 26, egun
osoz frontoian.

Kirol emaitzak
Azaroaren 5 eta 6ko

asteburua txarra izan
zen gure kirolarientzat.

Eskubaloi taldeak gal-
du egin zuen etxean
Urruñarenkontra17-23
eta errugbilariek 10-3
galdu zuten kanpoan
Narosseko taldearen
kontra.Aldiz,azaroaren
13aarruntona izanzen.
Urtxintxek jokoederbat
erakutsi zuten Senpe-
reren kontra, 16-18 ira-
baziz. Basurdeek 55-0
irabazi zuten Puyoo-ko
ekiparen kontra.

ARGAZKIA: JOANA GUERENDIAIN

Kotto beti gogoan
Kottoren omenez, azaroaren 1ean saratar eta beratar multzo polit bat elkartu zen
Zazpi Fagotan. Bakoitza bere alde igan zen eta 11:00etan gosari batentzat elkar-
tu ziren Larrunen. Kotto euskal preso bat zen, duela sei urte zendu zena preson-
degian. Lagun talde batek harri bat ezarri dute, haren oroitgarri gisa Larrungoma-
zelean eta urtean behin harat igotzen dira omenaldia egiteko.
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EkaitzBergesDelgadoetaMirenJosu-
ne Txoperena Eneterreaga, Donostia
eta Lesakakoa, urriaren 29an Lesakan.
MaiderBergesSerranoetaMiren Itu-
rri Arrazola, Irungoa etaDonostiakoa,
azaroaren 5ean Lesakan.

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

HERIOTZAK
Txaro Agirre Azpiroz, Leitzakoa, aza-
roaren 8an, 64 urte.
Maria Matilde Etxeberria Telletxea,
Igantzikoa, azaroaren 8an, 89 urte.
Juan Etxenike Sagarzazu, Zugarra-
murdikoa, azaroaren 11n, 81 urte.
Maria Zozaia Igoa, Lesakakoa, aza-
roaren 12an, 89 urte.
MariaLourdesSagasetaAriztegi, Le-
sakakoa, azaroaren 12an, 75 urte.
MariaPaz IrigoienZugarramurdi, Iru-
ritakoa, azaroaren 13an, 95 urte.
Felipe Mendioroz Lukin, Elizondon,
azaroaren 14an, 81 urte.
JuanPedroMihuraMaskotena,Oro-
noz-Mugairikoa, azaroaren 16an, 76
urte.

SORTZEAK
EnaraUrrutiaOpoka,Amaiurkoa,urria-
ren 28an.
Cristina Ordoñez Gomez, Narbarte-
koa, azaroaren 4an.
Yera Arantzazu Salaberria Zabala,
Goizuetakoa, azaroaren 4an.
Ireber Indakoetxea Mendizuri, Goi-
zuetakoa, azaroaren 7an.
JulenCanalArtola,Lesakakakoa,urria-
ren 28an.
AioraGoienetxeZubieta, Lesakakoa,
urriaren 28an.
OlaiaGoienetxeZubieta, Lesakakoa,
urriaren 28an.
Aritz IparragirreAlberdi, Arantzakoa,
azaroaren 3an.
Irantzu Otxoteko Bengoetxea, Etxa-
larkoa, azaroaren 11n.

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

Anttonio
SAGASTIBELTZA ZABALETA

Leitza, 2011ko urriaren 27an

ETXEKO FAMILIA

EZKONTZAK

.

Bedeinkatua izan dedila
zu joan ziñen eguna,

ttikitatikan zure magala
iñ zitzaigun ezaguna;

familiantzat eunero-eunero
lanean gogor jarduna;

harmonikakin bertso kantari
argitzen ziñun iluna;

eman diguzun guztiagatik
eskerrikasko attuna.

Victoria HITA ARCE
‘Bittori’

Alejandro Jaunikotena Torresen alarguna

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

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik.

Gure bihotzetan betiko
maite zaitugu amatxi.

Gogoan zaitugu.

ZURE FAMILIA

Xabi oraindik gaude
ezin sinetsita

aldegin zendun urte
muga iritsita

baina zure maiteok
ez gaude etsita
ikusi zaitzakegu
begiak itxita.

Xabi
TELLETXEA ETXEBERRIA

I. URTEURRENA
Igantzi, 2010eko azaroaren 28an

Iñaki
MARTIN ESKUDERO

I. URTEURRENA
Bera, 2010eko azaroaren 27an

Atta, badakit zauden lekutik laguntzen diguzula,
eta zu ikustea ezinezkoa bada ere,
ziur nago gure artean zaudela.

Jakin ezazu betirako gure bihotzean egongo zarela,
Inoiz ez zaitugula ahaztuko.
Muxu haundi-haundi bat
amatxo eta nire partez.

ZURE ALABA ETA EMAZTEA
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Iker Vicente
otsagabiarrak
irabazi du
sariketa

TTIPI-TTAPA
Nafarroako bigarren

MailakoArpanaTxapel-
ketarekin batera anto-
latu zen Aldatzen, aza-
roaren 13an, eta lehen
aldiz,AizkolariGazteen
San Martin Saria.

14-15urtekohiruaiz-
kolarik hartu zuten par-
te eta bakoitzak bi pro-
ba egin behar izan zitu-
en. Alde batetik, 45 on-
tzako enbor bat abia-
duran moztu eta ber-
tzetik, 45 ontzako hiru

enbor ebaki abiaduran.
Biprobetakodenbo-

rakbatuta, IkerVicente-
rentzat izan zen txape-
la. Bi saioetan nagusi
izanzenOtsagabiakoa.

6 minutu eta 50 segun-
do behar izan zituen bi
probak egiteko. Biga-
rren postua Zigako Jo-
xean Etxeberriarentzat
izan zen, eta honek 8

minutueta15segundo-
ko denbora egin zuen.
Hirugarrena Mikel Za-
baleta leitzarra izanzen.
Lanak 9 minutu eta 2
segundoz egin zituen.

AIZKORA � LEHENBIZIKO ALDIZ JOKATU DA SARIKETA

Aizkolari gazteen San Martin sarian
Etxeberria eta Zabaleta aritu dira

Marka eginez
Kañamares eta
Eugik irabazi
dute

TTIPI-TTAPA
Nafarroako bigarren

mailako arpana txapel-
ketaazaroaren13an jo-
katu zen Aldatzen eta
laubikotearituzirennor
baino nor.

Txapeldunak Julen
Kañamares (Berriozar)
etaMikel Eugi (Beunza)
izan ziren. Ikusgarri ari-
tu ziren biak, lana 4 mi-
nutu eta 34 segundo-
taneginbaitzuten,mar-
ka berria ezarriz.

Bigarrenak Alberto
Oteiza (Larrageta) eta
Adrian Berruezo (Ibero)
izan ziren (07:17); hiru-
garrenak Oier Aizkorbe

eta Eder Goldarazena
(Berriozar) izan ziren
(08:35), eta eskualdeko
ordezkari bakarrak,Xa-
bier Gallardon eta Aitor

Danboriena etxalarta-
rrak laugarren (10:55).
Txapelketan parte har-
tuduten lehenaldia izan
da etxalartarrentzat.

ARPANA � ALDATZEN JOKATU DA TXAPELKETA

Bi etxalartar Nafarroako 2. mailako
arpana txapelketan estreinatu dira

ARGAZKIA: NAFARROAKO HERRI KIROL FEDERAZIOA

Danboriena eta Gallardon etxalartarrak arpanean.

ARGAZKIA: NAFARROAKO HERRI KIROL FEDERAZIOA

Ezkerretik hasita, Zabaleta, Vicente eta Etxeberria, azaroaren 13an Aldatzen.

LASTERKETA

Eskualdeko
194 lagunek
egin dute
Behobia-
Donostia
lasterketa

TTIPI-TTAPA
Joan den urteko eu-
ria eta hotza alde ba-
tera utzita, eguraldi
onarekin egin zen
azaroaren 12an Be-
hobia-Donostia las-
terketa ospetsuaren
47. edizioa. Aurten
23.400 lagunekeman
zuten izena, inoizbai-
no gehiagok, baina
horietatik19.877ate-
ra ziren 20 kilometro-
ko ibilbidea egitera
eta 19.675 lagunek
bukatuzuten.Helmu-
garatu zirenen arte-
an, 194 eskualdeko-
ak izan ziren, iaz bai-
no 26gehiago.Batez
ere emakumezkoen
partehartzean izanda
gorakada. Joan den
urtean,eskualdeko29
emakumezkoaterazi-
ren lasterketan eta
aurten 48 izan dira.
Gizonezkoetan, be-
rriz, joan den urtean
139 izanzirenetaaur-
ten 146.
Herriz-herri, honahe-
men partehartzea
herr i bakoitzet ik:
Arantza 11, Baztan
34 (Amaiur3,Aniz3,
Arizkun 5, Elbete 1,
Elizondo 16, Gar-
tzain 1, Irurita 3 eta
Lekaroz 2),Bera 36,
Doneztebe11,Elgo-
rriaga 2, Etxalar 7,
Goizueta 4, Igantzi
14, Ituren 2, Leitza
19, Lesaka 25, Nar-
barte 3, Sunbilla 8,
Urdazubi 2,Urroz 3,
Sara 6 eta Senpere
7.



66 | AGENDA
ttipi-ttapa | 555 zbk.

2011.11.24

Erakusketak
ELIZONDO
Xabier Celestinoren
margolanak
Azaroaren 23tik ur-
tarrilaren 9ra Xabier
Celestinoren margola-
nen erakusketa Arizku-
nenean, astelehenetik
ortziralera.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margolanak
Azaroaren 4tik aben-
duaren 22ra Diana
Iniestaren Presenti-
mientos margo erakus-
keta Jaurerriko Natur
Parkean. 10:00etatik
13:30era eta 16:00eta-
tik 17:30era.

LEITZA
Guatemalako argazkiak
Peritzan
Mikel Zabaletak Guate-
malako indigenei atera-
tako argazki erakusketa
zabalik da Peritzan.

LESAKA
Beti Gazteko argazki
lehiaketako lanak
Azaroaren 30a arte
ikusgai daude Beti
Gazte elkartean argazki
lehiaketara aurkeztuta-
ko 105 argazkiak.

Ospakizunak
IGANTZI
Kultur Egunak
Abenduaren 7tik 11ra
hainbat ekitaldi antola-
tu ditu Euskara Batzor-
deak. Abenduaren 8ko
erakusketa igantziarren
afizioei buruzkoa iza-
nen da aurten. Xeheta-
sunak 43. orrian.

ITUREN
Kultur Egunak
Abenduaren 2, 3 eta
11n Antolatu ditu Ibin-
tza Kultur Taldeak. Xe-
hetasunak 46. orrian.

URDAZUBI
Kantu Zaharren Eguna
Azaroaren 26an egi-
nen da Ugarana ja-
tetxean Kantu Zaha-
rren Eguneko zortzi-
garren edizioa. Xeheta-
sunak 60. orrian..

Lehiaketak
BERA
Bortzirietako haur eta
gazteen ipuin lehiaketa
Abenduaren 2ra bitar-
te aurtezten ahal dira
lanak Berako Herri Li-
burutegian.

Feriak
GOIZUETA
Azienda feria
Azaroaren 26an
feria ospatuko da.
Bezperan, ilunaba-
rrean, txondorra pizte-
ko ekitaldia.

Kontzertuak
BERA
Musika entzunaldia
Azaroaren 26anmusi-
ka entzunaldia antolatu
du Isidoro Fagoaga
Udal Musika Eskolak
18:00etan.

Nafarroako Egunaren
kontzertua
Abenduaren 3an Le-
sakako Musika Bandak
eskainiko du 13:00etan
Kultur Etxean.

ELIZONDO
Nafarroako Egunaren
kontzertua
Abenduaren 3an Eli-
zondoko Banda Re-
creo13:00etan Arizku-
nenean.

LEITZA
Zea Mays Gaztetxean
Azaroaren 26an Zea
Mays-en kontzertua
Gaztetxean 22:00etan.

ELIZONDO
Folk Ametsetan
Abenduaren 4an Jo-
seba Tapiaren saioa
Arizkunenean (19:30).

Ikastaroak
LESAKA
Haur masaje tailerra
Azaroaren 2tik 30era
Ama-aita-zaintzaileei
zuzendua eta 1-12 hi-
labete dituzten ume-
txoei. Asteazkenero
10:00etatik 11:30era
Dasya zentruan.

ETXALAR
Blog-ak egiten ikasteko
Abenduaren 15, 16,
10 eta 20an blogak
egiten ikasteko ikasta-
roa Kultur Etxean.

Ipuin kontalaria
BERA
Izaskun Mujika ipuin
kontalaria liburutegian
Azaroaren 25ean
Izaskun Mujika ipuin
kontalaria liburutegian,
18:00etan.

Hitzaldiak
BERA
Emakumeen aurkako
bortizkeria
Azaroaren 25ean Na-

URDAZUBI | 2011.11.26
Kantu Zaharren Eguna
zortzigarren urtez Ugaranan

Ehunka kantuzale bilduko dira
larunbatean Kantu Zaharren
Egunean. Bazkaria, bazkalon-
doan eta berendu afaria kan-
tuz lagunduko dituzte.

Ospakizunak

IGANTZI | 2011.12.07-11
Ekitaldiz gainezka datoz aurten
ere Kultur Egunak

Antzerkia, musika, bideo eta zi-
neemanaldiak,sukaldaritza ikas-
taroa, bizkotxo lehiaketa eta
abenduaren 8ko erakusketa
igantziarren afizioei buruzkoa.

Ospakizunak

BERA | 2011.11.26
Fermin Iraola zenari
omenaldia rock gauaren bidez

Larunbat honetan gaztetxean
omenaldia eskainiko zaio gaz-
tetxean Fermin Iraola zenari.
Hainbat talde ariko dira , tarte-
an Petti eta Mugaldekoak.

Kontzertuak

azaroak 25-abenduak 15

PROPOSAMENA

GOIZUETA
Azienda Feria eguna,
ohiturari eutsiz

Ostiral ilunabarrean
txondorra piztuz abia-
tuko da aurten Goizue-
tako Azienda Feria.
Hortaz, egun handian,
larunbatean, ohiko eki-
taldiez eta sorpresaz
gain, egun osoan txon-
dorra piztua egonen
da, ikatza eginez. He-
rriko eskulangileen la-
na ikusteko ere aukera
paregabea izanen da.
Argazkian, Belako joa-
regilea ageri da, kixki
eta kaxka mailuarekin.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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zioarteko Eguna dela
eta Familia mailako
erasotzaileen progra-
ma. Erasotzaileen
ezaugarriak hitzaldia
Joxean Etxaurirekin
Beralandetan (18:00).

LEITZA
Nafarroaren konkista
hizpide
Abenduaren 2an Na-
farroaren konkistan,
Leitzaldean eta ingu-
ruan izandako gertaki-
zunez hitzaldia (19:30).

ETXALAR
Formazio tailerra
Abenduaren 2an hezi-
keta sexualeko tailerra
Kultur Etxean (18:00).

Kantaldiak
LESAKA
Donostia kantuz taldea
Agiñan eta karrikan
Abenduaren 4an Do-
nostia kantuz taldea
eta parte hartu nahi
dutenekin. 12:00etan
Agiñan, Mikel Laboa
eta Xabier Lete gogo-
an, bi abeslari hauen
zenbait kanta abestuko
dira. 13:00etan karrika
buelta.

Antzerkiak
BERA
Trokolo Teatro
Azaroaren 26an Tro-
kolo Teatroren Super-
heroinas antzezlana
Kultur Etxean (19:00).

GOIZUETA
Bakarrizketa Ganbaran
Abenduaren 3an
Buah Txabal! Osoronen
bakarrizketa Ganbaran
19:00etan, 14 urtetik
gorakoentzat.

Bertsoak
DONEZTEBE
Bertso afaria Gazte
Burrunbaren eskutik
Abenduaren 10ean
Igor Elortza eta Julio

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Xiberta toki historiko bat da. Alabainan, 1977-
an, sekretuki, han izan ziren PNVtik hasi ETA-

militarrerainokoHegoaldeko taldeetaalderdi aber-
tzale guzien elkarrizketak. TelesforoMonzonek an-
tolatu zituen. Euskal Herriaren ordezkaritza bakar
eta sendo bat zuen eraikiarazi nahi, Madrileko go-
bernu frankista berriarekin elkarrizketatzeko. Den-
borahaietan,Xibertakoelkarrizketahorienbilduma
batzukargitaratuzituztenbainahoriekzernahiezta-
baidaetaadierazpenokersorrarazi zuten,hanager-
tu ziren desadostasunak eta azken porrota parte
hartzaile bakoitzak besteen gain jarri baitzituen.
Elkarrizketahorien testuosoaAnaiArteareneskue-
tan zegoen zonbait denbora hauetan Xibertan se-
gitu zituen kazetari bati esker. Honi zizkion graba-
ketak emanak Monzonek idatziz jartzeko. Monzo-
nen heriotzaren 30garren urteurrenkari deliberatua
izan da Xibertako akta horien argitaratzea, bere iri-
tzia, jakin osoan, nornahik egin dezan. Liburua es-
painolez, euskaraz eta frantsesez argitaratua da.

Euskal Herriko kultur agenda osatu baten hutsu-
neabeteasmoz,EHAgenda.infowebguneasor-

tu du gazte talde batek eta urriaren 1etik aitzinera
webguneberriaerabaterabilgarriadasarean.Proiek-
tu honek, kultur agenda bildu eta osatzea du hel-
buru, inongo irabazi asmorik gabe. Horregatik,
proiektu hau aitzinera ateratzeko, denen laguntza
eskatu dute, «antolatzen dituzuen ekitaldien berri
eskatukogenizuke».Horretarako,webguneanber-
tan parte hartzeko atal bat bada norbere ekitaldi-
ak b ida l t zeko e ta nah iago i zanen gero ,
harremanak@ehagenda.info helbidea erabiliz jarri
daiteke harremanean. Behin webgunean sartuta,
ekintzakherrialdeka,herrikaedoaktibitatearenara-
berabilatzenahal dira. Iragarkia jartzeko, facebook
sare sozialean partekatzeko edo zozketetan parte
hartzeko aukera ere eskaintzen du.

Erronka.Bonberenearen ibilbideahitz batean la-
burbildu beharko bagenu, hauxe da aukeratu-

ko genukeena. Baita Bonberenea Txarangarena
ere, bere jaiotza berberetik erronkaz jositako ibil-
bidea burutu duen txaranga. Baina erronka guzti-
en artean, txarangaren hirugarren diska hau izan
da handiena, Tolosako gaztetxeak eta Euskal He-
rriko pailazo ospetsuenek orain arte batera egin-
dako ibilbidea islatzen duena. Izan ere, 2002an ha-
sitako ibilbideakeranaturakbateaneskatududen-
boraren poderioz horrelako proiektu bati aurre egi-
tea. 11 abestu eta 12 ipuintxoz osatutakodiska ho-
netan, txarangak urte hauetan egindako lagun au-
nitzek hartu dute parte. Pirritx, Porrotx eta Mari-
motots-enkantaospetsuenakBonberenaerara izan
dira prestatuak, txarangarenhotsapailazoenahots
eta letrekin nahasiz.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Xibertako aktak (1977)

Liburua

ANAI ARTEA

Bonberenea ekintzak,
2011

Musika

PIRRITX, PORROTX
ETA MARIMOTOTS &

BONBERENEA TXARANGA

Euskal Herriko kultur
agenda

Internet

WWW.EHAGENDA.INFO

Sotorekin Santamaria
jatetxean.

Zinema
LEITZA
Zinema denboraldia
Azaroaren 25 eta 27an
El árbol de la vida.
Abenduaren 2 eta 4an
Urte berri on, amona.

Mendi ateraldiak
BERA
Larun Ttiki mendi
taldearen irteera
Azaroaren 27an Iamo-
teneatik Larretagaine-
rat. (09:30).

Gerrako bunkerretan
barna
Azaroaren 27an eta
abenduaren 4ean ge-
rrako bunkerretan ibi-
laldi gidatuak eta Gure
Txokoan erakusketa.

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Azaroaren 27an Pitza-
mar-Erdiz-Urkiaga-Zil-
beti irteera (08:00).
Abenduaren 4an Ur-
dazubi-Altzatenea-Ibai-
neta-Harri Xuri-Ibaine-
ta-Azkar-Urdazubi ir-
teera (08:00).
Abenduaren 11n Al-
mandoz-Santa Barba-
ra-Mendiola-Sorate-
Belate-Arluz-San Blas-
Almandoz (08:00).

SUNBILLA
Ulibeltzak Mendi Taldea
Azaroaren 27an Atxu-
riara (07:30ean plazan).

LEITZA
Mendibil Mendi Taldea
Azaroaren 12an Liza-
rrusti-Larraitz irteera.

ZUGARRAMURDI
Atxuria Mendi Taldea
Azaroaren 27an Kan-
borat ateraldia.
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BERA.Klasepartikularrak
emanen nizkieke Lehen
Hezkuntza eta D.B.H.-ko
ikasleei. �628 078573.

38 urteko emakumea
larunbat eta igandeetan
edozein lanetan aritzeko
p res t dago . � 663
420685.

35 urteko emakumeak
taberna edo kafetegiren
batean lan eginen luke.
5urteesperientzia.�664
670384.

Gizon gazte bat anima-
liak zaintzen, garbitzen
edotamantenimendu la-
netan ariko litzateke.
�630 979584.

LANA
eskaintzak

Teleoperadora espe-
rientziadunabehardahi-
tzorduak emateko. Es-
perientziarik ez bada, ez
deitu. �699 382673.

DANTXARINEA. Aste-
buruetan lan egiteko
zerbitzaria behar da.
�948 599013.

MOTORRA
salerosketak

VolkswagenPassat1,9
TDIautoasalgai.130zal-
d i . H igh l i ne . 5 a te .
2002koa. Aire egokitua,
beira igogailu elektrikoa
eta extra gehiago. Urdin
ilun kolorekoa,metaliza-
tua. 126.000 kilometro.
Prezioekonomikoa.�617
792401.

Toyota runner 3.0 sal-
ga i . Gu tx i e rab i l i a .

DONEZTEBE. Ogiberri
okindegiarengainean,pi-
suasalgai. 2 logela,2bai-
nugela, egongela, sukal-
dea eta traste lekua.
36m2ko terraza bikaina,
osoeguzkitsua.Denahe-
goaldera. �656 770373.

BERA.Apartamentuasal-
gai. �630 441315.

ARESO. Sastizar base-
rr i- landetxea salgai ,
25.000 m2ko lur eremua-
rekin. �649 707584.

LESAKA. Azkaine karri-
kan90m2kopisuaeta24
m2ko lokala salgai. Su-
kaldeamobleztatuarekin.
�667 796439.

DONEZTEBE.80m2ko lo-
kala errentan emateko
MerkatukoKarrikan.�943
797921 (deitu gauez).

LANA
eskariak

Emakume heldua eta
euskalduna, gazteleraz
eta frantsesez dakiena,
esperientzia haundiare-
kin, pertsonak zaintzen
ariko litzateke, baita os-
pitalean ere. Autoarekin.
�652 729101.

LEITZAETAINGURUAN
emakume batek umeak
edo adinekoak zaintzen,
edoetxeak,tabernakedo
fregaderan garbitzen lan
eginenluke.�695716894.

BAZTAN-MALERREKA.
Hemengo emakumeba-
tek arratsaldez ordu ba-
tzuetan lan eginen luke
adinekoak edo haurrak
zaintzen. �627 258817.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Apartamentua
errentan emateko. 3 lo-
gela, 2 bainugela, tras-
telekua eta aparkatzeko
garaje plazarekin. �646
091754.
LESAKA.Mobleztatuta-
ko pisua errentan ema-
teko. Sukaldea, 3 loge-
la, egongela, bainugela
eta trastelekuarekin, 80
m2dituetasartzekoprest.
�664 634260 (Deitu
14:30etik aitzinera).
LESAKA. Logela erren-
tan emateko, internete-
rakoaukerarekin.160eu-
ro. Pertsona arduratsua.
�658 503895.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA.Plazaerdianga-
raje itxia errentan emate-
ko. �675 714360.

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
LESAKA. Etxebizitzabi-
familiarra salgai, prezio
onean. �609 477277.

ETXALAR. Zaharberri-
tzeko den borda salgai.
Lur eremuarekin. �661
121540.

LEITZA. Pisua salgai oso
egoera onean, bizitzera
sartzekoprest.90m2kopi-
su argitsua, oso toki la-
saian;sukaldea,bainuge-
la,egongela,3 logelahan-
di eta trastelekuarekin.
Igogailua jarri berria eta
berogailuarekin.Prezione-
goziagarria, etor zaitez
ikustera! �649 208310.

ELIZONDO.Maurizioeta
Felix Plazan pisua salgai.
3 logela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, tras-
telekua eta garaje-plaza.
Mob lez ta tua . � 685
408968.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 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 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, 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): 32,00 € (=)

Zerri gizena
1,190 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,450€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,31 (+0,03)
1.koa 4,01 (+0,03)
2.koa 3,77 (+0,03)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,39 (+0,03)
1.koa 4,11 (+0,03)
2.koa 3,99 (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 100,00 (=)
idixkoak 180,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00 (=)
idixkoak 120,00 (=)
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,91/3,01
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 9,00/9,70
8-10 kilokoak: 7,80/8,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)
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174.000 kilometro. Sus-
pentsioetakubiertakes-
treinatzekoak. Hagitz
egoera onean. Leiho tin-
datuak. �653 709496.

Seat Ibiza 1.9 salgai. 3
atekoa,kontsumobaxu-
koa. Arras egoera one-
an. �675 536335.

Yamaha IFZ 450 moto-
rrasalgai. 2006.urtekoa,
urdina, gutti erabilia eta
egoera onean. �606
940157.

OpelAstraCosmossal-
gai. 2005ekoa,1.9CDTI,
120 zaldikoa, 5 ate, bel-
tza, 90.000 kilometro.
�679 270432 (Deitu
eguerditan, 13:00etatik
17:00etara.

VollkwagenGolf140zal-
diTDIautoasalgai.2003.
urtekoa,150.000kilome-
tro.5ate,beltzaetaegoe-
ra hagitz onean. �607
924379.

Citroen C3 1.400 injek-
zioa (gasolina) salgai. 5
atekoa.45.000kilometro.
Errebisio liburuarekin eta
jabe bakarra izan du.
3.400euro.�670410556.

2,45. Panelak. Berria.
9.000 euro negoziaga-
rriak. �615 004047.
ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.
Hohnermarkakopianoa
salgai, prezio onean.
�654 156710.
Akazia piketeak salgai.
�666 788143.
Ohatzea salgai, egoera
ez in hobean . � 688
689218.

DENETARIK
galdu/aurkituak

BERA.KulturEtxeondo-
an edo Eztegara frontoi-
ko aparkalekuan betau-
rreko graduatuak aurki-
tu dira, lokarri beltzare-
kin. Galdu dituenak udal
bulegoetan (orain Kultur
Etxean) galdetu.

MOTORRAK
tailerrak

ZERBITZUAK
denetarik

ANIMALIAK
oparitzeko

IGANTZI. 2 urteko katu
emea oparitzeko, ez da-
go esterilizatua baina in-
teresatuak horrela nahi
badu, esterilizatuko da.
�670 218613.

ANIMALIAK
salgai

Lauhilabetekogrifoiarra-
zako zakurkumeak sal-
gai. �667 874991.

Ernari dauden astoak
salgai, kumeekin. �636
322080.

10-15 ardi mutur gorri,
31 eskubide (deretxo)
eta2urtekosetterrasal-
gai. �650 176597.

Udaberrian 3 urte bete-
ko dituen ahari mutur
grisa salgai, adarrik ga-
bea. �948 450353.

8 hilabeteko bi bildots
eta ahari bat salgai.
Bergintxon arrazakoak.
�627 735113.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
Hozkailukamarasalgai.
Neurriak: 3,16 x 3,16 x

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI
(luze eta laburrak)

TURISMOAK

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

OSOKO BILKURAREN AKORDIOA / HIRIGINTZA
Udaleko Osoko Bilkuraren akordioak, 2011ko urriaren 20koak:

- Udal Plan Orokorraren aldaketa xehakatua, A 302-304 unita-
tean (9. p., 302., 304. eta 330. l.), hasiera batez onestea.

- Udal Plan Orokorraren interesdun eraikinen inbentario-kata-
logoa, Lizarraga etxeari dagokiona, aldatzeko espedientea ha-
siera batez onestea.

Espediente hauek jendeaurrean izanen dira hilabete batez, da-
gozkion iragarkiak NAOn argitara ematen denetik..

Bera, 2011.11.10 ALKATEA, Mª Sol M. Taberna Iratzoki

TOKIKO GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIOA
HIRIGINTZA

Berako Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko urriaren
27an egindako bilkuran, Bostargi S.L.-k sustatutako Mirentxu
Bentako, Ibardin (4. poligonoko 179. eta 210. lur-zatiak) Xehe-
tasun Azterlana onetsi zuen hasiera batez.

Espedientea jendaurrean izanen da hogei egunez, dagokion ira-
garkia NAOn argitara ematen denetik.

Bera, 2011.11.16
ALKATEA,

Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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Lesakako AROA AROZENA TAPIAk
urtea bete du azaroaren 21ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
Lesakako eta Goizuetako
familiaren partetik.

Zubietako ANE eta NAHIA
ETXEBERRIA URTXULUTEGIk 8 urte
beteko dituzte azaroaren
25ean. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik. Ea txokolate
txuriko pastela ailegatzen den.
Muxuak!

ALAITZ IBARRA
BEREAU aranzta-
rrak urtea bete
du azaroaren
17an. Zorionak
atta, ama, Sun-
billa eta Aran-
tzako familiaren
partetik. Muxuk.

Oronozko UNAI
TORRES ALEMAN-
ek 7 urte bete
ditu azaroaren
23an. Zorionak
gizontxo anaia
Markel, aita, ama
eta familia guztia-
ren partetik.

BEÑAT
TELLETXEA SEIN
igantziarrak
urtea beteko du
abenduaren
1ean. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

PATXI LOIARTE
PETRIKORENA
igantziarrak
azaroaren 27an
9 urte beteko
ditu. Zorionak
etxekoen parte-
tik pilotari!

Lesakako BEÑAT
ETXABIDE OLAZA-
BALek azaroaren
23an 6 urte bete
ditu. Zorionak
Beheko Errotako
attona, amatxi,
izeba-osabak eta
bereziki Amaiur
eta Ainitze.

Goizuetako PAULAk 6 urte bete
ditu azaroaren 22an eta NEREAk,
berriz, 4 urte bete ditu urriaren
24an. Zorionak eta muxu haundi
bana familia guztiaren partetik.

NAHIA BERTIZ BABAZE sunbildarrak
2 urte beteko ditu abenduaren
14an. Zorionak felixiana eta 2
muxu potolo Sunbillako eta
Urrozko familia guztiaren partetik,
berexiki attatto eta amatxoren
partetik. Segi beti bezain polita
eta alaia!

LUAIA FAGOAGA BABAZE zubieta-
rrak 7 urte beteko ditu abendua-
ren 14an. Zorionak eta muxu
haundi bat Aurtizko familiaren
partetik. Berendu goxoa
prestatu!

Zubietako LUAIA FAGOAGA BABAZEk
abenduaren 14an 7 urte beteko
ditu. Zorionak eta 7 muxu haundi
atta, ama, Egoi, izeba-osaba eta
atautxi-amatxiren partetik.

Leitzako UGAITZ LOIARTE OLANOk
urteak bete ditu azaroaren
22an. Zorionak UGAITZito!
Attuna, amona, tio Mieltxo,
Imanol eta Mikaelaren partetik.
Muxu haundi bat.

Leitzako UGAITZ LOIARTE OLANOk
urteak bete ditu azaroaren
22an. Zorionak pilotari! Amatxo,
aitatxo eta Arkaitzen partetik.
Muxu haundi bat.

MIRARI IRIBARREN zubietarrak
5 urte bete zituen azaroaren
5ean. Zorionak familia guztiaren
partetik gure pintzesa panpoxari
eta muxu pottolo-pottolo asko
Aimar, Eneko, aitatxo eta ama-
txoren partetik. Segi beti bezain
alai.

Berako JOSE JABIER ZELAIETAk
urteak beteko ditu azaroaren
28an. Aunitz urtez familia guz-
tiaren partetik eta berexiki
Garaine eta Iraide iloben parte-
tik. Ongi pasa eguna osaba.
Muxuak.

Zorionak Lekunberriko (Goizueta)
ARAN LEKUONA JULIAN i zure lehen-
biziko urtebetetzean. Muxu haun-
di-haundi bat Oier, ama eta atta-
ren partetik.

DIEGO BIURRARE-
NA ORTIZek 10
urte beteko ditu
azaroaren 30ean.
Egun ona pasa
eta segi horren
alai. Zorionak eta
muxu pila familia-
ren partetik.

NAHIA MARTIN
PORTUk urtea be-
teko du azaroa-
ren 29an. Aunitz
urtez familia eta
bereziki aitatxi-
amatxi, Leitza eta
Lesakako lehen-
gusuen partetik.
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