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Genero indarkeria jasan duten %5ak baino ez du jartzen salaketa
eta gehienetan bikotekidea da erasotzailea

AZAROAK 25 | Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna

Eskualdean 109 salaketa
azken hamar urteotan
Kolpe, irain edo bortxa. Emakume aunitzen
amesgaiztoa da tratu txarrena. Badira egoera
salatzeko erabakia hartzen dutenak, baina, asko
dira oraindik isilean sufritzen segitzen dutenak.

Azaroaren 25ean ospatzen da emakumeen
aurkako indarkeriaren kontrako eguna, erasorik
ez balego ospatu beharrik egonen ez litzatekeen
eguna.
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Idoia Gilleneari duela 25 urte diagnostikatu
zioten lehen motako diabetesa eta Nerea
Petrirenari orain dela 22 urte. Egun batetik
bertzera, intsulina dosiaren beharra izan

zuten. Aurretiazko abisu gehiegirik gabe
agertzen baita gaixotasuna. Medikuntza
aurrerapenek autokontrola eta intsulinaren
dosifikazioan laguntzen badiete ere, gaixota-

sunak oraindik ez du erabateko sendabide-
rik. Aukeratu ez zuten bidelaguna dute albo-
an eta batzuetan gorroto badute ere, berare-
kin bizitzen ikasi dute dagoeneko.

Idoia GILLENEA eta Nerea PETRIRENA | Diabetikoak

«Garrantzitsua da gaixotasunarekin
bizitzen ikastea eta ez beretako»
E. IRAOLA |
Nolaagertuzitzaizuen
gaixotasuna?
NEREAPETRIRENA: Es-
kolako kurtso bukaera-
kobidaiabatenondoren
izan zen. Bartzelonatik
itzulietabiegunetaraos-
pitalean ingresatu nin-
duten nahiko larri, ‘Ce-
toacidosisDiabetica’ba-
tekin. Lehenengo ager-
tzendirensintomakega-
rria, pixalea eta pisua
galtzea izaten dira. Ge-
hienetan gosea izaten
da,bainanirekasuan ja-
teari utzi nion.
IDOIAGILLENEA:10 urte
nitueneandiagnostikatu
zidaten. Gehiegizko pi-
sua nuen, normala bai-
no gose gehiago eduki-
tzenhasi nintzenetaas-
ko jaten nuen arren, ar-
galtzen hasi nintzen. 10
kilo galdu nituen hiru hi-
labetetan. Egarria eta
pixarenaerenabaritunu-
en eta ahoan eta bela-
rrietaninfekzioakereizan
nituen.Ingresatuetadia-
betesadiagnostikatuzi-
daten.
Nola eragiten du zuen
egunerokoan?
I.G.: Ez ditut oztopoak
sentitzen, gehiago zail-
tasunak dira. Diabetesa
eta biok elkarrekin bizi
behar dugu. Azkenean
unebakarbateanerezu-
re albotik ez dela joan-
go onartu behar duzu.
N.P.: Geroz eta guttiago
eragiten dit, baina inoiz
ezinatzenduhordagoe-
la.Garrantzitsuadagai-
xotasunarekin bizitzen

ikastea eta ez beretako.
Zer nolako tratamen-
dua behar du diabete-
sak?
N.P: Lehenmotakodia-
betesa duzunean intsu-
lina hartzea derrigo-
rrezkoa da. Ariketa fisi-
koa eta dieta ere beha-
rrezkoak dira. Bigarren
motako diabetesarekin
hasierandietaetaarike-
ta fisikoarekin nahikoa
izandaitekekasugehie-
netan. Diabetesaren
kontrola okertzenbada,
medikaziorekin hasten
da.
Intsulinako ponpa
erabiltzen al duzue?
N.P.:Bai,oraindela7ur-
te hasi nintzen eta ha-
gitz gustura nago.Hezi-
keta berezia behar da

erabiltzeko eta denon-
tzat ez du balio.
I.G.: Ez, nik momentuz
behardudandosiakartu-
txoenbidezhartzendut.
Diabetesarenaurkaze-
in neurri hartu litezke?
N.P.:Lehenmotakodia-
betesaren aurka, mo-
mentuz ezin liteke ezer
egin. Bigarren motakoa
ez edukitzeko edo be-
hintzat beranduago
agertzeko dieta orekatu
batmantenduetaarike-
ta fisikoa egitea beha-
rrezkoa da.
Nolabizidugaixotasu-
na inguruko jendeak?
I.G.: Inguruko jendeak
jarrera desbedinak har-
tzen ditu gaixotasuna-
ren aitzinean. Izua, ge-
hiegizkobabesa,errefu-

sa, inplikazioa...kasueta
pertsona bakoitzaren
araberakoa da. Diabe-
tesa duenaren jarrerak
ere asko baldintzatzen
du ingurukoek gaixota-
suna nola biziko duten.
Oreka aurkitzea beha-
rrezkoada.Familiakkon-
fidantza eman, lagundu
etaautonomiaemanbe-
har dio diabetesa duen
pertsonari, bainagehie-
gizkokontrolikgabe.Hi-
pogluzemia kasu bat
ematen bada zein neu-
rri hartu behar dituzten
ere jakin behar dute, eta
horri buruz informatzea
gure erantzukizuna da.
Diabetesaren Mundu-
koEgunaospatzenda
azaroaren 14an, zein
mezuzabaldukozenu-
kete?
N.P.: Heziketa beha-
rrezkoa denez gizarte
osoak jaso beharko lu-
keela. Horrela lortuko li-
tzateke, diabetesaren
eragina mundu osoan
guttitzea.
I.G.: Interesgarriaetaal-
di berean beharrezkoa
delagaixotasunberadu-
tenekinharremanakiza-
tea. Haiek zure azalean
jarri eta hobeto ulertuko
zaituztelako. Gauza be-
ra egin behar lukete in-
gurukoekere.Bertzalde
aipatu, Iruñean urriaren
14an ekitaldiak eta ibi-
laldi bat eginen direla,
eguna ospatu eta mu-
rrizketen aurkako alda-
rrikapenak egiteko, zu-
zeneaneragitenbaitigu-
te.

UTZITAKO ARGAZKIA
Idoia Gillenea eta Nerea Petrirena diabetikoak.

GIZARTERATZEA
«Diabetes asko edo
gutti dugun galdetzen
digute, horrek argi
uzten du jendeak gai-
xotasunaz duen eza-
gutza maila. Ez da
ulertzeko erraza den
gaixotasun bat, ez
maila teorikoan ezta
praktiko edo emozio-
nalean ere. Diabetesa
hor dago, baina ez da
ikusten, ez du minik
ematen, horregatik da
ulertzeko hain zaila».

Idoia Gillenea
Elizondoko diabetikoa
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Eneritz IRAOLA
Azaroaren25a,besta

eguna baino gehiago,
aldarrikapen eguna da.
Hainbat urtetako isilta-
suna apurtu nahiko lu-
keen aldarria. Emaku-
meeneztarrietatikminak
eta beldurrak eraginda-

kooihugehiago ez ego-
tea eskatzen duen egu-
na.

Emakumeenaurkako
indarkeriari buruzkoda-
tuak ez dira baikorrak.
Salaketakopuruakezdu
beheiti egin, azken ha-
mar urteetan %92 igo

da. Iaz 1.227 salaketa
aurkeztu ziren Nafarro-
an. Hilabetean bataz
bertze102salaketaegon
zirela erran nahi du ho-
rrek. Datuak, hala ere,
errealitatearen zati txiki
bat baino ez du erakus-
ten. Nafarroako Berdin-

Apezetxeak,Bortzirieta-
kogizarte zerbitzuetako
langileak judizialki pro-
zesua aitzinera ematea
oso gogorra dela azpi-
marratudu«mentalkioso
indartsuaizanbehardu-
zu, frogakeramanbehar
dira, interrogatorioakbi-
zitu, erasotzailearekin
epaitegian berriz topa-
tu... biktimari atentzioa
eta laguntasuna eskaini
behar zaio».

Familia eta lagunen
babesaezinbestekoada
halakoegoerabatiaurre
egiteko. Gastonek dio
«erasotuak bakarrik ez
dagoelasentitubehardu
eta erruduntasun senti-
mendua urrundu. Era-
sotzen duena soilik da
erantzulea. Emakume
horrekin lan egin behar
da ahalik eta lasterren,
dagozkion baliabideak
martxan jarriz».

ERASOTZAILEEN ETA
ERASOTUEN PERFILAK

Ez dago erasotzaile
etaerasotuarenperfilze-
hatzik. Datuen arabera,

AZAROAK 25 � EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO EGUNA

Eskualdean genero
indarkeriarekin lotutako
109 salaketa izan dira
azken hamar urteetan
Erasotuen %5ak baino ez du jartzen salaketa eta
gehienetan bikotekidea izaten da erasotzailea

Kolpe, irain edo bortxa. Emakume
aunitzen amesgaiztoa da tratu txa-
rrena. Badira egoera salatzeko era-
bakia hartzen dutenak, baina, asko
dira oraindik isilean sufritzen segi-

tzen dutenak. Azaroaren 25ean
ospatzen da emakumeen aurkako
indarkeriaren kontrako eguna, era-
sorik ez balego ospatu beharrik
egonen ez litzatekeen eguna.

tasun Institutuaren ara-
bera,erasoajasatendu-
enehunekobortzak,hau
da, hogei emakumetik
batekjartzenduelakosa-
laketa. Irune Gastonen,
Baztango Udaleko Ber-
dintasunerako Teknika-
riaren, ustez batez ere,
dependentziaemozional
eta ekonomikoaren on-
dorioz gertatzen da ho-
ri «bikotekide edo biko-
tekideohiakeragindako
indarkeria da gehiene-
tan eta lotura sentimen-
talak hor daude, gaine-
ra askotan umeak ere
tartean izaten dira. Bes-
tetik,emakumeaskokez
dute independentzia
ekonomikorik».

Salaketa jarrita pro-
zesua hasi bertzerik ez
daegiten.Epailearenai-
tzineanberrestenezba-
da, aurreneko salaketa
horrek ez du egoera as-
korik aldatuko. Zoritxa-
rrez, hori gertatzen da
Nafarroansalaketenehu-
nekohogeiarekin.Ezdu-
te salaketarekin aitzine-
ra egiten eta erasotzai-
leareneskuetanerortzen
dira bertze behin. Jokin

Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna izanen
da azaroaren 25ean.

INDARKERIA GIZARTEAN
«Emakume eta gizon
askok oraindik nor-
maltzat jotzen dituzte
jokabide batzuk. Ez
dira kontziente indar-
keria psikologikoa
jasaten edo ematen
ari direla».

Irune GASTON
Baztango Udaleko
berdintasun teknikaria

2 0 0 3 - 2 0 1 2
Tratu txarren salaketak
Herria Kasuak

Arantza 6
Baztan 33
Bera 15
Etxalar 4
Doneztebe 13
Leitza 9
Lesaka 9
Gainerako herriak 20
Denetara 109
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35urtebainogazteagoa
daindarkeriajasatendu-
tenen%25a.Gauzabe-
ragertatzendaerasotzai-
learen inguruan. Horre-
gatik Gastonen ustez
«ezinduguaurreikusize-
in izango den erasotzai-
lea edo erasotua. Ez da
egia maila ekonomiko
baxukobikoteetansoilik
ematen dela, kanpota-
rren artean soilik ger-
tatzendela...Gezurrezko
mitoaskodaudeetalan-
du beharra dauzkagu».

INDARKERIA MOTAK
Tratutxarfisikoak,psi-

kologikoa ere gibeletik
dakargehienetan.Aldiz,
indarkeria psikologikoa
jasan duten guztiek ez
dute tratu txar fisikoa ja-
saten. Gastonen iduriz,
indarkeria psikologikoa
zailagoada antzematen
«emakumeetagizonas-
kok oraindik normaltzat
jotzen dituzte jokabide
batzuk. Ez dira kontzi-
ente indarkeria psikolo-
gikoa jasaten edo ema-
ten ari direla».

IRTENBIDEA
Egoerari bueltaema-

teko arazoaren identifi-
kazioa da funtsa Teresa
etaMaite,Leitzaldekogi-
zarte zerbitzuetako lan-
gileen ustez «genero in-
darkeria identifikatu eta
nolaematendenezagu-
tubehardugu.Ondokoa
ulertzen saiatu eta ingu-
rukoeiereduegokiakes-
kainiz, indarkeriarikonar-

tu edo justifikatu gabe».
Gizarte aldaketa handi
batenbeharrazsolasten
du Apezetxeak «indar-
keria sexista ezabatuko
bada, ezberdintasunak
ezabatubehardira lehe-
niketahorretarakoezin-
bestekoa da sozializa-
zio-prozesuan eragiten
dutenerakundeetame-
kanismoguztietan(fami-
lian,eskolan,hedabidee-
tan,publizitatea,hizkun-
tzan...) esku hartzea».
Erabiltzendireneredue-
kin kontuz ibili behar ai-
patzenduteMartinezeta
Perurenak «batzuetan
eskaintzen diren
ereduak ez dira
egokiak eta
horiek zu-
zendube-
har dira.
Kontura-
tu gabe
indarke-
riabultza-
tu edo in-
dartzen du-
ten baloreak
erabili ditzakegu
naturaltasun guztia-
rekin eta horiek dira,
hain zuzen, kaltegarrie-
nak».

ARAZOA NOLA LANDU
Apezetxearen iritziz

beti biktima hartu behar
dakontuan«Gizarte lan-
gileen kode deontologi-
koanoinarrituz,biktima-
ren iritziabeti errespeta-
tu behar dugu, bere na-
hiakkontuanhartuz.Pu-
blikoki salatu? Biktima-
rekin kontsultatuko du-

gu. Salaketa publikoa-
ren bidez, herri txikietan
alorpribatuangertatuta-
koa publiko bihurtu de-
zakezu.Biktimaeaarris-
kuan dagoen ere balo-
ratu behar da. Gure le-
hentasunabiktimaridau-
den zerbitzu eta lagun-
tzakeskaintzeada».Gas-
tonek dio emakumea
erasotzen denean, jen-

darteosoaerasotzende-
la eta erantzun bateratu
batemateabeharrezkoa
dela «jendarte moduan
ahobatezaskidelaesan
beharra daukagu. Erro
soziala duen arazoa da
etaezinditugukasu iso-
latumoduanulertu».Te-
resa eta Maiteren iritziz
«erasobatgeratzean,gi-
zarteakhutsuneakditue-

lasentitubeharkogenu-
keetahutsunehoriekes-
taltzearenarduraguztio-
na dela, bakoitzak bere
mailan».

Azaroaren25aospa-
tzendenazkenurteade-
la esateaberri pozgarria
litzateke. 109. salaketa-
ridagokionerasoa,azken
erasoa izan zela erran
nahikolukeelakohorrek.

IRTENBIDEA
«Genero indarkeria
identifikatu eta nola
ematen den ezagutu
behar dugu. Ondokoa
ulertzen saiatu eta
ingurukoei eredu ego-
kiak eskainiz, indarke-
riarik onartu edo justi-
fikatu gabe.

Teresa MARTINEZ eta
Maite PERURENA
Leitzaldeko Gizarte Zerbit.

SALAKETA PROZESUA
«Mentalki oso indar-
tsua izan behar duzu,
frogak eraman behar
dira, interrogatorioak
bizitu, erasotzaileare-
kin epaitegian berriz
topatu... biktimari
atentzioa eta
laguntasuna eskaini
behar zaio».

Jokin APEZETXEA
Bortzirietako gizarte
zerbitzuetako langilea

� ERASORIK JASANEZ GERO, ZER EGIN?

Denuntziatutako hiru kasuetatik bitan indarkeria fisikoa salatzen da

Nora jo eraso bat gertatzean, larrialdiko kasuetan
112 Larrialdietarako telefonora deitu. Larrialdiak kontrolatzeko zen-
trala da eta urteko 365 egunetan, 24 orduz aritzen da lanean.

Jakin beharreko kontu gehiago
Erasotua EZ DAGO BAKARRIK, gertatutakoa ez da zure erantzukizu-
na: ERASOTZAILEA DA ERANTZULEA.

016 telefono zenbakian laguntza jasoko du. Doako telefonoa da eta fak-
turan ez da dei hori agertzen.

Izan konfidantza Osasun Zentroko profesionalengan.

Herriko Oinarrizko Gizarte zerbitzuetara joan.

EmakumeendakoUdaletakoedoEskualdeetakoLa-
guntza Zerbitzuetara jo.

Informatu alderdi legal guztiei buruz Emaku-
meei Laguntza Juridikoa emateko zerbi-
tzuan (948 206287).

Salaketa jarri nahi badu, Segurtasun Inda-
rrekin harremanetan jarri behar da (Foruzai-
nak, Polizia…) eta salaketa epaitegietan be-
rretsi.

DelituenBiktimeiLaguntzekoBulegoanzuzen-
bide,psikologiaetagizartearretaemanendiote (848

423376).

Informazio gehiago Nafarroako Berdintasunerako Institutuan.

� SALATUTAKO INDARKERIA MOTA

Datu iturria:
Nafarroako Berdintasunaren eta Familiaren Institutua

37
%34

34
%31

18
%17

12
%11

8
%7

Indarkeria fisikoa eta psikologikoa

Indarkeria fisikoa soilik

Beste gisakoak (meatxuak,
kautelazko neurriak urratzea,…)

Indarkeria psikologikoa

Sexu bortxaketa
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Historia irakasle bihurtu zaigu Espe Agirre,
Madrilgokomunitatekopresidenteohia.Es-
painiak 3.000 urte baino gehiago (?) duela

eta Eskozia eta Katalunia ezin direla parean jarri
adierazi du, bere garaian Eskozia erresuma izan
zelako eta Katalunia ez (Beraz, Nafarroa pareka
daiteke?).Zer izanginenbaino, zer izannahidugun
erabaki nahi dugula ikasiko du noizbait (akaso).

Historia irakaslea

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.10.31 / TTIPI-TTAPA 337. zbk

Lekarozko Kolegioaren azken hatsa
Duela hamar urte, 2002ko abenduan aldegin zuten Lekarozko Kolegiotik azke-
neko kaputxinoek, 114 urteko historiari akabaila emanez. 1888ko apirilaren
22an sortu baitzen ikastetxea. Lehenbiziko 47 urtetan kaputxinoen apaiztegi
izan zen eta gero Bigarren Hezkuntzako institutu bihurtu zen. Geroztik ospe
handiko eskola izan zen eta 7.000 ikasle baino gehiago pasatu ziren, tartean
Jorge Oteiza artista, Nicanor Zabaletamusikari handia, Leizaola politikari aber-
tzalea edo Urkijo bankari ezaguna. Ramon Apezetxea apezarekin ageri den Ju-
an Bautista Lukinek (Aita Victor Urbiolakoa) eman zigun historiaren berri.

Artikulu llabur honek azaroan argia ikusiko
badu ere, hobe etorriko litzake irail honda-
rrean edo urrian, ‘super-amek’ bateriak kar-

gatu, depositoak gasolinaz bete eta 3, 2, 1, las-
terketa hasten dutenean. Eta hau zertara dato-
rren? Udan erlojuari begiratu beharrik gabe egon
ondotik kurtso hasiera dator eta, ai ama! Maratoia
hasten da: seme-alabak ernatu, mugi zaitez, gar-
bitu, gosaldu, jantzi zaitez abudo berandu dela!
Lasterka gan eskolara, han utzi eta buelta etxeko
lanak egitera. Ohartu orduko 13:15, Dios! Haurrak
aterakodirela,bila joan,bazkaltzeraeman15:00ak
laister batean ailegatuko direlako, eskolara itzuli
eta segi lasterka, berehala aterako direlako klase-
tik. Hona arte maratoia, baina gero, eskolaz kan-
pokoen azken sprinta gelditzen da, kirol oinetako-
ak jantzi, igeriketa, futbol edo pilota dela, ber-
tzeak ingeles klaseak, mekanografia, musika edo
pandereta… zerrenda bukaezina da eta batzue-
tan bi jarduera egun berean, baita ordu berean ere
koadratu behar. Hau eromena! Beraz, hemendik
txalo zaparrada ‘super-amentzat’, baita ‘super ai-
taren’ batentzat ere, ez daitezen haserretu.

Super-amak

Nire txanda
Ruben GARATE

Beñat ORONOZ
Nafarroako txapeldun

Nafarroako22urtezbe-
heitikoburuzburukopi-
lota txapelketa irabazi
du urriaren 21ean La-
briteko finaleanErreka-
ko lesakarrak. 18 eta 4
irabazi zion Pilota-
jaukuko Asier Lopez-i.

Jose Javier AGIRRE
Baztango Garapen Elkartea

Egoera sozio-ekono-
mikotxarragatiketa lan-
gabezia-tasa altuaren-
gatik kezkatutako 175
baztandar biltzen ditu
oraingoz Garapen El-
karteak. 29 urteko oro-
noztarradapresidente.

Jose GARCIA
Berako albientea jubilatua

Urteak eman ditu udal
albiente lanean eta er-
retiroa hartzeko ordu-
an,udalordezkarienes-
ker oneko hitzak jaso
ditu. Familiaz eta bizi-
kletaz gozatzeko mo-
dua izanen du orain.
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Udazkeneko kronikak igualtsuak izaten dira
beti.Oraindela ehunbat urteEtxalarkoTeo-
doro Arburuak ere bereak idatzi zituen La

Tradición Navarra egunkarian. Honela kontatzen
zuen: “Etxalarko usategiyetan lotuak dire uso ei-
ziari. Agiyan usazale prestu-prestuak ttorttoil ba-
ño uso geyago bilduko dute! Egun batian bakarrik
ikusi izan dituzte ttorttoil multxo pollitak”. Ttor-
ttoil ehizako sareak kenduondotik hedatzenomen
ziren uso sareak: “Uso eizia ongi samar asi dute,
txolomak eta usuak naste bortzeun bat arrapatu
dituzte zortzi egunotan”.
EkonomiakokontuakerebazirenArburuaren idazki
haietan, ez gaur egungoak bezain kezkagarriak:
“Buruilekoazkenegunetakoberuekinaintzinaldion
bat artu dute nekazariak, lan giro auta-autak di-
tuzte eta maila onian
badaramazkiteeben la-
nak. Beran eta Lesa-
kan sagar polliki bade-
lakoberriyadaetaEtxe-
larren ere pixarrenbat,
denpuxka,urretansal-
du omen da (karga
26’27 pezetetan)”.
Bainagauzabatzukal-
datzen dira urtetik ur-
tera.
Aurten, ni, zerura be-
gira ibili naiz egunero.
Badakit ehiztariak tiro-
ka ari direla, baina ni-
rebegiekezduteorain-
dikusomultzorikharra-
patu. Irratian aditu nu-
en lehengoan norbai-
tek lertsun tropa bat
ikusi zuela. Ni oraindik
esperoannago.Ordea,
ohartu naiz oihanetako koloreak aldatu direla. Eta
aitzin horretanmendiak onddo batzuk eman zizki-
dan erregalu, lurrean sortzen diren perlak.
Bertzalde, herenegun, Berako lantegi batean ari
den lagunak erran zidan despeditu behar dutela,
fabrikan ia berrogei urte eman eta gero. Atzo, Iru-
ñean, langileak pankarta baten gibelean ikusi ni-
tuen, patroiak ez dielako jornala ordaintzen. Gaur
goizean, gure etxe parean emakume bat garrasi-
ka aditu dut poliziak preso hartu duenean olio bo-
tila bat ebasteagatik. Haize hego eroak nahi be-
zala nahasi ditu auzo probintzietako hauteskun-
deetako boto-paperak.
Agian ere ehun urteren buruan bertze norbaitek
udazkeneko bere kronika eskribituko du TTIPI-
TTAPA postelektroniko batean. Baina, zer izanen
ote da orduan hemengo bizimoduko martxa?

Udazken berezia

«Berako lantegi
batean ari den
lagunak erran zidan
despeditu behar
dutela, fabrikan ia 40
urte eman eta gero.
Atzo, Iruñean,
langileak pankarta
baten gibelean ikusi
nituen, patroiak ez
dielako jornala
ordaintzen . Gaur,
emakume bat
garrasika aditu dut
poliziak preso hastu
duenean olio botila
bat ebasteagatik»

Mikel TABERNA IRAZOKI Kapi

Astean zehar eraikitako kezkak ahaztu eta orduoroko tris-
turak ezeztatzeko alternatiba eraginkor bilakatua da as-
paldionkirola.Zerliratekeasteburuakkirolikgabe?Antzer-

kiak, zineak eta mendi txango ilustratuak askoren jomuga dira,
baina etxetik mugitu nahi edo ezin duenarentzat izerdia esen-
tziatzat daukan ikuskizuna ezinbestekoa da.
Futbola da ikuskizun horretan askoren ikaskizun txoko. Baloia-
ren joko zoroa espektakulutik haratago joana den praktikatzat
hartu behar dugu. Etxeko txiki askoren heroiak berdegunetan
daude eta futbol taldeak erlijio ere badira bat baino gehiago-
rentzat.Gustoko taldearengaraipenak aste txar bat oneaneral-
datu omen dezake eta porrota, depresio sortzaile izan daiteke.
Garai makur hauek futbolean ere present dira baina gizarteak
dionbegirunea tarteko,bestelakooxigenobatekinarnastendu-
te egoera. Talde asko dira banketxeekin zorpetuak daudenak
eta Ogasunari eman beharreko dirutzak sineskaitzak dira. Goi
agintariek baina ez ikusiarena egiten dute, ezer jakingo ez ba-
lute bezala. Kirola eta kirolariak aspalditik dira boto potentzial
garrantzitsu, eta helburu pribatuak asetzeko diru publikoaren
erabilera mugagabea eguneroko ogi da.
Baloiaren joko zoroa aspaldian iruzurretik, gezurretik eta itxura-
keria antzutik asko daukan praktika ere izan badela esan behar
da. Dirua non, marrazoak han esan ohi da eta hemen ere ber-
dintsu. Globalizazioak bere eragina izan du, eta ez nola nahi-
koagainera.Europakomerkatua liberalizatzeaketamunduoso-
an baloiarekiko interesa nabarmen handitzeak, mafien heda-
tzea ekarri du. Hasieran olatu txiki zena, orain iruzurraren tsu-
nami garrantzitsu bilakatu da.
Une honetan 994 jokalari afrikarrek Europako 49 ligatan joka-
tzen dute. Afrikatik ateratzen diren jokalarien %80a ezkutuko
enpresa hauen fruitu dira. Iruzur egile hauen arduradunek on-
do dakite futbola pasio sortzaile emankorra dela, txirotasuna-
rekin amaitzeko formula eta horretaz baliatzen dira txikienekin
nahi dutena egiteko. Jendeak ikasketak ahazturaren uhartean
uzten ditu. Kirolari edo musikari izan ezean, Europan arrakasta
izateaezinezkoa izangodenaren ideiaondoegibarneratuadau-
kate. Amets antzu horren bila, kontrolik gabeko futbol akade-
miak Afrikako bazter guztietan aurkitu daitezke. Ikas gune ho-
rietan egotendiren gazteek etorkizunoparobat dute desio.Ho-
ri betetze aldera,mafia hauetakoarduradunek1.000eta 10.000
eurobitarteematendizkiete familiei.Gurasoekkopuruhorrimu-
zin egin ez, eta ‘saldu’ egin beharrean aurkitzen dira. Hitzezko
akordiohauetangezurra etautopia erabatpresentdaudenkon-
tzeptuak dira. Europako talde garrantzitsuetan probak egingo
dituztela esaten baitzaie eta hori %2ak nekez bete dezake.
2007an Europar Batasunean iruzur hauek ezereztatzeko pau-
soak eman nahi izan ziren, baina gora egin du nabarmen kopu-
ruak. Europan egun 7.000 eta 20.000 etorkin afrikar daude eze-
rezean amilduak. Nora joan ez dakitenak, ustezko errealitate
oparo batek betirako itsu utzi dituztenak. Eurentzat bizitza be-
ra bilakatu da amaierarik ez duen partida. Epaileak ez dira hiru
eta eguneroko ogia lortzeak golaren balioa dauka. Baloiari os-
tikoa ematea desio zutenak hasieran, beraiek dira orain errea-
litate krudelarenostikohartzaile.Areabatetikbestera, noraeze-
an dabiltzanak zoriontasunaren sarea noiz ferekatuko zain.

Lokaztutako distira

Joseba URKIOLA

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: Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Trikimailua
euskararen
kontra?

Juainas PAUL ARZAK
(Zubieta)

Aspaldi xamar hartu
genuen lagunaketabiok
Aurretiazko Borondate
Agiria sinatzeko eraba-
kia. Uda honetan gau-
zatu dugu. Osasun De-
partamentuan egiten
den gauza izanik, hila-
bete batzuk direla joan
nintzen, paperak eza-
gutu eta etxeratzeko.
Bulegoan euskaldun
bakarra topatunuen,or-
duan, baina horrek ez
zidan gehiegi kezkatu.
Bat izatea salbuespen-
tzat har daitekeelako,
eta, hori gutti balitz, pa-
per guztiak bietan zeu-
den eta daudelako.

Abuztuhasieranera-
mangenitueneskatzen
dituztenpaperaketasi-
natzera hurbildu ginen.
Egun hartan -zazpia
zen- ez zegoen euskal-
dunik gu atenditzeko.
Paperak euskaraz bete
eta sinatuta, alde egin
genuen.

Hamar bat egun be-
randuago, agian, tele-
fono dei bat jaso genu-
en. Osasun bulegotik
omen zen. Gure harri-
durarakozeraeskatzen
ziguten: Amaya kaleko
bulegora berriro joate-
ko euskaraz sinatutako
paperakgaztelaniaz si-
natzera. Aitzakia mun-
diala iruditu zitzaigun:
gure osasuna sendagi-
leerdaldunbatenesku-
an egonez gero...ez lu-
keela ulertukoguk eus-
karazeskatutakoa.Ha-
sierako paragrafoaren

bukaeran paper guzti-
ak bietan daudela ida-
tzi dut eta hori bera
erantzunnion telefonoz
beste aldean zegoena-
ri. Berearekin tematu
zen eta, azkenean, gu-
re erabakia aldatuko ez
genuela garbi gelditu
zitzaionean, astakeria
mundiala egingobage-
nukeendoinuahedatuz
eskegi zuen telefonoa.

Abuztuaren 27an si-
natutako eskutitz bana
jasogenuenegunetara.
Gaztelania hutsez dio:
RecibidoenesteDe-

partamentodeSaluddel
GobiernodeNavarrasu
documentodeVolunta-
des Anticipadas, le co-
municamosqueésteha
quedado inscrito en el
RegistrodeVoluntades
AnticipadasdeNavarra
con el número...

Hau guztia nola uler
daiteke? Euskararen
aurka okasiorik txikie-
na profitatzen dute ba-
tzuek, hala nola, kasu
honetan, hiritarrek no-
labait tokiz kanpo ego-
tea eta burokraziaren
aurreko menpeko eta
beldurra. Lotsaeman-
garria!Amorrubiziabe-
hardabaztertuadagoe-
na gehiago baztertzen
saiatzeko. Euskara
hizkuntz bat da, inolaz
ere ez deabruaren hitz
jarioa.

Jesus
Jaimerena

Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Iruñea)

JesusJaimerenaedo
Don Jesus jende asko-
rentzat, orain, gaitz fisi-
ko batek ez dizunean
uzten ibiltzenkalean,eli-
zan eta etxean zuk na-
hi bezala, beti egin du-
zun moduan, ez ezazu
pentsa ezagutzen zai-
tugunok ahaztuta zai-
tugunik, ez, askok eta
askoksarritangogorat-
zenzaituguetaaskotan
galdetzen dugu zutaz.

Izan ere, Baztanen,
Aranon, Lekunberrin,
Larraunen eta beste le-
ku askotan ere egin du-
zun lana handia baita;
ez da lan makala izan.
Batere kobratu gabe,
hau da, dohainik, zure
eginbeharrez gain, urte
askoan aritu zara haur,
gazte eta helduei pilo-
tan,dantzak,antzerkia,

solfeoa, txistua, euska-
ra, latina, abestiak eta
abar irakasten, partitu-
rak prestatzen, graba-
zioakegiten,Eguberrie-
tako jaiotzak atontzen
eta bat eta beste. Hori
guztiazailadaegitenbi-
zitzabakarbatean,bai-
na zuk horrela egin du-
zu, eskuzabaltasunez,
eta, ezagutu eta eza-
gutzenzaitugunguztiok
horiezgenukebehinere
ahaztu beharko.

Nik neronek ere oso
ongigogoratzendut,ha-
mabi bat urte nituene-
an, eta Behiko Bordan
bihankak igeltsuzbildu-
ta nengoenean, eba-
kuntza baten ondoren,
nola joanzinenoinezni-
reganaino, plastikozko
Poxpolin izeneko txistu
xume bat eta zerorrek
idatzitakomusikaeska-
la bat eskuetan hartu-
ta, eta nola eman zeni-
dan lehenengo eskola
etxean bertan, denbo-
ra ongi aprobetxa ne-
zan. Horixe bai dela
etxez etxeko dohaine-

ko zerbitzua, alajaina!
Geroago ere, zerorrek
utzitako liburuxka txiki
bati esker, hasi nintzen
hartzen euskarari bu-
ruz, funtsezko lehenen-
go nozioak. Eta seguru
nago,niribezalatsu,be-
ste jende askori ere
antzeko zerbait gerta-
tuko zitzaiola zurekin.

Pixka bat ezagutzen
zaitugun guztiok, oso
ongi dakigu ez dituzula
inondik ere gustuko
omenaldiak, baina, ha-
la ere, oraingo honetan
bekatu txiki hau barka-
tu beharko didazu, ida-
tzi ñimiño hau zu gogo-
ratu eta goratzeko egin
baitut.Etahaserretubai-
no lehen,badakizu,Don
Jesus, oraindik jende
askok gogotik estima-
tzenzaituela;hauxeho-
rren froga txiki bat bes-
terik ez da izan.

Ea egunen batean,
aukeratxoren bat ote
dudan zuri bisita motz
bat egiteko. Bitartean,
ongi bizi eta eutsi goia-
ri! Besarkada bero bat.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Amaia ELIZAGOIEN (Oronoz-Mugairi) • Doinua: Afari ikaragarri (Bidaia Ternuara)

Nork ez du gustoko izan
sentitzea maitatua
askeena sentitzea
baina berari lotua
ta orduak pasatzea
harekin besarkatua
baina etxetik etxera
ez da berdina kantua (bis)
askotan emakumea
egon ohi da beldurtua
ta jotzeko jartzen dio
senarrak soilik eskua
nora goaz eta nola
atera zazu kontua
lehenengo printzipioa
ez bada errespetua (bis)

Biktimak oraindik daude
daudenak haien menpera
ta beste hamaika andre
joanak dira lurpera
zein zaila izan behar den
neskatxa hoien papera
beldurra ematen badie
sartzea haien etxera (bis)
denok batera soilikan
egin ahal dugu aurrera
ze oraindik urrun dago
arazoan bukaera
bizi gabetik pasatu
nahi dugu bizidunera
biktima bat izatetik
gizaki bat izatera (bis).

Emakumeen aurkako bortizkeria
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Prentsatik bildutakoak

«Zinez espero dut
herri kirolak ez desa-
gertzea, Euskal
Herriko kulturaren zei-
nua dira, azken fine-
an. Brasilen ihauteriak
desagertzearen pare
izango litzateke».
«Sokatiran pisua zain-
du behar izaten
genuen, txingetan
ordea ez, orduan eta
gehiago jan hobe.
Niretzat txuleta jatea
eta basokada bat
ardo edatea primera-
koa da!».

Xanta SOUZA
Lesakako kirolaria
GAUR 8, 2012.11.13

«Futbola ikusteko
beste modu bat da
gaur egunekoa.
Kanpoko jende gehia-
go dator Osasunara,
nere errespetu guziare-
kin eta ongi etorriak
izan daitezela. Baina
ez da 20 jokalari nafar
dituen plantilla baten
berdina».
«Nere herrian pilotan
bakarrk aritzen ginen.
Ez nuen uste hain urrun
ailegatuko nintzenik,
UEFAn ere aritu bainin-
tzen Osasunarekin».

J.M. ETXEBERRIA
Goizuetako futbolari ohia
D. NAVARRA, 2012.10.16

11 galdera labur

Zergatik bihurtu zinen solasla-
gun?
Euskaraz hitz egiteko.

Nor nori nork-ak buruhauste as-
ko ematen al dizkizu?
Pixka bat...

Solaslagunarekin zein da zure
helburu nagusia?
Euskara ondo menperatzea.

Zer lortuduzusolaslagunarekin?
Euskaraz hitz egiteko aukera eta
aitzakia horrekin nire aldetik lan-
du, bai irakurtzen, bai irratia en-
tzuten eta ia beti ulertzen ez ditu-
dan hitzak hiztegian begiratzen.

Solaslagunean zer du garrantzia
gehiago solasak edo lagunak?
Solas egiten lagunak egiten ahal
dituzu ere.

Pasa den urtean ere solaslagu-
nean aritu zinen. Aurten berriz.
Utzi ezin den ohitura al da?
Euskara menperatzeko helburua
dut eta urte batekin nahikoa izan
ez dudanez, itzuli egin naiz.

Zerdaoraindik euskararenalde-
tikhobetzekogelditzenzaizuna?
Ausartzea, hitz egiten dudanean
batzuetan hanka sartzen dudala
uste dut oraindik.

Solaslagunean poteoan, sagar-
dotegian… ez al da parrandara-
ko aitzakia?
Urtean behin...ez da hainbes-

terakoere!Mendiraere joatenga-
ra eta egun bateko bidaiak ere
egin ditugu.

Zer erranen zenieke euskaldun
berriei eta zaharrei?
Atxagakesatenduenbezala:eus-
kaldunzaharrakaditzarengatiketa
euskaldun berriak erraztasuna ez
edukitzeagatik azkenean euska-
ra dela galtzailea.

Nola ikusten duzu euskararen
egoera Malerrekan?
Baikorra naiz. Gazteak ia denak
euskaraz bizi dira, baina helduei,
nahiz eta oso ondo hitz egin, ez
zaie asko aditzen.
Amets bat?
Euskaraz
bizitzea.

� Itziar IRASTORTZA � Malerrekako solaslaguna
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GIZARTEA

TURISMOA � HOGEIGARREN EDIZIOA BETE DU

16 jatetxek parte
hartuko dute ehizari
buruzko jardunaldi
gastronomikoetan
Urriaren 26tik
abenduaren 2ra
eskainiko da

TTIPI-TTAPA
Baztan,Malerrekaeta

Bortzirietako16jatetxek
parte hartuko dute aur-
tenhogeigarrenaldizegi-
nendirenehizariburuzko
jardunaldi gastronomi-
koetan.Informazioorrie-
tan nahiz kartetan ager-
tuko den irudiaren egi-
lea,berriz,TomasSobri-
nomargolaribaztandar-
ra da.
Bertizko Partzuergo Tu-

ristikoak antolatzen di-
tuen jardueren artean,
ohikoa bihurtu den eki-
mena urriaren 26tik
abenduaren2raeskaini-
ko da.

Hauekizanendiraehi-
zari lotutako menu be-
reziakeskainikodituzten
16 jatetxeak (iaz baino 3
gehiago): Almandozko
Beola, ArantzakoBurla-
da eta Aterpe, Berako
Euskalduna, Zalain eta
Zubiondo, Donamaria-
ko Benta, Doneztebeko
Ameztia, Elbeteko Po-
sada eta Oñaska Berri,
Etxalarko Herriko Osta-

tua eta Benta, Igantziko
La Villa, Iruritako Olari,
Lesakako Koxkonta eta
Oizko Posada.

Partzuergoak menu
guztiakbiltzendituenfo-
lletoa argitaratu du, ja-
tetxeetanetainformazio

turistiko puntuetan es-
kuragarri egonen dena,
baita www.consorcio-
bertiz.org webgunean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Tomas Sobrinoren Ehiza erakustaldia margolana agertuko da jatetxeetako kartetan.
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BERA

Materia
organikoa eta
errefusa
biltzeko

TTIPI-TTAPA
Hondakinen kudea-

ketanmateriaorganikoa
eta errefusak biltzeko
atezatekosistemaezar-
tzearen alde agertu da
Udala, Aralar eta Bildu-
ren aldeko botoekin eta
PNVetaUPNrenkontra-
koekin. Aldi berean, ba-
serri auzoetan konpos-
taegiterabultzatukoda.

PNV bosgarren kon-
tenedorearenaldedago
eta Santi Altzuguren zi-
negotziakaipatuzuenez,
«atez ateko sistema jar-
ri duten herrietan usain
txarra, zikina… azkene-
an jendeak bertze he-
rrietara eramatenduza-
borra». MarisolTaberna
alkateakadierazizuenez,
«gaiaosoinportanteada
eta jendeari kontzien-
tziatu egin behar zaio,
utzikeria ezin da bultza-
tu».

UPNko Juan Losak,
bere aldetik, ateaz ate-
koa «Bilduren proiektu
izarra» dela adierazi zu-
en.Honierantzunez,«Ita-
lian, Katalunian, Madri-
lenegitenda,horrelahitz
egitendudatuakikusiez
dituelako»adierazi zuen
Bilduko Jose Mari Por-
tuk, birziklatzeko atez
ateko sistemak eragina
handiagoa duela gogo-
raraziz. Aralarreko Ne-
kane Perez erranetan,
berriz, «apostua egin da
ereduhonengatikhobe-
renadelako,ezbehartu-
ak, ikusirikbirziklapena-
renkopuruaetagastua».

Lizarren doinua
azaroaren 10ean

LizarrenDoinuaikus-
garriaeskeinikoduObe-
renadantzataldeakaza-
roaren10eanBerakoKul-
tur Etxean 18:00etan.
Oberenadantzataldeko
ttikiekin egindako lana
da, iaz taldearen 70. ur-
teurrenarenkarietaraaur-
kezturikoa.Antzerkiaeta
dantzauztartzendituob-
rak, eta dantzariez gai-
nera, Oberena fanfarre-
ak,txalapartariek,gaite-
roek eta erraldoiek par-
te hartzen dute. Ikusen-
tzunezko euskarriak ere
baliatzendituobrarenza-
ti batean, Jon Garaik
egindako marrazki bizi-
duneiesker.Ezbairikga-
be, Oberenako dantzari
ttikiek egin duten proi-
ektu handienetariko bat
izan da hau. Gure Txo-
koadantza taldeakeka-
rriko du Berara.

Txalaparta
ikastaroa

Azaroaren 10 eta
17an ttikientzat txala-
parta ikastaroa antola-
tu du Ricardo Baroja
Ikastetxeko Guraso El-
karteak, Kultur Batzor-
dearen laguntzarekin.
Apuntatzendirenekinbi
talde eginen dira. 3 eta
7 urte bitarteko neska-
mutikoak 10:00etatik
11:30era ariko dira eta
8 eta 12 urte artekoak
11:30etik 13:30era, es-
kolako frontoian. Ikas-
taroan apuntatzeko
epeaazaroaren6anbu-
katuko da. Matrikula-
tzeko 012 telefonora
deitu behar da eta pre-
zioa 5 eurokoa da. Be-
regaraian,eskolakplan-
tatu zituen txalaparta
ikastaroak, baina gu-
ttienez 7-8 urte bazitu-
en antolatu gabe. Be-
rriz ere, ttakun-ttakun!

Haur eta gazteen
Ipuin lehiaketa

HerriLiburutegiaketa
Kultur Batzordeak Bor-
tzirietako Haur eta Gaz-
tetxoen Ipuin Lehiaketa
antolatuduteaurtenere.
Hirumailatansailkatudu-
te,adinarenarabera,Le-
henHezkuntzako3.mai-
latik hasi eta DBHko 2.
mailabitarte.Gaia librea
izanendaetairudimena,
txukuntasuna, original-
tasuna eta hizkuntzaren
aberastasuna baloratu-
ko dira. Idazkiak eskuz
idatziak izan behar du-
te,ezdiraonartukoidaz-
makinaz edota ordena-
gailuz idatzitakoak.Bor-
tzirietako biztanlea iza-
teabeharrezkoada,bai-
ta euskaraz aurkeztea
ere. Ipuinak entregatze-
ko azkenegunaazaroa-
ren 30a izanen da eta
sari banaketa abendua-
ren 14an eginen da.

XIV. Kafe antzerki
zikloa

Azaroaren 9an hasi-
kodaKafeAntzerkiZiklo-
aren 14. edizioa. 22:00-
etan hasita Beste alde-
koak antzezlana eskai-
niko dute Asisko Urme-
netaetaPeioEtxekopar-
ek Xuga ostatuan. Eus-
karabatzordeakantola-
tzen du, Kultur Batzor-
dearenetaBortzirietako
Euskara Mankomunita-
tearen laguntzarekin.

Azaroaren 16an, Ka-
xernagaztetxeanizanen
daemanaldia22:00etan.
Zehazki,JonUrraza&Jon
Zubiaga OsoronekMo-
rrison eta Gartzia: kulto-
ko antzezlana taularatu-
ko dute.

Azaroaren 23an,
azkenik, Bidaxka osta-
tuanXentimorikgabe la-
na eskainiko dute Ra-
monAgirreetaInazioTo-
losak.

GIZARTEA � ARALAR ETA BILDUREN ALDEKO BOTOEKIN ETA PNV ETA UPNREN KONTRAKOEKIN

Atez ateko bilketa sistema
ezartzearen alde agertu da Udala

ARGAZKIAK: FOTO GOIKO ETA UTZITAKO ARGAZKIA

Lurra emankor dabil udazken honetan
Paco Rodriguez dugu ezkerreko argazkian, 850 eta 450 gramo pisatu zituzten on-
ddo dotoreekin. Placido Pacheco eskuinekoan, 9 kiloko sandia edo angurri gozoa-
rekin. Kantton Ttikin, monjen iturri ondoan duen baratzetik bildu zuen ale eder ho-
ri eta bertze batzuk. Bero aunitz eta ur gutti behar dute sandiek eta hortaz, uda es-
peziala izan dute aurten. Pacok ez digu erran zein baratzetik bildu dituen onddoak.

Udal albientea
erretiratu da
Urteak eman ditu Jo-
se Garciak albiente
lanean eta erretiroa
hartzerakoan, udala-
ren esker ona jasodu:
«Zuk zurea utziko du-
zu udal honetan eta
herri honetan, zurees-
tiloa, seriotasunahur-
biltasunarekin jan-
tzita, liskarraren erdi-
an, ahotsa altxatu ga-
be elkarrizketara jo
duzu, azalpenak pa-
zientziaz eman ditu-
zu, zure papera ida-
tzita gelditzen da he-
men»dioudalakonar-
tutako idatziak.

Pertsonaia
Jose GARCIA SACRISTAN
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LESAKA

GIZARTEA � HONDAKINEN KUDEAKETA

Atez atekoari
buruzko herri
kontsulta egitea
nahi du PNVk
Zintzilikatutako
kubo marroiek
«inpakto
estetikoa»
sortuko dutela
dio

Aitor AROTZENA
Atez atekoa ezarri

den tokietan, «herrita-
rren arteko haserreak
sortzen ari direla eta»,
Hiri hondakinen bilketa
sistema ezberdinei bu-
ruzkoeztabaidaetahe-
rritarren partehartzea
bultzatzeko akordioak
ha r t zea eska tu du
PNVko udal taldeak.

Urriaren5ekobatza-
rreanhartuzuenudalak
atezatekosistemaezar-
tzeko erabakia, Bildu-
ren aldeko botuekin.
PNVk zera eskatu du,
«Bildurenaldebakarre-
ko erabaki honen aitzi-
nean, herritarrak behar
bezala informatzea,atea
atekoari buruzko herri
kontsultaegiteaetage-
ro, kontsultaren emai-
tza onartzea».

PNVren ustez, «Bil-
duk udaletxean duen
gehiengoosoanahikoa
izan da, inolako ezta-
baidarik gabe, herritar
guziei zuzenean eragi-
nen dien hain erabaki

garrantzitsuahartzeko».
Atez atekoa ezarri den
herrietanharrera«ezde-
labaterabaketsua izan»
dio PNVk, «eguneroko
bizimoduko ohituretan
aldaketa handia ekar-
tzen duelako».

PNVrenarabera, «fa-
milia bakoitzak zabor
poltsaknahiduenordu-
anbotatzekoaskatasun
indibiduala desagertu-
kodaetahondakinmo-
ta bakoitzerako estu-
estu segitu behar den
egutegiari egokitu be-
harko du, karriketatik
gaur egungo edukion-
tziak desagertuko bai-
tira, beirarentzako iglu
berdeak izanezik».Gai-
nera, Etxegarairen ara-
bera, «zabororganikoa-
ren kasuan, egungo
plastikozko poltsen or-
dez, kubomarroiakzin-
tzilikatuko dira, horrek
eraginen duen inpakto
estetikoareki».Aldeho-
rretatik,«Lesakakoeste-
tikanetahirigintzanera-
gin dezakeen edozein
aldaketaren konpeten-
tzia udalarenadaetaez
mankomunitatearena».

PNVrenustez,beraz,
garrantzihonetakogaia
ezin da modu honetan
ezarri etaatezatekosis-
tema jartzeko plana gi-
beleratzeaeta informa-
zioa ematea eskatu du.

Jubilatuen Eguna
azaroaren 9an

San Fermin elkarte-
ak jubilatuenegunaan-
tolatuduazaroaren9an.
12:30ean Meza Nagu-
sia ospatuko da San
Martinelizan.13:30ean
Aurreskua dantzatuko
zaieomendueiPlazaZa-
harrean. 14:00etan
bazkaria izanen dute
frontoian. Bazkarirako
izen ematea azaroaren
2a baino lehen egin be-
har da, Nafarroako
Kutxako bulegoan edo
San Fermin elkartean.

Bazkalondoan,16:30
alderaomenaldiaeskai-
niko zaie aurten Dia-
mantezko ez te iak ,
Urrezko ezteiak eta 85
urte betetzen dituzte-
nei. 17:30eansariaketa
trofeoak banatuko ditu
San Fermin Elkarteak.
18:00etan dantzaldia
izanendaSalvadorMa-
dariagaren eskutik.

Keinu Leihoak 2012
antzerki zikloa

Bertze urte batez,
Mairu antzerki taldeak
Keinu Leihoak antzerki
zikloaantolatudu,Uda-
laren laguntzarekin.

Lehenbiziko saioa
urriaren 27an izan zen
Kasinon, clown inpro-
bisazioekin.

Azaroaren 1ean, or-
tzegun arratsaldeko
18:00etan Herio heroi
antzezlanaeskainikodu
Metrokuadroka taldeak
Kasinoan.

Azaroaren2an,ortzi-
ral arratseko 22:30ean
Barry Barrez & Baltzis-
kueta taldeak Euskal-
duna naiz eta arraro na-
go lana taularatuko du
Atxaspin.

Bukatzeko, azaroa-
ren3an, larunbatarekin,
XaguAntzerki taldearen
AgurManhattan izanen
da ikusgai20:30eanKa-
sinon.

Txondorra piztuko
da azaroaren 11n

Txondorra egiteko
ekimenaaintzineradoa.
Baimenak lortu ondo-
ren, hasierako presta-
keta laneihasieraeman
diete Arrano elkarteko
kideek eta lehen auzo-
lana egin zuten larun-
batean Landazelaian,
han kokatu baita txon-
dorraren plaza. Egurra
puskatu eta pilatu on-
dotik, txondorraeginen
den egunean esku bat
botatzeko, txondorra-
ren zainketa lanetan la-
guntzeko, ikatzabiltze-
ko eta txondorraren in-
guruanantolatunahidi-
tuzten kultur ekitaldien
antolakuntzan laguntza
eskatudute.Txondorra
azaroaren 10ean egin
etaazaroaren11npiztea
da asmoa eta Olentze-
ro egunerako, txondo-
rranegindako ikatza iza-
tea da erronka.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Arkupe paleta goma finalak
Arkupe pilotazale elkarteak antolatutako emakumezkoen paleta txapelketako
final handian, Lizarrako Susana eta Inesek 30 eta 19 irabazi zieten Bea eta Ja-
nira gazteei urriaren 20an. Hirugarren posturako lehian, Maite eta Saioak 30
eta 22 irabazi zieten Judith eta Edurneri.
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GIZARTEA � EGUBERRIETAKO SASKIAREN ZOZKETA EGINEN DA ABENDUAREN 9AN

Organoa zaharberritzeko falta den
dirua atera nahian ari dira herritarrak
Eguberritako
saskia eta
azoka solidarioa
martxan dira

Irune eta Itsaso
AitzinekoTTIPI-TTA-

PAn aipatu bezela, Eli-
zako organoa konpon-
tzeko falta den dirua
ateratzeko momentuz
bimodutan lagundudai-
teke.Aldebatetik, Egu-
berritakosaski ederbat
zozketatuko da; hain-
bat produktuz osatua
izanen dena, eta hoie-
tatik aunitz bertakoak.
Boletobakoitza 2euro-
tanegonendasalgaieta
saskia plazako dendan
egonen da ikusgai.
Zozketa abenduaren
9an eguerdiko 13:00e-
tan eginen da plazan.

AZOKA SOLIDARIOA
Bertze aldetik mer-

katu solidarioa eginen
da frontoian abendua-
ren 6, 8 eta 9an. Orain
arte jendeak emanda-
ko hainbat gauza, ha-
gitzaspaldikoaketaba-
lio handikoak, (goatze-

ko arropa, tapete ttiki-
ak, toailak…) izanendi-
rasalgai.Honetazapar-
te, hainbat tresna eta
bertakozenbaitproduk-
tu prezio onean aurki-
tzeko aukera izanen du
jendeak.

Merkatuhonetarako,
norbaitekzerbait eskai-
ni edo eman nahi balu,
telefono honetara dei-
tu: 626788090 edo
948635028.

Usategietako
igandea

Usategietako igan-
dearen bezperatik so-
matzen zen besta giroa
herrian.Aldebatetik,25
lagun inguru bidu ziren
frontoian egin zen asto
jatera. Bertze aldetik
Emakumeafariaere izan
zen Herriko Ostatuan.

Urriaren 21ean os-
patu zen Usategietako

igandea Etxalarren.
Eguraldiak ez zuen ba-
tere lagundu, goizetik
euria baitzen, eta hori
delaetaUsategietanha-
gitz jende guti ibili zen.
Hala ere, ilunabarrera-
ko jendeahurbiltzen jo-
anzenplazaaldera.Ur-
tero bezala, boletoen
zozketa egin zen. Hau-
ek izan ziren saridunak:
lehenengo saria Iñaki
Zubietarentzat izanzen,

12 uso bizirik. Bigarren
saria ere berarentzat
izan zen; 2 lagunentza-
koafaria.Hirugarrensa-
riaberriz,Goreti Ibarrak
eraman zuen; kanpin
denda bat.

Usategietako igan-
dea arte, uso eta txolo-
makguztira, 18dozena
pasata dituzte. Aurten-
go sasoia mottel hasi
da, eta nahiz eta lehen-
gourteanegunhoneta-
rakogehiagoarrapatua
izan,oraindikaunitz fal-
ta da azaroaren 20a ar-
te eta esperantzarekin
daude.

Bisitagidatueidago-
kionez,90bisitaegindi-
ra orain arte, eta espe-
rodakopuruakgorase-
gitzea sasoian aitzine-
ra joan ahala.

Multi kirolak
Multikirolak, aurten

hasi den eskolaz kan-
poko jarduera berriak,
arrakasta haundia izan
du; 30 haur inguruk
eman dute izena eta bi
taldeeginbehar izandi-
tuzte. Ortziral arratsal-
de tan 16 :15e t i k
18:15era aritzen dira.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Eguraldi txarrarekin lanik ez zegoenez, usazaleak etxolan lasai ederrean.
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ARANTZA

KULTURA � BASERRITARREN EGUNA HILAREN 1EAN

Azoka, solasaldiak,
filme emanaldiak
eta bertsoak izanen
dira Udazkeneko
Kulturaldian

Euskara
Batzordeak
azaroaren 1etik
8ra ekitaldi
partehartzaileak
antolatu ditu

Nerea ALTZURI
Aitzinekoaleanadie-

raztengenuenmoduan,
urtero bezala, gainean
dituguudazkenekokul-
tur ekitaldiak. Herritar
talde bat euskara ba-
tzordeak biltzen da eta
hainbat ekitaldien arte-
an, udazkeneko kultu-
raldiaprestatzen ibili di-
ra azken asteetan.

Ekaitza elkartearen
eskutik,azaroaren1ean,
ortzegunean, Baserri-
tarreneguna izanenda.
Herrikoplazaneta fron-
toian, herriko hainbat
baserritar eta ekoizleek
etxean eginiko produk-

tu, azienda zein esku-
lan erakusgai edo sal-
gai jarriko dituzte. Goiz
politapasatzekomodua
izanendaoraingoanere,
hamazazpigarren urtez
antolatudentokikoazo-
ka honetan. Zortziga-
rren gazta lehiaketa ere
eginen da aurtengoan
eta herrian egiten diren
gaztaonenakdastatze-
ko aukera izanen da.

Azaroaren3an, larun-
bata, bi ekintza izanen
dira. Batet ik, arra-
tsaldeko 06:00etan eta
Baskulan,Urteberri on,
Amona filmeemanaldia
izanen da. Arratsean
berriz, Hodei Barroso
eta Sustrai Colina ber-
tsolariekinafaria izanen
da Ekaitza elkartean.

Hurrengoasteburua-
ren atarian, azaroaren
6an, asteartea, 19:30-
eanZaharTxokon,Goi-
zuetako gazteek beren
herriko txondorraren

ingurukobideoaetaso-
lasaldia eskainiko di-
tuzte.

Azkenik, azaroaren
8an, ortzegunean, Na-
farroarenkonkistari bu-
ruzko bi hitzaldi ema-
nen ditu Fermin San-
chez Aburuzak: 18:00-
etanhaurrei zuzenduta-
koa i zanen da e ta
19:00etan, DBHtik ai-
tzinera ikasten duten
gazteentzat eta heldu-
entzat izanen da. Sola-
saldiak irautendutenbi-
tartean,haurrakzaindu-
ko dira.

Udaleko bandoak
Urri hasieran, udale-

txetikzenbaitdei zabal-
du ziren eta hilabete
osoan aukera izan da
mezu horiei erantzute-
ko. Hala ere, Herriko
Etxetik adierazi digute-
nez,azaroaren lehenen-
goasteanerebandoho-
riek indarrean jarraitu-
ko dute.

Batetik, su egur lo-
tea eskatzeko aukera
dagoetaetxebakoitzak
lote bat eska dezake.
Loteak 30 euroko pre-
zioa du. Eskaerak, He-
rriko Etxean egin behar
dira azaroaren 9ra bi-
tarte.

Bertzalde, azienden
aitorpena edo apuntea

ereudaletxeanegindai-
teke eta kasu honetan
ere, azaroko lehenda-
bizikoasteanaukerada-
go.

Argiteria berritzeko
laguntza

Nafarroako Gober-
nuko Industria, Enpre-
sa eta Berrikuntza zu-
zendaritzak dirulagun-
tzak eman ditu argiteri
publikoan energia au-
rrezteko kanpainaren
barnean.Arantzakoka-
suan,131.537,18euro-
ko inbertsioa egin du
Udalak eta 52.614,87
euroko laguntza jasodu
Iruñetik, %40a.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskulan ikastaroan ari dira emakumeak
Eskulan ikastaroa egiten ari den taldea dugu irudian. Arratsaldeko 06:00etatik
08:00ak bitartean eta asteartero biltzen dira. Aitzineko alean aipatu nituen ema-
kume taldera, Itsaso eta Maribel ere batu dira.
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IGANTZI

GIZARTEA � MURRIZKETEN KONTRAKO NEURRIA

Autobusa behar
duten ateraldirik
ez dute eginen
aurten eskolan
Ez kanpaldirik,
ez eguneko
irteerarik ez da
eginen
ikasturte
honetan

Joxean ORTEGA
Murrizketen aroan

gauden honetan, bere-
ziki gogorrak diren ba-
tzuk jasaten ari gara:
Osasungintzan, ikerke-
tan,Hezkuntzanetaba-
koitzaren lantokian.
Igantziko Eskolan aur-
ten honen kontra egite-
koerabakigogorrahar-
tu dute: ikasturte hone-
tan ez dituzte autobu-
sa behar duten irteera-
rik eginen: ez kanpaldi-
rik, ezta eguneko irtee-
rarik ere. Neurri hone-
kin Gobernuari presio
puntu bat jarri nahi dio-
te. Ikusteko da eragina
izanen ote duen ala ez,
baina deus egin gabe

gelditu baino, nahiago
izan dute beren desa-
dostasuna azaldu.

Ea denon artean in-
darrak batuz gure poli-
tikariei gure alde egin
behar dutela (eta ez
bankuen alde) gogora-
ratzen diegun.

Argiteria berritzeko
laguntza

Nafarroako Gober-
nuko Industria, Enpre-
sa eta Berrikuntza zu-
zendaritzak dirulagun-
tzak eman ditu argiteri
publikoan energia au-
rrezteko kanpainaren
barnean. Igantziko ka-
suan, 6.787,42 euroko
inbertsioaeginduUda-
lak eta 2.714,97 euro-
ko laguntza jaso du Iru-
ñetik, %40a.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ezker-eskuin, Sergio del Campo, Jose Luis Echechipia eta Esther Iñiguez Pascal.

BORTZIRIAK

KULTURA � SOLASALDIA ETA KONTZERTUA ESKAINI ZIREN URRIAREN 19AN

Organo eder bat izateaz
harro agertu dira Beran
TTIPI-TTAPA
Organoederbat iza-

tearen harrotasuna
izenburupean organo
kontzertu-hitzaldiaes-
kaini zen urriaren 19an
SanEstebanelizan.Be-
rako organoa egin zu-
enAquilinoAmezuaren
heriotzaren mendeu-
rrenaeregogoratuzen,
bidenabarkoan, Nafa-
rroako XXVIII. Organo
Zikloarenbarreneanze-
goen ekitaldi honetan.
Lehenik, organoaren

xehetasunak kontatu
zituenSergiodelCam-
po adituak eta gero
kontzertua eskaini zu-
en Jose Luis Echechi-
piak, Esther Iñiguez
Pascalen laguntzare-
kin. Emanaldia pantai-
laproiekzioarekinosa-
tu zen.

NAFARROAKO ORGANO
ERROMANTIKO ONENA

Amezua eta Jaure-
gik egina, Nafarroako
organo erromantikorik

onenaizendatuadaBe-
rako San Esteban eli-
zakoa. Hiru teklatuko
organoarenondoan,bi
mailatakozurezkoaul-
kiteria dago, hagitz
ederra. Aquilino Ame-
zuak berak idatzia utzi
zuen organoa egitera-
koan, «atzerritik aur-
keztutako obra guziak
gaindituko ez balu,or-
ganoa gibelara bota-
tzekoeskubidea»ema-
tenbaitzionaztertueta
onartu behar zuenari.



16 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 577 zk.

2012.11.01

GAZTE OIHUA

GIZARTEA � MALERREKA

Ernadi Rock jaialdia antolatu
du bigarren urtez Malerrekako
Gazte Asanbladak
Azaroaren 3an
ekitaldiak
prestatu dituzte
egun osoan

GAZTE OIHUA
«Pasa den urteko

arrakasta ikusita aurten
eremalerrekakogazteei
ernatzeko deia luzatu
dieguMalerrekakoGazte
Asanbladatik, bigarren
urtez Ernadi rock jaial-
diaantolatubaitugu.Izan
ere, inoiz baino arrazoi
geh iago dauzkagu

gazteok karrikara atera
eta gure haserrea adie-
razteko. Baina, esaera
harkzioenmoduanumo-
rerik gabeko iraultza,
gorr ingorik gabeko
arrautzadenez,ezinhu-
morerik faltagureanere.
Ernadi rock, gauza as-
ko baita, baina, berezi-
ki ongi pasatzeko egun
bat da, eskualdeko
gazteok elkar ezagutu
eta gure harremanetan
sakontzeko egun ezin
hobea". Halaxe diote
Malerrekako Gazte
Asanbladakokideeketa

helburu horretan, egun
paregabea antolatu du-
te larunbat honetarako,
azaroaren 3rako eta
hainbat ekitaldi eginen
dira Santa Luzia plazan
paratuko den karpan.

Goizeko 10:00etan
argi soinuak izanen di-
ra. 11:00etan Rokodro-
moa eta birziklapen tai-
ler rak haurrentzat .
12:00etan aurpegimar-
goketa. 14:00etan ani-
maleko bazkaria (Txar-
telakTitiostatuansalgai
daude).17:00etangazte
jokuak tabernaz taber-

na. 21:00etanafariabo-
rondatea ren t ruk .
22:30ean kontzertuak

eskainikodituzteAfu,Bi-
debakarra,Kaskezureta
Garraxi taldeek.

BerakoKaxernaGaz-
tetxeko kideak bandera
espainiarraren aurkako
jarreraazaldudute.Gaz-
tetxetik bidalitako ohar-
rak dioenez, «Udaletxe-
ak ahal duena egin du
Herriko etxean bandera
espainiarraezjartzearen
alde.Azkenik,alkatetza-
ren inabilitazioa izango
litzateke piper potoa ez
jartzearen ordaina. Be-

raz, Berako Udala bere
eraikinmunizipaleanhe-
rriarengehiengoarentzat
arrotzadenbanderahau
jartzerabehartutadago.
Horretaz gain, eta me-
hatxuberarekin, Ikurriña
jartzearen debekua ere
ezarri digute».

Honen erantzunez
BerakoUdalak herri ba-
tzarra deitu zuen urria-
ren 8an, eta herriko leku

ikusgarribateanIkurriña
eder bat jartzea eta ho-
nen harira ekitaldi herri-
koia antolatzea propo-
satuzuen.Urriaren12ra-
ko pentsatua zegoen a-
rren, baimen kontuekin
arazoak izan direla eta
azkenean urriaren 20an
eginzenekimenhau.Ka-
lejiraherrikoiaabiatuzen
Berako Herriko Etxeko
Plazatik Altzateko Pla-

zara eta han ekimen xu-
me bat egin zen.

Kaxerna Gaztetxeak
ekimen honetan parte
hartzeko gonbidapena
eginzuen,«gukeregeu-
re Ikurriña aldarrikatzen
baitugu, eta espainiar
bandera arrotza bazter-
tu». Honekin batera, eta
Udalak egiten duen de-
ialdiarekinbateginez,al-
darrikapenhonekinados
izanez gero, balkoietan
ikurrina zintzilikatzera
gonbidatuduGaztetxe-
ak.

Bandera espainarraren aurka azaldu dira
Berako Gaztetxeko kideak

GAZTE OIHUA

Zure herriko gazte
mugimendu
ezberdinetako berriak
hemen agertzea nahi
baduzu, bidali
informazioa honako
helbide honetara:

ttipigazte@gmail.com

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Gazteentzat ez ezik, haurrendako ekitaldiak ere izanen dira.



HERRIZ HERRI | 17
ttipi-ttapa | 577 zk.

2012.11.01

SUNBILLA

Bittori Ibarrak
ere 85 urte bete
ditu aurten

Maider PETRIRENA
Jakina den bezala,

urriaren13anArkupeak
Elkartekoekbazkideeta
omenaldien eguna os-
patu zuen. Bertan, 85
urtebeteedobetekodi-
tuztenak omendu zi-
tuzten, baita 50 urte
ezkondurikegindituzte-
nak ere. Horien artean,
AlbertoArretxeaetaBi-
ttori Ibarra genituen 85
urtebetedituztenaketa
MigelManterola etaMª
Jesus Legaz-ek 50 ur-
teezkondurik.Zorionak.

URREZKO EZTEIAK
Miguel Manterola

Sunbillan sortu zen, A-
rr ia etxean 1932ko
martxoaren 10ean. Mª
Jesus berriz 1943ko
otsailaren 12an sortu
zen Orreagatik hurbil,

Irati ibaiarenertzeanda-
goen herrixka batean,
Olaldean.1962koaben-
duaren 1ean Iruñeko
San Nikolas e l izan
ezkonduzirenetabi se-
meetaalababatdituzte
etaseibiloba (bostnes-
katoetamutikobat).Se-
me-alabengandik hur-
bil bizi dira, Iruñeko
Txantrea auzoan, eta
ostiralero Sunbillako
etxera etortzeko ohitu-
ra dute bertako familia
eta lagunekin egoteko.

85 URTE
AlbertoArretxeaBer-

tizereSunbillan jaiozen,
hain zuzenereSimone-
kobordan baina haurra
zelarik Zubizargainera
joana.Hau 1927ko api-
rilaren8an jaioada.Be-
deratzisenidezirenoso-
tara eta soilik bi bizi di-
ra. 57 urte ditu ezkon-
du zela Rosario Iraizo-
zekin eta denetara lau
seme-alaba, 10 biloba

(5mutil eta 5 neska) eta
birbilobabatditu.Alda-
menekobordan bizi da
eta jubilatuz geroztik
hortxepasatzenduden-
bora baserriko lanetan.

Bittori Ibarra Ages-
tak ere 85 urte bete di-
tu, nahiz eta omenaldi
bestara ezin izan zuen
joan, aulki gurpildune-
anmugitu behar duela-
ko. Bittori 1927ko urta-
rrilaren 16an jaio zen.
Juan Antonio iriarte Iri-
arte sunbildarrarekin
ezkondu zen 1952ko
abendua ren 29an .
1987ko urtarr i laren
15ean alargundu zen. 6
seme-alaben ama da
eta6biloba (3neskaeta
3mutil) etabirbilobabat
ditu.

Zorionak berari ere.

GIZARTEA � 85 URTE ETA URREZKO EZTEIAK

Alberto Arretxea,
Miguel Manterola
eta Mª Jesus Legaz
omendu ditu
Arkupeak elkarteak

ARGAZKIAK: AINTZANE ARRETXEA ETA MAIDER PETRIRENA
Goiko argazkian Alberto Arretxea ageri da, Eugenio ana-
iarekin. Ondoan, Miguel Manterola eta Maria Jesus Legaz
senar-emazteak eta beheitian, Bittori Ibarra.

ARGAZKIA: MIKEL BERTIZ

Kilo terdiko onddo ikusgarria
Onddo hau urriaren 23an bildu zuen Mikel Bertiz-
ek. 1,510 kilo pisatzen du eta argazkian bere ala-
ba Ekiñe agertzen da poz-pozik onddoa eskuetan
duela. Ez da guttiagorako!
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � UMORE ONEAN HERRITARRAK ELKARTZEKO HELBURUAREKIN

Gaztain jatea egin da aurten
ere urriaren 12an
Eliz atariko
arkupean egin
behar izan zen
euriarengatik

Mattin LARRALDE
Urrian 12an izandu

zen urtero egiten den
gaztain jatea. Aurten ez
da posible izan fronto-
ian egitea euriarenga-
tik, eta eliz atariko ar-
kupean egin behar izan
da. Urtero herritar asko
hurbiltzendiraetagazta-
in erretzen bi lagun ari-
tzen dira, Baina etor-
tzen den jendeak gau-
zakekartzenditu:ardoa
sagardoa, bizkotxoak
edo tartak, azkenean
denakafalduak joateko
gisan.

Umoreonean jendea
elkarttzeak du balorea
eta hori lortzen da ho-
rrelako gauzekin. Urte
askoz iraun dezala.

Mus txapelketa
Herriko ostatuan jo-

katzekoak ziren larun-
bat honetan, urriaren
27an, Euskal Herriko

mus txapelketako fina-
lera sailkatzeko kanpo-
raketak. IrabazleekAgu-
raingo finaletarakotxar-
tela eskuratuko zuten.

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Normalean frontoian egiten bada ere, aurten elizatarian egin da gaztain jatea.

LAGUNTZA

‘Zuk aukeratu,
zuk erabaki’
egitasmorako
proiektua
aurkeztu du
Ttipi-Ttapak
TTIPI-TTAPA
Ttipi-TtapaFundazioak
NafarroakoKutxaFun-
dazioko Zuk Aukeratu;
zukerabakiegitasmoa-
renbarreneanbereproi-
ektua aurkeztu du be-
rriz ere. 50.063 zenba-
kia du TTIPI-TTAPAren
proiektuak eta 26.600
euro eskatzen ditu.
Orain arte, Nafarroako
Kutxako bezeroa izan
behar zen egitasmo
hauetan laguntzaema-
teko, baina aurtez ez.
Nafarroan erroldatuta-
ko 18 urtetik goitiko
guztiekpartehardeza-
kete proiektuak auke-
ratzen, ez da beha-
rrezkoa Nafarroako
KutxakoedoLaCaixa-
ko bezero izatea. Na-
farroako Kutxa Funda-
zioak10eurobideratu-
ko ditu aukeratzen den
proiekturako,bainagar-
bi izanbehardadiruho-
riezduelanorberakbe-
re sakeletik eman be-
harko, Fundazioak be-
rakberefuntsetatikbai-
zik. Internetez ere egi-
ten ahal da www.caja-
navarra.comwebgune-
an sartuta edo, TTIPI-
TTAPArenaaukeratzen
baduzu, Lesakako bu-
legoanlagundukodizu-
gu eskaera egiten.
2013komartxoaren30a
bitarteko epea dago
proiektuaaukeratzeko.
TTIPI-TTAPArenproiek-
tuaz gain, gure inguru-
ko bertze zenbait era-
kundek aurkeztu dute
bereproiektua,halano-
la Xorroxin Irratiak, Xa-
loa Telebistak, Erreka
edo Arkupeak elkarte-
ak, etabar…
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KULTURA � ERREKA ETA MENDAUR GURASO ELKARTEAK LANEAN

Zine emanaldiak azaroaren 4an
hasiko dira Guraso Elkarteen eskutik
Neguko
ludoteka ere
martxan
paratuko dute
ikasturte
honetan

TTIPI-TTAPA
Erreka eta Mendaur

gurasoelkarteakazaroa-
ren 4an (igandea) aur-
tengo zine emanaldiei
hasiera emanen diete bi
pe l i ku la eska in i ta :
16:30ean Tintin eta
18:30ean American Pie
8.Lehendabizikohitzor-
du honekin sei hilabete-
ko programazioa mar-
txan jarriko dute guraso
elkarteek. Hamabortze-
ro, eta apirilaren bukae-
ra arte, luzatuko dira
emanaldiaketa,aurreko
denboraldianbezala,sar-
reraeurobatekoaizanen
da.Denboraldiosoanze-
har hogeita lau pelikula
pantailaratuko dira;
Eguberrietan eta Aste
Santuanemanaldibere-
ziak antolatzeko asmoa
dute. Emanaldi hauek
burutzekoUdalaetaBur-
runba taldearen lagun-

tza izanen dute aipatu-
tako elkarteek.

Zineaz gain, bi gura-
so elkarteek neguko lu-
doteka bat martxan pa-
ratukoduteikasturteho-
netan.Heldudenazaro-
an7an (asteazkena)ha-
sita eta Aste Santua bi-
tarte, asteazkenerohain-
bat kultur ekitaldi bide-
ratukodira:birziklajetai-
lerrak, eguberrietakotai-
lerrak, ipuingintza taile-
rrak,trukaketatailerrak…
Ekimen honen barre-

neanere,azaroaren17an
(larunbata), 18:00etan
Leitzako Xagu antzerki
taldeakAgur,Manhattan
antzezlana taularatuko
du Doneztebeko zine
aretoan.Azarokoeskain-
tza kulturala borobiltze-
ko bertze hitzordu
garrantzitsuaburutukoa
da hilaren 21ean (aste-
azkena)Doneztebekoli-
burutegian eta Iñaki Zu-
beldia idazlearen esku-
tik. Zubeldiak eskainiko
duen ipuin emanaldia

MalerrekakoMankomu-
nitatearekin batera an-
tolatuda. Ipuinkontake-
tak bi emanaldi izanen
ditu: 17:00etan haur
hezkuntzakoentzat eta
18:00etan 6 urtetik 9 ur-
tebitartekoentzat.Tailer,
antzerki emanaldi eta
ipuin kontaketa hauen
helburuaherrikoeskain-
tza kulturalari bultzada
ematea eta haur eta
gazteen artean hainbat
balore eta trebezia lan-
tzea da.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ZALDUA

Ttikienak ere futbolean
Aurten ere hainbat talde zelairatuko du Doneztebe Futbol Taldeak. Benjamin
mailako neska-mutikoak lehen aldiz ariko dira futbol-8ko ligan.

ERREKA

Eskubaloi
taldeen
aurkezpena
hilaren 10ean
TTIPI-TTAPA
Azaroaren 10ean Erre-
kakoEskubaloi taldeen
aurkezpena eginenda.
Egun horretan jubeni-
lak16:30eanaritukodi-
ra,etaseniorrek18:00e-
tanArdoi-renkontra jo-
katukodute.Norgehia-
goka hau akitzean tal-
de guztien aurkezpena
eginenda.Aurten7 tal-
dedituErrekak:senior-
rak, jubenilak, infantil
mutilak, infantilneskak,
alebin mixtoa, aurrea-
lebin neskak, eta ben-
jamin mutilak.
Errekak Nafarroako
KutxakoZukAukeratu;
zukerabakiegitasmoa-
ren barrenean bere
proiektua aurkeztu du
berriz. Gai honek ga-
rrantzihaundiaduelkar-
tearen etorkizunerako,
ekitaldi aunitz finantzi-
atzeko balio baitu.
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BESTAK � AZAROAREN 8TIK 11RA

Gozategi taldeak
kontzertua
eskainiko du
Aurtizko bestetan
San Martin
egunean
aizkora apostua
jokatuko da

Arkaitz MINDEGIA
Lau eguneko besta

borobilak izanendituzte
Aurtizen,egitarauzaba-
la prestatu baita San
Martinetarako.

AZAROAK 8, ORTZEGUNA
• 17:00etan altxaferua,
bestei hasiera emate-
ko. Ondoren, herriari
bueltaemanenzaiohe-
rrikotrikitilarietatxistu-
lariekin.
• 17:30ean haurren jo-
kuak izanen dira fron-
toian. Ondoren beren-
dua.Ohituradenbeza-

la, Pazi zopak izanen
dira etxetan.
• 22:30ean mus txapel-
ketaeginenda,Aurtizko
ostatuan. Parte hartu
nahi duenak momen-
tuanapuntatubeharko
du. Ondoren trikipo-
teoa.

AZAROAK 9, ORTZIRALA
• 10:00etan argi-soinu-
ak herriko txistulari eta
trikitilarien eskutik.
• 12:00etan aizkora
apostua:AnderErasun-
Joxemari Olasagasti.
•14:00etanherribazka-
ria izanendaelkartean,
Xebaxtian Lizaso eta
Andoni Egaña bertso-
lariekin.Bazkalondoko
giroa Joxe Anjel akor-
deoilariak alaituko du.
• 00:00etatik aitzinera

dantzaldia JOXE AN-
JELakordeoilariarekin.

AZAROAK 10, LARUNBATA
• 10:00etan argi-soinu-
ak herriko txistulari eta
trikitilarien eskutik.
• 11:30ean herriko gaz-
tetxoen arteko pilota
partiduak.
• 17:30ean trikitixa jaial-
diari hasiera emanen
diote, herriari kalejiran
buelta emanez. Ondo-
tik, frontoianemanaldia
eskainiko dute.
• 00:30ean GOZATEGI
musika taldearen kon-
tzertua izanen da. On-

dotik, TRIKIDANTZek
segituko du giroa alai-
tzen.

AZAROAK 11, IGANDEA
SAN MARTIN EGUNA
• 10:00etan argi-soinu-
ak herriko txistulari eta
trikitilarien eskutik.
•11:00etanMezaNagu-
sia San Martinen oho-
rez.
• 12:00etan Ibintza Kul-
tur Taldekoen dantza
emanaldia izanen da.
• 18:00etan aizkora
apostua: Martin Te-
lletxea,XegoneetaMi-
gel Anjel Telletxea.On-

dotik,OIHANAETAOI-
HANA trikitilariekin
dantzaldia.Besteiaka-
bilaemateko,ostatuan
patatatortillaetapostre
lehiaketa,trikitilariekani-
matuta.

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Larunbatean trikitixa jaialdia eskainiko dute aurten ere trikitilari eta panderojoleek.

AIZKORA APOSTUA

Martin Telletxea,
Xegone eta Migel
Anfel Telletxea ariko
dira San Martin
egunez, arratsaldeko
18:00etan jokatuko
den aizkora
apostuan.
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ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 12 ETA 13AN

Ekitaldi guziak
burutu eta giro
ederrean joan zen
Euskararen Eguna
Herriko dantza
luzea
berreskuratu
zuen hogei
laguneko dantza
taldeak

Fermin ETXEKOLONEA
Ederki joan zen he-

rriko gazteek antolatu-
tako Euskararen Egu-
na,programatutakode-
na bete baitzen.

Urriaren12an,euria-
ri aurre eginez, 8 lagu-
nek egin zuten Makili-
purdiko buelta, gotor-
lekuaren aztarnak iku-
siz.Errandoneaostatu-
anpintxoak janzituzten
bueltan. Arratsaldean,
17 lagunek parte hartu
zutenpintxo lehiaketan.
Sagrario Etxekolonea
izan zen irabazle. Hi-
tzaldia ere eskaini Zu-
en Bixente Serrano
Izkok Nafarroako kon-
kistari buruz eta Juai-
nas Paulek herriko his-
toriaren inguruan.

Mus txapelketan 20
bikote bildu ziren. Itu-
rengoAberri eta Tomax
izanziren txapelduneta
azpitxapeldun herriko
Leire eta Arantxa Ma-
riezkurrenaahizpak.Hi-
rugarren,ZubietakoJo-
setxoetaMartxelElizal-

deosaba-ilobak izanzi-
ren. Gauez, rock kon-
tzertua eskaini zuten
Mattin, Manex eta Be-
ñatek.

ESKULANGILEAK,
DANTZA, BERTSOAK, ETA
BESTE GAUZA UGARI
EGUN HANDIA

Urriaren 13a, larun-
bata izanzenegunhan-
dia. Kanpoko jende as-
korik ez zen ibili, baina
egun polita atera zen.
Josu eta Kattalinek lan
handia egin zuten seri-
grafia tailerrean. Dan-
tza taldea ere ongi, 20
bat lagun ibili ziren eta
Zubietako Dantza Lu-
zea plazaratu zuten. 14
eskulangileren lanak
ikusgai izan ziren, ohi-
koez gain, Elgorriaga-
ko Maria kanutilloekin,
Barrakiloko Patrixi, be-
rak jositakobufandaeta
txapelekin… Pentako
Markosekeresagardoa
nola egiten den eraku-
tsi zuen. Bertso bazka-
rian ere jende andana
bildu zen, 80 heldu eta
14 haur. Miren Amuriza
eta Aitzol Barandiaran
ederki aritu zirenmaha-
inguruan, baita ondoko
bertso-poteoanere. Jo-
aldunakezzeudenpro-
graman baina bere bo-
rondateaerakutsiz, joa-
reak jo zituzten goize-

an. Bi ipuin kontalari,
haurrentzakoberendua,
Gabenararekindantzal-
dia,haurrendakokarao-
kea… Hainbat ekintza
izan ziren eta azkenho-
netan, gurasoek egin-
dako lan handia esker-
tzekoa da.

GAZTAREN PISUA ETA
URDAIAZPIKOAREN
ALTUERA

Gaztaren pisua as-
matzeko lehiaketa Kar-
meleMujikak irabazizu-
en, xuxen xuxen asma-

tu zuen (1,010 kilo). Ur-
daiazpikoaren apustua
egin zen, baina hone-
tanpisuaasmatuordez,
zer alturatan zintzilika-
tua zegoen asmatu be-
har zen. Beñat Etxeko-
loneak irabazi zuen.

Askatu ska taldeak
kontzertua eskaini zu-
en, dantzaldiaren atse-
denaldian. Mattin eta
Manex herritarrak ere
hor ari dira.

Lan txukunaeginzu-
ten gazteek eta animo
hurrengorako.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Hainbat irudi utzi zituen Euskararen Egunak. Nabarmenena, beharbada, hainbat urteren
ondotik berreskuratutako dantza luzearena. Jendeak txaloz eskertu zuen 20 dantzarien
ahalegina. Bertso bazkarian kasik ehun lagun bildu ziren eta bazkalondoan, ipuin konta-
lariak, berendua eta karaokea ere izan ziren. Egun borobila!

Jaiotza
Anteskobordan
Urriaren 11n jaio zen-
Maialen Hualde Goñi,
Anteskobordako Txo-
min eta Maddiren ala-
ba. Zorionak hiruei,
baita Xanti eta Mari
Ka rmen a i t a t x i -
amatxiei ere. Eabase-
rriak haurrez betetzen
hasten direnaren sei-
nale den.

Malerreka kantuz
Azaroaren 3an, larun-
bat eguerdian, Maler-
reka kantuz ekimena-
ren saio berri bat egi-
nen da Zubietako pla-
za inguruan. Jendea
animatu dadila kantu-
an ateratzera

� FLASH
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GIZARTEA

ESKUALDEA � URREZKO EZTEIAK ETA 85 URTEKOAK OMENDU ZITUZTEN

10 senar-emazte eta 30 ohorezko kide
omendu ditu Arkupeak elkarteak
Fernando ETXEBERRIA

Urriaren 13an besta
egun ederra izan zuten
Arkupeak erretiratuen
Elkarteko kideek. Do-
neztebeko elizan meza
aditu eta gero, urtero
bezala, omenaldien
txandaizanzen.Urrezko
ezteiakospatudituzten
senar-emateak eta 85
urtebetedituztenakzo-
rionduzituztenetaBaz-
kidearenEgunaereegin
zuten. Gero bazkaria
ederradastatuzuteneta
eguna dantzaldiarekin
akitu zuten. Guzira 637
lagunek parte hartu zu-
ten ospakizunean.

Bi ekimenak egun
bereanegitenzen lehen
aldia zen. Orain arte,
Bazkidearen Eguna ur-
tehondarreanegin izan
da,etaomenaldiakekai-
nean.Aurten,ordea,bi-
ak batera urrian egitea
erabaki zuen Arkupeak
Elkarteak. Batetik, Na-
farroako jubilatu elkar-
te aunitzen artean za-
baldua dagoen ohitura
hemen ere ezarri nahi
dutelako egin dute al-
daketa hau. Bertzetik,
berriz, zuzendaritza tal-
de berriak urtean hilda-
ko bazkideak gogoan
eduki nahi zituelako.

URREZKO EZTEIAK ETA
85 URTE

50 urte ezkondurik
bete dituzten senar-
emazteajhauekdira:Vi-
cente Fagoaga eta Mª
Cruz Tolosa (Bera); Mi-
gelDagerreetaXole Itur-
bide (Erratzu);MigelHi-
ta eta Francisca Etxe-
berria (Igantzi); Hipolito
Iparragirre eta Mª Mar
Sanzberro (Igantzi); Teo-
doro Irigoien eta Kon-

txitaEtxebeste (Igantzi);
Jose Zurr iarain eta
Anunciacion Babaze
(Irun); Miel Barriola eta
Feli Aierdi (Leitza); En-
rique Bildarraz eta Mª
Cruz Zabaleta (Leitza);
EusebioMaritorenaeta
Isabel Uharte (Leitza);
MigelManterola etaMª
Jesus Legaz (Sunbilla).
Denek bere oroigarria
jaso zuten eta argazki-
ak atera zituzten seni-
deekin.

Aurten 85 urte bete
edo beteko dituztenak,
berriz hauek izan dira:
Aresoko Pilar Arraiago
Hernandorena,Arizkun-
goFranciscoJabierLa-

rralde Ustariz, Berako
Josefa Agirre Irazoki,
Pepita Barandiaran Al-
dasoro,VicenteFagoa-
gaBarberon,Pakita Ira-
tzoki Berasain eta Mi-
gelMartinezLaskurain,
Donamariako Jacinta
IndaArregietaLeonLa-
saga Irazoki, Donezte-
beko Esperanza Olai-
zola Caminoa eta Ma-
ritxu Oskoz Sarratea,
Erratzuko Migel Dage-
rre Larregi, Etxalarko
Perpetua Arburua Itu-
rria eta Maria Zubieta
Arburua, Goizuetako
MilagrosLujanbioLoiar-
te, Igantziko Francisca
Etxeberria Telletxea,

Irungo Elena Gallego
Miguel, LuciaOtaegiA-
rrietaetaLuisSorzabal-
bere Otxoteko, Ituren-
go Hilaria Mutuberria
MartikorenaetaMikae-
laEtxeberriaHernando-
rena, Lesakako Bittori
Pikabea Altzugarai eta
Anastasio RamosRue-
da. OizkoMaria Zelaie-
ta Saldias, Oronozko
Sagrario Etxandi Uter-
ga, Sunbillako Alberto
ArretxeaBertiz,Urrozko
Josefa Etxegia Te-
lletxea, Zubietako Julia
Uhalde Indakoetxeaeta
Zugarramurdiko Juan
Bidegain eta Mª Jesus
Gainza.

Mendi taldearen
urteko besta

Arkupeak elkarteko
mendi taldeak ere urte-
ko besta egin zuen urri-
aren 17an, Lezeta jate-
txean. Aurretik, mendi
ibilaldia egin zuten O-
tsondo inguruan, haize
bortitza lagun zutela.

Arkupeak elkarteko
mendi taldea joan den
urtean hasi zen lanean,
zuzendaritza batzordea
berrituzenean,baina15
urte baino gehiagoko
historiadauka.Zehazki,
1996an Baztango San-
tiago Bidea egin zuen
Arkupeak elkarteak,
Dantxarinetik Iruñera.14
lagunekotaldebatek, le-
hengo bidearekin segi-
tu zutenBarrankanbar-
na, Ziordia bitarte. Ha-
lako arrakasta izan zue-
nez, IruñetikSantiagora
bidearekinsegitzeaera-
baki zuten, baina Arku-
peakelkartearenbarne-
anezinzenezegin,men-
di talde berria sortu zu-
ten: Goiz Mendi Taldea.
Lauurtetanhirualdizegin
zuten Frantziako Bidea
eta 2011n Kostako Bi-
dea. Aragoiko Bidean
ere ibili ziren. Hilabete-
an behin Euskal Herriko
mendirenbat igotzeaeta
ekainean, Pirinioetara
astebetekoateraldiaegi-
tea ere erabaki zuten.

Arkupeak elkarteko
juntaberriaosatzerako-
an,elkartebarneanosa-
tu zen mendi taldea eta
hilerokoateraldiekinse-
gitzendute.Honela,Ibar-
din,Ezkurra,Leitza,Ara-
lar, Bertiz eta Otsondo
inguruan ibiliak dira eta
Saioa, Txindoki, Aizko-
rri eta Gorbeara joate-
ko asmoa dute.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
1962ko antzezpenaren une bat eta bertan aritu zirenen argazkiak.
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GOIZUETA

Azaroko
Kulturaldiko
lehen ekitaldiak

TTIPI-TTAPA
Kulturekitaldizeder-

ki osatua izatendaaza-
roa azken urteetan he-
rrian. Aurten ere ez da
gutxiago izango. Aza-
roaren 24an izango da
Azienda Feria eguna,
baina aurretik hainbat
ospakizun eginen dira.
Urrunago joangabe,as-
teburu honetan jubila-
tuentzako zenbait eki-
taldi antolatudituUmo-
re Ona elkarteak. Aza-

roaren 3an, larunbat
arratsaldeko 17:00 al-
dera mus eta truk txa-
pelketak jokatuko di-
tuzte erretiratuek.

Igandean, 1962an
euskarazko Aberatsak
olaxe egiten antzerkia
taularatu zutenei ome-
nalditxo bat eskaini na-
hi zaie. 11:00etan me-
za izanen da, segidan
pilota partidak eta ge-
ro,eguraldiak laguntzan
badu, plazan eginenda
omenaldiekitaldia.Bes-
tela, Umore Ona elkar-
tean eginen da. Aktore
laneanarituzirengehie-
nakbezalaxe,antzezla-

na idatzi zuenOnSatur-
nino apeza ere bizi da
eta gonbidatua dago
omenaldira. Gero, baz-
karia izanenda.Bazka-
laurreaetabazkalondoa
girotzen, Xabier Lega-
rretaetaUnaiAgirreber-
tsolariak arituko dira.

GIZARTEA � AZAROAREN 5EAN

Duela 50 urte
antzezlana
euskaraz egin
zutenak
omenduko dituzte

Anttonio
Exkerra izan
dute irakasle

Ainhoa ANSA
Elizako kanpaiak isil

ez daitezen, talde ba-
tek garai bateko joaldi-
ak nola jotzen ziren ika-
si nahi izan dute.

Anttonio Exkerra da
aspaldi honetan, San
Migelen etorrerarekin
batik bat, elizako kan-

paiak jotzen aritzende-
naetabera izanzenurri-
aren 13an egindako
ikastaro edo tailerrean
irakasle. Argiezkila,
amezkila, angelusa eta
kedaz gain, hilezkilak
eta sua edo ekaitzaz
ohartarazteko joaldiak
ohikoak izatenzirenora-
in dela urte batzuk. Ba-
tzuk egunerokoak iza-
ten ziren eta beste ba-
tzuk egoerak eskatuta-
koak,noski.Hauekkon-

tuan hartu ziren ikasta-
roanbaina lanikhandie-
na eman zutenak jai
egunbereziakedohau-
enbezpera zireneko jo-
aldiak izan ziren, hauek
baitziren landuenakbe-
har bada.

Ikasteragerturatuzi-
ren hiruzpalau lagunez
gain, kuriositatea ase-
tzeko asmoarekin azal-
du zirenak eta plazan
edo beste edonon en-
tzuten egon zirenak ere

aipatubehar.Bueltabat
emanez gerturatu ziren
bisitariakereherrianzer
gertatzen ote zen gal-
dezka jarri zituzten.

Ikastaroanpartehar-
tu zutenak gustora gel-
ditu ziren ikasitakoare-

kineta irakasleaerebes-
te horrenbeste. Orain,
kanpandorreko soka
berria lehengoa adina
gastatu arte kanpaiak
astinduko dituen nor-
baiten jarraipenaziurta-
tua izateaesperodugu!

ARANO

ONDAREA � GARAI BATEKO EZKIL JOALDIAK

Elizako kanpaiak isil ez
daitezen ikasten ari dira

ARGAZKIA: AINHOA ANSA
Elizako kanpaiak jotzen ikasten aritu zirenak.

Baialtzinikin…
Urriaren 21ean Patxi Puñalek gainditu zuen ar-
te, Joxemanuel Etxeberria goizuetarrak zuela
Osasuna futbol taldearekin partida gehien jo-
katzearenmarka. 14 denboralditan 463 partida
jokatu zituen, 1986ko urrian futbola utzi zuen
arte. Halere, Osasunarekin gol gehien sartzea-
ren errekorra mantentzen du oraindik (140).

?UTZITAKO ARGAZKIAK

1962ko antzezpenaren une bat eta bertan aritu zirenen argazkiak.
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LEITZA

Goizuetan ere
jarriko dute eta
gainerako herri
txikietan
furgoneta
ibiliko da egun
jakinetan

JM BARRIOLA
MendialdeaManko-

munitateak, herrian
puntu garbia jarriko du
martxan.Hortarakoaza-
roan, etxetxo bat eza-
rriko dute Arekozubiko
ondoan. Bertara arris-
kua eragin dezaketen
edukiontziak edo bere-
ziak diren hondakinak
botaahalkodira.Beste-
ak beste spraiak- aero-
solak, X batekin azal-
tzendirengarbiketapro-
duktu toxikoak gorde-
tzen dituzten ontziak,
tonerraketa inprimitze-
ko kartutxoak, pinturak
etabernizpoteak,moto-
rretako olio latak, fluo-
reszenteak, kontsumo
txikiko bonbillak. On-
tziak itxita bota behar-
ko dira etxetxoak iza-
nen dituen zulo ezber-
dinetan. Ontzi hauetaz
gain, cd-ak eta kase-
tteak, etxetresna txiki-

ak, baratzetako pro-
duktuen botilak, pilak
eta bateriak, eta baita
me rku r i oa du ten
termometroakbotatzen
ahaldira.Horrelakohon-
dakinak bereiziz, ing-
urugiroa zaintzeaz ga-
in, bizi kalitatea haun-
dituz joateadutehelbu-
ru, birziklatzearen ing-
uruan aurrerapauso
haundia eginez herrian
eta eskualdean. Leitz-
azaparteGoizuetaneta
Lekunberrin ere jarriko
dituzte horrelakopuntu
garbiak.Gainerakoher-
ri txikietan furgonetabe-
rezi bat ibiliko da egun
jakinetanhorrelakohon-
dakinak biltzen.

Saski bete intxaur
liburua kalean

PatzikuPerurenaren
Saski bete intxaur libu-
rua salgai dago liburu-
dendetan.Saiakeraho-
netan esaera zaharhitz
jokoak, inguruetankon-
tatutako historiotxoak
eta horrelakoekin jolas
egiten du idazleak, be-
re ekarpenekin osatuz.
Alberdania argitaletxe-
ak pasa denmaiatzean
argitara eman zuen li-
burua.

MANKOMUNITATEA � HONDAKINAK

Puntu garbia
jarriko dute
Arekozubiko
ondoan

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Hirigintzako altzariak berrituko dituzte
Goio enpresak herriko kaletako altzariak berrituko ditu, Udalak, hirigintzako al-
tzariak jartzeko diru laguntza lortu ondoren. Eserlekuak, paperontziak, baran-
dak eta plazarako pibote berriak jarriko dira. Hauetaz gain kelatako aparkale-
kuak eta seinalizazioak, zebra marrakmargotuko dituzte, zaharberrituz. Lanen
aurrekontua 23.000 euro ingurukoa da eta %60ko laguntza eskuratuko da.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Zinema denboraldia hasi da
Urtero moduan hasi da zinema denboraldia. Urriaren 26an Intocable filma es-
kaini zuten. Azaroaren 2an eta 4an 19:30ean Declaracion de guerra izanen da.
Azaroaren 9an eta 11n, berriz, Moonrise Kingdon filma jarriko dute. Beti be-
zala, ostiralean 22:30ean eta igandean 19:30ean.
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ARESO

GIZARTEA � EUSKARAREN EGUNEAN IKUSGAI

Herriko ondarea
berreskuratzeko
argazki lehiaketa
antolatu da
Azaroaren 26a
arte aurkeztu
daitezke lanak
Udaletxean

Juana Mari SAIZAR
Argazki lehiaketaan-

tolatu da herriko onda-
reak berreskuratzeko
asmotan. Areson eze-
zagunak diren herriko
ondareak aurkitu nahi
ditu udalak, hauda, he-
rritarbatzukezagutudi-
tzaketen arren, oroko-
rrean ez dakizkigunak.
Horretarako argazki le-
hiaketamartxan jarrida,
etahirugaidaudeargaz-
kiak ateratzeko: Onda-
re naturala izatea, on-
dare arkitektoniko edo
historikoa izateaetahe-
rriko paisaiak.

Parte hartzaileek
irizpide hauek bete be-
harko dituzte; alde ba-
tetikpertsonabakoitzak
bost argazki aurkeztu
beharkodituetagutxie-
nez gai bakoitzetik ar-
gazkibanaegonbehar-
kodu.Bestaldeargazki-

ak Aresokoak izan be-
har dute, edo Areso
ingurukoak,herri gune-
tikoinez joatekodistan-
tzi batean ateratakoak.

Azaroaren 26 arte-
ko epea dago argazki-
ak atera eta udalera bi-
daltzeko, udaletxeko
korreoa bidali beharko
dirahainzuzen.Argazki-
ak Euskararen Egune-
an ikusgai egongo dira
eta bertan aukeratuko
daargazki irabazlea,sa-
ria ere izango da beraz
hasikamerakastintzen!

Ione Lozanoren
urtebetetzea

Ione Lozanoren ur-
tebetetzea urrian dela
eta,bere lagunekelkar-
tasunafarieantolatuzu-
ten Pake Toki elkarte-
an. Arratsaldeandenek
bildu eta argazkie ate-
ra zuten oroigarri, on-
doren afarie 100 lagun
inguru bildu ziren eta
bukaeran sabela ongi
bete ondoren, nekaezi-
nak dirudi zuten La jo-
dedera taldeaalaituzu-

enafari ostea, giroede-
rra sortuz.

Olazabal
Mikel Olazabal, pilota-

ria,bigarrenmailako lau
terdiko txapelketanpar-
tehartzenarida,etada-
goeneko final laurdene-
ko ligaxkan sartuta da-

go. Urriaren 22an Tolo-
sakoBeotibarren22eta
5 irabazi zion Ape-
zetxeari. Ea horrela ja-
rraitzen duen!

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Ikastaroak eskolako gelan eta gimnasioan
Psikomotrizitatea, trikitixa eta pandero ikastaroak martxan jarri dira eta eslolako
gelan eta gimnasioan ematen dira astean behin, astelehen eta ostiraletan.
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BAZTAN

KEZKA � EGOERA SOZIO-EKONOMIKO ETA LANGABEZI TASA ALTUARENGATIK KEZKATUTAKO JENDEA

Baztango Garapenerako
Elkartea aurkeztu dute
Zortzi herritako
175 pertsona
biltzen ditu
oraingoz, baina
ateak zabalik
ditu

TTIPI-TTAPA
BaztangoGarapene-

rako Elkartea aurkeztu
zuten urriaren 22an Eli-
zondoko Arizkunenea
jauregian. Elkarte hau
herritar ekimen bat da,
alderdi sozialdesberdi-
netako baztandarrek
(enpresari txikiak,auto-
nomoak, erretiratuak,
ikasleak, langabeak,
etxeko andreak...) bul-
tzatua. Baztango herri
ezberdinetako pertso-
nak dira ekimen hau ai-
tzineraeramandutenak,
egoerasozio-ekonomi-
ko txarragatik eta lan-
gabezi-tasa altuagatik,
kezkatuta daudelako.

Elizondoko ekitaldi
publikoan, José Javier
Agirre Elkartearen le-
hendakaria eta Maite
Sánchez Ruiz, idazka-
ri-bozeramaileaaritudi-
ra. Ekitaldian ere, zu-
zendaritza kontseiluko
hainbat kide izan dira
eta elkarteko hainbat
bazkide, tarteanRamon
Sobrino,AlejandroMar-
tin, Carmelo Berro,
Arantza Agire, Ander
MariezkurrenaetaSau-
lo Ruben Santerbás.
Guztien nahia, egoera
zail honetan irtenbide-
ak bilatzea eta beneta-
ko garapen eta aktiba-
zioa lortzea da.

José Javier Aguirrek
eta Maite Sánchezek
BaztangoGarapenera-

ko Elkartea sortzeko
emandituztenpausuak
azaldu zituzten. Elkar-
tearen estatutuek dio-
ten moduan, Baztanen
sortzendirenekimeneta
proiektuakbultzatu,de-
fendatu eta lagunduko
dira. Izan ere, kanpotik
da to r ren edoze in
proiekturenalde lanegi-
nen da , Baz tango
biztanleriari garapen
ekonomiko eta soziala
ematenbadio.Gainera,
proiektuguztiekbaldint-
za legalak eta arautegi
laboralakbetebehardi-
tuzte,halanola, inguru-
giroa zaindu ere.

Asmohauek guztiak
bultzatzekoElkarteapo-
litikoa eta askotarikoa
sortu da, kezka hauek
dituztenballekopertso-
na guztiei irekia

Abuztuaren 20an,
bazkide talde batek
proiektuaetahonenhel-
buruakaurkeztuzizkio-
ten udal ordezkari ba-
tzuei. Hurrengo astee-
tan balleko herri ezber-
dinetaneginendirenbi-

leretan segituko dute
proiektuarenaurkezpe-
narekin. Gaur egun, 8
herritako 175 pertsona
bildudiraekimenhone-
tan. Elkartearen asmoa
kopuru hau handitzea

da, Baztango herr i
guztietako bizilagune-
kin.

Elkartearenparte iza-
teko Baztanen bizi, lan
edo erroldatua egotea
beharrezkoa da. Elkar-
tearekinbatdatozeneta
bizilaguneiaberastasu-
naeta lanpostuakema-
nen dizkien proiektu
enpresarial guztien al-
de agertu eta defenda-
tzeko konpromisoa
hartzea derrigorrezkoa
da ere.

BaztangoGarapene-
rakoElkarteaezagutze-
ko lanek aitzinera segi-
tuko dute eta bertze
ekintza batzuk ere egi-
nen dira, hala nola aldi-
an behingo bilera infor-
matiboak, argitalpenak
hedabideetan, Baztan-
go eta Nafarroako era-
kundeekin solasaldiak
etaBaztangobertze el-
karteekin lankidetzak.

Informazio gehiago
eskuratzeko, elkartea-
ren webgunea bisitatu
dezakezue:www.desar-
rollobaztan.es

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Urriaren 22an egin zuten aurkezpena Elizondoko Arizkunenean.

GIZARTEA

Barraskiloak
kontsumo
elkartea
lanean hasi da
TTIPI-TTAPA
Barraskiloakkontsumo
elkarteak bere burua
aurkeztu zuen urriaren
17anElizondokoArizku-
nenean egin zuen bat-
zarrean. Denera 25-30
lagunhurbilduzirenegi-
tasmoaren berri izate-
ra eta sustatzaileek ai-
patu zutenez, oraino
eratze fasean dagoen
egitasmoa da, hortaz,
bazkideegitekoasmoa
dutenguztiekin adostu
beharrekoa. Kontsu-
mitzaileen eta ekoizle-
enartekoharremanzu-
zena bulkatuko dute,
betiere, produktu eko-
logikoaketa sasoikoak
eskuratzeko.Modube-
rean,eskualdeanekoiz-
ten ez diren produktu-
ak ahalik hurbilenetik
ekartzen saiatuko dira.
Dagoenekolokalbathi-
tzartua dute, Oronoz-
Mugairin eta taldea
abiarazteko bazkideak
bilatzenaridira,izanere,
proiektuaaitzineratate-
ratzeko,asterohiru-lau
orduz liberaturik ego-
nen den pertsona kon-
tratatzea aurrikusi bai-
ta. Ondoko batzarra
abenduaren erdi alde-
an eginen da eta ordu-
aneztabaidatueraera-
bakikodirakontuguzti-
ak. Elkartea, hasieran,
eskualdekoaizanenda,
hau da, Baztan-Male-
rreka-Bortziriak maila-
koa; denborarekin, in-
dartuahala,bailaraba-
koitzean kontsumo el-
karte bana izatea litza-
teke helburua.
Izenaemateko:barras-
kiloak@gmail.com edo
te le fono hauetan:
678445521 (Ruth) edo
625106426 (Felix)

ESALDIA
«Hemen izan zezake-
ten lan baten bila kan-
pora gan behar duten
gazteak ikustea ema-
ten dit min gehien;
bere lan bizitzaren
hoberenean langabe-
zian eta lanerako
aukerarik gabe»

José Javier AGIRRE
Elkarteko presidentea
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BAZTAN

Iaz 892.149 kw
produzitu
zituen eta
78.000 euro
jaso zituen
herriak

TTIPI-TTAPA
Agozpeko zentral

hidrolektrikoa Balleko
udalaren jabegokoa da
eta, ondare publikoa
mantentzekoetahobe-
tzeko, arautegirat mol-
datzeko inbertsio des-
berdinak egin ditu. Al-
debatetik,Kantauri Isu-
rialdekoKonfederazioa-
ren eskariari erantzu-
nez, errekaren emari
ekologikoabermatzeko

sistemaparatuetazen-
tralarengainekoaldean
dagoen presa erregis-
tratuetaarriskuarenara-
bera klasifikatuko da;
lanhauekdenera6.600
eurokoaurrekontua iza-
nen dute. Modu bere-
an, errekaren emaria
neurtzeko kaudalime-
troa paratu da eta ho-
rrek 3.960 euroko kos-
tua izan du. Inbertsio
horien helburua, erran
bezala, zentralaaraute-
giratmoldatzea izanda.
Gainerakoan eta ohiko
mantentze lanei dago-
kionezpresahostozgar-
bitu da eta ubidearen
ingurua desbrozatu da.

Agozpeko zentral
hidroelektrikoak iaz
892.149 kw. produzitu

zituen eta ekoiztutako
kopuruarekinudaletxe-
ak 78.000 euro jaso zi-
tuen. Ekoizten den
elektrizitatea Iberdrola-
ri saltzen zaio eta zen-
tralaren ekoizpenaren

eta merkatuko prezio-
en arabera, udalak ja-
sotzen duen ordainean
aldaketak izandaitezke.

Bertzalde,aipagarria
daabuztuaren14tikurri-
aren 15erat ur-eskasia-

gatik zentrala geldirik
egon dela; halako gel-
dialdiakarruntak izaten
dira eta errekaren ema-
riarenarabera luzeago-
ak edomotzagoak izan
daitezke.

UDALA � 10.560 EUROKO INBERTSIOA EGIN DA

Agozpeko zentrala
arautegira
egokitzeko
inbertsioak egin ditu
Udalak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Lekarozko ikastetxeko ikasleen greba arrakastatsua
Lekarozko ikastetxeko ikasleen greba arrakastatsua izan zen urriaren 16an. 50
gazte inguru bildu ziren Nafarroako gobernuak hartutako erabakien kontra dau-
dela azaltzeko. Hezkuntza arloan izandako murrizketek eta diru-laguntza eska-
siek, ikasleen etorkizunean eragiten dutela argi daukate. Haien desadostasuna
plazaratzeko, pankarta lehiaketa bat antolatu zuten; taldeetan banatu eta burua-
ri eragin eta gero, esaldi mamitsuak idatzi zituzten. Etorkizuna zuen esku? aski da!
eta Murrizketak bai, baina politikan gisako leloekin bete zuten Elizondoko herria.
Horren ondoren, trikitixa eta pandero soinuekin Elizondoko plazara hurbildu ziren
eta bertan, gaur egungo egoeraren hitzak erabiliz, imintzio jokuan aritu ziren. Aki-
tzeko, orri txurietan, bakoitzak, krisi egoerari buruz pentsatzen duena adierazi zu-
en eta horiek, Elizondoko ixkin guztietan itsatsi zituzten.
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Kontseiluaren
helburuak eta
funtzionatzeko
modua zehaztu
zituzten lehen
bilkuran

TTIPI-TTAPA
Baztango osasun

kontseilua,1990.hamar-
kadaren hasieratik lehen
aldiz urriaren 18an bldu
zen. Osasun kontseilua
herritarreneskubideaden
osasunarretabermatze-
ko, hobetzeko eta era-
ginkorragoegitekobilgu-
nea da eta, bertan, era-
kundeetakoordezkariak,
osasuneko profesiona-
lak,sindikatuetaherriera-
kundeetako ordezkariak
biltzen dira.

Udalberriaosatuzge-
ro,udalgobernuarenhel-
buruetako bat Baztan-
Zugarramurdi eta Urda-
zubiko osasun kontsei-
lua berreskuratzea izan
da. Elizondoko osasun
etxeko arduradunen es-
kaera ere izan da bilgu-
ne hau berreskuratzea,
modu horretan, eragile
desberdinek aho batez
egindako eskariari eran-
tzunaemanzaio.Uriaren
18kobilerahorretanpar-
te hartu zuten Antonio
PerezAndrés, Iparralde-
koeremukozuzendarior-
deak;GarbiñeElizegi, Iñi-
go Iturralde eta Mª Car-
men Iribarren Baztango
udalekoordezkariak;Itzi-
arGalarregi,Urdazubiko
udalordezkariak;Lazaro
Daintziart Iribarren, Zu-
garramurdiko udal or-
dezkariak; Elizondoko
osasun zentroko or-

dezkarigisara, IñakiMar-
cos Zorroza (Elizondoko
lehen arreta taldeko zu-
zendaria), Ana Ariztegi
(Elizondoko lehen arreta
unitateko erizain talde-
koa), EvaEspatolero La-
drero (Elizondoko osa-
sunzentrokogizarte lan-
gilea)etaAgurtzaneElize-
gi (Osasun etxeko ad-
ministraria); AndoneGar-
de (LAB), sindikatuetako
ordezkarigisaraetaEguz-
kilore, Dizdira, Anfas eta
Arkupeak elkarteetako
ordezkariak. Lehenengo
bilera honetan Osasun
kontseiluaren helburuak
eta funtzionamenduak
zehaztu zituzten.

Gazte Txartela
Gazte txartela dute-

nei igerilekua, museoak
etamusikaeskolakozer-
bitzuetan%5-10ekobe-
herapena egiteko eska-
tu zion Gobernuak Uda-
lari, baina udalak ez du
onartu.Gaztetxarteladu-
ten 14 eta 30 urte arteko
guztiengan izanen luke
eragina neurriak eta ho-
ri ez dela neurri ekitati-
boa uste du Udalak, «ez
duelako gazteen egoera
sozioekonomikoakontu-
an hartzen». Horren or-
dez, pertsona bakoitza-
renegoerari egokitutako
ordainketa eskaintzeko
ahalegina egiten dutela
dio. Batzuetan egoera
ekonomikotxarreandau-
denfamilietakokideeiige-
rilekukoabonuadoanes-
kainizaieedomusikaes-
kolakomatrikuletanfami-
lia ugarikoei deskontua
egiten zaie. Igerilekuan
14-17urtekoei %25eko
beherapenaegitenzaie.

BAZTAN

GIZARTEA � URRIAREN 18AN EGIN ZUEN BILKURA

Osasun Kontseilua
lehen aldiz bildu da
1990. hamarkadatik

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Errotaren Eguna gorabeheratsua izan zen Etxaiden…
Antolatzaileen eta Etxaideko errotako nagusiaren arteko gaizki ulertuaren ondo-
rioz, ez zen espero bezain borobila atera aurtengo Errotaren Eguna, baina halere
jende andana bildu zen Elizondoko errota inguruan urriaren 13an. Talorik eta bi-
sita gidaturik ez zen izan bisitarientzat, baina horren ordez, garai bateko errotei
buruz Xaloa Telebistak prestatutako dokumentala ikusteko modua izan zen. Hel-
du den urterako lekukoa Lekarozko Etxebertzekobordako Jose Mari Argaratek
eta, beraz, Infernuko Errotak hartu du.

ARGAZKIAK: PELLO IRIARTE

…baina Gaztainaren Ibilbidea ezagutzera eman zuten
Ezpileak, garai batean gaztainak gordetzen ziren tokiak, dira Gaztainaren Ibilbi-
deko ondare garrantzitsuenak. Gaztainen bidean, denera lau daude ikusgai. Ibil-
bidea Etxaideko errotan hasten da. 3.500 metroko luzera eta 130 metroko desni-
bela du, horregatik, familia osoak egiteko moduko bide erraza da. Inbuluzketa
anaiek duela urte batzuk egindako ikerketen emaitzetan oinarritzen da ibilbidea.
Ingurune honetako ekonomian eta elikaduran gaztainek zuten garrantzia agerian
geratuzenikerketahoriekin. Ibilbideaegitenduenak, lauezpile ikusiditzake.Gaztai-
nak barnean sartzen ziren bere kakoxekin eta azkenik hermetikoki estaltzen ziren
ez usteltzeko. Pello Iriarte historialariaren gidaritzapean egin zuten aurkezpen ibi-
laldia urriaren 13an eta aitzinera bisitaldi gehiago egiteko asmoa ere badute. Bi-
dean oraindik seinaleak jarri ez dituzten arren etorkizunean jartzeko asmoa dute,
bisitari eta bertakoek ezagutzeko ibilbide aproposa dela uste dutelako.
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BAZTAN

UDALA � %8tik %21ERA IGO DA

Giltxaurdi kirol
instalazioetako
prezioek BEZaren
igoera somatuko
dute aurten
Abonamendua
bi zatitan
ordaintzeko
modua izanen da

TTIPI-TTAPA
Giltxaudi kirol insta-

lazioetakoerabiltzaileek
nabarituko dute tarifen
igoera. PPren erabakia-
ren ondotik, %21eko
BEZaordaindubeharko
dute kirol instalazioeta-
ko zerbitzuengatik.
Baztango Udalak Kon-
tsumoko Prezioen Indi-
zearen gorakada ez du
ezarri,bainaadierazidu-
tenez, ez dute BEZaren
igoera bere gain hartze-
rikizan.Horrenondorioz,
erabiltzaileek BEZaren
igoeraabonamenduau-
keraetaekintzadesber-
dinetan nabarituko du-
te.Beraz,aitzinekourte-
kotarifeiezzaieKPIaren
%2,60ko igoera ezarri-
ko,bainaBEZaren igoe-

ra izanendute.Orain ar-
tezerbitzuengatik%8ko
BEZaordaintzenbazen,
ikasturtehonetan%21a
ordainduko da.

Udaletikdiotenez,be-
raien lehentasunetako
bat, tarifenprogresibita-
tearen alde egitea iza-
nen da, hau da, Pertso-
naFisikoenGainekoZer-
gakontuanhartutaegoe-
ra ekonomiko estuagoa
duenakguttiagoordain-
zea eta egoera hobea-
goaduenakgehiagoor-
daintzea.. Nolanahi ere,
momentu honetan,
bazterketa arriskuan
daudenfamilietakokide-
ek, zerbitzu sozialetako
ongikusiarekin,kirol ins-
talakuntzak erabiltzea-
gatik laguntzak lortu di-
tzakete. Bertzalde, aur-
ten,berrikuntzamodura
eta ordainketa errazte-
ko,abonamenduakbial-
ditanzatiturikordaintze-
ko aukera emanen die-
te erabiltzaileei.

Lizartzuko
bazkalekuko
iskindegia

Lizartzukobazkaleku
komunaleko iskindegi
edohesiduraguztiaberri-
tuko du, orain artiokoa
guztizdeseginiketaurra-
turikbaitago.Lanhonek
154.000 euroko kostua
izanen du (BEZ barne).
Kopuru horretatik uda-
lak 94.000 euro ordain-
duko ditu eta gainerako
60.000euroakCederna-
Garalurrenlaguntzaries-

kerordaindukodira.Ne-
kazaritza azpiegitureta-
ko urtekoplaneanonar-
tuaegonarren,murrizke-
ta politikaren ondorioz,
lanhauekezduteNafar-
roako Gobernuaren di-
ru-laguntzarik izanen.

Modu berean kontu-
an hartu behar da iskin-
degiaren egoera txarra-
ren ondorioz aurten ba-
serritar guttiagok egin
dutela bertan aziendak
kontzeko eskaera
–hamabortzek– eta, ho-
rrela, iaz baino buru gu-

ttiago izan dira; 2012an
denera 29 behi eta mi-
ga, 104 behor eta po-
ttoka eta 220 ardi sartu
dituzte. Iskindegia ber-
rituta baserrietako pro-
dukzioakatxekitzekoeta
iraunaraztekobehar-be-
harrezkoakdirenbazka-
leku komunalen eskain-
tzahobetukodaetahor-
rela baserritarrek gure
ekonomiaren, gizartea-
ren,ingurunearenetakul-
turaren iraupenean du-
ten garrantzia segurta-
tuko.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

1.800 kilo sagar jo dituzte Kirikoketa Egunean
IKirikoketa bestaren hamahirugarren edizioa ospatu zen urriaren 20an Arizku-
nen, Jo ala Jo Kultur Taldeak antolatua. Gamioxarreko dolarean gerora sagar-
doa bihurtuko den sagarra jo zen, baina horren inguruan hainbat ospakizun
egin ziren. Astotxoak euripean tiratutako organ Larrainkarrike bitarte ekarrita-
ko sagarra kirikoketa erritmoan jo eta estutu ondotik, zukua dastatzeko auke-
ra izan zen, muztio hori kupeleratu aitzin. Hiruzpalau hilabete esperatu behar-
ko da orain sagardoa bihurtzeko. Aurten 1.800 kilo sagar inguru ekarri dituzte
Zigatik.Goizeko lana egin ondotik, ederki bazkaldu eta bazkalondoan bertze
prentsaldia eman zioten sagar patsari. Eguna borobiltzeko kontzertua eskaini
zuten Pottoka eta Eskortzek eta dantza izan zuten Trikidantz taldearekin.

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

GIZARTEA
LABORANTZA � IRATI ARETOAN

20.000 bisitari bildu
ditu Miarritzeko
Lurrama Feriak
Frantziako
laborantza
ministroa ere
agertu da

Franck DOLOSOR
20 000 bisitari bildu

ditu aurten Lurrama fe-
riak.MiarritzekoIratiare-
toan ospatu den kalita-
teko laborantza jasan-

garriarenaldekoazokan
senpertarainitzbilduda,
bertzeakbertze labora-
riaketaeskoletako ikas-
le gazteak. Aipagarria
da aurten lehen aldikoz
Stéphane Le Foll Fran-
tziako laborantzaminis-
troa agertu dela Lurra-
man laborariak entzu-
teko eta errateko nola
negoziatu nahi luketen
Europako laborantza

politika amankomuna.
Lurramako antolatzaile
eta Euskal Laborarien
Batasuneko buruzagi-
en erranetan ezagupen

haundiadaministrobat
ferian agertzea. Gogo-
ratuPauendagoenpre-
fetaren bidez aitzineko
gobernu eskuindarrak

trabak eta epaiketak
bertzerikezzizkiolaegi-
ten Euskal Herriko La-
borantza Ganbara el-
karteari.

KULTURA � HERRIA AZTORATUA IBILI DA BI ASTEZ

Pelikularen
grabaketa lanak
finitu dituzte
azkenean
Aktoreekin
argazkia
ateratzeko eta
gauez lezeak
gauez
ezagutzeko
aukera izan da

Koro eta Margari
Oraingoan bai, ba-

kean utziko zaituztegu
Alexde la Iglesiarenpe-
likularenkontuekin, he-
rrian grabaketak finitu
baitituzte.

Egia erran, pelikulaz
gain, bi aste hauekber-
tze zerbaitetarako ere
baliatu dituzte hainbat
jendek: alde batetik,
etorri diren aktoreekin
argazkiakateratzenahal
izateko, eta beren au-
tografoakbilduahal iza-
teko. Bertze aldetik, le-
zeakgauezezagutzeko
aukerabat izanda.Gau-
pasak egiteaz utzi ziren
geroztik, ez da lezean
gauez sartzerik, bainan
grabazioak zirela eta,
lezeek daukaten “ake-
larre magia” puntu ho-
ri ikusten ahal izan du-

te gau hoietan etorri zi-
renek.

Xaretako zinema
sasoina hazilaren
16an abiatuko da

Lehenbiziko aldiz
‘Xaretakozinemasasoi-
na’ antolatu da udaz-
ken huntarako. Hazila-
ren erdian hasiko dira
emanaldiak, eta ortzi-

raleko gauetan izanen
dira. Hau da programa:

-16ean , gaueko
21:00etan, Urdazubiko
eskoletan:Bertsolari fil-
maren emanaldia, eta
ondotikAsierAltunazu-
zendariarenmintzaldia.

- 23an, 21:00etan,
Zugarramurdikomuse-
oan: Gartxot filmaren
emanaldia, eta Asisko

Urmeneta eta Juanjo
Elordi zuzendarienmin-
tzaldia.

- 30ean, gaueko
20:30ean, Lurberri sa-
lan:Gaztazatibat filma-
ren emanaldia, eta An-
gelOierbiderenmintzal-
dia.

Emanald i bakoi-
txaren sartzea 4 euro-
koa izanen da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Hementxe dugu Maiana Hugo Silva eta Mario Casas-ekin. Argazki hunen truke, Maianak
gure sorginen historioa kontatzea eskatu omen zioten bi aktore famatu hauek. Eta hain
ongi kontatu omen zioten, non begira ze argazki pulita egin zuten hiruek elkarrekin.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Milaka lagun bildu ditu aurten ere Lurrama Feriak.
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Jon Abril, Bortzirietako ordezkaria Cederna Garalur elkarteko zuzendaritzan

“Argi dago ez dela multinazional bat etorriko
eskualdean 500 lanpostu sortzera,
bideak bertze bat izan behar du”

Cederna-Garalur elkarteak estrategia
berria lantzen hasi da eta honen berri
zehatzagoa izateko, Berako udal zine-
gotzia ez ezik, elkarteko zuzendaritzan
BortzirietakoordezkariadenJonAbrilekin
izan gara.

Cederna-Garalurren aurtengo
batzarrean hiru helburumarkatu
zenituzten.Zeintzuk?
Cederna-Garalurrek Nafarroako men-
dialdekoUdalek,sindikatuetaenpresek
osatzenbaduguere,anitzetan,sentsazioa
izan da urrutiko erakunde bat dela, ez
dela gurea. Lehenbiziko helburua, hor-
taz, eskualdera ekartzea, tokian bertan
berepresentziahanditzeaetabizkortzea
izanenda.Horretarako,bazkideekin ko-
munikazio biziagoa eta iraunkorragoa
izatenarigara.Bigarrenik,Cederna-Ga-
ralurrek balio behar du gure eskualdea
bertze eragile batzuekin harremanetan
paratzeko, dela Nafarroako Gober-
nuarekin,delaberrikuntza,enpresaedo
sozial arloko erakundeekin,beti ere,es-
kualderako onura bilatuz. Eta hiruga-
rrenik, egungo krisialdi ekonomikoari
erantzunaemateko tresna izanbehardu:
lanpostu berriak bultzatzeko, proiektu
estrategikoetarakofinantziazioalortzeko,
eta funtsean, eskualdea egiteko.
Nola gauzatuko dituzue ildo
horiek?
Eskualdekodiagnostikoaegitetikabiatu
gara, eskualde bakoitzaren beharrak
antzeman eta lehentasunak paratu di-
tugu.Eskualdeko udal, eragile eta nor-
banakoekinelkarlaneanarikogara,bere-
biziko garrantzia duten proiektuak
bultzatuz..
Mendialdeko eskualdeetako or-
dezkarietaeragileekinbilerakegin
dituzue.Zein helburuekin?

Behar horiek hobeki identifikatzeko eta
erantzunak emateko. Denen ikuspegia
bildu nahi izan dugu,gure indarguneak
etamehatxuakongidefinitzeko.Argida-
goezdelamultinazional bat etorrikoes-
kualdean 500 lanpostu sortzera. Bideak
bertze bat izan behar du, gauza ttikiak
egitetikhasibehardugu,etaeskualdean
ditugun baliabideak eta bertako jen-
dearen ezagutza probextuz: mendia
aberastasun-iturri inportanteaizatenahal
da, modu iraunkorrean eta ikuspegi
ekologiko batekin landuz gero; turis-
moan gure nortasuna eta gure inguru-
nearen aberastasuna txertatzen badi-
tugu, lanpostuak sortzeko baliatu deza-
kegu; nekazaritza eta abeltzaintza
ekologikoaren bidetik jo beharko da...
alegia, dibertsifikazio handia beharko
dugu aitzinera egiteko, denen indarrak
bildu beharko ditugu..
Eskualdeko diagnosia sortu eta
gero zer?
Lanean ari gara. Alkaiagako enpresa-
zentroaribultzadaberriaematenarigara,

LesakakoUdalarekinberrituduguhitzar-
mena, eta autonomo berrientzat bule-
goaksortudira,autoenplegurakoforma-
kuntza bultzatzen ari gara.Eta bertzetik,
eskualderako proiektu interesgarriak
izandaitezkeenakaztertzenarigara,turis-
moarekin,biomasarekinetanekazaritza
ekologikoarekinlotutakoak.Esperientzia
pilotuak paratu nahi ditugumartxan,eta
horietarako finantziazioa bilatzen..

GARAPENAGENTEAK
Arantxa Arregi,
606 43 13 57 bidasoa@cederna.es
Izaskun Abril,
606 40 86 13 baztan@cederna.es
Elena Irigoien,
617 60 93 28 lekunberri@cederna.es

CedernaGaralur
Alkaiaga Industrialdea,Alasta 2B

Ordutegia: 09:00 / 16:00
948 62 51 22

bidasoa.admon@cederna.es

Jon Abrilen
erranetan,
«eskualderako
proiektu
interesgarriak
izan
daitezkeenak
aztertzen ari
gara,
turismoarekin,
biomasarekin
etanekazaritza
ekologikoare-
kin
lotutakoak».
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SENPERE

OSPAKIZUNA � NAFARROAKO HISTORIA GOGORATUZ

Senpere eta
inguruetako 35
lagun bildu dira
suaren inguruan
Santa Barbaran
Noaingo gudan
lapurtarrek
parte hartu
zuten

Franck DOLOSOR
Nafarroako historia

gogoratzeko eta erreinu
zaharra omentzeko su
haundia piztu dute be-
rrikiSantaBarbaramen-
di kaskoan herriko eta
inguruetako35lagunek.
Mizel Jorajuriak aipatu
zuenNoaingogudan, la-
purtarrekpartehartuzu-
telaetakonkistakhogoi-
ta bortz bat urte iraun

zuela. Guda irabazi eta,
berebihotzonaerakutsi
nahirikKarlosbosgarre-
nak erran zuen:"Barka-
tzen diet Nafarrei, bai-
nan ez Lapurtarrei, ez
Baztangoei,ezBortz-Hi-
ritarreiezetaBertizgoei"
Suaindartzenarizenhei-
nean, bere semearekin
etaSenperenKantuztal-
deko lagunekin,Martxel
Brave musikariak Nafa-
rroako kantuak aireratu
zituen:MichelLabegue-
rierenak,JeanMichelBe-
daxagarenak,XabierLe-
terenak, eta Benito Ler-
txundirenak. Giro biziki
atseginapiztuzenbioren

iraunzuenbestahortan;
eta sua itzalita, denak
poliki poliki eta pozik
etxeratu ziren, esku ar-
giak lagun eta Nafarroa
gogoan…

Kantu bat Senpere
izen ofiziala izan
dadin

Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseilu-
akEuskaraz bai dinami-
ka sustatzen du Euskal
Herrikohainbatherritan.
Helburuaeuskararento-
kia handitzea da herriko

sektore desberdinetan,
herritarrek hautatu eta
antolatuekimendesber-
dinen bitartez, oro har,
euskaraz bizitzeko au-
kerak zabaltzea Senpe-
ren. Herriko elkarte eta
norbanakoek talde bat
osatu dute eta lehen lan
gisa izenpedura bilketa
bat antolatu dute, Sen-
pere herriaren izen ofi-
ziala bilaka dadin. Izen-
petze kanpaina uda ai-
tzin abiatu zen, eta ora-
in,bigarrenbultzadabat
emannahi diote taldeko
kideek.Horretarakokan-
tu bat idatzi eta bideoz
grabatu dute
(vimeo.com/51432356).

Izanere,aldebatetik,
euskarazko izena zuten
auzo edo errekak fran-
tsestu dituzte eta orain
ez dute fitxik erran nahi
etabestetik,euskarazko
izeneketaeuskaraksen-
pertarrentzat duten ga-

rrantzia aldarrikatzeko,
herriko izenari lehenta-
suna eman behar zitza-
iolapentsatudutetalde-
kokideek.Senpereneus-
karazbizinahidutenhe-
rritarrak badira, eta he-
rria Senpere deitzen da,
beraz galdegiten diote
HerrikoEtxearieuskaraz-
koizenabilakadadinhe-
rriaren izen ofiziala.

Izenpedurakbiltzeko
blog bat sortu da (sen-
pere.wordpress.com).
Senpertarrei etaSenpe-
retik kanpoko norbana-
ko zein elkarteei galde-
giten diete izenpetzea.
Horrez gain, beste he-
rrietara luzatu nahi die-
te gomita, izan ere, ho-
rrelako aldarrikapenak
bideratzeak herri hone-
taneuskarazbizinahidu-
ten herritarrak badirela
ad ie raz teko ur ra ts
eraginkorraizanenbai li-
tzateke.

ARGAZKIA: MIXEL MENDIBURU
Senperen Kantuz taldeko lagunekin hainbat kantu eskaini zituzten.

ARGAZKIA: GRAXI MUGIKA

1952an sortutakoen klaseko biltzarra Ibarrondoko Ttotta ostatuan
1952an sortu diren senpertarrek klaseko biltzarra izan dute berriki Ibarrondoan den
Ttotta ostatu berrian. Parada izan dute 60 urtez bizi izan dituzten gora beherak ai-
patzekoetaelgarrekinmomentugoxoapasatzeko.Bertzalde, azaroaren17an, arra-
tsean, aurten 35 urte betetzen ditzuten senpertarren biltzarra eginen da Ibarrunen.
Lehenago Julien Fagoaga zenaren meza errana izanen da 1977an sortu diren sen-
pertarrek gogoan baitute duela lau urte zendu zen adiskidea. Meza 19:00etan egi-
nen da Senpereko Jondoni petrikari elizan.
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SARA

GIZARTEA � OSPAKIZUNA

Azaroaren 4ko
Usoaren Bestan
hainbat ospakizun
eginen dira
Arratsaldean
kontzertua
eskainiko du
Goraki taldeak

Joana GUERENDIAIN
Azaroaren4an, igan-

dearekin, usoaren be-
sta ospatuko da Saran.
Egun hor i go izeko
10:30eanhasikodame-
zarekin,ondotik11:00e-
tan usategiaren bisita
(izen emaitea beha-
rrezkoa da) hitzordua
plazan emana da. Ber
mementuan pilota par-
tida bat izanen da pla-
zanetaondotikdantzak.
13:00etatik goiti ja-
tetxeetan usoa jateko
aukera izanen da eta
egunagoxoanbukatze-
ko17:00etanGoraki tal-

deakkontzertubatema-
nen du, sartzea 10 eu-
rotan da eta tokiak ai-
tzinetik salgai dira Tu-
rismo Bulegoan.

Liburutegia
Liburutegian lanegi-

ten duten 3 bolondre-
sen lanari esker, liburu-
en prestakuntza infor-
matikoa planttan eza-
rria izanen da urriaren
bukaeran. Horrek erran
nahi du, liburu guziak
ordenagailuansailkatu-
ak direla orain arte de-
na paperekin eta eskuz
egiten zelarik. Bolon-
dres andana bat lane-
anaridira liburutegia le-
kudinamikobat izanda-
din,eskolekinharrema-
netan dira bakotxaren
proiektu pedagogikoei
erantzuteko. 2 astetik

behin bi bolondresek
eskoletakohaurrakerre-
zibitzen dituzte. Liburu
prestaketa sistema bat
ereplanttanezarria izan
dazaharetxekoegoilia-
rrentzat.

Bertsu afaria
Azaroaren17eanOl-

hain ikastolak eta gaz-
tetxeak bertsu afari bat
antolatu dute Lur Berri
gelan. 19:00etan Mikel
Markezek kantaldia

emanen du urririk iza-
nendaafarirako txarte-
la dutenentzat bertze-
naz sartzea 5 eurotan
da. Afaria arratseko
20:30eanemana izanen
da. Bertsulari gonbida-
tuak Anjel Mari Peña-
garikano, Odei Barro-
so,MaialenLujanbioeta
Maddi Ane Txoperena
izanen dira. Afarirako
txartela 20 eurotan da
eta azaroaren 14a arte
HerrikoEtxekoedante-
gian salgai izanen dira,

data horretatik goiti to-
kiak erreserbatuko be-
harkodira:0559542758
edo 0673900352.

Kirol emaitzak
Urriaren 13an esku

baloiko neskak Dona-
paleurenkontraaritudi-
raetxeaneta irabaziegin
dute 24-11. Urriaren
21ean, errugbian lehen
ekipak galdu egin du
Lesperonen kontra 17-
8 aldiz erreserbak ira-
bazi egin du. Urtxintx-
ak berriz ere etxean ari-
tu dira Orthezeko eki-
paren kontra eta iraba-
zi dute 23-18. Gure ki-
rolariek ongi hasi dute
sasoina agian horrela
segituko dute!

ARGAZKIA: MARTIN GOIKOETXEA

Sarako Usoaren Kofradiaren besta ospatu zen urriaren 20an
SarakoUsoaren Kofradiak urteko besta egin zuen urriaren 20an. Hainbat kofra-
dietako kideak hurbildu ziren herrira, elgarrekin meza aditu eta ospatzera.
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Maialen Hualde Goñi, Zubietakoa,
urriaren 11n.
MaddalenAlmandozAnsalas, Zuga-
rramurdikoa, urriaren 19an.
OlaiaHitaAranguren, Igantzikoa,urria-
ren 18an.
Sugoi Irazoki Arroyo, Sunbillakoa,
urriaren 12an.

HERIOTZAK
MiguelBertizAranburu,Narbartekoa,
urriaren 13an, 77 urte.
Honorio Taberna Bera, Doneztebe-
koa, urriaren 13an, 86 urte.
Concepcion Ubiria Alzuguren, Elgo-
rriagakoa, urriaren 14an, 87 urte.
MiguelMikelajauregi Altzugarai, Le-
sakakoa, urriaren 22an, 86 urte.

EZKONTZAK
IkerOrdoki CapdequietaNaiaraKa-
rreraAnizeto,LesakakoaetaGasteiz-
koa, urriaren 13an Lesakan.
Ibon Elizegi Narbarte etaEli Salabe-
rria Loiarte Goizuetakoak, urriaren
15ean.

Miguel
VERTIZ MENDIBURU

Narbarten, 2012ko urriaren 13an
Atta, 77 urtez bizitako hainbat momentu berexi,
zure lanerako griña, zuk emandako maitasuna

eta zugandik ikasitakoa betiko gurekin geldituko dira.
Atautxi Miguel, eskerrik asko emandako guziagatik.

.
MAITE ZAITUGU

Mila esker gurekin egon zareten guztiei.

SORTZEAK

.

Jose Angel ‘KOTTO’
ALTZUGUREN PERURENA

Beran, 1966-III-03/Sorian, 2005-X-31

VII. URTEURRENA

Eman zenuen bizia euskaragatik,
herriarengatik, Euskal Herriagatik,

eta azken bederatzi hilabeteetan
familia eta lagunei eman zenien bizia,

joan arte.

ETXEKOAK

Miguel
MIKELAJAUREGI ALZUGARAI

Lesakan, 2012ko urriaren 22an

Zure musikaren oihartzuna
gurekin betiko.

.
ZURE FAMILIA

Mila esker gurekin egon zareten guztiei.
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Aldi berean
jokatu zen
Iberoamerikako
txapelketan
bigarren izan
zen

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Espainiako Skeet

Olinpiko txapelketasei-
garren urtez irabazi du
ItsasoFagoaga lesaka-
rrakurriaren11eta12an
Granadan. Emaku-
mezkoek 75 plater tira-
tu zituzten 25platereko
3 serietan banatuta eta
horietatik 65 hautsi zi-

tuen.Honela,Espainia-
kotxapeldun izateazga-
in, aldi berean jokatu
zenIberoamerikakotxa-
pelketan bigarren izan
zen lesakarra.

Txapelketa honetan
Guatemala, Brasil, Ar-
gentina,Txile,Portugal,
Venezuela, Bolivia, Ko-
lonbia, PanamaetaPe-
ruko parte hartzaileak
zeuden eta azken mo-
mentura arte lehia es-
tua izan zuten. Gaine-
ra, azkeneko seriean
makinabatpuskatueta
pieza bat aldatu zuten
eta pieza hori aldatze-
ak plateretako bat bi-
ziago ateratzea eragin

zuen. Horrez gain, hai-
zea atera zuen eta kan-
poazailagoageratuzen.
Halere, Itsaso Fagoa-
gak bere mailari eutsi
zion. Lehenengo pos-
tuan zen Melisa Gil ar-
gentinarrak, aldiz, bere
emaitza jaitsi eta azke-
nean plater bakarraga-
tik irabazi zion lesaka-
rrari. Horrela, txapelke-
tahonetako irabazleAr-
gentinako Melisa Gil
izan zen; bigarren, pla-
terbakarrera, ItsasoFa-
goaga gelditu zen eta
hirugarren, Londoneko

olinpiadetan zortziga-
rren izan zen Francisca
Crovetto txiletarra.

Itsaso Fagoaga ha-
gitzkontentdagoemai-
tzarekin, «batez ere
azkeneko seriean kan-
poa oso zaila zegoela-
ko eta tiratzaile gehie-
nek serie horretan mai-
la jaitsi bazuten ere, nik
nire mailari eutsi niola-
ko».Gainera,olinpiar jo-
koetanzortzigarren izan
zen bati irabaztea «ni-
retzako poztasun han-
dia izan da eta txapel-
ketahonetakoemaitzak

aurrera jarraitzeko eta
gogor lan egiteko mo-
tibazioa eman dit», e-
rran digu lesakarrak.

Bertzalde, Antonio
JavierFagoagabereai-
tak ere Espainiako txa-
pelketanpartehartuzu-
en eta zazpigarren gel-
ditu zen, finalean sar-
tzeko postu bakarrera.

Aurtengo denboral-
dia bukatu badu ere, ez
du eskopetari deskan-
tsuhandirikematekoas-
morik ItsasoFagoagak,
ehiza sasoian burube-
larri murgildu baita.

SKEET OLINPIKOA � URRIAREN 12AN GRANADAN

Espainiako
txapelketa
seigarren aldiz
irabazi du Itsaso
Fagoaga lesakarrak

UTZITAKO ARGAZKIA

Itsaso Fagoaga, Melisa Gil argentinarra eta Francisca Crovetto txiletarrarekin batera.

Beti Gazte,
Gure Txokoa,
Doneztebe eta
Baztango
taldeak ari dira

TTIPI-TTAPA
Orainartean,konpe-

tizioko futbol ligaofizia-
lak infantil mailan has-
ten zuten eskualdeko
taldeek. Aurten, Nafa-
rroako Federazioak
benjamin (7-8-9urte)eta

alebin (10-11 urte)mai-
lako neska-mutikoen-
dako liga antolatu du.
Baztan,BetiGazte,Do-
neztebe eta Gure Txo-
koak hainbat talde ate-
ra dituzte bi kategoria
horietan futbol-8an ari-
tzeko eta urriaren 20-
21eko asteburuan hasi
ziren. Haserako parti-
dakLesakan,Donezte-
benetaElizondon joka-
tuko dituzte beti, Nafa-
rroaosoko taldeakmul-
tzoka banatu baitira.

FUTBOLA � NAFARROAKO FEDERAZIOAREN ESKUTIK

Benjamin eta alebin
mailako taldeak
ligan lehen aldiz

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA ETA JUANJO GUERRERO
Benjamin eta alebin mailako 21 talde egin dituzte eskualdeko taldeek. Horra batzuk.
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2013ko urtarril
erdialdera
hasiko dira
lehian

TTIPI-TTAPA
Malerrekako eskuz

binakako XI. pilota txa-
pelketan izen emateko
epea zabaldu du Do-
neztebekoErrekaelkar-
teak. Pilotariak lehen
mailako benjaminetan,
alebinetan, infantiletan,
kadetetan, jubeniletan,
22 urtez beheitikoetan
eta senior elite katego-
riatan lehiatukodira.Ka-
tegoria guztietan lehia-
keta irekia izanen da,
senior elite lehiaketan
izan ezik, hemen pilo-
tariakgonbidatueginen

baitituzte.Hirugarrenur-
tez Diario de Noticias
izenahartukoduen txa-
pelketakanporaketabi-
dez jokatuko da eta
2013ko urtarril erdial-
dera hasita, otsaileko
azkeneko astean edo
martxoko lehendabizi-

koanakitzeaesperodu-
te.Federatutakopilota-
riek azaroaren 11 arte-
koepea izanendute izen
emateko, horretarako
salaae@gmail.comhel-
bide elektronikora ida-
tzi eta norbere telefo-
noaedopostaelektroni-

koa jarri beharko dira
izen-emateko orrian.

IGANDE GOIZ ETA
ASTEAZKEN ARRATSALDEZ

Txapelketako parti-
dagehienak igandegoi-
zetan jokatukodira.Le-
gasan benjamin maila-

koak, Iruritanalebinma-
ilk,Lesakan infantilmai-
lakoak,Doneztebenka-
deteak, Beran jubenil
eta aub-22 mailakoak
(azken hauek astezke-
netan) eta Donezteben
senior elite mailakoak
(asteazkenetan).

PILOTA � AZAROAREN 11 ARTEKO EPEA DAGO HORRETARAKO

Malerrekako eskuz binakako XI.
txapelketan izen emateko epea zabalik

Abenduaren
1ean jokatuko
dira finalak
Beran

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako XII. Es-

kuz binakako pilota txa-
pelketa urriaren 19an
abiatuzen.Urterobeza-
la, bortz herrietako pilo-
talekuetanadinezberdi-

netako pilotarien parti-
dak ikusten ari dira as-
teburueroetaaurten, le-
hen aldiz, jubenil maila-
koak ere arituko dira.

Denera 52 bikote le-
hiatukodirahasierakoli-
gaxkan zortzi kategoria
ezberdinetan:aurreben-
jaminak, benjaminA eta
B,alebinak, infantilAeta
B, kadeteak eta jubeni-
lak. «Ikusten da Bortzi-
rietakopilotaeskolakbe-

re fruitua ematen ari de-
la eta elkarrekin egiten
duten entrenamenduak
garrantzitsuak direla.
Horregatik,momentuan
baditugubortzherrietan
kadete sail bat eta jube-
nilak aspaldiko partez.
Iparraldetik ere gero eta
pilotarigehiagoetortzen
dira, bai entrenatzera,

baitatxapelketajokatze-
ra ere», diote eskolatik.

Bortzherrietakopilo-
tariak ez ezik, Oiartzun,
Hondarribia,Baztan,Sa-
ra, Senpere, Urruña eta
DonibaneGarazikopilo-
tariak ere ari dira. Fina-
lak, dena ongi badoa,
abenduaren 1ean joka-
tuko dira.

PILOTA � ZORTZI KATEGORIATAN BANATUAK

52 bikote hasi dira
Bortzirietako eskuz
binakako XII.
txapelketan

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Urriaren 19an abiatu zen txapelketa.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero bezala, partehartze handia espero da Errekak antolatutako pilota txapelketan

Ugaitz Elizalde eta
Beñat Oronoz
Nafarroako
txapeldun

Nafarroakoburuzbu-
ruko pilota txapelketa-
ren finalak jokatu dira
asteotan.Urriaren12an
kadete eta jubenil mai-
lako finalak jokatu ziren
etabietan izan zirenes-
kualdeko ordezkariak.
Jubeniletan, Errekako
Ugaitz Elizalde ituren-
darrak 18 eta 8 irabazi
zion Huarteko Astiz-i,
baina kadetetan, Bor-
tziriak taldeko Ander
Errandonea beratarrak
9-18galduzuenSanJu-
ango Lasorekin. 22 ur-
tez beheitiko finalean,
berriz, Errekako Beñat
Oronoz lesakarrak 18
eta 4 irabazi zion Pilo-
tajaukukoLopez-iurria-
ren 21ean Labriten.
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Erakusketak
URDAZUBI
Monasterioko
kalostrapean
Abenduaren 31 arte
ikusgai izanen da mo-
nasterioko kalostrape-
an Euskal Herriko mar-
gogintzaren 50 urteak
erakusketa.

IRURITA
Zaharrean berria
bilatzen
Azaroaren 9an Zaha-
rrean berria bilatzen bi-
deoaren aurkezpena
eta argazki zaharren
erakusketa Iruritako
Jauregian, 19:00etan.
Bidelagun eta Dorrea
Elkarteak antolatua.

ELIZONDO
Zaharrean berria
bilatzen
Azaroaren 9an Zaha-
rrean berria bilatzen bi-
deoaren aurkezpena
eta argazki zaharren
erakusketa Arizkune-
nean 18:00etan. Bide-
lagun eta Dorrea Elkar-
teak antolatua.

LESAKA
Beti Gazteko argazki
lehiaketa
Azaroaren 12tik
abenduaren 2ra ikus-

gai izanen dira Beti
Gazte elkartearen egoi-
tzan argazki lehiaketara
aurkeztutako lanak.

Kontzertuak
ELIZONDO
Folk Ametsetan Zikloa
Azaroaren 4an The
Pink Rangers taldea
(Blues-country music)
ariko da 19:00etan
Arizkunenean.
Azaroaren 11n Urbalia
Rurania taldea (Medi-
terraneoko musika) ari-
ko da 19:00etan
Arizkunenean. Anto-

latzailea: Baztango
Euskara Batzordea.

DONEZTEBE
Ernadi Rock II
Azaroaren 3an kon-
tzertuak eskainiko di-
tuzte Afu, Bide Baka-
rra, Kaskezur eta Ga-
rraxi taldeek 22:30ean.

ETXALAR
Lesakako Abesbatza
elizan
Azaroaren 4an Lesa-
kako Abesbatzak ema-
naldia eskainiko du eli-
zan 12:15ean, Etxalar-

ko Udazkeneko Kultur
Egunen barrenean.

ARANTZA
MAUT project Aterpen
Azaroaren 1ean
MAUT project taldeak
kontzertua eskainiko
du Aterpean, 22:30ean.

Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko Feria
Azaroaren 16an
Udazkeneko Feriak os-
patuko dituzte Do-
nezteben. Xehetasunak
35. orrian.

Bestak
AURTITZ
San Martin bestak
Azaroaren 8tik 11ra
Aurtizko bestak. Xehe-
tasunak 20. orrian.

Ikuskizunak
BERA
Oberena dantza
taldearen emanaldia
Azaroaren 10ean
Oberena dantza talde-
ak Lizarren doinua
ikusgarria eskainiko du
18:00etan Kultur Etxe-
an.

Ospakizunak
ARANTZA
Baserritarren Eguna
Azaroaren 1ean anto-
latu du Ekaitza Elkarte-
ak. Xehetasunak 576.
alean.

SARA
Usoaren Besta
Azaroaren 4an Usoa-
ren Besta eginen da.
Xehetasunak 33. orri-
an.

LESAKA
Jubilatuen Eguna
Azaroaren 9an ospa-
tuko dute.

Zinema
LEITZA
Zine denboraldia
Azaroaren 2 eta 4an
Declaración de guerra
filma eskainiko da zine-
man.
Azaroaren 9 eta 11n
Moonrise Kingdom fil-
ma eskainiko da zine-
man. Ostiraletan
22:30ean eta igande-
tan 19:30ean.

DONEZTEBE
Zine denboraldia
Azaroaren 4an Tintin
filma eskainiko da zine-
man 16:30ean eta
American Pie 8 filma
18:30ean.

ELIZONDO | 2012.11.04-11
Folk Ametsetan Zikloaren
baitan The Pink Rangers

Folk Ametsetan Zikloaren
barnean hiru emanaldi izanen
dira datozen iganetan Arizku-
nenean.LehenbizikoaThePink
Rangers taldeak eskainiko du.

Kontzertuak

ARANTZA | 2012.11.01
XVII. Baserritarren Eguna
antolatu du Ekaitza elkarteak

Bertan egiten dena erakusteko
helburuarekinBaserritarrenEgu-
naren 17. edizioa antolatu du
Ekaitza elkarteak. Ardi gazta le-
hiaketa ere eginen da.

Ospakizunak

AURTITZ | 2012.11.08-11
San Martin besten barrenean
Gozategiren emanaldia

Egitarau zabala prestatu dute
SanMartinenohorez,baina25.
urteurreneko diska aurkeztu
berri duen Gozategiren ema-
naldia izanen da aipagarriena.

Bestak

azaroak 1-15

PROPOSAMENA

BORTZIRIAK
Antzerki zikloak
Beran eta Lesakan

Lesakako Mairu an-
tzerki taldeak antolatu-
tako Keinu Leihoak
2012 Zikloaren ema-
naldi izanen dira aza-
roaren 1, 2 eta 3an.
Beran, berriz, Kafe
Antzerki Zikloaren 14.
edizioa azaroaren 9an
abiatuko da eta hur-
rengo bi ortziraletan
ere antzezlanak ikusgai
izanen dira ostatu eta
gaztetxean. Antzerkia
jendeari hurbiltzeko
ekimen politak.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Antzerkia
BERA
XIV. Kafe Antzerki
Zikloa hasiko da
Azaroaren 9an Beste
aldekoak antzezlana
eskainiko dute Asisko
Urmeneta eta Peio
Etxekopar-ek
22:00etan Xugan.

LESAKA
Keinu Leihoak 2012
Zikloa
Azaroaren 1ean Herio
Heroi antzezlana eskai-
niko du Metrokuadroka
taldeak Kasinon
18:00etan.
Azaroaren 2an Euskal-
duna naiz eta arraro
nago antzezlana eskai-
niko du Barry Barrez &
Baltziskueta taldeak
Atxaspin 22:30ean.
Azaroaren 3an Agur
Manhattan antzezlana
eskainiko du Xagu An-
tzerki Taldeak Kasinon
20:30ean.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Azaroaren 4ean Leka-
roz-Olaberri-Beltzuri-
Etxebertzeko Borda-
Eskisaroi-Atxuela-Un-
boto-Bagordi-Lekaroz
ateraldia eginen dute
Baztango Mendigoiza-
leek (08:00).
Azaroaren 11n Alman-
doz-Burgalar-Sastra-
Gartzaga-Arluz-San
Blas-Almandoz ateral-
dia eginen dute
Baztango Mendigoiza-
leek (08:00).

SUNBILLA
Ulibeltzak mendi taldea
Azaroaren 4an LOtei-
xonera ateraldia anto-
latu du Ulibeltzak Men-
di Taldeak (08:00).

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Gure bizigiro politikoan egunero entzuten ditu-
gun kontzeptuei buruz ari da Azurmendi libu-

ru honetan, ez, baina, eslogan berak behin eta be-
rriz errepikatuz gure belarriak zulatu eta burmuinak
nahieranmoldatzeko, ezpada ideia horien sakone-
ko esanahiak aztertu eta ur lohi horien iturri zaha-
rrak argitzeko. Barkamena, kondena, tortura izen-
buruak Estatua kontzientzien kontralatzailea azpi-
titulua darama, lehen elizak betetzen zuen funtzioa
orainEstatuakbetetzenduelabaitio egileak: «Esta-
tua zure barruan dago, omnipresente, ezin zaio eta
ez dago zergatik erabat ihes egin. Haren etenga-
beko kontzientzien inbasioari mugak jarri, bai, ba-
tez ere espainola bezalako Estatuetan eta bakea-
ren ingurukoa bezalako arazoetan. Lehenbiziko
urratsa inbasio horren kontzientzia hartzea da. Are
gehiago moralarekin politika kamuflatu eta mora-
laren izenean politikoki bortxatu nahi bazaitu».

EuskalNatura proiektua 2006an sortu zen. Hel-
buru nagusiak hauek ditu: Euskal Herriko na-

tura eta natur zientziak jende guztiaren eskura jar-
tzea, euskarak Interneten duen presentzia handi-
tzen laguntzea eta naturzale gazteei gustuko di-
tuzten gaiak eta jarduerak lantzea ahalbidetzea.
Euskalnatura.net webgunearen proiektua 2006ko
iraileanhasi zenmartxan, orduanBiologiako2.ma-
il hasi berritan zeuden sei ikasleren eskutik. eta
2007ko urtarrilean argitaratu zen webgunearen le-
henengo bertsioa. Webguneak aldaketa nabarme-
nak jasan ditu, ordea, azken 5 urteotan, baina go-
rabeherak ere. Joan den urtean martxa galdu zu-
en webguneak, baina galtzen utzi ezin zela eta,
2012an UEUrekin batera berriz ere martxan dago
eta webgunea guztiz berritu dute, sistema berria-
rekin, zerbitzari berriarekin…

Bost urteren ondoren, Aiko taldeak dantza tra-
dizionalez osaturikoCDa argitaratu du. Graba-

zioek, erritmoek eta piezen ordenek taldearen dan-
tza-saiobatgogoraraztendigute.Piezaguztiakbe-
rriak dira, hori bai,modu tradizionalean idatziak eta
interpretatuak: pasodobleak, jotak, jauziak, txoti-
sak… Bolero, habanera eta tangoren bat ere bai
tartean!Lan honetan Aitor Furundarena (eskusoi-
nua), Alvaro Garcia (gitarra), Asier Garcia (danbo-
rra) eta Sabin Bikandi (txistua) aritu dira lanean.
Aikokulturelkarteaaspalditikdabilmusikaetadan-
tza tradizionala «komunikatzen, kutsatzen, gara-
tzen, hedatzen eta irakasten», baina hori gutti ba-
litz, «dantza egiteko modu erraz eta naturala» al-
darrikatzen dute, «lotsa eta konplexu guztiak» al-
bo batera utzita bakoitzak bere erara dantza egin
eta dantzaz gozatu dezan. Eta dantza egiteko mu-
sikaezinbertzekoadenez,Oinakkantuzdiskoasor-
tzea erabaki zuten Aikokoek.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Barkamena, kondena,
tortura

Liburua

JOXE AZURMENDI OTAEGI

Elkar, 2012

Oinak kantuz

Musika

AIKO

UEUko natur zientzien
inguruko proiektua

Internet

EUSKALNATURA.NET

Doneztebeko infor-
matikadendabate-

ko jabea da, baina be-
re mundua ez da orde-
nagailuetaramugatzen.
Lanak uzten dion den-
bora librean gehienbat
naturarekinkontaktuan
egiten diren kiroletara-
ko joeradu.Garaianga-
raiko kiroletan aritzea
gustukoduelaaipatzen
du «udaberri eta udan
parapentez hegal egi-
ten dut, ederra da pa-
rajeguztihauekhangoi-
tik ikustea». Urtaro al-
daketarekinparapentea
alboratu eta bestelako
kiroletan aritzen da
«udazkeneanetanegu-
an ehiza eta eskia egi-
tenditut.Piriniotara joa-
ten naiz etxeko sorgin
bikotearekinnoizbehin-
ka egun batzuk pasa-
tzera».Oporretanazke-
nekoz Asia aldean ibili
da «azken bidaia joan
den urtean egin nuen,
Kirgizhtanera joan gi-
nen». Ehiztaria da bai-
na, eskopeta albo ba-
tera utzita gauez men-
dian ere gozatzen due-
ladio«oilagorrakgauez
harrapatu eta haiei
eraztunak paratzea bi-
zio bat da. Markatu on-
doren, berriro aske
uzten ditugu».

«Oilagorrak gauez
harrapatu eta haiei
eraztunak paratzea
bizio bat da»

Nire aukera

Zarbo IBARROLA
Doneztebeko informatikoa
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Baztan, Malerreka eta
Bortzirietan egur loteak
egin,materialetarakoar-
bolak bota eta ateratzen
dira, prezio oso onean.
�600 789034.

LANA
eskariak

Zonaldeko mutila pin-
tatze lanetan, baserriko
lanetan, mantenimendu
lanetan (lorezaintza,erai-
kuntza...),egurraegiten...
ariko litzateke. Lanean
berehala hasteko prest.
�636 599336.

Emakumezko bat Eli-
zondo edo zonaldean
garbiketak egiten, plan-
txalanetan, fregatzen, fre-
gaderan egon edo per-
tsonak zaintzen ariko li-
tzateke. �603 640776.

Zonaldeanbizidenema-
kumea interna moduan
lan egiteko prest dago.
Elizondon externa edo
interna moduan ere lan
egitekoprestdago.�673
533472.

Emakumezkoa, kotxea-
rekin, etxeko lanak egi-
ten eta pertsonak zain-
tzen ariko litzateke. Dis-
ponibilitatea goizeko
10etatik aurrera. �699
651477.

Emakumezkoa, autoa-
rekin, etxeko lanak egi-
teko,dendaribezalaedo
zerbitzari lanetan aritze-

salgai 15m2ko trastele-
kuarekin. 112.000 euro.
Ez gelditu ikusi gabe, ez
duzudeusgalduko.�630
160353.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LEGASA. Etxebizitzitza
errentan emateko edo
salgai. Berritua eta mo-
bleztatua.� 677 089046

DONEZTEBE. Pisua
errentan emateko. Bi lo-
gela, sukaldea,bainuge-
la eta egongela dauzka.
Kanpora ematen du, ka-
lefakzioa eta igogailua-
rekin. Erabat prestatua
bizitzeko. Prezioa: 400
eurogehigastuak.�696
166566.

IGANTZI.70m2ko pisu
berriaerrentanemateko,
2 logela, egongela, su-
kaldea, bainugela, kale-
fakzioa, eta marra gara-
jean. Prezioa: 400 euro.
� 670 218613.

mob lez ta tua . � 699
646257

DONEZTEBE. 2 logela-
ko bizitza berritua sal-
gai.15m2ko trastelekua-
rekin.112.000 euro. Ez
gelditu ikusigabe,ezdu-
zu deus galtzen! � 630
160353.

ETXEBIZITZAK
pisua konpartitzeko

BERA. 30 urteko neska
batek,pisuakonpartitze-
ko beste neska bat to-
patu nahiko luke.�662
585965.

ZERBITZUAK
denetarik

Frantseseko klaseak
eskaintzen dira Bera eta
Donezteben. Astearte,
asteazken eta ortzirale-
tan. Irakasleak lizentzia-
tuak eta natiboak dira.
� 948 305430/� 948
146677.

ELIZONDO. Pisu mo-
bleztatua errentan ema-
teko. Santiago karrika.
�636 81 2766.

LESAKA. Albistur karri-
kan lur azpiko bajera
errentanemateko.�618
962937

LESAKA.Erdi-erdianpi-
sua errentan emateko.
Mobleztatua, 3 logela,
berogailua, balkoiarekin
eta arg i tsua. � 670
754034.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Bikote batekBe-
ran etxea edo pisua
errentan hartuko luke.
�687 609684.

LEZO.Pabilioiaerrentan
emateko, 400 m2 eta fo-
sarekin �600 901058.

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan pisua errentan
emateko.Hiru logela,ka-
lefakzioa, igogailua eta

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. 17 eta 18 milio
pezeta/ 106.000 eta
112.000 euro. �948
585036.

ELIZONDO. Etxebizitza
salgai,330m2,4.000m2ko
partzela.Paregabeko to-
kiankokaturik.Argiak izan
du lehentasunaetxearen
diseinuan, material mo-
dernoak.Berazsentitze-
ko eta bizitzeko etxea.
�610 508206.

DONEZTEBE. Pisua
trastelekuarekin salgai.
Kanpora ematen du eta
bi logela, sukaldea, bai-
nugela eta egongela
dauzka. Etxeak igogai-
lua dauka. Erabat horni-
tua, altzari eta kalefak-
zioarekin. Salmenta pre-
zioa:152.000euro.�619
221318.

LESAKA. Etxea salgai,
prezio onean. � 609
477277.

LESAKA. 66m2ko pisua
salgaiherri erdian.2 tras-
teleku, garajea eta igo-
gailuarekin. Berri-berria.
Prezio negoziagarria.
�657 708866.

DONEZTEBE.Bi logela-
ko etxebizitza berritua

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€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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

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

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

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 42 € (+3,00)

Zerri gizena
1,480 € kiloa. (-0,01)

Zerramak:
0,920€ Kg/bizirik. (+0,01)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,10
1.koa 3,84
2.koa 3,68
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,28
1.koa 4,00
2.koa 3,86

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 150,00
idixkoak 210,00

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00
idixkoak 150,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,97/3,07
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,60/8,70
8-10 kilokoak: 6,60/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(irailaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)
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ko eskaintzen da. Fran-
tses apur bat badaki.
�689 126822.

LANA
eskaintzak

NAFARROAn, ordezka-
ri independenteakbehar
dira: zure nagusia izan,
etxetik lan egiteko, en-
presa independente bat
ezarrietxean.Aurrekoes-
perientzia ez da beha-
rrezkoa. �626 981768.

IBARDIN. Frantsesada-
kien neska bat behar da
Ibardin inguruan publizi-
tate banaketan aritzeko.
� 948 631658 / 650
981950.

SUNBILLA. Aurreraka-
da SCIk (lan bertikalak)
lan poltsa ireki du etor-
kizunekoobretan lanegi-
teko. Bidali curriculuma:
contacto@aurrerakada.
com-eraedopostazDo-
nibane kalea 18, 31791
Sunbilla helbidera.

MOTORRAK
salgai

GolfVGTIsalgai. 200cv.
2007koa. Beltza. Egoe-
raonean.�606799875.

Citroen Saxo 1.1 gaso-
lina salgai. 1997koa, 5

ate, 140.000 km. Merke!
�690 108968.

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumenasalgai. 5
atekoa. Gasolina. 2005
urtekoa. 65.000 km.On-
gizaindua.�628572273.

ANIMALIAK
oparitzeko

5 hilabeteko arratoi txa-
kurkumea eta 11 hilabe-
tekomastin emea opari-
tzen dira. �629 417078

DENETARIK
salerosketak

Belar idorren paketeak
beharditut.�948580231
SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

IDIAZABAL. Arkume la-
rruaksalgai,eskuz landu-
ak. Informazio gehiago-
rako deitu 669 995433
edo idatzi eiderka@hot-
mail.com

ORONOZ. Egurraxehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.

�676 242520.
Eusebio Arizaga marka-
ko eskopeta paralela
raiatua etamotza salgai.
Kanoiak 60 zentimetro-
ko luzera, kanoi bat raia-
tua eta bertzea zilindri-
koa. Kulata pistolet-er-
dia eta bi gatilo. Oilago-
rretarako aproposa, bai-
tabasurdean resakatzen
ibiltzeko, raiatuaongidoa
breneke balekin. �686
730516.

Bigarren eskuko trikitixa
bat erosikonuke. �655
701165.
ELIZONDO. Egoera
arrasoneandaudenegu-
rrezko mueblea eta ispi-
luasalgai. �670779682.

DONEZTEBE. Egoera
ezinhobeandagoenerra-
diadoreelektrikoasalgai,
termostatoarekin. �619
913375. DENETARIK

galdu/aurkituak
LESAKA. Antoiun, far-

OSOKO BILKURAREN AKORDIOAK
Berako Udaleko Osoko Bilkurak, 2012ko urriaren 9an, ondoko
espedienteak onetsi ditu hasiera batez eta hilabeteko epean jarri-
ko dira jendeaurrean, dagozkion iragarkiak NAOn argitaratzen
direnetik kontatzen hasita:
• Udal Plan Orokorraren aldaketa xehakatua UU24an (9. poligo-
noa, 379. lur-zatia).

• Udal Plan Orokorraren aldaketa egituratzailea 10. poligonoko
23. partzelaren zatian, UE.Lekueder sortzekoa.

Bera, 2012.10.22
ALKATEA,

Mª Sol M. Taberna Iratzoki

mazia parean, urre zuri
eta horiko aliantza aurki-
tudugu.Eraztunean“Es-
titxu28-06-2008”graba-
tua dago.�948 637004.
LESAKA. Poney gara-
ñoa, marroi iluna faltatu
da. �948 637492.



46 | URTEBETETZEAK
ttipi-ttapa | 577 zk.

2012.11.01

urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ANARTZ SANCHEZ

APEZETXEAK 6
urte egin ditu
urriaren 10ean.
Zorionak gure
mutil txikiari
aitatxo, amatxo
eta Goizuetako
familiaren partez.

Azkenean bai!
AIMARREK 2 urte
beteko ditu
urriaren 19an!
Zorionak eta
muxuak,
Doneztebeko
atautxi eta ama-
txiren partez.

JON LARRETXEAK

gure muttikuk
azaroaren 4an
6 urte beteko
dittu. Ongi ongi
pasa eta muxu
haundi bat fami-
lia guztiaren
partez!!!!

XANET APEZETXEA ETXEBERRIA

goizuetarrak 4 urte beteko ditu
urriaren 31n. Zorionak bihurri!
Muxu haundi bat atta, ama eta
Aioraren partetik!

ALAIN ETXEPARE AIESTARANEK urte-
ak beteko ditu urriaren 24an.
Zorionak Alain zure urtebetetzean
familia guztiaren partetik eta bere-
ziki Beñaten partetikan.

BENAT eta IZARO ZELAIETAK urria-
ren 8an, 4 eta 1 urte bete dituzte.
Zorionak etxeko pottokiei familia
guztiaren partez.

Doneztebeko JUNE JUANENA

LARRAZA eta Urrozko MARCOS

JUANENA IRIBARREN biloba atau-
txiak urriaren 25ean eta 19an
urteak betetzen dituzte. Zorionak
familia guztiaren partetik. Ah, aie-
rrik gaude heldu den bilobaren
jaiotzarekin.

JARE IBARRA

TABERNA goi-
zuetarrak urte
bat bete du
urriaren 27an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

Goizuetako IREBER INDAKOETXEA

MENDIZURIK urtea beteko du azaro-
aren 7an. Zorionak eta muxu pilo
bat gure etxeko txikiari ama, atta
eta Goizueta, Hernani eta
Usurbilgo familia guztiaren parte-
tik.

Lesakako JULEN CANAL ARTOLAK

Urtea bete du urriaren 28an.
Zorionak Julen!!! Zure alaitasuna
zabaltzen jarrai dezazula! Muxu
handi handi bat familia osoaren
partez.

IKER APEZETXEA

ESAINEK 2 urte
bete ditu urriaren
27an. Zorionak
eta muxu haundi
bat Elizondo eta
Goizuetako fami-
lia guztiaren par-
tetik.

Goizuetako ELAIA NARBARTE

MAKATZAGA alaia bezain politak,
3 urte beteko ditu azaroaren
14an. Zorionak familiaren partetik
eta bereziki Beñaten partetik.
Eta muxu potolo bat gure
olentzero ttikiari familia guztiaren
partetik.

MAXUX ELIZAGOIEN, KLEMENTE

IRIARTE eta JOXE Mª
GOROSTERRAZUK urteak beteko
dituzte urriaren 28an eta azaroa-
ren 6 eta 15ean. Aunitz urtez
familiaren partetik. Zeinen ongi
geunden argazkian. Ongi ongi
pasatu eguna eta berendutxoaren
zain geldituko gara. Muxuk!

Doneztebeko MATTIN RETEGUI

AZPIROZEK 6 urte beteko ditu aza-
roaren 2an. Zorionak eta urte
askoan, ongi pasa egun handi
hori! Aurrerantzean ere segi horre-
lako mutil azkarra izaten. Muxu
handi bat zure anaia Ander, aita,
ama eta familia guztiaren partetik.
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