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Aljeriako Tindouf eskualdeko desertuan
dagoen errefuxiatuen kanpamentua utzi, eta
duela bortz urte etorri zen Nafaa Salem (Sa-
hara, 43 urte) Doneztebera. Saharaztan elkar-

tearen Udako oporrak bakean proiektuarekin,
bere alabetako bat udan etxean hartu izan du
harrera familia batek eta familia horren bidez
ailegatu zen gure artera, gaixorik duen alaba

bat hemen sendatzeko itxaropenez. Sendatze
prozesua luzerako izan daitekeenez, lana
bilatu eta hemen gelditzea erabaki du. Gaur
egun, emaztea eta bortz alabekin bizi da.

G. PIKABEA | DONEZTEBE
Zein egoeratan daude
Sahara okupatuan?
Izenak nahikoa erraten
du.Ezduteeskubidepo-
litiko eta zibilik. Zanpa-
tuak bizi dira, askatasu-
nikgabeeta lanetaetxe-
bizitza duin bat lortzen
azkenakdira.Komunika-
bideek ez dute sarbide-
rik, baina han izan dire-
nek kartzela dela diote.
Eta kanpamentuetan?
Saharako errefuxiatuak
joan arte hor ez zen inor
bizi, indigenentzako ezi-
nezkoazelako.Bainasa-
hararrak behartuak zeu-
den. 1975ean Espainiak
Mendebaldeko Sahara
Maroko eta Mauritaniari
utzizienetik,nazioarteko
laguntza humanitarioei
eskerbizi dira. Erakunde
aktiboakbadiraEuropan,
bainaMarokok,Frantzia-
ren babesarekin, Saha-
rakEuroparengandiklor-
tzen duen laguntza gel-
diarazi nahi du. Aldi be-
rean, Fronte Polisarioa
ahaldenguztiaegitenari
dabaldintzahorietanbizi-
tzekoguttienekobat izan
dezaten. Ahalik eta ge-
hien jasan behar dugu,
helburua lortuahal izate-
ko: independentzia.
ZertanaridaEspainia?
Espainiaofizaladesespe-
ragarriada.Espainiarhe-
rria,aldiz,bertzelakoada,
etaberaienlaguntzaries-
ker biziraundugu. 1975-
era arte Espainiako oku-
pazioarenmenpeiaehun
urte bazituen Saharak,

eta horietatik 30 urte Es-
painiako probintzia gisa.
1975ean, Fronte Polisa-
rioarenetaNazioBatuen
presioarekin, erreferen-
duma antolatu nahi izan
zen, espainiar hiritar ala
independente izan nahi
genuen galdetuz. Baina
bat batean, Espainiak
akordioasinatuzuenMa-
roko etaMauritaniarekin
Mendebaldeko Sahara
beraiei uzteko. 1975eko
akordioak deklaratu ga-
beko alderdia du sekre-
tuan, ekonomikoa. Urte
luzez borrokatu ondotik,
Mauritaniakamoreeman
zuen, bainaMarokok ez.
1991n konponbide ba-
ketsurakosu-etenahi-
tzartuzutenbialdeek...

Aldeaunitzdaude.Bate-
tik,NazioartekoKomuni-
tateakezdunahikoaegin.
Irakek Kuwait hartu zue-
nean, bi egunez arazoa
konponduzenetahemen
ia 200 urte badira antze-
ko kasua konpondu ezi-
nik. Bigarren aldea Es-
painiada.Nazioartekole-
gearen arabera, lurraren
arduradun administrati-
boa izaten segitzen du
bainaeskuakgarbituber-
tzerikezdituegin.Espai-
niak lehenbailehen kon-
pondubeharduSahara-
rekineginzuentraiziohis-
torikoa.Guttienez,Maro-
kori armak ez saltzeko,
Saharakobaliabidenatu-
ralak ez ustiatzeko eta
etsaia ez babesteko es-

katzen diogu. Eta alde-
rantziz egiten du. Hiru-
garren frenteagugerone
gara. Faktore aunitz izan
ditugu aurka baina he-
rriaren borroka aipatze-
koa da. Gure lurraldeko
zatihaundibat liberatzea
lortuduguAEB,Frantzia,
Espainia eta Arabiar he-
rrialdeen babesa duen
Marokoren aurka.Maro-
korekin su-etena ere si-
natu zen 1991n eta hu-
rrengopuntuaerreferen-
dumazen:sahararrakala
marokoarrakizannahidu-
gun. Baina ez da egin.
FrontePolisarioakauke-
ra bat baino gehiago
eman dizkio Marokori:
erabateko integrazioa,
independentziaedoauto-
nomia eta azkenaren al-
deegindu.Bainamonar-
kia absolutuaren barne,
autonomia infernua da.
Beraz, zein da bidea?
Negoziatzeko nahikoa
denbora pasatu da eta
ez da deus ere egin. Ge-
hienonustez,zerbaitegi-
tekoorduada. 1975ean,
Maroko sahararrak bon-
bardatzen hasi zenean,
Nazioarteko Komunita-
teak ez zuen deus erran.
Eta guri, zanpatuoi, zer-
bait egitea tokatu zaigu-
nean, terroristak garela
erraten digute. Armekin
okupatugintuzten,erdiak
hil zituzten, milaka ume-
zurtzutzi,milakaezindu...
Ezin dugu min gehiago
jasan.Sahararherriakar-
mak hartu behar ditu eta
borrokan segitu.

Nafaa SALEM | Donezteben bizi den sahararra

«Ezin dugu min gehiago jasan, saharar
herriak borrokan segitu behar du»

SAHARAR HERRIA BANATUA
«Sahararrak lau zatitan
banatuta gaude. Ba-
tzuk Marokoren men-
pe Sahara okupatuan;
bertze zati bat libera-
tutako eremuetan; Ma-
rokoren inbasioetatik
ihes egin zutenak erre-
fuxiatuen kanpamen-
tuetan daude; eta lau-
garren zatia, kanpoan»

ALDARRIKAPEN EGUNA
Otsailaren 27a Saharar
Errepublika Arabiar
Demokratikoaren alda-
rrikapen eguna denez,
hilaren 24an ekitaldiak
antolatu ditu Saharaz-
tanek Sunbillan.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Nafaa Salem Doneztebeko bere etxean, tea prestatzen.
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Aitor AROTZENA
Garun-perlesia eta

antzeko aldaerak di-
tuztenpertsonak lagun-
tzekoNafarroakoElkar-
tea, Aspace Navarra,
1971ko apirilaren 14an
sortu zen Iruñean.
Beran, 1977an sor-

tu zen Uxane, Isabel
Pardo arduradunak ai-

patu digunez. Garun-
perlesiazutenensenide-
ak mugitzen hasi ziren
GipuzkoakoAspacere-
kin lehenik,bainaNafa-
rroako Gobernuak es-
kaintzen zituen lagun-
tzak ezin zituzten esku-
ratu etaNafarroakoAs-
pacensartuziren,1978-
tik aitzinera. Hasieran

hezkuntzaberezikozen-
troa zen eta haur ttiki-
ak izaten zituzten. Bai-
naarazohauekdituzten
ikasleak ikastetxearrun-
tetan integratzeko legea
egin zen 1989-90 ikas-
turtean eta orduan es-
kola publikora pasatu
ziren eta Uxane okupa-
zio zentro bihurtu zen.

GIZARTEA � ASPACEREN ESKUTIK BAZTAN-BIDASOALDEAN

Garun-perlesia dutenek
lana eta etxebizitza
eskura daukate gurean
Hamar lagun bizi dira Berako Maddi erresidentzian

Beran, garun-perlesia eta antzeko
arazoak dituen jendearekin
1977tik ari dira lanean Uxanen.
XXI. mende hasieran, okupazio
zentro horren osagarri modura,
gaitasuna zuten pertsonek lan

egiteko eta bizitzeko zentru bana
irekitzea zen Uxaneren helburua.
Xede horiek betez, 2002an,
Lesakako Enplegu Zentro Berezia
inauguratu zen eta 2007tik Maddi
Erresidentzian bizi dira 10 lagun.

Gaur egun, Berako
Uxane Okupazio Zen-
troan hemezortzi lagun
aridira.Gehienekezdu-
te lanpostu arrunt ba-
teanaritzekoaukerarik,
baina egunkari baten
enkuadernazioaketaAl-
corendako muntaia la-
nakegitendituzte. Uxa-
neko helburuetakobat,
etorkizunean Enplegu
Zentro berezian sar-
tzeko langaitasunakga-
ratzea da, lan taldean
aritzea, lanarekiko ar-
dura, puntualitatea…
Bertzehelburubategu-
neroko bizitzan ezgai-
tasunadutenpertsonen
autonomiasustatzea li-
tzateke, eguneroko bi-
zimoduansuertatzendi-
ren zenbait egoera
landuz, «sukaldaritza,
ingurua garbi eta txu-
kun mantentzeko akti-
bitateak, karrikan ibil-
tzeko gaitasuna lan-
tzea…Azkenhelburua,
beraien integrazio so-
ziokulturala bultzatzea
litzateke.«Horregatik
zentroa herri erdigune-
an dago eta burutzen

diren zenbait jarduera
herriko hainbat instala-
zio erabiliz egiten dira,
beti ere normalizazioa
bilatuz». Honela, igeri-
keta Lesakako kirol-
degianegitendute,gim-
nasiaBerakoan,antzer-
kia Berako Kultur Etxe-
an, kultur jardueratan
parte hartzen dute…

MADDI ERRESIDENTZIA
ETXEBIZITZA FUNTZIONALA
2007an zabaldu zen

Berako Maddi Erresi-
dentzia etxebizitza fun-
tzionalak hamar bizila-
gundituegun. Itziar Igoa
zuzendariak aipatu di-
gunez,«etxebizitza fun-
tzionaltzat hartzen da
urritasunak dituzten
pertsonakelkarrekinbi-
zi diren etxebizitza, ha-
rreman eta elkarbizitza
dinamikak familia izae-
rakoak direnean». Ma-
ddiBerakoherrigunean
dago, Osasun Zentro-
aren gaineko bi pisue-
tan,«erabiltzaileen inte-
grazioa herrian bul-
tzatzeko. Zerbait behar
dutenean dendara joa-

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Berako Uxane okupazio zentroan ari diren

18 lagunak eta arduradunak.
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Zortzi laguneko lan taldea
ari da karrikak garbitzen
eta lorezaintza zerbitzua
eskaintzen

Hamar langile eta bi
arduradun, ikuztegi
industrialaren lanak
egiten Lesakan

130 lagunendako aterpea
eskaintzen duen
eraikinean hogei langile
ari dira Lekarozen

Garbiketa eta lorezaintza brigaden zerbi-
tzua, 2005. urtean sortu zen.Garai hartan,
Lesakako EnpleguBerezikoZentroakkan-
poko enpresetatik hartzen zituen zenbait
lan egiteari utzi zion, bertako langile guzti-
entzat lanik ez izateabultzatuz.Beraz, As-
pace irtenbideen bila hasi zen, eta Zerbi-
tzu arloko zenbait lanetan hastea erabaki
zuen. Horregatik, Berako eta Lesakako
udaletxeek prestatutako zenbait lehiake-
tetan parte hartzen hasi zen, eta aipatuta-
ko urtean, lorezaintza eta garbiketa lanak
egiteko kontratua eskuratu zuen. Orain,
berdeguneak eta lorategiak mantentzea
eta zuhaitzak kimatzeko lanak egiten ditu,
baita kanposantuakmantentzea eta karri-
kak mantentzea ere. Honetaz gain, Arce-
lor Mittal lantegiko garbiketa, Funverako
pasabideen garbiketa, Elizondo eta ber-
tzezenbaitherrietakomantenuetalorezain-
tza eta norbanakoek eskatutako lorezain-
tzazeinmantenu lanakegitendituzte.Zor-
tzi laguneko lantaldea da eta batek izan
ezik, gainontzeko guztiek dute ezgaitasu-
nen bat. Izan ere, zerbitzu honek bi helbu-
ruditu: ezgaitasunadutenpertsonakenple-
gu normalizatu batean sartzea bideratu
eta, bertzetik, karrikan lan egiten dutenez,
gizarteak gai honekin duen sentsibilitatea
handitzen du. Diru-laguntzaz gain, Maddi
erresidentzia, Uxaneko obrak, nahiz bri-
gadetako kamioia eta garajea erosteko
Etxalarko Patxi Barandiaran Exkuturen
aportazioa nahitaezkoa izan da. Laguntza
eskertzeko, bere emazte zen Maddi Txo-
perenaren izena jarri zaio Erresidentziari.

Lesakako Enplegu Zentro Berezia 2002ko
ekainean inauguratu zen. 10 langile eta 2
arduradunekin hasi zen eta hamar urte be-
randuago ere plantilla bera dauka lanean.
Baina izan da aldaketarik. Juanma Arani-
bar arduradunak aipatu digunez, «aldake-
tarik nabarmenena ibilgailuekin zerikusia
zuten lanak egitetik, garbitegi edo ikuzte-
gi batean lanean aritzea izan da. Hasiera
bateanautoenpiezakegitengenituen,hain-
bat pieza montatzen eta modu horretako
lanakegiten ziren.Gaur egungarbitegi ba-
tean gaude». Izan ere, zuzendaritzak ibil-
gailuen industriaren menpe ez egotea eta
zerbitzuetako lan sektorera pasatzea era-
baki zuen. «Gaur egun gauzak nola dau-
denikusirik,erabakizuzenahartuzelapen-
tsatzen dugu», dio Aranibarrek.
Duela hiru urte, enplegu zentro bereziak
krisialdigarrantsitsuapasazuen,bainaNa-
farroakoGobernuaren laguntzarekin posi-
ble izan zen segitzea. Gaur egun ere, ber-
tze esparruetan bezala, egoera ez da ona,
baina oraingoz lanean segitzen dute. Lan-
gileek aunitz baloratzen dute bere lana,
«bakoitzaren ahalmena eta trebetasunera
egokitzensaiatzenbaikara–aipatudiguar-
duradunak–. Lana egin eta diru-saria lor-
tzeanornahirentzatgarrantzitsuabaldinba-
da,ezintasunadaukanpertsonentzatorain-
dik garrantzitsuagoa da. Horrek, indepen-
dentzia ekonomikoa emateaz gain, gizar-
teratzen laguntzan baitie gure langileei».
Bezeroen aldetik ere, orain arte ez dutela
kexarik eduki jakinarazi digu Aranibarrek,
«eta horrela segitu nahi genuke».

� UXANE OKUPAZIO ZENTROTIK ABIATU ETA ASPACEK BAZTAN-BIDASOALDEAN ESKAINTZEN DITUEN BERTZE ZERBITZUAK

GARBIKETA-LOREZAINTZA BRIGADAK LESAKAKO ENPLEGU ZENTRU BEREZIA LEKAROZKO BAZTAN ATERPETXEA

Nafarroako Kirol eta Gaztediaren Institu-
tuak eta Aspacek 2003komaiatzaren 2an
sinatutakokontratuazgeroztik, azkenera-
kundehonekkudeatzenduLekarozkoKo-
legioan dagoen gazteen aterpea. Aspace
izan zen, hain zuzen, lehiaketa irabazi zu-
en enpresa. 16 lagunekin hasi ziren lane-
an orduan, baina Patxi Zamora arduradu-
nak aipatu digunez, «gaur egun 20 lagun
ari gara eta hiru sukaldarietatik bi eta zu-
zendaria izan ezik, gainerako guztiek ba-
daukaguezintasunenbat,ezhalabeharrez
garun-perlesia, baina bai bertze lanetan
aritzekozailtasunak».Hortaz,Enpleguzen-
tro berezia da Lekarozkoa ere. 130 lagu-
nendako aterpea eskaintzen da Lekaro-
zen, jangela, kafetegia, 45 metro koa-
droko logelak sei ohatzerekin baita bainu-
gela duten logela bikoitzak ere. Gainera,
aterpeaz gain, Balleko Etxeko, udal libu-
rutegiko, kultur etxeko eta komuna publi-
koetako garbiketa lanak egiten dituzte.
Gazteen Aterpetxea izan arren, nahi duen
orok badu lekua, eta «familiak, errugbi tal-
deak, ikasbidaietako ikasleak, denetarik
izaten dugu, Errealeko jubenilak ere izan
dituguudan,aurredenboraldiaprestatzen»,
dioZamorak.Okupaziorikhandienauztai-
la eta abuztuan izaten dute, «baita Aste
Santuan eta udaberrian egiten den Aste
Berdean ere», Ana Rivas zuzendariak ja-
kinarazi digunez. Garai batean Iruñaldeko
langileak ere aritu ziren Lekarozko aterpe-
txekoenpleguzentroberezian,baina«gaur
egun guztiak Baztan aldekoak» direla ai-
patu digu Patxi Zamorak.

ten ahal dira erostera.
Hasieratikgarbi zegoen
ezin zela bazter batean
edo auzo batean egin
eta ikustezinakbihurtu»,
aipatu digu Igoak. Ho-
nela, eskualdean dau-

denbaliabideekinkoor-
dinazioa eta laguntza
erraztendu,izanosasun-
zerbitzuak, gizartearlo-
koak, kultur jarduerak,
aisialdikoak…18eta65
urte arteko helduentza-

ko 16 leku ditu Maddik,
nahiz eta gaur egun 10
lagun bizi diren. Urteko
365 egunetan dago za-
balik,zortzi langilerekin.
BerakoUxanenoku-

pazioaetaMaddinetxe-

bizitza baldin badute,
LesakakoEnpleguZen-
tro berezian, brigade-
tan eta Lekarozko ater-
petxeansoldatapeko la-
nerako aukera dute
bertze lanbideetan ari-

tzeko zailtasunak iza-
nen lituzketen 30 per-
tsonak.Aunitzgelditzen
da egiteko, baina per-
tsona hauen oinarrizko
premiak asetzen dira,
modu honetan.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Bertsolariengaruna.Zientifikoen jarduna.Orain
hizpideduguna.Kontrarioa laguna.Euskarari
maitasuna. Hitz-jokoen eztitasuna. Sor-

menaren askatasuna. Pentsamenduen borobilta-
suna. Neurriaren estutasuna. Errimen zailtasuna.
Jendaurrekourduritasuna.Ekinezegindakoezinta-
suna.Konpetizioaedoospakizuna.Txapelikgabeko
txapelduna: Iritsi da eguna! Non dago komuna?

Bardoak 2012

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.02.07 / TTIPI-TTAPA 319. zbk

Kalitateko Turismoa gure baserrietan
1991n Joxepi Mihura eta bere senarrak Urruska baserria landetxe bihurtu zu-
ten. Garai hartan ez zekiten landetxeak bideragarriak izanen ziren ala ez. Ha-
maika urte beranduago euren bizia landetxearen inguruan antolatua zuten eta
Kalitatearen Q Ziurtagiria lortua zuten, Baztango bertze bi landetxek bezala.
«Badira landetxe hobeak, zerbitzu hobea eskaintzen ahal dutenak, baina ez
dute guk dugun ziurtasuna. Egunero egiten dugun guztia paperean idatzi be-
har izan dugu» zioen Joxepik. Urruskarekin batera, Anizko Jauregiak eta Bo-
zateko Lizardiko Bordak lortua zuten Q Ziurtagiria duela hamar urte.

Ez dute gure mintzaira xaharra maite. Arrotza
da haietako anitzendako, nahiz eta bizitza
osoa inguruan sumatu. Eta gu ere arrotz bi-

hurtu nahi gaituzte geure etxean.
Aldizkariak, irratiak eta telebistak laguntzarik ga-
be itotzen eta hetsarazten. Euskaltegi eta ikasto-
lekin bertze horrenbertze. Honetakoan, krisiaren
sos murrizketakaitzakia.Ha-
lere,ezdaoraintxekokontua;
erraterako,1991tikhonat%60
jautsi dute euskaltegiendiru-
laguntza. Buruzagiak erdal-
dunakdira, etagaztelaniaeta
ingelesa hobesten dituzte, erromatarrek linguae
navarrorum deituriko milaka urteko hizkuntza ez
dute sostengatu nahi. Hain zuzen ere, erromata-
rren aztarnekin batera,museo batean nahiago du-
te, nonbait, hil berria den ‘jakitate handiko jaun’
batek erran bezala. Ondorioz, aspaldixkoko duda
sozio-politiko-linguistiko samina dut boterean di-
renei botoa ematen dieten euskaldunekin: haiek
bezainbat gutxiesten ote dute geure ama hizkun-
tza. Halaxe ba, Navarra, tierra de contrastes!

Ze arraroa…

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

«Ez dute gure
mintzaira
xaharra maite»

Josu BALEZTENA
Erremontelari ohia omendua

Lesio baten ondorioz
erremontea utzi behar
izan zuen eratsunda-
rrak, baina Oriamendi
2010 enpresaren ome-
naldia eta eskertza ja-
sozuenurtarrilaren26ko
Erremontearen jaialdian.

Alex MUGIKA
Egile-ogitartekorik onena

Iaz Nafarroako Kaxula
lehiaketa irabazi zuen
sukaldari leitzarrak eta
urtarrilaren 24an, Egile
ogitartekoonenarensa-
ria eman zioten Madri-
len: txangurroetaantxo-
az egina zen bokata.

Mari Jose ERRANDONEA
Berako Larun Mendi Taldea

Nafarroako Gobernua-
renkiroletakoZilarrezko
Domina eman diote
duela ia 40 urtetik haur
etagazteenarteanmen-
dizaletasuna,etahonek
bultzatzen dituen ba-
loreak bultzatzeagatik.
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Infernuko Patxi existitzen denik ez baitut sinis-ten,kasualitateari emanbeharkodiotardura.Ka-
sualitate,ustekabe, txiripa? Patua,hobeki esan-

da, edo destino petrala, nahiago baduzu. Huske-
riaren itxurarik ez, bederen.
Harira: dagoeneko asaldatua, kezkatua edo sine-
tsita egonen zara.
1- Agian ziur zaude 1512an gaztelau-espainiarrek
Nafarroako konkista burutu zutela euskaldunak
zapaltzeko helburuarekin. Edo, borroka haietan,
nafarrek, zentzu zabal batean gaztelauen lagun-
tzarekin -giputziak, esate baterako-, frantsesez
libratu gintuztela pentsatuko duzu, behar bada.
Biak egia eta fedea? Posible ez denez, bata ala
bestea. Salbuespenak –beti egoten baita baten
bat– traidoretzat hartu..., eta listo! Duela 500 urte,
bai modernoak zirela!
2- Zure egoera, kezkatua egotea litzateke, alde
bietan argiak eta itzalak sumatzen dituzulako. Ge-
rra zibilak –beaumondar eta agramondarren arte-
koak–, gatazka sozialak –jauntxo eta menpekoen
artekoak– eta estatuen norgehiagokak elkartu zi-
relako. Neurri batean bada ere, gaur egungoare-
kin parekatu daiteke.
3- Asaldatua egon zaitezke bi aldetatik: ez duzu-
lako deus ere ulertzen baino presioa sentitzen du-
zu eta bost axola zaizulako. Ederra duzu, orain-
dik! Edo sentidurik ez diozulako aurkitzen.
2012. Borroka ‘historikoak’ berak nabarmentzen
du 500 urte ez direla deus. Are gehiago, hagitz gu-
tti ikasi dugula erakusten du edo, hobeki esanda,
ez dugula ikasteko go-
gorik. Muturka aritzea
maitedugu,horretarako
bideaprestatubeharba-
da ere.
UPNek goratu dezake
nafartar-españolismo‘ez
nazionalistaren’ ikurra
abertzale, euskaltzale,
etakalte-zaleugariakbil-
du-nahasiz.PPrekinbat
eginez eta PSNren la-
guntzarekinNavarra-no-
es-Euskadi-ni-Euskal
Herria defendatuz. His-
toriaz ari gara?
Beste muturretik tiraka.
Errealitateaulertzensaiatzengarañabardurakuka-
tuz? Orduan eta egun tipo bakarreko nafarra edo
euskalduna pentsa dezakegu itsu-itsuan ari ga-
be? Zertarako? Borroka-zelaia prestatzeko.
Asmatukodudalakoan, zoritxar igarlearenaeginen
dut: eskuina berearekin aterakoda kontra egin be-
harko ziotenek elkar mokoka arituko direlako. Be-
ti berdin? Betiko?

500. urteurrena eta gaur

«Borroka
‘historikoak’ berak
nabarmentzen du
500 urte ez direla
deus. Are gehiago,
hagitz gutti ikasi
dugula erakusten
du edo, hobeki
esanda, ez dugula
ikasteko gogorik.
Muturka aritzea
maite dugu»

Juainas PAUL ARZAK

HegoEuskalHerriapolitikokiEspainiarenmen-
pe egotea gauza guztiz naturala dela neka-
tu arte errepikatzen digute Ebrotik hegoal-

derako historialari eta bozeramaile mediatikoek,
eta iparraldera dituzten ordezkariek ere – Nafarro-
ako konkistaren harira UPN prestatzen ari diren
kontra-kanpaina ikustea bertzerik ez dago–. Gu
Cacereskoak edo Albacetekoak bezain espaino-
lak omen gara. Horregatik, euskal herritarrok ez
omen dugu eskubiderik Madrilez ahantzi, eta gu-
re herria guk nahi dugun bezala gestionatuko du-
enestatubat sortzeko. Euskal estatu independen-
te bat ezinen litzatekeela ekonomikoki mantendu
erraten digute. Guk ez
ditugu inoiz sinetsi ar-
gudio ahul horiek, eta
Eskoziakerakutsidiees-
painoleiEuropakomen-
debaldean estatu inde-
pendente bat sortzea
posibleadela.Horrekha-
gitz urduri paratu ditu.
Baina euskal herritarrok
ezduguEskoziaraino jo-
an beharrik Espainiatik
librebizitzeaposiblede-
la erakusten digun adi-
bide baten bila. Penin-
tsulan bertan dugu Portugalen adibidea. Gaztela-
ko erregeek Iberiar penintsula osoa euren menpe
izateko proiektuaren ondorio da Espainia, bertze-
rik ez. 60 urtez Portugal ere Madrilen menpe egon
zen. Duela 300 urte baino gehiago, ordea, katala-
nak eta portugesak espainolen aurka matxinatu
ziren, eta Espainiak katalanen aurka paratu zuen
indar gehiena, Frantziakomugan bizi zirelako. On-
dorioz, portugesek independentzia lortu eta gaur-
dainomantendu dute. Kalkulu estrategiko soil ba-
tez baliatu zen Portugal askea izateko. Bertzenaz,
lasai ederreanegon zitekeengaur egun inorkplan-
teatzen ez duen egoera batean; hau da, gu beza-
la, bere hizkuntza eta kultura mantentzeko Espai-
niarekin borrokan. Baina ez. 11 milioi biztanlere-
kin, penintsulako zoko horretan, gaur egun Iberia-
ko nazio aske bakarra da Portugal. Mendebalde-
koEuropanbizi-mailaapalenaduenherrialdea izan
da historikoki, XX. mendean hango jendeak emi-
gratu egin behar izan du lana bila, herri zapaltzai-
lea izan dira –Mozambiken, Angolan–, eta injusti-
ziaren aurka ere matxinatu dira –1974ko Krabeli-
nen Iraultza–. Herri guztiek bezala, gabeziak eta
bertuteak izan dituzte, baina inportanteena da be-
raien etorkizunaren jabe izan direla, Lisboan har-
tudituztela erabakiaketaezMadrilen.Portugal ere
bada adibidea guretzat.

Portugalen adibidea

«Herri guztiek
bezala, gabeziak
eta bertuteak izan
dituzte, baina
inportanteena da
beraien
etorkizunaren jabe
izan direla, Lisboan
hartu dituztela
erabakiak eta ez
Madrilen»

Mikel RODRIGUEZ LANDA

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

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

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

Berako
liburutegia
krisian

Berako Euskara Batzordea

Zorionez Berako li-
burutegia gune bizi, di-
namiko,argitsueta itxa-
ropentsuada.Bizia, jen-
de anitz dabilelako. Di-
namikoa, kultur ekimen
ugari gauzatzen ditue-
lako. Argitsua, ezjaki-
nak ilunpetik ateratzen
laguntzen digulako.
Itxaropentsua, gure
etorkizuna ekarriko du-
tenek leku handia be-
tetzen dutelakoz ber-
tan.
Liburutegian dago-

enfuntsagehienagazte-
laniazkoabadaere,eus-
karanormaltasunezsu-
matzendugu, liburuzai-
na eta liburuzale gehie-
nak euskaldunak gare-
lakoz. Noiz arte? Orain
arte liburuzain euskal-
dunak izan ditugu zo-
rionez. Hasiera hartan,
NafarroakoGobernuak
halaeskatzenzuelakoz,
eta azkeneko kasuan,
gobernuak eskatu ga-
be, hala suertatu dela-
koz. Laster behin beti-
ko langilea jarriko dute,
oraingoan ere euskara
kontuan hartu ez duen
oposiziobatenondotik.
BerakoUdalak errekur-
tsoa jarri du, baina au-
ziaargitubitarteanden-
bora joanen da. Gaur
egungo liburuzainak,
amatasuna dela-eta,
atsedena hartuko du
laster. Ez dakigu behin
betiko langilea bereha-
la jarrikoduten,ordezko
norbait bidaliko duten
edozerbitzuahutsikge-
ratukodendenboraba-

tez. Dakiguna da gerta
daitekeela liburuzainak
euskaraz ez jakitea.
Nolako harrera egi-

nen digu euskaraz ez
dakien liburuzainakbe-
ratarroi? Zer aholku
emanen digu liburu ba-
ti buruz gure hizkuntza
ezagutzenezduen libu-
ruzainak?Zerenarabe-
ra erosiko ditu euska-
razko liburuak, hizkun-
tza hori ez badu ezagu-
tzen?
Liburuzaineneginki-

zunetan hizkuntza fun-
tsekoa da. Horregatik
Salamancako liburuzai-
nekgaztelaniaz jakinbe-
har dute, horrexegatik
Poitiersenezdago fran-
tsesik ez dakien libu-
ruzainik. Nafarroan bai,
LinguaNavarrorumga-
be izandaiteke liburuza-
in.
Kasuhonetanbede-

renezindiguteerrankri-
siekonomikoadelaarra-
zoia, bi hizkuntzak da-
kizkien liburuzainari eta
bakarra dakienari ber-
dinordaintzenbaitioNa-
farroako Gobernuak.
Beraz, prezio berean,
zergatik aukeratu zer-
bitzua soilik gaztelani-
az eskaintzen duena?

Kolosala izan
da Bilbon!

Ainara MAIA

Ene lagun preso ho-
riek, zer moduz zaude-
te?
Ni nahiko sentibera

nago, triste eta malen-
koniatsu, eta minbera
dut bihotz zauritu be-
hera behar hau. Urte
berria negarrez hunki-

turik hasi nuen eguzki
hotzaren azpian, men-
dialdean. Baina, hala
ere, ametsez kargatu
nuen bihotza, itxaro-
pentsu.
Gaurko manifesta-

zioaBilbonkolosala izan
da,deskribagaitza,bai-
na erabat hunkigarria,
Euskal Herri osoa ber-
tanetamunduaguri so,
gelditu dela dirudi.
U2ren kontzertuan bai-
no jendetza handiagoa
bildu da U7ren aldarri-
kapen-kontzertuan,be-
re askatasun-irrintzie-
kineta txalaparta-deie-
kin: “Euskalpresoaketa
iheslariak Euskal Herri-
ra! Basqueprisoners to
the Basque Country
now!”. Baina, hala ere,
kolosala izan bada ere
kanpoan, barnean zein
gogorra izango den ni-
retzat askatasunaren
eguna! Independentea
izan nahi dut, baina ez
naiz libre, besteenpen-
tsamenduetasentimen-
duengatibubainaiz,ba-
direlako zeharkatzen
kanpoko burdinezko
kartzela horiek baino

zailagoak diren kartze-
lak. Barneko kartzelak
daude, norberak erai-
kitzendituenakoharka-
bean, eta ni oraindik
amodioz preso nago.
Hala ere, kolosala izan
da Bilbon, eta eskerrak
igeri egiten badakigun
malkogazi saminezbe-
teriko itsaso zabalean.
Urte berri on bihotz-

bihotzez, nonahi zau-
detela ere, eta muxu
zaparrada.

Txillardegi,
eskerrik asko

Xanti BEGIRISTAIN

Lehendikereezagu-
tzen nuen Txillardegi,
baina, bereziki, Iruñeko
Udako Euskal Uniber-
tsitatekoeskoletaneza-
gutu nuen JoseLuisAl-
varez Enparantza.
Txillardegiri gauza

asko eskertzen dizkiot,
baina, besteak beste,
etaosomoduberezian,
berehurbiltasuna,apal-
tasuna eta xumetasu-

na. Baita bere argita-
suna, zuzentasuna eta
koherentzia ere. Eta,
nola ez?, bere jakituria,
zorroztasunaetanekae-
zinekosaiatzehura;be-
ti galtzaileen artean.
Oso ekarpen handia

egin die euskal literatu-
rari, euskarari, euskal
soziolinguistikari, aber-
tzaletasunari,baketzea-
ri, independentismoari,
etaabar, etaabarri. Ba-
dakit oso motz gelditu
naizela hemen Txillar-
degiren merituak aipa-
tzen, baina, era berean
ere, jakin badakit ezi-
nezkoadela lerrogutxi-
tan bere merezimendu
guztiak goraipatzea.
Atseden sakona har

beza Txillardegik he-
mendikaurreraberetxa-
kurrarekin, naturarekin
eta Chopinen musika-
rekin, batez ere, bere
nokturnoekin.
Txillardegik arrasto

handia utzi du Euskal
Herrian. Euskal gizar-
teak asko zor dio J. L.
Alvarez Enparantzari.
Doluminaksenitarte-

koei.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Patxi CASTILLO (Berako bertso eskola) ) • Doinua: ETAren suetenetik

Nafarroko bertsolari
denen gainean arreta
aurten ezberdina dugu
hemen dator aldaketa
orain ekimen deritzo
iaz zena txapelketa,
aurten bardoa izenez,
orain artean poeta
maila guztitako aunitz
elkartu gara taldeka
lagunartean jokatuz
denak lagun gara eta
pike guztiak utzita
has dadila bertso festa!

Txapelketa serioa
nahiz ta ez dagon galdua
bertsolaritzaren funtsa
denez mahai ingurua
txapelketetatik kanpo
aurki daiteke zaindua
hemen ere ohitura hau
sartzeko bazen ordua
gehiago edo guttigo
egin behar dena landua
ongi pasako dugula
zeinen gauza segurua
azken finean hori da
gu guztion helburua.

Bardoak 2012 abiatu da
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Zer moduz dago Babaren Erre-
gea?
Ongi.
Nola sentitu zinen Nafarroako
Erresumako Koroa jantzita?
Pixkebatnerbiosoetakontentere
bai.Entsaioetanpixkebatnerbios-
ten nintzen baina egunean gehia-
go.
Eta horren aitzinetik, ros-
koan baba atera zitzai-
zunean?
Harritutagelditunintzen.
Hamabi lagun ginen eta
zaila zen tokatzea. Ez
nuen espero.
Zer moduz moldatu zi-
nenerregearenpaperean?
Ongi. Ikasia nuen.
Muthiko Alaiak peña-
koek zein opari eman
zizkizuten?
Osasunakoen ba-
loia eta kamise-
ta, CD bat eta
Muthiko
Alaiak-en
liburu bat
ere bai.
Osasu-
nakoa
izanda,
jokala-
riek si-

natutakobaloiaetakamisetaon-
gi gordeak izanen dituzu, ez?
Bai.
Eskolatik aterata zer egitea gus-
tatzen zaizu?
Futbolean jolastu, bizikletan ibi-
li... Horrela.
ZerduAmaiurrekBaztangober-
tze herriek ez dutena?

Monumentua.
Inauterietako mozorroa
pentsatua duzu?
Ez, oraindik ez dut pen-
tsatu.
Inauteriak, bestak ala
Baztandarren Biltza-
rra. Zein duzu gustu-
koena?
Bestak. Hobeki pasa-
tzen da.

Haunditzean
zer izannahi
duzu?
Ez du t
pentsa-
tua
orain-
dik.

«Batzuk kale borroka-
ren historia ofiziala egi-
ten hasi direnez, badi-
rudi horretan ibiltzen
ziren guztiak drogatu
egiten zirela (...) baina
garai batean, zorrotza
zen ezker abertzalea-
ren drogen kontsumo-
aren aurkako kanpaina.
Gutxi batzuk ziren dro-
gatzen zirenak, eta ho-
rregatik hautatu ditut
libururako: gutxiengo
baten barruko gutxien-
go disidentea zirelako».

Xabier SILVEIRA
Lesakako idazle eta bertso-
laria bere bigarren liburuaz
BERRIA, 2012.01.28

«Uste dut jendea ge-
hiago animatuko dela
bertso bazkari edo afa-
rietara edo bere herrian
izanen diren saioetara
joaten. Iaz, adibidez,
zortzi saio baino ez
ziren jokatu txapelketa
osoan. Orain gehiago
dira, eta beraz, bada
aukera hurbilago saio
bat izateko. Uste dut
bai publikoak eta bai
bertsolariek ere horre-
lako formatu aldaketa
bat eskatzen zutela».

Garaxi TABERNA
Bardoak 2012 ekimeneko
Beratarrak-en gai-jartzailea
HITZA, 2012.02.03 � Xuban ZALDAIN � 11 urteko amaiurtarra
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KULTURA

BERTSOLARITZA � NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEAREN EKIMENEZ

Martxan da Bardoak 2012 Nafarroako
taldekako bertsolari txapelketa berria
Asteburuan,
Bera, Aniz eta
Leitzan saioak
jokatuko dira

TTIPI-TTAPA
TaldekakoTxapelke-

ta berria martxan para-
tu da Nafarroan. Nafa-
rroakoBertsozaleElkar-
teakiazerabakizuenNa-
farroako Bertsolari Txa-
pelketa bi urtetik behin
antolatzea eta horren
osagarri gisabertzelako
ekimen bat abiaraztea.
Bardoak2012daekimen
berri hori, Nafarroamai-
lakotaldekakotxapelke-
ta.Bertsozalearibertso-
laritzazgozatzekoauke-
raberritzaileaeskaintzea
da helburu nagusia, eta
horretarako, finala izan
ezik, elkarte giroko
saioak izanen dira.
17taldekhartukodu-

teparte,99parte-hartzai-
lerekin. Guttienez bortz
partaideditutaldebakoi-
tzak: hirubertsolari,gai-
jartzaile/aurkezleaetatal-
deko ordezkaria. Etxa-
rrinhasietaLeitzanamai-
tuko da Bardoak 2012.
Lehen fasean, hiru tal-
deko bortz multzo dau-
de eta seigarren bat bi-
koa. Multzoko talde ba-
koitzakbisaio izanendi-
tu,multzoberekobertze
bi talderen kontra, etxe-
an eta kanpoan. Biga-
rrenfaseramultzobakoi-
tzekolehenbizikoapasa-

ko da, sei talde guztira.
Binasaioeginendituzte,
etxeanetakanpoan.Eta
horimartxoaren2tik18ra
izanenda.Azkenik,hiru
talde pasako dira mar-
txoaren31nLeitzanegi-
nen den finalera.

TALDEAK
17 talde horien ar-

tean,11kbaduteeskual-
deko partaideren bat:
Xirristi-Mirristi tal-

dekoak dira Xabier Te-
rreros lesakar eta Asier
Saragueta beratar ber-
tsolariak.
Dizerdit taldean Xa-

bier Silveira Lesakako
bertsolaria ari da.
BaztangoLepanatu-

ek taldean, bertsolariak
OierAmiano,JonBarbe-
renaetaXabierMaiadira;
gai-jartzaile/aurkezlea
FernandoAnbustegi; or-
dezkaria Maddi Arrijuria
etalaguntzaileakJonOs-
kariz eta Maialen Iantzi.

BaztangoBar-ideak
taldekobertsolariakIña-
ki Aleman, Jon Elizetxe
etaKottePlazadira; gai-
jartzaile/aurkezlea Gor-
kaUrtasundaetaordez-
karia Xabier Goñi.
MalerrekakoJituktal-

dekobertsolariakEgoitz
Gorosterrazu, Ander
FuentesetaMaialenBe-
larra dira; gai-jartzai-
le/aurkezleaAinaraEtxa-
bide da eta ordezkaria
Irati Arrieta.
Malerreka eta Oro-

nozkoErauntsi taldean,
Alazne Untxalo, Amaia
Elizagoien eta Iker Go-
rosterrazudirabertsola-
riak,gai-jartzaile/aurkez-
leaMaialen Kamino; or-
dezkariak Ixiar Bazterri-
ka,JaioneElizagoieneta
MaialenArregietamusi-
kariak Oihana Elizalde
eta Oihana Mindegia.
Beratarrak taldean

AitorElexpuru,JulenZe-
laieta eta Patxi Castillo

dira bertsolariak; gai-
jartzaile/aurkezlea Ga-
raxiTabernaetaordezka-
riak Igor Lasaga eta An-
jeltxo Aranibar.
LesakakoRimakEx-

kaxko taldekobertsola-
riak Eneko eta Estitxu
Fernandez eta Iñigo
Olaetxeadira;gai-jartzai-
le/aurkezlea Imanol Lo-
pez eta ordezkariak Xu-
mar Altzugarai.
Lesakako Altzuri,

EdurnezurietaAmaor-
deak taldeko bertsola-
riak Iban Garro, Josu
Sanjurjo eta Ioar Tainta
dira; gai-jartzaile/aurkez-
leaGaraziKondeetaor-
dezkariakAmaiaLashe-
ras eta Xabier Etxepare.
Leitzako Leitzaundi

taldean, Iñigo Ibarra, Iñi-
goSagastibeltzaetaMi-
gelMariElosegidiraber-
tsolariak; gai-jartzaile/-
aurkezleaJosebaZaba-
leta eta ordezkaria Jon
Oronoz.

Leitza ta leitzarrak
taldea, Joxema Leitza,
Mikel Azpiroz eta Jose
Luis Barberia bertsola-
riek, Koldo Leiza gai-
jartzaile/aurkezleak eta
Aitzol Eizmendi ordez-
kariak osatu dute.

ESKUALDEKO SAIOAK
Orain arte Irurita,Do-

neztebe, Lesaka eta Eli-
zondon jokatu diren
saioezgain,eskualdean
hauekereeginendira le-
henbiziko fasean:
• Otsailak 10: Berako
gaztetxean,bertsoafa-
ria. Beratarrak eta Lei-
tzaundi aurrez aurre.
•Otsailak11:Anizkoel-
kartean bertso afaria.
Erauntsi eta Altzuri,
Edurnezuri eta Amaor-
deak aurrez aurre.
• Otsailak 12: Leitzako
Aurrera elkartean, ber-
tso merendua. Lei-
tzaundi eta Bar-ideak
aurrez aurre.
• Otsailak 17: Lesaka-
ko Arrano elkartean,
bertsoafaria.RimakEx-
kaxko eta Mailope au-
rrez aurre.
• Otsailak 19: Leitzako
gaztetxean,bertsome-
rendua,Leitzata leitza-
rrak, Jituk-en kontra.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Bardoak 2012 txapelketan parte partzen ari diren kideak.
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ELIZONDOKO INAUTERIAK | otsailaren 17 eta 18an

Larunbateko herri bazkaririk
gabe ospatuko dira aurten
inauteriak
Ortziral honetan biltzekoak ziren Elizon-
doko alkate eta kargodunak inauterien
azken xehetasunetaz solasteko, baina ez
daaldaketahandiegirik izanenegitarauan.

OTSAILAK 16, ortzeguna
Oilar dantza edo Orakunde eguna
ospatuko dute Elizondoko ikastetxeetako
haurrek.

OTSAILAK 17, ortzileria
10:00 Mozorroen elkartzea eginen du-
te Gaztetxearen parean eta ondotik pux-
ka biltzeari emanen diote hasiera.
14:30 bazkaria.
16:00 haurren desfilea (Elizondoko San
Francisco Javier eskola publikoa, Baztan
ikastola eta haurtzaindegikoak). Eta des-
filearen nekeak kentzeko, txokolatea eta
dantzaldia haurrendako. Ondotik, mo-
zorroen ibilaldia musikarekin.
22:00 Jantziloren erretzea plazan.

OTSAILAK 18, igandea
11:00 Mozorroak elkartzeko hitzordua.
Zopak eta ziztor jatea izanen da Ikastola-
ko Parkean. Ondotik, herrian barna ibili-
ko dira mozorroak, trago batzuk hartu bi-
denabar.Aurtengoan ez dute txarangaren
laguntzarik izanen eta,modu berean, he-
rri bazkaririk ere ez da izanen, koadrila
bakoitzak bere aldetik bazkaltzeko ohitu-
ra handiagoa baita.
Bazkaldu ondotik ere inauteri giroa na-
baria izanen da karriketan.

18:00 Mozorroen desfilea karrikaz ka-
rrika. Hasieran aipatu bezala, otsailaren
4ko bileran erabat zehaztu beharrak zi-
ren programazioa eta ordutegiak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Larunbat arratsaldean mozorroen desfilea
eginen da Elizondoko karriketan.
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Jabier PRUAÑO | Elizondoko inauterizalea

«Inauteen izpiritu zirikatzailea
berreskuratu beharko genuke»
Duela hiru urte Elizondoko inauteriak asteburura pasatu zirenetik, asteartean mozo-
rrotzen segitu duen taldeko kide da Jabier Pruaño. Baina aurten Inaute Asteartea besta
eguna ez denez, egun horretan ez dela inor aterako uste du. «Ostatuek irabazi dute
eta ospatzeko baino, kontsumitzeko besta bihurtu da inauteria» dio penatua eta garai
bateko inauteen izpiritua berreskuratu beharko litzatekeela uste du.

Zer da Elizondoko inauterietan gehien gustatzen zaizuna?
Egun osoan mozorrotua egoteaz aparte, asteartez egiten zirenean, gosari eta bazkari-
ak ziren gehien gustatzen zitzaidana. Karrozarena aitzaki bat zen lagunekin elkartu
eta ongi pasatzeko.
Azken urteetan berriz ere inauteriak asteartean ospatzea eskatu duzue, egun
horretan mozorroarekin ateratzen segituz…
Aldatu zenean, lehenbiziko urtean koadrila aunitz atera ginen asteartean, hori erre-
ibindikatuz. Azkenean, inauteria kendu, baina besta eguna mantendu zen. Baina joan
den urtean gu bakarrik atera ginen, «lau ero». Aurten, besta eguna ez denez, ez dut
uste inor aterako denik Elizondon. Dena den, Erratzura edo joan gaitezke mozorroturik,
gure eskariarekin segitzeko. Erratzun inauteria asteartez ospatzen segitzen dute.
Eta zergatik nahiago duzue Asteartean ospatzea?
Ez da afera politikoa ezta erlijiosoa ere. Asteartea besta lokala zen eta inauteria baz-
tandarrentzat zen. Egunez aldatzeko batzarrean aipatu zen kanpoan jende aunitz bizi
dela, gazteek nahiago dutela asteburuan… baina duela 20 urte ere berdin zen. Inau-
teria ez da zergatik jendetsua izan behar, herri ttikietan edo baserrietan egiten den es-
kean zenbat jende ibiltzen da?Azkenean ostatuen eskakizunei men egin zaie eta besta
ospatzea baino gehiago, ahalik eta jende gehien kontsumitzera etortzea bilatzen da.
Noiztik ateratzen zara mozorroarekin eta karrozarekin?
Hamasei bat urte nituenetik hasi ginen karrozarekin ateratzen, baina azkeneko 8-9
urteetan ez dugu karrozarik egiten, baina bai mozorroa. Gai bat aukeratu eta egiteko
erraz xamarra baldin bada hobe.
Eta zein da urte horietan gogoan gelditu zaizun mozorroa?
Okinez ateri eta ogia egiteko labea prestatu genuen. Irina jendeari botatzen ibili ginen
eta polemika izan genuen. Ameriketako granjeroz atera ginenean ere, 400 kilo lasto
hedatu genuen karrikan. Inauteria hori izan da, boterea edo elizaren kontra joateko
eguna, bizilaguna zirikatzeko, eta hori galdu egin da. Nere ustez probokazio hori, izpi-
ritu zirikatzaile hori berreskuratu beharko litzateke eta ez disfraz perfektoa bilatu.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jabier Pruaño mozorrotua Inauteri Asteartean, argazkiaren eskuinaldean.
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BERAKO INAUTERIAK | otsailaren 11, 15, 16, 19 eta 20an

Bi asteburutan ospatzen dira
inauterietako ekitaldiak
Berako inauteriek bi asteburu hartzen di-
tuzte. Izan ere, larunbat honetan, otsailak
11, kaldereroak aterako dira 19:00etan,
Illekuetatik Herriko Etxeko Plazarainoko
ibilbidea eginez (Altzateko frontoian egu-
raldi txarrarekin). Otsailaren 9 eta 10ean,
ortzegunetaortziralarekin,entsaioakegi-
nen dituzte Musika Eskolan 20:00etan.

OTSAILAK 15, asteazkena
Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolak an-
tolatutako Inauteri besta ospatuko da.
16:30 Kalejira herrian barna, Zahar Etxea
bisitatuz. Ondotik, entzunaldia, mozorro
lehiaketa eta berendua eginen dira.

OTSAILAK 16, ortzeguna
Goizean haur taldeak puxkak biltzen ibi-
liko dira eta ondotik,Ortzegun Gizen arra-
tsaldeko ibilbidea Suhiltzaileen parketik
Eztegara pilotalekura abiatuko da
15:45ean. Euria eginen balu, zuzenean
Eztegara pilotalekuan dute hitzordua
16:00etan. 16:30ean Euskaraokea egi-
nen da. Ekitaldi hau Berako Udalak anto-
latzendu,RicardoBaroja EskolaPublikoa,
Labiaga Ikastola, Jesusen Bihotza ikas-
tetxea eta Toki Ona Institutuaren lagun-
tzarekin.

OTSAILAK 19, igandea
Inudeak eta artzaiak goiz osoan herrian
barna ibiliko dira, Eztegara pilotalekutik
hasita. Gure Txokoa elkarteak antolatzen
duen ekitaldi honek 18:00etan izanen du
segida, Eztegara pilotalekutik Altzateko
karrikara joanen baitira. Entsaioak otsai-
laren 15ean (asteazkena) eta 17an (ortzi-

rala) eginen dira 20:00etan Eztegara pi-
lotalekuan. Bazkarirako txartelak ere en-
tsaio egunean salduko dira.

OTSAILAK 20, astelehena
Inauterietako Astelehenean, goizean zin-
gar arraultze eginen da.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Joan den urteko karrozen lehiaketan saritu-
ak suertatu zirenak.
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Ritxi ABRIL | Berako musikari inauterizalea

«Kaldereroak familia giroko
ospakizuna bihurtu dira»
Kalderero eta inude eta artzaiak laguntzen duen musika taldean ez du hutsik egiten,
ez baitu inauteria musikarik gabe ulertzen, «bizitza bera ulertzen ez den bezala».
Kaldereroen formatoak gazteak ez dituela erakarri uste du, «kaldereroak famili giroko
ospakizuna bihurtu dira. Gurasoak umeekin mozorroturik ateratzeko momentu bat.
Horrek bere alde onak eta bere gabeziak dakartza».

Zer da Berako inauterian gehien gus-
tatzen zaizuna?
Inauteriak besta bereziak dira eta hortaz
edozein momentutan eta edonorekin gus-
tuko momentuak bizi daitezke. Hortaz ez
nukemomentu jakinbataukeratuko,edozein
unetan, inauterien magiak harrapa zaitza-
ke eta! Gosari batean, baserritan puskak
biltzen zingar-arrautzean, musika jotzean,
adarra jotzean, antzeztean, taberna batean,
kalean…egunsenti edo gabean!
Zer behar da mozorro on bat egiteko?
Honako errezetarekin gaizki ez zara ibiliko:
Lehenik etxeko armairu zaharrak astindu
eta trapu zahar batzuk hartu, ondoren atre-
zzo osagai baten bat gehitu (margoa, pelu-
ka,antiojuak…),geromozorroa imajinazioaz
hornitu, jarraian pertsona izateari utzi eta
pertsonai bihurtu, eta azkenik umore dosi
handi batekin saltsa sortu.
Antzerkian ere ibilia zara. Inauteriek antzerki punttu bat izan behar dute?
Dudarik ez! Inauterietan aktore eta aktoresa potentzial asko dagoela ohartzen zara.
Sarri bertze pertsonai baten larruan sartuz, pertsonek gure barrua ere erakusten dugu
eta egunerokotasunean ezkutuan daramaguna azaleratzen. Besteekiko errespetua
mantenduz eta irainean erori gabe, jendea zirikatu, norbera bere buruaz irri egin eta
errealitateaz trufa egiteko aukera ederra eskaintzen dute inauteriek.
Gogoan gelditu zaizun mozorroren bat…
Koadrilanegindakoenartean,FrantziakoTourra irudikatugenuenekoaedozanpantzarrez
mozorrotuz sortu genuen iskanbila ditut gogoan eta lagun kide batekin batera, Bittori
irratia eta 36eko Joxe Antoniorekin egindako saioa. Gaur egun, familiak edo lan egoe-
rak direla, karroza gutxi ateratzen dugu, agian karroza bihurtzen hasiak baikaude!

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Ritxi Abril, kaldereroen ezkon-zeremonia
gidatzen.
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Xanti UTERGA | Doneztebeko gaztea

«Mozorrotua ateratzeak
bertze punttu bat ematen du»
Erremontean koadro alaietan ederki moldatzen da Xanti Txibi Uterga, baina inauterien
alaitasuneanereezdagibeleragelditzen.Hainzuzen,Doneztebeko inauteriakUdalarekin
batera antolatzen aritzen den herriko gazte taldearen kide da, Iñaki Telletxea eta Jokin
Arraztoarekin batera. «Lau ttikikeri dira, baina egin beharrekoak», aipatu digu.

Nola moldatzen zarete inauteriak an-
tolatzerako orduan?
GazteakHerrikoEtxearekinbilduetaelkar-
lanean egiten dugu. Herriko Etxeak ortzi-
ralean bazkalondoan izanen dugunmusi-
ka ordaintzen du eta gero, desfileko ka-
rrozaetamozorroonenaksaritzendituzte.
AurtenDoneztebarrakMerkatarien Elkar-
teak emandako lote bat izanen da saria.
Karrozak prestatzeko ere 80 euro eman
zituen iaz Udalak.
Aldaketarik izanen da egitarauan?
Orainarteortzegunean triki-poteoarenon-
dotik zopak afaldu eta musika pixko bat
izatengenuen,baina jendeguttiago ibiltzen
zenez, orain ortziraleko bazkalondoan
paratu dugu musika, bazkaltzeko jende
gehiago elkartzen baikara eta aprobetxa-
tzeko. Otorduetarako soziedadea ere al-
datu dugu. Orain arte, urte pila batean
Aranzokon egin dugu eta hagitz eskertu-
ak gaude, baina aurten bertze elkarte
batean izanen da. Larunbateko bazkaria
berriz Santamarian eginen dugu.
Ortziralean baserrietan eskea egiten
duzue .Koadrila handiabiltzen zarete?

Bi aldetara joaten gara. Alde batera Casa
Mateo, Olabidea, Sarratea eta Luixitore-
na, etabertzealderaerebertzehiruzpalau
baserri egiten dugu.Azken urteetan gazte
dexente biltzen gara, ez dakit kalkulatzen
baina igual 50 lagun, eta erdi eta erdi ba-
natzen gara auzoetan. Giro elegantea
sortzen da trikitixarekin, eta urtean zehar
elkartzen ez garen koadrillak egun horre-
tan denak nahasian ibiltzen gara. Polita
izaten da. Eguerdi aldera bi taldeak berriz
ere elkartu eta Leitzarako bideko taile-
rretara joaten gara bixitan. Han ere eder-
ki hartzen gaituzte, pastak eta ardo pixko
bat eskaintzen diegu eta eurentzat ere,
tarte batean lana uzteko aitzaki polita da,
esperoan egoten dira. Berriz ere herrira
jautsi, trago batzuk eta bazkaltzera. Au-
rten bazkalondoan musika izanen da afal
ordura bitarte eta afalondoan bakoitza
bere koadrilarekin disfrazatzen da. Trago
batzuk hartu eta luzatzen dena arte.
Larunbatean karrozak… Denbora au-
nitz ematen duzue prestatzen?
Egunhorretangoiz bazkaltzendugu,kopa
hartu eta jendea janztera eta karrozari

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Karroza ikusgarriak plantatzen dituzte Donezteben ere.

DONEZTEBEKO INAUTERIAK | otsailaren 16tik 18ra
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azken ukituak ematera joan dadin. Gero,
bortzak izaten dira karrozak abiatu or-
duko. Zenbat denbora ematen dugun
prestatzen? Hori bakoitzak hartzen duen
gogoarenaraberakoada.Eguberriakpasatu
ondotik, Erregeak eta gero hasten gara
pentsatzen, koadrilarekin afaria egin eta
gaiazein izatenahaldenerabakitzen.Gure
koadrilak bi asteburutan egin dugu aur-
tengo karroza.
Antzerki pixko bat ere eginen duzue,
ez?
Beti egin behar da teatro pixko bat. Joan
denurtean bertze koadrilla batekin“pike”
bezalakobategingenuen,batzukbakeroz
eta bertzeak indioz mozorrotuta. Tonteria
batzuk egitea komeni da.
Eta bereziki ongi pasatu zenuelako
gogoanduzunkarrozaedomozorroren
bat?
Niknormaleanbeti ongipasatzendut inau-
terietan eta ez dut gogoan horrela disfraz
xelebrerik. Urte batean Sanferminetako
jantziarekinateraginen,arropaxuriarekin
eta zapi gorriarekin, eta besta egiteko
hagitz komodoa eta elegantea izan zen.

Batzutan,bateremozorrotugabeereeder-
kipasatzenahalduzu,bainabeti laguntzen
dugiroansartzeko.Bertzepunttubatema-
ten du eta ez ezagutze horrekin, alukeri-
ak egiteko ere lasaitasuna ematen dizu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txibi Uterga, pailazoz mozorrotua.
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DONEZTEBEKO INAUTERIAK | otsailaren 16tik 18ra

Baserrietako eskea
ortziralean eta karrozen
desfilea larunbatean
OTSAILAK 16, ortzeguna
20:00Trikipoteoa.21:00 afaria Elkartean.
Afalondoan, mahainguruan musika.

OTSAILAK 17, ortzirala
09:00 Baserrietan eskea Titi ostatutik
abiatuta.Gazteakbi taldetanbanatukodi-
ra eta behin baserrietako eskea egin eta
gero, eguerdian berriz ere elkartu eta Lei-
tzarako bideko tailerrak bisitatuko dituz-
te. 14:00 bazkaria. Bazkalondoan musi-
ka izanen da Modesto eta haren akor-
deoiarekin. 21:00 Kuadrilen afaria.

OTSAILAK 18, larunbata
13:00 Bazkaria Santamarian.
16:30 Karrozen desfilea Aparan indus-
trialdetik aterata.
22:00 koadrilen afariak.
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GOIZUETAKO INAUTERIAK | otsailaren 18tik 21era

Astearteko zahagi-dantzak
bukatutzat emanen ditu
lau eguneko ospakizunak
Astelehenetaasteartekomozorroen joan-
etorriak eta zahagi-dantzak ematen diote
Goizuetako inauteriei xarmaberezia,aste-
buru osoan izanen da ongi pasatzeko au-
kera. Asteleheneko konpartsaren gaia
Mexiko izanen da aurtengoan.

OTSAILAK 18, larunbata
18:00 Kaldereroak. Ondoren, eguraldiak
laguntzenbadu,herrikoplazanafariaegi-
nen da. Bakoitzak bere afaria eraman be-
harko du.

OTSAILAK 19, igandea
17:00 gaztetxoen Zahagi-dantza.
19:00 Erromeria, plazan. 21:30 Mozo-
rroen afaria.

OTSAILAK 20, astelehena
08:00 Mozorroen irteera baserrietara.
12:00 Plazan elkartu eta luntxaren ondo-
ren Konparsa (Gaia: Mexiko) herrian ze-
har. 13:30 bazkaria Umore Ona elkarte-
an. 14:00-16:00 Tailerrak. 16:30-17:30
jokuak plazan. 17:30 txokolate egina ja-
tea. 18:00 karaokea (hau dena bukatuta-
koan, denen laguntza beharko eta esker-
tuko da plaza garbia utzi ahal izateko).
18:30 mozorroen etorrera herrira, dul-
tzaineroekin. 19:00 Erromeria plazan.
22:00 mozorroen afaria.

OTSAILAK 21, asteartea
09:00 Mozorroen gosaria.
10:00 Mozorroak herriko kaleetan zehar

ibiliko dira. 14:00 Mozorroen bazkaria.
17:00 Zahagi-dantza, Izkiña tabernatik
hasita. 19:00 erromeria TZ taldearekin
plazan. 22:00 mozorroen afaria. 19:00
erromeria TZ taldearekin plazan.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Zahagia, mozorroak, konpartsa… Aurten ere
ongi pasatzeko aukera ederra izanen da.
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LESAKAKO INAUTERIAK | otsailaren 18tik 20ra

Arraultze-Arraultzetik
asteleheneko karrozen
desfilera giro ona izanen da
Otsailaren15ean,asteazkenarratsaldean
Irain Eskolako irakasle, ikasle eta gura-
soekantolatutako inauteri bestaospatuko
badute ere, Ortzegun Gizenarekin hasiko
dira inauterietakoospakizunak.Denaden,
Arrano elkartetik jakinarazi dutenez, za-
kozarren bilera otsailaren 11n eginen da,
larunbatean 17:00etan. Inauterietan Za-
kozar atera nahi dutenekbilerara joan be-
harkodute,bertan izena emaneta zakuak
banatukobaitituzte. Igandearratsean iza-
nenda inauterietakopertsonainagusiaren
harat-honatak ikusteko aukera.

OTSAILAK 16, ortzeguna
Goiz-eguerdian herriko haurrak etxez-
etxe ibiliko dira Arraultze-Arraultze eske-
an.

OTSAILAK 19, igandea
08:00GoitarrakAuzoberri,Endara eta Za-
la auzoetan ibiliko dira.
17:00 Zaku Zahar eta Mairu ttikien kale-
jira Lesaka trikitixa taldearekin.
18:00 Dantzaldia Plaza Zaharrean.
19:00ZakuZaharrenkalejira,MusikaBan-
darekin, Arrano Elkarteak antolatua.

OTSAILAK 20, astelehena
08:00 FraindarrakArraultze-Arraultzees-
kean ibiliko dira Frain auzoan.
Eguerdian inauterietakoorgak izanendi-
ra plazan.
18:00 Dantzaldia Plaza Zaharrean.
Asteartean ere, Fraindarrak taldeko kide
batzuk puxkak biltzen ibiliko dira.
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Egoitz TELLETXEA | Lesakako musikaria eta historiazalea

«Zakozarra Garizumako
pertsonaia zen Gerra bitarte»
Musikaria eta historiazalea. Egoitz Telletxearen bi ezaugarri horiekin bizbat eginez,
inauterien historiaz eta inauterien barnean bizi dituen istorioetaz galdegin diogu.Musi-
ka bandarekin mozorrotzea gogoko du, baina ez da inoiz zakozar atera, «belar idorrak
izaten duen hautsak kalte» egiten diolako. «Pena hori zakozarrei musika jarriz kon-
pentsatzen dut», dio

ZerdaLesakakoinauterietangehiengus-
tatzen zaizuna?
Astelehenadaegunguztian izatendengiroa-
gatik. Gainera bandako kideok halako
"txaranga" bat montatzen dugu eta urtero
mozorro"tematikoak"egitenditugu.13urte
nituenetikateitzennaizbandarekinetaposi-
ble zaidan artean berdin segituko dut.
Zer behar da mozorro on bat egiteko?
Buruari eman eta originala izaten saiatu.
Gero eta zailagoa da baina...
Historia ere gogoko duzu…Noiztik ate-
ratzen dira zakozarrak inauterietan?
Zakozarrak berez ez dira inauteritako per-
tsonaiak.Jatorriangarizumako4edo5 igan-
detan ateratzen ziren ilunabar aldera eta
isiltasun osoan. Herriari buelta eman eta
desagertu egiten ziren. Normalean ez zen
jakiten zakozar ateritakoennortasuna.Honi
itxurapenitentzialaaurkitzendiotnik,anoni-
motasuna, zakua, belarra... gerra garaian
galdu zen. 1977edo 78an berreskuratu zen
baina jada bertze zentzu batekin, garizumako pertsonaia bat inauteritakoa bihurtuz.
Eta Fraindarrak, Goitarrak… Noiz hasi ziren ateratzen?
Lesakan inauterietan eskean ibiltzen ziren hiru talde izan ziren: Goitarrak, Nabaztarrak
eta Fraindarrak. Gaur egun Goitarrak eta Fraindarrak bakarrik gelditzen dira. Goitarrak
eskean noiz hasi ziren ezingo nuke datu zehatzik eman, Fraindarrak bertze alde 1970
sortu ziren herriko zenbait gazteren eskutik bertze bi taldeek hartzen ez zituzten au-
zoetan eskean ibiltzeko. Egia erran giro ederra jartzen dute bi taldeek. Bitxikeria beza-
la kontatu daiteke Nabaztarrak eskean ateri ziren azken urtean nabaztar bakarra ateri
zela, kordiona eta guzi. Nahiko xelebrea izan omen zen hura.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Egoitz Telletxea, inauterietan bandarekin.
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ETXALARKO INAUTERIAK | otsailaren 19tik 21era

Antzerkia, kinto bestak,
gazteen puxka biltzea auzoz
auzo eta karrozak
Ortzegun Gizenarekin hasiko dira Etxa-
larren ere inauteriak. Goizean etxez etxe
ibilikodiraneska-mutikoakOrtzegunGizen,
Ortzegun Gizen, zingar-arraultze bat ez
badabertzeeskatuz. Arratsaldean,14:30ak
aldera,plazan izanendutehitzorduaLanda-
gain eskolako ikasleek eta handik abi-
atuta,karrikazkarrikaberaienantzezlanak
eskainiko dituzte.

OTSAILAK 19, igandea
Zaldun Inaute egunean ez da aparteko
ekitaldirik inauterien egitaruan, baina ho-
ri bai, herriko ostatu eta jatetxeak gai-
nezka izaten dira, hainbat adinetako kin-
to bestak izaten baitira. Eguerdi partean
aperitiboa, ondotik bazkaria eta arratse-
an poteoarekin segituko dute.

OTSAILAK 20, astelehena
Astelehen Inaute egunean herriko gaz-
teak bi taldetan banaturik batzuk goiko
auzoan eta bertzeak beheko auzoan
eskean ibiliko dira egun guzian zehar.
08:00etan abiatzen dira eta bazkariaAr-
mitxen eta Usazaleen etxolan egiten du
talde bakoitzak. Arratsean herrira itzule-
ra eta poteoa izaten da eta pintxo afaria.

OTSAILAK 21, asteartea
Astearte Inaute eguna izaten da honda-
rrekoa Etxalarren. Goizean herriari itzulia
emanenzaiomozorroetakarrozekin. Aur-
tengoan berrikuntza bezala, arratsaldeko

18:00etan Beñat akordioilaria ibiliko da
ostatuzostatueta ilunabarreko20:00etan
taloak izanen dira salgai herriko etxe az-
pian.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Etxalarren karrozak asteartearekin aterako
dira.
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BERA

Beratarren eta
leitzarren arteko
saioa izanen da

TTIPI-TTAPA
NafarroakoBertsoza-

leElkarteakantolatudu-
en Bardoak 2012 Nafa-
rroakotaldekakobertso-
lari txapelketakosaiobat
Kaxernagaztetxeanegi-
nenda.Ortziralhonetan,
hilak 10, izanen da.
Beratarrak taldeak

Leitzako Leitzaundi tal-
deaizanenduaurkarieta
21:00etan hasiko da le-
hia.Merendu-afariaegi-
nen da lehenbizi eta on-
dotik emanen zaio ber-
tso emanaldiari hasiera.
Beratarren taldean,

JulenZelaieta,PatxiCas-
tilloetaAitorElexpurudi-
ra bertsolariak; Garaxi
Tabernagai-jartzaileedo
aurkezlelaneanaridaeta
taldekoordezkariakIgor
Lasaga Matxako eta
Anjeltxo Aranibar dira.

Otsaila gaztetxean
Hainbat ekitaldi iza-

nendiraKaxernagazte-
txean hilabete honetan.
Otsailaren 4an presoen
aldekomendimartxaegi-
tekoazen;ortziral hone-
tan aipatu bertso saioa
jokatuko da eta hilaren
17an, filmlaburrenema-
naldia izanen da 22:00-
etan hasita. Gero, mo-
zorro besta eginen da.
Hilaren 24an, ska

gaua antolatu dute eta
22:00etan kontzertuak
eskainikodituzteGuaka
etaLuzdeputastaldeek.

Biharamunean, Kaxer-
notegiaizanenda.14:00-
etansagardotegikome-
nuarekinbazkariaeginen
da eta ondotik bertsola-
riak izanen dira.
Martxoaren10eanes-

kualdeko gazte eguna
eginen da eta 17an rea-
gge-hip hop gaua.

Mus txapelketa
Aurten ere, mus txa-

pelketa antolatu du Gu-
reTxokoaelkarteakinau-
terietakolarunbatean,hi-
laren18an, Iamotenean.
Txapelketa 16:00etan
hasikodaeta izen-ema-
tea 15:00etatik aitzinera
eginbeharkoda,bikote-
ko 12 euro ordainduta.
Sariakederrakizanendi-
ra: lehenbiziko bikoteak
400euroetatxapelakes-
kuratuko ditu; bigarre-
nakbi afari Zubiondo ja-
tetxean; hirugarrenak bi
afari Zalaineneta lauga-
rrenakMartikorenbi lote.

UPNren oharra
Guardiazibilbateneta

bere familiaren aurka ki-
roldegikohormanpinta-
da bat agertu dela sala-
tu du UPNk. «Berehala
ezabatzeko» eskatzeaz
gain, guardia zibilari eta
senideei elkartasuna
adierazidie.«Ekintzahau
bizilagunguztiakbabes-
ten dituen Guardia Zibi-
labezalakoerakundeba-
tenkontrakobertzeme-
hatxu bat da eta ez da
onargarria demokra-
zian»,dio.Herrianpinta-
dagehiagoerebadaude-
lagaineratudu: «ETAren
presoen aldekoak eta

hauen hurbilketa eska-
tzen dutenak» eta talde
erregionalistarenarabe-
ra,«honekherritarrakas-
pertuetanekatzenditu».

Txirrindularitza
Txirrindularitzako li-

zentziak egiteko eskae-
raorriakIamoteneaneta
KateaBiken eskura dai-
tezkeela jakinarazi du
Gure Txokoa Elkarteak.

Inauterietako
prestaketak
Kaldereroetakopres-

taketakortzegunetaor-
tziralhonetan,hilak9eta
10, eginen dira, 20:00-
etanMusikaEskolan.Eta
inude eta artzainenak
otsailaren 15 eta 17an,
20:00etanEztegarapilo-
talekuan. Bazkarirako
txartelakentsaioegune-
an egonen dira salgai.

Xorroxin ibiltaria
RIcardo Barojan
Xorroxin irrati ibiltaria

Ricardo Baroja ikaste-
txeanegonendaastear-
te honetatik ortziralera.
Astearte eta ortzegu-
nean, 09:30etik 16:10-
eraarikodiraetaAsteaz-
kenetaortziralean09:30-
etik 13:00etara. Tartean
atsedenaldiak ere egi-
nen dituzte.

BERTSOLARITZA � NAFARROA MAILAKO TXAPELKETA

Taldekako bertsolari
txapelketako saioa
eginen da ortziralean
gaztetxean

Bardoak 2012
txapelketan parte
partzen ari diren
‘Beratarrak’.

ARGAZKIA: LABIAGA IKASTOLA

Larun Ttiki Mendi Taldea saritua
Urtarrilaren 20an Ikastolako Larun Mendi taldeak Nafarroako Mendi federa-
zioaren saria jaso zuen, bere sorreratik, duela ia 40 urte, haur eta gazteen ar-
tean mendi zaletasuna bultzatzeko egiten ari den lanagatik. Ikastolak Mari Jo-
se Errandonearen lanari aipamen berezia egin nahi izan dio.

UTZITAKO ARGAZKIA

Merkataritzari buruz gogoeta egiten
Merkataritzari buruzkogogoetaprozesuparte-hartzaileakaitzinerasegitzendu.
Dagoeneko hiru saio egin dira, azkena astelehen honetan egitekoa zen.
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Bilduren aldeko
botuekin eta
PNVren
kontrakoekin
onartu zen

Aitor AROTZENA
Her r i ko E txeak

2.753.260 euroko diru
sarrera eta irteerak iza-
nen ditu aurten, Bil-
duren aldeko botuekin
eta PNVren kontrakoe-
kin onartutako udal au-
rrekontuaren arabera.
AndraMari Zahar Etxe-
ko aurrekontua, berriz,
700.900eurokoa izanen
da.
Azken urteetan be-

zala,udalarenzorrakon-
tuan hartuz, guttieneko
aurrekontu bat izanen
da, eta inbertsio gutti
eginendira.398.000eu-
ro joanendira inbertsio-
tan, gehiena azpiegitu-
ren mantenurako, au-
zoetako bideakmolda-
tzeko, landatze laneta-
rako eta gutti gehiago.
400.000euro inguru,ai-
tzinetikeskatutakomai-
leguen amortizazioan
joanen da eta kopuru
horretatik 150.000 eu-
ro interesak ordaintze-
ko soil-soilik izanen di-
ra. «Gastu soziala eta
euskararen diru-sailak
mantendudira eta gas-
tu arruntetan eta langi-

legoan jautsi egin da,
56.700euro»”.Udal lan-
gileek lan-zama gehia-
go hartzeko boronda-
tea erakutsi dute eta
gauza aunitz auzolane-
an egiten segitu behar-
kodelaazpimarratudu-
teHerrikoEtxetik,horre-
tarako beharrak azter-
tukodituen lan-taldebat
sortuz.
Halere,aurtenKultur

Etxea eginen da, baina
diru-sail hori ez daage-
ri aurrekontuetan, diru-
laguntzaabenduansar-
tu zelako eta legez, on-
dotikaurkeztubeharde-
lakoaurrekontuenmol-
daketa.

URBANIZAGARRIAK EZ
DIREN LURREN AFERA
Bertze aldetik, lur ez

urbanizagarrien afera
ahalbezainabudomol-
datzekoasmoaereazal-
duduteHerrikoEtxetik.
Azken hiru urteetan lur
horietaneraikitzekoes-
pedienteguziakgeldia-
raziak ditu Nafarroako
Gobernuak, herrian 16
inguru.Lurezurbaniza-
garrianeraikitzekoarau-
dia egitea eskatzendu-
te Iruñetik eta aitzineko
Udalak proposamena
aurkeztu zuen, baina
NafarroakoGobernuak
ez zuen onartu eta al-
daketak proposatu zi-
tuen.Geroztik,POTedo

LurraldearenAntolake-
ta Plana ere onartu da,
eraikitzeko oraindik ere
baldintza gogorragoak
ezartzen dituena. Gai
garrantzitsua da eta
kontuzaztertubeharre-
koa dela aipatu digu
PeioEtxabidealkateak:
«Ezdugupresarekin ibi-
li behar eta behin behi-
neko soluzio bat bilatu
nahizik txapuzabategin,
etorkizuneanherria no-
la garatu behar den ho-
rrek zehaztuko baitu
araudi horrek».

Beti Gazteren
batzarra
Otsailaren 11n, la-

runbatean19:30ean le-
hen de i a ld i an e ta
20:00etan bigarrenean
eginendaBetiGazteel-
kartearenurtekobatzar
nagusia. Joan den ur-
tekoakta irakurri eta,bi-
dezkoabada,onartuon-

dotik, iazko ekitaldiak
eta kontuen balantzea
eta aurtengorako pres-
tatu diren ekitaldiak eta
aurrekontua aztertuko
dira. Kuoten egunera-
tzeaz, askotariko infor-
mazioaz eta zuzenda-
ritza batzordearen be-
rritzeazarituondotikes-
kari-galderen txanda
izanenda.Bukatutako-
an, lunch ttiki bateskai-
nikodaelkartearenego-
itzan bertan.

Ezkontza eta hileta
zibilen ordenantza
Ezkontza zibilak eta

hildakoen aldeko agu-
rrak edo omenaldi zibi-
lak arautzeko ordenan-
tza behin betikoz onar-
tu du Udalak, inork ez
baitu alegaziorik aur-
keztu. Herriko Etxean
etaarkupetanarrozabo-
tatzea debekatzen du,
bertzeak bertze.

Edoskitze taldeak
berendua
Otsailaren 9an, or-

tzegun arratsaldeko
18:30eanEdoskitzeTal-
deakberendubatanto-
latu du Koskonta Bide-
ko 7ko bigarren pisuko
udal aretoan. Bularra
ematen ari diren ahalik
eta ama gehien biltze-
ko asmoa dute, edos-
kitze naturalaren alde-
kopublizitateaegiteko.
Agertzen direnen arte-
an liburu bat zozketa-
tuko da.

Psikomotrizitate
ikastaroa
Otsailaren11n, larun-

bat goizeko 09:30etik
14:00etaraBizitzakoatal
desberdinetako psiko-
motrizitateheziketa for-
makuntza ikastaroaes-
kainikodaKoskontaBi-
deko udal aretoan.

LESAKA

ARGAZKIA: FOTO GOIKO

San Antoneko erromeria euripean
Euriari aurre eginez, San Antoneko erromeria ospatu zen Endara auzoan. Ha-
lere, eguraldi hezeak eta goizean bota zuen euriak normalean San Anton egu-
na ospatzen duen jende aunitzen gogoa zapuztu zuen eta azken urteetan bai-
no jende guttiago hurbildu zen. Beti Gaztek antolatutako mendi ateraldian 20
bat lagun joan ziren.

HERRIKO ETXEA � IAZ BAINO GUTTIXEAGO

2,7 milioi euroko
aurrekontua
izanen du Udalak
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INAUTERIAK � INAUTERIAK OTSAILAREN 16TIK 21ERA

Hurbiltzen
ari zaizkigu
inauteriak!
Ortzegun
Gizenak
emanen die
hasiera

Irune eta Itsaso
OrtzegunGizen egu-

neanLandagaineskola-
ko ikasleek antzerkiak
eginen dituzte eta ho-
rrelaemanenzaiehasie-
rainauteriei.Eguraldiona
izanezgero,herrianbar-
na auzoz-auzo ariko di-
ra antzerkiak egiten, eta
eguraldiak laguntzen ez
badu, berriz, frontoian
eginen dituzte. Ondotik
berendua izanen dute
plazanGurasoElkartea-
ren eskutik.
Otsailaren 17an, or-

tzirala, 18:30ean Gezu-
rrezkoprintzeaantzezla-
na (bakarrizketa) izanen
daKulturEtxean.Antzez-
lana ordaintzeko sarre-
ra ttiki bat ordaindu be-
harko da; helduek 5 eu-
ro eta 16 urtetik beheiti-
koekdoan.Ondotikpin-
txodastaketaizanenda.

Otsailaren19tik aitzi-
neraohikoekitaldiakegi-
nen dira: kinto bestak,
eskea eta mozorro eta
karroza desfilea. Xehe-
tasungehiagoaldizkari-
ko gehigarrian.

Sagardoa salgai
Gazteek sagardoa

paratudutesalgai,sagar-
dobotilaeurobatean.In-
teresa duenak 676
249489 telefonora dei
dezala (Garazi).

Sagardotegira
irteera
Aitzinekourteetanbe-

zala, aurten ere gazteek
sagardotegirairteeraan-
tolatudute. Akarregi sa-
gardotegira izanen da
(Hernani) martxoaren
17an, baina otsailaren
26a baino lehen izena
eman beharko daHerri-
koOstatuan,20euroor-
dainduz. Autobusa
13:00etanaterakodahe-
rritik eta 03:30ean iza-
nendaitzulera. Autobu-
sa betetzen ez bada, ez
da irteerarik eginen.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

‘Finlandia’ programan publiko
Urtarrilaren 31n Andre Mari dantza taldeak egindako deialdia zela eta, 55 herri-
tar ETB1ekoFinlandiaprogramara joan zirenpublikogisa. Egunhorretangraba-
tutakoa otsailaren 5ean emititzekoa zen.

ARGAZKIAK: FERNANDO OLAETXEA

Mendi irteerak
Urtarrilaren 22an San Antonera egin zuen irteera Zapingorri mendi taldeak eta
25 lagun animatu ziren. Urtarrilaren 29an, berriz, urtero bezala Sunbillako inau-
terietara oinez joan ziren. 19 lagunek egin zuten itzulia eta ondotik giro ede-
rrean Larraburuan bazkaria egin zuten.
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ARANTZA

GIZARTEA � APIRILAREN 21EAN

Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsek ikuskizuna
eskainiko dute Beran Pelle Ttikiren alde
Pelle Ttiki haur
eskolak sei
ikasle ditu

Nerea ALTZURI
Sortuz geroztik, He-

rriko Etxeak eta gura-
soek irautearen aldeko
apustua egina dute eta
horretan burubelarri la-
nean ari dira. Iaz, Po-
rrotx eta bere lagune-
kinegunpasaederraan-
tolatuzenhilabetehone-
tan eta babes ederra
izan zuen egitasmoak.
Aurtengoerronkahaun-
diagoa da. Heldu den
apirilaren21ean,Pirritx,
PorrotxetaMariMotots
pailazoaketaberen tal-
dearen Zazpikoloroa
azken lana taularatuko
da Berako Eztegara
frontoian Pelle Ttikiren
alde. Momentuz, egu-
naurrutixamardagoeta
informazio gehiago ja-
so ahala (sarreren sal-
menta puntuak eta
abar), tarte honetan
emanen dugu. Koldo-
bike Gorostiza hezitza-
leabertandela, ikastur-
te honetan sei ikasle
daude haur eskolan.

Inauterietan bete-
betean!
Honez gero, iraga-

rriakditugubainasekula
ezdasoberaizateninau-
terikontuakoroitaraztea.
Ortzegunhonetan,otsai-
lak9,mozorrosaltsaha-
sikodaetaigandegoizal-
dera bitarte batek baino
gehiagokbestaarrastoa-
rekin jarraituko du.
Bakoitzarentzat bere

herrikoak izatendiraho-
berenak… eta herriko
bestak nahiz inauteriak
aukeratzeko emanda,
edonork dudatuko luke.
Ahal duenak eta gogoa
duenak,bete-beteanos-
patzen ditu bi data sei-
nalatuak…Orain,ordea,
inauteriakditugu.Berta-
ko eta ingurukoentzat
erakargarriak izatendira
egun hauek eta batez
ere, larunbatean biltzen

da jende gehien. Hiru
egunekoegitarauanmur-
giltzear daude herrita-
rrak. Mozorro Xurien
ardura izaten da inaute-
rien antolaketa baina
erran beharrik ez dago,
herritarren borondate,
harrera eta eskupekoari
eskeraitzinegitenzaiela
gastuei.
Mozorro Xuriak, hel-

duak nahiz gaztetxoak
puxka-puxka ibiliko di-

ra. Ortzegun eta ortzira-
lean,baserrietanetahe-
rrikaxkoan,hurrenezhu-
rren, helduakibilikodira;
gaztetxoak,berriz,ortzi-
ralean hasita. Hori bai,
eskolakolagunek,ortze-
gunean Mozorro Xurien
bisita jasokodutegoize-
an eta kolorezko bizka-
rreko eleganteak prest
dituztenez, bizkarrean
paratuko dizkiete. Arra-
tsaldez, eskolan mozo-
rro besta izanen dute.
Ortziralean, Burlada

jatetxean emakumeen
afaria izanenda;Aterpe-
an, berriz, Sebastian Li-
zasoeta JexuxMari Ira-
zurekinbertsoafaria.Eta
gauerditikaitzinera,ber-
takomusikaria denMo-
destok arratsa alaituko
du gorapean.
Larunbat arratsalde-

an, haur mozorrotuen
desfilea eta berendua
eginen dira. Mezondo-
an,MozorroXurienarte-
koherrikiroldesafioaiza-
nen da. Agian, ilunaba-
rrean, Mozorro Beltzen
agerraldia izanen da,
auskalo! Eta arratsean
gorapean, Hobenauke
taldearekin dantzaldia
izanen da.

ARGAZKIA: ITXASO ALEMAN (EHNE)

Baratze ekologikoaren ikastaroaren arrakasta
Argazkian ageri diren hauetako bati baratze ekologikoaz zerbait galdetuz gero,
seguru erantzun egokia emanen lukeela. Horretaz ikastaroa jaso berri baitute
Manu Esparzarekin, EHNE sindikatuaren eskutik. Tailer honek herritar gehiago-
ren arreta ere bereganatu du eta seguruenik martxoan baratzegintza ekologi-
koaren inguruan bertze ikastaro bat antolatuko da, hau ere Manu Esparzarekin.
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IGANTZI

KIROLA � UDAL KULTUR BATZORDEAK ANTOLATUTA

Nafarroako bi xake txapeldunek
erakustaldia eskainiko dute Igantzin
Antolatzaileek
eskualdeko
xakezaleak
gonbidatu
dituzte

Joxean ORTEGA
Xakean punta-pun-

tan ari diren Unai Gar-
bisuetaMikelOrtega jo-
kalariak herrian izanen
ditugu otsailaren 26an,
igandean. Biltokin edo
eskolan izanen dira,
11:00etatik aitzinera.
Unai Garbisuk pal-

mares bikaina du gibe-
letik: Nazioarteko Mai-
sua da, Nafarroako
Txapelduna, 1999ko
EuskadikoTxapelduna,
1995eko Espainiako
Txapelduna gazteen
mailan,Espainiamailan
30 onenen artean da-
go, xake jokalarien abi-
lidadea neurtzen duen
ELO metodoaren ara-
bera, 2.444 puntu ditu.
Mikel Ortega, berriz,

Espainiako12urtezazpi-
ko mailako txapelduna
da. Garbisu zein Ortega
OrvinaXakeElkartekoki-
deak dira eta gure he-

rritik pasako dira euren
jokoarekinharritutauzte-
ko asmoz.
Simultanea izeneko

partidak jolasten hasiko
dira: beraietako bat
agertzen direnen aurka
aldi berean ariko da (50
aurkarien kontra aritzen
ahaldira!).Gero, itsumo-
dukopartidabat jokatu-
kodute;Unai,begiakes-
talita, bertara hurbildu-
kodenausartbatenaur-
kaarikoda.Partidapan-
tailahaundianikusikodu-
gu eta Mikelek komen-
tatuko digu.

Ikuskizun itzel hone-
taz disfrutatzeko ez da
xake jokalari aparta izan
behar: jokoa gustukoa
izatea eta aritzen jakitea
nahikoa litzateke. Adina
ere ez da oztopoa iza-
nen, 6-99 urte bitarteko
guztiak etortzenahal di-
ra eta.
Bortzirietakoxake-za-

leak Igantzira gonbida-
tu nahi ditugu, ea guzti-
en ar tean munst ro
hauek zailtasunean pa-
ratzenditugunetaauska-
lo, ea norbaitek partida
irabazten dien!

Biltokiko
zuzendaritza berria
Biltoki elkarteak zu-

zendaritza batzordea
berritudu.Hamabi lagu-
nek osatzen dute ba-
tzordea eta urtero erdia
berritzenda.Horixeegin
zutenurtarrilaren21ean.
Idoia Urtxegi presiden-
tea, Rosa Sein diruzai-
na eta Jabier Telletxea,
Miren Mitxelena, Aitor
Almandoz eta Xabi Al-
mandoz bokalak junta-
tik atera dira eta horien
ordez, ondoko hauek
sartu dira: Ana Irigoien

lehendakaria izanenda,
Jone Urtxegi diruzaina
eta bokalak Beñardo
Petrikorena,XabiAran-
guren, Jose Luis Sein
eta Gaspar Sein. Ber-
tzeurtebatez,zuzenda-
ritzansegitukodutenak
hauek izanen dira: Iban
Txoprena lehendaka-
riordea, AmaiaGoiene-
txediruzaina, Sonia Ta-
berna idazkariaetaMa-
ri Karmen Etxeberria,
Urtzi Loiarte eta Mikel
Urtxegi bokalak.
Zuzendaritzabatzor-

dea aldatzeaz gain,
hainbatgai izanzituzten
hizpideBiltokikobatza-
rrean.Horienartean,el-
kartean Internet para-
tzeaerabakidaetaweb
orria egitea ere propo-
satu da.
Olentzerorengaiaere

mahaigainean izanzen.
Bere garaian, Biltoki el-
kartea izanzenOlentze-
roantolatzenhasi zena,
eta gerora bertze elkar-
teekinelkarlaneananto-
latzeari ekin zion. An-
tolaketa lana berriz Bil-
tokiren esku gelditzea
proposatu da, eta ber-
tze elkarteen laguntza-
rekin eginen luke.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA
Unai Garbisu xake jokalariak Euskal Herrian zein estatuan hainbat garaipen eskuratu ditu.
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SUNBILLA

Afarira joan
nahi duenak
otsailaren 19a
baino lehen
apuntatu behar
du

Maider PETRIRENA
Otsailaren27aSaha-

rar Errepublika Arabiar
Demokratikoaren alda-
rrikapenegunada.Due-
la 35 urte aldarrikatu
zuen saharar herriak
errepublika, 1976ko
otsailaren 26an Espai-
niako azken soldadua
Saharatik atera eta hu-
rrengo egunean, hain
zuzen. Eta hori modu
berezian gogoratu nahi
izaten du Saharaztan
taldeak.
Urtero eskualdeko

toki bat aukeratzen du
ekitaldiak egiteko eta
aurten,Sunbillaaukera-
tu du. Otsailaren 24an

eginen da besta,Saha-
ra sahararrentzat lelo-
pean.

EGITARAUA
Arratsaldean hasiko

d i r a ek i t a l d i ak .
17:00etanhaurrendako
jokoak izanendira fron-
toian.Ondotik,18:30al-
dera, elkarretaratzea
eginendaplazanSaha-
ra sahararrentzat lelo-
pean. 19:00etan Saha-
ra okupatura brigada
izenburupean hitzaldia
izanen da Erratzuko
gazteeneskutik.21:00-
etanafariaeskainikoda,
eta saharar erara egin-
dako couscousa das-
tatzeko aukera izanen
da, bortz eurotan. Afa-
ria irekia izanen da eta
edozein joan daiteke.
Afarirakoapuntatze-

ko ondoko telefonora
deitu behar da: 679
717619.Otsailaren19a
izanen da izena emate-
ko azken eguna.

GIZARTEA � SAHARAZTANEK ANTOLATUTA

‘Sahara
sahararrentzat’
dela aldarrikatuko
da otsailaren 24ko
bestan

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Inauteri ederrak aurtengoak ere
Giroederreanpasatuditugusunbildarrok inauteriak.Urtarrilaren27an33gaztek
eman zioten inauteriei hasiera baserriz-baserri puxkak biltzen. Arratsaldean,
berriz, eskolako haurrek izugarrizko antzerki erakustaldia egin zuten frontoian
taldeka zirkuko pertsonaiak imitatuz. Gauean eta azken hamazazpi urtetan be-
zala, emakumeen afaria egin zen Ulibeltzak Elkartean. 103 emakume elkartu
ginen eta hagitz giro polita egon zen. Urtarrilaren 28an gazteek herrian barna
eskean segitu zuten. Arratsaldean, berriz ere haurrek Ulibeltzak elkartean mu-
sika izan zuten. Urtarrilaren 29an, orgen desfilea egiteko aukera izan zen eta
denborak lagundu egin zigun. Bukaeran, urtero bezala, zerri eta bildots bana
zozketatu ziren. Zerria Joxemi Petrirenari tokatu zitzaion eta bildotsa, berriz,
Migueltxo Jorajuriari. Kasualitatea, baina bi sariak herrian gelditu dira. Inaute-
riei akabila emateko Ulibeltzak Elkartean bazkaria egin zen eta ondotik, Jalis-
ko Band-ek giro polita jarri zuen bertze urteetan bezala.
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Mozorro eta karroza hoberenak
sarituko dituzte merkatariek
Ortzeguneko
triki
poteoarekin
hasiko dira

Nerea TELLETXEA
Inauterien egun ofi-

zialekinbateginezospa-
tuko dira gure herrian
ere inauteriak, otsaila-
ren16etik18ra.Egunez
eguneko ekitaldien be-
rri aldizkariko gehiga-
rrian aurkituko duzue,
baina aipatu, aurtengo
inauterietan Donezte-
barrak Merkatarien El-
karteak bi opari sorta
banatukodituela,mozo-
rro eta karroza hobere-
nei, hain zuzen.

Txirrindularitza
Erreka Kirol Elkar-

teangerozeta txirrindu-
laritzakofederatugehia-
go daude. Aurtengo
denboraldian federa-
tzeko epea ere ireki da
dagoeneko eta bertze
urteetako pausu berak
eman behar dira. Hala
ere, informaziogehiago
behar izanez gero,
www.erreka.org web

orriakontsultatuedoXa-
bierBañaresekinharre-
manetan jarri.

Pilota
Erreka Elkarteak an-

tolatudueneskuzbina-
kakoX.MalerrekakoPi-
lotaTxapelketan184bi-
kote parte hartzen ari
dira.Pilotariguztiakale-
binmailatikeliterabitar-

tekoakdira.Txapelketa-
ko partidak jokatzeko
kanporaketa sistema
erabiltzen ari dira eta

bertzealdaketarikezba-
da, finalak hi-
laren 25ean
izanen dira.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ZALDUA

Erreka nor baino nor Txapeldunen Fasean
Dagoeneko badakigu zein talde egonen diren Errekarekin batera aurtengo Txa-
peldunen Fasean:Maristas, Oberena, Cantolagua, Huarte, Anaitasuna, Anaita-
zarraetaBardenas.Zortzihauenarteanlehenbiziko lauekasteburubakarreaneraba-
kiko dute Liga Txapelduna nor izanen den. Apirilaren 14an eta 15ean Uharten
jokatuko dira lau talde hoberenen arteko finalerdia eta finala. Ea Erreka hor
ikusteko aukera dugun!

HONDAKINAK

Hiri
Hondakinen
Mankomunita
teko otsaileko
zozketa
TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak,
BortzirietakoHiriHon-
dakinenMankomuni-
tateaketaMalerreka-
koMankomunitateak
etxez-etxebanatuta-
ko egutegiek duten
zenbakiarekin, otsai-
leko zozketa egin da
eta hauxe da zenba-
kisariduna:1.574.Sa-
ria bi lagunendako
bazkaribat izanenda,
Elbeteko Posadan.
Aipatu,bertzalde,ur-
tarrilean ez zela zen-
baki sariduna atera.
Hilabete hondarrean
bukatu zen epea, eta
beraz, orain ezin da
sariaeskatu.Otsaile-
kozozketarensaridu-
nak hilaren 29a bai-
no lehendeitubehar-
ko du Bortzirietako
Mankomunitatera:
948 635254. Zenba-
ki sarituak www.bor
tziriakzabor.comweb
orrianargitaratukodi-
ra, eta TTIPI-TTAPA-
renMerkatuTtikiaata-
lean ere bai.

Ba al zenekien…
2011ko abenduan, 56 langabe gehiago zeude-
la herrian 2007ko abenduko datuekin konpara-
tuz?EnpleguBulegoarenarabera, 2011honda-
rrean 101 herritar zeuden lanik gabe; 2010 hon-
darrean96doneztebarziren;2009an84herritar;
2008an 72 doneztebar eta 2007an 45 herritar.

?
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Joare soinuek giro ederra ekarri dute
aurten ere inauterietara
54 joaldun bildu
dira
Astelehenean
Iturenen

Arkaitz MINDEGIA
Pasatu berri dira

hainbertzeesperatudi-
tugun inauteriak, giro
ederrean,gainera.Egun
asko izandu dira, baina
egunero besta, irri, soi-
nuetadantzazestali di-
ra gure herriko xoko
guztiak.
Ortzegunarekin hasi

eta hurrengo igandera
arte izandu ziren, tar-
teangorputzari atsede-
naldi ttiki bat emanez.
Egunik ospetsu edo in-
dartsuenak astelehen
eta asteartea izandu zi-
ren. Astelehenean Itu-
renen izaten da hitzor-
dua jarria, eta Aurtizko
eta Zubietako joaldu-
nek egiten diete berta-
koei bisita,mozorro eta
karrozekin batera. Eta
aurtengoan joaldunpa-
rrasta izandudira,berta-
ko 22 joaldun, Aurtizko
14etaZubietako18, tar-
tean IturengoHartzabe-
re zaintzailearekin ere
bai. Karroza eta mozo-
rro politak ere ikusi zi-
ren,erraterako, itsason-
tzibat,Aurtizkosuhitzai-
leak, Aurtizko Borda-
txo,emakumeak hil eta
mundua akitu... Mozo-
rroetan, berriz arran-
tzaleak, faisan gisako
emakumeak...
Asteartean Zubieta-

ko herriaren eguna izan
zen eta han ere kua-
drilla galanta bildu zen,
joaldunak,adibidez,de-
netara66,bertakoak24,
Aurtiztik 16 eta Ituren-

dik 26. Aurreko egune-
ko karrozez gain, be-
rriak ere ikusi ziren, Zu-
bietakoBarbiebere as-
toa eta zakurrarekin,
haurbatzukkaiolansar-
tuta...Giroederraegon-
duzenbi herrietan, bai-
na,aipatu, joaldunenbi-
sitaren aitzinetik, Aur-
titzen ere besta ttiki bat
izaten dela.

Momentu politak
izan dira, joaldunen el-
kartzearekin, ez ohiko
txokoetan joareeta joal-
dunak ikustean... Bi
egun hauek pasatu on-
dotik bertze egunetan
ere joare soinuak en-
tzuten dira. Aurtitzen,
adibidez, asteazke-
nean eskean ibiltzeko
bertako neska gazteek
joareak jarri zituzten.
Bi egunetako atse-

denaldia egin ondotik,
iturendarrak joan den
larunbatean ere besta
eguna izan zuten, kon-
tuenegunadeitzendio-
tena. Egun horretan,
dantzari,bertsolari, aiz-
kolari etaFrantxiskoren
doinuekin eman zioten
amaiera inauteriei.Aur-
titzen, berriz, larunbat
gaueanelkarteanzaha-
rrenafariaegitekoazen,
etaJoxeanjel akordeoi-
lariaren musika doinu
artean segurugiro ede-
rra sortu zela. Hurren-
go egunean, beston-
doarekin, kontuak egin
etabazkariarekin inaute-
riak agurtzekoak ziren.

Urrezko aizkora
Ander Erasun aizko-

laria Urrezko Aizkoran
partehartzenarida,Le-
zaungo Lopezekin bi-
kotea osatuz. Berriki,
finalerdietarapasatudi-

ra, Arbizun Olasagasti
etaTxapartegikanpora-
tuta.

ITUREN

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA
Adin guztietako herritarrak ikusi ditugu joareak soinean.

Pulunpa eskola
Astelehen honetan,

otsailak 6, akitzekoa

zen,herrikoeskolanau-
rrematrikulazioa egite-
ko epea.
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Euripean izanagatik
joaldunen harat
honaten arrimuan
inauteri ederrak
izan dira
38 lagun izan
dira aurten
gazteen
elkartean

Fermin ETXEKOLONEA
Euria ere ez da ozto-

po izan inauterietan giro
ederrasortzekoetainau-
teriak arrut ongi joan di-
rela esatea ez da gezu-
rra. Larunbateko afaria-
rekin hasi zen inauterie-
tako martxa somatzen.
Igandea azken pres-
taketak egiteko apro-
betxatu zen eta astele-
henean Iturenera ohiko
bisitaeginzutenjoaldun,
karroza eta beste herri-
tarrek.Zubietatikhiruka-
rrozajoanzirenIturenera
eta giro polita sortu zen.
Asteartea euripean

pasatu genuen, eta be-
harbada horregatik, au-
rrekourteetanbainojen-
degutxixeagoetorri zen
bisitan. Halere, joaldun

eta mozorro asko ikusi
genituen,haur,gazteeta
heldu.
Aurtengoan38 lagun

bildudiragazteenelkar-
tean,joandenurteanbai-
no bat gehiago, eta ho-
riek izan ziren asteazke-
narekinkontuakegiteko
bildu zirenak. Kontuak
ere ongi atera ziren eta
joan den larunbatean
sobranteekin afaria egi-
tekoa zen.
Bestetik, aipatzekoa

da, jende asko pasatu
dela elkartetik otorduak
egitera. Asteartean,esa-
terako, goizean goizetik
mugimenduhaundiaizan
zen eta Patxiku, Maria,
Mertxe,MarijoseetaFlo-
ritak lan asko eta ongi
eginzuten.Modestokere
bere akordeoia soinean
ederki bete zuen lana.

‘EUSKARAZ BIZI NAHI DUT’
Kontseiluarenekime-

nez, inauterietanEuska-
raz bizi nahi dut zioen

pankarta bat ere egon
da herrian. Euskararen
aldekokanpainarenbar-
neekarrizutengureraeta
hemendikTolosakoinau-
terietara eramatekoa
omen dute.

KONTROLAK
Foru Polizia ere nor-

malean baino gehiago
etorridainauterietan,ba-
tez ere asteartearekin.

Herrian zein auzoetara-
kopistetankontrolak ja-
rri zituzten eta horrekin
jendeakexusomatudu-
gu, deseroso egondire-
la esan baitigute.

Haur Hezkuntzako
eskola
Aurreko alean aipatu

bezala, Udalak herrian
Haur Hezkuntzako es-
kola irekitzekoproposa-

mena eskua artean da-
rabilki. Urtarrilaren 20an
bilera egitekoa zen gu-
rasoekin baina oraindik
ere informazio gehiago
eman nahi du eta beste
saiakera bat egin. Sola-
saldia Malerrekako es-
kola ttikietako koordi-
natzailearekineginenda,
bainalerrohauekidazte-
rakoan eguna oraindik
zehaztu gabea zen.

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Inauteriak akitu direla, hurrengo urtekoetarako gutxiago gelditzen dela esan beharko dugu!



Zuraren sektorearen etorkizune-
ko erronkak: Lanbide Heziketa-
ren parte-hartze aktiboa izenbu-
rupean, egurra, altzariak eta kor-
txoarekin zerikusia duen lan arloa
izan zuten hizpide Ficoban elkartu
ziren tekniko, enpresari eta irakas-
leek. Gai ugari jorratu zituztengoiz-
arratsaldez. Zehazki, zuraren sek-
torearenetorkizunaetakualifika-
zio-beharretaz aritu ziren Mª Jose
Madariaga,LanbideHeziketakozu-
zendaria eta Amaia Barrena, Berri-
kuntza eta Elikagaien Industriako
zuzendaria.Zurarenerabilerazari-
tu zen Fermin Olabe, Nafarroako
Gobernuaren Oihan Kudeaketako
burua. Lanbide Heziketa berriaz
arituzirenIzaskunZabala,KEI-IVAC-
eko Kualifikazio Arloko koordina-
tzailea eta Fernando Izaga, Itsas-
mendikoi-kozuzendariteknikoa.Eta
goizekoaribukaeraemateko, lautal-
detanbanatutahonakogaiakazter-
tu zituzten: Oihangintza, Zura ja-
torrian bertan sailkatzea eta
estandarizatzea, Enpresak eta
prestakuntza eta, Lanbide Hezi-
keta, Unibertsitatea eta zentro
teknologikoak.
Arratsaldean, Zura eraikuntzan:
sektorerako beharrezko apustua
gaihartuta,mahai-inguruanarituzi-
ren INIAko Juan Ignacio Fdez. Gol-

fin,KordobakoUnibertsitatekoMar-
taCondeetaNafarroakoUnibertsita-
tekoZur Katedrako zuzendaria den
JoséManuelCabrero.Ondotik,egi-
tura-erabilerarakozurakezauga-
rritzeko proiektuaren aurkezpe-
na egin zuten Bidasoa Institutuko
Mari Jose Barriolak eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Mendietako eta
Natura Inguruneko zuzendaria den
JulianUnanuek.Honenondotik,goi-
zeko azken partean egindako tal-
de-dinamiken ondorio eta laburpe-
nakazalduzituenJesusMariCaballe-
rok,TolosakoPaperEskolakoirakas-
leak. Eta egun osoko jardunaldiari
bukaera-ekitaldian hitzegin zuten
Carlos Crespo, Lanbide Heziketa-
ko eta Etengabeko Irakaskuntzako
sailburuordeak,JavierRuiz,Plangin-
tza eta Enpleguko sailburuordeak
eta Jon Azkue, Arrantza eta Elika-
gaien Industriako sailburuordeak.

Hutsune handiak
Sektoreak dituen gabezien artean
dagooraindikezdela zuramendian
bertan sailkatu eta estandaritzen.
«Gainera, 2012tik aurrera Europa-
ko normatibakCE zigilua behartuko
duegituretanerabilikodenzuraneta
lan handia dugu egiteko» azpima-
rratu du Jose Ignacio Iruretagoiena
zuzendariak. «Horretan ari gara bu-

Egurraren
ondasuna
elkarrekin bideratzen

Zuraren sektoreari buruzko lehenbiziko lan jardunaldia egin
berri da Bidasoa Institutuak antolatuta Irungo Ficoban. Ehun
pertsona inguruk parte hartu dute, manera batean edo beste-
an zuraren sektorean zer esan handia dutenak. Hala, institu-
zioetako ordezkariez gain, zuraren sektoreko punta-puntako
profesionalak, enpresak eta elkarteak, Zentru Teknologikoak
eta Autonomi Erkidego desberdinetatik etorritako unibertsita-
te eta ikastetxeetako irakasleak bildu ziren.

Egitura-erabilerarako zurak ezaugarritzeko proiektuaren aur-
kezpena. Julian Unanue, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako
eta Natura Inguruneko zuzendaria eta Mari Jose Barriola, Bidasoa
Institutuko irakaslea eta proiektuaren koordinatzailea. Proiektu ho-
nek berebiziko garrantzia du sektore osoaren etorkizunarentzat.



ru-belarri, egitura-erabilerara-
kozurakezaugarritzekoproiek-
tua lantzen». Oraingoz aler-
tzeekin eginen dute azterketa
eta, besteak beste, CE zigilua
lortzekobeharrezkoakdirenen-
tsaioak, erresistentzia probak
eta egurraren karakterizazio
prozesuak basotik hasita lan-
dukodituzte. Eta ez hori baka-
rrik,«arbolabotatzerakoanilar-
giakegurrarenkalitateanizaten
ahal duen eragina ikertuko da
iraunkortasun eta hezetasuna-
renfrogaklaborategianeginez»
dio Marijose Barriola proiek-
tuaren koordinatzaileak.

Ondorioak eta
etorkizunerako lanak
Garrantzia handia eta balora-
zioezinpositiboagoaegindio-
te Topaketari eta, bereziki, tal-
deetan egindako lanari. «Oso
aberasgarria izan da» dio Ma-
rijose Barriolak. «Talde bakoi-
tzean estamentu desberdine-
tako jendeak parte hartu ge-
nuen eta hori aberasgarria da
oso. Irakasleetan, adibidez, le-
henaldiz elkartu ginennekaza-
ritza,zurgintza,altzarigintzaeta
eraikuntzaetaobra zibilekoes-
pezialitateetanaritzengarenak».
Etorkizunari begira, Lan Topa-
keta honek balio izan du age-
rian uzteko zeinen garrantzit-
suadenharremandinamikabat
abiatzea modu iraunkorrean,
eta dinamika horretan inplika-
tuko dira ikastetxeak, enpre-
sak, instituzioak,unibertsitate-
ak eta zentru teknologikoak.

www.fpbidasoa.org

Irekiera ekitaldia
Ezkerretik eskuinera Jose Antonio
Santano Irungo alkatea, Isabel Ce-
laáEusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa sailbu-
rua; Gemma Zabaleta Lan eta Gi-
zarte Gaietako sailburua eta José
Ignacio Iruretagoiena Bidasoa Ins-
titutuko zuzendaria.

Jarraipen handia. Komunikaziorako teknologia berrietaz baliatuz, zuzenean streaming bidez zabaldu zen jardu-
naldia (www.hiru.com/topaketak) helbidean. Jardunaldien materiala ere eskuragarri izanen dira helbide honetan

Fermín OLABE | Nafarroako Gobernuaren Oihan Kudeaketarako burua

«Guztion arteko interkomunikazioa funtsezkoa
da eta Jardunaldi hauek lagungarri izan dira»
«LanTopaketahauekoso interes-
garriak izan dira». Horiexek izan
dira Fermín Olabe, Nafarroako
Gobernuaren Oihan Kudeaketa-
rako buruaren lehendabiziko hi-
tzak. «Izan ere, hainbat erakun-
de elkartu ginen ikuspuntu des-
berdinetatik zuraren sektoreak
duen egoeraz hitzegiteko. Admi-
nistrazioak, zentro teknologiko-
ak,prestakuntzazentroaketaera-

kunde sektorialak. Nafarroako
Ikuspegitik azpimarratu nahi izan
genuenzurarenerabileraetaoiha-
nenaprobetxamendu jasangarria
sustatzea garrantzitsua dela oso,
eta baita mendien planifikazioa
eta zertifikazioa.Zentzuhorretan,
gizarteari orohar eta eragileei be-
reziki transmititubehardieguzen-
baterainokoabantailakdituenzu-
raren erabilerak». Fermin Olabe Velasco
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OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 10ETIK 12RA

Ostiraleko
bazkariarekin
hasiko dira hiru
eguneko inauteriak
Larunbatean
dantzaldia
izanen da
Modestorekin

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Inauteri egunofizialei

aurre hartuz, asteburu
honetan ospatuko ditu-
gugureaninauteriak,or-
tziraletik igandera. Tarte
horretan, gisa guztieta-
ko mozorroak ikusteko
aukera izanen dugu. Ai-
tzineko urteetan, erizai-
nak eta gaixoak, mojak,
pailazoak,hippie-ak,to-
reroak, bakeroak, dan-
tzariak, trafikoko langi-
leak... Denak elkarrekin
ongi pasatzen ikusteko
aukera izan dugu eta ea

aurtengoan nor hurbil-
tzen den.
Ostiralean, otsailak

10, bazkaria izanen da
HerrikoOstatuanetaon-
dotik, etxez etxe, gaz-
teak eskean ibiliko dira
herriko trikitilariekin.
Gaueanafaria izanenda
Herriko Ostatuan.
Larunbatean,otsailak

11,HerrikoOstatuango-
saria izanen da eta be-
hin indarrak hartuta, es-
keanibilikodira.Bazkal-
tzerako Herriko Ostatu-
ra bildukodira berriz eta
gero, eskean segituko
dute. Egun osoan, Itsa-
so eta Irune trikitilariek
alaituko dituzte bazte-
rrak. Gauean, Herriko
Ostatuaneginendenafa-
riarenondotik,Modesto

akordeoilariarekin gau-
pasa izanen da.

Inauteriak behar be-
zala agurtzeko, igande-

an,hilak12,bazkariaiza-
nen da.

INAUTERIAK | otsailaren 10etik 12ra

LANA � 1.307 LAGUN ZIREN URTARRIL HONDARREAN IZEN EMANAK DONEZTEBEN

Inoiz baino langabetu
gehiago ditu eskualdeak
Ilbeltzean
% 8,92 igo da,
Nafarroa osoko
bulegoen artean
igoera handiena

TTIPI-TTAPA
2011. urte bukaeran

1.200 langabetuzeuden
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izenemanak.
Hilabete beranduago
107gehiagodira,1.307.
Langabeziko datua

ematen hasi zirenetik
eskualdeak izan duen
kopururikhandiena.Na-
farroan aunitz igo da
langabezia,%6,82,bai-
na eskualdean oraindik
bortitzagoa izan da
igoera, %8,92koa, Na-
farroa osoko bulegoen
artean handiena.
Urtarrilean 277 kon-

tratueginzirenDonezte-
bekoEnpleguBulegoa-
ren bitartez, horietatik
34 bakarrik izan ziren
mugagabeak.

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
somatu da gehien lan-
gabeziaren igoera,
535etik 590era igo bai-
ta langabetukopurua il-
beltzean, eta adin tarte
horretako emakumeen
artean ere, abenduan
baino 49 gehiago dau-
de langabezian,566de-
netara. 25 urtez behei-
tiko emakumeetan ere
62tik 67ra igoda langa-
betu kopurua eta adin

horretako gizasemee-
tan artean, aldiz, 86tik
84ra jautsi da.
Lan arloei dagokie-

nez, zerbitzuen arloak
segitzendu langabege-
hien izaten eta urtarri-
lean, gainera, 748tik
825ra igo da langabetu
kopurua arlo horretan.
Industria arloan ere

227tik 240ra igo da eta
era ikuntzan 140t ik
158ra. Nekazaritzan
30etik 31ra igo da lanik
gabe daudenen kopu-
rua eta aitzinetik lanik
egin ez dutenen artean
emandadatubaikorba-
karra, 53 lagun baitau-
de langabezian, aben-
duan baino 2 guttiago.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Duela bi urteko langileen batzarra Saveran.
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK

Klase guztietako
mozorroen artean
giro ederrean joan
dira inauteriak
Bi egunez
ez da otordu
eta musikarik
falta izan

Mattin LARRALDE
Joandenurtarrilaren

20an, ostirala, arratsal-
deko8etanemanzitzai-
en inauteriei hasiera.
Trikitixa eta panderoa-
ren soinuarekin, gaz-
teek mozorroturik he-
rriari buelta eman zio-
ten. Ondotik,afaria izan
zen Hilarion jatetxean
eta musika Herr iko
Ostatuan.
Larunbatean, goize-

an gosaldu etamotorra
beroturikan, gazteak
eguraldiari kontra egi-

tekoherrianbarnapux-
kak biltzen hasi ziren,
akordeoiarekin, Fran-
tzisko zen soinujotzai-
lea.Saldaetaardoaes-
kaini zitzaienetabi txar-
tel eman zituzten etxe
bakoitzean. Ondotik,
bazkaria izan zuten Hi-
larion jatetxean.
Arratsaldez, jende

dezente atera zen kale-
ra mozorrotuta. Klase
guztietako mozorroak
ikusiziren.Lehiaketabat
ere izandu zen, bi sari
banatzeko. Azpimarra-
tzekoa da, neska gazte
batzuek egin zuten la-
na, telebistako progra-
ma baten antzezpena
eginbaitzuten.Osopo-
lita izandu zen. Gero
egin zuten zozketa: bi

afari Hilarion jatetxean
etabizirkuitubainuetxe-
an. Segidan, Herriko
Ostatuanberendua izan
zen, eta dantzatzeko
musika.Giro polita sor-
tu zen. Gauean, berriz,

afaltzera joan zen jen-
dea, herri guztiari irekia
baitzegoen afaria. Eta
bertanurdaiazpikoaren
zozketa izanduzen.Afa-
londoan, musika izan
zen Herriko Ostatuan.

Hurrengo larunbate-
an, urtarrilak 28, mus
txapelketa izan zen
ostatuan. Eta arra-
tsean,afariazgain, kon-
tuak egin zituzten gaz-
teek.

ARGAZKIAK: NERE ETXEBERRIA ETA MATTIN LARRALDE
Inauteri eder hauen ondotik, hurrengo urtekoen esperoan egon beharko dugu orain.
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LEGASA

OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK HIRU EGUNEZ

Ortzegunean hasi eta larunbatean
akituko dira inauteriak
Ortzegunean
inauterietako
lehenbiziko
otordua eginen
da Kuku
elkartean

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, eta

ohiturak mantenduz,
aurtengo inauterigaraia
iritsi zaigu.Batzuk lehe-
nago eta bertzeak be-
randuago ospatu, herri
guztietan ospatzekoau-
kera izaten dugu.
Legasan, asteburu

honetan ospatuko dira
inauteriak, ortzegu-
nean hasi eta larunba-
tera bitarte. Aurten-
goanerehiruegun irau-
nen ditu ospakizunak.
Egitaraua,berriz, hona-
ko hau izanen da:

OTSAILAK 9, ORTZEGUNA
• Gauean, Kuku elkar-
tean eginen den afaria-
rekin hasiera emanen
zaio bestari.

OTSAILAK 10, ORTZIRALA
• Goizean, beheitiko

karrikanpuskakbilduko
dira.
• Ondotik, bazkaria
eginen da Kuku elkar-
tean.
• Arratsaldean, berriz
ere puskak biltzeari
ekinen diote, honako
honetan, goitiko karri-
kan barna.
•Biltzendirenpuskekin
afariaeginendaKukun.
• Ondotik, gaupasa
izanen da elkartean
bertan.

OTSAILAK 11, LARUNBATA
• 12:00etan disfrazen
desf i lea eginen da
herritik barna. Abia-
puntua Kuku elkartea
izanen da.
• 14:00etan bazkaria
izanen da Kukun.
•Ondotikmusika izanen
da.

Depuradorako
lanak
Depuradorako lanak

hasidira.Egunhauetan
topografoak ikustenha-
si gara gure herrietan.
Lehenengo fasearekin
hasi dira eta Narbarte
eta Legasa sartzen di-
ra fase honetan.

INAUTERIAK | otsailaren 9tik 11ra

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkia 2006ko inauterietakoa da eta beheitikoa joan den urtekoa.
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NARBARTE

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 17AN ETA 18AN

Aurten Herriko
Ostatuan eginen
dira inauterietako
otorduak
Agerraldek
alaituko du
aurten ere
ortziraleko
afalondoa

Martin BERTIZ
Inauteriak, amets

egiteko garaia, beste
pertsona edo pertso-
naiaren bat izateko au-
kera. Imajinazioa astin-
du eta egun batzuez
egunerokoa aldatzeko
aukera ezin hobea. As-
mohorrekin edobakoi-
tzaknahiduenarekinai-
legatu zaizkigu aurten
ere inauteriak. Otsaila-
ren 17 eta 18an ospa-
tukodira, ortziral eta la-
runbatarekin.

ORTZIRALEAN AFARIA,
LARUNBATEAN ESKEA
Aurtengo inauterie-

tako otorduak Herriko
Ostatuan izanen dira.
Hala, ostiralean, otsai-
lak 17, afari batekin
emanen zaio hasiera
inauteriei eta ondotik,
Agerralde akordeoila-
riarekingaupasa izanen
da.Animatzendenamo-
zorrotuta agertzen ahal
da.
Biharamunean, la-

runbatean,gosariaegi-
nen da eta jarraian
etxez-etxeherriaribuel-
ta emanen zaio.
Gauean ez da afaria

faltako eta gorputzak
aguantatu arte besta
egiteko aukera izanen
da.

INAUTERIAK | otsailaren 17an eta 18an

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ

Narbarten inauteriak ez dira gaur egun bakarrik ospatzen, argazkian ikus daiteke

1920. urte ingurun ere, inauteriak nola ospatzen ziren. Besteak beste Pakito

Ibargarai, Bentuneko Leontxo Arretxea eta Ontsariko Fermin Oteiza ikus daitezke.

Musinenea etxea
Jakinarazidigutenez,Musi-
neneko etxear i buruz
proiektu baten zirriborroa
ailegatu zaio Udalari. Ber-
tan etxea kultur helburue-
tarakoibiltzekoaukeraage-
ri da. IdeiaZAINFundazio-
ak (ondarearen ikerkuntza-
zentroa)aurkeztua izanda.
Zerbaiten berri jakiten du-
guneanhementxeazaldu-
ko dugu.
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SALDIAS

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 24 ETA 25EAN

Azkeneko inauteriak
izanen dira
Afarietara joan
nahi duenak
abisa dezala
tenorez

Markel LIZASOAIN
Herri guzietakoak

akitu ondotik ospatuko
ditugu inauteriak,baina
gogorik ezda falta; ate-
ra kontuak, Bulgaritik
espres heldu baita ba-
karren bat! Despedida

usaia ere badu, Mexi-
kora martxa duelako
besterenbatek.Koxko-
rro aritu zaigu mutil na-
gusi,etaharkmugitudi-
tu hango eta hemengo
bazterrak. Bilera beha-
rrik ere ez du izandu;
banan-banan joan de-
nengana,eta jendesail-
txo bat bildu du, etxez
etxe ibiltzeko. Otsaila-
renhondarrekoastebu-
rua hartuko dute: ortzi-
rala 24 eta larunbata 25

(26a, maindire artakan
egoteko).
Ortziralean,afariaeta

mus txapelketa izanen
dira,etabiharamunean,
baserrietanetakarrikan
ibilikodiraeskean,Aur-
tizko harrobiko trikitila-
riekin.Murrizketakdire-
la eta, aurten ez daber-
tsolaririk izanen; gaine-
koan, bertakoen kopla
txarrak adituta konfor-
matu beharko du jen-
deak.Ortziralekoeta la-

runbatekoafarietarako,
komeni da Taberneko

etxekoandreei tenorez
abisatzea.

ARGAZKIA: ORERETAKO MAIDER

Mutiko kozkor honek ere ez zituen galdu iaz inauteriak.

MIEL MARI URRUTIA � ERREMONTEA UTZI ETA MEXIKORA DOA

«Mexikon palan
jokatzen probatu
nahi dut»
Aldi batekobadaere, erre-

monteautzi etaemaztearekin
Mexikorabizitzera joateaera-
bakiduMielMariUrrutiak.Hu-
radagoatzelarietanhoberex-
koena, eta Oriamendi enpre-
sak esana dio ateak zabalik
utziko dizkiola. Mexikoko bi-
dea hartzea «erabaki zaila»
izan dela aitortu du Urrutiak.
Etazaila izanenzen,urte fran-
ko egin baititu erremontean.
Duela bederatzi urte egin zu-
en erremonte profesioalera-
ko saltoa, eta lehenagotik,
beste bi urte aritu zen afizio-
natuetan.«Zaila izandudaera-
baki hau hartzea, baina orain

hautsi beharra zen, eta, go-
gorra izandu bada ere, egin
nezakeenhoberenada»,adie-
razi du. Halere, ez du bazter-
tu egunen batean berriz erre-
montean hastea: «Oraindik
gaztea naiz, eta ezin da jakin
berriz hasiko naizen edo zer
eginen dudan. Enpresak
ateak zabalik utzi dizkit».
Azken partidetako bat Oskar
anaiarekin jokatu zuen, Ga-
larretan, eta hagitz berezia
izandu zen familia guziaren-
tzat.
Mexikora joanda, bere bi-

ziak «erabateko buelta» har-
tuko duela uste du: «Garbi

daukat zer egin behar dudan,
eta dena aldatuko da. Orain
artino, erremontetik bizitzeko
zortea izandu dut, lanik egin
gabe, eta orain etapa berria
hasiko dut, goizetik lana egi-
nez. Aiherrik nago proiektu
berriarekin hasteko». Kirola,
ordea, ez du alde batera utzi
nahi, eta Mexikon jarraitzeko
asmoa du: «Erremontea eta
materiala eramanenditut, eta
entrenatzen segituko dut.

Etxetik hurbil badut jokatze-
ko tokia, eta erremonteanari-
ko naiz. Gerora, palan proba-
tu nahi dut, han franko ongi
aritzenbaitira palaz. Entrena-
tutaetakirolaegindaere, txar-
tzeakostaegitenzaiteta,deus
ere eginen ez banu... Ez naiz
geldituko,etazaindueginbe-
har dut». Ibilbide berria Me-
xikoko hiriburuan hasiko du,
familiakoeketa lagunekpres-
tatutako agurra jasota.
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BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 11N

Larunbat honetan
eginen den
gosariarekin
hasiko dira
inauteriak
Goizean
Labaienen eta
arratsaldean
Beintzan ibiliko
dira gazteak

Amaia MINDEGIA
Urtetanospatugabe

egon ziren iñoteak Itur-
Ondo elkartea ireki ze-
nean berreskuratu zi-
ren. Orduz geroztik de-
netarik izan dugu gai
inauterietan: Waze-
mank-ekopertsonaiak,
guardia zibilak, troglo-
ditak,pitufoak,gogoak,
suhiltzaileak… Urtero
gai ezberdinen bat au-
keratu eta horren ingu-
ruan karrozatxoren bat
edo bertze egiten dute
herriko gazteek. Ber-
tzela ere, gelditzen den
jendeanahi duenbeza-
la mozorratzen da. Ea
aurtenzerekinharritzen
gaituzten larunbat ho-

netan, otsailak 11. Itur-
Ondo elkarteko kideek
jendea mozorrotzera
animatudute, nahiz eta
gauean afaltzera baka-
rrik agertu.
Larunbatean, 10:30

airean, gosaria izanen
da Labaiengo Itur-On-
do elkartean. Mozorro-
tutadagoen jendeahur-
biltzendagosaltzeraeta
indarrak hartzera egun
osoan etxez-etxe ibil-
tzeko.Arraultzak, txisto-
rra eta zingarra izaten
dira eguna ongi haste-
kohoberenak.Ondoren
poteoa hasiko da La-
baiengo auzotik, herri-
ko gazteek etxez-etxe
puxkak bilduz. Aurten
Arizkungo Mendiberrik
karrikarronda alaituko
du egun horretarako
prestatutako kotxeen
soinuen laguntzarekin.
Etxebatzuetanedariak,
gazta edo jateko zer-
bait ematen dute, fruta,
arraultzak... 14:00alde-

ra Itur Ondo elkartean
bazkaria izanenda.Arra-
tsaldean baserri ba-
tzuetara joanendiragaz-
teak eta Beintzako au-
zoarierebueltaemanen
diotepuxkabiltzearibu-
kaera emanez.
Ondotik, afaria iza-

nen da Itur-Ondo elkar-
tean. Goizaldera arte,
erran bezala, Mendibe-
rrikalaitukodiguafalos-
tea. Dagoeneko gosari,

bazkariedoafariraapun-
tatzeko zerrenda Itur-
Ondoelkarteanparatua
dago.Eskertzekoa litza-
tekeotorduetaraanima-
tutako jendeaasteazke-
nerako apuntatu izana,
elkartekobatzordeak ja-
kinnahibaituzenbat jen-
dehurbildukodenotor-
duetara, batez ere afa-
rira, gosari eta bazka-
rietan gazteak biltzen
baitira eta urtero kopu-

ru berdintsua direlako.
Bildutako puxken

parte bat bazkarian
ateratzenda,bainaafa-
ria aurretik prestatua
egoten da: zopa, oilas-
ko errea, bildotsa txilin-
dronean eta gaztanbe-
ra izaten da ohiko me-
nua. Puxka gehienak
hurrengo asterako gor-
detzendirahoriekinbe-
rriz afari bat egiteko
gazteen artean.

ARGAZKIAK: JOANA ESTANGA
Gisa askotako mozorroak ikusteko aukera izan dugu inauterietan. Ea aurtengorako zer
prestatzen duten!
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EZKURRA

AZPIEGIETURAK � OBRAK HERRIAN

Bi hilabetez eginen
dira Baztaneatik
Ansoneara doan
bidea zabaltzeko
lanak
Udalak
Mariezkurrena
enpresari
agindu dio lana

Fernando ETXEBERRIA
Joandenurtarrilaren

25eanhasi zirenBazta-
neatik Ansoneara doan
bidea zabaltzeko lanak
egiten.Guztizbeharrez-
koa zen obra hau egi-
tea, bestela, kamioiak
modu arriskutsuan pa-
satzenbaitzirenherriko
eremurik altuenera.
Obra hauek 93.000

euro kostako dira eta
Udalak Mariezkurrena

enpresari esleitu dizkio
lanak. Bi hilabete irau-
nen dute.
Aipatzekoa da, krisi

ekonomikoaren eragi-
na nabaria dela. Izan
ere, Udalak enkantea
egin zuenean hamar
enpresa aurkeztu ziren
deialdira.Horietakoba-
tzuk Iruñekoak, Erri-
berakoak eta Gipuz-
koakoak dira.

Inauteririk ez
Joandenurteanber-

tso afari batekin ospa-
tu ziren inauteriak, bai-
naaurten, jakin izandu-
gunez, ez da inauteririk
izanen.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Argazkian ikus daitekeenez, bidearen zati altuenean malda edo desnibel handia dago.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Eratsungo jubilatuen bazkaria
Urtarrilaren 29anurteroko festa egin zutenEratsungo jubilatuek.Hasteko, herriko
elizanhildakolagunenaldekomezaizanzenetaondotik,Barrankaostatuanbazkal-
du zuten. 22 lagun elkartu ziren, horietako gehienak Arkupeak-eko bazkideak.
Elurrak eta hotzak ez zien bazkari ederra egitea galarazi.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Arkupeak elkartearen hilabeteroko ateraldiak
Arkupeak elkarteak-eko mendi taldeak lehenengo irteera urtarrilaren 18an egin
zuen Ezkurran. Barranka ostatutik abiatu eta Maloa aldera hartu zuten. Erakurri
mendira ailegatuta gosaldu zuten eta eguraldi garbia zela aprobetxatuz, ikuspegi
ederrez gozatu zuten, tarteanDonostia ere ikusiz. Handik Ezkainera jeitsi ziren eta
Olegikobidearisegituz, Iruñarrimenhirreraailegatuziren,Eratsungolurrean.Kaste-
neakobordatikbarna jaitsi zireneta lauorduko ibilaldiarenondotik,herriraailegatu
ziren. Hurrengo hilabeteetarako ateraldi gehiago antolatu dira. Otsailaren 15ean,
Larun mendira igoko dira, martxoan Arizkunera joanen dira eta apirilean Leitzara.
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Ikasturteko
egutegia eginen
dute hilabete
honetan

TTIPI-TTAPA
12eta16urtebitarte-

kogazteakelkartzendi-
tuenGazteTxokokoko-
misioan izenberriaksar-
tu dira. Orain arte, 12-
16 urtekoen gurasoen
izenean, Ana Lujanbio
etaMilaLoiarte,Guraso
Elkarteko Igor Elizegi,
12-14urtekoLuciaEtxe-
berria eta Garazi Loiar-
te eta Gaztetxeko Zuri-
ñeLujanbio izandirako-
misioan egon direnak.
Urtarrilaren 28ko bile-
ran,ordea, lagungehia-
go sartu ziren: Patxi Iri-
barren eta Jose Ramon
Etxegiagurasoakereko-
misioko kide izanen di-
ra, eta Garazik utzi egin
duenez,bestehirugazte
sartukodirataldean.Le-
hendik komisioan zeu-
denak ikasturte bukae-
ran aterako dira.
Orainarte,ping-pong

edo futbolin txapelke-
takantolatu izandituzte,
baina hilabete honetan
egutegia antolatzeko
bildukodakomisioa.Di-
rua lortuz gero, ateral-
direnbateginnahiko lu-
kete.

Asteburuetanzabal-
tzen ditu Gazte Txo-
koak ateak, larunbate-
tan 16:30etik 20:30era
eta igandetan 16:00-
etatik 20:00etara.

Inauteriak gainean,
festarako prest
«Kaixo goizutarra!

Aurten ere zure etxe in-
guruasoinuetadantzaz
alaitzeko gogoz heldu
ga. Astelehenen zehar
baserritanetaastearten
herrin izain gittozo, zu-
re konpainiaz gozatze-
ko prest. Zu ere han
izain zarelakon, jaso
agurberobatmozorron
partez. Laster arte!».
Mezu horixe luzatu die
Mozorroen Taldeak he-
rritarrei, inauteriak gai-
nean dauden seinale.
Aurtengo inauterienxe-
hetasunakaldizkari ho-
netakogehigarrianaur-
kituko dituzue.

UEMAko
prestaketak
Aurreko TTIPI-TTA-

PAn aipatu bezala, aur-
tengo UEMA Eguna
Goizuetanospatukoda.
Ekainaren 9an izanen
da,etaegunguztikofes-
ta izanendenez,hasiak
dira prestaketa lanak.
Herri mailan lantaldea
osatu nahi da eta bile-

rakegitenerehasiakdi-
ra.
Astearte honetan,

otsailak 7, lehenbiziko

bilera egitekoa zen
udaletxean, besteak
beste, helburuez, egi-
tarauaz eta lemaz hitz

egiteko eta jendearen
proposamenak eta iri-
tziak bildu eta lanean
hasteko.

GOIZUETA

GIZARTEA � 12-16 URTEKOEN TXOKOA

Guraso eta gazte
gehiago sartu dira
Gazte Txokoko
komisioan

ARGAZKIAK: MAIALEN UITZI

Eskerrak emateko luntxa
Gazte Asanbladaren XX. urteurreneko egun haundian, lagundu zuten herritarrei
eskerrak eman nahi izan zizkieten gazteek, eta horretarako luntxa eskaini zieten
urtarrilaren 27an Umore Ona Elkartean. Ehun bat lagun elkartu ziren, eta luntxa-
ren ondotik, urteurrenaren harira egindako bideoa ikusteko aukera ere izan zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Xanti Olaizola eta
Mari Karmen
Azpirozen Urrezko
Ezteiak
1961eko abenduaren
30ean elkarri baiezkoa
eman zion bikoteak 50 ur-
teegindituezkonduta.Xan-
tiOlaizolaetaMariKarmen
AzpirozekUrrezkoEzteiak
egin dituzte eta hori ospa-
tzeko urtarrilaren 21ean
Umore Ona Elkartean bil-
du ziren, beraien senide,
seme-alaba,bilobaeta ilo-
benkonpainian.Xantiketa
Mari Karmenek lau seme-
alaba eta bederatzi biloba
dituzte Goizuetan eta Le-
sakan. Lerro hauen bidez
ere, zorionak!
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LEITZA

Gobernuaren
laguntzarekin
erosi du Udalak

JM BARRIOLA
Historia luzeadu Ibe-

roko eremuak. Azken
mendean, Leitzako Su-
teen Aurkako Elkartea-
rena izan dira eraikinak
eta inguruko lur ere-
muak. Elkartea desegi-
teko prozesuan da eta
Udalarekinegindakone-
goziazioaren ondorioz,
Udalak berak erosi du
Nafarroako Gobernua-
ren laguntzarekin. Lau
urte iraun duen prozesu
luzea izan da hau, baina
bukatu da eta herria-
rena da jadanik.
Eremuosoak33hek-

tareako lursaila du eta
ErdiArokotorreak,base-
rriak, ola zaharrak eta
Urumeaerrekarengaine-
ko zubiak osatzen dute
eraikin multzoa. Herriari
227.470,96 euro kosta
zaio eta%30eko lagun-
tza izanen du Nafarroa-
koGobernuarenpartetik.

Otemotz
Otemotzeko erreka-

tik ura ekartzeko lanak
bukatu dituUdalak.Ho-
nekherriarenetorkizuna-
ri begira ur emaria nahi-
koaizateabermatukodu.
Ur-hodi berria Otemo-
tzeko errekatik deposi-
turaino luzatzen da.
126.701,71 euroko au-
rrekontuazuenlanaketa
%90ko dirulaguntza ja-
soduNafarroakoGober-
nutik.AzpiegituraPlana-

ren barruan aurreikusia
zegoen.

Atekabeltzen otsaila
kulturala
Egitaraukulturalpoli-

taantolatudutegazteek
Atekabeltzen datozen
egunetarako.Ostiralho-
netan,otsailak10,entre-
namendu mentala jen-
daurreko saioak presta-
tzerakoan ikastaroprak-
tikoaizanendaUrkoAro-
zenareneskutik,etagaz-
teeizuzendua.19:00etan
hasiko da. Otsailaren
16an, osteguna, Lucio
anarkista ezagun nafa-
rraren bizitzaren inguru-
kodokumentalarenema-
naldia eskainiko da,
19:30ean. Eta azkenik,
17an, ostirala, didgeri-
doo tresna australiarra-
rekin musika emanaldia
eginen da Iban Nikolai-
reneskutiketaondoren,
tailerra jotzen ikasteko.
17:00etan hasiko da.
Horrezgain,eraikinosoa-
ren garbiketa orokorra
egitekodeialdiaegindu-
te otsailaren 18rako.

Atekarock
Aurreko alean aipatu

bezala,martxoaren24an
Atekarockjaialdiaizanen
daetataldehauekparte
hartukodute:Akatu,Kao-
tiko, Gobernors, Zesa-
teketaTximeleta.Gazte-
txeanerefestaizanenda.

Iratxek Leitzan
jarraituko du
Iratxe Nafarroako

KontsumitzaileenElkar-

teak Leitzan zerbitzua
ematenjarraitukodu.Na-
farroako Gobernuak la-
guntzakenduarren,Uda-
lak zerbitzu hau garran-
tzitsua dela ikusi du eta
horregatik, adostasun
batera iritsi dira eta he-
rrian zerbitzua eskain-
tzen jarraituko du.

BTT irteerak DVDan
Azken hiru irteeretako

bideoakDVDanbildudi-
tu Mendibil BTT talde-
ak.Gisahonetara,men-
di bizikletan zein toki-
tan ibiltzendireneraku-
tsi nahi dute. DVDren
bat nahi duenak talde-
koekin harremanetan
jarri beharko du.

Alex Mugika saritua
Hainbat herrialdeta-

ko ehun sukaldari baino

gehiagokpartehartudu-
teBerlysenpresakanto-
latutako Egile Ogitarte-
ko lehiaketaren bedera-
tzigarren edizioan, eta
horienartean,AlexMuji-
kakprestatutakoaklortu
du lehen saria, txangu-
rro eta antxoaz eginda-
koogitartekoak.Gogora-
tu, joan den urteko Na-
farroakoKaxula lehiake-
ta ere irabazi zuela.

GIZARTEA � UDALAK EROSI DU

Lau urteko
prozesuaren
ondoren Ibero
herriarena da

ARGAZKIAK: JM BARRIOLA ETA PABLO FEO

Ihoteri bustiak baina ederrak
Pasatu dira aurtengo ihoteriak eta eguraldiak lagundu ez badu ere, umore ede-
rrean joan zaizkigu. Larunbatean, herriko eskean eta presoen eskubideen alde
egin zen giza katean herritar askok hartu zuen parte, eta gauean jende asko
hurbildu zen pesta egitera inguruetako herrietatik. Igandean, egun guztian gur-
diak eta mozorrotu mordoa ibili zen kaleetatik. Beti bezala, astelehenean eta
asteartean, eskeak arrakasta eta parte-hartze handia izan zituen baserrietako
bost auzoetan. Umeak ihoteri bidean dira gurasoekin batera, beraien kalejira
koloretsuarekin pestari ekarpen ederra eginez. Astearteko atsauretuen kaleji-
ra ere polita izan zen eta indartzen doa urtez urte.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Egoera honetan dago gaur egun Ibero.
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ARESO

OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK

Elurrak ere ez
ditu gure
inauteriak galdu
nahi izan
Eguraldiak
askorik lagundu
ez arren, giro
ederra izan da

Juana Mari SAIZAR
Inauteriak indartzen

joatekoahaleginahobe-
tzen doa. Aurtengoak
ere oso giro polit eta
onean joan dira nahiz
eta eguraldiak ez asko-
rik lagundu.Urtarrilaren
27an,ostirala,emange-
nien hasiera inauteriei
txupinazioa botaz arra-
tsaldeanplazazaharre-
an. Aurretik, urtero le-
gez, umeek eskolatik
berenemanaldiaeskai-
ni zuten eta behin txu-
pinazioa botatakoan,
herriko eskeak eman

zion segida giroari. Be-
rrikuntza bezala, esan,
aurtengoangaueanber-
tanospatuzenmustxa-
pelketaSastinea taber-
nan izanzela,herriandi-
tugunelkarguneezber-
dinak erabiltzeko as-
moz.
Larunbata izan ge-

nuen egun handia, ba-
serrietako eskea, ka-
rrozen desfilea, arra-
tsaldekoa eta afariaz
osatua, hau guztia beti
ere trikitixa eta pande-
roaren musikaz lagun-
duta. Aurtengo mozo-
rroaren gaia ijito familia
izan zen, hori dela eta,
jendea ijito eta kaldere-
roz mozorrotuta agertu
zen kaleetan.
Igandean,elurrakere

inauterietan parte har-

tunahi izanzuenetagoi-
zaldean agertu zitzai-
gun. Hala ere, ez zen
oztopo izan igandeko
banar txapelketa eta
herri bazkaria aurrera
eramateko. Ondo baz-
kaltzeaz gain, Julio So-
to eta Beñat Gaztelu-
mendi ere bertan izan
genituenbertsosaioalai
etadibertigarriaeskain-
tzen. Arratsaldean, eta

aurtengoei bukaera
emateko asmoz, hau-
rrentzako pelikula es-
kaini zen udaletxeko
areto berrian.
Pozaematendu, jen-

dea festarako gogoz
ikusteak, eta ea horre-
laxe segitzen dugun.

Pilota kontuak
Oraindik aipatu ga-

beagenuenpilotakobi-

garren mailako txapel-
keta, herriko pilotaria
denMikelOlazabalber-
tan ari baita jokatzen.
Lerrohauek idazterako-
an, Larrinaga bere bi-
kotekidearekin hiruga-
rren garaipena lortua
zuenOlazabalektxapel-
ketan.
Ea zorte onadaukan

eta aurrerantzean zer
kontatua ematenduen.

TTIPI-TTAPA
Plazaolako natur bi-

dearen etorkizuneko
proiektuak jakinarazi di-
tu berriki PlazaolakoTu-
rismoPartzuergoakFitu-
rren,MadrilgoNazioarte-

koTurismoAzokan.Pla-
zaolaren izenean, par-
tzuergoko presidentea
etaLeitzakoalkateordea
den Aitor Etxarrik eta
Maitena Ezkutari kude-
atzaileakhitzeginzuten.

TURISMOA � PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOA

Plazaolak
etorkizuneko
proiektuak aurkeztu
ditu Fiturren

LEITZALDEA

ARGAZKIAK: ANA GOÑI
Eskolako neska-mutikoak izan ziren inauteriak ospatzen lehenak. Ondoren, ijito kuadrilla
ibili zen herrian barna, tartean elurra ere bai.

Plazaolako natur bi-
dearen hasierak aipa-
tzeazgain, gaur egungo
egoeraazalduzuten,hau
da, egindako azken za-
tiari esker nola dauden
Mugiro (Lekunberri) eta
Andoain(Gipuzkoa)arte-
ko 44 kilometroak; eta
Uitzikotunela,2011nbu-
katutakoa. 2,7 kilome-
troko tunel horren ibilbi-
dea egitera ere animatu
zutenjendea,«abentura-
rakoaukeraematendue-
lakoetabidearengainon-
tzekozatiekinduenkon-
trasteagatik: kobazulo
batzeharkatzearensen-
tsazioberberada,baina
argiekin».

Garatzen ari diren
proiektuei dagokienez,
Mugiroeta Irurtzunarte-
andagoenImozkozatia-
ren lanak egiten ari dira
Nekazaritza, Elikadura
eta Ingurumen Ministe-
rioak finantzatuta. 9 ki-
lometro horiek egiteko
1,4milioi euro baino ge-
hiago erabiliko dira.
NafarroakoGobernu-

ak laguntza ematen ba-
du, 2012an Irurtzun eta
Iruñea arteko zatia des-
jabetzeko espedientea
hasteko asmoa ere ba-
dute.Partzuergoak(UPS)
Udalez gaindiko Plan
Sektorialeko tramiteak
egin ditu Irurtzun, Iza,

BerriobeitietaBerriozar-
koudalenlaguntzarekin,
eta 2010ean onetsi zu-
ten. IruñekoUdalak ale-
gazio bat aurkeztu zuen
haienbarrutiaereproiek-
tuansardadin.Iruñeaeta
Donostia batuko lukeen
22 kilometroko proiek-
tua egin ahal izateko lur
batzuk behar dira.
Etorkizunera begira,

hiru ildo nagusi ezarriak
dituztePlazaolan:Nafa-
rroakobestenaturbidee-
kinlotzea–tartean,Bida-
soko natur bidearekin–,
Gipuzkoakohiriburuare-
kin lotzea eta, azkenik,
Nafarroako natur bi-
deakEuropansustatzea.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK

Ziga, Azpilkueta eta
Elbeten asteburu
honetan ospatuko
dira inauteriak
Azpilkuetan eta
Zigan bi egunez
eta Elbeten
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Inauterietako aroan

bete-beteanmurgilduak
gaudeBaztanen,etaha-
sia da mozorro besta.
Aniz izan zen inauteriak
ospatzen lehendabizi-
koa, etaBerroetak har-
tuzuenlekukoaondotik.
ArraiozetaOronoz-Mu-
gairirentxandaetorrizen
gero. Otsailean sartuta,
ErratzunGizakundeos-
patuzuten,etaoraingai-
nerako herrietan izanen
dira inauteriak.
Azpilkuetan,astebu-

ru honetan izanen dute

inauterientxanda.Ortzi-
ralean, otsailak 10, go-
saldu ondotik, eskean
ibilikodiraZuaztoi,Urra-
sunetaArribiltoaauzoe-
tanetagaueangazteafa-
ria eginen da. Larunba-
tean,gosalduetaApaioa
auzoan eta herrian es-
keanibilikodiraetagaue-
an afaria eginen da.
Elbeten, larunbatho-

netan, otsailak 11, egi-
nen dituzte inauteriak.
Goizean indarrak har-
tzekogosariaeginendu-

te eta ondotik, etxez-
etxe eskean ibiliko dira
gazteak. Gauean herri-
tar guztiendako afaria
izanendaPosadanakor-
deoidoinueklagunduta.
Zigan ere asteburu

honetan izanen dituzte
inauteriak. Ortzirala eta

larunbataetxez-etxees-
kean eta otorduak egi-
nez besta giroan pasa-
ko dituzte.

ORAKUNDE
Orakunde izaten da

inauterietako bertze hi-
tzordua.Otsailaren16an

izanendaherri gehiene-
tan eta neska-mutikoak
oilarraren gibeletik ibili-
kodira,egurrezkoezpa-
tekin etabegiak estaliak
dituztela.AnizenetaBe-
rroetan, aldiz, otsailaren
18an izanen dute Ora-
kunde.

INAUTERIAK | Herriz herri

Azpilkueta.
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OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK

Herri bakoitzari
ailegatzen ari zaio
inauterien lekukoa
hartzeko ordua

BAZTAN

Gainerako
herrietara laster
ailegatuko dira

TTIPI-TTAPA
Amaiurren, otsaila-

ren 17an eta 18an iza-
nendirainauteriak.Otsai-
laren 17an, 09:30 alde-
ra, gazteek gosaria egi-
nen dute elkartean eta
ondotik,mozorrotuta,es-
kolara bisita eginen du-
te.Egunabaserrietanes-
kean pasako dute eta
gaueanafariaeginendu-
te elkartean. Dantzaldia
ereizanenda.Biharamu-
nean, gosaldu ondotik,
herrianbarnaeskeanibi-
liko dira eta gauean afa-
riaetadantzaldia izanen
dira elkartean.
Erratzun, otsailaren

15ekooilardantzarenon-
dotik, hilaren 19an egun
guztian etxez-etxe pux-
kakbiltzenarikodira eta
gaueanafariaeginenda.
Otsailaren20anerepux-
kakbiltzenibilikodiraeta
gaueanafaria izanenda.
Otsailaren 21ean, azke-

nik,dama,zanbonbaeta
mozorrodesfileaeginen
da eta gauean afaria.
Arizkunen,otsailaren

19an,gazteekeginendu-
ten gosariarekin hasiko
dirainauteriak.Egunguz-
tian eskean ibiliko dira
etxeetan eta 20:00etan
musika izanen da fron-
toian.Ondotik afaria eta
dantzaldia. Otsailaren
20an,goizezgosalduon-
dotik,eskeanibilikodira.
Ilunabar aldera musika
izanen da frontoian, eta
gauean afaria eta dan-
tzaldia.Otsailaren21ean,
berriz, gosaldutakoan,
sagar dantzaren txanda
izanenda.Ondotik, har-
tza menditik jeitsiko da
eta herrian barna itzulia
eginen du karrozekin.
Gartzainen, otsaila-

ren28an,baserriz-base-

rri ibiliko dira eskean eta
biharamunean, falta di-
renauzoetanetaherrian
ar iko d i ra eskean.
Gauean afaria eta besta
izanen dira.
Elizondon, Orakun-

derenondotik,ortziraleta
larunbatarekinospatuko
dira inauteriak, otsailak
17 eta 18. Xehetasunak
aldizkariko gehigarrian.
Iruritan, lehendabizi-

koegunean,etxez-etxe
eskean emanen dute

egun osoa eta bihara-
munean, goizez etxee-
tanibiliondotik,arratsal-
dean herrian barna mo-
zorroturik aterako dira
herritarrak.Gaueanafa-
ria izanen da.
Lekarozenereotsai-

laren 17an eta 18an os-
patuko dira inauteriak.
Ortziralean,auzoetanes-
keanibilikodiraetagaue-
an afaria eta dantzaldia
izanendirasagardotegi-
an. Biharamunean, he-

rrian ibiliko dira eskean.
Ondotikbazkariaeginen
daHerrikoOstatuan eta
afaria elkartean. Dan-
tzaldia ere izanen da.
Egun horietan ospa-

tuko dituzte Alman-
dozen ere inauteriak:
otsailaren17aneta18an.
Ortziraleanafariaeginen
duteFutbolindeitzenden
tokian eta larunbatean
baserriz-baserri eskean
ibili ondotik, ilunabarre-
an afaria eginen da.

INAUTERIAK | Herriz herri

Lekaroz.

Erratzu. Arizkun.
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BAZTAN

UDALA � DIRULAGUNTZAK

Kultura, hezkuntza
eta euskararen
arloko taldeentzat
dirulaguntzak
onartu ditu Udalak
TTIPI-TTAPAk
4.400 euro
hartuko ditu

TTIPI-TTAPA
Hezkuntzaren eta

kulturaren alorrean ari
diren taldeendako eta
euskararen normaliza-
zioan ari diren erakun-
deendakodirulaguntzak
onartudituUdalak.Tar-
tean daude Guraso El-
karteak edo kultur tal-
deak, baita hedabide-
ak ere. Ondoko taule-
tan ageri da bakoitzak
jasokoduena,guttigoiti-
beheiti iaz baino %10
guttiago.

Igandean auzolana
Elizondon
Zuhaitzaklandatzeko

auzolanerako deia egin
du Elizondoko herriak
igande honetarako, hi-
lak 12. Hasiera batean,
otsailaren 5erako egina
zuen deialdia, baina jo-
andenastebururakoira-
garritako eguraldi txarra
tarteko, astebete gibe-
leratzeaerabakizutenal-
kateetakargodunek.Ha-
laxe baieztatu zigun Xa-
bi Torres alkateak. Igan-
dean,09:30eanegindu-
te hitzordua plazan, eta
aitzurraeramatekoeska-
tu dute. Zuhaitz landa-
keta Ermitegi inguruan,
Urballoko bidean eta
Bentako Borda aldean
eginen da. Lanaren tru-
ke, gosaria emanen da.

Prat
euroaginduaren
erantzunaren
esperoan
Frantziako Poliziak

ErnestoPrat (Berriozar,
1978)atxilotuzuenurta-
rrilaren 25ean Urruñan
(Lapurdi) eta Paueko
Epa i teg i ra eraman
ondotik, Seysses-eko
espetxean sartu zuten.
EspainiakoAuzitegiNa-
zionalak haren kontra-
ko euroagindua eskatu
zuen, eta astearte ho-
netan, otsailak 7, jaki-
naraztekoa zen euroa-
gindua onartu duen ala
ez. Sortzez Berriozar-
koabadaere,Baztanen
bizi zenPrat, eta horren
harira,batzarre informa-
tiboa egin zen atxilotu
zuten egun berean Eli-
zondoko plazan. Uda-
lak mozioa ere onartu
zuen, «epaiek berretsi
gabeko salaketarik ez
egiteko» eskatuz, «fa-
miliari elkartasuna»
adieraziz eta «ETAk in-
dar armatuarekin akitu
izanagatiksortudenes-
zenatokipolitikoberria-
ren aitzinean, Frantzia
eta Espainiako gober-
nui jokamolde erre-
presiboak uzteko eta
soluzio politikoak bila-
tzeko prozeduretan
inplikatzeko» eskatuz.
Bertzetik, Iñaki Erro

preso politikoa osasun
egoera larrian dago eta
bere familia Elizondon

bizidelakontuanhartuz,
Udalak «legea betez,
kartzelatik ateratzeko»
eskatu du, «behar den
bezala artatu ahal iza-
teko».

Bertso saioa Anizen
Bardoak 2012 izene-

ko Nafarroako taldeka-
kobertsolari txapelketa-
ko saioa jokatuko da la-
runbathonetan,otsailak
11, Anizko elkartean.
21:00etanhasita,bertso
afaria eginen da eta al-
de batetik, Erauntsi tal-
dea eta bertzetik, Altzu-

ri, Edurnezuri eta ama-
ordeak taldeaarikodira.
Erauntsi taldekobertso-
lariak IkerGorosterrazu,
Alazne Untxalo, Amaia
Elizagoien oronoztarra
diraetaaurkarien taldea
lesakarrek osatua da.

Erauntsi taldeko ki-
de batzuez gain, Lepa-
tanatuek eta Bar-ideak
diraNafarroakoBertso-
zaleElkartearenekimen
berri honetanpartehar-
tzen ari diren bertze bi
talde baztandarrak.

KULTURA ETA HEZKUNTZA AURREKONTUA DIRULAGUNTZA
Santiago Bideko Lagunen Elkartea 2.542,38 euro 1.270,00 euro
Erratzuko Kultur Taldea 2.355,00 euro 1.642,00 euro
Elizondoko Abesbatza 3.750,00 euro 2.249,00 euro
Baztandarren Biltzarra 8.650,00 euro 6.045,00 euro
Iruritako Aranabia Kultur Taldea 1.450,00 euro 1.015,00 euro
Elizondoko Banda 1.199,20 euro 779,35 euro
Jo ala Jo Kultur Taldea 2.843,00 euro 1.704,00 euro
Kan Kan Guraso Elkartea 500,00 euro 200,00 euro
Ertzuin Guraso Elkartea 1.998,00 euro 796,00 euro
Iruritako APYMA 3.583,00 euro 1.074,00 euro
Baztan Ikastola Guraso Elkartea 1.856,00 euro 649,00 euro
Arraiozko Guraso Elkartea 500,00 euro 225,00 euro
Azpilkuetako Guraso Elkartea 520,00 euro 302,00 euro
Iruritako Guraso Elkartea 3.205,00 euro 1.282,00 euro
S. Francisco Jabier-eko Guraso Elk. 150,00 euro 75,00 euro
Oronozko APYMA 2.420,00 euro 968,00 euro
Gure Ametsa 540,00 euro 216,00 euro
Elizondoko Herria 742,00 euro 370,00 euro
Santa Hermandad Pasion 679,00 euro 201,00 euro
Legate auzokideak 950,00 euro 380,00 euro
Amaiurko Otsondo 1.935,00 euro 870,00 euro
Lau Herria 2.190,00 euro 876,00 euro
Elkartasuna 1.296,00 euro 129,00 euro

EUSKARA NORMALIZAZIOA LAGUNTZA
Xorroxin Irratia 6.000 euro
Xaloa Telebista 6.000 euro
Ttipi-Ttapa 4.400 euro
AEK 4.400 euro
Etxetik Plazara 1.200 euro
Nafarroako Ikastolen Elkartea 400 euro
Seaska Ikastolen Federazioa 600 euro
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BAZTANBAZTAN

GIZARTEA � UPV/EHU-K EGIN DU IKERKETA

Baztango biztanleak
Europako leinu
zaharrenen artean
daudela dio azterlan
genetiko batek
Baliteke,
Europaren
birpopulazioan
parte hartu
izana duela
15.000 urte

TTIPI-TTAPA
Baztanen, due la

15.000urteingurukoeu-
ropar leinu genetikoak
daudela zehaztu du
UPV/EHUkoBiomicstal-
deak egin duen ikerketa
batek.Azterketabaztan-
darrei hartutako odola-
ren eta listuaren 200 la-
ginbainogehiagotanoi-
narritua dago, eta leinu
paleolitikoak identifika-
tu dituzte biztanleen
DNAn. DNA frogetatik
ondorioztatudenez,ba-
litekeEuropakomende-
baldea birpopulatu zen
garaikoa izatea, glazia-
zioaren ondoko garai-
koa, hain zuzen.
Baztandarren artean

aurkitutakoantzinakolei-
nuenkontzentraziohan-
diaren arrazoia lurral-
dearen beraren ezau-
garriekinlotutaegondai-
tekeela uste duBiomics
taldeak:«bailararenoro-
grafia itxiaren eraginez,
populazio homogenea-
go bat eratuko zen, eta
ondorengomigrazio-mu-
gimenduaneraginttikia-
goa izanen zuen».
Ikerketa talde honek

30 urteko esperientzia
dauka populazioen ge-

netikarenarloanetaegin-
dakoaurkikuntzeiesker,
azalpenzientifikoaeman
die Europan gotorleku
edobabeslekupaleoliti-
koetatik egin diren mi-
grazio-mugimenduei.
Horienarteandagoeus-
kaleremua,Franko-Kan-
tauriarraren zati bezala.

Baztani buruzko
web orri berritua
Baztangobailararibe-

reziki, baina baita Xare-
ta,Bertizarana,Malerre-
kaetaBortziriak-i eskai-
nitako www.valledebaz
tan.com web orri berri-
tuamartxanda.Herriak,
turismoa, aktibitateak,
kultura, alojamenduak,
argazkiak eta bertzela-
ko berriak eskainiko di-
tu,gaztelerazetaeskua-
raz, baita Baztanen egi-
nendirenekitaldieta jar-
duera garrantzitsuenen
berri emanere.Ondotik,
berriz, argazki eta bi-
deoekin ilustratzeko as-
moadu.Eskualdekoba-
liabide turistikoen berri
ere eman nahi du.
Interneteko helbide

honenpean,BaztanJai-
me Viguriaren eskutik
weborripertsonalaegon
da gaur egun arte, Baz-
tango informazioa sare-
anzabaltzeko.Orain,or-
dea,Eskiz Informatikak-
en laguntzarekin, berri-
tua gelditu da eta «Baz-
tan-Bidasokoerreferen-
tziazko informazio gune
izatea du jomuga».

ARGAZKIA: ONDIKOL

‘Amaiur 2012 Haien ametsa gurea da’ ikuskizuna eskainiko da
uztailean Amaiurren eta abuztuan Maulen
Amaiur 2012 Haien ametsa gurea da ikuskizuna eskainiko da uztailean Amaiurren
eta abuztuanMaulen. Horren berri eman zuten urtarrilaren 25ean Amaiurko Herri-
ko Ostatuan egindako aurkezpenean. Juan Mari Aleman Amaiurko Gaztelua el-
karteko kideak eta Pier Paul Berzaitz artista sortzaileak ikuskizunaren xehetasu-
nak eman zituzten. Beraiekin batera, Mirentxu Goienetxe aktorea eta Julian Re-
kalde Amaiurko alkatea izan ziren mahaian, Gaztelu Elkarteko bertze zenbait ki-
derekin batera. Juan Mari Alemanek aipatu zuenez, ikuskizunak «dantza, antzer-
kia, musika, aziendak… uztartzen ditu eta historia kontatzeko bertze modu bat
da». Pastoralen antzera antzeztuko den proiektua Gaztelu Elkartetik lantzen hasi
ziren, baina Baztango eta inguruko hainbat eragileren laguntza izan dutela aipa-
tu zuen. Gaztelak Nafarroa konkistatu zueneko bosgarren mendeurrena gogora-
tukoduenikuskizunartistiko-musikalauztailaren20eta21eaneskainikodaAmaiur-
ko gaztelu aitzinean eta abudo sarrerak salgai paratuko dituzte ticketmaster.es
webgunearen bitartez. Sarrerak 12 eurotan egonen dira ekainaren 30era arte eta
15 eurotan uztailaren 1etik aitzinera. Abuztuan Maulen izanen da ikusgai. Muskil-
diko Pier Paul Berzaitz zuzendariarentzat harrotasun handia da honelako lan ba-
tean aritzea. Izan ere, «Amaiur garrantzitsua da euskaldun batentzat, sinbolismo-
an sartu gabe ere. Amaiurren zerbait egitea Euskal Herriarentzat ere garrantzitsua
da». Ideia Zuberoarat ere luzatu dute etaBerzaitzentzatmiresgarria da, «inoiz egin
ezdenegitasmoabaita». Ikuskizunbizibat izanendelaereazpimarratuzuenBerza-
itzek, «Nafarroa bizi dela erakutsi nahi dugu, historia ere aipatu eta Nafarroaren
Egunaren izpiritua atxikiz». Lau atal izanen ditu ikuskizunak: sufrimendua, erresis-
tentzia, azken egunetako setioa eta gaur egungo Nafarroa.

UEMAko bilera
ortzegunean
Joan den astean egi-
tekoazenUEMAkobi-
lera, azkenean, ortze-
gun honetan, otsailak
9, eginen da. Ordu eta
toki berean izanen da,
Arizkuneneako sa-
baian, 18:00etan.

� UEMA
Berdintasun
Batzorderako deia
BerdintasunBatzorde-
rakodeialdi irekia egin
du Udalak. Ortzegun
honetan, otsailak 9,
izanen da udaleletxe-
an, 18:00etan. Herri-
tarrei joatekogonbitea
egin zaie.

� Berdintasuna
Elizaren izenean
jarritako ondareak
ArtzapezpikutzakEliza-
ren izenean inskribatu-
tako ondareez, hitzal-
diaizanendaasteazke-
nean,hilak8,Arizkune-
nean, Nafarroako On-
darearenDefentsarako
Plataformaren eskutik.

� Eliza-ondareak
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BAZTAN

GIZARTEA � LAN KONTUAK ARRAIOZKO HIPERMERKATUAN

Nafar-Mendiko ‘gertakizun larriak’
salatu ditu LABek
Nagusiaren
kontrako
salaletak paratu
dituzte

TTIPI-TTAPA
LAB sindikatuak Na-

far-Mendi supermerka-
tuan «gertatzenari diren
gertaera larri batzuen
berri» emanduprentsa-
oharbidez.Merkataritza
gunehonenkontradeus
ez duela eta kontrako
kanpainarikezduelaegin
nahigarbiutziduLABek,
baina2010ekoekainean
50 langilerekin zabaldu
zenetikgaureguneraar-
te «langileen kaleratze-
ak, irainak eta tratu txa-
rraberezentzurikzabale-
nean eguneroko ogia»
direladiosindikatuaketa
enpresakonagusia jodu
erantzule.
Kaleratzeei dagokie-

nez,urteetaerdian,«20-
25batlangilekaleratudi-
ra, kaleratze indibidual
batekin,gehienakmodu
hagitz txarrean, inolako
erregulazio espediente
edota antzeko neurririk
gabe», jakinarazi du.

LABensalaketaurru-
tirago doa: «langile ba-
tzueiantsietateaketaan-
tzekopatologiakaurkitu
dizkiete medikuek, de-
nak lanari lotuakdaude-
nak eta bertan jasaten
duten jazarpen laborala
delamedio».Gauregun,
jazarpen hori tarteko,
«badaudelangileakbaja
egoeran daudenak,
depresioa eta antzeko
patologiakdiagnostikatu
zaizkie»,dioLABek. Ho-
rrez gain, gaineratu du,
«langileen aurkako me-
hatxu, irain eta eraso fi-
sikoengatik nagusiaren
kontra hainbat salaketa
paratudirelabaiForuPo-
liziaren komisarian, bai-
ta lan auzitegian ere».
Honelako gertaerak

Nafar-Mendi supermer-
katutik eta gertatzen di-
rentokiorotikdesagerta-
raztekobereeskudago-
en guztia eginen duela
aipatuduLABek,«ezdu-
gulakoutzikoinongona-
gusiak langileekiko ho-
rrelakojarrerarik izatea».

Saharaztan
elkarretaratzea
Duela35urte,otsailaren

27arekin, Saharar he-
rriak errepublika aldarri-
katuzuenetahorigogo-

an elkarretaratzea egi-
nen da otsailaren 26an
Elizondoko plazan, igan-

dea.12:30erakoegindu
deialdia Saharaztan tal-
deak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bozate auzoko transformadoreko obren baimenaz galdetu dio
NaBaik alkateari
2011koburuilaren16koTokikoGobernuBatzordeak IberdrolariArizkungoBozate
auzoandagoen transformazio zentroaberritzekoemandakoobrabaimenarengai-
nean galdetu dio NaBaik alkateari. Baimena ematean, transformazio zentroak ko-
katu eta eraikitzeko eta hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian etxebizitzarako
erabilera duten jarduerak arautzen dituen ordenantza betetzen dela justifikatzeko
eskatu du. Gisa berean, udal irizpideen ustezko aldaketa justifikatzea ere exijitu
du. 2011ko ilbeltzaren 24an Bozateko transformadorean lanak egiteko obra bai-
mena eskatu zuen Iberdrolak eta otsailaren 2an Udalaren ezezkoa jaso zuen. Al-
diberean, Iberdrolariespedienteaosatzekofaltazendokumentazioaeskatuzitzaio-
la oroitarazi du NaBaik, bertzeak bertze, egin beharreko lanak ordenantza bete
zezan erranez. Iberdrolak errekurtsoa aurkeztu zuen, baina Udalak errekurtsoa
ezeztatu zuela dio NaBaik, baina gerora baimena eskatu eta eman ziola.
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UPN eta
Ezkerrak eman
dute aldeko
botoa

TTIPI-TTAPA
MagnakZilbetin egin

nahi duen harrobirako
eskatu den herrilurren
desafektazioa dela eta,
lurra uztearen alde egin
du Udalak. Otsailaren
2ko plenoan eztabaida-
tu zen afera, eta UPNko
bortz zinegotzien eta
Ezkerraren bi zinegotzi-
en aldeko botoekin ate-
ra zen aitzinera. Bilduko
bortzbotoak,ordea,kon-
trakoakizanziren.Emai-
tza bera jaso zuen Bil-
durenherrigaldeketaren
proposamenakere,kon-
trako zazpi (UPN eta
Ezkerrarenak) eta alde-
ko bortz (Bildu).
Erabakia Kintoko

Mankomunitatera udal
ordezkariekeramateaere
erabakizen.GarbiñeEli-
zegialkateak,berealde-
tik, BatzarNagusiak he-
rrilurra ez uztearen kon-
tra hartutako erabakia
KintokoMankomunitate-
ra eramanen zuela ere
jakinarazi zuen.

EZKERRAREN ASANBLADA
Zilbetikoaferan,otsai-

laren 2ko udal plenoan
zer bozkatu erabakitze-
ko asanblada egin zuen
Ezkerrak urtarrilaren
28an.80laguningurubil-
du ziren, eta ohar bidez
jakinarazi zutenez, «aho
batez Ezkerraren bozka
desafekzioarenaldekoa
izatea» erabaki zuten,

«aitzinekoan ere horrela
erabakibaitzen».Gaine-
ratu zuenez, «honen in-
gurukoerabakiahartzea
plenoari dagokio, eta ez
bertze inori».

BILDU: HERRI GALDEKETA
Bilduk, berriz, herri

galdeketaegiteapropo-
satuzuenurtarrilaren31n
egindako agerraldian.
Berehitzetan,«Ezkerrak
eta UPNk ez dute be-
raiekparte izanzirenBa-
tzar Nagusiko erabakia
errespetatunahietagaia
erabakigunemurritzago
baterat eramannahidu-
te». Hala, erabakigunea
«baztandarguztiengana
hedatzea eta modu ho-
rretan erabakia hartzea,
hau da, herri galdeketa
egitea»,proposatuzuen
Bilduk.Etahorrelaezegi-
tekotan, Batzar Nagusi-
an alkate, juntero eta
alderdiguztienpartehar-
tzearekin birritan hartu
zen erabakia Kintoko
Mankomunitatera era-
manendutelaaipatuzu-
en agerraldian.
Bertzetik,Ezkerraren

erabakia«guztizharriga-
rria» dela adierazi zuen,
«hondarrekoBatzarNa-
gusian bai Ezkerrakoek
baita UPNekoek ere,
idatziak sartuz, eztabai-
detanetabozketanpar-
te hartuz praktikan Ba-
tzarNagusiarenzilegita-
suna aitortu baitzuten,
eta harrigarriagoadena,
EzkerrakoekBatzarNa-
gusiaren erabakia onar-
tuko zutela publikoki
erranzutenbileran».Ba-
tzarNagusiko kideei eta
gai honetan lanean ari-

tu direnekiko «errespe-
tu falta nabarmena» iru-
dituzaioBildurietaEzke-
rrari, «leialtasun falta la-
rria» leporatu dio: «gaia
BatzarNagusiarenbidez
kudeatuko genuela
adostuta, hitzartutakoa
hautsi dutelako».

GOBERNUAREN BAIETZA
Nafarroako Gober-

nuak Zilbetiko harrobia-
ren proiektua eta Kinto-
ko erabilera publikoa
«bateragarriak» direla
ebatzi zuen urtarrilaren
25ean,etaberaz,tunela
eraikitzearibideazabalik
utzi zion. Gobernuak
erran zuenez, «Magna-
ren proiektua osotasu-
nean egin daiteke, eta

horrela, Nafarroa men-
dialdeko egonkortasun
sozio-ekonomikoa ber-
matuko da».

TALDE EKOLOGISTA
Harrobiaren proiek-

tua bertan behera uzte-
ko eskatu du SEO/Bird-
Life talde ekologistak.
Salatu duenez, babes-
tutako eremutik 87.000
pagobotanahidituMag-
nak, eta gainera, harro-

biaegitekoAldudemen-
dianmoztunahiduenzu-
haitz kopurua ez da ho-
rretaramugatzen. SEO-
renarabera,Kintoanmi-
neralagarraiatzekoegin
nahi den tunelaren ipa-
rraldeko sarrera aldean,
dagoeneko 2.500 pago
moztudituzte.Desager-
tzekozoriandagoenokil
gibelnabarra inguru ho-
rretan bizi dela ere ja-
kinarazi du.

BAZTAN

ZILBETIKO HARROBIA � EZTABAIDAREN ERDIAN

Zilbetin harrobia
egiteko tunelerako
herrilurrak uztearen
alde egin du Udalak ARGAZKIA: ONDIKOL

Otsailaren 2ko plenoa.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Ezkerrak asanbladan hartu zuen erabakia urtarrilaren 28an.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Bilduk herri galdeke-

ta egitea proposatu
zuen urtarrilaren 31n.
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URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 19TIK 21ERA

Mozorrotzeko gaia
60 eta 70.
hamarkada garaia
izanen da igandean
Lehendabiziko
egunean bentaz
benta ibiliko
dira eskean

TTIPI-TTAPA
Inauterietako egun

ofizialekin bat eginez,
otsailekohirugarrenas-
teburuan ospatuko di-
ra inauteriak:otsailaren
19tik 21era.
Igandean, otsailak

19, hasiko dituzte gaz-
teek inauteriak. Goi-
zean elkarteangosaldu
ondotik, mozorrotu eta
Dantxarinearako bidea
hartuko dute. Bentaz
bentapasakoduteegu-
natrikitilarietapandero-
joleen laguntzarekin.
Gauean, herritar guz-

tiendako pintxoak iza-
nen dira. Baina hortaz
aparte, mozorrotzeko
gaia ere luzatu diete
gazteek herritarrei: 60
eta 70. hamarkaden in-
guruan mozorrotzeko
gonbitea egin dute.
Asteleheneanetaas-

teartean,otsailak20eta
21, 10:00etan bilduko
dira gazteak. Ohitura
den bezala, neskak ba-
serritarrez jauntzita, eta
mutilak galtza zuriekin,
zinta gorri-berde eta
kaskabelekin jauntzita
egin dute hitzordua. Bi
egunetanetxez-etxe ibi-
liko dira eta gauez pin-
txoak izanen dira herri-
targuztiendako.Biegun
hauetan,Modestoakor-
deoilariarekin dantzal-
dia izanen da.

INAUTERIAK | otsailaren 19tik 21era
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ZUGARRAMURDI

MENDIA � ATXURIA MENDI TALDEAREN HARAT HONATAK

Herriari itzulia emanen dio Atxuria
Mendi Taldeak otsailaren 26an
Urteko
egutegia osatu
du mendi
taldeak

Koro eta Margari
AtxuriaMendiTalde-

ak aurtengo ibilaldien
egutegia jakitera eman
du. Urtarrilean, usaian
bezala, San Antonen
egon ziren, eta hortik
aitzinera hauek izanen
dira irteerak: otsailean
Zugarramurdiko itzulia
eginen da; martxoan
Berriozarko mendieta-
ra ganen dira; apirilean
Erratzurat; maiatzean
Heleta-Baigura;ekaine-
an Bera-Hendaia; irai-

leanAizkolegitikEtxala-
rrerat;urrianKanbo-Ur-

dazubi; azaroan Sara-
Bera;etaabenduanAia-

ko harrietarat. Ateraldi-
akhilabeteko laugarren

igandean egiten dira,
eta bortz oren inguruko
ibilaldiak izaten dira.

Titiriteroen
topaketa
Titiriteroen Topake-

tamartxanematekobil-
kuraeginda.Aurtengoa
zortzigarrenedizioa iza-
nenda,etaapirilaren21
eta 22ko aste honda-
rrean eginen da.
Gisa guztietako an-

tzerki, titiritero eta ma-
rionetak ikustekoauke-
ra pulita izaten da, la-
runbata eta igande bi-
tarteandozenabatema-
naldi eskaintzen baiti-
ra, etadenakeredohai-
nik.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Bortz urte ditu juxtu-juxtu argazki hunek, 2007ko otsailean atera baitzen, Otxondoko
kaskoan. Atxuria Mendi taldeak Santiago bideko zati bat egina du (Baiona-Lantz) eta
etapa horietako batean ateratako argazkia da hau.

GIZARTEA

CEDERNA GARALUR � ZUZENDARITZA BERRIA

Isabel Elizalde
doneztebarra da
Cederna Garalurreko
zuzendari berria
Zuzendaritza
Batzordeak
lehen bilkura
egin du berekin

TTIPI-TTAPA
Joan den abenduaz

geroztik, IsabelElizalde
Arretxea doneztebarra
da Cederna Garalur El-

kartearenzuzendari-ku-
deatzaile berria, elkar-
tetik adierazi dutenez,
«lurraldea ondo baino
hobeto ezagutzen du,
eta eskarmentu handia
du landa-garapenean
eta enpresa-kudeake-
tan». Urte berriarekin
batera hasi zen lanean
eta urtarrilaren 30ean,
Zuzendaritza Batzor-

dearekin lehenbizikobi-
lera egin zuen.
Zuzendaritzarenhel-

buru nagusia hasitako
lan-ildoa indartzea eta
Nafarroako Mendial-
dea- LGPprogramaren

2012rakolehendeiaegi-
tea onartzea dira. Era-
kundea sendotzearen
eta indartzearen alde-
koapustuaeginaduzu-
zendaritzak, eta bide
horretanoinarrizko lan-

printzipioak lau izanen
direla jakinarazi dute:
informazioa,komunika-
zioa, lankidetza eta zo-
naldearekiko etaberta-
koeragileekikozuzene-
ko harremana.

ARGAZKIA: CEDERNA GARALUR

Isabel Elizalde Zuzendaritza Batzordeko kideekin.
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SARA

OSPAKIZUNAK � INAUTERIAK OTSAILAREN 17TIK 19RA

Herriko kantariek ikusgarria
eskainiko dute inauterietan
Hiru eskoletako
ikasleek emanen
diote inauteriei
hasiera

Joana GUERENDIAIN
Aurten, inauteriak

otsailaren 17, 18 eta
19anospatukodira.Os-
pakizunak ostiral arra-
tsaldez hasiko dira, hi-
ru eskoletako haurrak
plazan elkartuko dira
14:00etatikgoiti etaon-
dotik, krakada eginen
dute.
Larunbatean, otsai-

lak 18, gazteen inaute-
ria izanenda,etaetxez-
etxe ibiliko dira auzoe-
tan barna. Arratsean,
plazan bukatuko dute
itzulia, etaHerrikoEtxe-
koEdantegiankontzer-
tua izanen da eta gaua
goxoan bukatzeko au-
kera.

Igandean, berriz,
11:00etatik goiti plazan
inauteriak eginen dira.
Lehenikhauretagazte-
en desfilea, ondotik,
dantzak eta mutxikoak
eta bukatzeko zanpan-
tzarren auzia. Aurten,

Sarako kantariek ikus-
garri ttiki bat ere eskai-
nikodute.13:30eande-
nei irekia izanen den
bazkaria eginendapla-
zan, eta denbora txarra
baldin bada, Lur Berri
gelan.

Erretretadunen
bazkaria
Urtero bezala, kon-

tseiluak erretretadunei
bazkaria eskainiko die.
Larunbathonetaneginen
da Lur Berrin eta tripo-
txak izanen dira jateko.

ARGAZKIA: TURISMO BULEGOA

Gazteak etxez-etxe ibiliko dira larunbatarekin.

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

Selauru hustea
Igandean, otsailak 12,
eskolapublikoarenbu-
rasoen elkarteak se-
lauruhustebatantola-
tudukiroldegian.Egun
osoan iraganen da,
ostatu bat izanen da
eta taloak eta ogitar-
tekoak salduko dira.

Kirol emaitzak
Urtarrilaren 21a egun
txarra izanzengureki-
rolarientzat.Errugbila-
riek galdu egin zuten
Mendikotan7-0etaes-
kubaloikoneskakAru-
dyn 16-14 galdu zu-
ten. Urtarrilaren 29an,
Saran basurdeek Na-
rossekoekiparenkon-
tra 16-9 irabazi zuten.

Abisua
Otsailaren25eanUso-
popkontrapasaeginen
da Lur Berrin. Tokiak
mugatuakdirenez,ho-
be dira aitzinetik erosi.
Salmenta puntuak on-
dokoak dira: Herriko
Etxeko Edantegia eta
Pleka, Berako Kataku
ostatua eta Baionako
Elkardenda.Tokiakha-
mar euro balio ditu.

� FLASH
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SENPERE

GIZARTEA � BIZTANLERIA DATUAK

5 680 lagun bizi dira herrian azken
zenbaketaren arabera
Laster gure
herri elkargoa
hiri elkargo
bilakatuko da

Franck DOLOSOR
Urte hastapen guziz

bezala, herriko haute-
tsiek beren agiantzak
eskaini dizkiete herriko
elkarteetako ordezka-
riei. Aurten ere Bernard
Auroy Uztaritzeko kan-
tonamenduko kontsei-
lari nagusiak parte har-
tu zuen ekitaldian eta
hor,ChristineBessonart
andere auzapezak jaki-
naraziduorotarat5680
lagun bizi garela Sen-
peren.
Iaz, denerat 68 sor-

tze izan ziren, 53 herio-

tze eta 22 ezkontza.
Senpere hego Lapurdi-
koherri elkargokokidea
da eta laster herrien ar-
teko egitura hau hiri el-
kargoa bilakatuko da.
750mila euroko ain-

tzinkondua izatetik 1,5
milioikoa izanendu,be-

raz,aldebatetik,65000
lagun biltzen direlakoz
hor eta gainerat, laster
Hendaiak15000biztan-
le izanen baititu ofizial-
ki. Bi baldintza hauek
behar dira gure herri
elkargoahiri elkargobi-
lakatzeko eta laster

biak beteak izanen di-
ra.

Bai Euskarari
Euskararen aldeko

dinamikaberpiztekobil-
kura eginen da Senpe-
ren otsailaren 23an, or-
tzegunarekin.Hitzordua

arratsaldeko 7etan fin-
katua da Elkartetxean.
Euskara sustatzeko
ideiak bildu nahi ditu
berriki Bai Euskarari
AkordioaetaZiurtagiria
Senperen ere landu di-
tuen Kontseilua elkar-
teak.

Liberak aldatzeko
azken egunak
Badirahamarurte ja-

danik euroak baliatzen
ditugulaegunguziz,bai-
nan frankoakbaldinba-
dituzue oraino sake-
lean edo armario zo-
koan, jakinezazueegun
guti baizik ez zaizuela
gelditzen bilete hauek
aldatzeko.
Frantziako bankuak

otsailaren 17an finkatu
du azken epea eta hor-
tik goiti frankoek ez du-
te gehiago inolako ba-
liorik izanen, ezdira ge-
hiago aldatzen ahalko
euroen truke. Frankoak
aldatu nahi dituenak
Frantziako bankuak
Baionako hiri erdial-
deanduenbulegorat jo-
an beharko du, erran
bezala, otsailaren 17a
baino lehen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko kontuak
Herriko hautetsiak 2012ko aurrekontua prestatzen ari dira eta aurten 5 096 500
euro baliatuko dituzte funtzionamendurako eta bertze 6 448 869 inbertsioak
egiteko. Hauen artean daude bideak eta argiztapena bainan baita Urguri alde-
an eginen den Utsalea deitu aparkaleku berria, aintzirako club house tenis jo-
kalarien aterpe berria edo argazkian ageri den karrika nagusiko pilota plazako
zahar berritzea ere. Lan hauek laster bururatuko dituzte eta itxura zinez berria
emanen dio gure errebote maitagarriari eta bere inguru hurbileneri.

DATUA

68
SORTZE

izan ziren joan den urtean
gure herrian; 53 heriotza

eta 22 ezkontza.
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Eñaut Bidart Zabaleta, Leitzakoa, ur-
tarrilaren 17an.

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

HERIOTZAK
AndréFalxa,Sarakoa,urtarrilaren29an,
77 urte.
FranciscoBaraibar Iturralde, Elizon-
do-Arizkun, urtarrilaren 19an, 80 urte.
FranciscoMendiburuAlmandozPan-
txito, Erratzukoa, urtarrilarn 22an, 92
urte.
MªTeresaSantxotenaBidegain,Ariz-
kungoa, urtarrilaren 20an, 67 urte.
MªConcepcionEskuderoAranburu,
Elizondon, urtarrilaren 22an, 93 urte.
Jabier LasarteMaia, Elbetekoa, urta-
rrilaren 24an, 87 urte.
Klara Arretxea Ibarra, Narbartekoa,
urtarrilaren 25ean, 94 urte.
MargaritaTelletxeaGoikoetxea, Lei-
tzakoa, urtarrilaren 25ean, 64 urte.
Fernando Lazkano Arrieta, Berakoa,
urtarrilaren 27an, 72 urte.
Jose Felix Aletxa Barrena, Lesaka-
koa, urtarrilaren 28an, 63 urte.
Sor Monserrat Etxabarri Asiain, Eli-
zondon, urtarrilaren 29an, 89 urte.
Mª Asuncion Miura Etxeberria, Erra-
tzukoa, urtarrilaren 30ean, 76 urte.
BenanziaBengoetxeaGamiotea,Lei-
tzakoa, urtarrilaren 30ean, 93 urte.
JosefaDanborienaSanzberro, Etxa-
larkoa, urtarrilaren 30ean, 89 urte.

EZKONTZAK
Aiert Retegi Telletxea etaMª Nieves
MujikaTapia, Igantzikoa etaBerakoa,
urtarrilaren 14an Igantzin.

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

SORTZEAK

Luciano
IRIARTE AGUIRRE

1956/10/07-2011/01/20
I. URTEURRENA

Urte luzea joan zaiguna,
aurrerantzean bide iluna,

zu gabe ezin bizi arren Luciano,
gure bihotzetan utzitako maitasuna,

oroitzapen on eta berotasuna
dire guretako argitasuna.

ZURE EMAZTEA ETA ALABAK

Lorentxo
PERURENA APEZETXEA

Fermina Loiarte Loiarteren alarguna
Goizueta: 1917/10/13-Iruña: 2011/02/05

I. URTEURRENA
Zenbat neke gorri, zenbat esker on!...
Zenbat kontu xalo eta bertso airoso!...
Segi horrelaxe, amarekin, goxo goxo.

Ametsetan gu zaintzen: xur, alai, oso....

ESKERRAK BIHOTZEZ, FAMILIAK,
LAGUNDU DIOZUEN GUZIEI

.
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G. PIKABEA | BEINTZA-LABAIEN
Ikusmin haundia piz-

tuduaurtengolehenbizi-
koaizkoraapustuak,na-
hikoparekatuaizandaite-
keela baitiote iragarpe-
nek.XabierMindegiaketa
Julen Kañamaresek
(Arostegi, 1989) jokatu-
kodute,beintzarrak egin-
dako deiari Kañamare-
sekbaiezkoaemanzion,
eta hitzordua otsailaren
19aneginduteDonezte-
ben, 12:00etan.
Apustuaren atarian,

entrenamenduetanburu-
belarri topatu duguMin-
degia. «Asko» entrena-
tzen ari dela aitortu digu,
«besterik ez dut egiten,
lana, entrenatu eta lo»,
dio irribarrez. Eta eguna
ailegatu arte ezomendu
besterikeginen.Desafioa
dela eta, ez omen dago
urduri,nahizeta«buruan
betipentsamenduhorre-
kin»dabilen.Ezdaguttia-
gorako.Izanere,aldeba-
koitzak 3.000 euro para-
tu ditu jokoan, eta zortzi
kanaerdiko eta bi oinbi-
komoztubeharkodituz-
te.Bioinbikoaketabika-
naerdiko Kañamaresek
eramanen ditu plazara
etagainerakoakbeintza-
rrak. Halaxe adostu bai-
tzuten apustua hitzartu
zutenean. Bere egurrak
nolakoakizanendirengal-
detzera ez gara ausartu.
Aregehiago,galdetuga-
be,ezduelaerraneneran-
tzun digu. Beraz, eguna
ailegatubitartesekretua.
Aurkariarenegurraknola-

koak diren ere ezin iza-
nen dugu aurretik jakin,
bainaMindegiaren irudi-
ko, «onak izanen dira».
Bere bigarren apus-

tua izanen du Beintzako
gazteak, lehenbizikoa
Otañoren aurka jokatu
baitzuen orain urte ba-
tzuk. Orduan ezin izan
zuen irabazi, baina aldi
honetan bi aizkolariak
«berdintsu» ikusten ditu:
«halere, egur haundiekin
pixka bat deskuidatuko
den itxaropena badut».
Gainerakoan,apustua

dela eta, denetarik so-
matu du inguruan: «ba-
tzukhainbestediru joka-
tutaharrituakdaude,bes-
te batzuek ez duela me-

rezi diote, baina batzuk
animatu egiten naute».

PILOTATIK AIZKORARA
Etxean aizkora beti

ezagutu duen arren, 16
urte bete arte ez zuen ki-
rol hau probatu Minde-
giak. Ordura arte, esku
pilotan ibili zen: «16 urte
beteartepilotanaritunin-
tzen eta ez nuela deus
egiten ikusita, pilota utzi
etaaizkoranhasinintzen.
Pixkabatmoldatzennaiz,
etamoldatzennaizenbi-
tartean, horrekin segitu-
ko dut», adierazi digu.
Aizkoranhasietabereha-
lanabarmenduzen,pro-
batu zuen urte berean
eginbaitzuentxapelkete-

tarako saltoa; Nafarroa-
kohirugarrenmailakoan,
hain zuzen. Martin aita
izan zuen irakasle.
Gauregun,berriz,aiz-

koraz aparte lanean ere
badabiletalanaetaentre-
namenduakegitekonola
edohalamoldatzenomen
da: «lanarekin denbora
guttiago izatenda entre-
natzeko eta batzuetan
ilundutaaritzennaiz,ahal
denbezala».Bereasteko
martxarenberriereeman
digu: «pare bat aldiz aiz-
koranaritzennaiz,beste
pare bat aldiz mendira
joatennaizetabatzuetan
gimnasiora».Zaintzende-
la ere kontatu digu, bai-
na...:«juergautzidut,bai-
najatekoapixkabatgehi-
xeago ere begiratu be-
harkonuke».Aizkoranon-
gi moldatzen den arren,
aurkari«asko»dituelako-
an dago: «ni baino pus-
kaz aizkolari hobeak ba-
dira». Eta aizkolari bat
aukeratzekotan Donato
Larretxea aipatu digu.
Plaza, ordea, etxekoa:
«Labaiengo plaza».
Apustuakbainonahia-

go omen ditu txapelke-
tak, «apustuekin pertso-
na asko estutzen dela-
ko». Dena den, orain
apustuari heltzea toka-
tzen zaio eta bere alde-
tik, hilaren 19an ahal de-
na egiten saiatuko da.
Bereaizanzenapustura-
ko ideia eta berea izatea
nahidugaraipenaere.Ea
bada,gauzaknahibeza-
la ateratzen zaizkion.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Xabier Mindegia aizkoran.

Otsailaren 19an Julen Kañamaresen kontra
aizkora apustua jokatuko du Xabier Minde-
giak (Beintza-Labaien, 1984) Donezteben.
12:00etatik aitzinera, aizkolari bakoitzak

zortzi kanaerdiko eta bi oinbiko moztu
beharko ditu. Alde bakoitzak 3.000 euro
jokatuko ditu eta desafioa Nafarroako Herri
Kirol Federazioak kontrolatuko du.

Dopinaren kontrako proba ere pasatu
beharko dute. Beintza-Labaiengoarentzat
bigarren desafioa izanen da eta apustuaren
atarian, nola dagoen jakin nahi izan dugu.

Xabier MINDEGIA | Beintza-Labaiengo aizkolaria

«Aurkaria egur haundiekin pixka bat
deskuidatuko den itxaropena dut»

16 URTEREKIN AIZKORAN
«16 urte bete arte
pilotan aritu nintzen
eta ez nuela deus
egiten ikusita, pilota
utzi eta aizkoran hasi
nintzen. Pixka bat
moldatzen naiz eta
moldatzen naizen
bitartean, horrekin
segituko dut»

APUSTUA BURUAN
«Apustua dela eta,
ez nago urduri
baina buruan beti
pentsamendu
horrekin nabil. Lana,
entrenatu eta lo, bes-
terik ez dut egiten».
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Agur-
omenaldia jaso
du berriki
Galarretan

TTIPI-TTAPA | ERATSUN
EskupilotanAspeen-

presarekin ibili ondotik,
2008ko otsailean egin
zuen erremonte pro-
fesionalerakosaltoaJo-
su Baleztena erantsun-
darrak. Ez zion, ordea,
askorik iraun erremon-
teko ibilbideak, eskui-
neko eskumuturrean
egindako eskafoide
hausturak erremontea
uztera behartu baitzu-
en. Hala, joan den urta-
rrilaren 26ko Erremon-
te Galan agur- omenal-
dia egin zion Oriamen-
di enpresakGalarretan.
Kontenthartu zuenera-
tsundarrak hori: «ome-
naldia jasotzeak ilusioa
egin dit, ez naiz nabar-
mendu den horietakoa
baina enpresa nirekin
oroitu da eta espero ez
nuen opari polita da».
Urrizarekin bikotea

osatuz,NafarroakoErre-
monte Txapelketan ari
zela hartu zuenmin Ba-
leztenak, eskumuturre-
an jasotako pilotakada
batenondorioz:«eznin-
tzen gelditu. Jokatzen
segitu nuen eta finalera
ailegatu ginen. Dauka-
dan kirol oroitzapenik
hoberena da», dio.
2010eko ur r i an

ebakuntza egin behar
izan zioten eta mar-
txoan azaldu zen berriz
pilotalekuetara.Hilabe-
te eta erdi egin zituen.
Mina, baina, jasanezina
bihurtzenarizen:«esku-
muturreko mina haun-
dia zen eta berriz geldi-

tu nintzen. Ezin nuen.
Uztail hasieran berriz
egin zidaten ebakuntza
Madrilen, baina ebolu-
zioa ez zen oso ongi jo-
an eta erretiratzea era-
baki nuen».
Etageroztikezdaas-

kotan joan Galarretara,
lesionatua zegoela joa-
tenhasizelakoetagaiz-
ki pasatu zuelako: «jen-
deak beti galdetzen zi-

danetaeznuenongipa-
satzen. Gerora, desko-
nektatua egon naiz, ni-
re munduan, eta orain,
erretiratunaizelaetapre-
sio hori gabe, Galarre-
tara joatenhasikonaiz».
Erremontea uzteak

pena eman arren, garbi
zuen«baldintzahaietan
ezinnuelasegitu.Pilota-
ri emateanmin haundia
somatzen nuen». Eba-

kuntza egin beste erre-
mediorik ez zuela izan
ereustedu:«ebakuntza
egin ez banu, lesioak
okerrera egin izanen lu-
ke. Nahitaezkoa zen».
Erretiroa goiz ailegatu
bazaio ere, «enpresak
nahiezzaituelakouztea
okerragoa izanen zela»
iritzi dio. Eta gaur egun,
erremontea utzita, Iru-
nen taxi-gidaria da.

ERREMONTEA � JOSU BALEZTENA ERREMONISTA PROFESIONAL OHIA

«Min haundia somatzen nuen eta
ezin nuen erremontean segitu»

ARGAZKIA: ORIAMENDI
Urtarrilaren 26an omenaldia jaso zuen Baleztenak –ezkerretik hasita hirugarrena–.

ARGAZKIA: ORIAMENDI

Lehenbiziko Urrezko Erremontea Koteto Ezkurrarentzat
2011koerremontistaonenari emandakoUrrezkoErremonteaKotetoEzkurrado-
neztebarrarentzat izan da. Urtarrilaren 26anGalarretan eman zen lehen aldiz sa-
ri hau eta Oriamendi 2010 enpresak honela saritu zuen Kotetoren urte bikaina.
38 urterekin, buruz buruko txapelketa ofiziala irabazi zuen Ezkurrak irail hasie-
ran eta Orona buruz buruko Masterra urtarrilaren 7an. Gainera, binakako erre-
monte txapelketan finalerdietaraino ailegatu zen Aizpurua II.arekin eta horrega-
tik guztiagatik lehenbiziko aldiz eman den Urrezko Erremontea eskuratu zuen.

Migel Mari Urrutiak
denboraldi batera-
ko erremontea
uztea erabaki du
Gauregungoerremon-
te profesionalean, pi-
lotaririk onenetarikoa
denMigelMari Urrutia
saldiastarrak denbo-
raldi baterako erre-
montea uztea erabaki
du, «arrazoi pertsona-
lak» tarteko Mexikora
bizitzera joateaeraba-
ki duelako. Otsailaren
4an egitekoa zuen
azken partida Urrutia
I.ak, baina hori baino
lehen,urtarrilaren28an
Oskar anaiarekin ba-
tera jokatuzuen,anaia
gazteenak 2010ean
profesionaletandebu-
tatu zuenetik lehenbi-
ziko aldiz. Baita iraba-
zi ere.UrtasunetaAiz-
puruaII.arenkontra40-
38 irabazi baitzuten
Urrutia anaiek. Oria-
mendi2010enpresak,
bere aldetik, Saldias-
koatzelariaren lanaes-
kertu nahi izan du eta
«egunen batean itzul-
tzea erabakiko balu,
ateak zabalik izanen
dituela» adierazi du.

Binakako Aizkora
Txapelketaren bi
kanporaketa
ostiralean Leitzan
Eusko Label Binakako
AizkoraTxapelketakau-
rrerasegitzendu,etabi
kanporaketaLeitzanjo-
katuko dira ostiral ho-
netan, otsailak 10. Zi-
larrezko eta gaztetxo-
en kategoriako bi kan-
poraketajokatukodira.
Aldebatetik,RubenSa-
ralegi eta Arkaitz Ola-
no, Jon Irazu eta Mikel
Lasarenkontraarikodi-
ra.Bestetik, berriz, Iker
Vicente eta Mikel Ola-
nok,EnekoSaralegieta
Julen Larrea izanen di-
tuzte aurkari. Lehia
19:30ean hasiko da
Amazabalpilotalekuan.

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

Inauteriak
ARANO
Otsailaren 11n.

ARANTZA
Otsailaren 9tik 11ra.

IGANTZI
Otsailaren 10 eta 11n.

DONAMARIA
Otsailaren 10etik
12ra.

LEGASA
Otsailaren 9tik 11ra.

LEGASA
Otsailaren 17 - 18an.

SALDIAS
Otsailaren 24 - 25ean.

BEINTZA-LABAIEN
Otsailaren 11n.

URDAZUBI
Otsailaren 19- 21era.

BERA
Otsailaren 11, 15, 16,
19 eta 20an.

BAZTAN
Otsailaren 11n hasi
eta 21a bitarte herriz
herri inauteriak izanen
dituzte.

DONEZTEBE
Otsailaren 16tik 18ra.

GOIZUETA
Otsailaren 18tik
21era.

LESAKA
Otsailaren 16tik 20ra.

ETXALAR
Otsailaren 19tik
21era.

LEITZA
Futbito taldearen festa
Gaztetxean
Otsailaren 11n Ateka-
beltz futbito taldeak
festa antolatuko du
Gaztetxean.

Bertsoak
BERA
Bardoak 2012
Otsailaren 10ean
Kaxerna Gaztetxean
bertso afaria
21:00etan. Beratarrak
(Julen Zelaieta, Patxi
Castillo, Aitor Elexpuru)
vs. Leitzaundi (Miel

Mari Elosegi Luze, Iñi-
go Ibarra, Iñigo Sagas-
tibeltza).

ANIZ
Bardoak 2012
Otsailaren 11n
Anizko elkartean ber-
tso afaria. Erauntsiak
(Iker Gorosterrazu,
Alazne Untxalo, Amaia
Elizagoien) vs. Altzuri,
Edurnezuri eta amaor-
deak (Iban Garro, Josu
Sanjurjo, Ioar Tainta).

LEITZA
Bardoak 2012

Otsailaren 12an Au-
rrera elkartean bertso
merendua 19:00etan.
Leitzaundi (Miel Mari
Elosegi Luze, Iñigo
Ibarra, Iñigo Sagasti-
beltza) vs. Bar-ideak
(Jon Elizetxe, Iñaki Ale-
man, Kotte Plaza).

LESAKA
Bardoak 2012
Otsailaren 17an Arra-
no elkartean bertso
afaria. Rimak Exkaxko
(Iñigo Olaetxea, Estitxu
Fernandez, Eneko Fer-
nandez) vs.Mailope
(Aritz Saragueta, Oskar
Estanga, Miguel Angel
Ortiz de Guzman).

LEITZA
Bardoak 2012
Otsailaren 19an
Gaztetxean bertso me-
rendua 19:00etan. Lei-
tza ta leitzarrak (Joxe-
ma Leitza, Jose Luis
Barberia Zili, Mikel
Azpiroz) vs. Jituk
(Egoitz Gorosterrazu,
Ander Fuentes Itturri,
Maialen Belarra).

Ikastaroak
LEITZA
Jendaurreko saioak
prestatzeko
Otsailaren 10ean «En-
trenamendu mentala
jendaurreko saioak
prestatzeko» saio prak-
tikoa eskainiko du Ur-
ko Arozenak 19:00etan
Atekabeltz Gaztetxean.

Kontzertuak
BAIGORRI
Erramun Martikorena
Irulegi Irratiaren alde
Otsailaren 11n
Erramun Martikorena
eta bere lagunak (Mikel
Markez, Xabi San Se-
bastian, Mixel Ducau,
Galtxetaburu, Arkaitz
Miner, Ixabela Jaury,
Mahastizainak, Kanti-
ruki) kantuz, 20:30etik
aitzinera Baigorriko eli-
zan, Irulegiko Irratiaren

ESKUALDEA | 2012.02.16-21
Inauteri ofizielekin bukatuko
da mozorrotzeko garaia

Urtehasieratikhainbatherritan
dabiltzamozorroakbainaorain-
goan inauteri ofizialendatakai-
legatu dira eta herriz herri iza-
nen dira disfrazak.

Inauteriak

BAIGORRI | 2012.02.11
Erramun Martikorena eta bere
lagunak Baigorriko elizan

Irulegiko Irratiaren 30. urteurre-
naren ospakizunen karietarat
Erramun Martikorena eta bere
lagunakkantari arikodiraBaigo-
rriko elizan.

Kontzertuak

LEITZA | 2012.02.17
Didgeridoo tresna
australiarrarekin musika

Musika tresnaaustraliarrarekin
emanaldia eskainiko du Iban
Nikolai musikariak Atekabeltz
Gaztetxean.

Emanaldiak

otsailak 9 - 23

PROPOSAMENA

NAFARROA
Bardoak 2012 bertso ekimena
herriz herri

Abiatu da dagoeneko Bardo-
ak 2012, aurten ohiko Nafa-
rroako bertso txapelketa or-
dezkatuko duen taldekako
bertso ekimena. Joan den as-
teburuan zenbait saio egin zi-
ren eskualdean, baina hu-
rrengoetan ere izanen dira. Ar-
gazkian ageri diren Beratarrak
eta Leitzaundi taldeak aurrez
aurre izanen dira ortziral arra-
tsean Berako Kaxerna gaz-
tetxean. Baina Anizen eta Le-
itzan asteburu honetan eta
Lesakan eta Leitzan hurrengo-
an izanen dira saioak.

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

har izaten du eta geldi-
tzen zaion astian «kiro-
la eta bateria jotzea di-
tut gustoko. Mendian
ibiltzeagustatzenzait»,
dio Semperrek. Musi-
kari ere izana da, baina
duela urte batzuk utzi
zion taldean jotzeari,
«baina tarteka grina
kentzeko Zizkuitz txa-
rangakoekinelkartueta
saiobatzukegitenditu-
gu.Urteanbehin ez du-
gu hutsik egiten Santa
Zizili egunean.Taldeba-
tek deituz gero gustora
hartzen dut». Kontzer-
tuetara nahi baino gu-
ttiagojoatendaetaetxe-
an «azken urte hauetan
Pirritx , Porrotx etaMa-
rimototsdiranagusibe-
raz ahal dudanean ne-
regaztetakotaldeaken-
tzutenditut».Asteburu-
ko planik egokiena,
«kotxea aparkatu, goi-
zean mendian buelta
ederra eman eta arra-
tsaldeanfamiliarekinhe-
rrianbueltaxkaematea»
dela aipatudigu.Sobe-
rabidaiariaezbadaere,
Parisera egindako bi-
daia gogoratzen du eta
»Alpeak eta Norvegia-
ko fiordoak» gustora
ezagutuko lituzke.

«Alpeak eta
Norvegiako
fiordoak gustora
ezagutuko nituzke»

Nire aukera

Carlos SEMPER
Berako Semper Autoeskolakoa

30. urteurreneko ospa-
kizunen karietarat.
Txartelak salgai aitzi-
netik 12 eurotan Irule-
giko Irratian eta Bai-
gorriko Turismo Bule-
goan. Tokiean berean
15 euro.

LEITZA
Didgeridoo emanaldia
Otsailaren 17an
tresna australiarrarekin
emanaldia eskainiko
du Iban Nikolaik
17:00etan Gaztetxean.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Otsailaren 12an Bur-
kaitzea-Artesiaga-Sa-
gardei-Iturrioz-Karan-
ton-Egozkue gaina-
Utsesi-Lenaroz-Zubiri
ibilaldia eginen da
(07:00).

BERA
Labiaga Ttiki taldea
Akozperat
Otsailaren 12an
Akozperat ateraldia an-
tolatu du Labiaga ikas-
tolako Larun Ttiki men-
di taldeak. 09:30ean
kotxez Postaseraino.

Zinema
LEITZA
Zinemako saioak
Otsailaren 10 eta
12anMelancolía filma
ikusgai zineman.
Emanaldiak ostiraletan
22:30ean eta igande-
tan 19:30ean.

BERA
Film laburrak
Gaztetxean
Otsailaren 17an film
laburren emanaldia
(“Zapatilla Films”) eta
disfraz besta Kaxerna
Gaztetxean 22:00etan.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Orain dela urte asko, bazen Haizelami izeneko
itsas lamina gazte bat. Haizelamik emaku-

mezkoaren gorputza zeukan, baina, hankak izan
beharrean, izurdearen tankerako isatsa zeukan,
itsas lamina guztiek bezala. Horregatik, bikain egi-
ten zuen igerian Haizelamik, izurde bat ematen zu-
en. Itsas laminekosoongi abestendute. EtaHaize-
lami ere abeslari aparta zen. Haizelamik abesten
zuenean, haizea ere dantzan hasten zen, harro-
harro eginda.
Elkarren Batela bilduman, 6 urtetik goitiko irakur-
leei zuzendutako istorioaren egileak Mitxel Murua
etaJoxeantonioOrmazabaldira.Marrazkigilea,be-
rriz, Elena Odriozola. Muruak haur eta gazteei zu-
zendutako literatur lanak argitaratu ditu batez ere
eta Pirritx eta Porrotx pailazoen ipuinen egilea da.
Ormazabal irakasle izanzen lehenengo,editoreon-
doren. Urteak eta urteak haurrentzat ipuinak, poe-
mak, kantak asmatzen eta itzultzen. Luzea da be-
re emari agortezina.

Euskal herrien historia gure aitonamonek konta-
turikoa. Honela definitzen da «Ni euskalduna»

bideoblog berria. Izan ere, aitatxi-amatxiek gogo-
ra ekartzen dituzte hainbat euskal herritako istorio
txikiak. Gure herrien memoria gordetzea, euskalki
desberdinak biltzea eta bidenabarkoan, aitatxi-
amatxiek teknologia berrietara hurbiltzea dira pro-
iektuberritzailehonenhelburuak.OrainarteBizkaia,
Gipuzkoa eta Arabako hamar herrietako adineko-
en istoriak bildu dituzte bideoblogean, baina herri
aunitzetatik elkarrizketakegitekoeskariak jasotzen
ari dira. Beraz, proiektuak jaso duen harrera ona
eta elkarrizketak egiteko eskari kopurua kontuan
hartuta, etorkizunean Nafarroako eta Ipar Euskal
Herrikoherrietara iristekoasmoaazaldudutewebgu-
nearen kudeatzaileek.

Antton taldea 2011ko hasieran sortuko da Elo-
rrion. Lor taldekoabeslaria, Lander, etaAntton,

aitzinetik bakarlari modura aritutakoa, lehendik ere
elkartu izan dira hainbat abesti biribiltzeko eta iku-
si dute talde modura funtziona dezakela proiektu-
ak.Gainontzeko taldekideak lasterarrantzatukodi-
tuzte. Rami (Lor), Txaber (Malo) eta hainbat talde-
tan jo duen Mikel Nuñez. Ohartu orduko, hainbat
kantu sorturik izatean hartzen du forma Gorantz
Erori proiektuak. Antton taldearen lanak Gorantz
erori… du izena. 2011ko irailean grabatu eta na-
hastu zuen Ondarroako Santos Records estudio-
an Mikel Santos soinu teknikariak. Aldo Gilardik
masterizatuduBartzelonakoHitmasteringestudio-
an. Aiora Renteriak (ZeaMays)Ohe hutsegiak kan-
tuan ahotsa sartu du. Sustrai Kolinak Hartu arna-
sa kantua idatzi du. Maitasuna ixil ixilik abestiaren
hitzek Amets Arzallus, Sustrai Kolina eta Endika
Zarrabeitiaren bertsoetan dute oinarri.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Haizelami

Liburua

MITXEL MURUA

JOXAN ORMAZABAL

ELENA ODRIOZOLA

Baga-biga musika
ideiak, 2011

Gorantz erori

Musika

ANTTON

Aiton-amonek kontatuta
euskal herrien historia

Internet

WWW.NIEUSKALDUNA.
METROO.ES
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errentan emateko.�618
962937.

LANA
eskariak

Emakume batek aste-
buruetanostalaritzanzer-
bitzu extrak eginen lituz-
ke. Euskara eta frantse-
sadakizkiena.Zerbitzari
moduanesprientziadue-
na. �679 210910.
Neska tituluduna ile-
apaindegiren batean lan
egiteko prest, edo hau-
rrak zaintzen. � 607
750553.
Emakume batek adine-
ko jendea zainduko luke
interna moduan. �667
230372.

LANA
eskaintzak

BERA. Ibardingo jatetxe
bateanlanegitekojendea
behar da. �948 630708.
Faxa 948 630754.

ANIMALIAK
salgai

Ahuntz enanoa salgai.
�618 562173.

ANIMALIAK
erosi

Ahate arra erosiko nu-
ke. �948 580231.

DENETARIK
salerosketak

Haritzamerikaretage-
rezi landareak salgai.
�948 450888 (deitu
eguerdietanetaarratsal-
detan).

ITUREN. 90m2ko pisua
salgai: 3 logela, 2 bainu-
gela,egongela,sukaldea,
garajea eta trastelekua-
rekin. Oso egoera onean
eta guztiz mobleztatua.
�637 145801.

LEITZA. Amazabalen pi-
sua salgai. Oso egoera
onean, bizitzera sartzeko
prest. 90 m2ko pisua: su-
kaldea, bainugela, egon-
gela, 3 logela handi eta
trastelekuarekin. Igogailua
jarri berria eta berogailua-
rekin. Aukera ezin hobea.
Ikusezazu.�649208310.

ELIZONDO.MaurizioBe-
rekoetxean (eliza gibele-
an) pisua salgai. Eguzki-
tsua,2 logelaetabainuge-
la,egongela,sukaldeaeta
balkoiederra.Aparkatze-
ko plaza eta trastelekua.
Igogailua aparkalekutik
sabairaino.�628544929.

DONEZTEBE. Ogiberri
gainean,pisuasalgai.2 lo-
gela,2 bainugela, egon-
gela,sukaldea eta traste-

BERA.Kanttonberrikarri-
kan pisua errentan ema-
teko.Sukaldeaeta egon-
gela lurreko suarekin, 3
logela,bainugelaeta tras-
telekua. Igogailuarekin.
Egoera onean. �652
700200 / 615 733468.

ETXALAR. Etxebizitza
errentan emateko. �948
635137.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BORTZIRIAK. Bikote
gazte bat pisu bila dabil
Bortzirietan errentan har-
tzeko.Mobleztatuaalaga-
bea. �675 892903.

Inguruan etxea edo ba-
serria errentan hartuko
nuke. �626 149164.

LOKALAK/GARAJEAK
errentan eman

LESAKA. Albistur karri-
kan, lur azpiko garajea

lekua.36m2ko terraza bi-
kaina,osoeguzkitsua.De-
nahegoaldera.Preziobe-
rria. �656 770373.

DONEZTEBE. 2 logela-
ko pisu berritua salgai.
Berogailuarekin. 15m2ko
trastelekua.�630160353.

IGANTZI. 70 m2ko pisu
berriasalgai,2 logela,bAi-
nugela, kalefakzioa, ma-
rra garajean eta trastele-
kua.Osoargitsua.180.000
euro. �670 218613.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO.Logelabate-
ko apartamentua erren-
tanemateko, igogailu,ga-
rajeplazaeta trastelekua-
rekin. �650 095167.

BERA. Itzea karrikan, 3
logelako pisua errentan
emateko.Eguzkitsua. Igo-
gailuarekin.Garajeplaza-
rekin. 500 euro hilabete-
an. �669 954135.

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lureremuarekin.�943
217817.

LESAKA. Herri erdian
apartamentuasalgai.Be-
rria eta aukera oso ona.
� 943 636209 / 605
717999.

ORONOZ-MUGAIRI.
100m2ko etxebizitza sal-
gai. Mobleztatua. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, 2
bainugela, jaki-gordailua
etakanporaematenduen
trastelekua, urbanizazio
pribatuan, lorategi haun-
dia, aparkalekuak guz-
t i en t zako e remuan .
220.000 euro. � 620
679145.

DONEZTEBE.Bipisusal-
gai, 2 eta 3 logelakoak.
Sartzeko prest. 96.000
euro eta 108.000 euro.
Aukeraparegabea.�649
472658.

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

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): 43,00 € (=)

Zerri gizena
1,102 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,49 (=)
1.koa 4,19 (=)
2.koa 3,95 (=)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,55 (=)
1.koa 4,27 (=)
2.koa 4,17 (=)

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: 5,80/6,20
8-10 kilokoak: 4,60/4,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)
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SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
Remolkeasalgai.Patro-
laren gurpilekin. 750 ki-
lorentzako.�629417078.

Belar bola idorrak sal-
gai. �660 393436.

Gasoliozko makina ja-
sogailuasalgai, fenwick
markakoa.�948452078.

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

ELIZONDO. Gitarra an-
plifikadorea 50Wbalbu-
latakoa salgai. Pantaila
eresalgai.�620468282.

Sukalde ekonomikoa
salgai.Arruntegoeraone-
an.�660 081754 (gauez
deitu).

Ehizako eskopeta pa-
raleloa salgai, JZmarka-
koa, kanporatzaileekin.
400 euro negoziagarri.
�619 283278.

LEITZA. Plato dutxa be-
rria salgai. Fiora etxekoa
eta Silex materialekoa.
Neurria160x65eta4cm-
ko altuera.Txuria. Pre-
zioa: 450 euro. �650
217127.
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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

Urdazubiko IZA-
RO ETXEGARAI eta
MIREN OIARZABAL

iloba-izebak
urtarrilaren 8an
eta 26an urteak
bete dituzte. Zo-
rionak pixpiretak!
Aiora eta Nahia.

Legasako
GAXUXA ZELAIETA
EULATEk 5 urte
beteko ditu
otsailaren 18an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi bat
Igantziko fami-
liaren partetik.

Lesakako UNAX

BEREAU IRIGOIEN-
ek 4 urte beteko
ditu otsailaren
10ean. Zorionak
eta muxu haundi
bat Lesaka eta
Iturengo familia-
ren partetik.

UNAX BEREAU
IRIGOIEN lesaka-
rrak 4 urte bete-
ko ditu otsailaren
10ean. Zorionak
eta muxu bat
Enaitzen parte-
tik. Ongi pasa
zure eguna!

Goizuetako UXUE

AIZKORBE HERRE-
RAk otsailaren
21ean beteko
ditu 5 urte. Zo-
rionak etxeko
printzesarentzat
eta muxu asko
denon partetik.

Goizuetako URKO APEZETXEA

LUJANBIOk urtarrilaren 22an 13 urte
egin ditu eta Iturengo ARITZ eta
GARAZI IÑIGO LUJANBIOk urtarrilaren
29an urtea egin dute. Zorionak!

Zorionak Beintza-Labaiengo
AINHOA eta IBAIri urteak beteko
dituztelako otsailaren 10 eta 7an.
Muxu potolo bat Labaiengo familia-
ren partetik. Pasta eta kafetxoaren
zain geldituko gara.

AINHOA ZUBIALDE GRAJIRENAk urteak
beteko ditu otsailaren 10ean. Zorio-
nak izeba! Noiz eta nola ospatuko
ditugu? Gu hemen zain geldituko
gara, nahi baduzu txokolate bat
hartzen ahal dugu, hori bai, zuk or-
dainduta! Xune, Mirari, Unai, Jone,
Aimar eta Lander eta Irungo familia.

MAITE ETXENIKE

gartzaindarrak
urteak beteko
ditu otsailaren
16an. Zorionak
eta aunitz urtez!
Muxu potolo bat
eta egun ederra
pasa!

MAIALENek urta-
rrilaren 27an
2 urte bete
zituen. Aunitz
urtez gure prin-
tzesari eta mila
muxu pottolo
Kaxkarra guz-
tien partetik.

Etxalarko
MARIANJELESek
urteak bete ditu
otsailaren 1ean.
Zorionak zure
urtebetetzean
Iturraldekobor-
dako familiaren
partetik.

GIXANE TELLETXEA etxalartarrak
4 urte bete ditu otsailaren 7an.
Zorionak atta, ama eta Keparen
partetik.

OIHAN LUJANBIO SANCHEZ sunbilda-
rrak otsailaren 5ean 6 urte bete
ditu. Zorionak eta muxu handi bat
amatxoren partetik.

OIHAN LUJANBIO SANCHEZ sunbilda-
rrak otsailaren 5ean 6 urte bete
ditu. Zorionak eta muxu handi bat
familia osoaren partetik eta
berexiki Edurneren partetik.

ALAITZ IRIARTE GOMEZ beratarrak
7 urte beteko ditu otsailaren 22an.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik. Ea
berendu ona prestatzen duzun!
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