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Eguberriak 2011
Agenda, aholkuak… � 13/23

ETXALAR � 29
82 dozena uso harrapatu
dira, iaz baino 12 gehiago

BAZTAN � 50
Adineko eta elbarrituen
beharrak biltzen ari dira

DONEZTEBE � 34
Mendiaren Eguna
larunbat honetan

ARESO � 43
Panpanoziri aldizkaria
sortu dute herritarrek

EGUBERRI ETA
URTEBERRI ON!

Hurrengo aldizkaria
urtarrilaren 12an

� 48

ZOZKETAK � 3

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

Gerra Zibilari buruzko historia
irabazleek eta gizonek idatzi
dute ia beti. Orain, 75 urte
beranduago, garai hura
ezagutu zuten
emakumeek ere
badute hitza

Gerra Zibila emakumeen
begietatik kontatua ARGAZKIA: LUCIA IPARRAGIRRE

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

TTIPI-TTAPAk
zure laguntza
behar du
Dagoeneko 640
lagunek egin
dute gure alde.
Eskerrik asko!
Zure laguntza
eskertzeko poltsa eder
bat izanen duzu opari

LEITZA � 42

Auzitegi
Nazionalak
artxibatu egin
du Leitzako
alkatearen eta
bi herritarren
aurkako auzia

BERTSOLARITZA � 40

Nafarroako
14 bertsolari
gazterekin XI.
Xalto Sariketa
jokatuko da
larunbat honetan
Goizuetan
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Inaxi IPARRAGIRRE
(Arantza)

«Gerrak negar
aunitz eragin zuen.
Familiek sufritu
egin zuten»
85urterekin,ongioroi-

tzen da Gerra Zibileko
kontuezOntsenbordaba-
serriko Inaxi Iparragirre.
Zazpi senideko familia-
koa, 9 urte zituen gerra
hasi zenean. «Atta zena
lineako guarda zen eta
goiko herrietan, Alman-
dozen eta, ibiltzen zen.
Iruñetik banda bat heldu
zela erran zioten eta or-
duanalkatezenarekinso-
lastuta,alkateaksegidan
konponduko zela erran
zion gure attari. Baina
bertze herrietara bezala,
honat ere etorri ziren».
Halaxe azaldu dizkigu
Inaxikgerraaitzinekobe-
re oroitzapenak. Bertze
herrietatik bezala, Aran-
tzatik ere eraman zuten
jendea Francoren alde
gerran borrokatzera:
«Arantzatik jende aunitz
joan zen, behartuta, eta
ezeurenborondatez».Eta
horienartean,bereanaia
zaharrenaereeramanzu-
ten: «18 urte bete gabe
eraman zuten. Lehenbi-
ziko Iruñera eraman zu-
ten eta handikGasteize-
ra joatea tokatu zitzaion.

Handik etorri zenean 25
urtezituen».Gerrarenon-
dorioz,hildakoakereizan
ziren Arantzan; Inaxiren
arabera, hamar bat he-
rritar hil ziren. «Gazteak
eraman zituzten, eta ge-
ro urrikitu ere egin omen
ziren gazteegiak erama-
teagatiketaeskarmentu-
rik gabeakoak izateaga-
tik»,dio. Ideiapolitikoen-
gatik, batzuk preso ere
hartuzituzten: «sei lagun
eraman zituzten preso,
baina apezak informe
onak eraman zituen eu-
rei buruz eta libre utzi zi-

tuzten. 15 bat egun pa-
satu zituztela uste dut».
Gerrak«negaraunitz»

eragin zuela adierazi di-
gu Ontsenbordako ala-
bak: «amak haurrekin
utzi eta attak gerrara jo-
an ziren eta mutil gazte-
akereeramanzituztenez,
familiek sufritu egin zu-
ten».Anaiazaharrenage-
rran egon arren, etxean
lanakegitekoezomenzi-
ren gaizki moldatu On-
tsenbordan: «etxeko la-
nak eg i teko ber tze
anaiak hor zeuden«,
erran digu. Gerra akautu
ondotik,bertzeanaiekere
«zerbitzatu»omenzuten.
Goserik ere ez omen

zutenpasatuetxean,na-
hiz eta «orain bezalako
aukerarik ez zen izaten»,
dio Inaxik. Eta gaineratu
digu,«gerraaitzinetikere
ezginelaorainbezalaon-
gi». Ez zen oraingo «ero-
sotasunik»:«orainazien-
dakbelagirabotatzendi-
ra, baina orduan han ari
behar izaten zen lurrak
moldatzen, artoa erein,
ilarra... Orain, gaztaina-
ri ere ez da kasurik egi-
ten». Jateko eskasiarik
ez, baina arropak eta oi-
netakoak falta izaten zi-
tuztela kontatu digu.
Oraindik neska koz-

korra zen gerra garaian
Inaxi,etagerrakgerra,«li-

GIZARTEA� EMAKUMEAK KONTU KONTARI

Gerra Zibila
emakumeen
begietatik
kontatua
Aurten 75 urte bete dira Gerra
Zibila hasi zenetik eta garai hura
eskualdeko emakumezkoen
ikuspuntutik bildu nahi izan da

Atsekabe franko sortu zituen 1936ko Gerra
Zibilak. Gerra bukatuta irabazleak eta gizonezkoak
izan ziren historia idatzi zutenak, eta emakumez-
koak eta galtzaileak bazterrera gelditu ziren. Baina
75 urte beranduago, gerra hura eta ondorena eza-
gutu zuten emakumeek ere badute zer kontatua.

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Baserria utzi eta herrian, Ontsenean, bizi da gaur egun Inaxi Iparragirre.

HILDAKOAK
«Arantzako hamar
lagun hil ziren
gerran eta politika-
gatik sei hartu
zituzten preso»

Inaxi IPARRAGIRRE
Arantza, 85 urte

G. PIKABEA
Gerra Zibila eta ondorena, ez ziren beharbada

Euskal Herriko bertze zenbait tokitan bezain go-
gorrak izan eskualdean, baina gerra, beti da ge-
rra, eta gisa batera edo bertzera herritar guztien-
gan du eragina, bando batekoa izan zein bertze-
koa, emakume ala gizon, zahar edo gazte. Konta-
tzen denez, Gerra Zibilaren hasierako hilabeteak
izan ziren gogorrenak gure inguruan. Gipuzkoako
mugan frontea eratu zen, eta frontea Gipuzkoa
barnerantz joan arte, eskualdeak gerraren ondo-
rio larrienak zuzenean ezagutu zituen. Gainera,
Iparraldearekinmuganegoteak toki estrategikobi-
hurtu zuen.
Gerrak iraun zituen hiru urteetan gehienak ha-

labeharrez Francoren alde borrokatzera bidali zi-
tuzten, eliza eta karlistak Francoren alde agertu
baitziren. Bertze batzuek, ordea, arrazoi politiko-
engatik edo gerrara ez joateagatik Iparraldera ihes
egin zuten.
Gerrarenondorioakdenek jasanbazituztenere,

badabeti bazterreanedoahaztutagelditu izanden
begirada bat, eta hori emakumezkoena da. 75 ur-
te bete dira aurten gerra hasi zela, eta hori aitza-
kiatzat hartuta egin da Amantalaren ahotsa ikus-
kizunaGerra Zibila ezagutu zutenGipuzkoako do-
zenaka emakumeren testigantzak bilduz. Bide be-
retik, TTIPI-TTAPAk Gerra Zibila eskualdeko adi-
neko emakumeen begietatik bildu nahi izan du.
Eskualdeko lau emakumezkorekin egon gara, ga-
rai haiek nola bizitu zituzten jakin gogoz: Inaxi Ipa-
rragirre (Arantza), Rosario Karrikaburu (Arraioz),
Maritxu Salaberria (Goizueta) eta Isabel Organbi-
de (Urdazubi) dira.
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besioa izanezgero, kon-
tent» izaten zirela ere ai-
tortu digu: «soldadu joa-
teko mutiko kozkorrak
edo pelaioak prestatzen
aritzenzirenherrian,txis-
tu eta guzti, eta gu haiei
begira egoten ginen».
Eskolara ere joaten

zen, baina «ez orain be-
zalako enpeinuarekin».
Azaldu digunez, «goize-
an irakurtzen aritzen gi-
nen maistraren ondoan,
eta kuadernotan idazten
etakontuakateratzenere
bai. Arratsaldeak labo-
reetarako izaten genitu-
en eta niri aunitz gusta-
tzen zitzaidan. Puntuan,
gantxiloan... aritzen gi-
nen.Etaasteanegunba-
tez,marrazketaegitenge-
nuen». Hori bai, eskolan
gaztelaniaz, baina euren
arteanbetieuskaraz:«el-
karren artean, beti eus-
karaz aritzen ginen. Ez
genekien deus ere erda-
raz, eta batez ere base-
rritarrak, beti euskaraz
aritzen ginen. Gerra on-
dotik Doneztebera joan
nintzenerdarazsolasba-
tzuk ikastera».

JENDEA ISILIK
Herrian jendea isilik

egon zela aipatu digu:
«beldurragatik, ez zuen
deus ere erraten. Gaine-
ra, isilik egoten zena ho-
beki zegoen». Eta gerra
akautu zenean, kontent
sentitu zela gogoan du
Inaxik: «anaiak onik zeu-
delako».Horrekinbatera,
esneasaltzekoletxerate-
giak ere paratu omen zi-
renherrian,«etaguk,ba-
serritarrok, harat erama-
ten genuen etxeko esne
sobranteasosbatzukko-
bratzeko. Sos horiekin
txardinzaharraketaarro-
pak erosten genituen».
Halere,gerraondotikjen-
dea okerragogelditu ze-
la ustedu: «diruakez zu-
en balorerik eta gerran
ibilitakoalemaniarreketa
italiarrek ez zuten dirurik
nahi, jatekoanahi zuten»
Badu gerra ondoko

bertze pasadizo berezi
bat ere gogoan, alema-

niarren hegazkin bat
Arantzan erori zenekoa,
hain zuzen: «14 urte iza-
nen nituen eta Antonio
anaiaetabiekmezarabi-
deanginela,hegazkinba-
tek mendia jo zuela iku-
sigenuenetailargiabeza-
lako bat agertu zen. Nik
uste nuen azken juizioa
zela!», dio. Mendia dena
sutan gelditu omen zen
eta barrenean zihoazen
zazpi lagunakerehilegin
ziren.«Hegazkinarenpus-
kak herrian ere egon zi-
ren. Herritarrei menditik
behiekin karroan hartu
eta ekartzeko ordaindu
egin zietela uste dut».

Rosario KARRIKABURU
(Arraioz)

«Soldaduen gua-
tzeak aldatzera eta
arropak garbitzera
gaten ginen»
Arraiozko Jauregiza-

harrean sortua da 89 ur-
teko Rosario Karrikabu-
ru, zortzi senideko fami-
lian.7urterekinErratzura
joan zen izeba batenga-
na,etaumetakourtehai-
ekArraiozetaErratzuar-
tean «gan-torri» pasatu
zituen,baitagerradenbo-
ra ere. Horregatik dakiz-
ki bi herrietako kontuak.
Herri guztietan ezki-

lak jotzen hasi zirelako
ohartuzenRosariogerra
hasizela:«nireahizpailea-
paindegira gana zen eta
Elizondotik oinez heldu
zen. Ni orduan Lekaro-
zen nengoen ahizpa ba-
ten etxean eta etorri ze-
larik, fraile guztiak leiho-
tikbegiraikusizituen.‘Za-
zi, zazi etxera, gerra ha-
sidaetaezkilakhorrega-
tik dira’, erran zioten eta
etxeraetorriginen».Atzo
gertatu balitz bezala go-
goratzen du.
Gerrahasita,Arraioze-

ra itzuli zen: «hemengo
jendeaBidasoalderajate-
koa eramaten hasi zen
mandoekin, eta bat edo
bertzehileginziren»,adie-
razi digu. Egun batzuen
buruan, Erratzura joan
zenizebarengana:«Erra-

tzun,iganderokodantzak
eta inauteriakbertanbe-
hera gelditu ziren». Ho-
rrezgain,herriguztiasol-
daduzbetezelaereoroi-
tzenda:«lehenbizianhe-
mengo soldaduak ziren,
eta gero, behartuta lan
egitera hainbertze preso
ekarri zituzten».
Aduana «haundi» bat

ere omen zegoen Erra-
tzun, eta kontatu digu-
nez, «etxeetatik maindi-
reak eman genituen sol-
daduendako. Guatzeak
aldatzera eta soldaduen
arropakgarbitzeraerega-

tenginen».14-15urteiza-
nen zituen. Iparraldeare-
kinmugaegitenduelako,
mugimenduhaundiasor-
tu zen garai hartan Erra-
tzun.Rosarioren irudiko,
«Baztangobertzeherrie-
tan baino gehiago. Mili-
taraunitzzegoen,etaka-
rabineroak ere bai».

BI ANAIA GERRAN
Rosarioribianaiajoan

zitzaizkion gerrara, bat
Terueleraetabertzea Bil-
bora.Horietakobatekur-
te osoa egin omen zuen
etxera agertu gabe, eta
etorrizeneaneskuakhon-
datuta itzuli omen zen,
hotzaren eraginez. Ber-
tzea, ordea, lehenago
etorrizen,bainaerituzela-
ko:«LekarozetaOronoz-
ko komentuak ospitale
bezala paratu zituzten,
eta nire anaia, eritua, Le-
karozkokomenturaeka-
rrizuten.Igandetanbisita-
tzeragatenginen».Anai-
ekkontatutadakizki, trin-
txeretannolaloegitenzu-
ten: «hotzapasatzen zu-
ten, eta bertze aldekoe-
kin ere solasean aritzen
omenziren.Eskualdunak
zirenbialdetakoaketaez
zutenbatbertzearenkon-
tradeusere,bainamana-
tzen zietenez...».
Denaden,bianaiaho-

riekgerrarajoangabegel-

ditzeko aukera izan zu-
ten: «gerra hasi zelarik,
bi anaiakFrantzianari zi-
renlanean.Desertoregel-
ditzen ahal ziren, baina
gure aitak etortzea nahi
zuen,gerrakomunismoa-
ren kontra eta Jaungoi-
koaren alde zela erran
zutelako.Horregatiketo-
rriziren».Frantziatikitzuli
ziren eguna ere gogoan
duRosariok: «ikurrinare-
kin eta gerriko naziona-
listarekin etorri ziren, eta
Gartzainenemaztekiba-
tek kentzeko erran zien.
‘Zertaz? Hau gurea da!’,
galdetuomenzuten,bai-
na emaztekiak hobe zi-
tuztela kendu erantzun,
eta kendu egin zituzten.
Arraioz eta Erratzu.

Gerra garaian bi herriak
ezagutu zituenez, bada
atentzioa deitu zion ber-
tzezerbait ere: «Erratzun
guardia egiten zutenak
fusilekinegotenziren,eta
Arraiozen, etxeko gizo-
nek, aita eta osaba tar-
tean, ehizeko eskopeta-
rekinganbeharizatenzu-
ten. Ez zuen inongo logi-
karik...». Hortaz aparte,
gogoan du denek ban-
dera espainolaren botoi
bat eraman behar izaten
zutela, «derrigorrez», eta
balkoi eta leihoetan ere
bandera espainolak pa-
ratu behar izan zituztela.

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Arraiozen bizi da Rosario Karrikaburu, ahizpa eta ilobekin.

ETXEAN KEZKA
«Goserik ez
genuen pasatu
baina beldurra bai,
bi anaia gerrara
ganak nituelako»

Rosario KARRIKABURU
Arraioz, 89 urte
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Gerra aitzinetik, «bi-
ziorik gabe, baina kon-
tent eta ongi» bizi omen
zirenRosario eta familia.
Bainaideiapolitikoaktar-
teko,errandigunez, «ez-
tabaidaaunitz» izatenzi-
ren». Goserik ere ez zu-
ten pasatu, ez gerra ai-
tzinetik etaezgerraden-
boranere:«Erratzunden-
da bat zuen izebak, eta
trukeanaunitzegitenge-
nuen».Goserik ez, baina
beldurra bai, eta berezi-
kibianaiagerrara joanak
zituelako. «Hiriburu bat
hartzen zutelarik, kohe-
teak eta ezkilak hasten
ziren. Anaiakgerranzeu-
den eta ez nekien bizirik
ala hilik ziren. Horrelako
tokibathartutakoan,be-
tiekartzenzutennorbait
hilik».Sakrifizioakereegi-
ten zirela azaldu digu:
«anaiak gerran zirelako,
postreahartzeari utzi, zi-
nea ikustekoaukera izan
eta ez gan...».
Eskolan ere aldaketa

somatu zuten gerra ha-
sita. Ordura arte, gehie-
na erdaraz egiten bazu-
ten ere, egun batez es-
kuara ematen omen zu-
ten, baina gerra hasita,
maixu-maistra«arraser-
daldunak» ekarri omen
zizkieten. Gisa berean,
elizakokantuakereerda-
raz egiten hasi omen zi-
ren. Etxean eskuara egi-
nagatik, Erratzuko karri-
ketan erdara aunitz so-
matzen zela kontatu di-
gu: «erdaldun aunitz ze-
goen, eta aunitz aritzen
ginen erdaraz, sobera»,
iritzi dio. «Bertakoak es-
kuaraz ere aritzen ginen,
batez ere ni baino zaha-
rragoak. Baina guk es-
kolan erdaraz egiten ge-
nuen, eta karabineroen
alabakere lagunakgeni-
tuen eta haiekin ere er-
daraz egiten genuen».
Etxeansoldaduakhar-

tu zituztela ere oroitzen
da. «Erratzun bi katalu-
niar izan genituen eta
Arraiozen donostiar bat.
Honekgureetxeantelefo-
noaparatuzuen,etaguk
eresolasegitengenuen».

Ezkilenbidezkontura-
tuzengerrahasizela,eta
akitu zela ere modu be-
rean jakin zuen, ezkilak
somatuta. Ordura arte,
derrigortuta etxeetan
eduki ziren Espainiako
banderak «denbora lu-
zez» segitu zutela aipatu
digu,eta ikurrina,«arras
mantso»etorrizela:«fran-
tsak ekarri zuten Elizon-
dora. Besta bat egin zen
eta emozionatuak geldi-
tu ginen hainbertze jen-
de ikurrinarekin ikusita».

Maritxu SALABERRIA
(Goizueta)

«Etorri eta segituan,
Espainiako bandera
paratu zuten solda-
duek udaletxean»
Sortzez Oattolo ba-

serrikoadaMaritxuSala-
berria (89 urte), baina tti-
kitanherrirabizitzeraeto-
rria guraso eta lau seni-
deekin. 13-14 urte zitu-
en Gerra Zibila hasi ze-
nean,«adineroa»,dioirri-
barrez. Eta beharbada
horregatik, ez duela ge-
rrako oroitzapen txarrik
aitortu digu: «soldaduak
behin ere ikusi gabeak
genituen eta saltsa non,
gu han». Baina badu bai
zer kontatua: «gerra ha-
si zela zabaltzen ari zen,
tropakhelduzirelaetade-

nak hartuko gintuztela.
Eta Goizuetara ere, tro-
pak ailegatu ziren». Ho-
rrelaazaldudigu.«Solda-
du asko etorri ziren eta
sartu zirenean, segituan
Espainiako bandera pa-
ratu zuten Herriko Etxe-
ko balkoian, eta denak
kalean bueltaka hasi zi-
ren». Tropen etorrerak
beldurraeraginomenzu-
enherrian:«gureamaere
negarrez hasi zen», go-
goandu.Izanere,etxean
17urtekoanaiazuen,eta
horrekkezkaeraginzien.
Guardiazibilak etxeraino

ere joan omen zitzaiz-
kien: «atea jo eta aitari
behirik ba ote zuen gal-
detu zioten. Etxe asko-
tan atea ireki eta sotoa
bistan izaten da, behiak
bistan,etagureanerebai.
Aitakbaietzerantzunzion.
Etazenbat zituenetaka-
rroa ere ote zuen galde-
tu eta bi zituela eta ka-
rroaerebazuelaesanzion
aitak. 7etarako plazara
joateko agindu zion, ka-
rroarekin eta behiekin,
Artikutzara jatekoa era-
man behar zutela». Arti-
kutzasoldaduzbeteaze-
goen, eta «egun franko-
tan jatekoa eraman be-
har izan zuten».
Gaubatean,bestebi-

sita bat ere izan zuten
etxean, sarjentu eta sol-
dadubatena:«zenbatge-
la genituen soberan gal-
detu eta oheak paratze-
ko agindu ziguten, egun
batzuetarako bizpahiru
soldadu etorriko zirela
gauak pasatzera. Hiru
etorri ziren», adierazi di-
gu. Baina egun batzuk
pasatuta joan omen zi-
ren: «libre zeuden gara-
je eta sotoak harrapatu
zituzten eta soldaduen-
tzakoprestatu zituzten».

TIROAK ETA HILDAKOAK
Maritxuren hitzetan,

gerraren hasierako egu-

netan soldadu asko ibili
zen herrian barna, baina
gerorakopuruajeitsiegin
zen. Herrian kuartela ere
bazen,«lauzpabostguar-
diazibilekin, eta gutxi zi-
relakosoldadubatzukere
gelditu ziren, makiak ere
ibili baitziren». Gainera,
abisua ere eman omen
zieten herritarrei: «inor
arrotzik etortzen bazen,
kuartelean abisua ema-
teko». Eta izan ziren ha-
lakokasuak:«Baserriba-
tean, lau lagun sartu zi-
renatejokaarratsean,jan
gabe hiru egun bazituz-
tela eta ea zerbait ema-
nen ote zieten. Hotzak
eta goseak zeudela. Su
ederra egin omen zuten
eta jatekoa ere eskaini
omenzieten.Bainaetxe-
kosemeakuarteleraeto-
rri eta lau hantxe zeude-
lakontatuzuen.Guardia-
zibilak joan eta eraman
eginzituzten,baitahileta
lurperatu ere. Bilbo eta
Donostiakoak ziren».
Bestekasubatezereoroi-
tzen da Maritxu: «borda
batean, lanean ari zirela,
pertsonabatagertuomen
zen,kalterikezzuelaegi-
nen eta bordan lo egin
nahi zuela esanez. Eta
baietz loegitenahal zue-
la.Bainaherriraetorrieta
guardiazibilei esan zio-
ten. Guardiazibilak bor-
dara joan ziren, eta es-
kaileretan gora haren bi-
lazihoazelaharktiroabo-
ta eta ihes egin zuen».
«Gainerakoan,ezzen

tirorik izan –dio–, baina
saiakerak bai». Honela
kontatu digu: «naziona-
lista batek Batzokia pa-
ratu zuen plazan, nahi
zuenak apuntatzeko eta
gazteria afiliatuegin zen.
Aberri Egunetan festa
haundiak antolatzen zi-
tuen, eta Goizuetara ere
Hernanitik propio txistu-
lariak eta danborjoleak
ekarri zituen,mutilakbe-
ren dantzak eta guk gu-
reak ikasteko. Gero,
1936ko Aberri Egunean
Donostian dantzatu ge-
nuen. Hiru autobus joan
ginenGoizuetatik,bimu-

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Lau seme-alabaren ama da Maritxu Salaberria, Paulenera ezkondu zen eta hor bizi da.

SALAKETAK
«Inor arrotzik etor-
tzen bazen, abisa-
tzeko esan zuten
guardiazibilek eta
izan ziren kasuak»

Maritxu SALABERRIA
Goizueta, 89 urte
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tilenaketabatneskena».
Batzokikoburuegitenzu-
en hori, eta batzokia ze-
goeneraikinekonagusia
lagunak omen ziren, eta
horiek biek ere hartu
omen zituzten hiltzeko
asmotan. «Baina sarjen-
tuak hori ez zela hiltzeko
motiboa eta soltatu egin
zituzten», adierazi digu.
Gainerakoan, beste

herrietatik bezala, Goi-
zuetatik ere «behartuta»
joanzirengazteakgerra-
ra soldadu. «Hiru bolun-
tario ere baziren, falan-
gistak,bainabesteakbe-
hartuta eraman zituzten.
Gure anaia ere eraman
zuten».Etazazpiurtepa-
satuomenzituenkanpo-
an.Honahemenarrazoia:
«kapitainarenzakurragoi-
ko dorretik bota eta za-
kurrahileginzenetaatxi-
lotua egon zen».
Maritxuk,berealdetik,

eskolansegitu zuen: «14
urte arte aritu ginen. Ge-
rra aurretik eta gero ere,
maistra berak segitu zu-
en.Zarauztarrazen,eus-
kalduna, baina ez zioten
uzteneuskarazhitzikegi-
ten. Guk geure artean
euskaraz egiten genuen
etamaistrarekinerdaraz,
atzekoz aurrera edo au-
rrekoz atzera, baina ari».
Eta goserik ere ez omen
zuten pasatu, «artoa eta
ilarra bazelako». Baina
gogoan du, batzuk ezi-
nean ibili zirela.

Isabel ORGANBIDE
(Urdazubi)

«Anaia falange sartu
zen, bertzela, etxea
hartuko zutela erran
ziotelako»
Gantxenea baserriko

sei seme-alaben artean,
gazteena da Isabel Or-
ganbide, Felipe Otegire-
kin (hau ere urdazubia-
rra) ezkondu eta gaur
egunSenperenbizidena.
Gerra Zibilaren garaian,
haurra zen oraindik, bai-
naezdituahaztuakordu-
kokontuak.Gainera, se-
narra lagun izandugarai
haienkontakizunean.Ha-

la,gogoandutegerraren
hasierako egun haietan,
«aduanak arras itxi eta
jendea hartzen hasi zire-
la, eta zenbait preso ere
eramanzituztelaUrdazu-
bitik Iruñerat.Nazionalis-
tak ziren. Ez genuen zer
zen konprenitzen baina
beldurtuginen».Gainera-
tu digunez, «gero gehia-
go estutzen hasi ziren».
Gerrarekinbatera,bel-

durra zabaldu omen zen
herrian, eta horregatik
edo,«jendeaezzenauni-
tzikmobilizatu, isilikegon
zen», kontatu digu. Ber-
tzeetanbezala,mutilgaz-
teak gerrarako deitu zi-
tuztenetahorietakobiez
ziren gehiago itzuli: «Ur-
dazubiko bi hil ziren ge-
rran, batto Elorrion eta
bertzea Galizia aldean».

ANAIA FALANGISTEKIN
Isabelenanaiaerege-

rrara joan zen, eta horre-
gatik, «penatuak» egon
zirela azaldu digu. Gai-
nera, kolpatua izan zen:
«buruan metrailetarekin
kolpeahartuzuen».Bital-
detan ibili zen Isabelen
anaia:«Urdazubin,gizon
gutti zen eta denak bor-
txatuko zituztela erran
zioten, eta hobe zutela
boluntariogan.Hasieran,
errekete gan zen bolun-
tario,etagerrarakopres-
tatuzituztenean, Iruñetik
eskapatu zen. Zugarra-
murdikolagunbatekinoi-
nezetorri zenetxera.Eta
gero, falange sartu zen,
sartzen ez bazen, etxea
hartuko zutela erran zio-
telako.Amabakarrikzen
eta ez zen egoten ahal
etxerik gabe», aitortu di-
gu. Izan ere, 7 urterekin
attagalduzuenIsabelek,
etaamaseiseme-alabe-
kin gelditu zen.
Orduraarte,Dantxari-

nekoeskolanibilizenIsa-
bel:«Ainhoatikmojakga-
tenzirenetagureaitaze-
nakfrantsesaikasteana-
hi zuen, berak Donibane
Lohizunen egina zuela-
ko ofizioa. Baina gerra
denboranmojakizituegin
zirenetortzeko.Hala,ge-

rra hasi bitarte, frantse-
sez ikasteko eskola ho-
rretara gan nintzen. Bai-
na, tartehorretanaitaere
hil egin zen. Dantxari-
nekoeskolanpagatube-
har izaten zen eta ama
bakarrik gelditua zen».
Hortaz,gero Urdazubiko
eskolanhasizen,etagaz-
telaniazeginbeharhare-
kin,«gatazkak»ibiliomen
zituen Isabelek: «perro
errateko eskatzen zida-
ten lagunek, eta nik ‘r’
frantses azentuarekin
erraten nuen», gogoratu
du irribarrez.

Eskolatikkanpo,kara-
binero eta soldadu de-
zente ibili omen zen ga-
rai hartan. «Nonahi bazi-
ren txabo lak . Gure
anaiak behorrak bazitu-
en eta iluntzetan beho-
rrak itzultzera gaten gi-
nen,etaguardianzeude-
nekgusomatzean,‘cuer-
po a tierra’ erraten zigu-
ten. Eurek ere izitzen zi-
rela erraten zuten». Be-
hinbainogehiagotan,sol-
daduak etxera ere joan
omen zitzaizkien gosal-
tzera, gaua guardian
emanondotik:«kafesnea
gogotik hartzen zuten
–dio–. Ez zirela bolunta-
rioak konprenitzen ginu-
en, eta eskualdun aunitz
erebazen».Gaineratudi-
gunez,«soldaduekezzu-
ten inorkolpatuherrian».
Falangistekin, ordea,

izan zen liskar bat edo
bertze: «falangistek etxe
batisuemanziotenUrda-
zubin. Etxe hartan apai-
zak apopilo zeuden, eta
etxe horren jabea nazio-
nalistazen.Mezakoden-
boran eman zioten su
etxeari. Ez zen su iziga-
rria izan, baina herritar
guztiak han bildu ziren
itzaltzeko».Herritikhara-
tago,«Irunerrezelarikgu-
re etxetik garrak ageri zi-
rela»oroitzendaGantxe-
neko alaba, baita «Bilbo

hartuzutelarikezkilakadi-
tu genituela» ere.
Urdazubi Iparraldea-

rekin muga egiten duen
herria izaki, kontraban-
dorako ere aprobetxatu
zuten aunitzek, tartean
Felipek ere bai, Isabelen
senarrak. «Sospixkabat
biltzenginuen,ezbaitzen
bertze deus ere izaten.
Bizitzekobeharginuen»,
aitortu digu. Kontraban-
distekezbeharbatbaino
gehiagoere izanzituzten
karabineroekin:«hirukon-
trabandista hil zituzten
karabineroek. Batto ka-
fea ekartzerakoanhil zu-
ten mugan. Tiroa bota
zioten eta nahi gabe hil
zutela erran zuten, bai-
na... Bertze bat odolus-
tuta hil zen. Eritu eta ez
zioten kasurik egin eta
bertangeldituzen.Etahi-
rugarren bat etxera hel-
du zela hil zuten; pixka
bat komunista zela erra-
ten zuten».
Gerraakituzeneanere

kontrabandoak segitu
zuen eta Iparraldea hur-
bil izateakgoserik ezpa-
satzeko eta handik jate-
koa ekartzeko aukera
eman zien: «Goserik ez
ginuen pasatu, baina la-
saitasunikereez.Betipi-
ttat estutu behar izaten
zen.Zenbatopil janakote
garaxingarhotzarekin!».

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Isabel eta Felipe Urdazubitik Senperera joan ziren eta hiru seme-alaba eduki zituzten.

GAUEKO LANA
«Karabineroek
hiru kontrabandista
hil zituzten
gerra garaian
Urdazubin»

Isabel ORGANBIDE
Urdazubi, 81 urte
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Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2001.12.20 / TTIPI-TTAPA 316. zk

Berako Jesusen Bihotza ikastetxearen 140 urteak ospatzen
Emakume alargun baten gogoa betez 1861. urtean ailegatu ziren Iruñetik Bera-
ra Pauleko San Vicenteren Karidadeko Ahizpen kongregazioko bortz moja. Le-
gia karrikan etxea egin eta ikastetxea sortu zuten. Lehenik La Enseñanza ize-
na jarri zioten, gero Sagrado Corazón edo Jesusen Bihotza. Duela hamar urte
140.urteurrenekoospakizunetanzebiltzan (150egindituztegaurgero)eta ikaste-
txean belaunaldiz belaunaldi familia bereko kideak ibili direla erakusten du due-
la 10 urteko argazkiak. Carmen Oiartzabal Berako mojak aipatu zigunez, «gi-
zartea aldatu den neurrian aldatu da Jesusen Bihotza ikastetxeko hezkuntza».

Krisiaren aurkako neurriek diote aurten Bera
MugarikGabe izenekoospakizunikgabegel-
dituko dela. Hemengo eta hangoen topake-

ta ospatzeko besta. Kulturen degustazioa ospa-
tzen zen besta horretan.
Zer krisiaz ari dira? Zein transakzio ez dira banke-
roen gustura atera eta orain denen artean ordain-
du behar dugu?
Ez dut deus ulertzen. Baina ikusten dut espeku-
latzaileak zakarki loditzen direla. Ez dute aski bur-
tsan espekulatzearekin. Herrialde osoekin egiten
dute, kontinenteekin, traba
egiten dieten txanponekin.
Gobernuek itsuki obeditzen
dute.Bakar-bakarrik aukera-
tuezdituzteneiobeditzendie-
te. Eta herriak? Eta jendea?
Eta umeen irrifarra? Non gel-
ditzen da hori guztia?
Ezin digute agindu zer egin,
nolaarnastu,nolasentitu.Ezin
gaituzteberaienestatistiken-
tzako zenbaki batean bihur-
tu,ezingaituzteberaien«bur-
tsa baloreen» merkantzia bi-
lakatu. Herrien taupada he-
rriekmarkatubehardute.Gu-
re zoriontasuna gurea da eta
ezin da merkatuen joan-eto-
rrien menpe egon.
Ez du inporta aurrekonturik
ez izatea. Urtero bezala, ospa dezagun gure bes-
ta zoriotasunez, ospa dezagun ez dirua badela-
koz, ospatu nahi dugulakoz baizik. Ez diezaiegun
azpiratzen utzi. Onarpena ezin da Iruñetik, Madri-
letik edo Estrasburgotik etorri. Giza-agendak gu-
reak bakarrik izan daitezke.

Giza-agendak

Nire txanda
Sergio PANIAGUA

«Ezin digute
agindu zer
egin, nola
arnastu, nola
sentitu. Ezin
gaituzte
beraien
estatistikentzat
zenbaki batean
bihurtu, ezin
gaituzte
beraien
merkantzia
bilakatu»

Joakin AIOROA
Euskadiko txapeldun

Euskadiko ingudealtxa-
tze txapelketa irabazi
zuen kirolari iturenda-
rrak Doneztebeko feria
egunean. 91 jasoaldi
eman zizkion 18 kiloko
ingudeari, segundoko
bat baino gehiago.

Donato LARRETXEA
Nafarroako txapeldun

Seguraski inoiz ez da
hain lehia esturik izan
Nafarroako aizkolari
txapelketan. Kasik final
osoa gibeletik joan on-
dotik, azkeneansegun-
du bakarrarengatik
irabazi zuen Donatok.

Aitor ETXARRI
Plazaolako presidente

Leitzakozinegotzia (Bil-
du) da Plazaola Par-
tzuergoTuristikokopre-
sidente berria, azaroa-
ren 28an Lekunberrin
egindakobatzaroroko-
rreanhautatuasuertatu
ondotik.
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Hauteskundeak joan dira. Emaitzak, izan di-
renak izan dira. Aitzinera begira zer? AUKE-
RA PAREGABEA ETA ERRONKA GALAN-

TAduguparean.Elkartzea. Irabazteko: frankismoa
kondenatu nahi ez duten ‘betiko’ demokrata ho-
riek eurenean irabazi baitute eta galtzailerik egon
denik behar dute. Hala diote.
Galtzailerik behar duenak ez du bakerik nahi. Mu-
turrez aritzeko asmoa du. Horrek ematen digu au-
kera. Aukera gure artean adostu dezakeguna el-
kar lortzeko. Gauza izanen gara? Eginbeharra ez
da guztiek pentsamolde eta bide berberetan ari-
tzea. Inolaz ere. Ezinezkoa izateaz gain, asperga-
rria izanen zen-eta.
Atzentzeko joera dugula iruditzen zait, ordea. No-
la esanen nuke: gure burua hain polita eta perfek-
tua ikusten dugu, itxurakoak nahi ditugula guzti
guztiak. Alderdikideak bihurtzen ditugu, edo hur-
bilekoak, agian. Sinestezina eta egia berdaderoa!
Eta maldatik abiaturik, zerbaitetan gurekin bat ez
datozenak, traidore urde zikinak izan behar. Zen-
bat eta hurbilagokoak izanik, orduan eta gehiago.
Hori dela eta hitz egiten dute, batzuk, ‘españoles’
omen direnen izenean, ‘vascos’ guztiek horrela
pentsatzen dutela diote besteak eta, nola ez, eus-
kaldun fededunetik aunitz urrundu gabe, euskal-
dunak hau, hori eta hura pentsatu eta egin behar
dugu, nahitaez.
Euskaltzale guztiak
independentistakote
gara? Ezkertiar ala
eskuindarrak?Kato-
likoak, ateoak, hara-
gijaleak,barazkijale-
ak... Musika, litera-
tura eta kirola berdin
eta berdinak balora-
tzen dugu?Non gel-
ditzen da esaldi hu-
ra: Hainbat buru,
hainbat aburu?
Hau dugu erronka.
Ikaragarri zabaladen
esparruko jendea,
pertsona bakoitzak
duenkonplexutasun
nahitaezkoarekin, jo-
katu. Guztiekin –aldeko eta ez aldeko direnekin–
kontatu eta, irainetan erori gabe, proposamenak
egin eta irabazi. Konbentzimenduz, ideia onenak
direlako lagun gehiengo batentzat. Posible ote?
Aurka dugun guztia menperatu beharko, eta pila
da. Hasi sistema beratik, ohiturak, medioak, bo-
terearen zainak, gizartearen antolaketa erreala,...
Majo kostako da. Alde borrokatzeak merezi du,
ordea.

Aukera paregabea eta
erronka galanta dugu parean
Juainas PAUL ARZAK

Joanden hilean estreinatu zen Euskal Herriko zine-
metan Gartxoten kondairari buruzko filma, ma-
rrazki bizidunetan egina, ‘Gartxot, konkistaren ai-

tzinekokonkista’ izenburupean.ArturoCampionekItzal-
tzukobardoarenkondairari buruzegindakobertsioaren
bertsioa da istorio hori, lehenbiziko komiki egina, eta,
orain, marrazki bizidun. Nafarroako Erresuma oraindik
independentea eta errege euskaldunen agintepekoa
bazenere, Pirinioetara etorritakomonje erdaldunek eu-
renohituraetahizkuntzaarrotzakezarri nahi izanzizkie-
ten bertako herritarrei, eta Gartxotek horren aurka egin
zuen borroka. Monjeek semea bahitu nahi izan zioten,
latinean hezi eta euskara bazter utzi zezan, baina hai-
en eskuetan utzi aitzinetik,
Gartxotek nahiago izan zu-
ensemeabereeskuekinaka-
batu. Atzerriko ohituren in-
posaketen dramaren adie-
razle bat da Gartxoten kon-
daira. Istorioa kokatzen den
garaitik ehunka urte pasatu
dira.OrdutikNafarroakoErre-
suma lurraldea galtzen joan
daetengabe,Espainiareneta
Frantziarenatzaparretanero-
riarte.Etaehunkaurtehaue-
tan, bertako hizkuntza bakarrak, lingua navarrorumak,
etengabe egin du gibelera. Duela 200 urte eskas (His-
torian 200 urte ez baita deus), Nafarroako herritar ge-
hienak euskaldunak ziren. Napoleonen tropek Iruñea
hartu zutenean bandoak euskaraz egin behar izaten zi-
tuzten euren aginduak bertako jendeari ulertarazi ahal
izateko, eta urte batzuk geroago, oraindik hegoaldera-
go,Artaxoakherri euskalduna izatensegitzen zuen.Zer
gertatu da bada hainen denbora tarte motzean Nafa-
rroako hizkuntza solasten dugunak 20.000 biztanle es-
kaseko lurralde eremu bateramugatuta gelditzeko, eta
handik kanpo euskara galarazi zen lekuetara heda-
tzeko etengabeko borrokan aritu behar izateko? Asi-
milazioaren logika dago horren gibelean. Atzerritik bul-
tzatu, eta bertako eliteekin bat hartuta egiten den deu-
seztatze politika, bai Gartxoten garaian, bai gaur egun.
Euskaldunaberehizkuntzaz lotsaraztenda,esparrupu-
blikoan erabiltzeko trabak paratzen zaizkio, eta etxeko
sukaldera mugatu nahi da bertako hizkuntza. Horrela,
hamarkada gutti batzuetan milaka nafarrek ez zieten
beraien hizkuntza transmititu seme-alabei, haien iza-
tea ukatu zuten, pentsatuz euskarak ez zuela deuseta-
rako balio, eta hobe zela madrildarren pareko izatea,
Atarrabian bizi arren. Makilakadaka ezarritako menta-
litate horrek bizirik segitzen duNafarroan, YolandaBar-
cina eta gisako elementuek hauspotua, baina oraingo
boteretsuek ere garbi eduki dezatela Gartxot bezala,
haien izateari uko eginen ez dioten milaka herritar pa-
rean edukiko dituztela.

Gartxoten borroka

«Euskalduna bere
hizkuntzaz
lotsarazten da,
esparru publikoan
erabiltzeko trabak
paratzen zaizkio eta
etxeko sukaldera
mugatu nahi da
bertako hizkuntza»

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Kolaborazioak

«Gure burua hain
perfektua ikusten
dugu, itxurakoak nahi
ditugula guztiak.
Alderdikideak
bihurtzen ditugu, edo
hurbilekoak agian.
Sinestezina eta egia
berdaderoa! Eta
maldatik abiaturik,
zerbaitetan gurekin
bat ez datozenak,
traidore urde zikinak
izan behar»
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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.
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e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR
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Hauteskundeak
eta gero…

Asier ZABALETA
APEZETXEA (Leitza)

Hauteskundeak-hau-
teskunde eta emaitzak-
emaitza, batzuen gazi-
gozo eta besteen salto-
poza izan da azaroaren
20ko gauaren azpima-
rra. Ni abertzale naizen
eremutik, nire prebisio-
ak osotasunean bete-
tzen ari dira, bai EAEn
etaNafarroan ere pozik.
Egia da ezker aber-

tzaleak,momentuhisto-
rikoanabstentzioaeska-
tu izanduela2000. urte-
an, Espainiako hautes-
kundeakarrotzak,ordez-
katzenezgaituztenak…
zirela esanez. Emaitza
kaxkar haiek zer nolako
ondorioak ekarri zituen
badakigu,EuskalHerria-
renaurkaetsaipolitikoei
oxigenoaemanbaizitzai-
en. Ondoren bere haus-
narketaeginetaaurkez-
tea erabaki zuenean,
2008an, guztiz positibo
baloratuta, ez zitzaion
utzi demokrazia eza-
gatik.Orain sutagar, bo-
toaemanbeharda,esa-
teaharritzekoa!Momen-
tu historikoa orduan eta
orain, nahiz eta batzuk
hori ez ikusi nahi.
OrainNafarroan lortu

diren emaitza historiko-
ak, 5. diputatuaren lehia
bizi-bizia egon denean
UPN eta Geroa Bairen
artean,Nafarroanbalan-
tza gure aldera erori da,
91.000bozka euskalza-
lelortuaz,2diputatueus-
kaldunen ahotsa eduki-
az.Espainolista feudoe-
tan emaitza onak jaso-
az, batzurtan Geroa

BaiketabestetanAmaiu-
rrek gain hartuz.
«Inork espero ez zu-

enetapultsopolitikooso
zailari eutsi dion Geroa
Bairen proiektu euskal-
zalea,aurrerakoia…Na-
farroako errealitate bat
dela oso garbi utzi du»,
MarianoFerrer,Arnaldo-
ren laguna den kazetari
aurrerakoiaren hitzetan.
Bat nator guztiz.
Orainzubiakeraikibe-

hardirelabadiogu,alder-
dikeriak alde batera u-
tziz, Nafarroa eraiki be-
har da lehenbizi, Euskal
Herriaeraikitzeko,lanko-
herentebateratubategi-
teko.Etsaipolitikoeiahal
diren oparirik gutxienak
egin behar baitzaizkio.
Orain arte egindakoak
gehiegiizandiraeta,ETA-
tik hasita.

Gizarte Enplegu
Babestua
finantzatzeko
baliabideez

Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako teknikariak

2011ko irailaren 26an
Nafarroako Gobernua-
renGizartePolitika,Ber-
dintasun,KiroletaGazte-
riako kontseilari Elena
Torres Mirandak Nafa-
rroakoOinarrizkoGizar-
te Zerbitzuei bilera deia
egin zien haren Depar-
tamentuaklegegintzaldi
honetan izanen dituen
lan ildoakazaltzeko. Bi-
leranGizarteEnpleguBa-
bestuamantentzekoas-
moa adierazi zuen, eta
Departamenduarenda-
ko baliabide hori lehen-
tasunezkoa dela nabar-
mendu zuen, nahiz eta

Gizarte Zerbitzuen Zo-
rroan bermaturik ez da-
goenbaliabideaizan.Ba-
liabide horretan lagun-
tza-langile gisa lan egi-
tendugunteknikariekha-
la izatea espero dugu.
GizarteEnpleguBabes-
tuagarrantzihandikoba-
liabidea da eta krisi ga-
raihonetaneraginkorta-
sunez ari da lanean be-
har handiko egoeretan.
Lana sortzen, baliabide
pertsonalen garapena
sustatzen eta enplegu
aukerakhobetzenarida.
Horretazgain,oinarrizko
errentarekin batera,
errenta horren emaitzak
optimizatzen eta hobe-
tzen dituen baliabidea
da. Horrenbestez, bat
gatoz kontseilariarekin
etaDepartamentuarekin,
gure ustez ere baliabide
hau lehentasunezkoa
baitagizarte-baztertzea-
renkontraborrokatzeko
daudenzerbitzuenarte-
an.
Halaere,kezkatutagau-
de baliabide hau finan-
tzatzekoerabiltzenaridi-

ren kontusailak ez baiti-
rabatereegonkorraketa,
urtez urte gorabehera
handiak izaten ari baita.
Datu ekonomikoei erre-
paratuz ikus daiteke,
2010etik aurrera finan-
tzazioamurriztenhasize-
la, nahiz eta urte horre-
tan finantzazioa handitu
zen,krisiarenlarrianbes-
te koska bat igo zelarik.
2010etik2011ra%14,23,
eta 2012. urterako, au-
rrekontuakonartzekoza-
in, ikusirik 1. kontusaile-
anplanteatzendenkan-
titatea eta 2. kontusaila
desagertu dela, pentsa
dezakegu 2011ko au-
rrekontuarekinalderatu-
tamurrizketa%26,83koa
izanendela,etabiurtee-
tan pilatutakoa %37,24
gutxiago.
Gizarte Enplegu Babe-
stuaren aurrekontua
2011n finantzatuaren
azpitik murrizten bada,
udalenegoeraekonomi-
koakontuanharturik,gu-
re ustez arriskua dago
proiektuetako asko de-
sagertzeko edo murriz-

keten ondorioz egoera
larrian geratzeko.
Datuhoriekkontuanhar-
turik, beharrezkotzat jo-
tzen dugu urgentziaz
ahaleginak eta bitarte-
koak mugitzen hastea
krisiegoerahonetanda-
goen behar sozialarekin
bat etorriko den kontu-
sail handiago bat ber-
matzeko, etaOinarrizko
GizarteZerbitzuei 2012.
urtean bitarteko honek
izanen duen kantitate
erreala jakinaraztea.

Euskarazko
hedabideek
erakundeen
konpromisoa
behar dute

Euskarazko hedabide
ez publikoak

Bederatzi hilabetebadi-
raeuskarazkohedabide
ez publikook agerraldi
publikoa eta kanpaina

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Iñigo GOROSTARTZU (Leitzako bertso eskola) ) • Doinua: Habanera

Bi mila ta hamaikako
Abendura iritxita,
heldu da urte zaharra
errepasatzeko zita,
erretzearen legeak
sortu zuen polemika,
iraultza Islamiarra
ze nolako ikamika,
maiatzaren hamabosta
daukagu gorriz jarrita,
Japonian tsunamia
nuklearrari kritika,
Bildu hauteskundetan
eta ETA armak utzita,
historian egongo da
hamaikako politika.

Krisia ere zabalduz
doa bere azalera,
asko konturatu gabe
bai doaz zulo beltzera,
pepinoarena ere
izan zen denen kaltera,
Eurogunea larri da,
Berlusconiren galera,
Zapatero ere berdin
eta Raxoi agintera,
ERE eta erreformak
zenbat langile kalera,
Olentzerorentzat hau da
aurten dudan eskaera,
osasun izan dezagun
eta moldatuko gera!

2011. urteari errepasoa
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Irakurleak mintzo

bateratua egin genitue-
la, hiru helburu nagusi-
rekin:
1. Sektorearen estrate-
gikotasuna eta beharra
azpimarratzea.Komuni-
kazioaren eta hizkuntz
normalizazioaren ikus-
pegitik ez ezik, ekono-
miaikuspegitikereestra-
tegikoa eta garrantzia
handikoadensektoreba-
ti buruz ari gara hitz egi-
ten.
2. Erakunde publikoei
sektorearekiko konpro-
miso handiagoa eska-
tzen zitzaien, publizita-
te-inbertsio, bestelako
inbertsio eta laguntza
handiagoak,gaurtikber-
tatik hasita.
3. Horretaz gain, sekto-
reak egoeraren analisia
egin eta analisi horreta-
tik abiatuta ildo nagusi-
akerakundeekinlantzen
hasteko konpromisoa
hartu zuen.
2012.urteaate-jokadu-
gu, eta erakundeetatik
sektoreari begira jaso-
tzen ari garen mezuak
kezkagarriakdira, ikara-
tzeko modukoak.

1. 2012rako aurrekontu
proposamenean jasota
daudenak betetzen ba-
dira,NafarroakoGober-
nuak euskarazko heda-
bideentzako zituen diru
laguntzak ezerezean di-
ra,2012koaurrekontue-
tatik erabat desagertu-
kodahedabideetaneus-
karasustatzekodirupar-
tida.Gainera,2011kobi-
garren epealdiko lagun-
tzakdesagertzekoarris-
kua ere handia da.
2.EuskoJaurlaritzakaur-
keztutako aurrekontuak
onartzenbadira,erakun-
de horrek aurten baino
400.000 euro gutxiago
bideratuko ditu 2012an
hedabideen diru lagun-
tzetara.Urteetan,Eusko
Jaurlaritzarenaurrekon-
tu orokorrak goraka jo-
an direnean, euskalgin-
tzaraetaeuskarazkohe-
dabideetarabideratuta-
kodirusailakezdirahan-
ditu;orain,aurrekontue-
tanestutasunaksortudi-
renean,ezdagogupida-
rik: lehendik estu dabi-
len sektore bati are kal-
tehandiagoaegitekoau-

kera zabalduko da.
3. Gipuzkoako Foru Al-
dundiak2011kodirusai-
lari eustea aurreikusi du
–aurreko bi urteetan as-
ko jaitsi da diru sail ho-
ri, eta ez du handituko–.
Bizkaiko Foru Aldundia
da2012rakobereaurre-
kontuetandirusailahan-
ditzea aurreikusi duen
bakarra–47.500euroge-
hiago, %12ko igoera–.
4. Eta zer esanik ez Ipa-
rralderi buruz, non eus-
kaldun hiztunen galera
bizkorra (hizkuntza poli-
tika publiko baztertzai-
learenondorioz)anbizio-
rikgabekohizkuntzapo-
litika batekin paraleloan
doan. Enpresa pribatu-
ek euskarazko hedabi-
deberriaksortzendituz-
ten bitartean, laguntza
publikoak oraindik gel-
dialdi berean manten-
tzen dira eta, aldi bere-
an,boterepublikogehie-
nek ez dituzte kontuan
hartzen euskarazko he-
dabideak beren publizi-
tatekanpainaordaindue-
tan.
Jakitun gara sektorea-

ren etorkizuna gure la-
narenbaitandagoelana-
gusiki. Guk geuk ere
aztertu behar ditugula
gureindarguneetaahul-
dadeak,sektoreanelka-
rrekin jardunda erraza-
goa izangozaigulagarai
zailhoniaurreegitea.Ze-
reginhorretanarigarahi-
labete hauetan eta las-
terbateangurehausnar-
keta instituzioetako ar-
duradunekin partekatu
ahal izangodugu.Baina
argi dugu aurrera egite-
ko ezinbestekoadugula
erakunde publikoen la-
guntza handiagoa, eta
hori ari gara aldarrika-
tzen une honetan.
Gaur egungo erakunde
publikoen dinamikak ez
du asko laguntzen bide
horretan, eta ezin dugu
isilik geratu ikusten du-
gunean euskarazko he-
dabideen sektoreak ez
duelaerakundepubliko-
en 2012ko aurrekontu
proposamenetan behar
eta merezi duen tratae-
ra jasoko, ustez denen
begietara sektore ezin-
bestekoetaestrategikoa

izan arren. Horregatik,
erakundeeipublikokies-
katzendiegugaiarenga-
rrantzia kontuanhartze-
koetaaurrekontuakaha-
lik eta gehien egokitze-
ko, partidak handituz.

Lesakako zubiko
txulo-etxea

Leire GOIKOETXEA
(Hendaia)

Azaroak 25: emaku-
meen aurkako indarke-
riaren kontrako eguna.
Hitzak eta ekintzak izan
dira matxismoaren aur-
ka.
Baina borroka hori

patriarkatuarenaurkako
borrokaorokorreantxer-
tatzendaetaezdaurte-
ko bi egunetara muga-
tzen.
Nikgalderazehatzbat

dut:nolabaimentzenda
emakumearen menpe-
kotasunarenikurbatBor-
tzirietan?
Txolak eta puteroak

ez Bidasoan, ez inon!
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EGUBERRIETAKO AGENDA

Olentzero, Kabalgata
eta bertze hainbat
ekitaldi herriz herri
Eguberrietako ohiko ospakizunak Olentzero eta Errege Kabalgata izan ohi dira,Urteza-
har eguneko Diostesalbe eta gisako kantaldiekin batera. Horietaz gain hainbat kultur
eta kirol ekitaldi antolatu dira herriz herri.

Eguberriak gainean ditugu eta herri gehienetan Olentzero aterako da karrikaz karrika,
etxeetan opariak utzi baino lehen. Bukatzeko, Errege Kabalgatak ere izanen dira he-
rrietan, baina tartean, bertze ekitaldi ugari antolatu dituzte kultur elkarte,musika talde,
ikastetxe edo Udalek. Honatx horietako batzuk:

Olentzero, Glin-Glan eta Diostesalbea Beran
Beran kultur agenda emankorra izanen da egunotan.Hasteko, abenduaren 16an, ortzi-
ralean 18:00etan Bortzirietako haur eta gazteen ipuin lehiaketako sari banaketa egi-
nen da liburutegian. Abenduaren 17an, larunbatean, Ainhoako Atsulai Abesbatzak
kontzertua eskainiko du 19:00etan Kultur Etxean. Isidoro Fagoaga Udal Musika Esko-
la astez aste ari da bere entzunaldiak eskaintzen eta azkenekoa hilaren 20ko piano
entzunaldia izanen da (17:30ean Musika Eskolan). Abenduaren 21ean, berriz, Egube-
rrietako kontzertua eskainiko dute 17:30ean Kultur Etxean. Abenduaren 24an, jakina,
Olentzero ailegatuko da 17:00etan Altzateko plazara eta euria eginen balu, Eztegara
pilotalekura. Urtezahar egunean, berriz, Glin-Glan eta Diostesalbe kantari ibiliko dira
karrikaz karrika.

Olentzero lehiaketa Lesakan
Euskal Herri osoan Olentzerok lehiaketa duen herri bakarra da Lesaka. Jaiotza lehia-
keta ere egiten da Eguberri bezperan, eguerditik aitzinera. Olentzero ikusgarriak eta
bikainak egiten dituzte herriko ume eta gazteek eta hura bizkarrean hartu eta kantari
ateratzen dira plazara. Epaimahaiak, olentzeroa bera, abestia eta kantarien janzkera
baloratzen du. Olentzero politenari ere Esparza Saria ematen zaio. Maila nagusiko
irabazleek (adinaren arabera egiten baita lehiaketa), arrats parteanmusika bandarekin
herrian barna desfilatzeko aukera ere irabazten dute. Duela urte gutti arte, goizez
baserri auzoetan barna ibiltzen ziren gazteak beraien olentzeroekin, baina salbuespe-
nak salbuespen, ohitura hori galduxea dago.
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Baina Olentzeroz gain, bertze zenbait kultur ekitaldi ere izanen dira Lesakan eguno-
tan. Honela, Beti Gazteko Irakurketa Taldea abenduaren 17an bilduko da Koskontako
Bideko udal aretoan. Abenduaren 21ean Eguberrietako kontzertua eskainiko du Musi-
ka Eskolak 18:00etan hasita Udaletxeko Pleno Aretoan. Abenduaren 23an ere Santa
Zezilia Batzordeak Eguberrietako kontzertua antolatu du. 19:00etan abiatuko da kale-
jira eta ondotik emanaldia izanen da plazan. Abenduaren 22an Eguberrietako jaialdia
antolatu dute Irain eskolako ikasle eta irakasleek 11:30ean. Eguberri Eguneko goizeko
mezaAbesbatzakkantatukodu.LesakakoAbesbatzak langehiagoere izanendueguno-
tan: Abenduaren 28an, emanaldia eskainiko du Andra Mari Egoitzan 17:00etan eta
Urtezahar egunean, 18:00etan Plaza Zaharretik abiatuta eginen den Diostesalve kale-
jiran parte hartuko du herriko elkarte, musikari eta bizilagunekin batera.

Donezteben kirola Erreka elkartearen eskutik
Donezteben kirol eginez urtea akitzeko gogoa izaten dute, batez ere Errekak anto-
latzen dituen ekitaldien eskutik. Honela, abenduaren 17an Mendiaren Eguna izanen
dute,Carlos Paunermendizale handiaren partehartzearekin.Urtezahar egunean,berriz,
ohitura ez galtzeko Mendaurrera joanen dira mendizaleak goizean eta San Silbestreko
krosean aterako dira korrikalariak arratsaldean.

Baztanen kontzertuak, solasaldiak, krosa…
Baztanen hainbat kontzertu antolatu dira egunotan. Honela, abenduaren 17an Egube-
rrietako kontzertua eskainiko du Baztango Musika Eskolak 17:30ean hasita Elizon-
doko parrokian. Abenduaren 23an, Baztango haur eta gazte kantarien topaketa anto-
latu du Elizondoko abesbatzak Iruritan, 19:00etatik aitzinera. Abenduaren 26an, Eli-
zondoko Recreo Musika Bandak Eguberrietako kontzertua eskainiko du 19:00etatik
aitzinera Oronozko parrokian.
Bertzalde, Erratzuko Kultur Elkarteak eta Baztango Kultur Batzordeak, Olentzeroa ez
ezik bertze zenbait jarduera antolatu ditu. Hilaren 15ean, Idazleekin Solasean progra-
maren barrenean, Eider Rodriguez idazlea ‘Katu jendea’ liburuari buruz solasean ari-
tuko da 18:00etatik aitzinera Arizkungo Herriko Ostatuan. Abenduaren 18an, berriz,
«Islandia bizikletaz» diapositiba emanaldia aurkeztuko dute Totu Iturzaeta eta Idoia
Gilleneak Erratzuko Elkartean, 18:00etan hasita.Abenduaren 18an, goizeko 11:00etan
Eguberrietako Krosa antolatu du Baztan Ikastolak.

Zinema Etxalarko Kultur Etxean
Etxalarko Kultur Etxean ‘Cher ami… ta ni’ marrazki bizidunen pelikula eskainiko da
abenduaren 27an, 16:30etik aitzinera eta ondotik opariak banatuko dira.
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EGUBERRIETAKO SOBERAKINAK PROBEXTEKO

Soberan gelditutako
janarekin errezetak
Alex Mugikaren eskutik
Soberan gelditutako janariarekin sukaldaritza ikastaroa egin zen Iruñean, Nafarroako
Gobernuko CRANA erakundeak antolatuta.Alex Mugika sukaldari leitzarra izan zen di-
tugun baliabideak ahal bezain ongi aprobetxatzera bideratutako ikastaroaren gidaria.

Azaroaren 19tik 27ra Hondakinen
Prebentziorako Astea ospatu zen Eu-
ropa osoan eta aitzaki horrekin, Nafa-
rroako Gobernuaren CRANA (Nafar-
roako IngurumenBaliabideenZentrua)
erakundeak soberan gelditutako ja-
nariekinegitekoerrezeta ikastaroaan-
tolatuzuen,olioakberreskuratzendituen
Ekogras erakundearen laguntzarekin.
Etxeaneta jatetxetansortzendirenhon-
dakinen prebentzioa eta eskura ditu-
gunbaliabideakahalbezainongi apro-
betxatzea izandira ikastarohauenhel-
burua eta 30 bat lagun aritu dira Alex Mugika sukaldari leitzarraren gidaritzapean.
Tailer honetazgain,EuropakoAstearenbarrenean,Nafarroakobertzehainbat sukaldarik
bat egin dute ekimenarekin, Hiri-Hondakinen Mankomunitateek lagunduta, hala nola
Otsagabiako Kixkia jatetxeko Mikel Zeberio edo Berako Zalain jatetxeko Iñaki Pikabea.
Tailer hauekin, sukaldean aritzen direnei, beraien maila gastronomikoa dena delakoa,
lan filosofia bat helarazi nahi izan zaie, birziklatzea ere, aurrezteko, imaginatzeko,
gozatzeko eta harritzeko modu bat izan daitekeela erakutsiz.

Alex Mugika gidari
Iruñeko ikastaroan aritu zirenek, Alex Mugika izan zuten gidari eta sukaldari leitzarrak

berakargitaratutako‘ReciclajeyAltacoci-
na’ liburutik hartutako errezetak landu
zituzten. Liburu honekin, sukaldariek
idatzitako liburuonenari emandakoGour-
mand Saria eskuratu zuen Mugikak
2008an.Tailerreanegindakomenuan foie
trufak, iberiko zuhaitza eta hestebeteak,
errioxar erara egindako pataten kroke-
tak, bildots eta patata terrina, tripaki eta
onddoen fideuá eta turroi torrija prestatu
zituzten.
Europar Batasunean egindako ikerketa
baten arabera, pertsona eta urteko 180
kilo janari botatzen ditugu zaborretara
eta kopuru horretatik kasik erdia (%43)
etxeetansortzendugu,komertzioetasu-
permerkatuak%4arenarduradunakdiren
bitartean.Diruansuposatzenduenazgain,
Europan 89 milioi Tona zabor eragiten
dute,170milioiTonaCO2aireratzendute-
nak. Eguberrietara begira hausnartzeko
moduko kopuruak.
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ARRISKUAK SAIHESTEKO AHOLKUAK

Eguberrietan
istripurik ez etxean
Eguberriak trastelekuan hasten dira. Aurreko urtean kaxatan bilduta sartu genituen
bolak, apaingarriak, girlandak, argiak non dauden bilatu beharra dago, jaiotza eta ar-
bola ahaztu gabe, jakina.

Itxuraz, arriskugabeak dira horiek guztiak, baina hainbat istripu eragin ditzakete etxe-
an. Hori dela eta, ezusteko txarrak saihesteko, ongi aztertu behar da zein apaingarri
jarriko ditugun eta nola eginen dugun hori.

Arbola, hobe artifiziala bada
Ingurumenarentzat mesede izateaz gain, arbola artifizialek badute beste dohain bat
ere: suaren kontrako materialekin egiten dituzte, eta, beraz, argietan txinparta sortuz
gero, ez dute su hartzeko arriskurik. Etiketan begiratu behar da ezaugarri hori ageri
den edo ez.
• Arbola natural bat jartzea erabakiz gero, moztu berria izan dadila, berde eta fresko
egon dadin.

•Arbolanaturalbatiapaingarriak jarriaurretik,urezbetetakoontzibateanutziegunbatzue-
tan. Era horretan, freskoago egonen da, eta su hartzeko arrisku gutxiago edukiko du.

• Beroa ematen duten gailuetatik urrun jarri behar da arbola (erradiadore, berogailu
edo tximiniatatik).

• Arbolak ez ditu ateak blokeatu behar eta sarrera-irteeretan ere ez du trabarik egin
behar.

Argiteria, suaren aurkakoa
Etxea eta arbola argiz apaindu nahi badugu, tentsio txikiko argiak erabiltzea da one-
na (12 edo 24 volt-ekoak).Argiak aurreko urteetakoak izan edo berriak izan, ongi gain-
begiratu behar dira, ikusteko ea baduten alanbre gastaturik, kablerik agerian, lanpara
hondaturik edo konexio solterik. Behar bezala ez badaude, konpondu egin behar dira,
eta ezin bada, bota. Sekula ez da jarri behar argi elektrikorik metalezko arboletan,
zeren elektrizitatez kargatu eta norbait elektrokutatzeko arriskua baitago hura ukituz
gero. Argiek ez dute ukitu behar metalezko apaingarririk, handitu egiten baita deskar-
ga elektrikoak gertatzeko arriskua.
Argiak zabaltzerakoan, ez jarri alfonbren azpian, altzarien azpian, gortinen azpian...
lanparak izugarri berotu daitezke eta.
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Argiak eta etengailuak ongi babestu behar dira, haurrek ezin erabili izateko moduan
eta itzali egin behar dira lotara joandakoan edo etxetik irtendakoan. Argi girlandak
zintzilikatzeko eta horiei eusteko modurik onena plastikozko bridak erabiltzea da. Ez
erabili grapa edo iltzerik, horiekin kableak zulatu daitezke eta.
Etxearen kanpoaldea apaintzeko, kanpoan jartzeko diren argi eta apaingarriak soilik
erabili; lurra duten etengailuek babesten dituzten zirkuituetara konektatu behar dira.
Ongi egiaztatu behar da kanpoaldeko argiak uretatik babestuta daudela, etiketan ar-
gi adierazten dela kanpoan jartzekoak direla eta kableak gomazkoak edo kautxuzkoak
direla, eta ez PVCkoak.

Apaingarri seguruak eta haurrentzako arriskurik gabeak
Ziurtatu egin behar da Eguberrietako apaingarriek 'CE' etiketa ageri dutela (indarrean
dauden arauak betetzen dituela esan nahi du horrek). Etxean haur txiki-txikiak edukiz
gero, ez erabili apaingarri eta irudi txikirik, ez eta desmuntatzen direnik ere, edo pun-
ta edo ertz zorrotzak dituztenik. Aerosolean datorren elur artifiziala erabiliz gero, zo-
rrotz-zorrotz bete erabilera-oharrak, bertzeak bertze birikei kalterik ez egiteko.
Elur aparra dakarten ontziek su har dezakete bero-iturrietatik gertu jarriz gero, eta
berdin konfeti eta sugepaperek ere.
Eguberrietako landareak ez jarri haur eta animaliengandik gertu. Goroldioa eta Egu-
berrietako beste landare batzuk toxikoak dira.
Ahal dela, ez piztu kandelarik. Erabili nahi izanez gero, zutargi sendoetan jarri, nolanahi
ez erortzeko bezain sendo direnetan. Bero-iturrietatik urrun jarri kandelak, eta beste
apaingarri eta gortinetatik ere urrutiratu. Ez daitezela egon haurren eta maskoten es-
kura. Sekula ez utzi haur bat bakarrik, gela horretan kandelaren bat piztuta badago.
Kandelak lurrindunak badira, arreta berezia jarri behar zaie haurrei, erakarri egiten
baitituzte. Etxetik irteterakoan, itzali egin behar dira kandelak, nahiz eta bost minutu-
rako baino ez irten; berdin egin behar da ohera joandakoan ere.

Pirotekniarekin erne, arriskutsua baita
Pirotekniako gaiak erosiz gero, kontuan hartu behar da zer arrisku dagoen horiek gaiz-
ki erabiliz gero: toxikazioak sor litezke, eskuak edo betazalak erre, edo begietan zau-
riak eragin. Kontu handiz ibili behar da.
Leku irekietan soilik erabili behar dira, eta sekula ez pertsonak, animaliak edo ibil-
gailuak aski urrun ez badaude.
Haurrei sekula ez zaie utzi behar, sekula ez, petardoak, koheteak edo pirotekniako
bertzelako gaiak erabiltzen.
Petardoak latabatenbarnean,botilabatenbarneanedobertzeedozeinontzirenbarnean
lehertzea hagitz arriskutsua izan liteke, zauri larriak sor baitaitezke horiek askatzen
dituzten printzekin. Haurrei argi eta garbi adierazi behar zaie hori.
Pirotekniakogaiakezeramansakelansartuta.Igurtziaketaberoakustekabean leherraraz
ditzakete.
Haurrei ez zaie utzi behar koheteak irekitzen edo eskuetan erabiltzen; berun honda-
rrak, sufrea edo bolbora gera dakieke eskuetan, eta toxikatu egin daitezke ahora era-
manez gero.
Haizea badabil, ez piztu hegan egiten duen objekturik (koheteak, bengalak...).
Pirotekniako gaiak ez dira erosi behar saltzaile ibiltarien postuetan; horietan ez baita
izaten langile prestaturik, eta ez dute azaltzen nola erabili behar diren eta zer segur-
tasun neurri hartu behar diren produktu bakoitzarekin.
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MERKATARIAK ERE EGUBERRIEI BEGIRA

Gabonetako kanpainak
ere murrizketekin datoz
Ez da garai ona merkatarientzat ere, oraindik ere antolatzen dituzten ekitaldien truke
NafarroakoGobernutik jasotzendutendirulaguntzarenesperoanbaitaude.Halere,azken
urteetan baino apalxeagoak badira ere, Eguberrietako kanpainak prest dituzte.

Herri handienetan elkarteetan bilduak daude komertzio eta zerbitzuak. Eguberri gara-
ian bezeroak erakartzeko helburuarekin kanpaina hauek eginen dituzte.

Fideltasun kanpaina Baztanen
Baztango BertanMerkatari, Ostalaritza eta Zerbitzu elkartean Fideltasun kanpaina egi-
ten ari dira abenduaren 1etik ilbeltzaren 7ra eta ilbeltzaren 9an fideltasun kanpaina
horretako zozketa eginen da. Kanpaina honetan Bertan elkarteko kide diren 92 esta-
blezimenduek opari bana eskainiko dute. Bezeroek, 12 lauki dituen txartela zigilatu
beharko dute eta komertzio bakoitzak gehienez ere bi zigilu jartzen ahal ditu, eroske-
ten kopuruaren arabera (erosketa 20 euro baino gutiagokoa bada zigilu bakarra eta
gehiagokoa bada, bi zigilu). Behin txartelaren 12 laukitxoak zigilatuta daudela, urta-
rrilaren 9an eginen den zozketan sartuko da eta 92 oparietako bat lortzeko aukera iza-
nen du txartel bakoitzak.Opariak ikusgai daude dagoeneko garai bateko Fantxike den-
dan, botikaren parean. Horretaz gain, azken urteetako ohiturari eutsiz, erakusleiho edo
eskaparate lehiaketa ere eginen da.

Oparien zozketa Lesakan
Lesakako merkatari eta Zerbitzuen Elkartean ere zozketa bat prestatu dute, bezeroen
artean egiteko. Azaroaren 16tik abenduaren 16ra egiten diren erosketen truke sariak
zozketatzen dira: bi pertsonendako asteburu bat Errioxan, Atxaspin gau bat gosaria-
rekin eta spa saioarekin, igerilekuan masaje tratamentu bat, Eguberrietako janari-
loteak,edertasunerakoproduktuenkita,Eguberrietakopastel eta gozokien lotea, Intzuri
optikan 100 euroko bale bat… Abenduaren 20tik aitzinera saridunen izenak jarriko
dira dendetan.

Lanzarotera bidaiaren zozketa Beran
Berako Larun Haizpe elkarteak abenduaren 15etik urtarrilaren 5era bazkide diren es-
tablezimenduetan egiten diren erosketen truke, Lanzaroterako bi pertsonendako bidai
baten zozketan parte hartzeko aukera izanendute.Azkenekourteetan,haurren oporral-
diekin batera, puzgarriak ere paratukatu dituzte Beran, baina aurten dirulaguntza
oraindik segurtatu gabe dutenez, ez dutela paratuko jakinarazi dute Larun Haizpetik.

Tonbola eta zozketak Donezteben
Doneztebarrak Elkarteak tonbola prestatu du.Abenduan egindako erosketen bidez ton-
bolako txartelak eskuratzen dituzte bezeroek eta berehala ikusten dute saria duten
edo ez. Baina txartel horiek sari zuzenik ez izanda ere, gorde egin behar dira, zenbakia
zozketa batean sartuko baita: 49 bazkideek ematen dituzten opariak, telebistak, wii,
bizikletak, xurgagailu-errobotak, urdaiazpikoa, afaria,motozerrak, kazuela-sorta,Nes-
presso-tresna bat… Denetara 150 oparitik goiti izanen direla aipatu digu Natalia
Rekarte, Doneztebarrak Elkarteko presidenteak. Abenduaren 30ean eginen da zozke-
ta, 18:00etan eta ondotik txistorrada izanen da musikarekin, Santa Luzia Plazan.

50 euroko 41 sari Leitzan
Azken urteetan sari potoloak esku gutxi batzuetan gelditzen baziren ere, aurten sari
txikixeagoak baino gehiago zozketatuko ditu Kaxkabeltza Elkarteak Leitzan. Zehazki,
50 euroko balioa duten 41 sari (elkarteko bazkide haina) zozketatuko dira egunotan
elkarteko establezimenduetan erosketak egiten dituztenen artean. Zozketa, Errege
bezperan, urtarrilaren 5ean eginen da Karrape Irratian.
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EGUBERRIETAKO GASTUAK

Ongi eta goxo ospatu,
baina gastuetan burua
galdu gabe
Hortxe ditugu Eguberriak... eta buruhauste zaharrak. Ospatu bai, ongi eta goxo, baina
ekonomia errealak ematen dituen posibilitateetatik atera gabe. Asmo eta helburu hori
jartzen dute urtero etxe aunitzetan, eta aurten ere ez da bertzela izanen.

Krisiak eta ezkortasun giroak arrasto sakona utzi dute, eta utziko ere aitzinera begira,
seguraski, eta handik eta hemendik zertxobait aurrezteko nahia eta premia agertu da
familia gehienetan. Aurten ere, beraz, orain artean bezalatsu, buruarekin planifikatu
beharko ditugu besta egun horiek, bihotzarekin baino gehiago. Nola, ordea? Eguberri
garaian, nagusiki hiru sailetan banatzen da kontsumoa: otorduak, parranda edo irtee-
rak eta opariak. Aholku batzuei segituz gero, lortuko dugu horietan guztietan guttiago
gastatzea, eta pixka bat gehixeago saiatuz gero eta etxean arreta gehixeagorekin ibi-
liz gero, energia guttiago kontsumitzeko modua ere aurkituko dugu.

Otorduak
Kontsumoaren ikuspegitik, eta urte osoa kontuan hartuta, Eguberrietan egiten du jen-
deak gasturik handiena. Ospakizun horien berezko ezaugarri bihurtu da ia dirua gas-
tatu beharra. Otorduetan, adibidez, neurriz kanpoko betekadak egiteko joera izaten da,
eta jatekoak eta edatekoak ez dira izaten nolanahikoak. Jokabide desegokia da hori
–are gehiago krisi garaian–, eta ‘dirua botatzea’ ere badela iruditzen zaio aunitzeri.
Hona hemen zenbait aholku gauzei eta diruari neurria hobeki hartzeko:

• Erosketak lehenagotik egin: erosketarik garrantzitsuenak ez dira utzi behar azken
egunetarako, eta era horretan, % 40raino aurreztuko dugu zenbait produktutan.
Itsaskia, arraina eta haragia (bildotsa, adibidez) aunitz garestitzen dira abendua
aitzinera doaien neurrian.

• Ez gara bizi bildots hutsetik: bisigua, legatza edo bildotsa, izen eta ospe handiko
jakiak dira, baina garestiak ere bai; diru guttixeagorekin ere presta litezke otordu
aski goxoak: oilaskoa, pularda (oilo gazte gizendua) edo untxia, ongi maneatuta, ia
edozeren pareko platerak dira. Errezeta erakargarri bat aurkitzea izan liteke gakoa.

• Etxeko postreak: badirudi ez dagoela Eguberririk mazapan, turroi, polboroi eta
gisakorik gabe, eta etxe aunitzetan hala dela dirudi, gainera, jatekoetan gastatzen
dutenaren% 10 joaten zaie-eta gozo horietan.Dirua aurrezteko, ideia ona izan liteke
postreak etxean prestatzea. Jarduera polita izaten da haurrekin egiteko, eta ma-
haira ateratakoan, jendeak gustura hartuko du beti-betikoa ez den hori.

•Hestebeteak:Eguberrietanohikoa iza-
ten da urdaiazpikoa erostea edo solo-
moaren eta txorizoaren gisako heste-
beteak. Baina nola aurreztu, horiek
derrigorrezko iruditzen bazaizkigu?
Aukera on bat izan liteke erdi-onduta
erostea produktu horiek, eta etxean
bukatzeaontze-prozesua.Horretarako,
jakina, leku egokia behar izaten da,
sotoa edo ganbara modukoa; % 30
merkeago aterako litzaizkiguke era
horretan.
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• Menuak planifikatu: Baliagarria izaten da ahalik eta kalkulurik zorrotzenak egitea.
Zenbat eta zehatzago kalkulatu, orduan eta janari guttiago geldituko da soberan.
Guzti-guztia jaten ez bada, bertze otordu batzuetarako utz liteke.

Parrandak, bestak edo irteerak
Eguberriek irauten duten egunetan, ez da falta izaten parrandarik eta ospakizun-
bestarik, eta horietan, ura iturritik bezala joaten da dirua. Nola guttitu gastua eta nola
atera ahalik eta etekinik gehien diruari? Hona hemen aholku batzuk:

• Besta, etxean: kanpoan ospatu beharrean, etxean egin dezakegu ospakizun-besta;
atseginak izaten dira, jende pilarik gabeak eta aunitzez merkeagoak. Gabon gaua
etxean ospatzea,adibidez, lagunak bilduta eta jolas batzuk prestatuta,%80merkea-
go aterako litzaiguke ostatuz ostatu ibiltzea baino. Urtezahar gauean ostatuek-eta
antolatzen dituzten kotilloi ospakizunetara sartzeko, adibidez, eta nahi adina edan
ahal izateko, 60 euro ordaindu behar izaten dira. Diru horrekin baino guttiagorekin,
aski gauza politak antola daitezke etxean, hainbertzeko jendetzarik gabe.

• Harri batez, bi kolpe: kanpora ateratzeko grinari eutsi ezin bazaio, ideia ona izan
liteke irteera horiek opari gisa erabiltzea. Ikuskizun batera joan gaitezke bilobaren
batekin edo ilobaren bat hartuta. Hartara, kanpoan ospatuko genuke, eta ez genuke
izanen oparitan gehiago gastatu beharrik.

• Dena doan: zenbait museok eta ikuskizunek prezio murriztuak izaten dituzte egun
jakin batzuetan, eta doan sartzen ere uzten dute. Egun horiek erabil ditzakegu fa-
miliako norbaitekin joateko. Zenbaitetan, gisa horretako irteerak edo egun-pasak
gustagarriagoak gertatzen dira opari materialak baino.

Opariak
Oparien atalak eramaten du dirurik gehien Eguberrietan. Familia aunitzek, izan ere,
aukera horixe baino ez dute izaten senitartekoei eta lagun hurbilei zerbait egiteko. Ho-
rregatik, egoera ekonomikoa on-ona ez izan arren ere, ohitura horri eutsi nahi izaten
diote, barren-barrenetik ateratzen zaie eta. Baina, zer egin daiteke diruz estu eta larri
gabiltzanean? Hona hemen proposamen batzuk opari:

• Eskulanak: erosi beharrean, norberak egin ditzake opariak. Bizkotxo eder bat egin
dezakegu etxean, margolan bat, lepoko bat... Sentimendu-balio handiagoa izaten
dute opari horiek.

•Birziklatzeaetakulturaberdea: jostunikospetsueneketamargolaririkabangoardis-
tenek ere birziklatzeari ekin diote beren lanik berritzaileenak egiteko, eta ideia ona
izan liteke Eguberrietako oparietan dirutza handirik gastatu beharrik ez izateko. Itxu-
raz deusetarako balio ez duten materialekin opariak egitea jolas polita izan liteke,
originala eta aski merkea. Freskagarri latekin eta brickekin, esku-zorroak edo diru-
zorroak egin ditzakegu; toallekin, jakak... Irudimena erabiliz, edozein ontzi, metal
edo oihal bihur liteke opari. Jendeak aunitz maite du arropa oparitu diezaioten, eta,
beraz, aukera ona da hori, kultura berdearen aldeko apustua egin eta jantzi polit,
ekologiko eta berezi-berezi bat egiteko.

• Finantza-produktuak: Eguberrietan dirua eskuan jasotzea ere aunitz gustatzen zaio
jendeari. Dirua ematen hasi beharrean, hala ere, egokia izan liteke bankuek-eta es-
kaintzen duten finantza-produktu erakargarriren bat bilatzea.Kontu korronte bat ire-
kitzea, inbertsio-funts bat edo akzio pakete bat erostea, ideia ona izan liteke likidezia
beharra duen senitartekoren bat harritzeko. Produktu horiek, gainera, aukera ema-
ten dute diru horren balioa handitzeko. Haurrentzat izaten diren kontu korronteak
ere badaude egun, eta ohitura bihurtzen ari da Eguberrietan halakoak oparitzea.
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GIZARTEA

HEDABIDEAK � NAFARROAKO EUSKARAZKO HEDABIDEAK EGOERA LARRIAN

2012ko murrizketak hurrengo urteetan
ere ezar ditzakeela dio Euskarabideak
Ortziral honetan
agerraldia
eginen dute
euskarazko
hedabideek
Parlamentuan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nutik datozen berriak
gero eta ilunagoak dira
eta Nafarroako euska-
razko hedabideen pa-
noramak ez du itxura
onik.Aitzinekoaleanai-
patu bezala, Nafarroa-
ko Gobernuak euska-
razkohedabideentzako
zituen dirulaguntza ge-
ro eta urriagoak desa-
gertarazi egin nahi ditu
heldu den urtean, bal-
d in eta Gobernuak
2012rakoeginduenau-
rrekontu proposamena
onartzenbada.Eta itxu-
raguztienarabera,onar-
tu eginen da proposa-
men hori . Izan ere,
Bilduk,NaBai2011keta
Ezkerrakhurrengourte-
koaurrekontuetaneus-
karazko dirulaguntzei
eustekoeskatuz,zuzen-
ketakaurkeztuzituzten,

baina guztiak gibelera
bota ditu UPN-PSNk.
Gainera, 2012ko mu-
rrizketakdatozenurtee-
tan ere ezar daitezkee-
la adierazi du Maximi-
no Gomez Euskarabi-
deko zuzendariak.
Ezhoribakarrik.Aur-

tengo dirulaguntza ere
airean dago. Nafarroa-
ko Gobernuak adjudi-
katutakoaurtengodiru-
laguntzen bigarren za-
tia osorik kolokan egon
daiteke. Hasiera bate-
an, «aurrekontuak doi-
tzeko» bigarren zatia-
ren%35murriztukoze-

la erran zuten Euskara-
bidetik, eta orain, biga-
rren zati hori %100ean
desagertzeko aukera
mahai gainean paratu
dute.
Euskarazko hedabi-

deentzakososikez, eta

bitartean, Nafarroako
gaztelaniazkohiru tele-
bistakatepribatuentzat
–Canal 4, Canal 6 eta
Popular TV– 2.450.000
eurokodirusailaaurrei-
kusia dago, eta urtee-
tan 3 milioi euro bana-
tu izan ditu hiru telebis-
ta horien artean. Eus-
karazko hedabideen-
tzat,berriz,230.000eu-
roko partidak izan dira
urterik oneneanhamai-
kakomunikabiderenar-
tean banatzeko. Gisa
berean, adierazgarria
da, Gobernuak publizi-
tate instituzionalean

gastatzen duen %99
baino gehiago gaztela-
niazko hedabideetan
gastatzen duela.
Egoera beltza ikusi-

ta, Nafarroako euska-
razkohedabideakalder-
di politikoetako ordez-
kariekin etaNafarroako
Arartekoarekinbildudi-
ra. Horrez gain, ortziral
honetan, abenduak 16,
Nafarroako Parlamen-
tuansolastukodira,eus-
karazko hedabideen
egoeraren berri emate-
koetaUPNkhartzendi-
tuen erabaki politikoak
Nafarroako euskaldu-
nak bigarren mailako
herritarrak bilakatzeko
ekidindezateneskatze-
ko. Horrekin batera,
2012an hedabideetan
euskara sustatzeko
650.000eurokopartida
eskatuko dute, eta ho-
rietako %80 guttienez
euskara hutsez lan egi-
ten duten medioen ar-
tean bana dadila. Bide
batez, lankidetzarako
prest daudela jakina-
raztera ere joanen dira
euskarazko hedabi-
deak ortziralean Parla-
mentura.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Euskarazko hedabideak dirulaguntzarik gabe utzita kolokan geldituko dira.

ZUZENKETAK
Bilduk, NaBai 2011k
eta Ezkerrak 2012ko
aurrekontuetan eus-
karazko dirulguntzei
eusteko eskatuz aur-
keztutako zuzenketak
gibelera bota ditu
UPN-PSNk.
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BERA

Interesatuak
ortzirala baino
lehen 012ra
deitu behar du

TTIPI-TTAPA
Jende aunitzek su

egurren loteak atera eta
etxeragarraiatzekozail-
tasunak dituela ikusita,
herritarrei bertze aukera
bat emanen die Udalak,
loteak aprobetxatzeko.
Aitzinekourteanbezala,

Udalaarduratukodazu-
haitzakbota,egurraate-
ra eta eskatzaileak nahi
duen tokiraino garraia-
tzeaz. Pista bazterrean
utzi edo etxeko atarirai-
noeramanen lukete,es-
katzaileaknahiduenbe-
zala. Loteak bortz tone-
ladakoak izanen lirateke
eta 200 euro ordaindu
beharko lirateke horre-
tarako.
Interesatuek 012ra

deitubeharduteortzira-
la, hilak 16, baino lehen.

Izen-abizenak,telefonoa
eta lotea eraman behar
den lekua jakinarazi be-
harko dira deitutakoan.
Loteak esleitutakoan,
012 bidez deituko da
ordainketa egiteko eta
ondotik banatuko dira.

Mugikortasun plana
Mugikortasunaren

gaiarekin lanean segi-
tzenduUdalak.Joanden
urtekoirailean,itunasina-
tu zuen herriko hainbat
eragilerekinelkarlanean.
HandikMugikortasuna-
ren Planaren proposa-
menaetorrizenetaorain,
irailaz geroztik, herriko
elkarteeta ikastetxeekin
eztabaidatzen ari da
Udala,testuaitxietaegi-
tasmoak martxan para-
tzeko. Aparkatzeko eta
abiaduraren inguruan
neurribatzukhartukodi-
ra, seinalizazioa ere ho-

betu nahi da, espaloie-
tako oztopoak kendu...

Ezkontzetan
bizikidetza zuzena
Ezkontzetanbizikide-

tzazuzenerakohitzarme-
naonartuduUdalak.Bor-
tzirietakoMankomunita-
teanlaneandagoenKon-
tziliazio eta Berdintasun
taldean landutako gaia
da eta akordioan etxeko
etafamiliakoardurakba-
natzeko konpromisoa
hartzenda.Hala,ezkon-
tzen edo izatezko biko-
teegitendireneiproposa-
men hau eskainiko zaie.

UDALA � BANDO BIDEZ JAKINARAZI DU

Su egur loteak
etxera eramateko
aukera eskainiko du
aurten ere Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Kafe-antzerki zikloak eman du aurtengoa
Kafe-antzerki zikloaren XIII. edizioaren barne, antzerkiaz gozatzeko aukera izan
da azaroan, Osoron, Txirene eta Xagu taldeekin. Argazkian ikus daitekeen be-
zala, herritarrek zein kanpotik etorritakoek ez diete hutsik egin hitzorduei.

ARGAZKIA: MUSIKA ESKOLA

Ikasketei dagokien diploma jaso dute
Musika Eskolako ikasleek
Azaroaren 22an, Santa Zeziliako kontzertua eskaini
zuten Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolako ikas-
leek gitarra, pianoa, bibolina, txistua eta trikitixa doi-
nuekin.Bainahorrezgain,diplomaetalorebanajaso
zuten ikasleek, beraien ikasketen adierazgarri. Aza-
roaren 30ean, berriz, saxofoi, klarinete eta tronpeta
entzunaldia eskaini zutenMusika Eskolako ikasleek.
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ERREPIDEAK � N 121A ERREPIDEA

Berako sarrera-
irteerak hobetzeko
biribilgunea egitea
proposatu du Udalak
Gobernuko
ordezkariekin
bildu dira
Bortzirietako
udal
arduradunak

TTIPI-TTAPA
N-121-A errepidean,

AlkaiagainguruanBera-
rako sarrera-irteeren
arriskuari soluzio bat
eman nahizik, Anai As-
tizNafarroakoGobernu-
koSustapenetaEtxebi-
zitza kontseilaria,Cami-
no Bonafaux Herrilane-
tako zuzendari nagusia
etaBortzirietakoudalor-
dezkariak azaroaren
21eanbilduzirenBeran.

Berakosarrera-irtee-
rarako, Nafarroako Go-
bernuak zazpi proposa-
men ezberdinen artean
1,2 milioi euroko aurre-
kontua duen enlaze-er-
diaonetsidu,bertzegau-
zen artean Alkaiagako
tunelari zati bat ere ge-
hitu beharko liokeena,
Beratik Iruñerako irtee-
ra gaur egungo tunela-
ren gaineko aldetik al-
tuerahartuzproposatzen
baita,N-121-Aerrepide-
ko bi erreiak gurutzatu
beharrean.BerakoUda-
lak,ordea,bertzepropo-
samenbatdauka:biribil-
gune bat egitea.
Gobernukoordezka-

riek garbi adierazi zuten
2012an ez dela lan ho-
netarakoaurrekontu-ata-

lik izanen, eta beraz, 15
hilabetez ahalik eta so-
luziorikegokienazeinden
aztertzekoeztabaidatze-
koprestazalduziren.Be-
tiere,bidesegurtasuna-
ri lehentasunaemanbe-
har zaiola jakinarazi zu-
ten Astiz eta Bonafaux-
ek,Alkaiagakotunelaren
hurbiltasuna eta bideak
hartzenduentrafikohan-
dia ikusita. Beratik pro-
posatudenbiribilgunea-
rekin faktoreaunitzdau-
delaereaipatuzuten,ha-
lanola,zubia,desnibela,
laneanaridenharrobia...
Camino Bonefauxek

Gobernutikaurkeztuden
aurrekontua«ezdelaga-

restia»adierazizuen,bai-
na gaineratu zuenez,
«obrakonplikatuada,tu-
nel zati bat gehitu behar
delako,errekaereondo-
an dagoelako, desnibel
handia duelako eta pa-
reta handia egin behar-
ko litzatekeelako, ongi
segurtatua».
Berakoudalordezka-

riek, «kontsentsua» ere
nabarmendu zuten:
«kontsentsua bilatu be-
har dugu Bortzirietako
ordezkariek, beratarrek
ez ezik Bortzirietako bi-
zilagunekerabiltzenbai-
tute, zerbitzu aunitz Be-
ran daudelako eta egi-
tasmoak hartzen duen

eremuaLesakandagoe-
lako».Gainera,industrial-
deeta etxebizitzetarako
sarrera-irteera ere bada
bidegurutzea.

Guraso Eskola
BarbiealabaetaRan-

bo semea eduki nahi al
dituzu? Izenburuhoridu-
en hitzaldia emanen du
MarianMorenohezitzai-
leak abenduaren 19an,
BortzirietakoGizarteZer-
bitzuen Mankomunita-
tearen eskutik. Berako
KulturEtxean izanenda,
18:00etan,etaHaurTxo-
kozerbitzuaereeskaini-
ko da. Izen-ematea 948
635036ra deituta.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Bortzirietako udal ordezkariak azaroaren 21ean bildu ziren Anai Astiz kontseilariarekin eta
Camino Bonafaux Herrilanetako zuzendari nagusiarekin.

BORTZIRIAK
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BERA

Sasoi enpresak
arduratuko da
obrak egiteaz

TTIPI-TTAPA
Sareakaldatuetazo-

ladura berritzeko lanak
astehonetanhastekoak
dira.Sasoienpresakegi-
nen du obra, Udalak
egindako deialdian aur-
keztutako bederatzi es-
kaintzen artean, balora-
zio altuena lortu duela-
ko. 370.266,66 eurotan
(BEZ gabe) eginen dira.
Hainbat zatitan egi-

nen dira lanak eta egun
hauetan eginen diren
prestaketenondotik,ur-
tarrilaren 9an Herriko
Etxe inguruanhasikodi-
ra eta otsailaren 21era
bitarte hor ariko dira.
Otsailaren 22tik mar-
txoaren9raXubixabalal-
derdian eginen dituzte
lanaketaotsailaren29tik
martxoaren6raKantton-
berrin ere ariko dira.
Udaletikjakinarazidu-

tenez, obra hauek nola-
ko eragina izanen duten

ikusi nahi da, gero herri-
tarrekin bilera egin eta
azaltzeko, «batez ere
Herriko Etxe ingurukoe-
kinetaEztegarakoekin»,
adierazidiguMarisolTa-
berna alkateak.

Arropa trukea
Etxean soberan da-

goenarropariprobetxua
ateratzekoasmoz, arro-
pa trukearen azoka an-
tolatu du Kaxerna Gaz-
tetxeak. Asteazkenetan
(18:00-19:00)etaortzira-
letan (19:00-20:00), egi-
nen da azoka, eta mota
guztietakoarropakbalio
du, jantziak aprobetxa-
tu eta trukea bultzatzea
baitahelburua.Gainera,
doan izanen da.
Urtarrilera arteko or-

tziralen batean norbait
azokan arduradun gisa
aritzeko prest badago,
idatzi kaxerna_gazte
txea@hotmail.com-era.

Euskararen Eguna
Hilaren 5ean, Euska-

raren Eguna ospatu zu-
tenRicardoBarojaesko-
lan, hainbat jarduerekin.

UDALA � AZPIEGITURAK

Zola berritu eta
sareak aldatzeko
lanak aste honetan
hasiko dira

ARGAZKIA: SONIA ITURRIA

Genero Indarkeriaren Aurkako Eguna Toki Ona institutuan
Genero Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna izan zen azaroaren 25a, eta
egunamoduberezian izan zutengogoanTokiOna institutuan.Astehorretan talde
bakoitzaktutoretzaorduangaia landuzuen:bideoakikusi,mahai-inguruak, lazoak
prestatuetataldebakoitzaklelobatprestatuzuen.Guztienarteanpankartahaundi
bat ere osatu zuten eta azaroaren 25eko atsedenaldian patioan zintzilikatu zuten
–argazkian–.Egunhorretan,morezedolilaz jantzita joanzirenirakaslezein ikasleak.

ARGAZKIA: LABIAGA IKASTOLA

Urteko azken eskola egunak Labiaga Ikastolan
Abendua ekitaldiz beteriko hilabetea izaten ari da Labiaga Ikastolan. Hilaren 3an,
EuskararenNazioartekoEgunadelaeta,astebereziaprestatuzuten.Horrenbarne,
Lesaka eta Elizondoko ikastolekin elkartu eta Ikaspilotan aritu ziren. Bezperan,
jaialdi ederra izan zuten. Eta Eguberrietarako, gurasoek Olentzeroak egin dituzte,
tartean, Mari Domingi ere bai. Bertzetik, Lesakako ferietako boletoen zenbaki
sariduna 266 zenbakia dela jakinarazi dute. Saridunak 948 630172ra deitu.

Toki Onako boletoak
Toki Ona institutuko

Eguberrietako zozketa-
renzenbakisarituakikas-

tetxeko web orrialdean
zintzilikatuko dira aste
honetan,etasarituek948
625000ra dei dezakete.

Bide batez, institutu-
tik eskerrak eman nahi
dizkiete laguntza eman
duten guztiei.
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LESAKA

LEHIAKETA � HORIETATIK 105 ZALTABEREAK ZIREN

154 azienda
plazaratu ziren
feria egunean
Lehen aldiz
pottoka,
montura eta
ponni
onenarentzat
sariak izan dira

Aitor AROTZENA
Guzira 154 azienda

aurkeztu ziren azaroa-
ren 24an azienda feria-
ra,horietatik83zaldieta
behorrak, 22 ponni, 41
behi batzuk bere are-
tzearekineta8ahari.Gi-
ro ederrean joan zen
eguna,eguraldiakerebi-
kain lagundu baitzuen
eta jendezgainezkaizan
ziren herriko karrikak.
Behiaziendalehiake-

taridagokionez, suitzen
kategorian, 190 euroko
lehen saria eta 100 eu-
rokohirugarrena,Gillen-
bordako Francisco Ja-
vier Altzugarairen bi bu-
rurentzat izan ziren. Bi-
garren saria, berriz, 160
euro, azken urteetan le-
hen postuetan ibilia zen
BerakoBegibeltzeneko-
bordako Joxean Igoak
eskuratu zuen. Haragi-
tako behien kategorian
ezzenezusterik izaneta
joan den urtean beza-
laxe,hiru lehenbizikosa-
riak(hemenere190,160
eta 100 euro) Makuko-
bordakobehientzat izan

ziren.Aurtengoanezzen
behi holandesarik aur-
keztu eta sariak hutse-
an gelditu ziren.
Zaldietan, 125 euro-

ko lehen saria Nicolas
Larraldek aurkeztuta-
koarentzat izan zen eta
bigarren eta hirugarren
sariak, 95 eta 50 euro,
Iriberriko Jon Muñoa-
rentzat.Lehenaldiz,po-
ttoka (100 euro Joseba
Irigoienentzat),montura
(80euroJoseMiguelAl-
mandozentzat) eta po-
nni onenak (70euroJai-
meEtxegaraiberatarra-
rentzat) ere saritu ziren.
Zortzi ahari aurkeztu

ziren eta 50 euroko le-
hen saria Miguel Angel
Etxegaraiberatarrarena-
riegokituzitzaion,30eu-
roko bigarren saria Isa-
bel Larralde lesakarrari
eta20eurokohirugarren
sariaPatxiGortari bera-
tarrari.
Baina azienda feriaz

gain, karrikek salmenta
postuez eta jendez gai-
nezka egin zuten, egu-
raldi bikaina probextuz.
Plazan, aizkoran eta
arpanan aritu ziren eta
SebastianLizasoetaIker
Zubeldiabertsolariakere
kantari aritu ziren, pre-
soensenideeta lagunek
haueneskubideenalde-
ko elkarretaratzea egi-
ten zuten artean.
Bezperan, Beti Gaztek

antolatutako ajoarriero
lehiaketan13 bikote bil-
du ziren Beheko Plazan

etahorienartean, iazbe-
zala, Bortzirietako Go-
rriak taldeko Juan Igna-

cio Etxepare eta Maite
Ortegasuertatuzirenira-
bazle.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Itxura ederra hartu zuen plaza inguruak feria egunean, 41 behi azienda, 105 zaltabere eta
zortzi aharirekin. Bezperan, ajoarriero lehiaketan 13 bikotek hartu zuen parte.
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EHIZA � USATEGIAK

Sareetan 82 dozena uso harrapatuta
bukatu da aurtengo denboraldia
50 lagunek
bazkari eder bat
eginez eman
diote akabera
sasoiari

Irune eta Itsaso
Ehun dozena uso

harrapatzea ezinezkoa
izanbadaere,ezdaba-
tere marka txarra lortu
dutena. Izan ere, kon-
tuan hartu behar da ia
sasoiaerdiamendebal-
deko haizearekin joan
dela.
Bertzalde,urterobe-

zala, Pirinioetako Usa-
tegien besta ospatze-
koa zen joan den aben-
duaren 3an. Aurtengo-
an, Lanne-kousategie-
tan tokatu zen eta ber-
tara joan ziren Etxalar-
kousazaleakere.Elkar-
tzendirenusategienar-
tean ranking bat egiten
da eta gehien harrapa-
tudutenei bonetahaun-
di bat emanzitzaieneta
guttien harrapatu zute-
neibonetattikibat.Ran-
king honetan aurtengo
irabazleaLanne izanda,
bigarren postuan Na-

phal gelditu da eta hi-
rugarren lekuanEtxalar.

Bisita gidatuak
Aurten inoiz baino

jende gehiago animatu
da usategietako bisita
gidatuak egitera. Da-
tuek horrela erakusten
dute. Orain arte, sasoi
guztian200 lagun ingu-
ru izaten baziren, aur-

tengoan 320 bat lagu-
nek egin dute bisita.
Usoarekin nola lan egi-
ten duten zuzenean
ikustekoaukerahaueta-
kogutti batzukbakarrik
izan badute ere, bisita
egindutenguztiakkon-
tent agertu dira.

Bisita gidaturik egin
ez, baina usategietara
usoasareekinehizaegi-

ten ikustera etorri den
jendekopuruakeregoi-
ti egindu. Izanere, egu-
raldi ona egin baitu ia
denboraldi osoan.

Gorrien mus
txapelketa
Aurtenere,Bortzirie-

tako gorriek mus txa-
pelketa antolatu dute.
Bortz herrietan eginen

dira partidak eta lehen-
bizikoaazaroaren25ean
EtxalarkoHerrikoOsta-
tuan izan zen. Bedera-
tzi bikote aritu ziren eta
Julen Zubieta eta Be-
ñat Irazokik irabazi zu-
ten. Aitor Telletxea eta
Xabier Etxarte izan zi-
renazpitxapeldunak,hi-
rugarrenak Joseba
Aranburu eta Mikel Zu-
bieta eta laugarrenak
Beñat Maia eta Aitor
Danboriena.Laubikote
hauek abenduaren
25ean 18:00etan Lesa-
kako Koxkilan eginen
denfinalerapasatudira.

Etxe-ren kontzertua
Larunbat honetan,

hilak 17, Etxe kantaria
etorriko da Herrikora
Haize berri bat disko
berria aurkeztera. Kon-
tzertua 23:00etan iza-
nen da eta ondotik, DJ
Pistols-ek 70 eta 80ko
hamarkadako musika
jarriko du.

Zinema
Cher ami... eta ni fil-

ma ikustekoaukera iza-
nendahilaren27anKul-
tur Etxean, 16:30ean.

ETXALAR

ARGAZKIA: JABIER IRIARTE

Blog ikastaroa Kultur Etxean
Abenduaren 15, 16, 19 eta 20an blog-ak nola egin ikasteko ikastaroa izanen
da Kultur Etxean. Izan ere, hau da zure elkarte, talde, zaletasuna, iritzi edo
kezkak ezagutzera emateko modurik onena. 16:00etatik 18:00etara izanen da,
24 euro ordainduta. Animatu!
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ARANTZA

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Kultur Batzordeak
eta eskolak ekimen
aunitz antolatu
dituzte hurrengo
egunetarako
Larunbatean
eskolako
lagunek
antzezlanak
taularatuko
dituzte

Nerea ALTZURI
Urtebukaerakoegu-

netara inguratugara.Es-
kolako jarduerak eta
Eguberrietako ekitaldi-
ak tarteko, egitaraupo-
lita antolatu dute Uda-
leko Kultur Batzordeak
eta eskolak.

ESKOLAN
Astehonetanhonda-

kinei buruzko tailerra
egitekoa zen eskolan
Nafarroako Gobenuko
ingurumenarloakanto-
latuta. Dagoeneko tra-
dizio bilakatu diren an-
tzezlanekereeuren tar-
tea izanenduteasteho-
netan. Igantziko eta

Etxalarko lagunenaitzi-
nean erakutsi ondotik,
larunbathonetan,aben-
duak 17, jendaurrean
antzerki emanaldia iza-
nen da arratsaldez es-
kolako gimnasioan.
Eguberri giroan sar-

tuz, berriz, abenduaren
22an, Olentzeroren la-
gunmina eta mezularia
denMariDomingirenbi-
sita jasoko dute esko-
lan.

ESKOLATIK KANPO
Horrela, Eguberri

bezperara ailegatuko
gara. Hilaren 24an,
Olentzero ikazkinaren
etaMariDomingirenbi-
sita jasoko dugu he-
rrian. Ongietorria egi-
nenzaieetamusikazeta
kantuz horniturik herri-
ko karriketan barna ibi-
liko gara. Ondotik, be-
rendua eta gaztain ja-
tea eginen dira.
Bertzale, arratsalde

horretan,18:30eantriki

kantupoteoaeginenda.
Urtebukaerakoegu-

netan,abenduaren28an
eta 16:30ean, haurren-
tzako zine emanaldia
izanen da.
Abenduaren 30ean,

Amaiur 1512-2012 Na-
farroabizirik-eneskutik
hitzaldia izanendaEkai-
tzaElkartean,19:00etan
hasita, eta bukatutako-
an, luntxaeskainikoda.

URTEZAHAR EGUNA
EKITALDIZ JOSIA
Urteariakaberaema-

teko, abenduaren 31n
goiz-arratsaldez ekital-

diak eginen dira. Egun
guztian, futbito txapel-
ketakopartidak jokatu-
kodira frontoian.Talde-
akbortz eta zazpi lagun
bitartekoak izanen dira
eta talde bakoitzak 20
euro ordaindu beharko
ditu. Izen-emateaaben-
duaren26abaino lehen,
telefono hauetako ba-
tera deituz egin behar
da: 627 001380 (Dabit)
edo 676 389094 (An-
der).
Irabazten duen tal-

deak sari gisa herriko
jatetxe batean afaria
hartuko du.

Bertzalde,20:00etan
presoenaldekogizaka-
tea eta kalejira eginen
damusikazalaiturik.Eta
gauerdian,2012.urtea-
ri ongietorria emanen
zaio.

URTARRILEAN HONDAR
EKITALDIAK
Ilbeltzaren4an,hau-

rrak oporretan daudela
aprobetxatuz, film bat
emanen da.
Biharamunean,Erre-

geEgunarenbezperan,
ohibezala,erregeenka-
balgata izanen da arra-
tsalde-ilunabar aldera.

ARGAZKIA: SONIA ITURRIA

Genero indarkeriaren aurka herritarrak plazan
Azaroaren25ean, emakumeenkontrako indarkeria ezabatzekonazioartekoegu-
nean, Udalak deituta elkarretaratzea egin zen plazan. Herritar andana bildu zen,
emakumeen indarkeriaren kontrako jarrera hartu, indarkeria hori errotik ken-
tzeko konpromisoa bere egin eta egun hortan izandako ekintzetan parte har-
tzeko Udalak egindako gonbidapenari erantzunez. Gisa berean, Udalak bando
bitartez, adierazpen bat egin zuen: Berdintasunaren alde lanean jarraitzeko kon-
promisoaadieraztenduela, indarkeria sexistamotaguziakprebenitzekoetaeza-
batzeko bide gisa. Indarkeria sexista salatu eta muturreko indarkeria horren on-
dorioz, kolpatutako eta hildako emakumeei elkartasuna adierazi nahi izan die.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Abenduaren 22an
eskolan eta 24an
herrian barna
ibiliko da Olentzero
Eguberri
bezperan
Olentzero
txapelketa
jokatuko da

TTIPI-TTAPA
Eguberriak gainean

ditugu,etaOlentzeroren
bisitahartzekoprestake-
takegitenhasiakdirahe-
rritarrak. Ohi bezala,
abenduaren24anospa-
tukodaOlentzeroeguna.
Egunhorretan,16:00-

etan egin da hitzordua
frontoian eta Olentzero
bizkar gaineanhartu eta
kalejiraeginendaherrian
barna. Gero, berendua
eginen da Biltoki Ttikiko
atean eta frontoira buel-
tatuondotik,18:30alde-
ra, Olentzero lehiaketa
eginen da. Talde bakoi-
tzakbereOlentzerorekin
ateraetabiabestikanta-
tu beharko ditu eta ho-
bekienegitenduteneisa-
riakemanenzaizkie.Lau
sari banatuko dira, bai-

na horrez gain, parte-
hartzaile guztientzat ere
izanen da zerbait.

OLENTZERO ESKOLAN
Herrira eginen duen

bisitarenaitzinetik,esko-
latikpasakodaOlentze-
ro abenduaren 22an.
Ikasleen gutunak biltze-
ra etorriko da, eta nork
daki, beharbada opari-
ren bat uztera ere bai.
Eskolako neska-mutiko
eta irakasleek abestuz
eginen diote ongietorria
etaberekinsolastekoere
aprobetxatuko dute.
Eskutitzak sakelean

sartuta,mendira itzuliko
da Olentzero eta esko-
lan, Guraso Elkartearen
ekimenez saldu diren
errifen zozketa eginen
da.Saridunaksaskiaera-
manen du.

Biltokiko mus eta
partxis txapelketak
Biltoki elkarteak aur-

ten 26. aldiz antolatu di-
tuenpartxisetamustxa-
pelketek badute hasie-

raeguna.Larunbathone-
tan, abenduak 17, mus
partidak hasiko dira eta
igandean,partxisekoak.

Jubilatuen mus eta
partxis txapelketak
Biltoki elkartekomus

etapartxistxapelketei le-
kukoa utziz, azaroaren
26aneta27anbukatuzi-
renBaratzondojubilatu-
en elkarteko mus eta
partxis txapelketak.
Guztira bederatzi bi-

kotek parte hartu zuten
partxis txapelketan eta
hamarrekmustxapelke-
tan. Eta txapelketa ba-
koitzean lau bikotek ja-
so dute saria.
Partxisean txapeldu-

nak Amalia eta Teresita
izan dira; azpitxapeldu-
nak Carmen eta Teresa,
hirugarrenakEustakioeta
Ana Mari eta laugarre-
nak Gerardo eta Urbis-

tondo. Musean, berriz,
Urtxegi eta Dorronsoro
izandiratxapeldunak;bi-
garren Gerardo eta Ur-
bistondogelditudira; hi-
rugarren Bitoriano eta
JosetxoetalaugarrenSi-
meon eta Juan.

Txirrindularien
lizentziak
Txirrindularien lizen-

tziakberritzekoegunala-
runbathau,hilak17, iza-
nenda.Biltokineginbe-
harko da, 15:30ean.

Abesbatza
larunbatean mezan
Herriko abesbatzak

urterogaraihonetanegi-
ten duen emanaldiaren
ordez, aurten, larunbat
honetan, abenduak 17,
ilunabarreko meza kan-
tatukodu.Ondotik,Egu-
berrietako zarea zozke-
tatuko du.

Ikastaroa eskolan
Emoziohezkuntzafa-

milian izenburupean
ikastarobathasikoda il-
beltzean, Jon Berastegi
psikologoaren eskutik.
20orduko ikastaroa iza-
nen da eta Bortzirietako
familia guztiei irekia da-
goena. Ilbeltzaren 18an
hasi eta martxoaren
21erabitartekoasteazke-
netanizanendirasaioak,
17:45etik19:45era. Edo-
zeinmoduz,bi taldesor-
tukobalira,egunaortze-
guna izanen litzateke, il-
beltzaren 19tik mar-
txoaren 22ra bitartean.
Orduak, berriz, 16:00-
etatik 18:00etara lehen-
biziko taldea eta 18:10-
etik 20:10era bigarrena.
Informazio gehiago

nahi izanez gero, esko-
lara deitu (948 637829)
edoGurasoElkartekoe-
kin solastu.

ARGAZKIA: ESKOLA
Abenduaren 22an neska-mutikoen gutunak biltzera etorriko da Olentzero eskolara.
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SUNBILLA

2 egun lehenago
Mari Domingiren
bisita izanen da
eskolan

Maider PETRIRENA
Eguberriak ailega-

tzear daude eta hori na-
bari da, prestaketak ha-
siakbaitira.Abenduaren
13an eta 20an, 16:00-
etanBehekoEskolanen-
tsaioakizanendiraOlen-
tzeroetortzendenerako.
Abenduaren22an,ur-

teko azken eskola egu-
nean,MariDomingieto-
rrikodaeskolara.Etaezin
bada eskola orduetan
egin, hurrengo egunean
eginen litzateke.
Abenduaren 24an,

berriz, urtero bezala,
Olentzero menditik eto-
rrikozaigu. Joandenur-
tean bezala, bi taldetan
banatutaeginendaitzu-
lia: 8 urte artekoek es-
kola aldeko auzoa egi-
nen dute eta haundiek,
errepide nagusiko au-
zoa. Ondotik, berendua
izanendaetaOlentzero-

rigutunaetamuxuaema-
tekoaukeraizanendute
neska-mutikoek.

Artista gazteak
Malerrekako ipuin le-

hiaketako bortz sarie-
tatik hiru lehenbizikoak
hiru sunbildarrentzat
izan dira: 3. mailako
Ekaitz Bertizek Arraioz
eta izarrak ipuinarekin
lortu du lehenbiziko sa-
ria, 4. mailako Josune
Madariagak Alejandra
etakiev-ekineta4.mai-
lako Uxue Prietok Ale-
jandra eta zaldiak lana-
rekin.5eta6mailakoek
bertso paperan parte
hartuzuten,honetanere
lehenbiziko saria herri-
tar batek eskuratuz:
Junkal Martiarenak.
Lerrohauenbitartez,

zorionak artista hauei
eta segi horrela. Epai-
mahaikide batek aipa-
tu digunez, ipuinak oso
politak eta maila one-
koak dira eta gainera,
lehenbiziko saria lortu
duena3.mailakoenada,
epaimahaiak liluratuta
utzi dituena. Eskola tti-

kiek ere merezi dute ai-
pamena, laugarren sa-
ria Iturengoeskolara jo-
an baita. Zorionak!

Bai Euskarari
Ziurtagiria
Azaroaren 25eanBai

EuskarariZiurtagirienba-
naketaeginzenMalerre-

kakoMankomunitatean.
40 entitatek jaso zuten
Ziurtagiria eta horien ar-
tean, Sunbillako hauek:
Ariztigain kanpina, Ma-
risol janari-denda,Maria
Jesus harategia, Fonda
ostatua,UlibeltzakElkar-
tea, Sasoi Eraikuntzak,
NafarroakoHerriKirolFe-

derazioa eta eskola.

Kanpina itxita
Abenduaren 10ean

egitekoa zen Ariztigain
kanpinean denboraldi
bukaerako besta. Bide
batez, aipatu, kanpina
itxita egonen dela hila-
ren23tikurtarrilaren8ra.

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Abenduaren 24ko
arratsaldean
ailegatuko da
Olentzero menditik

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Kinto bestak
Azaroaren 26an kinto bestak ospatu ziren Ariztigain kanpinean, zehazki, 1945,
1946 eta 1947an jaiotakoena.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Neska-mutikoak ilusioz egoten dira Olentzeroren esperoan. Argazkia iazkoa da.
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MALERREKA

EUSKARA � ZIURTAGIRIAREN BANAKETA

40 entitatek jaso
dute Bai Euskarari
Ziurtagia
Zazpi entitate
berrik bat egin
dute
egitasmoarekin

TTIPI-TTAPA
AlbertoSanMigelMa-

lerrekako Mankomuni-
tateko lehendakariak,
PatxiMariezkurrenaMa-
lerrekako Euskara Ba-
tzordeko buruak eta Ar-
kaitz IllarramendiZiurta-
giriarenElkartekoordez-
kariak gidatu zuten aza-
roaren25eanMalerreka-
ko Euskara Mankomu-

nitatearen egoitza berri-
an egindako Bai Euska-
rari Ziurtagiriaren bana-
keta ekitaldia. Guztira,
40 enpresa, komertzio
eta bertze entitateek ja-
so zuten Ziurtagiria.
Mankomunitateko

eragileak gustura ager-
tu ziren, hamarretik zaz-
pik berritu baitute iaz
Ziurtagiriarekinsinatuta-
ko konpromisoa. Gisa
berean, nabarmentze-
koadazazpientitatebe-
rrik bat egin dutela egi-
tasmoarekin:Artlepo,Ar-
rateEstetika,Ainhoa ile-
apaindegia, Ogi-Berri,

Sasoi Eraikuntzak, Zer-
galanetaIturengoHerri-
ko Ostatua. 40 Ziurtagi-
rietatik hamaikak Zerbi-
tzua euskaraz maila lor-
tu dute eta gainontzeko
guztiek Bideanmaila.
Alberto SanMigel le-

hendakariak Ziurtagiria
jasodutenentitateakzo-
riondu ondotik, norabi-
de berean «urrats bizi-
ak»ematensegitzeraani-
matuzituen.EtaManko-
munitateakeuskarazbi-

zitzekohautuaegitendu-
tenherritarreiaukeraketa
erraztasunak ematen
segitzeko konpromisoa
mantenduko duela az-
pimarratu zuen.
Patxi Mariezkurrena

erepozikagertuzen.Be-
re iritziz, Ziurtagiriaren
banaketaekitaldiakage-
rianuztenduMalerrekan
2009an martxan jarrita-
koEuskarazbai dinami-
ka«osasuntsu»dagoela.
Malerrekakoentitate,en-

presaetakomertzioeidei
egin zien aurrerantzean
euskara erabiltzen segi
dezaten bere egunero-
koan:«Euskarazbizitze-
ko jarrera gure egin eta
indartuz gero, euskara-
ren normalizaziotik ger-
tuago egonen baikara».
Ekitaldia akitu baino

lehen,ArkaitzIllarramen-
diZiurtagiriarenElkarte-
koordezkariak eskerrak
eman zizkien Ziurtagiria
jasotzerahurbildutakoei.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bai Euskarari ziurtagiridunak azaroaren 25eko banaketaren ondotik.



34 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 556 zbk.

2011.12.15

KIROLA � LARUNBAT HONETAN MENDIAREN EGUNA

12 zortzimilako igo dituen Pauner
mendizalea Mendiaren Egunean izanen da
Horrez gain,
mendi irteera,
poteoa eta
bazkaria
eginen dira

TTIPI-TTAPA
Bertze urte batez,

MendiarenEgunaanto-
latu du Erreka Kirol El-
karteak larunbat hone-
tarako, abenduak 17.
Horrenharira,egunoso-
rako ekitaldiak presta-
tudira.Goizean,ohitura-
ri segituz eta 07:30ean
abiatuta, mendi irteera
eginendaLeurtzakozir-
kura, eta bide batez,
Errekak Bonozorrotz
mendian duen buzoia
bisitatzeko aprobetxa-
tuko da ateraldia.
13:00etan mendiza-

leen poteoa eginen da
eta 14:30ean bazkaria
Kasino elkartean. Inte-
resatuek Titi Ostatuan
eman behar dute izena
ortziral hau, abenduak
15, baino lehen.
Arratsaldekoaereai-

patzekomodukoekital-
dia da. Izan ere, 12 zor-
tzimilako igoak dituen

Carlos Pauner (1964,
Jaka, Espainia) mendi-
zaleak hitzaldia eskai-
nikoduzineman,19:30-
etik aitzinera.

14KOA OSATZEKO
BI FALTA
Mendizale espainia-

rra 15 urte zituela hasi
zen mendian eta eska-
latzen,eta17urtebete-
tzerakozailtasunhaun-
diko paretak egiten ha-
sia zen. Himalaya alde-
an ere aunitz ibilia da
etaerranbezala,12zor-
tzimilakoen tontorrak
zapalduak ditu: K2
(8.611 m), Kangchen-
junga (8.586m),Lhotse
(8.545m),Makalu (8.462
m), Cho Oyu (8.201 m),
Dhaulagiri (8.167 m),
Manaslu (8.163 m),

NangaParbat (8.126m),
Annapurna (8.091 m),
GasherbrumI (8.068m)
eta II (8.035 m) eta
Broad Peak (8.047 m).
14 zortzimilako egiteko
faltazaizkionakEverest
(8.848 m) eta Shisha
Pangma (8.027m) dira.

SASKIAREN ZOZKETA
MendiarenEgunean,

Errekako saskiaren
zozketa ere eginen da,
13:00etan elkartearen
egoitzan.

Urteko azken eguna
kirola egiteko
Urterokoohiturarise-

gituz, Erreka Elkarteak
kirolaeginezakitukodu
urtea. Goizean Men-
daurrera igokodira, eta
horretarako 07:30ean

egin dute hitzordua au-
tobus geltokian. Behin
tontorrera ailegatuta,
10:30ean aterako dute
taldeko argazkia.
Arratsaldean Do-

neztebekoSanSilvestre
lasterketa eginen da
aurten seigarren aldiz.
Geroeta indarhaundia-
goa hartzen ari da eta
horrenseinale, joanden
urtean164korrikalaribi-
lu zituen lasterketak,75
haur eta 88haur.Guztiz
herrikoia bihurtua da,
giro ederra sortzenbai-
ta, etaaurtenerehorixe
da asmoa.
Haurrak izanen dira

itzulia egiten lehenbizi-
koak. 18:00etan buelta
bat emanen diote ibil-
bideari etaondotik,hel-
duek lau kilometroko

ibilbidean laistereginen
dute. Udaletxe atarian
hasi eta akituko da las-
terketaeta ibilbideguz-
tia herrianbarna izanen
da. Garaileentzat sari-
ak izanen dira eta ho-
rrezgain,korrikalariguz-
tienarteanopariakzoz-
ketatuko dira.

Futbol-zelaiaren
inaugurazioa
Abenduaren8anegi-

tekoa zen futbol-zelai
berriaren inaugurazioa.
Hasteko,argazkiaegite-
koazuten futbolari guz-
tiek, gero inaugurazio
ofizialaetaondotik,par-
tidak jokatzekoak ziren
Osasuna indoor, Reala
indoor eta Doneztebe
taldeen artean. Luntxa
ere antolatua zuten.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ZALDUA
Erreka Kirol Elkarteak azaroaren 26an egin zuen eskubaloiko talde guztien aurkezpena. 130 jokalari pasatu ziren kiroldegitik.
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EGUBERRIAK � SAN MIGEL ESKOLAKO EKITALDIAK

Herrian barna kantu kalejira eginen
dute eskolakoek abenduaren 22an
Zikloka
banatuko dira
eta Olentzero
eta Mari
Domingirekin
aterako dira

TTIPI-TTAPA
Eguberrietako opo-

rrakhartuaitzinetik,San
Migel ikastetxeko ikas-
leek Olentzero eta Ma-
riDomingirenkonpaini-
an pasatuko dute aur-
tengoazkeneskolaegu-
na, abenduaren 22a.
Aurtengoa,gainera,be-
rezia izanenda. Izanere,
urtero, azken egunean
jaialdiaegin izanda,bai-
na aldi honetan egita-
raua aldatzea erabaki
daetabertzezerbaitegi-
tea.
Eskolako ikasleak

zikloka taldetan bana-
tuta herrira aterako di-
ra.BatzukSanMigelau-
zora joanen dira, ber-
tzeak Elizagibelara,
bertzeakZazpigurutze-
ra... Herrianbarnakan-
tari ariko dira eta kale-
jirarenondotik,elizaata-

rian elkartuko dira de-
nak.
Ibilbidea Olentzero

eta Mari Domingirekin
eginen dute. Eta aipa-
tzekoa da, bigarren eta
hirugarrenzikloko ikas-
leek beraiek egindako
Olentzeroak eramanen
dituztela.
Kalejiraren ondotik,

Guraso Elkarteak txis-
torrada antolatu du es-
kolan.

Euskal dantzen
ikastaroa
Euskal dantzak ika-

si nahi dituen guztien-
tzat, ikastaroa antolatu
du Erreka Dantza Tal-
deak. Oinarrizko dan-
tzak erakusten hasiko
dira eta ongi pasatzea
izanendabertzehelbu-
ruetakobat. Urtarrilean
hasiko da ikastaroa eta
gimnasioanemanendi-
ra klaseak.
Informazio gehiago

nahi duenak edo izena
emateko dei tu 647
569682 telefonora edo
idatzi doneztebekodan
tzariak@hotmail.com
helbidera.

DONEZTEBE

Urteko azken besta ospatuko du
Arkupeak elkarteak asteazken honetan
Urteko azken besta aste hone-

tan ospatzekoa du Arkupeak jubi-
latuen elkarteak. Asteazkenean,
abenduak 14, egina dute hitzordua
eta egun horretan, ohiturari segituz,
12:00etan meza izanen da aurten
hildakobazkidenoroimenez,etaon-

dotik,bertsolariensaioaetorrikoda.
14:00etan bazkaria eginen dute

kiroldegian, eta arratsaldean,
16:30etik19:00etara,dantzaldia iza-
nen dute Jalisko Band taldearekin.
19:15alderaetxerakoautobusahar-
tuko dute bazkideek.

ARGAZKIAK: MALERREKAKO GAZTE ASANBLADA

Ernadi Rock jaialdiaren balorazio ona egin dute gazteek
Malerrekako Gazte Asanbladark antolatuta, Ernadi Rock jaialdia egin zen azaroa-
ren 5eanDonezteben eta egunaren balorazio ona egin dute antolatzaileek. Gogo-
tik egin zueneuria asteburu hartan, eta «nahiz eta putzu arteanospatutakoeguna
izan, jaialdi arrakastatsua izan zen, momentu oro giro paregabea egon zelako»,
adierazi dute Gazte Asanbladatik. Goizeko argisoinuen ondotik, hainbat jarduera
egin ziren haurrekin: jokoak, aurpegi margotzeak, serigrafia tailerra... Ttikienekin
akitzeko luntxa izan zen. Arratsaldean, kafea eta kopa eskaini zen eta ondotik,
gazte olinpiadak egin ziren herrian, trikitilari eta bertsolariekin. Ilunabarrean karpa
jendez betea zegoela afaria eman zen eta honetara ere jende andana bildu zen.
Kontzertuek ere harrera ona izan zuten. Lerro hauen bidez, Gazte Asanbladak es-
kerrak eman nahi izan dizkiete lagundu eta parte hartu zutenei. Bide batez, gai-
neratu dute, «egun honetan bizitakoa bertan gelditu ez dadin, ernadi gazte».
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AISIALDIA � GAZTEGUNEA

Gazteguneko
langileari hilabete
honetan akituko
zaio kontratua
Hemendik
aurrera nola
moldatu hitz
egiteko bildu
beharko dute
gurasoek

Fermin ETXEKOLONEA
Dagoenekourteapa-

satu da herriko neska-
mutikoendako Gazte-
gunea zabaldu zenetik.
Tartehonetan,gurasoe-
tikaparte,arduradunbat
izan du, baina hilabete
honetan kontratua aki-
tuko zaio eta langilerik
gabegelditukoda.Hor-
taz, bilera egin beharko
da hemendik aurrerako
funtzionamendua nola
izanen den zehazteko.

Bestetik, kontseilua
urtero aldatzeko eraba-
kiahartuzenetakidebe-
rriak zein diren ere era-
baki beharko da.

Luzaketa ikastaroa
Astean egun batez,

luzaketak egiteko ikas-
taroa paratu nahi da
martxan Donamariako
Danielekin. Goizez iza-
nen litzateke, ordu bat
erdiz,etaOlasenean.Ur-
tarriletikaurrerahasi na-
hida,bainahorretarako,
taldea osatu behar da
eta norbaitek interesa
baldin badu, dei dezala
948 451569 telefonora.

Depuradorara doan
bidea
Aurreko aldizkarian,

Landa sarreratik depu-

radoraradoanbideanor-
migoiabotatzenEgube-
rrien ondotik hasiko zi-
relaadierazigenuen,en-
presak ere horrela esa-
na zuelako. Baina alda-
ketakegondira,etahila-
bete hasieran ekin zio-
ten lanei. Aldizkari hau
argitaratzerako, behar-
bada akitua izanen du.

Errotako ordutegia
Errota ohiko ordute-

gira itzuli da. Langileek

oporrak hartu ahal iza-
teko, aldaketa batzuk
egin ziren orain hilabete
inguru, baina berriz ere
lehengora bueltatua da.
Astelehenetik ostiralera
11:00etatik 14:00etara
egonendazabailketala-
runbat, igande eta jaie-
gunetan 11:00etatik
14:00etaraeta16:00eta-
tik18:00etara.Denaden,
abenduaren 24an,
25ean, 30ean eta 31n
itxita egonen da.

Joaldunak Kantu
Zaharren Egunean
Azaroaren 26an egin

zen Dantxarinean Eus-
kalKantuZaharrenEgu-
na, etagureherriko joal-
dunak gonbidatu bere-
ziakizanziren.Antolatzai-
leekeskatutazortzi joal-
dun joanziren, etapozik
bueltatuzirenetxera,oso
harrera ona jaso zutela-
ko.Horregatik, eskerrak
eman nahi izan dituzte.

ZUBIETA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olentzeroren bisita
Aurten ere, haur, gazte eta gurasoek ongietorria eginen diote Olentzerori aben-
duaren 24an. Lehenbiziko herrian barna kantari ibiliko dira, eta kalejiraren on-
dotik, bere astoarekin ailegatuko da Olentzero. Harrera egitera herri bazterre-
ra joanen dira herritarrak.

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Aurten ere opariz
beteta etorriko da
Olentzero
Joseba URROTZ
Aurten ere, Olentze-

roren bisita izanen du-
gu herrian. Berekin so-
lastu eta hala baieztatu
digu. Joan den urtean
bezala, opariak bizka-
rreanhartutaetorrikoda
eta neska-mutikoei ba-
natuko dizkie. Beraz,
gutunak idaztenhasibe-

harko da. Beharbada,
egun batzuk lehenago-
tik bere laguntzaileren
bat gutunen bila etorri-
ko da.

Udal berria
Alkateberriaaukera-

tzeko saioa abendua-
ren10eanegitekoazen.
Lerrohauek idazterako-

anezgenuenazkenera-
bakiaren berririk, baina

aldizkari hau argitara-
tzerako jakina izanenda

nola osatuko den udal
berria.

URROZ

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iaz, ilundu ondotik ailegatu zen Olentzero, eta herriko gaztetxoek bidea argitu zioten.



HERRIZ HERRI | 37
ttipi-ttapa | 556 zbk.

2011.12.15

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Kanta artean
eginen zaio
ongietorria
Olentzerori
Azken urteetan,
Olentzeroren
bisita izan dute
Iturenen

Arkaitz MINDEGIA
Pasatu berri diren

Kultur Egunek irekitzen
dute gurean abenduko
hilabete dotorea, eta
bertze lekuetanbezala,
Eguberrietakousaineta
umorea hartzen du.
Eguberriak hotzari

aurre eginez, Olentze-
roriongietorriaemanez,
Urtezaharetaberriaos-
patuz eta berexia iza-
ten den errege bezpe-
rarekin joaten zaizkigu.
Ongietorribikainaema-
ten zaioOlentzerori Itu-
ren eta Aurtitzen, bate-

an eta bertzean herria-
ri kantatuz buelta ema-
nez. Aurtitzen herriko
haur bat gurdi batean
dutela ematen dute
buelta eta Iturenen as-
toaetaguztiplazan jaio-
tza biziduna egiten du-
te. Gainera, azken ur-
teetanOlentzeroren bi-
sita jaso izan dute.
Urtezaharraakitueta

mahatsak janez hasten
duguberria.Berexia iza-
ten den Errege Bezpe-
ra ere egun polita iza-
ten da. Arratsalde eta
gauean joare soinuak
entzuten dira gure he-
rriko edozein bazterre-
tan: arratsaldean herri-
ko umeak aritzen dira
herriari buelta ematen,
Aurtitzen joaldunen
atzetik trikitilari gazte-

txoak ere egiten dute
itzulia, eta gauean, be-
rriz, herri afaria egiten
da Aurtitzen eta Iture-
nen. Goizaldera joare
soinuak juergarekin
tartekatzen dira, eta
gauean iturenen musi-
ka ere izaten da. Horre-
laxe ospatzen ditugu
gure herrian Eguberri-
ak. Bertzerikgabe,Egu-
berri zoriontsuak opa
dizkizuegu.

Ibintzako boletoak
Urtero Ibintza Kultur

Taldeak boletoak atera
izan ditu. Baina aurten,
joandenurtekosalmen-
ta eskasa ikusita, ber-
tzemodu batera egitea

erabakidu. Iazadinasa-
ri izanendira, baina bo-
letorik gabe. Lehenbi-
zikosariaherrikokomer-
tzioek emandako eta
Ibintza taldeak gehitu-
ko dituen produktuekin
osatutako zarea izanen
da;bigarrensariabiafa-
ri eta Ibintzak jarrikodu-
en zare ttikia izanen da
eta hirugarren saria, Al-
txunean bi afari.
Lehenbiziko eta bi-

garrensariakeuskal ton-
bola gisara eginendira:
panelbateanehunzen-
baki jarri eta zozketan
sartu nahi duenak zen-
bakia erosi bertzerik ez
dueginbeharko. Erran,
lehenbizikosariaArizte-

gi harategian egonen
dela eta bigarren saria
HerrikoOstatuan.Hiru-
garrensaria,berriz,Erre-
ge bezperako afarian
zozketatuko da.

Hauteskundeak
Azaroaren20kohau-

teskundeetan taldeba-
karraaurkeztuzen Iture-
nen,Bildu.Kanpainako
azkeneguneanaurkeztu
zuten taldea bertso eta
trikitixa doinuekin, be-
raien ideiak herritarren
aitzinean azalduz, eta
babes haundia jaso zu-
en hauteskundeetan.
Orain, gogotsu hasiko
diraudalberriamartxan
jartzen.

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurtizko gaztetxo hauek ibili ziren joan den urteko Eguberrietan etxez etxe.
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SALDIAS

GIZARTEA � MEGALITOAK

Trikuharriak
eta mugak
Zer ziren eta
non dauden
trikuharriak edo
jentiletxeak

TTIPI-TTAPA
Irakurri mendilerroko

megalitoak jendeak pa-
ratuak izatenomendira.
Harri pieza kozkor ba-
tzukdira,elkarrenondo-
an, erdi lurpean daude-
nak, eskuz sartuak eta,
beharbada,denborakere
gehiagosartuak:trikuha-
rriak, iruinarriak eta ha-
rrespilak dira, historiau-
rrekoak, Kristo jaio bai-
nolehenagokoak,alegia.
JoxeMigelBarandia-

ran zenak eta holako ja-
kintsuek garai hartako
kontuak aztertu izandu
dituzte. Haien arabera,
jendeamunduanhasize-
nean, ehizatik bizi zen,
etafrutakbiltzetik:ezku-
rrak, aran paxakak,ma-
zurtzaketamendianha-
rrapatzenzutenguziaja-
nen zuten. Ehizatu, be-
rriz,bisonteak,basahun-
tzak, behor basak, ma-
mutaketahalakopiezak
ehizatukozituzten.Gero,
klima epeldu egin zen;
oraingotankerahartuzu-
en,etahotzekoanimalia
handi horiek denak ipa-
rraldera lekutu ziren ba-
tzuk eta bertan hondatu
beste batzuk.
Aspaldikokontuakdi-

rahoriek;trikuharriak,or-
dea, ez dira hainen za-
harrak. Harri horiek hor
paratu zituzteneko, jen-
deak bai omen zituen
aziendaketaalorrak,eta
hartatik bizi omen zen
gehien parte. Ehizatik
puskabaterebai,duda-
rikgabe.Konparazioba-
tera, basurde ehizak

egundaino iraun du, eta
ordukojendeakutzitako
arrastoetan ere ageri di-
ra basurdeen hezurrak
eta halakoak.
Orduan, noizkoakdi-

ra trikuharriak? Ez da
erraza esatea noizkoak
diren;milaurtekodiferen-
tziakageridira liburuba-
tetikbestera;gainera,to-
kibatekoetabestekotri-
kuharriak ez dira garai
bereaneginak;baina,iru-
di bat egiteko, goiti-be-
heiti, K.a. 4000-3000 in-
guru horretan hasi iza-
nen ziren, hemen, harri-
aklurreansartzenetaba-
tabestearengaineanpa-
ratzen.Etazerentzathar-
tzen zituzten halako ne-
keak? Nonbait ere, jen-
dea hiltzen zenean, toki
horietansartzenzituzten,
lurpean.Hilobigisakoba-
tzukdira, orduan. Inpor-
tantziahandiaizanenzu-
enordukojendearentzat,
eta orain ere badute,
haieknolabizizirenikas-
teko balio dute eta.

SALDIASKO MUGAK
Bestehitzbatereba-

dago trikuharriari esate-

ko:jentiletxea.Saldiasen
badirabatzuk;denak,eta
denakezbadagehienak,
ondokoherriekinmugan-
te.Pentsatzekoadamu-
gakgeroagoeginakdire-
la, baina ematendu zer-
bait ikustekoa dutela.
Edozeinmoduz,ezdau-
de nonahi eginak: leku
gora samarretan daude
(kasik denak, 700 me-
trotikgora),etabistanahi-
koedoosozabalakhar-
tzen dituztela.
Azangomehakanda-

go bat, Bidasoko urak
etaUrumearadoazenak
bereizten diren toki ba-
tean, Eratsunekin mu-
gan. Hondatuxea dago,
gehienak bezala. Ez di-

ra alferrik pasatumilaka
urte. Zenbaitzuek, gai-
nera, oraingo jendeak
hondatuak edo ukituak
izan behar dute. Kasik
ez du nabari zer diren.
Lexarburun beste bi

daude (beharbada, La-
baiengo aldetik), franko
goian; bat 900 metrora
eta bestea 795metrora.
Goienekoak ez du urru-
ti Zubietakoa ere; Male-
rreka gehiena ageri da
handik.
Laugarrena Paiuko

hariztiaren ondoan da-
go,Labaienekinmugan.
Aroonarekin,urrutira lu-
zadaitekebista, nola al-
de batera nola beste al-
dera. Herritik hurbilena

horixen dago. Gainera-
koakbaino itxurahobea
du, baina, besteek be-
zala, txapela lurrera
eroria.
Beste puntara joan-

da, Tantadira, beste bi
daudeEratsungomuga-
mugan.Handikhurbilsa-
mar, Igoakomuga ingu-
ruan, bi aldeetako urak
banatzendira,Atlantiko-
radoazenaketaMedite-
rraneoradoazenak;aka-
so han ere izanen da tri-
kuharriren bat. Orain ar-
te aipatutako horiek ka-
talogatuak daude, ba-
tzuk orain berriro harra-
patuak; horrek esan na-
hi du balitekeela gehia-
go ere izatea.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Sei megalito katalogatu dira Saldiasen, batzuk orain berriro harrapatuak.

DATUA

6
MEGALITO

daude katalogatuak
gure herrian.
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Hamar lan
aurkeztu dira

TTIPI-TTAPA
Bidelagun elkarteak

boluntariotzaetasolida-
ritatearen inguruan Ber-
tzearenlarruanjarribideo
lehiaketa antolatu zuen
eta aurkeztutako hamar
lanenemanaldiaetasari
banaketa azaroaren 30-
ean egin zen Beran.
400euroko lehensa-

ria LekarozkoWellongi-
venidobideoakeskuratu
zuen,AnaAntxorena,En-
zo Betancourt, Darwin
Cuenca,SaraElOuarda-
ni ,FlavioGonçalvez,Ta-
tiana Naula, Christian
Orellana eta Victor Sou-
lekegina: «gidoi zoraga-
rriagatik,bideolanduaga-
tik, harrera, solidaritatea
etamezu positiboagatik
eta jende aunitz inplika-

tu duelakoz».
300 euroko bigarren

saria Superlagun la-
narentzat izanzen,Bera-
ko Toki Ona institutuko
Igone Salinas, Jennifer
Zelaieta, Ismael Perez,
Jon Santamaria, Idoia
Bertiz eta Ainhoa Altzu-
gurenek egina: «sorme-
nagatik, umore eta soli-
daritatemezuauztartzea-
gatik eta talde lana na-
baria delakoz».
200 euroko hiruga-

rren saria bi lanen arte-
an banatu zen. Batetik,
Lesakako Olaia Otxote-
ko, Idoia Irazoki eta Jo-
hanna Ramirezek egin-
dako¿Ysi fueras tú ladi-
ferente? lanari, erreali-
zazio lanagatik eta arra-
zakeriaren gaia ukitzea-
gatik.Etabertzetik,Leka-
rozkoAmaiaLoiarte,Jo-
ne Uriarte, Uxoa Bertiz,
JokinMaia,JonZubieta,

Mikel Sagaseta eta An-
der IraolakegindakoEs-

kolako Itzala bideoari,
«bullynggaia errealismo

eta gordintasunez trata-
tatzeagatik».

KULTURA

GIZARTEA � ‘BERTZEAREN LARRUAN JARRI’ LEHIAKETA

Bideo lehiaketako
sariak banatu ditu
Bidelagun Elkarteak

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Ikasle sarituak Bidelagun elkarteko Isidro Herguedas, Elkarrizaneko Alfonso Obeso, Bortzirie-
tako Gizarte Zerbitzuetako Jokin Apezetxea eta Jorge Diaz Arcelor Mittaleko gerentearekin.

Malerrekako ipuin eta bertso paper
lehiaketako sariak banatu dira
TTIPI-TTAPA
MalerrekakoEuskaraBatzordeak,

KontseiluaketaDoneztebekoSanMi-
geleskolakEuskarazbizinahidutber-
tso-paper eta ipuin lehiaketa antola-
tu zutenMalerrekako ikastetxeetako
ikasleeta irakasleendakoetaazaroa-
ren 30ean banatu ziren sariak. 3. eta
4.mailakoekipuinakaurkeztuzituzten
eta lehen saria Sunbillako eskolako
3.mailakoEkaitzBertizentzat izanda
Alejandraeta izarra ipuinagatik.Biga-
rrensariaSunbillako4.mailakoJosu-
neMadariagarentzat izan da (Alejan-

draetaKiev ipuina) etahirugarrensa-
ria ere Sunbillara joan da, 4. mailako
UxuePrietorentzat (Alejandraetazal-
dia).Laugarrensaria Iturengoeskola-
koHaizeaAioroarenErrumaniatiketo-
rri zen familia ipuinak lortu du eta
bosgarrena Doneztebeko eskolako
3. mailako Aritz Zulaikak Errumaniar
euskaldunak ipuinarekin.5.eta6.mai-
lakoek bertso paper lehiaketa izan
zuten eta lehen saria Doneztebeko
eskolako Junkal Martiarenarentzat
izan da eta eskola eta maila bereko
Patxi Martinek aipamena jaso du.
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GOIZUETA

14 bertsolari
gaztek parte
hartuko dute

TTIPI-TTAPA
Andres Narbarte go-

goan,biurtetikbehinegi-
tendenbertsolariberrien-
tzako Xalto sariketa ha-
maikagarren ediziora ai-
legatukodalarunbatean,
hilak17.Udaletxekogan-
baranNafarroakohama-
lau bertsolari ariko dira.
11:00etatik aurrera,

kanporaketak izanen di-
ra. Bi kanporaketa egi-
nendira,seikotaldeaba-
teanetazortzikoabeste-
an. Eta 18:00etan goize-
ko saioetatik sailkatu di-
ren sei bertsolariek joka-
tuko dute finala. Sarrera
dohainik izanen da.

Eguberriak
Oporrak hartu aurre-

tik, abenduaren 22an
Eguberrietakojaialdiaegi-
nen dute eskolan. Lehe-
nik,gelakajokoakeginen
diraetagero,hiruhizkun-
tzetanEguberrietakokan-
tak abestuko dituzte he-
rritar guztiei irekia ego-
nen den ekitaldian.
Abenduaren24kogoi-

zean, berriz, haurrak ka-
lean ibiliko dira eta arra-
tsaldean, herrian barna
kalejira eginendapreso-
en aldeko Olentzerore-
kin. Ilunabar aldera on-
gietorriaeginenzaieOlen-
tzero etaMari Domingiri.

Abesbatzaren
emanaldia
Umore Ona Abesba-

tzarentzat urteko ema-
naldirik berezienetakoa
den Eguberrietako kon-
tzertualarunbathonetan,
abenduak 17, eskainiko
du elizan. Ilunabarrean
hasikoda saioa eta urte-
robezala,UmoreOnako-
ruaz gain, eskolako nes-
ka-mutikoek ere beraien
emanaldia eginen dute.

Umore Ona
elkarteko lanak
UmoreOna Elkartea-

ren egoitza ezinduen-
tzako egokitu asmoz,
hasi dirabehekosolairu-
kolanak.Orainartebilte-
gigisaerabili izanduUda-
lak toki hori baina orain,
urte batzuetarako Umo-
reOnari utzi dio. Elkarte-
aksukaldea,bodega,ko-
munaetajangelaeginna-
hi ditu hor ezinduek ara-
zorik gabe erabil deza-
ten.Lehenengosolairua-
rekin eskailera bidez el-
kartuko da behekoa.
Gremiotanelkartueta

lanak«ahaldenneurrian»
auzolanean egin nahi di-
rela adierazi digu Joxe
JabierEtxeberriaelkarte-
kolehendakariak.Gaine-
ratu digunez, hasierako
egitekoa garbiketa lana
izanen da: paretak eta
egurrakgarbitu,lurramol-
datu...Azarohondarrean
hasi ziren boluntarioak
horretan eta lanakbuka-
tzekodatazehatzikfinka-
tu ez badute ere, «feste-
tarakoegina»izateagus-
tatuko litzaieke.
Lanen aurrekontua

50.000 eurokoa da eta
horri altzarien balioa ge-
hitu behar zaio.

BERTSOLARITZA � NAFARROAKO BERTSOLARI GAZTEAK

Xalto sariketaren
hamaikagarren
edizioa larunbat
honetan jokatuko da

‘Goizuetako etxeen
izenak’
PatzikuPerurena,PatxiSala-
berri eta Juan Jose Zubirik
urteetan egin duten lanak ar-
gia ikusiduetakaleandaGoi-
zuetakoetxeenizenak liburua.
Etxe eta baserrien 546 fitxa
bildu dituzte, etxez etxeko
deskribapenarekin,argazkie-
kin eta beste zenbait dature-
kinhornitua.Lanmardulaegin
dute eta herritarrentzako as-
ki interesgarria, 25 eurotan
erosdaiteke.Pamielaargitale-
txeakateradu,bainaUdalak,
Iparraldeko Euskara Manko-
munitateak eta Euskarabi-
deak diruz laguntzeko kon-
promisoa hartua dute.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA ETA FELIX LOIARTEK UTZITAKOAK

Txondorra Feria Eguneko protagonista
Eguraldia lagun, giro ederra izan zen Feria Egunean. Eskulangile eta aziendekin ba-
tera, bezperatik piztu zen ikatz txondorra izan zen protagonista. Txondorra egiten
ttikitan ikasi zuen Andoni Etxenike izan zen prozesua gidatu zuena, nahiz eta 30 ur-
te pasatuak ziren azken aldiz egin zuenetik. Denbora asko emana zuten Etxenikek
eta laguntzaileek txondorra prestatzen eta feria egunean harro erakutsi ahal izan
zuten bere lana. Izan ere, txondorraz gain, etxola bat ere eraiki zuten eta lanabesak
eta astoa ere inguruan zuten Etxenike,Motza,Gorrene, Fernando Goiak eta Xumar
Bakerok. 20 Tona egur behar izan zituzten txondorrerako eta hortik 400 bat zaku
ikatz aterako direla kalkulatu zuten. Zahagi Dantza txondorren inguruan sortu zela
dioenik ere badaeta hala, txondorra piztu baino lehenxeagoZahagi dantza ere dan-
tzatu zuten. Baina txondorraz gain, izan zen zer ikusi eta non gozatu.
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OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Haur eta gurasoen kantuek alaituko
dute Eguberri bezpera
Goizean,
herrian barna
ibiliko dira haur
eta gurasoak

Maider ANSA
Aurten ere, herrita-

rren belarriak goxatuz
aterakodiraherrikohau-
rrakEguberrietan, gura-
soek lagunduta. Olen-
tzerorenirudiaherriguzti-
anbarnabizkarreanera-
mangodutegauekoopa-
riak irabazteko azken
ahaleginean. Beti beza-
la, goiza borobiltzeko,
elkarrekin bazkalduko
dute neska-mutilek.

Udal aldaketa
Udal berriaren kargu

hartzea hilaren 10ean
egitekoa zen. Datorren
lau urteetarako alkate
makila jasotzekoa zuen
AinhoaAnsak, Iñigo La-
rrearen eskutik.

Bazkaria Joseba
Tapiarekin
Azaroaren 27an, 60

lagun ingurukSanRoke
elkartean kantu bazkari
batez gozatu ahal izan
zuten Joseba Tapia tri-
kitilariarekin.Aranorekin
loturaestuaizandumusi-
kariak betidanik eta la-
gun zaharrekin elkartu-
ta bazkari eta giro go-
xoaz gozatu zuten de-
nek. Bazkalostean, Fer-
minenakordeoiarekineta
gainerakoen ahots eta
intentzioguztiarekinkan-
tu egonaldi bikaina egin
zuten. Hala ere, dantza-
rik egin gabe ezin geldi-
tuaranoarrak.Bukaeran
dantzarakopiezabatzuk
ere jo zituenTapiakdes-
pedida moduan.

ARANO
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LEITZA

Alkatea, Iraola
eta Juantorena-
ren aurkako au-
zia artxibatu dute

TTIPI-TTAPA
«UtzipakeanLeitza!».

Halaxeadierazidu«ozen
etaindartsu»Auzipetue-
kikobabes taldeak. Izan
ere,azkenurtebeteanha-
mabi herritar deitu dira
deklaratzera, eta babes
taldearenirudiko,«3.000
pertsonakoherri txikibat
izandadatuabenetanla-
rriaetaesanguratsuada».
«Leitzan eta Euskal

Herrian garai berriak bi-
zi ditugula» dio babes
taldeak,«EuskalHerriak
bizi duen gatazka kon-
pontze bidean, urrats
esanguratsuakemandi-
rela» gaineratuz. Baina,
bestalde, «herritarren
aurkako erasoek ez du-
tela etenik» salatu dute:
«betidanikoa izan arren,
azken bi urteotan area-
gotu egin dute gure he-
rriaren aurkako erasoal-
dia, eta presoenganako
elkartasuna eta gazteria
kriminalizatzea izan du-
te helburu».
Biurteotako«erasoal-

diaren laburpena» ere
egin du babes taldeak:
• 2009ko urria: «Maxu-
rreneko atarian ‘antzer-
kia’ eta ondorengo into-
xikazio mediatikoa».
•2010ekourtarrila:«erre-
gebezperakoeuskalpre-
sopolitiko eta iheslarien
aldeko elkartasun afaria
debekatzea».
• 2010eko ihoteak:
«atsauretutakogaztetxe

eta antolatutako ekime-
naklegezkanporatuak».
•2010ekoabuztua:«he-
rritar bat Audientzia Na-
zionaleradeitua‘terroris-
moari gorazarre’ egitea
leporatuta».
•2011komartxoa:«hiru
gazte identifikatuak Jo-
neLozanorenatxiloketa
salatzeko kartelak jar-
tzen ari zirela».
• 2011ko apirila: «beste
hirugazteidentifikatuak
Joneren argazkiak jar-
tzeagatik. Sei hauetatik
hiruadingabeekAudien-
tziaNazionaleradeklara-
tzera joanbehar izanzu-
ten, ‘terrorismoaren go-
razarre’egiteaegotzita».
• 2011ko pestak: «he-
rriaren aurka eraso me-
diatikoa eta ondorioak:
pestetan eta ondoren,
nabarmen igo da presio
poliziala, uniformez zein
kaleko arropaz, kalean
barrenaargazkiakateraz,
kontrolak gehituz, pan-
kartak kenduz, jendea
identifikatuzibilibaitira».
• 2011ko iraila: ‘terroris-
moagoratzea’egotzidie
EspainiakoAuzitegiNa-
zionalak Oier Eizmendi
alkateari, Saioa Iraola
pestetako txupinazoa
bota zuenari eta Lurdes
Juantorenari.
•2011koazaroa:«feste-
takoauziarekin jarraituz,
AuzitegiNazionalakbes-

te hiru herritar deitu ditu
lekuko gisa».
•2011koazaroa:«bigaz-
te Auzitegi Nazionalak
eskatutaIruñekoepaite-
giradeituak,‘terrorismoa
goratzea’ egotzita».
Hauenhelburua«hiru-

koitza» dela uste du ba-
bes taldeak: «herriaren
izaeradeuseztatzea,be-
reziki gazteria kolpatuz,
presoenganako elkarta-
suna kriminalizatzea eta
Euskal Herrian aldatzen
ari den egoera politiko-
aneragitea,urratsakga-
laraziz». Baina ez dutela
lortuko esan du. Eta Es-
painia eta tokiko gober-
nuei «errepresioaren bi-

dea alde batera utzi eta
elkarrizketaren bideari
ekiteko» exijitu die eta
hamabiherritarrei«elkar-
tasunaetababesa»adie-
razi.Egunhauetanmobi-
lizazioakegitekoakziren.

PESTETAKO AUZIA
Espainiako Auzitegi

Nazionalakartxibatuegin
dualkatearen,Juantore-

naren eta Iraolaren aur-
ka irekitako auzia. Hila-
ren1eanjakinarazizuen,
ez dela frogatu txupina-
zoegunean«terrorismoa
goratu» zutenik.

Plazaolako berriak
Azaroaren28tik,Aitor

EtxarrizinegotziadaPla-
zaolaPartzuergoTuristi-
koko presidente berria.

GIZARTEA � EPAIKETAK

Urtebetean hamabi
herritar deituak
izan dira
deklaratzera

ARGAZKIAK: BILGUNE FEMINISTA

Herritarrak indarkeria sexistaren aurka
PozikgelditudiraBilguneFeministaetaGizarteZerbitzuenMankomunitatea,Uda-
larenbabesarekinazaroaren25erakoantolatuakzituztenekitaldienerantzunaikusi-
ta. Egun hori genero indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da eta aurtengoa
hainbat ekimenekin joan zen. Hasteko, Bilgune Feminista eta Mankomunitateko
ordezkariak institutuko ikasleekin bildu eta Indarkeria sexistaren aurrean, guk-zuk
zer egin dezakegu-zu? gaia landu zuten. Txapak egiteko tailerra ere egin zuten,
eta ikaslebakoitzakgaiaren inguruannahizuena idaztekoaukera izanzuentxapan.
Institutu atarian elkartu ziren gero, aste osoan landutako adierazpenez osatutako
ladriluak irakurtzeko, eta kontzentrazioa egin zen segidan, indarkeria sexistaren
aurka.Eguerdian,plazanmahaibat jarri zutenBilguneFeministaetaGizarte Zerbi-
tzuetako kideek eta informazioa emanez. Indarkeria sexistaren aurrean, denona
erantzukizuna lelopean txapak ere banatu zituzten eta jendeak bereak egiteko au-
keraere izanzuen. Ilunabarrekokontzentrazioan30bat lagunelkartuziren.Azaroa-
ren 26an, berriz, emakumeentzako autodefentsa tailerra eta luntxa egin ziren eta
hamabost bat emakume elkartu ziren.
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ARESO

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Gurdia opariz betea duela etorriko da
Olentzero abenduaren 24an
Bi egun aurretik
Mari Domingik
bisita eginen du
eskolara

Juana Mari SAIZAR
Aurtenere,eskolako

ikasleak izanen dira
Olentzero eta Mari Do-
mingiren bisita jasoko
duten lehenengoak.Ur-
teko azken eskola egu-
nean izanen da, aben-
duaren 22an. Egun ho-
rretan, 09:30 aldera,
jaialdia eskainiko dute
eskolako haurrek gura-
soen aurrean, antzerki,
abestietaabarrekin.On-
dotik, musika doinuen
laguntzarekin, herrian
kalejira eginen dute
Olentzerorekin, eta he-
rriko itzuliaren eginda-

koan, Mari Domingi
etorriko da Olentzero-
rentzako gutunak bil-
tzera. Guraso Elkarte-
ak, berealdetik, hamai-
ketakoa eskainiko du.
Abenduaren 24ko

arratsaldeanetorrikoda
Olentzero opariekin.
Menditik jaitsikodabe-
reastoarekinetagurdia
oparizbetetaduela.La-
guntzaileakereondoan
izanen ditu, eta herrira
iritsi baino lehen, triki-
tilari,haur,gazteetahel-
duak zain izanen ditu.
Denak batera herriko
plazara jeitsi eta abes-
ti bat kantatuko diote
haurrek.Bidebatez,pla-
za apaintzen duten iru-
di eta jaiotza ere eraku-
tsiko dizkiote ikazkina-
ri. Ondotik, plaza zaha-
rreko estalpera joanen

dira denak eta hemen,
haur bakoitzari bere
opariaetagoxokiakba-
natuko dizkio Olentze-
rok.Opariakemanakdi-

tuenean,abestibatekin
datorren urtera arte
agurtuko dute herrita-
rrek Olentzero. Aipatu,
halaber, haurrei opari-

akbanatubitartean, tri-
kitixa doinuak ere iza-
nen direla eta Udalak
berendua ere emanen
duela.

Kalean da herritarrek egin
duten Panpanoziri aldizkaria
Herritar talde baten lanari esker sor-
tu da Panpanoziri aldizkaria, eta da-
goeneko argitaratu eta aurkeztu du-
te lehenengoalea –ikus irudia–. Eus-
kararenEguneanaurkeztuzuten.Ale
honetan, garai bateko Aresoko kon-
tuakjasodira,baitaherrikoeuskarari
buruzkooharrakere.Aresokoirudiak
erebildudiraetaCasilda Irazustaaz-
kenemakumeerrotariariereeginzaio
elkarrizketa.Horieketagehiagoage-
ri dira Panpanoziriren lehen alean.
Ana Goñi, Jaione Olazabal, Maitane
Gereño, Itxaso Onsalo, Juana Mari
Saizar eta Udaleko Euskara Zerbi-
tzuakeginduten lanarenemaitzada.

ARGAZKIA: MIGEL MARI ELOSEGI

Giro ederrean bertso eskolaren hamargarren urteurreneko festa
Helduen bertso eskolak X. urteurrena ospatu zuen azaroaren 18an. Hasteko, ber-
tso poteoa egin zuten Julen Zelaieta, Joseba Zabaleta, Mikel Azpiroz eta Zili Bar-
beriak. Poteoaren eta Gaztetxeko afari-merenduaren ondotik, desafioa hasi zen.
Lesakatik Xabier Terreros, Ioar Tainta eta Iosu Sanjurjo aritu ziren, eta Leitzatik, Zi-
li, Iñigo Gorostartzu eta Miel Mari Elosegi. Desafioa berdinketan amaitu zen eta
hurrengo urtean Lesaka aldean desenpatea jokatzeko gelditu ziren.

LEITZA
OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Dena prest
Orantzarori
ongietorria egiteko
TTIPI-TTAPA

Geroetagutxiagogel-
ditzendaEguberrietara-
ko eta horrekin batera,
Orantzaroren bisita ere
lasterizanendugu,aben-
duaren 24an, zehazki.
Egun horretan, 12:00-
etan,neska-mutikoekka-
lejira eginen dute Oran-
tzaro eta Mari Domingi-
rekin eskolatik plazara.
Han gozokiak banatuko
dizkiete Orantzaroren

laguntzaileek.
18:30ean etorriko da

Orantzaro,etaOrantzaro
pestaeginenda,Maimur,
jentille eta galtxagorrie-
kin,Orantzarosuapiztuz.
Gero kalejira eginen da.

Eguberrietako
ekitaldiak eskolan
Aurtengo azken es-

kola egunean, hilaren
22an, eskolako ikasleek
urteroko jaialdia eginen

dute. Zikloka banatuta,
ikuskizunaeskainikodu-

te eta irakasleak ere egi-
nen dute beraiena. On-

dotik, Guraso Elkarteak
pintxoak emanen ditu.
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NARBARTE-LEGASA

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Boluntarioak behar dira
Narbarten Eguberrietako
jaiotza bizidunerako
Interesatuak
ortziraletan
eskolara ager
daitezke

Martin BERTIZ/TTIPI-TTAPA
Narbarten,ohiturabi-

hurtu da abenduaren
25ean meza ondoren,
jaiotzabizidunaikustea-
rena. Baina egun horre-
tako emanaldia ikuste-
ko lan dezente egin be-
harra dago aitzinetik:
arropakprestatu,entse-
guak, boluntarioak bila-
tu...Hortaz,norbait jaio-
tzabiziduneanpartehar-
tzeko interesatuabaldin
badago, ager dadila es-
kolaraortziraletan18:00-
etatik 19:00etara.

San Andresak
San Andres Narbarteko

patroia da eta garai ba-
teanegunhorretanospa-
tzen ziren herriko bes-
tak.Duelaurtesaila,bes-
tak abuztura pasatu zi-
ren,bainaazaroaren30-
ean seinalea egiten se-
gitzen da.
Aurten, ohiturarekin

jarraituz, goizean meza
izanzen,etaondotik,na-
hi zuen guztiarendako
luntxa ostatuan. Eguer-
dianherrikoalkateetazi-
negotziek bazkaria izan
zuten eta arratsaldean,
txokolatada batekin
eman zitzaion San An-
dres egunari amaiera.

Hitzaldia
Hilaren 2an enpatiari

buruzkohitzaldiaizanzen
Narbarteko eskolan.

Olentzero Legasan
Urterobezalaetanegua-

rekin bat, Olentzeroren
bisita espero dugu Le-
gasan.Abenduaren24an
menditik jaitsiko da, eta
legasar guztien gutuna
hartuta bueltan joanen
da.Beraz,gutunakpres-
tatzen hasi.

Argazki emanaldia
Abuztuan ospatuzen

LegasakoKuku elkarte-
ko 25.urteurrenaren ar-
gazkien emanaldia egi-
nen da Eguberrietan.
Oraindikdatafinkatuga-
be dago, baina asmoa
Eguberrietan egitea da.
Emanaldiaeskolakogim-
nasioan eginen da.

Urteberri Eguna
eskean
Urtero bezala, Urte-

berri Egunean haurrak
etxez-etxe urtatxak es-

kean ibiliko dira Lega-
san, Urtax-urtatx abes-
tiakantatuzetaetxeeta-
tikbotatzendituzten ur-
tatxak bilduz.

Kuku elkartea
garbitzeko deialdia
LegasakoKukuelkar-

teagarbitzeko lanenen-

kanteaaterada.Betibe-
zala,enkanteaeskaintza
merkeenariemanenzaio.
Eskaintzak aurkezteko
epeaabenduak31naki-
tukodaeta interesatuak
zaudetenak gutunazal
itxi batean, biltegianda-
goenbuzoianutzibehar-
ko duzue eskaintza.

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Onddo xelebrea
Joan den azaroan, Narbarteko Diego Perez lagunak
onddoxelebrehauNarbartekomendietanaurkitu zu-
en. Gisa aunitzetako onddoak ikusiak gaude baina
horrelakoak ikustea behintzat ez da batere ohikoa.
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KIROLA � ELIZONDON EGINEN DA

Igande honetan
eginen da Ikastolak
antolatutako
Eguberrietako krosa
11:00etan
abiatuko da
ikastolako
parketik

TTIPI-TTAPA
Lasterkaegitekoau-

kera ederra izanen du-
teneska-mutikoek igan-
dean,abenduak18,Eli-
zondon, orduan eginen
baita Baztan Ikastolak
Udalaren laguntzarekin
antolatutakoEguberrie-
tako krosa.
Ikastolako parketik

abiatukoda,11:00etan,
eta bortz mailatan ba-
natukodiragaztetxoak:
hau r r ak 1998 e ta
1999an jaiotakoak;ale-
binak2000eta2001ean
jaioak;benjaminak2002
eta 2003 urtekoak, au-
rrebenjaminak2004eta
2005ekoak eta ttikiak
2006an jaiotakoak.
Eskolakoneska-mu-

tikoentzat izenaemate-
koazkenegunaastear-
te hau, abenduak 13,

zen eta Kultur Etxean
egin behar zuten. Gai-
nerakoek lasterketa
egunean egin beharko
dute ikastolan.

Urtezahar Egunean
San Silvestre
Azkenurteetakoohi-

turari segituz,abendua-
ren 31n San Silvestre
lasterketaeginendaEli-
zondon,BaztangoLas-
terketa Taldeak antola-
tuta.
17:00etan haurren

lasterketa abiatuko da
eta 18:00etan heldue-
na. Azken hauek 3,9 ki-
lometroko ibilbideaosa-
tu beharko dute. Izen-
emateadohainik izanen
da eta egun berean or-
duerdi lehenagotikegin
beharko da.
Lasterketarenondo-

tik, merkatariek eman-
dakomaterialakzozke-
tatukodirapartehartzai-
le guztien artean.
Aipatzekoa da, joan

den urtean kasik 200
korrikalari bildu zirela.

ARGAZKIAK: AMAIUR ETA ARRAIOZKO ESKOLAK

Olentzeroren bisita
Eguberriak hurbiltzearekin batera, Olentzero ere laster izanen dugu bisitan. Eta
bisita hori hartzen lehendabizikoak herrietako eskolak izanen dira, abenduaren
22an. Amaiurko eskolan, erraterako, urteroko moduan, Olentzero ttikia herri-
ko karriketan barna ibiliko da txistulariek lagunduta. Eta ondotik, eguerdian,
haur, guraso eta maisu-maistrendako bazkaria izanen da herriko elkartean.
Arraiozen ere izanen dira ekitaldiak. Ohi bezala, Eguberrien atarian, kanten
entseguak eginen dituzte. Hasieran ikasle eta irakasleak bilduko dira eta azken
egunetan herriko jendea ere gonbidatuko dute elkarrekin kantatzeko. Olentze-
ro ere eginen dute eskolan eta abenduaren 22an herriari itzulia emanen diote
Olentzero bizkarrean dutela. Akordeoi doinuekin lagunduta, herriko kantak eta
eskolan entsaiatutakoak kantatuko dituzte. Egun berean, hamaiketako berezia
eginen dute, txistor-jatea, eta Guraso Elkarteak antolatuta bazkaria ere eginen
dute herriko elkartean. Abenduaren 24an ere etorriko da Olentzero Arraiozera,
umeei opariak banatzera. Bertze herrietan ere izanen dira gauza gehiago.
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GIZARTEA � URRITIK MAIATZERA

80 lagun mugitzen
dituzte Eguzkilore
Elkartearen
ikastaroek
Elkarguneak
sortzea izan da
aurtengo
berrikuntza

M. OTEIZA / TTIPI-TTAPA
Ikastaroetanhainbat

aukera eskaini ditu aur-
ten ere Eguzkilore El-
karteak: yoga, erlaxa-
zioa, yogilates, dantza
pilates,autolaguntzaeta
familia konstelazioak.
Horiekguztiakurrianpa-
ratu zituzten martxan
eta maiatzera bitarte
iraunen duten ikasta-
roetan 80 bat lagunek
parte hartzen dute.
Baina ikasturte ho-

nek badu berrikuntza-
rik ere. Elkar(g)uneak
sortu dira eta hala, hi-

labetekobigarrenaste-
lehenetan, gai zehatz
bati lotutako jakintzak
elkar trukatzen dituzte.
Arizkuneneakobigarren
solairuan biltzen dira,
19:00etatik 20:30era.
Saio hauek edozeinen-
tzako irekiak daude eta
dohainik dira.
Azaroan egin zenEl-

kar(g)uneko lehenbizi-
ko saioa eta garbiketa
ekologikoak izan zituz-
ten hizpide. Maddale-
neketxeanprestatueta
erabiltzen dituen gar-
bitzaileen errezetak
bertzehamabortz lagu-
nekinkonpartituzituen.
Partehartzaileekbertze
saio batean elkartzea
erabaki zuten, xaboia
egiten ikasteko.Astele-
hen honetan, abendu-

ak 12, Eli sukaldariak
zenbaiterrezetaeta tru-
ku eskaintzekoak zitu-
en jendaurrean. Eta ur-
tarrilaren 9an, puntua
egin edo trikotatu nahi
dutenak elkartuko dira
Anarekin.

2012ko egutegia
2012ko tokiko jaie-

gunaurrikoferietakoos-
tirala ezartzea erabaki
du Uda lak . Be raz ,

2012ko urriaren 26a
jaieguna izanen da
Baztanen, eta ez orain
arte bezala, inauterie-
takoasteartea.Urriaren
27kobatzarreaneraba-
ki zuen hori Udalak.

Musika Eskolaren
Eguberrietako
kontzertua
Santa Zezilia eguna

Elizondokokarriketanos-

patuzuenBaztangoMu-
sika Eskolak egunaren
bezperan.Herria kantuz
etamusikaz alaitzen ibi-
li ziren arratsaldez herri-
tarren harridura eta po-
zerako.
Bertzetik, aipatu, la-

runbathonetan,hilak17,
Eguberrietako kon-
tzertua eskainiko dutela
MusikaEskolakoikasle-
ek Elizondoko elizan.
19:00etan hasiko da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako sokatira txapelketako lehendabiziko bi txapelak
Amaiurrentzat
Amaiurkogizonezkoensokatira taldeakbosgarrenurtezsegidanNafarroako txa-
pelketa irabazi du 640 kiloko kategorian. Azaroaren 19an Elizondon jokatutako
bigarren jardunaldian tiraldi guztiak irabazita jantzi zuen txapela. Seiko mistoan
ere, 420kilotan, txapeldun izandaAmaiur. Amaiurko taldea sasoikodago, nahiz
eta Mieljo Ariztia kapitainak aipatu duenez, «hurrengo txapelketei ekiteko behar
den mailatik beheiti gauden, lanean gogor eta erritmo onean ari garen arren».
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KULTURA � IRURITAKO ELIZAN

Haur eta gazte
kantarien topaketa
eginen da
abenduaren 23an
Elizondoko
Abesbatza
Ttikik antolatu
du jaialdia

M. OTEIZA / TTIPI-TTAPA
Elizondoko Abesba-

tza Ttikikantolatuta,Baz-
tangohauretagaztekan-
tarien topaketa eginen
daabenduaren23anIru-
ritakoelizan.Hanizanen
dira Elizondoko Abes-
batza Ttikiko partaide-
ak,GiltzarriTtikikoaketa
Baztango ikastetxeeta-
kohauretagazteak,hau-
ekerezenbaitkantapre-
statubaitituzteegunhor-
retarako. Horiek guztiek
abestukodute19:00etan
hasiko den jaialdian.
Entsegu orokorra

egunetatokibereanegi-
nen dute, abenduaren
23an Iruritako elizan.
17:30ean izanen da.

Bilduren boletina
Azaroko berripaper

elektronikoakaleratudu
Bilduk.2012koudalau-
rrekontuak ditu, ber-
tzeakbertze,hizpide,eta
asmoa«aurrekontupar-
tehartzaileakegitea»de-
laadierazi du: «alta, aur-
ten ez dugu aurrekontu
parte hartzaileak abia-
raztekoasti etamodurik
izan».Halere,herrietako
alkateekinetaherritarre-
kin bilerak egiteko as-
moabadutela gaineratu
du. Bildutik «oinarrizko
hirupuntu» ikusidituzte:
zerbitzusozialetanbilan-
gile gehiago kontrata-
tzea eta horren kostua

36.000 euro ingurukoa
litzateke; berdintasun
programa hasi nahi da
horretarakoLekunberri-
ko Udalak utzi duen la-
guntza aprobetxatuta.
Udalarendako 10.000
euro inguru suposatuko
lituzke; eta hirugarrenik,
herrietako eskoletako
garbitzaileen lanbaldin-
tzakhobetunahi dira gi-
zarte segurantza ber-
matuz eta soldata %18
igoz. Kostua 15.000 eu-
rokoalitzateke.Udaleko
aholkulari juridikoetaur-
banistikoak aldatuta,
75.000 euro aurreztu di-
rela jakinaraziduBilduk,
eta lorezaintza mante-
nuaren eta zaborren bil-
ketaren kontratuak be-
rrikusita 100.000 euro.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango kultur ekitaldiak Udalaren webgunean
Hemendik goiti Baztanen eginen diren ekitaldiak www.baztan.es webgunean ar-
gitaratuko direla jakinarazi du Udalak. Kultur arloko ekitaldi horien jakinaren gai-
nean egoteko www.baztan.es webgunearen barnean Agenda hitzan klikatu on-
dotik, eguna hautatu behar da eta ondotik, aste horretan izanen diren ekitaldi kul-
turalen berri izateko berriz ere eskuin aldean agertuko den Agenda hitzan klika-
tuz behar da. Bertzalde, Udalak antolatuta, azaroaren 26anGlup filma eskaini zen
Iruritan. Haurrei zuzendutako eta birziklapenaren inguruko pelikula izan zen eta
emanaldi arras arrakastatsua izan zen, 80 lagun inguru bildu baitziren. Pelikulaz
gain, azaro hondarrean, CRANAren eta Udalaren lankidetzaz, birziklatzearen in-
guruko antzerkiak eskaini ziren herrietako eskoletan.

Zentsoa Amaiur UPN-PP GeroaBai PSOE Ezkerra Bertzeak Zuria/nuloa
AZPILKUETA/AMAIUR 378 128 63 32 17 2 0 8
ERRATZU 392 140 59 35 15 2 0 2
ARIZKUN 483 113 116 47 28 6 4 10
ELIZONDO-ELBETE 548 112 129 81 35 8 15 9
ELIZONDO 1 558 88 133 68 39 4 7 16
ELIZONDO 2 571 100 126 62 41 8 17 13
ELIZONDO 3 715 135 136 90 70 11 16 9
ELIZONDO 4 463 91 99 64 26 5 0 13
GARTZAIN/LEKAROZ 458 106 100 59 26 5 5 7
IRURITA 673 130 142 85 37 4 6 21
ARRAIOZ/ORONOZ 547 115 91 60 23 9 2 14
ANIZ/ZIGA 214 50 53 25 7 2 2 4
ALMANDOZ/BERROETA 253 48 64 29 19 1 0 5
GUZTIRA 6.253 1.356 1.311 737 383 67 74 132

HAUTESKUNDEAK � ESPAINIAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZEN ERREPASOA

13 hautes-mahaietatik bederatzitan UPN nagusitu
da baina 45 boto gehiago atera ditu Amaiurrek
TTIPI-TTAPA
Iahilabetepasatuda

EspainiakoGorteetara-

kohauteskundeakegin
zirenetik, baina herriz
herri eta mahaiaz-ma-

haizeinemaitzalortudi-
renezdaaipatuetahori
ikusdaiteketaulan.Bel-

tzez mahai bakoitzean
zeinek jaso zuen boto
gehien ageri da.

Azken uberroek on-
dare publikoan 150.000
euroingurukokalteaera-
gin dutela ere badio
Bilduk, eta horietatik er-
dia«premiazkokonpon-
keta behar dutenak»
omen dira. Gobernuak,
premiazko lan horien
%70 diruz lagunduko

duelaerranomendu,eta
gainerakoguztiaUdalak
egin beharko omen du.
«Gainera, diru hori Uda-
lak aitzineratu beharko
du,Gobernuaknoizitzu-
liko dion jakin gabe».
Bertzetik,Nafarroako

Gobernuakmurrizketak
iragarri ditu lehendik

onartuak zeuden asig-
nazioetan, eta hori dela
eta, Bilduren arabera,
54.904,67euroguttiago
jasoko lituzke Udalak.
Dagokion eskaera

eginez gero, asteburue-
tanArizkuneneaerabil-
tzekoaukeraegonende-
laerejakinaraziduBilduk.
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EUSKARA � KANPAINA BERRIA

Abizenak euskal grafiaz paratzeko
deia egin du Euskara Batzordeak
Haurrak
euskaraz
inskribatzea ere
bultzatu nahi da

TTIPI-TTAPA
Celayeta,Echeverria,

Echenique, Irigoyen,
Jauregui... Berez eus-
kal abizenak diren bai-
na aunitzetan gaztela-
niaz idazten direnak
euskal grafiaz paratze-
ko kanpaina eginen du
EuskaraBatzordeak.Al-
di berean, haurrak eus-
karaz inskribatzekokan-
paina ere izanen da.
Abizenakeuskalgra-

fiaz paratzeko erregis-
trozibilerat joanetaabi-
zena euskal grafiaz pa-
ratu nahi dela erratea
nahikoadelaadierazidu
Euskara Batzordeak:
«Erregistroan ematen
duten orria norbere da-
tuekin bete eta eskatu-
takoagiriakeramanbe-
hardira: NAN, jaiotzazi-
urtagiria (epaitegianes-
katu) eta errolda agiria
(udaletxean eskatu)».
Haurrak euskaraz

inskribatzekokanpaina

grafiaaldaketarekinba-
tera eginen du Euskara
Batzordeak,«erlaziozu-
zen-zuzena» dutela iri-
tzita. Kasu honetan ere
ez dela deus egin be-
harrik oroitarazi du:
«haurraeuskaraz inskri-
batu nahi duzula erran,
bertzerik ez». Gisa be-
rean, gurasoetako ba-
tek abizena gaztelania-
kografiarekinbaldinba-
du, haurrari ere horre-
laxe paratuko diotela
ohartarazi du Euskara
Batzordeak.

Ezkerra Zilbetiko
tunelaren irteeraz
Boto emai leek in

asanblada egin ondo-
tik,ZilbetitikKintorado-
an tunelaren irteerari
baiezkoaemateaeraba-
kiduEzkerrak.Hala jaki-
naraziduoharbidez.50
lagunek parte hartu zu-
tenasanbladaneta ida-

tziz, hurrengo Batzar
Orokorrekogaiordene-
an sartzea eskatuko
zuela jakinarazidu.«Kin-
toko Mankomunitatea

tunelaren irteera egite-
ko harremanetan jarri
zenetahauNA138erre-
pidearekin konektatze-
koeskatuz.Moduhone-

tan kamioiak ez lirate-
ke Zilbetiko herritik pa-
sako eta gainera, bidea
murriztuko litzateke»,
dio Ezkerrak oharrean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Onddo aunitz eta ederrak
Ibili eta ibilita eta han eta hemen banatuak harrapatu ohi dira normalean on-
ddoak. Baina ez beti. Elizondoko Margak argazkian ageri diren onddo horiek
guztiak hiru metro koadroko eremuan aurkitu zituen azaro hondarrean, guztira
3,2 kilo onddo. Ibaik eskuetan duen haundiena 850 gramokoa da.
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GIZARTEA � BENETAKO BEHARRAK ANTZEMAN NAHI DIRA NEREUS PROIEKTUAREKIN

Adineko eta elbarrituen beharrak biltzeko
proiektu bat lantzen ari dira Baztanen
700 lagun
elkarrizketatuko
dira Iruñean eta
Baztanen

TTIPI-TTAPA
Pertsonaheldueketa

elbarrituek bizitzako
hainbatalorretanizandi-
tzaketen benetako be-
harrakaztertzekoasmoz,
Nereus proiektua para-
tu da abian. Nafarroako
bizitza kalitatearen alde
laneanaridenPINCVde-
lakoa da proiektuaren
bultzatzailea, eta Nafa-
rroakoGobernukoOsa-
sun Departamentuaren
eta Unibertsitate Publi-
koaren babesa du. Jen-
deari elkarrizketak egi-
nezdatuakbildunahidi-
ra,hala,beharretaraego-
kitutakoproposameneta
programak lantzeko.

Azarotik abendura,
700 lagun inguru elka-
rrizketatukodiraIruñean
eta Baztanen. Bi zonal-
de horiek aukeratu dira,
bat landa eremukoa eta
bertzea hirikoa delako,
etazerbitzueneskaintza
etaaukerakdesberdinak
izandaitezkeelakobate-
an eta bertzean. Bazta-
nen kasuan, elkarrizke-
takTasubinsaerakunde-
ak ElizondonduenPox-
konea zentroko langile-
akegitenaridira.2012ko
lehen hilabeteetan iker-
ketarenemaitzakezagu-
tzera emanen dira. Gisa
berean, aipatu, prozesu
honetan datu pertsona-
lak eta elkarrizketetako
datuak babestuko dire-
la ziurtatuduelaUdalak.
Informaziogehiagora-

ko telefonoak eta helbi-
dea: 948 203322, 618
977589, info@pincv.org.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Elizondoko Kasinoak 150 urte bete ditu itxura berriarekin
Abuztuaren 19an bete zituen 150 urte Elizondoko Circulo de la Union Kasinoak
eta hiru hilabete beranduago, azaroaren 19an, zaharberritze lanen inaugurazioa
egin zuten bazkideek. 1861ean 40 bazkidek sortu zuten elkartea. Ordukoak erai-
kin ttiki bat izan behar zuen, eta karlistaden inguruan itxi eta irekiz ibili omen zen.
1882an inauguratu omen zen oraingo eraikina. Gaur egun, berriz, 120 bazkide di-
tu eta horien artean, zaharrena, FedericoValencia, eta gazteena, AgustinSansiñe-
na, izan ziren bi urteko lanak akituta, zinta moztu zutenak. Zuzendaritza batzor-
deanTxumaUrizdapresidenteaegunetaPelloAlañaordezkoa; JabierAlzuguren
diruzaina, Jesus Miguel Egurrola idazkaria eta Luis Mª Ruiz, Juan Jose Arrizibita,
PedroMª Landa, Esteban Ustariz, Gabriel Laborra eta Eduardo Zubikoa bokalak.
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Obra horien
lehendabiziko
harria astelehen
honetan jarri da

TTIPI-TTAPA
Duela urte batzueta-

tikhonat,AinhoakoDan-
txariaauzokoinstalazioe-
tankanalizatuetaarazten
dira Urdazubi-Dan-
txarineako ur hondaki-
nak. Baina ur horiek ge-
roetagehiagodirela iku-
sita, azpiegitura horiek
haunditzea erabaki zen.
Hala,UrdazubikoetaAin-
hoako udalen, Ipar Eus-
kal Herriko Herri Elkar-
goaren eta NILSA era-
kundepublikoarenarte-
ko akordio bati esker,
orain hasiko dira haun-
ditze lan horiek egiten
eta instalazioen egoera
hobetzen. 1,5 milioi eu-
ro kostako dira lan hau-
ek, eta %90 NILSAk bi-
deratuko du.
Astelehen honetan,

abenduak 12, obra ho-
netako lehenbiziko ha-
rriaparatzeaaurreikusia
zegoen,NafarroaetaLa-
purdikoagintarienparte-
hartzearekin.

Errepideko obrak
akituak
N-121B errepidetik

herriradoanbidekokon-
ponketa eta zabaltze la-
nak bukatu dira. Ma-
riezkurrena enpresak
egin ditu, 400.000 euro-
koaurrekontuarekin,eta
Herri Lan Departamen-

tuak%100eanfinantza-
tu ditu. Bertzeak bertze,
Hiriberekobidegurutze-
tik 1,5 metroko zabale-
ra duen oinezkoendako
bidea egokitu da azken
600 metrotan. Oinez-
koenbide horretan argi-
teria paratuko du laster
Udalak.

Asteburuetako
‘bandalismoa’
salatu du Udalak
«Bertzebehinere, he-

rriko altzari, trafiko sei-
nale,zuhaitzetaabarren
kontrako bandalismoa-
renberriemanbehardu-
gu, batez ere La Nuba
diskotekak ateak zabal-
tzen dituen asteburue-
tan». Hitzez hitz horrela
salatu du Udalak. Ekin-
tza horiek bereziki Dan-
txarinea inguruangerta-
tzendirelaazaldudu,bai-
na noizean behin herri-
guneraino eta ingurura
ereailegatzendirelagai-
neratu du.
Azaroaren 26-27an,

Genaro Fagoagak gra-
batutako harri bat hau-
tsita agertu zela jakina-
razi du Udalak: «herriari
utzidizkionegurrezkoeta
harrizko obra aunitzen
egilea da Genaro, eta
hautsi duten harri hori
zubi berriaren inguruan
jarria zen bezperan».
Udalak «gogor gai-

tzetsi» ditu ekintzak eta
aldiberean,Genarories-
kerrak eman nahi izan
dizkio herriagatik egiten
duenlanagatiketaeraku-
tsitakoborondateagatik.

URDAZUBI

HONDAKINAK � AINHOA ETA URDAZUBIKO UDALAK

Hemengo ur
hondakinak tratatzen
dituen Ainhoako
instalazioak haunditu
eginen dira

ARGAZKIA: ONDIKOL

350 lagun Euskal Kantu Zaharren Egunean
350 bat lagun bildu ziren azaroaren 26an Dantxarineako Lugarana jatetxean os-
patu zen Euskal Kantu Zaharren Egunaren zortzigarren edizioan. Mahaian lekua
lortu zutenak pozik aritu ziren kantu kantari bazkalondoan, euren ahotsak eta Ja-
lisko edo Joxe Angel bezalako soinulariak edo Angel Mari Peñagarikano bertso-
laria eta Patxi Saez edo Panpi Portugal kantariak lagun zituztela. Euskal kantuak
ez ezik rantxerak kantatzeko aukera ere izan zuten eta giroa gori-gori zegoenean,
Zubietako joaldunek oraindik beroago jarri zuten ustekabean. Angel Mariezkurre-
na antolatzailea ere kontent azaldu zen izandako arrakastarekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Olentzeroren bisita
Urtero bezala, abenduaren 24an eginen duOlentzerok bisita gure herrira. 18:30
aldera asto eta guzti Salbatoreko plazara ailegatuko da, eta eguraldi txarra egi-
nez gero, frontoi berrian eginen zaio harrera. Behin herrira ailegatuta, haur
guztiendako opariak banatuko ditu.



52 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 556 zbk.

2011.12.15

Ortzegun
honetan
biltzekoa da
batzorde berria

Koro eta Margari
Azaroaren25eanba-

tzar orokorra egin zuen
Akelarre Elkarteak, ba-
tez erebatzordeaberrit-
zeko.
Jendealde pulita el-

kartuziren:23lagun. Eta
guztienburuan lortuzen
batzordeberriaosatzea.
Hala gelditu da: Carles
Belda lehendakaria da,
Hirune Soto idazkaria,
ElenaAnsalasdiruzaina,
eta gainontzeko kideak:
MaddiAlti,AinaraArizte-
gi, Arantxa Mendiburu

eta Ione Zozaia dira.
Batzorde berria, as-

teazken honetan, aben-
duak14,elkartzekoada,
eta hasteko bi asmo ar-
gi dituzte: alde batetik,
bilkuraorokorbategitea
herritarrek dituzten ide-
iak biltzeko; eta bertze
aldetik,hilabeteanbehin
bilduko diren egun eta
tenore bat finkatzea.
Egun horretan, edozei-
nekzerbaitbehar izanez
gero, jakinen luke el-
kartekideak hor egonen
direla.

Ttipi-Ttaparen oharra
Azaroaren 20ko Es-

painiako hauteskunde
orokorretan,Amaiur izan
zenZugarramurdintalde-
rik bozkatuena.Bi boto-

koaldeaaterazionUPN-
PPri, 39 eta 37 boto es-
kuratu baitzituzten, hu-
rrenez hurren. Hala jaki-
narazi zenaitzinekoTTI-
PI-TTAPAn ere. Herriz

herriko emaitzen berri
emateaz gain, eskualde
mailakodatuakereager-
tu ziren eta hemen, ohi
bezala,Zugarramurdiko
eta Urdazubiko datuak

elkarrekin eman ziren.
Kasuhonetan, bi herrie-
tako emaitzak batuta
UPN-PPk gehiago lortu
zituen. Hori izan zen al-
dizkarian agertu zena.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � BATZORDE BERRIA AKELARRE ELKARTEAN

Carles Belda
izendatu dute
Akelarre Elkarteko
lehendakari

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Juanito Etxenike erremontista hil da 81 urterekin
Gure herrian kirolak ez du sekula garrantzi haundirik izan, baina ohore haundiz
kirolari xarmant bat izan dugula erraten ahal dugu: Juanito Etxenike Sagartza-
zu erremontista bikaina. Juanito 1931n sortu zen, eta 20 urterekin hasi zen pro-
fesional mailan. Atzelari izigarri ona omen zen, eta 1956.urteko pilotalekuen ar-
teko txapelketa irabazi zuen. Lesio baten ondorioz, 1971. urtean erretiratu be-
har izan zuen, baina hala ere, ez zuen pilota mundua utzi, artekari bezala aritu
baitzen. Duela 17 urte bere herriko txokorat erretiratu zen, baina ez zion kirola
egiteari utzi: egunero ibiltzerat ateratzen zen, eta hainbat kilometro egin arte
ez zen itzultzen. Ez zituen bere ibilalditxoak utzi, ezta eritasunak larri jo zuene-
an ere, eta gordetzen dugunbere irudia hori da preziski: Juanito kurri beremaki-
la eskutan. Orain ere nonbait kurri segituko du seguraski. Ongi izan, Juanito.
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SARA

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Olentzero eta Mari Domingi larunbat
honetan etorriko dira
18:00etan
eginen zaie
ongietorria
plazan

TTIPI-TTAPA
Larunbat honetan,

abenduak 17, Olentze-
roetaMariDomingipla-
zara jautsiko dira hau-
rren ikustera.Hitzordua
18:00etan emana da
plazan, eta momentu
goxo baten pasatzeko
aukera izanen da, mu-
sika eta kantuekin.
Bertzalde, ohiturak

nahi duen bezala, Egu-
berri bezperako meza
20:00etan emana iza-
nen da elizan eta Egu-
berri Egunean, 10:30-
ean.

Bozak
Oroitu,heldudenur-

tean hauteskundeak

izanen ditugula. Boze-
tako listetan abendua-
ren 31 aitzin eman be-
harda izena,eginezdu-
tenentzat.
Bertzalde, gazteen-

tzat, 16 urte egiten du-
ten hilabetean, Herriko
Etxean aurkeztu behar

dute burasoen familia-
ko libretarekin.

Kukusoa
haragi salmenta
Heldudenharagisal-

menta abenduaren
22an, ostegunarekin,

eginen da; banatzea
etxeetan egiten da.
Zortzi kilokopaketak

dira eta kiloa 13 euro-
tanda. Interesatuakba-
zarete,deituAurélieBé-
rasateguiri zenbaki ho-
netara:06.32.73.07.35,
edo bertzela, mail bat

idatziz helbide honeta-
ra : ferme.kukusoasfr.fr.

Elkarretaratzea
Urterobezala, aben-

duaren 31n, Urtats
Gauez, presoen aldeko
elkarretaratzea egina
izanen da plazan ilun-
tzean. Parte hartzaile
bakoitzak kandela ttiki
bat beharko du ekarri.
Urtats Gauez ere pre-
soak gogoan ditugu!

Kirol emaitzak
Azaroaren 26an Sa-

rako errugbilariek lagu-
narteko matxa bat jo-
katuzutenZiburukoeki-
parenkontra, eta17-00
irabazi zuten. Sasoin
hau ongi hasi dute ba-
surdeek.
Eskubaloiko senior

taldeaBokalenarituzen
egunberean,etahauek
erematxa irabazi zuten,
13-11.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ongietorri beroa egin zitzaien joan den urtean Olentzero ikazkinari eta Mari Domingiri.
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SENPERE

GIZARTEA � 1977KO BILKUREN BERRI EMANEZ

‘Xibertako aktak’
liburua plazaratu
du Anai Artea
elkarteak
1977ko
akatsak ez
errepikatzea
nahi luke
Monzonen
taldeak

Franck DOLOSOR
Aitzineko TTIPI TTA-

PAk liburu gomendioen
sailean zioen bezala,
Anai Artea elkarteak Xi-
bertako aktak liburua
plazaratu du berriki An-
gelun,Xibertahotelean.
Liburuhortanbiltzendi-
ra 1977an Telesforo
Monzonek deitu zituen
euskal abertzale guzti-
en biltzar klandestino-
en agiriak. Dokumentu
horiek Mirentxu Purroy
nafarraren esku ziren
orain arte, kazetari hu-
nek ere parte hartu bai-
tzuen Monzonek pres-
tatu zituen bilkuretan.
Agiriak Anai Artea el-
karteariemandizkioPu-
rroyk eta orain batasun
hunekargitaratuditude-

nen esku izan daitezen.
Gogoetak egiteko balio
duela liburuak uste du-
te Anai Artekoek, hori-
en artean Mixel Mendi-
buru gure herritarrak.
Senpertarra eskuinean
ageriadaondoanditue-
larikMirentxuPurroyeta
Battitta Larzabal.

Urtats gaua
Ibarrunen
Ibarrungo besta ko-

miteakantolaturik,urtats
gaualaituaizanendaaur-
ten ere Inharrea baserri-
an.Afariaetamusikaiza-
nen dira DJ Mathewre-
kin, 50 eurotan. Txarte-
lak erosi behar dira Es-
kola tabernanabendua-
ren9eta10eanarratsal-
deko 6etatik 8ak arte.

Sukaldaritza
ikastaroa
Eguberriakhurbiltzen

ari direla eta, Auberge
Basquejatetxeospetsu-
konagusiak,CédricBé-
chadek, sukaldaritza
ikastaldiak eskaintzen

ditu larunbatgoizguziz.
Otruntzosoaapailatzen

ikasikoduHelbarrungo
ostaturat joanendenak.

Ikastaldiak120euroba-
lio ditu.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Liburuaren aurkezpenean, Battita Larzabal, Mirentxu Purroy eta Mixel Mendiburu.

ARGAZKIA: HERRIA SATEKARIA

Mende erdia elgarrekin
Berriki Frantxa eta Alfred Barnetche herritarrek Urrezko Ezteiak ospatu dituzte
duela 50 urte ezkondu baitziren. Haurrak zirelarik San Josep eskolan ezagutu
zuten elgar eta gero ostalaritza ikasi eta beren negozioa sortu zuten. Zonbait
urtez Baionako Maignon ostatua atxiki dute Lapurdiko hiriburuko sartzean be-
rean. Urte horietan lanean aritu ziren azkarki orenak kondatu gabe eta adixkide
frango eginez. Badira 15 bat urte erretiroa hartua dutela baina halere etxerat
etortzen zaizkiote beti Baionan ezagutu zituzten bezeroak, orain lagunak bila-
katu direnak. Ez da harritzekoa lagun ainitz izatea biziki jendakinak direlakoz
Frantxa eta Alfred! Goresmenak eta bizi luze airosa, beti elgarrekin...
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Leiane Altzuri Mindegia, Aurtizkoa,
azaroaren 22an.
AnerMaizaZabaleta, Etxarri-Aranaz-
koa, azaroaren 15ean.
JonUgaldeVillanueva,Berakoa,aza-
roaren 16an.
Oihan Oiartzabal Larralde, Lesaka-
koa, azaroaren 15ean.
IratiSansiñenaAragon,Urdazubikoa,
azaroaren 17an.
Sara Caballero, Aresokoa, azaroaren
19an.
EnekoAgerre,Sarakoa,urriaren29an.

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

HERIOTZAK
Miguel Telletxea Arangoa, Legasa-
koa, azaroaren 22an, 92 urte.
Patxi Txoperena Urrutia, Igantzikoa,
azaroaren 17an, 93 urte.
JoseSantestebanSantesteban, Zu-
bietakoa, azaroaren 19an, 82 urte.
Juan Arriada Arratxea, Elizondokoa,
azaroaren 26an, 78 urte.
AnastasioGoñiTapia,Lesakakoa,aza-
roaren 27an, 87 urte.
GabinoBerraArozena, Lesakan,aza-
roaren 23an, 89 urte.
Madeleine Le Fur, Sarakoa, azaroa-
ren 14an, 89 urte.
Michel Guilsou, Sarakoa, azaroaren
14an, 92 urte.
Antonio Apezetxea Zubiri, Goizueta-
koa, azaroaren 30ean, 87 urte.
Juanita Ariztegi Sanzberro, Etxalar-
koa, abenduaren 1ean, 89 urte.

EZKONTZAK
Vardkes Stepanyan etaMarina Afri-
kyan, Armeniakoak, azaroaren 19an
Etxalarren.

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

Josetxo GRAGIRENA eta
Rosa Maria JUANENA

2009/12/11 - 2009/12/16

II. URTEURRENA
Joan da uda, heldu da negua

gure artetik joan zineten abenduan
eguzki, euri edo elurra

beti egoten zineten umorean
adin kontuan ibiltzen zineten
elkartzen zineten bakoitzean,
zuen irri eta haserreen hutsa

nabaritzen da mahai inguruan,
hala ere egunero zaudete
famili guziaren bihotzean.

ZUEN FAMILIA

Maria Rosario
TELLETXEA BABAZE

Oizen, 2011ko urriaren 30ean
Amatxi maitea, orain dela denbora gutxi

zure bihotza itzali da eta zurekin
gure bihotzaren zati bat joan da. Nola atzendu

zure irrifarra, zure ahotsa, zure alaitasuna, lagundu
gaituzun guztia... Nola bete utzi diguzun hutsunea?

Ezinezkoa da. Ez zaitugu inoiz atzenduko eta
beti gurekin egonen zara, gure bihotzetan.

Horregatik amatxi maitea, adiorik ez,
gero arte baizik. Beti maitatuko zaitugu!

Mila esker etxeko eta senideen partetik, gurekin
egon zareten guztioi.

ZURE FAMILIA

Antonio
APEZETXEA ZUBIRI
Goizuetan, 2011ko azaroaren 30ean

(Ramon eta Pello lankideen anaia)

Familiaren eta
bereziki gure lankideen

saminarekin bat egiten dugu.

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA

SORTZEAK

.
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Bederatzi
kategoriatan
aritu dira
pilotariak
lehian

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Bukatu da Bortzirie-

tako eskuz binakako
hamaikagarren pilota
txapelketa. Guztira 46
bikote aritu dira bede-
ratzikategoriatanbana-
tuta eta horietako ba-
tzuk izan zuten azaroa-
ren 19anLesakan joka-
tu ziren finaletan aritze-
ko aukera.

FINALAK
Aurrebenjaminen

mailan, Berako Gure
Txokoako IkerOsuaeta
Jon Pagolak 18-7 ira-
bazi zieten Gure Txo-
koako Unai Llucia eta
Andoni Telletxeari.
BenjaminenBmai-

lan, Lesakako Arkupe-
ko Aritz Otxoteko eta
Asier Larralde, 18-3
nagusitu ziren Etxalar-
koAltxatakoAiert Irigoi-
en eta Unai Arburuaren
kontra.

BenjaminenAmai-
lan, Baztango Txaruta-
ko Mikel Ariztia eta Be-
ñatEtxeberek18-14 ira-
bazi zieten Gure Txo-
koakoJosetxoSeséeta
Asier Telletxeari.
AlebinenBkatego-

rian, Gure Txokoako
XanOngaretiurruñarrak
eta Arkupeko Jon Lei-
za18-8koemaitzarekin
nagusituzirenGureTxo-
koakoOierLarretxeaeta
Xiker Lizardiren kontra.
Alebinen A mailan,

Igantz iko Bi l tokiko
Enaitz Telletxea eta Ar-

kupeko Aimar Otxote-
kok 18-7 irabazi zieten
Gure Txokoako Mikel
Eltzaurdia eta Yago
Canterori.
InfantilenBmailan,

ArkupekoJonanFagoa-
ga eta Beñat Ordokik
18-8 irabazi zietenOiar-
peko Egoitz Etxabe eta
Oihan Lopezi.
InfantilenAmailan,

Txarutako Iker Espelo-
sin sunbildarrak eta
Enaitz Anso oiztarrak
18-11ko emaitzarekin
irabazi zuten, Biltokiko
OihanCanabal igantzia-

rraren eta Bingen An-
duaga Lizarrakoaren
aurka.
KadeteenBmailan,

Gure Txokoako Andoni
Lazkanotegieta IbaiRo-
sek18-14komarkagai-
luarekin irabazi zieten
Ronan Mendy eta Ma-
ttinGarbisu taldekideei.
KadeteenAmailan,

Gure Txokoako Ander
Errandonea eta Iñigo
Martineznagusituziren,
18-15 irabazibaitzieten
Arkupeko Jon Olaizola
eta Xabi Azpiroz pilota-
riei.

Behin finalak jokatu
ondotik, oroigarriak
eman zitzaizkienparte-
hartzaile guztiei eta ko-
pak eta txapelak fina-
listei eta txapeldunei.
Sari banaketan, Bortzi-
riakpilotaelkarteko,Ar-
kupepilotazaleelkarte-
ko eta Marisol Taberna
Berako alkatea eta Jo-
se Emilio del Rio Lesa-
kakoudal zinegotziare-
kin batera, pilota txa-
pelketa honetan lagun-
du duen Arcelor Mittal
lantegiko ordezkariak
izan ziren.

PILOTA � ESKUZ BINAKAKO TXAPELKETA

46 bikote gaztetxok parte hartu dute
Bortzirietako XI. pilota txapelketan

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Txapelketan parte hartu duten pilotari gehienek elkarrekin atera zuten argazkia.
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Jon Rekondo
leitzarra
hirugarren
izan da

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Azken segunduan

lortu zuen Donato La-
rretxeakNafarroakoaiz-
kolari txapelketa nagu-
sia azaroaren 18anDo-
nezteben.
Lezaungo Juan Jo-

se Lopezekin lehia es-
tua izan zuen finalean.
Azkenean, laukanaerdi-
ko, lau 60 ontzako eta
bi oinbiko mozteko la-
na 31 minutu eta 7 se-
gundotaneginzuenDo-
natok eta 31minutu eta

8segundotanLopezek.
Podiumeko hirugarren
koxka Jon Rekondo

leitzarrarentzat izanzen
(34:43),OlaguekoAnto-
nio Senosiain izan zen

laugarren (36:34) eta
Aurtizko Ander Erasun
bosgarren (37:43).

APUSTURAKO PREST
Nafarroako Lehen

Mailako txapela jantzi-
ta,apusturakodeiaegin
zuen Donato Larretxe-
ak. Edozein aizkolariri
jokatuko liokeela adie-
razi zuen, 30 kanaerdi-
kotara. Martxoan joka-
tubeharko litzatekede-
safioa,etaenborrakLa-
rretxeak berak erama-
nen lituzke.Dirutan,be-
rriz, 12.000 eurotik goi-
ti jokatubeharko lituzke
aizkolari bakoitzak.
Abenduaren 3rako egi-
na zuen aranztarrak hi-
tzordua Tolosan, baina
lerro hauek idazterako-
an ez genuen apustuak
erantzunik izan ote du-
en ala ez jakiterik izan.

AIZKORA � NAFARROAKO TXAPELKETA

Segundo bakarragatik Larretxearentzat
izan da Nafarroako txapela

Josetxo Urrutia
leitzarra
bigarren
sailkatu da

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Bigarren urtez joka-

tu da aurtenEuskalHe-
rriko Ingude-jasotze
Txapelketa, eta espero
bezala, Joakin Aioroa
iturendarranagusituzen

azaroaren 18an Do-
nezteben jokatutako le-
hian. Lehendabizikoz
eskuratu zuen txapela
Aioroak, 91 jasoaldi
eginda; iaz baino bi ja-
soaldi guttiago. Jose-
txo Urrutia leitzarra bi-
garren izanzen,4 jasoal-
di guttiago eginda.
Joakin Aioroak, be-

raz, urte oparoa izandu
2011koa,ZazpiHerrial-
deen Arteko Txapelke-

tan ere lehen postuan
sailkatu baitzen, 94 ja-
soaldi eginda, eta Na-
farroakoTxapelketaere,
91 jasoaldi eginda, be-
rak irabazi zuen. Urru-
tiari dagokionez, biga-
rren izan da, bai Euskal
HerrikoTxapelketaneta
baiNafarroakoanere (85
jasoaldi)
Bortz kirolari aritu zi-

ren lehian:JosetxoUrru-

tia (Leitza), Joakin Aio-
roa (Ituren, Nafarroa),
Igotz Ardeo (Getxo,
Bizkaia), Unai Ardeo
(Getxo,Bizkaia) etaPe-
ru Hiribarnegarai (Ge-

txo, Bizkaia).
Lazaro Bujan leitza-

rraerearitzekoazentxa-
pelketan, baina bezpe-
ranohartarazi zuenezin
izanen zuela ari.

HERRI KIROLAK � EUSKAL HERRIKO TXAPELKETA

Joakin Aioroak
irabazi du lehen
aldiz Euskal
Herriko ingude
altxatze txapelketa

ARGAZKIA: ZALDUA
Ingude altxatzaileak sariak banatu ondotik. Horien artean Aioroa –txapelkarekin– eta Urrutia.

ARGAZKIA: ZALDUA
Aizkolariak sariak banatu ondotik. Tartean, Larretxea –txapela soinean–, Rekondo eta Erasun.

SAILKAPENA JASOALDIAK
Joakin Aioroa (Ituren) 91
Josetxo Urrutia (Leitza) 87
Unai Ardeo (Getxo, Bizkaia) 83
Igotz Ardeo (Getxo, Bizkaia) 81
PeruHiribarnegarai (Getxo, Bizkaia) 74
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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.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Mendiaren Eguna
Abenduaren 17an an-
tolatu du Erreka elkar-
teak. Goizean Leurtza-
ko zirkura mendi ate-
raldia, eguerdian po-

teoa eta bazkaria Kasi-
no Elkartean. 19:30ean
hitzaldia eskainiko du
Carlos Pauner mendi-
zaleak zineman.

Bertsoak
GOIZUETA
Xalto Saria
Abenduaren 17an
jokatuko da bertsolari
berriei zuzendutako
sariketaren hameka-
garren edizioa.
11:00etan bi kanpora-
keta eta 18:00etan sei
bertsolarik finala joka-
tuko dute.

Lehiaketak
LESAKA
Olentzero eta jaiotza
lehiaketa
Abenduaren 24an
eguerdian kategoria
ezberdinetako Olentze-
ro eta jaiotza lehiaketak
eginen dira plazan.

Ikastaroak
BERA
Yoga ikastaroa
Astelehenetik ortzirale-
ra 09:00etatik 10:30era
eta astelehen eta aste-
azkenetan 17:30etik

19:00etara ere. Izen
ematea: 627 395245.

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

Kontzertuak
ETXALAR
Etxe kantaria Herriko
Etxean
Abenduaren 17an
Etxe kantariak Haize
berri bat diska aur-
keztuko du 23:00etan

Herriko Ostatuan. On-
dotik DJ Pistols-ek 70.
eta 80. hamarkadako
musika jarriko du.

BERA
Ainhoako Atsulai
Abesbatza
Abenduaren 17an
Ainhoako Atsulai Abes-
batzak kontzertua es-
kainiko du 19:00etan
Kultur Etxean, Berako
Abesbatzak antolatuta.

Musika entzunaldia
Abenduaren 20an pia-
no entzunaldia antolatu
du Isidoro Fagoaga
Udal Musika Eskolak
17:30ean.

Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 21ean
Eguberrietako kontzer-
tua eskainiko dute Mu-
sika Eskolako ikasleek
17:30ean Kultur
Etxean.

ELIZONDO
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 17an
Eguberrietako kontzer-
tua eskainiko du Musi-
ka Eskolak 17:30ean
parrokian.

Oihan Vega DJa Lur
dantzalekuan
Abenduaren 17an Oi-
han Vega DJ + Gogo’s
Lur dantzalekuan,
01:00etatik aitzinera. 9
euro eta kontsumizio
bat doan 03:30 arte.

LESAKA
Eguberrietako
kontzertuak
Abenduaren 21ean
Eguberrietako kontzer-
tua eskainiko du Musi-
ka Eskolak 18:00etan
Udaletxeko pleno are-
toan.
Abenduaren 23an
Santa Zezilia Batzorde-
ak antolatuta,
19:00etan musika tal-
deen kalejira eta ondo-
tik emanaldia plazan.

DONEZTEBE | 2011.12.17
Carlos Pauner Errekaren
Mendiaren Egunean

Urtezurtegoimailakomendiza-
leagonbidatzenduErrekaketa
aurten ez da guttiago izanen,
12 zortzi milako igoak dituen
Carlos Pauner izanen baita.

Ospakizunak

IRURITA | 2011.12.23
Baztango haur eta gazte
kantarien topaketa

Elizondoko Abesbatzak antola-
tuta, Baztango haur eta gazte
kantarien topaketaeginenda Iru-
ritan, Baztanen abesten aritzen
diren gaztetxoak elkartzeko.

Topaketak

GOIZUETA | 2011.12.17
Nafarroako bertsolari berriak
XI. Xalto Sariketan

Bertsolari berriei zuzendutako
sariketarenhamaikagarrenedi-
zioaeginendalarunbateanGan-
baran.Goizezkanporaketaketa
arratsaldean finala.

Bertsoak

abenduak 16-urtarrilak 12

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Eguberrietako
ospakizunak

Urtero bezala, Olentze-
ro jautsiko da mendie-
tatik herrietara eta he-
rriz herri ongietorria
eginen diete neska-
mutikoek, arratsean
opari ederrak jasotze-
ko itxaropenez. Kaleji-
rak izanen dira han eta
hemen eta Lesakan
(argazkian) Olentzero
eta jaiotza lehiaketa
ere. Urtezahar, Urte-
berri eta Errege egu-
nak etorriko dira ondo-
tik. Urteberri on!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Abesbatza Andra Mari
Zahar Etxean
Abenduaren 28an
emanaldia eskainiko
du Lesakako Abesba-
tzak Andra Mari Zahar
Etxean 17:00etan.

ORONOZ-MUGAIRI
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 26an
Eguberrietako kontzer-
tua eskainiko du Eli-
zondoko Recreo Musi-
ka Bandak 19:00etan
Oronozko parrokian.

GOIZUETA
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 17an
Eguberrietako kontzer-
tua eskainiko du Umo-
re Ona Abesbatzak ilu-
nabarrean elizan.

Hitzaldiak
ARANTZA
1512-2012 hizpide
Abenduaren 30ean
Amaiur 1512-2012 Na-
farroa Bizirik hitzaldia
Ekaitza Elkartean,
19:00etan.

ARIZKUN
Idazleekin solasean
Abenduaren 15ean
Eider Rodriguez
idazlea Katu jendea li-
buruaren inguruan
18:00etatik aitzinera
Herriko Ostatuan.

BERA
Barbie alaba eta
Rambo semea nahi al
dituzu?
Abenduaren 19an
Marian Moreno, heziki-
detzan eta ardurakide
tzan adituak Barbie
alaba eta Rambo se-
mea nahi al dituzu? so-
lasaldia eskainiko du
18:00etatik aitzinera
Kultur Etxean. Ludote-
ka zerbitzua eskainiko
da (948 635036).

Euskal Herria lurralde ttikia izanik, geografikoki
eta ekonomikoki guztiz estrategikoa izan da.

Horregatik, sarritan gertatu da banaturik mugak
ezarrita. 1659an sinatu zen Pirinioetako Bakea eta
orduan ezarri zen Espainia eta Frantzia arteko mu-
ga. Bertzalde, dirua lortzeko, agintariek beti jarri
izan dizkiote zergakmerkataritzari. Erraterako, XIII.
mendean Nafarroatik ateratzen ziren produktuak
Tolosa-Donostia-BaionaedoBelate-Bidasoa-Hon-
darribia bideari ekiten zioten. Bide horietan adua-
nak zeuden, eta zergak ordaindu behar ziren mer-
kataritza legala izangobazen.Mendezmendegain-
ditu izan dira, ordea, muga horiek aduanak saihes-
tuzEuskalHerrian.Euskaldunentzat kontrabandoa
errekurtsoekonomikoabihurtuzen.Kontrabandoa-
ren fenomenoa zabaldua egon da Euskal Herrian
eta fenomeno horren inguruan hainbat egoera sor-
tu dira. Rosa Arburuak bi zati nagusi osatu ditu.
Lehenean, alderdi historikoa ikertu du; bigarrene-
an, protagonisten lekukotasunak bildu ditu.

NafarroakoGobernuaketa IruñerrikoMankomu-
nitateak www.yonolotiro.es webgunea abiatu

dute, erabilkitako kontsumo ondasunen berrera-
bilpena eta truke bultzatzeko eta modu horretan,
hondakin kopurua murrizteko. Webgunea hiru ar-
lotan egituratzen da, erakunde publikoei, enpresei
eta herritarrei zuzendua. Doaneko iragarkiak sa-
rtzen ahal dira, alokairua, oparia, salmenta, bilake-
ta edo trukea eskainiz. Modu berean, denbora
bankua, konpartitzea edo mailegatzea ere eskain-
tzen dira. Erabiltzaileak berak aukera dezake bere
iragarkia hiru arlo horietan agertu edo bakarrik be-
raridagokionean.Beraz,kontsumoarduratsuasus-
tatzeko, hondakin gutxiago sortzeko eta hondaki-
nak prebenitzeko, tresnak berrerabiltzeko, parte-
katzeko eta herritaren artean truka daitezen sus-
tatzeko edo gauzak berrerabiltzeko aukera prakti-
ko bat eskaintzeko bisitatu beharreko webgunea.

Leihotikan taldearen disko bilduma honek bi atal
ditu; aldebatetik orain arte argitaratudituenbe-

re lau diskoetako kantu sorta bat aurki daiteke;
abesti hauekbere jarraitzaileekhautatudituzte,hai-
en kanta kuttunak bozkatuz posta elektronikoaren
bidez. Aldi berean, nolabait hain ezagunak ez di-
ren bertze bertsio batzuk ezagutarazteko, 1996ko
maketako kantu jakin batzuk ere erantsi dituzte.
Bertze alde batetik, hainbat kolektibok, irratik…ar-
gitaratu zituzten disko bildumetako kantak eta bai-
ta bitxikeri batzuk ere batu egin dituzteOroimenak
erretzen 18 urte bilduma honetan. Leihotikan tal-
deak publiko ttikia du oraindik orain, alde batetik
beraiek ez dutelako sekula arrakasta hori lortu na-
hi izan eta bertzetik jende gehienak ez dituelako
aintzat hartu. Halere, beren zale amorratuei esker
darraite, baita 18 urte hauetan izan duten etenga-
beko jardunari esker. Jardun hori ezagutzeko au-
kera ederra eskaintzen du diskak.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania, 2011

Gau lana: Kontrabandoa
Bidasoa aldean

Liburua

ROSA ARBURUA

Gor diskak, 2011

Oroimenak erretzen
18 urte

Musika

LEIHOTIKAN

Ondasunak berrerabili
eta zaborrak murrizteko

Internet

Topaketak
IRURITA
Baztango haur eta
gazte kantariak
Abenduaren 23an
Baztango haur eta
gazte kantarien topa-
keta antolatu du Eli-
zondoko Abesbatzak
Iruritan 19:00etatik ai-
tzinera.

Emanaldiak
ERRATZU
Islandia bizikletaz
Abenduaren 18an Is-
landia bizikletaz diapo-
sitiba emanaldia eskai-
niko dute Totu Iturzaeta
eta Idoia Gilleneak
Erratzuko Elkartean
18:00etan hasita.

Zinema
ETXALAR
Eguberrietako zinema
Abenduaren 27an
Cher ami… ta ni filma
Kultur Etxean (16:30)
Gero opariak.

ARANTZA
Eguberrietako zinema
Abenduaren 28an eta
urtarrilaren 4an hau-
rrentzat zinema (16:30).

Mendi ateraldiak
BERA
Larun Ttiki mendi
taldearen irteera
Abenduaren 18an Ia-
moteneatik Bianditze-
rat. Kotxez Arritxulorat
(09:00).

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Abenduaren 18n Le-
karoz-Larraldea-Ba-
gordi.Eskiz-Beltzuri-
Legate-Lekaroz irteera
(08:00).
Abenduaren 24ean
Arizkun-Otxasko-Zi-
punt-Iñarbegi-Maza-
Auza.Iñarbilgo deposi-
toa-Gorostapolo-
Arizkun irteera (08:00).
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toa. 100.000 kilometro.
600 euro. �636 497345.

Citroen C3 1.400 injek-
zioa (gasolina) salgai. 5
atekoa. 45.000 kilome-
tro. Errebisio liburuare-
kin eta jabe bakarra izan
du. 3.400 euro. �670
410556.

Toyota runner 3.0 sal-
ga i . Gu tx i e rab i l i a .
174.000 kilometro. Sus-
pentsioetakubiertakes-
treinatzekoak. Hagitz
egoera onean. Leiho tin-
datuak. �653 709496.

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

bilgarri dituen pisua sal-
gai. Garajeko plaza eta
trastelekuarekin. Sukal-
deamobleztatua. 3 loge-
la, 2 bainugela eta egon-
gela. 170.000euro.�619
875749.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logela erren-
tan emateko, internete-
rakoaukerarekin.160eu-
ro. Pertsona arduratsua.
�658 503895.

DONEZTEBE. 98 m2ko
pisua errentan emateko.
Dena mobleztatua. Su-
kaldea, egongela, 2 bai-
nugelaeta3 logela.�660
036182.

ETXALAR.2 logelaerren-
t an emateko . � 653
706614.

IRUÑEA. Aralar kalean,
2. zabalgunean, 4 loge-
lako pisua errentan ema-
teko. �618 963055.

umeakzaintzekoedokla-
separtikularrakemateko
p res t dago . � 678
309025.

LANA
eskaintzak

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

Pertsonaeuskaldunaeta
esperientziaduna behar
da adineko gizona
zaintzeko interna mo-
duan. Interesa dutenek
bakarrik deitzea esker-
tuko da. �948 580853.

Pertsona bat behar da
arratsaldezbihaurzain-
tzeko Beran, 3 orduz.
�697 246131.

MOTORRA
salerosketak

Opel Combo salgai,
1996koa. Ibilgailu mis-

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

ARRAIOZ. 45 m2ko ba-
jerasalgai.Prezioezinho-
bean. �629 317086.

LANA
eskariak

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

LEITZALDEAetaINGU-
RUA.Neskaeuskalduna
umeak edo adinekoak
zaintzen eta garbiketan
ere ariko litzateke. �695
716894.

MALERREKA. Hemen-
go emakumeak egune-
an 3-4 orduz garbiketak
egiten lan eginen luke:
etxeetan, ostatuetan...
�661 006327.

BAZTAN ETA INGU-
RUA.Neskaeuskalduna

ETXEBIZITZAK
salgai

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

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.

IRUN. Hiri erdian pisua
salgai. 3 logela, egonge-
la haundi bat, sukaldea,
komuna eta terraza. Zuk
paratuko duzu prezioa.
�662 382700.

ELIZONDO. 84,5m2 era-

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): 38,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,185 € kiloa. (-0,005)

Zerramak:
0,450€ Kg/bizirik. (+0,040)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,43 (+0,05)
1.koa 4,13 (+0,05)
2.koa 3,89 (+0,05)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,49 (+0,05)
1.koa 4,29 (+0,05)
2.koa 4,11 (+0,05)

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: 8,00/8,70
8-10 kilokoak: 6,80/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 8tik 25era bitarteko prezioak)
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VollkwagenGolf140zal-
diTDIautoasalgai.2003.
urtekoa,150.000kilome-
tro.5ate,beltzaetaegoe-
ra hagitz onean. �607
924379.

Honda sportrax EX 400
motorra salgai. 2004.ur-
tekoa. Oso egoera one-
an. 2.400 euro. Probatu
konpromisorik gabe.
�686 279252 edo 948
451530.

Volkswagen California
Coach furgoneta salgai.
2.5TDI.1999koa.250ki-
lometro. Berogailua, ka-
rrorako bola eta abar.
17 .800 eu ro .� 629
317086.

DONEZTEBE. Arrazako
zakurkumea salgai: la-
brador arra eta beltza.
1,5 hilabetekoa. �669
382438.

DENETARIK
salerosketak

Hohnermarkakopianoa
salgai, prezio onean.
�654 156710.
Estreinatu gabe dauden
3 logela eta egongela
bat salgai. Oso prezio
onean. �669 185858.

Mahaia, aulkia eta for-
jazko lanpara salgai.
�617 461649.

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

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.

3 zerri salgai, mendiko-
ak. 120-140 kilo arteko-
ak.�687 738239 (Juana
Mari).

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI
(luze eta laburrak)

TURISMOAK

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

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

Lanpara salgai. �660
870536.

Akazia piketeak salgai.
�666 788143.

Mahaia salgai. �660
870536.

Hozkailukamarasalgai.
Neurriak: 3,16 x 3,16 x
2,45. Panelak. Berria.
9.000 euro negoziaga-
rriak. �615 004047
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

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

Legasako amatxi TERESA, IRAITZ
eta GARAI hirukoteak abendua-
ren 13, 20 eta 18an beteko
dituzte urteak. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta
prestatu berendu goxua!

Zorionak osaba eta izeba!
MIREN GOÑI eta ARKAITZ
MINDEGIAk abenduaren 13 eta
15ean urteak beteko dituzte.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia osoaren partetik eta
berexiki iloba Leianeren
partetik. Berendu goxo-goxoa
prestatu.

Elizondoko
LEIRE TELLETXEA
GALARREGIk
azaroaren 24an
3 urte bete ditu.
Zorionak Xabier
eta Enekoren
partetik.

Elizondoko
EIDER TELLETXEA
GALARREGIk
abenduaren
14an 8 urte
beteko ditu.
Zorionak Xabier
eta Enekoren
partetik.

IRATI APEZETXEA
ANSA goizueta-
rrak 2 urte bete
ditu abendua-
ren 3an. Muxu
handi bat gura-
so eta anaien
partetik. Zorio-
nak potxolita!

LUMA AMILIBIAk,
Aiherrako neska
politak, 6 urte be-
te ditu abendua-
ren 2an. Urtebe-
tze on eta zorio-
nak Baionako
amatxiren par-
tetik. Mila musu!

Aunitz urtez JO-
XEMIEL urtebete-
tze eguneko par-
tez. Besarkada
eta muxuak fami-
liaren partetik.
Animo eta eutsi!
Euskal preso eta
iheslari politikoak
etxera!

NAHIA ENDARA beratarrak
azaroaren 28an 2 urte bete ditu.
Zorionak familia guztiaren parte-
tik, eta berexiki atta eta amaren
partetik.

Lesakako BEÑAT ETXEPARE
AIESTARANek 3 urte bete ditu
abenduaren 8an. Zorionak familia
guztiaren partetik.

IRAIA SALABERRIA NARBARTE aranoa-
rrak 3 urte beteko ditu abenduaren
30ean. Zorionak! Gure Iraiak beteko
ditu / 3 urte berialaxen / ohartu gabe
sorgin txiki hau / asko ari da handi-
tzen / Goizuta dijua eskola / kontent
ta pozik nola! / lagun tartia nahi dola
/ segi etxia eta baztarrak / zure
irriparrez betetzen.

Abenduaren 1ean NAIAk urtea
bete du eta 19an bere atta
AXIERrek batzuk gehiago beteko
ditu. Aunitz urtez eta muxu
haundi bana biei. Ongi pasa!

AIMAR AGINAGALDE etxalartarrak
azaroaren 24an 6 urte bete ditu.
Zorionak atta, ama, Oier, Enaitz
eta amatxiren partetik.

Aunitz urtez
gure txirrindula-
riari!!! Eman
gogor pedalari
eta honaterako-
an ekarri dol-
menak, bale?
Muxu bat.
Zure lankideak.

ANTTON eta ENEKO osaba-ilobek
abenduaren 23an beteko dituzte
urteak. Muxu potolo bana
Arantzako familia guztiaren par-
tetik eta ondo pasa zuen eguna.

Zarauzkoa den oiztar ENERITZ
ZAPIRAIN ARIZTEGIri zorionak
abenduaren 9an 2 urte bete
dituelako. Bi muxu potolo etxeko
saltserari, aita, ama eta familia
guztiaren partetik.

Donamariako IÑAKI TELLETXEAk
urteak beteko ditu abenduaren
29an. Muxu haundi bat, bereziki
Nahia eta Ekainen partetik.
Zorionak pantxorrio!!!

Aunitz urtez
mendizale! Ongi
pasa eta beren-
du goxoaren zain
gelditzen gara.
Muxu haundi bat.
Kaxkarrak.

Aunitz urtez
ARKAITZ! Ongi
pasa eta ardiek
tarte bat uzten
badizute, ea
etxekoak bazkari
batera gonbida-
tzen gaituzun.
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