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Dokumentu ofizial horretan, jaso nahi diren eta
nahi ez diren osasun tratamendu eta zaintzei
buruzko argibideak biltzen dira. Etorkizunera
begira egiten den idatzia da eta gaixotasun
edo lesio psikiko edota fisikoen ondorioz nor-

bere borondatea azaltzeko gaitasuna galtzean
aplikatuko litzateke. Funtsean, bizitza modu
artifizialean ez luzatzeko eskatu ohi da, baina
beste hainbat argibide ere eman litezke.
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Elizondon finalaurrekoa
Pilotalekuan, azaroa-
ren 23an, 17:30ean

Aurretiazko Borondateak

Juainas PAUL | Aurretiazko Borondateari buruz

«Lasaitasuna ematen dit
jakiteak ez naizela izanen
esperimentu txar baten
jostailua edo bizitzaren
luzapen ergelaren
beste adibide bat»

Fernando eta Alaitz | Bertsolari Txapelketako gai-jartzaileak

«Gazitik baino gozotik
gehiago du gure lanak»

Gai-jartzaileen esku dago, neurri
batean, bertso-saio baten arra-

kasta. Ardura handiko lana.
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Oholtzaren ezker izkinari lotuta bizi dute
Bertsolari Txapelketa Nagusia. Saioetako
batean aurkezle, baina gai guztien erantzule
direlako. Ikusle eta bertsolarien aitzinean

aurpegia batek eman arren, hamabortz
pertsonako lan taldeak erabakitzen dituelako
txapelketako gaiak. Tartean dira eskualdeko
bi gai-jartzaile. Ardura handiko lana izan

arren, gazitik baino gozotik gehiago duela
azpimarratu digute «zure lanari esker saioa
aitzinera joan dela ikusteak hitzez azaldu
ezin den sentsazio on bat ematen duelako».

Alaitz REKONDO eta Fernando ANBUSTEGI | Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian gai-jartzaile

«Bakardade puntu bat nabari duzu,
han goitian zu bakarrik zaude»
E. IRAOLA | ELIZONDO
Nolabiziduzuetxapel-
keta nagusia?
F.A.Oholtzagaineanedo
oholtzatik kanpo ez da
berdingozatzen.Aurkez-
le lanetan ari zarenean,
bertsoaldian kontzen-
tratu beharrean zure hu-
rrengo lanaduzuburuan
eta ez duzu berdin adi-
tzen saioa.
A.R.: Bakardade puntu
bat ere nabari duzu, han
goitian zu bakarrik zau-
de. Lan talde oso baten
lanaeramatenduguohol-
tza gainera, baina edo-
zer pasaz gero saioaren
momentuanzuzaraeran-
tzulea. Ikusezinak diren
detailepilabatetazardu-
ratzen gara, baten bate-
an huts eginez gero, or-
duanbaikonturatzende-
la ikuslea edo bertsola-
ria.
Gaia zehazteko nola
egiten duzue?
F. A. Euskal Herriko Txa-
pelketa Nagusia antola-
tzeko udaberri aldean
hasten gara elkartzen.
Etxean gaiak prestatzen
joan eta txapelketa hur-
bildu ahala astero elkar-
tzen joaten gara. Gero
saio bakoitzaren aitzine-
tik elkartu, gaiak kokatu,
aldatu edota gai berriak
proposatzenditugu.Ore-
ka egon behar du saio,
ariketa eta orokorrean
txapelketa osoan.
Gai aunitz geratzen di-
ra bidean?
A.R.: Bakoitzak bilerara
hogeiren bat gai ematen

baditugu, aitzinera bortz
joanen dira eta tartean
geratukodirazuretzatba-
liagarriak zirenak, baina
taldekoenustez,apropo-
sak ez direnak.
F.A:. Taldea izanda, de-
nokadosegonbehardu-
gu.Gai batek taldekobi-
leran zalantzak sortzen
baditu plazan ere zalan-
tzak sor ditzake. Bilera
bakoitzetiksaioonapres-
tatu dugunaren konben-
tzimendu osoarekin ate-
ra behar dugu.
Bertsolariak gaiari ez
diolaongiheltzenikus-
tean, zer sentitzen du-
zue?
A.R.:Buruari egiten dio-
gun lehendabiziko gal-
deraizatenda,ongierran
dut?Geroongi idatziaze-

goen,ongiformulatuaze-
goen? eta ikusten duzu-
nean hori ongi zegoela,
zure eskuetan zegoen
guztia egin duzula... ba,
ze pena!
Gaiak sortzerakoan
zein dira iturriak?
F.A.:Aktualitateaketanor-
beraren edota inguruko-
enbizipenekeraginhan-
dia dute. Horregatik gai
jartzaile taldea osatzen
dugunonaraberagaiba-
tzukedobertzeakentzu-
ten dira saioetan.
Genero berdintasuna
ere lantzen da...
A.R: Azken urteetan gi-
zarteanmerezi duen ga-
rrantziahartzenaridagaia
eta Bertsozale Elkartea
ere lanketaberexiaarida
egiten.Saiatzengaraahal

den guztietan kontuan
hartzen. Orain, adibidez
ez duzu adituko senar
emazteak zarete, biko-
tea zarete erraten dugu.
Bideaegitenarigara,bai-
naaitzinetikdagoenaren
zamaezindaerabateza-
batuegunbatetikbertze-
ra. Pixkanakapixkanaka
lan egiten segi beharko
dugubaibertsolarieketa
baita gai jartzaileok ere.
ZenbatekoadaTxapel-
ketaNagusiarenzama?
F.A.: Lan eta lan aritzen
gara, baina ilusioz segi-
tzen dugu eta gelditzen
diren saioez gozatzeko
gogoz gaude. Gure lana
erronkabatda,ezdaau-
nitzetan gehiegi balora-
tzen eta kritika onak bai-
no txarrak normalki oze-
nago aditzen dira. Gaiak
heldulekurikezzuela,ba-
tzuentzatkartzelakogaia
estuegi,bertzeentzatza-
balegi…bertsolarietaen-
tzule bakoitzaren arabe-
raere iritzidesberdinaja-
sotzendugu.Gugure la-
na ahalik eta hobekien
egiten saiatzen gara.
A.R.: Txapelketaren zu-
rrubiloan sartzen zaren
momentutik,badakizuhi-
labeteluzeetakolanadu-
zulaaitzinetik,bainagus-
tuko lekuan aldaparik ez
da izaten. Batzuetan ne-
keza izan arren, zuk zu-
reapurhoriparatuduzu-
la eta zure lanari esker
ere saioa aitzinera joan
dela ikusteakhitzezazal-
duezindensentsazioon
bat ematen du.

ARGAZKIA: E. IRAOLA
Fernando Anbustegi elizondarra eta Alaitz Rekondo lesakarra.

GAI AUKERAKETA
«Ez dago dekalogo
edo urrezko araurik.
Batzuetan norberaren
gaiarekin ere
pasatzen da, gaia
momentuan ona
iruditu eta
biharamunean iada ez
duzula berdin
ikusten. Bertze
batzuetan ezustekoak
hartzen dira, norberak
aurreikusi ez duen
zerbait ateratzen da
zuk emandako oinarri
horretatik»
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Eneritz IRAOLA |
Nafarroan 2003 ur-

teaz geroztik egin lite-
ke Aurretiazko Boron-
dateen Agiria eta da-
goeneko 2.066 he-
rritarrek bildu dituzte
idatziz beren nahiak.
Atzera bueltarik ez du-
ten osasun egoeretan
eman beharreko pau-
soak jasotzen dira ber-
tan, sinatzaileak dituen
balio eta irizpideak ain-
tzakotzat hartuz. Utzi-
tako argibideak zein
osasun egoeratan apli-
katu behar diren adie-
razten da eta gehiene-
tan egoera begetatibo
kronikoaren, luze gabe
heriotzaeragingoduten
gaixotasun larrien edo
sendaezinak diren gai-
xotasun mentalen au-
rrean eman beharreko
pausoak zehazten di-

tuzte. Erabakitzeko es-
kubidea dakar berekin,
tratamendujakinbatna-
hi dugun ala ez eraba-
kitzeko erabateko es-
kubidea, nahiz eta ba-
tzuetan erabaki hori ez
datorren bat medikuen
gomendioekin.

ARGIBIDEAK
Ereduorokorrasina-

tu edo norberak hutse-
tikbereereduasortude-
zake, bizi testamentua
egiten duenaren esku
baitago nahi dituen
egoeraeta tratamendu-
ak zehaztea. Kasu ge-
hienetan argibideak
egoerahauekinduteze-
rikusia:bizitzamoduar-
tifizialeanez luzatu,ego-
nezina eta mina arin-
tzeko botikak jaso,
egiaztatu gabeko boti-
kakedo terapiarikez ja-

GIZARTEA� AURRETIAZKO BORONDATEEN AGIRIA

Besteek
beraien ordez
erabaki ez
dezaten
Egunen batean beren borondatea
aditzera emateko gai ez badira,
osasun arloko erabakiak aurrez
zehaztuta uzten dituzte agirian

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurretiazko borondateen agiria egiten duenak azken unera arte, azken hitza berea du.

«Zein baldintza bete behar dira?».
Gutxieneko adina hamasei urte-
koa da eta bere gaitasun menta-
len jabe dela eta idatzia bere bo-
rondatez, libreki egiten duela fro-
gatu beharko du sinatzaileak.
Notario edota hiru lekuko adindu-
nen aurrean egin beharko da (le-
kukoetatik bik ezin izanen dute si-
natzailarekin bigarren mailaraino-
ko ahaide-loturarik ez eta ondare-
harremanik izan).
«Legezkoa da?». Maiatzaren 6ko
11/2002 Foru Legeak, aipatzen du
eta 2003 urteaz geroztik dago inda-
rrean.ForuLegeakzehaztendunork
bereerabakiakadieraztekoetaetor-
kizunerako zainketa planifikatzeko
aukera duela aurretiazko boronda-
teen agiriaren bidez.

«Osasunzerbitzuetakoprofesiona-
lekbertanbeherautzidezakete?».
Inolazere,agirianzehaztutakoaosa-
sun zerbitzuetako profesionalen iri-
tziaren gainetik dago. Mediku edo
erizainenbatekukoeginenbalio au-
rrez zehaztutakoa betetzeari, kasua
bertzemediku baten esku geldituko
litzateke.
«Agiriabehinbetikoda?» Aurretiaz-
koborondateenagirianoiznahideu-
sezta daiteke, zeinbat puntutan al-
daketak egin edo bere ordez berri
bat aurkeztu. Hasierako agiria pres-
tatzekoerabili zenprozeduraberbe-
ra segi behar da.
«Euskaraz bete liteke?». Informa-
zioa euskaraz jaso eta prozesu guz-
tia euskaraz egin ahal izateko ez lu-
ke eragozpenik egon behar.

Zer eta nola?
� AURRETIAZKO BORONDATEEN AGIRIARI BURUZKO GALDERAK

�

Informazio +: www.navarra.es

Aurretiazko borondateen agiri edo bizi testamen-
tuan, jaso nahi diren eta nahi ez diren osasun
tratamendu eta zaintzei buruzko argibideak
biltzen dira. Etorkizunera begira egiten den
idatzia da eta gaixotasun edo lesio psikiko edota
fisikoen ondorioz norbere borondatea azaltzeko
gaitasuna galtzean aplikatuko litzateke. Funtsean,
bizitza modu artifizialean ez luzatzeko eskatu ohi
da, baina beste hainbat argibide ere eman
litezke. Norberaren hitza azken unera arte
errespetatzea da helburua.
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so,haurdunegonezge-
ro zer egin...Hala ere,
badira oraindik nor
berareneskuezdauden
erabakiak, legezkoakez
direlako. Eutanasiaren
gaia da horien artean
entzutetsuena. Mota
honetakoerabakien ai-
tzinean,aurretiazkobo-
rondateen agirian, nahi
bada legean egon li-
tezkeen aldaketei atea
zabalik uzteko aukera
dago.Horrela,agiriaegi-
teko orduan neurriren
bat legezkoa izan ez,
eta agiria aplikatzerako
orduan legezkoa bada,
neurriak eragina izanen
luke gaixoaren gain.

ORDEZKARIAK
Agiria egin dutenek

azpimarratzen duten
bestepuntua,ordezka-
riak izendatzeko ema-
tenduenaukerada.Ar-
gibideenaurreanmedi-
kuekzalantzarik izango
balute,argibideak inter-
pretatu, eta horiek be-
tetzeabermatzeadaor-
dezkariaren egitekoa.
Orokorrean, agiria egi-
ten duenaren boronda-
tea eta iritzi pertsona-
lak ezagutzen dituen
pertsona bat izendatu
ohi da. Komeni da or-

dezkariak jakiteahorre-
tarako izendatu dutela,
eta izendapena onartu
eta sinatzea.

ARAZOAK EKIDITEKO
BIDEA

Heriotzaduinarenal-
deko pausotzat jotzen
dute agiriaren aldeko-
ek eta arazo etiko eta
moralaksaihestekomo-
duadelaazpimarratzen
dute.Norbereburuaren
jabe ez den momentu-
an senideeneskugera-
tu ohi da erabakitzeko
ahalmena.Hamaikabu-
ruhauste sortzen dira
orduan, aurrez gaiaren
inguruansolastuezden
kasuetan. Aurretiazko
Borondateenagiriaegi-
na bada, gaiaz solaste-
az gain, idatzizko froga
batdago, legeztatuada-
goenaetazalantzarako
tartegutxi uztenduena.

Zergatikerabakizenuenaurretiaz-
ko borondateen agiria egitea?
Adinak eta inguruan ikusitako zen-
bait egoerek bultzatu ninduten. Me-
rezi ez duten luzapenak ikusi izan di-
tut etahorregatik aurretik eskarmen-
tatzea hobe dela uste dut.
Zertarakodabaliagarriaagirihau?
Zure buruaren jabe zarenmomentu-
an, sendagileen interbentzioak zein
punturaino onartzen dituzun eraba-
kitzeko aukera ematen du. Gaixota-
sun baten ondorioz, zure boronda-
tea zein den esateko gaitasunik ga-
begerazaitezke.Medikuekkasuba-
koitzean nola jokatu behar duten
aurrez idatzita uzten ez baduzu,me-
dikuen esku zaude, ez duzu beraien
eskumena mugatzen. Zure erabaki-
ak idatzita uzten badituzu, bidea
erraztu egitendaeta azkenunera ar-
te zu zara erabakitzen duena.
Medikuak zure erabakien aurka
egin dezake?
Sendagileen artean bere kontraesa-
nak, korronteak egonagatik ere, Na-
farroako Parlamentuan onartua da-
goen agiria daAurretiazkoBoronda-
teena. Legearen arabera, medikuek
ezin dute zure erabakien aurka jo,
izatekotan, beste mediku baten es-
ku utziko lukete kasua. Agiria erre-
gistratu egiten da eta horrela, medi-
kuekhorrenberri jakinetazureegoe-
ran beti eragina izango du.
Medikuen eskumena mugatzea
zergatik da hain garrantzitsua?
Garai batean, sendagileek zituzten
baliabideak oso agorrak ziren. Ora-
inmilaka aukera daude eta nahi adi-
na luzatu dezakete bizia, iraunarazi,
hori ez baita benetan bizitza. Espe-
rimentu txar baten jostailua, luzapen

ergelaren beste adibide bat ez nai-
zela izangojakiteaklasaitasunaema-
ten dit.
Agiria euskaraz egiteko trabarik
badago?
Ezlukeegonbehar,nirekasuanegon
zirenarren.Amaiakaleandagoenbu-
legora joan nintzen eta han zegoen
jendearekin hitz egin eta beharrezko
informazioa, ereduak… eman zizki-
daten. Euskaldun bakarra zegoen
momentuhorretanbulegoosoaneta
berarekin egon nintzen ni. Denbora
pixka bat pasa zen egin arte eta hu-
rrengoan joangineneanpaperakbe-
teta, lekukotasunakeginda,ordezka-
riarekin… langile euskaldunik ez ze-
goen bulegoan. Erdaraz hitz egiteko
prest geunden, baina paperak eus-
karazbetenahigenituenetahalaegin
genuen.Hamar-hamabostegunpa-
satakoan telefonoz deitu zuten esa-
nez guk paperak soilik euskaraz be-
te genituela eta horrekin arazoa sor
zitekeela, litekeena zelako mediku-
ren batek euskaraz ez hitzik jakitea.
Ez genuen itzulpenik egin eta onar-
pena iritsi zitzaigun, hori bai dena
gazteleraz idatzita. Euskaraz ezta
Egunonere.Horrelakoergelkeriakja-
san behar izaten ditugu…
Heriotzaz hitz egiteak oraindik
errespetua ematen du?
Zalantzarik gabe. Gaiaren inguruan
ezagutza faltadagoelaustedut.Bel-
dur pixka bat ematen dio jendeari
horrelako saltsetan sartzeak. Herio-
tzaz edo azken uneetaz ez da behar
adinahitzegiten.Gaiazhitzegitenez
bada uste dute ez dela gertatuko,
bainaokerdaude.Gertatubeharde-
na gertatu eginen da. Horregatik
hobea da prest egotea.

«Gaixotasun sendaezinen aurrean
ez dut alferrikako luzapenik nahi»

� JUAINAS PAUL ARZAK, AURRETIAZKO BORONDATEEN AGIRIA EGINA DU

Juainas Paul Arzak

• Internet bidez www.navarra.es orrialdean edota Iru-
ñean Amaia kalean dagoen Osasun Saileko bulego-
an beharrezko informazioa eskuratu.

• Hartu nahi diren aurretiazko neurriak erabaki (agiri
orokorra bete liteke edota norberak berea osatu de-
zake).

• Agiria bete. Horretarako lekukoen edo notarioaren
sinadurak beharrezkoak dira eta ordezkariak
egotekotan bere onespena izatea ere komeni da.

• Agiriak Osasun Saileko bule-
goan aurkeztu.

• Nafarroako Aurretiazko Bo-
rondateen erregistroan
gordetzen da eskaria.

• Gutun baten bidez erre-
gistro zenbakia jasotzen
da.

• Une horretatik aurrera
indarrean dago agiria.

� JARRAITU BEHARREKO PAUSOAK

NORBERE AUTONOMIA
«Zure erabakiak ida-
tzita uzten badituzu,
bidea erraztu egiten
da eta azken unera
arte zu zara erabaki-
tzen duena».

Juainas Paul ARZAK
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Errepideko egoera salatu zuen Auzolan N121A Ekimenak
Oraindik orain istripuak maiz gertatzen baldin badira ere, duela hamar urte,
oraindik errepide berria egin gabe zenean, istripuak kasik egunero izaten zire-
la eta instituzioek ez zutela deus egiten salatu zuen Auzolan N121A Ekimenak
prentsaren aurrean. «Parlamentatzeko aukera izan, hilabetero soldata kobratu
eta ez dutela solastuko erran. Nola izan liteke hori?» galdetzen zuten Erramun
Martiarena, Junkal Orteho eta Jose Luis Irigoien Ekimeneko ordezkariek. Be-
lateko tunelak irekiz geroztik kamioien harat-honata ere aunitz handitu zela ai-
patu zuten, «orduko 220 kamioi, urtean 15.000 inguru».

Behin neska batek erran zidan mari-mutiko
izan zen garaian (orain ez baita hala), xixtu-
ka aritzen zela gizasemeen antzera. Horrek

atentzioadeitu zidan, etabidenabar konturatunin-
tzen gaur egun garai batean baino guttiago en-
tzuten dela xixtu hotsa. Jendea edo zehatzago
erranda gizasemeak, emakume gutti entzun bai-
tut lehen ere lan egin bidenabarrean xixtuka.
Batez ere igeltsero eta zurginak entzun izan ditut
Manolo Escobar-en “Que viva España” edo “Si
Adelita se fuera con otro” bezalako rantxerak aho-
an. Noski, “Behin batian Loiolan” abestiaren tan-
kerakoeuskal kantuakere tarteanxixtukatzenzue-
nik bazen. Gaur egun ordea, badirudi ohitura hau
galdu xamarra dagoela. Interneten ikusi dudanez,
bada galera honetaz konturatu den bertzerik ere.
Patziku Perurenak artikulu batean Oxeixku bere
osaba ttikia aipatzen zuen, ahoan beti dunduria
(ahosoinua) zuen gizona, barrendik zetorkion bi-
ziaren muxika omen zen.
Xixtuka aritzea ere bizipozaren adierazgarri izan li-
teke, galtzen ari ote gara hori ere?

Xixtuka

Nire txanda
Joseba URROTZ

Joseba LARRALDE
Manttaleko korrikalaria

Nafarroako Mendi las-
terketen txapelketa ira-
bazi zuen urriaren 26an
Tafallan. 21,5 kmko lu-
ze eta 1.550 metroko
desnibelazuen ibilbidea
2 ordu, 2 minutu eta 25
segundotan egin zuen.

Javier IGOA
Lesakako margolaria

Elizondoko Kasinoak
etaJorgeOteizaMuseo
Etnografikoak margo
lehiaketa antolatu dute
lehen aldiz. Hamasei
margolarik parte hartu
zuten eta horien artean
lesakarra nagusitu zen.

Xanti UTERGA
Urriko erremontelari onena

Oriamendienpresakurri-
koerremontelarionena
izendatuduDoneztebe-
ko aurrelaria. Lesio ba-
tenondorioz,hilabeteak
eman ditu jokatu gabe
bainatxispaberreskura-
tu duela erakutsi du.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Solfeon hasi zait alaba, noizbait New Yorkeko
Orkestra Filarmonikoan oboe titularra izateko
asmoz, noski. Lehen klasean eztabaida izan

nuen irakaslearekin,piezasolsostenidonbainofabe-
molean egokiago zelakoan. Lehen kontzertuak ere
ezninduenasebete, saxoakezzuelakobertzeenhar-
moniarekin bat egin eta halaxe jakinarazi nion zuzen-
dariari. Semea futbolean hasi da, hor ez naiz sartuko.

Solfeon hasi zait alaba

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Azken urteetan, hainbat aldiz, komunikabideetako gaia
izan dira elizako ondasunak, zera alegia, norenak ote di-
ren elizak edo tenpluak, ermitak, etxeak, eta zerbait ge-

hiago batzuetan. Eztabaida sortu du gaiak, batez ere, Artza-
pezpikutza eta nafar Patrimonioaren zaintzarako Udalen Pla-
taformaren artean.
Eztabaidaren sorreran eragina izan du Artzapezpikutzak zen-
bait tenplu, ermita etab. Jabetza Erregistroan Diozesiren ize-
nean sartu izanak, lehen ez zeudenak. Ondotik, aipatutako
Plataformak salakuntzak aurkeztu ditu, egunkarietan, argitara-
tuduen liburuan,etanafarLegebiltzarrean.Salakuntzarekinba-
tera, ordea, Plataformak ondasun horiek Udalenak direla adie-
razi du, eta beraien izenean Erregistroan paratzeko gomenda-
tu.
Nire ustez, arrazoi gabeko jokaerak dira biak. Beharrezko da
ongibereizteahirukontzeptu:artzapezpikutza,Herria,etaParro-
kia. Herria eremu batean bizi den jende taldea da, Udalaren
arauen menean dagoena, herriari eusteko obligazioa duena,
eta bertako zerbitzuez baliatzen ahal dena. Diozesia eliz ere-
muada,guridagokigunezIruñekoelizeremua,hainbertzeParro-
kiaz osotua. Parrokiak herrietan bizi diren herritar taldeak dira,
bertze herritarren eskubide eta eginbehar berdinak dituztenak.
Baina talde hauek, herritar izateaz gain, fededun taldeak ere
dira, fedea zaintzeko eta bizitzeko bere arau eta antolamendu
propioz hornituak, eta bere zerbitzuetarako eliza bezalako to-
kiak dituztenak. Artzapezpikutza, berriz, Diozesian kristau si-
nesmena zaintzeko eta laguntzeko dauden apezpiku eta ber-
tze laguntzaile batzuk dira.
Urte saila da Parrokiako artxibategian sartu eta bertan dauden
liburuak ikusten aritu nintzela, kontu liburuak haien artean. Be-
raietanageri diradiru sarreraketa irteerak, elizahanditzekoedo
konponketakegiteko.Diruguztiakparrokianbilduak,ezApezpi-
kutegitik, ez Udaletxetik etorriak, baizik eta Parrokiako herrita-
rrek emanak, beren fedearen interesagatik. Tarteka apezpiku-
akbisitaldiaegitenzuen, kontuhoriek zuzenote zeuden ikuste-
ra, bataio eta bertze sakramentuak ospatuaren agiriak bezala.
Herrikoartxibategianeresartunintzen, etabertako liburuakbe-
giratu. Han ere baziren kontu liburuak. Ez, ordea, elizako gas-
tu eta diru sarrerenak, herrikoarenak baizik. Eta tarteka etor-
tzen zen Iruñetik gizon bat erregeordearen izenean, Udaletxe-
ko liburu horiek eta herriko bertze eginbeharren egoera begira-
tzera. Ez zen, noski, elizako diru eta eginbeharrez arduratzen.
Errandakoaren ondorioz, hara bururatzen zaizkidan galderak.
Zergatik paratu ditu Artzapezpikutzak Jabetza Erregistroan eli-
zak eta etxeak, diozesiren izenean, honenak ez badira, Parro-
kiarenak baizik? Eta nondik, eliza Udalarena dela erratea? No-
la izan Udalarena, berak ez badu ordaindu eliz hori, eta berak
ez badu eliz horren ardurarik? Norenak dira, orduan, elizak?
Lehenago erran bezala, ez artzapezpikutzarenak, eta ez Uda-
larenak, herrikoParrokiarenakbaizik. Ez litzateke kaltegarri iza-
nen eliza zaintzen nor aritu den eta ari den oroitzea.
Hondar gogoeta bezala. Badapentsatzen duena, elizari lagun-
du izanak honen jabetza eskubideak laguntzailearenak bihur-
tu dituela. Hori horrela balitz, herriko plaza, karrika, oihan eta
bertze gauzaGobernuarenak direla erran beharko genuke, ho-
nek hainbat laguntza eman baitu.

Norenak dira elizak?

Pello APEZETXEA

Berriro ere lilia eskuetan bortizki hartu eta hos-
toz hosto erantzi beharrean gara. Hostoak de-
na den aspalditxotik arantza mingarri bilakatu-

akdira.Negareragile,odolberotzaileetakezkasortzai-
le diren punta zorrotzetan. Ez da harritzekoa.
Italiatik nahiko gertu dagoen Lanpedusa irla; herioa-
ren, lotsaren eta doluaren erdigune bilakatua da as-
paldi honetan. 20 km² eta 6.000 biztanle baino gutxia-
go izanagatik, ongi atera dizkio koloreak Europari. Ez
da gaurko kontua, baina noizbait lehertu behar afe-
rak eta oraingoan gogotik egin du eztanda. Europar
Batasuneko agintari askok imigrazioa minbiziatzat
eduki eta errealiteari bizkar eman nahi arren, urriaren
3ko gertaerak alerta egoera indarrean ezarri du.
Zur eta lur, honela geratu ziren Lanpedusako biztan-
leak urriaren 3an euren begietan zeukaten errealitate
mingotsarekin. 387 gorpu
ezerezean amilduta, urak
ezarritako erritmo pausa-
tua dantzatzen. Eritreatik,
Sudanetik eta Etiopiatik
egun batzuk lehenago bi-
zi hobeago eta etorkizun
oparoago baten bila joan-
dakoameslari lurtarren iza-
na amaitua zen. Badirudi
batzuen patu kolektiboa idatzia dagoela. Lehenengo
gudetako biktima, ondoren mafien esklabu eta azke-
nean itsaso beltzaren dantzari leial. Tristuraren ulue-
kin jaio eta tragediaren soinu bandarekin zendu.
Tragediaren berriak azkar zabalduagatik eta Lanpe-
dusako biztanleak bizirik geratu ziren apurrei lagun-
tza emanagatik, agintariei majo kostatu zitzaien kris-
talezko begiak kendu eta errealitateari aurre egitea.
Italiako Lehen Ministroa zazpi egun beranduago joan
zen zorigaitzeko irlara. Jose Manuel Durao Barroso
EuroparKomisiokoPresidenteak«gertutik ikusteago-
gorragoada, telebistatik ikusteabaino»hitzakplazara-
tu zituen. Nobela beltz bateko atalak diruditen arren,
egia berdaderoaren erakuslehio dira.
DoluadanagusiLanpedusakoherritarrenartean.Urria-
ren 3ko argazki iluna nekez koloreztatu dezakete eta
egunak aurrera joan ahala, gehiago izan dira Lanpedu-
sa inguruan hil direnak. TurismoadaPelagia artxipiela-
goko irlarik handienaren diru iturri nagusia eta lehen
nekez joaten bazen jendea, bada orain mafien helmu-
gaetaheriotzugarirenerdiguneda.Lanpedusanehun-
ka etorkin daude egun, ez aurrera eta ez atzera. Italia-
ra ezin sartu eta euren iraganera itzuli nahi ez dutenak.
Agintari ugariren plastikozkomalkoen isurtze artifizia-
laren ostean, hitzetatik ekintzetara igarotzeko garaia
da. Boteredunen besarkada antzuak eta argazki fal-
tsuak haizeak eramatenditu. Lanpedusakourak aran-
tza gune dira eta horiek moztea beharrezko. Krista-
lezko begiak noiz zartatuko ote?

Atsekabearen paradisua

Joseba URKIOLA

Kolaborazioak

«Lanpedusan
ehunka etorkin
daude egun, ez
aurrera ez atzera.
Italiara ezin sartu eta
euren iraganera itzuli
nahi ez dutenak»
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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

Leitzako Torrea
Libre

Jurgi GOIKOETXEA
(Torrea Elkartearen izenean)

TorrekobilakaeraEus-
kal Herriko azken urte-
tako gertakariekin lotu-
tadago.Etxeahutsikze-
goela,1991.urtean, jaie-
tarako,ikuiluaalokatueta
taberna bat ireki zen
txozna moduan. Arra-
kasta dezentea izan zu-
en, eta, horregatik, hu-
rrengo urtean ere berriz
ireki zen taberna gisa
pestetan.Hori ikusita,eta
orduanzeudenbeharrak
kontutanhartuta,hauda,
biltzekoetagauzakgor-
detzeko lokal baten be-
harra izugarria zegoela,
Torrea etxea salgai ze-
goenez, etxea erosteari
ekin zitzaion. 1993ko
abenduanerosizenerai-
kina.

Erosketarako,etabai-
ta eraikina bera molda-
tzeko ere, tresna nagu-
siaAUZOLANAizanzen
eta hortik sortu eta ga-
ratuzenTorreaElkartea-
renproiektua.Zahar-be-
rritzelanak, ikaragarriak:

teilatutikhasitadenakon-
pondu eta moldatu be-
har zen... izugarrizko la-
nak egin ziren. Horretan
ere, ikaragarrizko eran-
tzun ona izan zuen. Au-
zolanhandiaegin zen....
Adin bateko edozein le-
itzar da horren testigu.
Elkarte Kulturala osatu
zen: TorreaElkartea. Ta-
berna, jangelaetapatioa
irekia jarri ziren zen, pu-
blikoari irekiak.

Horretaz gain, lehen
solairuanlokalsozialaze-
goen, 2002an itxi zuten
arte.Gelakoxkorbateta
bilera areto handia. Lo-
kal horiek ere erabilera
publikorakouzten ziren:
sindikaturen batek bile-
ra egin nahi zuenenean,
gazteek behar zutene-
an, beste eragileek…

Geroztikjardueraabe-
ratsa izan du Elkarteak,
otorduak, kontzertuak,
antzerkiak, mus txapel-
ketak … beste izaera
ugariko ekitaldi desber-
dinak;hainbatLeitzarrek
eta bisitariek parte har-
tu dituzten ekimen kul-
turalak, alegia.

2002koabuztuan,or-
dea, Garzon epaileak
estatuaren estrategian
barne zuten jokamolde-

ankokaturikEuskalHer-
rianbarnadauden90elk-
arterenkontrajozueneta
horien artean Torrea ere
bertan zegoelarik.

2002koabuztuando-
zenaka guardia zibilek
Torreainguratuetalehen
solairua indarrez itxi eta
prezintatu ondoren, ta-
bernaereinterbenitueta
kontu guztiak blokeatu
zituzten. Hamaika urte
egin ditu egoera horre-
tan.

NonbaitTorreaElkar-
teakegitenzuenlanaeta
garatzen zituen ekimen
desberdinak ez zituzten
gogokoetaEspainiakbe-
ti erabili izan duen for-

mula aplikatu zuen or-
duan ere: INDARRA.

11urtekobahiketalo-
tsagarri honenondoren,
azkenik,sumarioetaka-
su desberdinen artean
nahasteborrastemodu-
kobateginduteeta urri-
aren 17an abiatu zuten
Entzutegi Nazional es-
painiarrean35/02suma-
rioarenepaiketa,etaber-
tan, 40 euskal herritar
izanen dira epaituak 90
“herrikoen”elkarteekba-
tera,bertanTorreaElkar-
tearen egoera txertatu-
ta dagoelarik.

Horrela, Torrea ere
makroepaiketa honen
barruan dago eta bere

etorkizuna Espainiako
epailearrotzbatzuenes-
ku dago.

Epaiketakhilabeteas-
ko iraunen du eta Jose-
baAzpirozherritarrade-
klaratzera deituta dago,
Torreko lehendakari gi-
sa.Torrea ere sumarioa-
ren barruan dagoelako.

Torrea Elkarteko
proiektuan sinisten du-
zuen guztion laguntza
eta babesaren beharra
duguorain.Besteakbe-
ste deituko diren mobi-
lizazio guztietan parte
hartuz eta azaroaren
16an eginen den Torrea
Egunean parte-hartze
zuzena izanaz.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Miel Mari ELOSEGI «Luze» (Leitza) • Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

Gaztainondoa eskuzabala
izan da beti gurekin
pikete, zura edo fruituak
kontutan hartuz beinepin
lagunartean bilduz sutondo
baten danboliñarekin
udazkeneko arratsak edo
negu aldekoak berdin
gozoagoak izaten dira
gaztain erre goxoekin.

Baina ohartu gaztainediak
gaur egun nola ditugun
asko zahartuta ta gaitzak jota
osasun onetik urrun
zaintzeko iñor gutxi dugu ta
gaztain-gosek zenbat lagun!
gelditzen diren gaztainediak
zaindu ta zabal ditzagun
geroan ere sarritan entzun
nahi bada "txipli, txapla, pun".

Gaztainak jateko tenorea
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Prentsatik bildutakoak

«Baso kudeatzaile kla-
sikoek joera zuten hil-
dako egurra kentzeko.
Gaitzak jota edo za-
hartzen ari ziren zuhai-
tzak baino nahiago zi-
tuzten gazteak. Gaur
egun, ikasi ahal izan
dugu hildako egurrek
garrantzi ekologiko
handia dutela. Men-
dian dagoen zuhaitz hil
bat ez da zerbait gal-
dua, balio ekologiko
handia du. Beraz,
zuhaitz batzuk basoan
zahartzen uzten dira».

Migel Mari ELOSEGI
Leitzako basozaina
BERRIA 2013.11.07

«Egoerak bere horretan
irauten badu, dantzale-
ku gehienak desager-
tuko dira».
«Kantuak, bertsoak,
kontzertuak, sarrera
kendu… Denetik pro-
batu dut, baina etsi
egin dut azkenean»
«Gazteek nahiago dute
lokaletan egon.
Beraien txokoetan,
beraien arauekin, eta
edaria askoz merkeago
lortzeaz gain, ez dute
erretzeko eragozpenik
ere».

Francis URRUTIA
Lur diskotekako nagusia
BERRIA 2013.10.26

11 galdera labur

Nor dugu Unai Miranda?
41 urteko goizutar bat.
Zein dira zure zaletasunak?
Familia eta lagunartean egotea eta
realzaleanaizenez,Anoetarajoatea.
Zerk egiten du berezi Goizueta?
Geografikoki,erabatisolatuadagoe-
la, honekberealdeonaketa txarrak
ditu. Baina batez ere Goizuta bere-
ziagoizuetarrokegitendugu,elkarla-
nerakobetiprest,etahorigauregun
aurkitzea ez da batere erraza.
Umore Onako presidente lanean
ala futbiton gol bat sartzeko mol-
datzen zara hobekien?
Hobekienezdakit, bainabai futbi-
tonetabaipresidente lanetan
garrantzitsuena inguruan
talde ona izatea da.
Futbitoa ala pilota?
Biek.
Zein da Umore Ona Elkar-
tearen egoera?
Egoera ona da. Alde bate-
tik,elkarteaezinduentzat
egokituda.Bestal-
de, elkartea he-
rrianantolatzen
diren ekime-
netan eragile
aktiboadaeta
ekimen be-
rriakereanto-
latu ditugu.

Aurtenerenobedaderenbatizanen
al da Goizuetako Feria Egunean?
Bai,herrikomutilezosatutakotalde
batneskataldebatenaurkalehiatu-
ko da giza proba batean.
Zeindadantzarionaizatekosekre-
tua?
Dantzari ona izatearena ez dakit,
dantzari izatearensekretuakgusta-
tzea,askoentsaiatzeaetabatezere
taldean giro ona izatea.
Zer du faltan eta zer soberan Goi-
zuetak?
Faltan,herrikojendeari lanaeskaini-
ko liokeen lantegi koxkor bat, eta
soberan deus ez.

Asteburukoplanikederrena?
Larunbatean semeekin fron-
toian izerdi pixka bat atera,
bazkaldorenfamiliarekinpeli-
kula bat ikusi eta ilunaba-
rreanlagunekinelkarteanafal-
du.Igandeangoizetikmendi
buelta eta arratsaldean

Anoetara.
Urtea bukatu
aurretik egi
bihurtzea
nahiko
zenukeen
ametsa?
Ez na iz
oso
ameslaria.

� Unai MIRANDA � Goizuetako Umore Onako presidentea



Madrilgo
epaiketan libre
gelditu den
Josu Iraeta
etxalartarrarekin
egin dute
agerraldia

TTIPI-TTAPA
Madrilenhamarnaka

euskal herritarren aur-
ka egiten ari diren epai-
keta salatzeko Bortzi-
rietako hainbat herritar
bildu zen urriaren 26an
Etxalarren. Urriaren
14an eta 17an abiatu-
tako bi auzitan, ehun-
dik gora lagun epaitu-
ak izaten ari dira, euren
jarduera politikoa dela
eta. Epaiketa horretan
auzipetua izan den eta
dagoeneko libreutzidu-
ten Josu Iraeta etxalar-
tarraereagerraldian izan
zen.

Agerraldian salatu
zutenez, «2002an ireki-
tako prozedura juridi-
koaren ondorioz, Iraeta
eta gainerako euskal
herritarrak hamaika ur-
tez egon dira epaiketa
honen mehatxupean,

batzukkartzelazigorrak
betetzen, fidantzak or-
daintzen, jarduera poli-
tikoarekin ezin segituz,
estatutikateratzekode-
bekuarekin…».

Epaiketabera ere zi-
gorra dela uste dute,
Madrilera joan-etorriak,
egonaldiak… Epaiketa
hauensalbuespen izae-
ra ere salatu dute, «su-
marioaren instrukzio
irregularraz gainera,
epaiketan izanen diren
peritu guztiak poliziak

dira, instrukzioaeginzu-
ten polizia berberak.
Horrelakorik ez da Eu-
ropa osoan ematen».

Euskal Herrian aro
politiko berria bizi du-
gun honetan, «onarte-
zina da iraganeko for-
mulekin segitzea», eta
bakeetakonponbidea-
ren kontrako norabide-
an ematen diren urra-
tsakgeldiaraztekosortu
denLibreEkimenarekin
bategindute:«LibreEki-
menak ez du eskatzen

epaituak direnen ideia
politikoekin bat egitea,
ideia eta jarduera po-
litikoguztiakerrespeta-
tuak izatea baizik, hau
da, inor ez kriminaliza-
tzea defendatzen ditu-
en ideiengatik. Beraz,
herritar guztionaskata-
sunaren aldeko ekime-
na da» jakinarazi zuten
eta epaiketa politikoek
segitzen duten artean,
«herritarrok karriketan
izanengara,horiekinbu-
katzea lortu arte».
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GIZARTEA � URRIAREN 26AN ETXALARREN

Epaiketa politikoen kontra
agertu dira hainbat bizilagun

GIZARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Epaiketan libre utzi duten Josu Iraeta etxalartarra ere izan zen agerraldian.

ELKARTEAK

Bidazi elkarteak
batzar orokorra
eginen du
azaroaren 15ean

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 15ean,

ortziral arratsaldeko
7etan Bidazi elkarte-
akBatzarorokorradei-
tu du Cederna-Gara-
lurrek Alkaiagan duen
egoitzako bilera-ge-
lan. Hainbat puntu
lantzenaritudiraazke-
nekohilabeteetan,eta
azkenik elkarteak ba-
ditu proposamen ba-
tzuk bazkide guztien
artean eztabaidatze-
ko. Alde batetik, Azo-
karakoaproposadiru-
dien lokala aurkeztu-
kodute.Antolatukodi-
tuztenkomisioedo lan
taldeen inguruan ere
solastukodute,denen
artean taldehauekbe-
tetzen joateko. Ber-
tzalde, lokala monta-
tzeko izanen den la-
nari aurre egiteko, au-
zolanerakodeialdiaere
luzatuko dute.

Behin lokalarenaar-
gituta, hilabeteroko
kuota ordaintzen ha-
sikodira, berazbazki-
de zenbakia eta kon-
tu korrontearen zen-
bakia eraman behar-
ko dira.
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BERA

Gobernuak
Euskara meritu
kualifikatu gisa
baloratu behar
zuela dio
epaiak eta
prozesua
errepikatzera
behartzen du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Berako liburuzain
lanposturako euskara
ezagutzarik ez eskatu
izana auzitara eraman
zuen Udalak. Uztailean
egin zen epaiketa, eta
NafarroakoLurraldeAu-
zitegiak urriaren 29an
jakinarazidusententzia.
Bertan, neurri batean
bederen,arrazoiaema-
ten zaio Udalari.

Udalak eskatua zu-
en lanpostu horretara-
ko derrigorrezkoa iza-
tea euskararen ezagu-
tza,Beraeremueuskal-
dunean dagoelako, eta
beraz,administraziopu-
blikoakbermatueginbe-
hardielakoherritarreiar-
reta bi hizkuntzatan ja-
so ahal izatea. Sentent-
ziakezduderrigortasun
horionartu,bainabaior-
dea,euskarameritukua-
lifikatugisabaloratube-

har zuela Nafarroako
Gobernuak. Liburuzain
lanpostua hautatzeko
prozesua errepikatzera
behartzen du epaiak,
euskara meritu kualifi-
katugisabaloratuz.No-
lanahi ere, epai honek
Berako liburutegiaribai-
no ez dio eragiten, eta
ez du ondoriorik lehia-
ketara ateratako gaine-
rako 13 lanpostuetan.

Marisol Taberna al-
kateak, sententzia ho-
nen balorazio gazi-go-
zoa egin du; gozoa ba-
tetik, «Udalari errekurri-
tzekozilegitasunaaitor-
tu diolako, eta oposi-
zio-lehiaketa errepika-
tzera behartzen duela-
koGobernua, euskara-
ren ezagutza ez zuela-
ko aintzat hartu; baina
gaziabertzetik, lanpos-
tuari ez diolako derri-
gorrezko ezagutzarik
ezartzen, eta euskarari
meritu izaera baino ez
diolako onartzen».

Gobernuakaurkiera-
baki beharko du erre-
kurtsoa jarri edo ez.
Udalak exijitzendio «ez
dezalaerrekurtsorikpa-
ratu, eta herritar guzti-
en hizkuntza eskubide-
ak aitortu eta errespe-
tatuditzala».Horretara-
ko, «Berako liburutegi-
rako lanpostua berriz
ere lehiaketaraatera,eta

euskararen ezagutza
derrigorrezkoa izanda-
dilaexijitzendiogu,hor-
rekbainoezbaitiguber-
matuko herritar guztiei
hizkuntzabietanartatu-
ak izatekodugun esku-
bidea».

Udalaksententzia ba-
liatu nahi du, bertze be-
hin, Gobernuari eska-
tzeko«itsukeriaaldeba-
tera utz dezan, euskara
Nafarroako berezko
hizkuntzatzat aitortu eta
hizkuntza eskubideen
urraketekin behin beti-
rako bukatzeko».

Asier Gogortzaren
Plaza libreak

Asier Gogortza he-
rrikoargazkilariarenPla-
za libreakerakusketahi-
laren 17ra bitarte ikus-
gai dagoKultur Etxean.
Ortzegun eta ortzirale-
tan17:00etatik 19:00e-
tara eta larunbat eta
igandetan 16:00etatik
19:00etara. Pilota pla-
za desberdinen tipolo-
giak erretratatzen hasi
zen Gogortza eta bila-
ketaestetikohorrenon-
dorioz,plaza libreaksoi-
lik aukeratu zituen.

ANFASen aldeko ile
mozketa Yoan-en

Yoan ileapaindegiak
ANFAS erakundeari la-
guntzekoekimenapres-
tatu du azaroaren 16ra-
ko.Normalean larunbat
arratsaldetan irekitzen
ez badu ere, larunbat
honetan 15:00etatik
20:00etara irekieta jaso-
tzen den diru guzia AN-
FASendako izanen da.
Gizonezkoen ile-moz-
ketagatik10euroetaor-
razketaetamakillajeedo
manikuraegiteagatik20
euro kobratuko ditu.

GIZARTEA � LANPOSTUAREN SENTENTZIAREN HARIRA

Liburuzain zerbitzua
euskaraz bermatzea
eskatu dio Udalak
Gobernuari

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Lurraren Egunaren 27. edizioak jendetza erakarri zuen
Eguraldi eguzkitsu eta epela lagun, jendetza bildu zen urriaren 27an, Gure Txo-
koak hogeita zazpigarren aldiz antolatutako Lurraren Egunean. 88 eskulangi-
leren eta 48 elikadura produktuen postuak hedatu ziren Altzate karrikan, Al-
tzateko Plazan eta baita Illekuetako zubiko bertze aldean ere, Merkatuko Pla-
zan. Gazta lehiaketan 15 ale aurkeztu ziren eta horien artean, Arantzako Sero-
renbordako Margarita Madariagak irabazi zuen lehen saria, 220 euro. Bigarren
saria, 100 euro, Berako Garmendikobordako Sokorro Almandozek eraman zu-
en. Sagardo lehiaketara, berriz, 13 botil sagardo aurkeztu ziren eta horien ar-
tean, AlkaiagakoSoruako FelipeMatxikotek aurkeztutakoak eskuratu zuen 200
euroko lehen saria. 75 euroko bigarren saria Lesakako Lauen Ametsako Joxe
Mari Elgorriagak eskuratu zuen. Rosa Errandoneak herritarrei buruzko 354 ar-
gazki erakutsi zituen Labiagan. Bezperako 7. Barazkiopil lehiaketan, Xanti Ma-
iak eta Ttarrattok lortu zuten lehen saria (100 euro eta kaja bat ardo). Bigarren
saria, kaja bat ardo, iazko irabazleek, Kotte San Juanek, Imanol Erkiziak, Jo-
seba Lasartek eta Igor Telletxeak irabazi zuten eta ohorezko hirugarren pos-
tua, Patxi Pikabea, Matxikote, Juan Luis Irazoki eta Pollorentzat izan zen.
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Azaroko azkeneko ortzegunean eginen dira Lesakako Feriak, azaroaren 28an. Eta beti
bezala, egun osoko besta antolatu du Lesakako Udalak. Goizean artisauek egindako
lanak ikusteko aukera izanen da Beheko
Plazan. Horrekin batera, aziendak ikus-
gai izanendiraPlazaZaharrean.11:00etan
aizkolarien txanda izanendaeta13:00etan
Unai Agirre eta Julio Soto bertsolariek
saioaeskainikodute.Tenorehorretanegi-
nendaazienda lehiaketarensari banaketa
ere. Bortz herrietako behi, ahari eta be-
hor onenek saria izanen dute.
Goizeko ekitaldien ondotik, arratsaldean
pilota partidak jokatuko dira 17:30etik
aitzineraetaegunaborobiltzeko19:00etan
dantzaldia izanen da Plaza Zaharrean.

Bezperan ekitaldi gehiago
Lesakako Ferien egun haundia ortzegunekoa izaten bada ere, bezperan ere izaten da
zer ikusia eta zertan parte hartua. Aurten, alde batetik, Lesakako Trikitixa Taldeak kale-
jira eginenduherrianbarnaetabertzetik,ajoarriero lehiaketa jokatukodaBehekoPlazan,
Beti Gazte Elkarteak antolatuta. Ekitaldi bat zein bertzea 18:00etan hasiko dira.

LESAKAKO FERIAK

Aurten ere Bortzirietako
aziendak sarituko dituzte
Lesakako Ferietan

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Sari ugari banatzeko asmoa du Lesakako Zerbitzuen Elkarteak tonbolarekin. Sariak Ordoki Altzariak-
en erakusleihoan ikus daitezke. Elkartetik eskerrak eman nahi izan dizkiete erakusleihoa uzteagatik.
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Bitarteko guttirekin urtean zehar kanpaina
ugari antolatzen ditu Lesakako Zerbitzuen
Elkarteak.2013ainauterietanmozorrohobere-
na irudikatuzuteneisariakemanezhasizuen,
eta geroztik ez dira geldirik egon:eskualdeko
bertze elkarteekin sentsibilizazio kanpaina,
murala, plastikozko poltsak guttiago erabil-
tzekopoltsak,UdaberrikoFeria,balkoi loredu-
nenlehiaketaetaelkartekologoarekintxapelak
sanferminetan, gau azoka, eta orain, berriz,
tonbola.«Diruguttirekin,zentimoakerebegi-
ratuz,gauzaaunitzeginditugu».Halaxelabur-
bildu digu aurtengo urteak orain arte eman
duena Rosa Lasaga Lesakako Zerbitzuen
Elkarteko lehendakariak. Horrez gain, Eguberrietan Olentzero egunean, hobekien kantatzen
dutenei sariak ere emanen dizkiete. Eta hori guztia Nafarroako Gobernuaren diru laguntzarik
gabe.41bazkidedituZerbitzuenElkarteak,etadiru laguntzahartzekohorietatik25ekkomertzioak
izan beharko lukete, eta Elkartean daudenak 23 dira. «Elkartean bi komertzio gehiago izanen
bagina,diru laguntzajasokogenuke»,dio lehendakariak,etagaineratuduenez,«dirugehiagorekin
gauza gehiago egin daitezke». Zuzendaritzaren arabera, «elkartea lan haundia egiten ari da, eta
denon onurarako da hori, baita elkartean ez daudenentzat ere». Elkarteko ateak denentzako
irekiak daudela gogoratu dute. Lesakako Udalak, ordea, bai ematen die diru laguntza eta «ttikia
bada ere, guretzat hagitz garrantzitsua da eta eskertzen dugu».

Krisia eta saltoki haundiak dira merkatarien «mamuak»
Krisiaren eraginez, «komertzio ttikiak kaltetuak» izan direla azaldu digu Rosak: «krisiak denoi
egiten digu min eta guk aunitz nabaritzen dugu». Baina ez da hori merkatarien kezka bakarra:
«hemendik hamabortz minututara zazpi merkataritza gune ditugu eta zer egin behar dugu guk?
Horiek dira guremamuhaundiak».Horiei aitzin egiteko,«ahalik eta zerbitzu hoberena eskaintzen
saiatzen garela» kontatu digu: «hurbiltasuna, zerbitzu pertsonalizatua... guretzat gure bezeroak
ezdira zenbakiak,gure bizilagunakbaizik».Bideberetik,zerbitzuahobetzekourtero formakuntza
ikastaroak egiten dituztela ere erran digu eta horrekin batera zera gaineratu digu: «herriak bizirik
mantentzeko zerbitzuak behar dira eta horretarako jendeak herrian konsumitu behar du».
Egoerak egoera eta kezkak kezka, lanerako gogorik ez zaie falta Lesakako Zerbitzuen Elkarte-
koei.Gainera,eskualdekobertzemerkatari elkarteekin laneanaridira,eta lehendakariakdioenez,
«ilusiohaundiarekinarigaraetaespektatibaaunitzditugu».Lesaka,Baztan,BeraetaDoneztebeko

merkatarien elkarlanaren frui-
tuaklaster ikusikoomenditugu.

LESAKAKO ZERBITZUEN ELKARTEA

Gobernuaren subentziorik
gabe gelditzen den elkarte
bakarra da Lesakakoa

Rosa Lasaga, elkarteko lehendakaria

A

Lesakako Zerbitzuen
Elkarteak tonbola eginen
du azaroaren 30ean
Joandenurtekoarrakastarenbidetik,aurtenere tonbola
egiteaerabaki duLesakakoZerbitzuenElkarteak.10.000
boletoateradituetaelkartekokomertzioetanerosketaren
bat egiterakoan eskura daitezke. Banatutako txartelekin
sariak eskuratu ahal izateko, tonbolako zenbakiak
azaroaren 30ean aterako dituzte, 19:00etatik aitzinera
plazan. Denetariko sariak banatuko dituzte, baina saria
jasotzeko egun horretan plazan egotea ezinbertzekoa
izanen da. Pintxoak eta edariak ere eskainiko dituzte
egun horretan. Iazkoa ikusita giroa ziurtatua izanen da.
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LESAKA

KULTURA � EUSKARAZ BIZI NAHI DUT

Euskarak eta
kirolak bat egin
zuten azaroaren
2ko krosean
Adierazpena
irakurri zuten
gaurko eta
garai bateko
kirolariek

Aitor AROTZENA
Azaroaren 2an egin

zen Bortzirietako Eus-
karazBizi Nahi DutKro-
sa Lesakan. Lehenik
bertso eskolako ikasle-
ek bertso pare bat kan-
tatu zi tuzten. Gaur
egungo eta garai bate-
kokirolariekadierazpe-
na irakurri zuten: «Eus-
kalariak ere izan nahi
dugugaur,hemen.Gaur
eta beti. Euskararen ki-
rolapraktikatuz,hauda,
euskarazmintzatuz,ha-
ren kalitatea hobetuko
da, erdarakada guttia-
go eginen ditugu eta

erabilera desegokiak
desagertuz joanendira.
Euskaraz mintzatzen
garen heinean, euska-
ra finduko da, behar ez
di tuen gizenak eta
mitxelinak kenduko di-
tu» adierazi zuten.

Gero lasterketakegin
ziren, kategoria etadis-
tantziaezberdinetanba-
natuak. Ondotik, pati-
nete eta bizikleta akro-
baziak ikusteko aukera
izan zen plazan, baita
Euskaraz Bizi nahi dut
koreografia ere eta ta-
loakdastatzekoetama-
teriala erosteko aukera
arkupeetan.

Partehartzaileguziek
bere diploma jaso zu-
ten eta diploma horre-
tanzeudenzenbakiekin
produktu ezberdinen
zozketan ere parte har-
tu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Irain eskolako 5. mailakoak Irunberrin ingelesez
Urriaren 14tik 18ra Irain eskolako 5. mailako ikasleak ingeleseko irakasleare-
kin batera, Irunberrin izan ziren ingeleseanmurgiltzeko programa batean, Aran-
tza, Elizondo eta Otsagiko ikasleekin batera. Goizetan ingelesako klaseak ja-
so zituzten eta arratsaldetan berriz ekintza ugarietan ibili ziren: igerilekuan jo-
kuak eginez, ibilaldiak, kirola eta jokuak, dantzak… Ekintzarik nagusiena Irun-
berriko arroilara egin zuten txangoa izan zen, bertan ikusi baitzuten ikasitako
guztia. Esperientzia hagitz positiboa izan da guztientzat eta ingelesa ikasteaz
gain bertze arlo ugari jorratu dituzte: autonomia, bizikidetza…

ARGAZKIA: JULEN ZELAIETA

Basurdeko gaztain jatearekin hasi zen bertsoz betetako azaroa
Bertsozaleak asetzeko moduko hilabetea izaten ari da. Hilaren 2an, bertso
gaztain jate saioa antolatu zuen Bortzirietako bertso eskolak, udalaren eta Eus-
kara Mankomunitatearen laguntzaz. Pintxoak eta gaztainak dastatu bidenar-
bakoan, Andoni Egaña eta Amets Arzallusen saioa aditzeko aukera izan zuten
Basurde elkartean 70 bat bertsozalek. Josu Goikoetxea izan zuten gai-jartzai-
le. Hilaren 9an, Andra Mari Zahar Etxeko saioa izan zuten. Azaroaren 23an, Le-
saka eta Markinako bertsolarien arteko desafioa eginen da 23:30etik aitzinera
Haizegoa ostatuan eta ferietako saioan Unai Agirre eta Julio Soto ariko dira.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Lehengo eta oraingo kirolariak, euskararekin bat.
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Kultur Etxea
txartela
kaleratu dute,
antolatutako
ekitaldiak
ordaintzen
laguntzeko

Irune eta Itsaso

Kultur Etxeak hain-
bat zerbitzu eskainiko
ditu aurten ere eta be-
rrikuntza gisara Kultur

Etxea Txartela jarri du
herritarren eskura. Kul-
turEtxeakantolatzendi-
tuen ekitaldiak finant-
zatzeko bidea izanen
da. Txartelaren era-
biltzaileekgainera,des-
kontua izanen dute,
txartelik ezdutenekeu-
ro bat ordaindu behar-
koduteekitaldiko, txar-
teldunek berriz, 10 eu-
ro balio duen txartela-
rekin12ekitaldirakosar-
rera izanen dute. Nor-
berak nahi duen ekital-

dietan erabili liteke eta
aurreratudutenez, mo-
tadesberdinetako (mu-
sika,antzerkia,hitzaldi-
ak, tailerrak…) ekitaldi-
ak antolatuko dira, eta

gutxienezhilabeterobat
izanen da. Txartela es-
kuratzeko, formularioa
bete eta 10 euroko or-
dainketa egin behar da
Kultur etxean bertan.

ONLINE DENDA
Etxalarkoweborrian

“Kultur etxeko online
denda” atala sortu da.
BertanEtxalarkoherria-
rekin erlazionatutako
produktuak eskaintzen
dira eta momentuz lau
daudeaukeran:Etxalar-
ko usategietako DVD-
a, Etxalarkoetxeen ize-
nak liburua, Etxalarko
etxeen zenbait jakin-
garri liburua eta Etxa-
larko xoko eta jendeak
erretratoetan liburu eta
diska. Aurrerago pro-
duktu gehiagorekin es-

kaintza zabaltzeko as-
moa dute.

INFORMATIKA
IKASTAROA

Informatikako ikas-
taroaegin nahi duenak,
Kultur etxean izena
eman dezake. Jende
nahikoa bildu, taldea
osatu eta interesatuen
beharretara egokituko
da eskaintza.

Mus eta partxis
txapelketa

Urteroko Larraburu-
ko Mus eta Partxis txa-
pelketaazaroaren17an
hasiko da. Aurten 6 bi-
kote izanen dira mus
txapelketan eta 8 biko-
tepartxiseanabendua-
ren 22ra arte elkarren
aurka ariko direnak.

KULTURA � AUKERA BERRIAK

Kultur Etxeak
hainbat zerbitzu
eskainiko ditu

ETXALAR

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Uso jatea egin dute Larraburuan
Urriaren 27an urteroko ohiturarekin segituz uso jatea izan zen Larraburuan.
Jende andana hurbildu zen eta giro ederrean egin zuten bazkaria.
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ARANTZA

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 1EAN

Baserritarren
Egunean azienda
aunitz ikusteko
modua izan zen
Gazta
Lehiaketa
Senberroko
Kontxita
Ordokik eta
ahari lehiaketa
Oskozeneko
Leontxio
Oskozek
irabazi zituzten

Nerea ALTZURI
Udazkeneko kultu-

raldia bi egunetaramu-
gatubadaere,askiegun
aberatsaketa jendetsu-
ak izan dira biak ere.
Azaroaren1ean,Ekaitza
elkarteak hemezor-
tzigarren urtez antolatu-
rikoBaserritarrenEguna
jendetsua izanzen.Goi-

zetik, bertako nahiz in-
guruko herritar aunitz
hurbildu ziren frontoi
ingurura. Herriko pro-
duktu,eskulan, talo,go-
zoki eta azienda aunitz
ikusteko modua izan
zen. Jende aunitz ber-
takoproduktuaketxera
eramateko nahiarekin
etortzendaazokaraeta
aurten ere, horretarako
aukera paregabea ze-
goen.Pellettikirenalde-
ko ostatuan, traguxkak
eta pintxoak hartzeko
aukeraerehortxezego-
en. Edizio honetan gai-
nera, bertze urteetan
baino azienda gehiago
izanzenherrikoplazan.
Aurtenantolatzaileek50
eurorekin saritu dituzte
zazpi buruko loteak
ekarri dituztenak.

Bi lehiaketa egin zi-

ren egun horretan. Be-
deratzigarren gazta le-
hiaketan hameka ardi
gazta izanzirenetaepai-
mahaiko ordezkariak
probatzen aritu ziren.

Senberroko Kontxi-
ta Ordokik eraman zu-
en lehen saria (60 eu-
ro). Herriko lehiaketa
honetan bigarren aldia
da irabazten duela.

Bigarrensaria,Bera-
ko Lurraren Egunean
irabazle izan zen Sero-
rinbordakoMargariMa-
dariagarentzat izan zen
(40 euro) eta hirugarre-
na berriz, Otsarrako

gaztak eraman zuen.
Ahari lehiaketari dago-
kionez,seiburuaurkez-
tu ziren eta lehen saria
(50 euro) Oskozeneko
Leontxio Oskozenak
eraman zuen eta biga-
rrena (25 euro) Filipen-
bordakoXeberino Inda-
koetxeak jaso zuen.

Goiz polita pasatze-
ko modua izan zuten
hurbildu zirenek. Bide-
nabargainera,hainber-
tze lagunek, eskolako
mendeurrenekoargazki
erakusketa ikusteko
modua izan zuten. La-
runbatean ere horreta-

rakoaukerabazen.Arra-
tsaldean haurrentzako
filmeaketahelduentza-
ko antzerkia ere izan zi-
ren.

Ehizako platerak
Aurten, Bertizko tu-

rismopartzuergoakan-
tolaturiko21.ehizaribu-
ruzko jardunaldi gas-
tronomikoetan, herriko
Burlada jatetxeak eta
Arantzako Aterpeak
parte hartzen dute. Bi
jatetxe horietan, ehiza-
ko eta sasoiko pro-
duktuekinosaturikome-
nuak eskaintzen dira.

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA
Hemezortzigarren urtez, giro ederra izan zen Baserritarren Egunean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Merendu-afaria Zahar Txokon
Joan den urriraren 25ean, Zahar Txokoko bazkideek merendua-afaria egin zu-
ten. Berrogei bat lagun bildu ziren.



TTIPI-TTAPA
Azaroaren 16an, la-

runbatarekin, Berako
Abesbatzak emanaldia
eskainiko du elizan.
Emanaldia 20:30ean
izanen da. Ez da lehen
aldia Berako Abesba-
tzak Igantzi bisitatzen
duela, lehenere,bakar-
ka nahiz bertze abes-
batzekin batera, izana
baita. Oraingoan abes-
batzaMaríaBarredoren
zuzendaritzapean da-
tor. Kontzertuak bi zati
izanenditu: lehenengo-
anpolifonia landukodu-
te,etabigarreneankan-
tu herrikoiak. Emanal-
dia Igantziko Abesba-
tzak antolatu du, Uda-
lak lagunduta.

Elkarretaratzea
Emakumeen aurka-

ko indarkeriarenkontra-
ko nazioarteko eguna-
renharira, etaBortzirie-
takoGizarte Zerbitzue-
kin elkarlanean, Igan-
tzin ekitaldi batzuk iza-
nen dira. Elkarretaratze
bat eginen da azaroa-
ren 24an, eguerdiko
12:00etan, frontoian.

Abenduko kultur
egunak

Euskara Batzordea
abenduko kultur egu-
nak antolatzen ari da.
Aurreratuko dugu eki-
taldiakabenduaren6tik
8ra izanendirelaetaho-
rien artean, aipatzeko-
ak dira irailean, herriko
besten aitzinetik, egin
gabe gelditu ziren zen-
bait ekitaldi eginen di-
rela.
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IGANTZI

KULTURA � LARUNBATEAN 20:30EAN

Berako Abesbatzak
kontzertua emanen du
azaroaren 16an elizan
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Euskara
normalizatzeko
2013-2014
epealdirako

TTIPI-TAPA
BortzirietakoEuska-

ra Mankomunitateak
2014-2017epealdirako
Euskararen Plan Estra-
tegikoa aurkeztu zuen
azaroaren 8an Berako
Beralandetan.

Planhauosatzekoot-
sailetikekaineragogoe-
ta parte hartzailea an-
tolatu zuen Euskara
Mankomunitateak. Go-
goeta prozesu horretan
100dik goiti lagun aritu
ziren,ElhuyarAholkula-
ritzaenpresaren lagunt-
zarekin. Prozesu horre-
tan azken hamarkade-
tan Bortzirietan euska-

ra normalizatzeko egin
den lanaaztertuzen,eta
egoeraren diagnosia
osatu zen. Horrekin ba-
tera, hurrengo urteetan
euskararen egoera ho-
betzeko helburuak eta

landu behar diren ildo-
ak finkatu ziren.

Horiek oinarri hartu-
ta, mankomunitateak
datozen lau urteetara-
ko plan estrategikoa
osatu du.

ZER LANDUKO DU PLAN
ESTRATEGIKOAK?

Gogoetaprozesuan
ateratako ideiak oinarri
hartuta, eta azken ur-
teotan landu diren eta
segida izanenduten lan

ildo batzuk gehituta,
euskara normalizatze-
ko plana hamahiru es-
parrutanmultzakatudu
Mankomunitateak: fa-
milia bidezko transmi-
sioa,euskalduntzea-al-
fabetatzea, hezkuntza,
administrazioa,arloso-
zioekonomikoa, aisial-
dia, gazteak, hizkuntz
integrazioa, kulturgint-
za,komunikabideaketa
teknologiaberriak, cor-
pusa, egoera sozio-
lingustikoa, parte-hart-
zea eta antolamendua.
Guztira 65 ekintza ing-
uru aurreikusi dira; ho-
rietako batzuk zehatz-
zehatzak dira, une jaki
batean antolatu edo
gauzatuko direnak, eta
bertzebatzukorokorra-
goak, lau urtean zehar
garatzen joanen dire-
nak.

GIZARTEA � AZAROAREN 8AN BERAKO BERALANDETAN

Euskararen Plan Estrategikoa
aurkeztu du Mankomunitateak

BORTZIRIAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ehun lagun baino gehiagok parte hartu zuen euskarari buruzko gogoeta prozesuan.

Informazio
hutsuneak
sahiesteko

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak hitzarmena sina-
tu du berriki Osasunbi-
deko eta Osakidetzako
ordezkariekin. Horren
ondorioz, Bortzirietako
ingurukobiztanleenhis-
toria klinikoak kontsul-
tatzeko aukera izanen
duteaurrerantzeanNa-
farroako medikuen sa-

re publikoko langileek
eta baita Euskal Auto-
nomia Erkidegoko pro-
fesionalek ere.

Lesaka, Bera, Etxa-
lar, Igantzi eta Arantza-
ko8.486biztanleei era-
ginendie neurriak. Bort-
zirietako herritarrek
Osasunbidekoprofesio-
nalen eskutik jasotzen
dute lehenmailakoarre-
tabainaarretaespezia-
lizatua behar dutenean
IrungoBidasoaEskual-
dekoOspitalean joaten
dira 1989az geroztik,

alegia, zentroa ireki zu-
tenetik. Gertutasun
geografikoa eta errepi-
deen loturak izan dira
Bortzirietakoherritarrak
Osakidetzan artatuak
izatea eragin dutenak.
Orainartepazienteaar-
duratu izan da txoste-
nak erakunde batetik
bestera eramateaz eta,
ondoren, agiriak eska-
neatu behar izaten zi-
ren historia klinikoan
gordetzeko. Urrats ho-
riek,batzuetan,ezziren
behar bezala betetzen

eta osasunaren alorre-
ko profesionalek infor-
mazio-hutsuneak iza-
tenzituzten,horrekera-
biltzaileei arreta egokia
ematea eragotziz.

Lan hitzarmenaren
ondorioz, Bortzirietako
herritarren historia kli-
nikoetarako sarbide
partekatua izango dute
OsasunbidekoetaOsa-
kidetzako profesiona-
lek. Historia klinikoak
erabat informatizatuta
izanen dituzte eta hala,
bi erakundeetako txos-

tenakordenagailubidez
eskuratzekoaukera iza-
nen dute bateko zein
bestekoek.

Zehazki barne-me-
dikuntza, traumatolo-
gia, endokrinologia, gi-
nekologia... arloko a-
rreta jasotzenduteBor-
tzirietako herritarrek
Irungo Ospitalean. Eta
onkologia eta kardiolo-
gia bezalako espeziali-
tateetarako Donostian
artatzen dituzte, Irunen
ez baita espezialitate
horien arreta ematen.

OSASUN ZERBITZUAK � NAFARROAKO GOBERNUA, OSASUNBIDEA ETA OSAKIDETZAREN ARTEKO LAN-HITZARMENA

Osasunbideko eta Osakidetzako medikuek
herritarren historialak partekatuko dituzte
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UTZITAKO ARGAZKIA

Herrera anaiek bikain segitzen dute
Diario de Navarra Openeko azken txanpan sartu-
ak daude Herrera anaiak. Azaroaren 3an Lukinen
izan zuten karrera eta bertanEnekok4. postua egin
zuen (argazkian), Koldok berriz 2.na. Azaroaren
10eanMuniainenaritzekoakziren.Sailkapenoroko-
rreanmomentuz Eneko 5 postuan dago eta
Koldo, anai gazteena berriz, 2. postuan.

English
Inmersion
programan
parte hartu
dute

Maider PETRIRENA
Urriaren 20tik 26ra,

Sunbillako5.eta6.mai-
lako ikasleak, Beintza,
Narbarte,Elgorraga,Zu-
bieta eta Iturengo ikas-
leekin batera, 25 guzti-
ra,Ezcaray-ko (Errioxa)
El Molino Viejo aterpe-
txera joan diraHezkun-
tzaMinisterioakantola-
tutako English Inmer-
sion programan parte
hartzera.BertanPonte-
vedrako Poio herriko
ikasleekin batera egon
dira egunero egin diren

ekintza guztietan parte
hartuz,HaritzArriola ira-
kasleak erran digunez.
Ikasleek egun guztiak
ekintzez beteta eduki
dituzte,bertakobegira-
leetahemendik joanda-
ko irakasleekin, ingele-
raren arlo ezberdinak
lantzen.Honenondotik
afalduetagauerakoan-
tolatuta zeuden ekint-
zak egin dituzte, klue-
doa, gimkana, beldu-
rrezko gaua… Azken
egunean ikasleek Dis-
ko festa eduki zuten.

Aterpetxeko 7 begi-
raleak Ingalaterrakoak
eta Irlandakoakdiraeta
egunero ikasleekin inge-
leraznaturarekinzer iku-
sia dituzten gaiak lan-
du dituzte. Gaiak aha-
lik eta modu entreteni-

garrienean lantzen sa-
iatu dira, jokoak erabi-
liz. Gainera beraien ar-
teko erlazioak bultza-
tzeko 50 ikasleak 4 tal-
deetanbanandudituzte
galiziarrak eta hemen-
go ikasleak nahasiz.

Eduki duten denbo-
ra librean ikasleek kirol
eta jokoezberdinakegin
dituzte eta egun bate-
an Ezcaray herrira bisi-
ta egin dute hemengo
Irakasle baten lagun-
tzaz.

HEZKUNTZA � EZCARAY-RA BISITA

Errioxan ibili dira
eskolako 5. eta 6.
mailako ikasleak

SUNBILLA

ARGAZKIA ETA TESTUA: ANTTON ESPELOSIN

Miguel Latasaren omenezko 4. pilota txapelketako finalak
Azaroaren 1ean jokatu ziren udal pilotalekuan Miguel Latasa zenaren omenez
laugarren aldiz antolatutako pilota txapelketako finalak. Orain arte Arruteneko
frontoian, Latasaren etxean jokatzen ziren finalak, baina ttiki gelditu eta udal
pilotalekura eramen dira aurten. Kadete mailako finalean, Peio Echeverria (Ul-
tzama) eta Iker Espelosin (Sunbilla) lehiatu ziren lau terdiaren barrenean eta ult-
zamarra nagusitu zen, 18-10. Gazte Mailako finalean, kantxa osoan eta bina-
ka, Huarte taldeko Iker Zamora eta Jabi Lezaun (bi hauek Espinal eta Goñiren
ordez aritu ziren) 22-14ko emaitzarekin gailendu zitzaizkien Bortzirietako Be-
ñat Mitxelena eta Xabi Mendiri, (azken hau Jon Olaizolaren ordez aritu zen).

Ba al zenekien
Azken urteetan bezala Nafarroako Gobernu-
ak fruta ekartzen dietela Haur Hezkuntzakoei
3 egunez gosaldu ahal izateko

?

ARGAZKIA: HARITZ ARRIOLA
Ikasle eta irakasleak Ezcaray-en.

OSASUNA

Gaixoak etxean nola zaindu hitzaldia
emanen dute azaroaren 26an
TTIPI-TTAPA

‘Gaixoak etxean nola zaindu’ hitzaldi-tailerra
emanen du Aintzane Mariezkurrena erizainak
azaroaren 26an, astearte arratsaldeko 3:30etik
5:30era Udaletxeko bigarren solairuan. Bertan
landuko dituzten gaiak: erizaintza arloko oina-
rrizko zainketa, nutrizioa, gaixoamugitzeko tek-
nikaketaeskarei aurrehartzeko jarraibideak.Do-
neztebekoOsasunEtxeaketaAfanelkarteakan-
tolatu dute hitzaldia.
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8 kanaerdiko
aizkoraz moztu
eta 8 kilometro
lasterka egin
beharko ditu,
Juan Telletxea
eta Santi San
Migelen kontra

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 21ean,

Errekaren Mendiaren
Egunarekin bat eginez,
izugarrizkoapustuaegi-
nen da. Alex Txikon
mendizale-korrikalari-
aizkolari famatua alde
batetik, eta Santi San
Miguel eta Juan Te-
lletxeaErrekako kideak
bertzetik.

Alex Txikonek 8 ka-
naerdiko moztu behar-
ko ditu eta ondoren 8
kilometro laiskerkaosa-
tu.Lanberaeginbehar-
ko dute Errekako kide-
ek, bainabakoitzakbe-
reespezialitatean txan-
daka: Juanek8kanaer-
dikoakmoztukoditueta
Santi San Miguelek 8
kilometroak laisterka
egin.

EGUBERRIKO SASKIA
ErrekaKirolElkartea-

ren Eguberriko saskia-
ren boletoak salgai ja-
rriak dituzte herriko ko-
mertzioetan eta jokala-
rienbidez.Saskiarenko-
misioak saski ederra
prestatuduaurten.Hor-
rela egonen da osatua:
Asteburukoateraldia bi
pertsonentzat, ordena-
gailu eramangarria,

mendibizikleta,Telebis-
ta DVDarekin, Elgorria-
gako Balnearioan bi
pertsonentzako bonoa
bazkaria barne, Seg-
way-en ibilaldia Leurt-
za Abenturaren eskutik
bipertsonentzat,Ardoa,
urdaiazpikoa, likoreak...

Gogoratu behar da
Eguberriko Saskia ha-
gitz garrantzitsua dela
Elkarteko jarduerak fi-

nantziatzeko. Zozketa
abenduaren 20an iza-
nen da, Erreka Kirol El-
kartearen egoitzan, ar-
ratsaldeko 8etan.

ESKUBALOI TALDEEN
AURKEZPENA

Errekako eskubaloi
taldeguztienaurkezpe-
na azaroaren 23an egi-
nen da. Egun horretan
talde seniorrak Huarte-

ren kontra jokatzen du,
eta ondoren Errekako
talde guztiak aurkeztu-
ko dituzte. 19:00ak al-
dera hasiko dira aur-
kezpenak. 7 talde eta
130 jokalari ditugu aur-
ten lehian: senior muti-
lak, jubenil mutilak, ka-
deteneskak, infantilmu-
tilak, infantilneskak,ale-
bin neskak eta preale-
bin mixtoa.

KIROLA � ABENDUAREN 21EKO MENDIAREN EGUNEAN

Alex Txikonek Errekako bi
kiderekin apustua eginen du

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.
ASOBAL ligan ari den Anaitasuna eskubalio talde nagusiak Doneztebeko kiroldegian gel-
dialdia egin zuen urriaren 30ean, Elgorriagako Bainuetxean egon ondoren, Errekaren harro-
biko jokalariekin egoteko. Neska-mutilek ez zuten aukerarik galdu goi-mailako jokalariekin
(tartean Ibai Meoki herritarra) argazkia atera eta autografoak eskatzeko.

Urriko onena
izan da

Pertsonaia
Xanti UTERGA

Oriamendienpresakur-
rikoerremontelari one-
na izendatu du herriko
aurrelaria. Lesio baten
ondorioz, hilabeteak
eman ditu jokatu gabe
baina joku ona berres-
kuratu duela erakutsi
du eta berekin, ezi-
nezkoak diruditen jo-
kaldiak bueltatu dira
kantxetara. Binakako
erremontean ere ongi
hasi da, Ionekin bikote
eginezUrriza eta Endi-
kari 34-40 irabazi bai-
tzieten lehen partidan.
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GIZARTEA � ONDDO ETA URAREN BIDEETAN ERE SEINALEAK JARRI DITUZTE

Bostorratzeko borda eta
ingurua txukun gelditu dira
Mahaia eta
egurrezko
hesia jarri dira

Mattin LARRALDE
Bostorratzenmolda-

tu zen borda eta ondo-
tik, mahaiak eta egu-
rrezkohesia jarri dituzte
inguruan. Izena ere pa-
ratuta, txoko polita gel-
ditu da bertan atseden
hartu nahi dutenentzat.
Onddoaren bidean da-
go eta bertara iristea
errazteko, Onddo eta
UrarenBideetaneresei-
naleak jarri dituzte.

Naturakudazkenho-
netan ere eman du be-
re fruitua. Nahiz eta de-
nak ez ditugun neurri
berean ikusi onddoak
agertu dira mendietan.

Santu guzien eguna
Azaroaren 1ean Santu

Guztien eguna zela-eta
jende asko izan zen hi-
lerrian. Dena lorez bete
eta oso ongi apaindu
zuten.
Oporraldia gozatzeko

asmoz, jendeugari izan
da gure herrian bisitan.
Landetxeetan, bainu-
etxean, herriko ostatu-
an eta jatetxean aspal-
diko partez ikusi den

jende etorrerarik han-
diena izan zen. Horrela
segi dezala, beha-
rrezkoa baitu gure in-
guruak turismoaren
bultzada.

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Borda eta ingurua aski txukun gelditu dira Bostorratzen.

KULTURA

Bertsolari
Txapelketa
Nagusiko
kanporaketa
Elizondon
azaroaren 23an
TTIPI-TTAPA

ElizondokoBaztan
pilotalekuan azaroa-
ren 23an, arratsalde-
ko 05:30etan hasiko
da kanporaketa. Ikus-
minik ez da faltako,
finalaurrekoen biga-
rren itzuliko lehenen-
gosaioabaita.Uneho-
netan, oholtza gaine-
an izanen direnetatik
izen bakarra aurrera-
tu genezake, Fernan-
do Anbustegi gai-
jartzailearena. Kantu-
anberriz,Gernika-Lu-
mokosaioko irabazlea
eta finalaurreko lehe-
nengo itzulian 1., 4.,
7., 10. eta 13. postu-
an sailkatzen direnak
ariko dira. Sarrerak
bertsosarrerak.euata-
rian daude salgai.
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Errota bisitatu
eta bertze
ekintzak egiten
dituzte

Arkaitz MINDEGIA
Ikasturtea aitzinera

doan neurrian herriko
eskolako ikasleakhasi-
ak dira beraien lehen-
dabizikoateraldiakegi-
ten. Herritik hurbil joan
eta joanendira,hainzu-
zenereZubietara.Haur
Hezkuntzako ikasleak
azaroaren lehenastean
joan ziren eta Lehen
Hezkuntzakoak, berriz
azaroaren 27an joanen
dira oinez. Bertan Zu-
bietakoerrotabisitatze-
azaparteHaurHezkun-
tzakoek talo tailerra eta
negutegi ekologikoa
egin zuten eta Lehen
Hezkuntzakoek, berriz,
talo tailerra eta ginkana
eginen dute.

Bertzealdetik, esko-
lako irakasle, ikasle eta
gurasoak LOMCElege-
ari ezetz errateko hain-
bat ekitaldi antolatzen
ari dira, lege honek
ekarriko dituen aldake-
ta gogorrei aurre egite-

ko.Doneztebekoesko-
lan izan zen mintzaldi-
an ere parte hartu zu-
ten Pulunpako irakasle
eta gurasoek.

Herriko Ostatua
Berriki itxi ditu ateak

HerrikoOstatuak.Uda-
lak segidan deialdi pu-
blikoaegindu, interesa-
tuek beraien eskaera

aurkezteko. Azaroaren
6an akitu zen epea.

Garbitzailea
Udalak herriko erai-

kin publikoen garbike-
taegiteko lanpostuaad-
judikatuduberriki.Blan-
kak garbituko ditu kon-
tsulta,udaletxea,esko-
lak, plaza eta Aurtizko
frontoia.

Ruper Ordorika
Urriaren 31nHerriko

Etxeko ganbara jendez
bete zen, eskualdetik
eta kanpotik ere etorri
baitzen.Kontzertuede-
rra eskaini zuten Ruper
Ordorika eta mugala-
riek, kantu zaharrak eta
Azukre koxkorrak azke-
neko diska berriko pri-
miziak.

HEZKUNTZA � LEHEN HEZKUNTZAKOAK AZAROAREN 27AN JOANEN DIRA OINEZ

Eskolatik Zubieta bisitatzera
joan eta joanen dira ikasleak

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Usoak gutti baina basurdeak bai
Urria joan zaigu eta gure ehiztariek usoak ehiztatu izanen dituzte edo ez, bai-
na argazkian ikus daitekeen bezala basurde ederra ehizatu dute. Ederki jan iza-
nen dute gisaduan, gibela prexiturik… edo beharbada hozkailuan sartu izanen
dute, aitzinerago jateko. Beraiek ikusiko dute.

UDAZKENA

Giro polita ekarri
digu udazkenak
herrira
Izaskun ETXART
Usoak direla eta ez di-
lera jendea mendian
ibili da, ehiztariak eta
haien ingurura hurbil-
tzen direnak giroan
gusturaegondiramen-
dikopostu, xoko,mal-
da, bide, borda eta
otorduetan.
Gaztainak biltzen ere
ibili ziren haur, guraso
eta irakasleak. Urria-
ren31n,ortzegunarra-
tsaldeanmendira joan
eta gaztainak bildu zi-
tuzten. Menditik itzul-
tzerakoan elkartean
merenduafariaeginzu-
ten eta gaztainak ere
jan zituzten gustura.
Eta urriaroan ere he-
rrian bertan ikastaro
batzuk egiteko aukera
sortuda:panderetaeta
trikitixa eta zumba.
Pandereta, asteazke-
netan3etatik4etaraeta
trikitixa,asteazkenete-
an 4etatik aintzinera
etaortzegunetan5eta-
tik 6etara. Eta zumba,
astelehen eta aste-
azkenetan6etatik7eta-
ra eta astearte eta or-
tzegunetan 7etatik
8etara.DenakLegasa-
ko eskolan ematen di-
ra.

LEGASA



HERRIZ HERRI | 23
ttipi-ttapa | 602 zk.

2013.11.14

Olio edukiontzi
gehiago ere
paratu dituzte

TTIPI-TTAPA
Birziklapena hobetu

asmoz eta hondakinen
inguruko legedi berria
betetze bidean, Bortzi-
riak eta Malerrekako
Mankomunitateek eta
Baztango Udalak za-
borrontziakberkokatzea
etaedukiontzimotaguzti-
akdaudenpuntuetanbil-
tzea erabaki dute.

Horregatik, proiektu
honen barrenean, pa-
per-kartoi eta enbase
edukiontzi gehiago pa-
ratzen hasi dira. Guzti-
ra, 36 edukiontzi berri
paratu dituzte, 18 urdin
eta 18 hori. Momentuz,
Bortzirietatik hasi dira,
baina hurrengo hilabe-
teetanBaztanenetaMa-
lerrekan ere edukiontzi
gehiago paratuko di-
tuzte. Herriguneetan
puntu berri batzuk sor-
tu dira, falta ziren karri-
ketan edo auzoetan,
baina batez ere base-
rri-auzoetan bizi diren
bizilaguneihurbilduna-
hi izan dizkiete birzi-
klatzeko edukiontziak.
Horidelaeta,baserriau-
zoen sarreretan puntu
berriak sortzea erabaki
dute. Horrela hondaki-
nak bereiztea errazten
daetaportzentaiak igo-
tzea espero dute, hon-
dakinak kudeatzen di-
tuztenerakundeekoroi-
tarazidutenez,«ezinbai-
tugu ahantzi oraindik
%25 bakarrik birzikla-
tzen dugula!».

HONDAKINAK � 36 EDUKIONTZI BERRI PARATU DITUZTE

Birziklapena hobetu
asmoz zaborrontziak
berkokatzen hasi dira
eskualdean

GIZARTEA

OLIO EDUKIONTZIAK ERE

• Elizondo: Jaime
Urrutia55etaBrau-
lio Iriarte 37.
• Erratzu: Utselei
24, sarrerako pi-
suetan.
• Oronoz : Su-
hiltzaileenondoan.

• Bera:Altzate ka-
rrikan, Lixoia osta-
tuaren parean.
• Lesaka: Plaza
Zaharrekoaparka-
lekuetan.

• Ituren: Latsaga-
ko bidean, zubia-
ren ondoan.
• Donamar ia :
Uxarrea auzoan,
Herrikoostatuaren
parean.

Baztanen 4 Bortzirietan 2 Malerrekan 2
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Baratze, arbola
eta lore
kontuak
erakustera
heldu da

Markel LIZASOAIN
Basaburu Ttikian

errondaegitenaridaJa-
koba Errekondo. Gara-
garrilean, Labaienera

etorri zen,bezperanLei-
tzan sagardo kontuak
aipatuta. Eta oraingo
txandan, Saldiasera
etorrikoda landareez jo-
las egitera. Azaroaren
23an izanen da hitzal-
dia, larunbatarekin
(11:00etan), Taberneko
ganbaran. Radioan be-
zalaxe ariko da jendea-
ri esplikazioak ematen
txertoaknoizegin, apa-

ingarritako loreez kon-
tsejuak ematen, sagar-
ren gorabeherak, ma-
hatsarenak,ongarri ho-
berena zein den, plan-
tak izaten dituzten ga-
itzak nola sendatu, to-
mateari xertexak gu-
txiago atakatzeko zer
egin behar den, habe-
ak nola prestatu, artzai
makilatarako adarrak
noizmoztu,arbolakno-

lamodorratuetahaueta
hori... Terrenoak nola
aprobetxatu ez dakie-
nakereaukerapolitadu
harigaldetzekozerplan-
ta sartuko lukeen.

Lehenbizian, bera
ariko da jolasean, eta
landare batek nola fun-
tzionatzen duen eraku-

tsiko du, hazitik atera
eta handitu bitarte,
eguzkiak zer indar du-
en, ilargia... Esplikazio-
ak emanahala, jendea-
ri galdemoduak etorri-
ko zaizkio, eta denei
erantzuterasaiatukoda.
Sarrera librea da, eta
animatu dadila jendea.

GIZARTEA � SARRERA LIBREA IZANEN DA

Jakoba Errekondoren
hitzaldia Herriko Etxean
hilaren 23an

SALDIAS

ARGAZKIA: DANI BLANCO - ARGIA
Jakoba Errekondo izanen da hizlari Herriko Etxean.

ZUBIETA

Motozerra
hutsez
egindako lanak
ziren

Fermin ETXEKOLONEA
Lesagibel eskulto-

rearenlanen erakuske-
ta ikusgai izan zen urri-
koazkenasteburuaneta
azaroko lehenbizikoan.
Udalak antolatutako
erakusketak “Motozer-
ra hutsa” zuen izena,
motozerrarekinbakarrik
landutakolanakerakus-
ten baitzituen.

Lesagibel jaiotzez
irundarra da, baina ur-
te franko baditu Beint-
za- Labaiengo Amezti-
ko Bordan bizi dela.

Errota
Urrian itxia egon da

errota, moldaketa ba-

tzuk egin behar zirela
eta. Pipiaren kontrako
tratamendua egin zaie

zureietaorainberriz ire-
ki da. Urte bukaera bi-
tartean 11:00etat ik

14:00etara zabalduko
ditu ateak,astelehene-
ta¡asteartetan izanezik.

Herriko Ostatuan
zinea eta dantza

Azaroan22an,heldu
den ostiralean, Helena
BengotxearenLaAgen-
da Setting dokumenta-
la ikusgai izanendaHer-
riko Ostatuan.

Beste aldetik, Afro-
bahiano dantza ikasta-
roa ere hastekotan dira
Herriko Ostatuan. Da-
tak ez daude zehaztu-
akbainahilabeteanbe-
hinematekoasmoadu-
te, larunbat batean
18:00aldera. Eukabra-
sildarrak emanen ditu
klaseak.

KULTURA � URRIKO AZKEN ASTEBURUAN ETA AZAROKO LEHENBIZIKOAN

Lesagibel eskultorearen lanak
ikusgai izan dira estalpean

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Egur bloke bakarra motozerraz landutako eskulturak dira Lesagibelek aurkeztutakoak.
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SUKALDEA

Ke-kanpaia aukeratzeko gakoak
NNOOLLAAKKOOAAKK DDAAUUDDEE??
Sukaldearen diseinura egokitzen direnak daude merkatuan: Irla edo penin tsularen
gainean instalatzen direnak; moblean integratzen direnak; armairu baten barnean
gordetzen direnak eta ate zabukaria tiratzerakoan martxan jarriz; horizontalak; al -
tzari altu baten azpian instalatzekoak eta teleskopikoak; modulo altuetan integratzen
direnak eta funtzionamenduan daudenean bakarrik ikusten direnak.

ZZEEIINN NNEEUURRRRIIKKOOAA BBEEHHAARRKKOO LLUUKKEE??
Xurgatze-gaitasun hobea izateko, sukalde plaka baina haundiagoa izatea gomenda -
tzen bada ere, gutienez, sukalde plakaren zabalera behar du. Adibidez, 60 cm.ko pla-
karen kasuan, ke-kanpaiak 70, 80 edo 90cm.koa izan beharko luke. Potentzia ere ga-
rrantzitsua da eta hori sukaldeko azaleraren arabera kalkulatzen da. Potentziarekin
asmatzeko formula hauxe da: sukaldearen m2ak x altuera x 12. Adibidez, 10 m2ko aza-
lera eta 2,7 metroko altuera duen sukaldeak 324m3/orduko potentzia beharko luke. 

ZZEENNBBAATTEEKKOO KKOONNTTSSUUMMOOAA DDUU??
Bertze etxetresnekin alderatuz, ke-kanpaiak energia gutti kontsumitzen du baina gas-
tua aukeratutako modeloak duen potentziaren araberakoa izanen da. Ke-kanpaia po-
tentzia minimoan ari denean, gastua 70 w/orduko izaten da eta argia piztuta eta abia-
dura maximoan funtzionatzen ari denean 200 w/orduko, gutxi gora behera. 
GGUUZZTTIIEEKK KKEEAAKK AATTEERRAATTZZEEKKOO BBIIDDEERRIIKK BBEEHHAARR DDUUTTEE??
Beti da gomendagarri keak eta usain txarrak ateratzeko bidea instalatzea. Hala ere,
etxearen ezaugarriengatik ezinezkoa bada, ikatz aktiboak dituzten filtroak jar daitez-
ke. Kasu hauetan airea filtratu egiten da berriz ere sukaldera itzultzeko. Marka ge-
hienek bi sistemak dituzten ke-kanpaiak eskaintzen dituzte. 
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NNOOLLAA EEGGIINN KKEE--KKAANNPPAAIIEENN 
MMAANNTTEENNTTZZEE--LLAANN EEGGOOKKIIAA??
Filtroak maiz garbitu edo berritu behar di-
ra. Metalezkoak ontzi-garbigailuan garbi
daitezke. Ikatzezkoak, ke-kanpaiaren era-
bileraren arabera eta fabrikatzaileak adie-
razten duenaren arabera berritu beharko dira (3 hilabetero gutxi gora behera).

AAZZKKEENN MMOODDEELLOOEEKK NNOOLLAAKKOO BBEERRRRIITTAASSUUNNAAKK DDIITTUUZZTTEE??
Ohiko funtzioez gain –kea ateratzea eta argia– modelo berrienek funtzio automatiko-
ak dituzte. Adibidez, ke-kanpaia nahi gabe martxan uzten baduzu, automatikoki itzal -
tzea; sukaldean kea detektatzerakoan automatikoki aktibatzea; edo sentsoreen bi-
dezko abiaduraren programazio elektronikoa. 

ZZEEIINNTTZZUUKK DDIIRRAA AAUURRKKII DDIITTZZAAKKEEDDAANN AAZZKKEENN NNOOBBEEDDAADDEEAAKK??
Diseinuari dagokionez, pareta edo sabaian integratzen direnak nabarmendu behar
dira. Gaineko sukaldean, keak sortzen diren tokian, instalatzen diren modeloak ere
azpimarratu behar dira. Gordeta daude eta erabili behar direnean bakarrik goitzen
dira. Beste joeretako bat, lanpara-itxurako ke-kanpaiak dira. 

EERROOSSTTEERRAAKKOOAANN,, ZZEERRII BBEEGGIIRRAATTUU BBEEHHAARR ZZAAIIOO??
Metalarekin blindatuak dauden motorrak izatea, eta ez plastizkokoak. Modu honetan
grasa, hautsa eta zikintasuna ez zaie sartuko. Abiadura desberdinak izan behar ditu
eta kerik berriz ez sartzeko, atze ra ezineko balbula dutenak. Gutienez 600-700m3ko
xurgatze gaitasuna eta soinu-maila 60 dezibelio azpitik. 

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..eellmmuueebbllee..ccoomm
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Gero eta potenteagoak eta isilago-
ak, ke-kanpaiak behar-beharrez-
koak dira sukaldean. Bi ezaugarri
horiei, potentziari eta isiltasunari,
errepara tzen zaie gehien batean bat
berria erosteko orduan.
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ALTZARIAK

Zura, altzarigintzan errege
Ohea, arropa-armairua edo jantokiko mahaia hautatze-
ko sekulako pazientzia hartu behar izaten da, estilo, di-
seinu eta prezioen aukera amaigabea delako. Baina, ho-
rrez gainera, erosi nahi denaren berri zehatza izatea ere
komeni izaten da: materialen kalitatea, garbitzea, kon -
tserbatzea, nola zahartzen den,… 
Merkatuko eskaintza, nagusiki, bitan banatzen ahal da:
akabera sintetikokoa eta zurezko altzaria. Lehenak pre-
zio merkeagoak eta diseinu gehiago eskain tzen ditu. Bi-
garrenak, akaberan nabarmenduko den ebanisteria la-
na edota eskulangintza lana.

Hala ere, ustearen kontra, altzari baten kalitatea erabilitako materialak ez ezik bes-
te zenbait faktorek ere determinatzen dute, hala nola akaberak edota funtzionalta-
sunak. Izan ere, soil-soilik zurezkoak diren altzariak (ustez, behintzat, kalitate hobe-
koak balira ere) ia ez dira komertzializatzen, horrelakoak egiteko arbola gehiago eba-
ki beharko lirateke eta, gainera, zura materia biziduna denez, hezetasuna eta tenpe-
ratura aldatzean, hura mugitu egiten da. 
Nolanahi ere, zuretan alde handiak daude. Konparaziora:
Zur gogorra:: garesti eta iraunkorrena. Adibidez kaoba, haritza, gaztaina, pagoa, ge-
rezia, intxaurra, lizarra, wenge edota teka ditugu. Prezioa: armairu bat erosteko
1.000€tik gora.
Zur biguna::merke eta arinena. Honelakoak dira pinua, altzifrea, izeia, makala eta ur-
kia… Biguna da lantzeko unean baina horrek ez du esan nahi gutxi iraunen duenik.
Prezioa: armairu bat erosteko, 700€tik gora.
Prezio horiek orientazio gisa emanak dira, zuraren, akaberen eta izarien arabera, al-
de handiak baitira altzari batetik bestera. Zur klase bat eta bestearen prezioen arte-
ko aldea, funtsean, arbolaren hazkuntza-erritmoak determinatzen du: zur gogorra
hazkuntza mantsoko arbolena da; zur samurra, aldiz, ugariago diren eta azkarrago
garatzen diren zuhaitzek ematen dute.

Zurezko altzari 
baten kalitatea
hainbat faktoreri
erreparatuz 
antzeman daiteke:
koloreari, akaberei,
aireztapen 
sistemari, 
tiraderei…
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KKAALLIITTAATTEE OONNEEKKOO AALLTTZZAARRIIAARREENN AADDIIEERRAAZZLLEEAAKK
Altzariaren iraunkortasuna, materialak berak baino emanen zaion erabilerak eta man-
tenduko den egoerak baldintzatuko dute. Altzaria zaindu ezean, litekeena da zuraren
kontrakzio naturalaren ondorioz bere piezak mugitzea, altzariaren harmoniaren kal-
tetan. 

Laburbilduz, kalitate oneko altzaria den ezagutzeko honako elementu hauek berme
aldian nola jokatzen duten erreparatu behar da:

• Ertzak.. Altzari sintetiko baten ertzak irregularrak izaten dira eta itsatsiak egon
ohi dira; zurezko altzariak, ohol edo taulen kasuan, elkarri itsatsitako lamez edo
pieza bakar batez osaturiko akabera perfektua dauka.
• Bazterrak.. Biribildurik egon behar dute, kolpe bat hartuz gero, kaltea edo mi-
na  arintzeko (haurrentzako altzariak direnean, bereziki).
• Kolorea.. Zur naturaleko altzariek ñabardurak, betak eta kolore ez uniformea
agertuko dute; gainerakoek, kolore homogeneoa.
• Akabera.. Altzaria bainuan jartzekoa bada, kanpo aldean korrosioaren kontrako
berniza edo pintura behar du. Haurrentzako altzariak direnean, garrantzi handi-
koa da pinturak berunik ez edukitzea.
• Distira.. Distira handiegiak ikusmen-nekea eragiten du, batez ere altzari horre-
tara begira luze egon behar bada (idaz-mahaiak…).
• Erresistentzia eta ergonomia.. Armairuak itxura sendokoa eta ergonomikoa izan
behar du, hots, gauzak erraz hartu eta erraz gordetzeko aukera emanen duena. 
•• Tiraderak.. Zur trinkoz eginak izan edo sintetikoak izan, garrantzitsuena ongi
eginak izatea da, akabera leunekoak, eutsiko duten pisuari egokitutako irrista tze-
sistemarekin eta irekiera-topearekin hornituak.

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..ccoonnssuummeerr..eess
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Etxea berotzeko erabiltzen den sistema
eta isolamendu maila neurtzen dira
efizientzia energetikoaren ziurtagirian

Ekain hasieran arau
berri bat sartu zen
indarrean eta arau
horretan, etxeen 
salmenta eta 
alokairurako, 
eraikuntzaren 
ziurtagiri 
energetikoa 
ateratzearen beharra
adierazten da 

Zer dira energiaren neurketa eta ziurtagiria?
Kontsumoko beste produktu batzuk beren efizientzia energetikoaren adierazlea du-
ten moduan, etxebizitzetan ere datu hori azaltzea nahi da. Funtzionamendu eta oku-
pazio baldintza normaletan, eraikuntzaren energia eskaera asetzeko beharrezkoa den
energia kontsumoaren kalkuluaren emaitza da energiaren neurketa. Eraikinak zazpi
letrez osatutako sailkapen batean neurtzen dira; G letra efizientzia gutxien daukan
eraikinari dagokio eta A letra efizientzia maila altuenari dagokio; tipologia eta koka-
leku antzerakoa daukan beste eraikin baten aldean, energia kontsumoari eta CO2
emisioei dagokienez. 
Zertarako balio du eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagiriak?
Ziurtagiri energetikoarekin, erabiltzaileak erosi edo alokatu nahi duen etxebizitza edo
eraikinak duen portaera energetikoaren gaineko informazio baliagarria jakinen du.
Aldi berean, eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagirien bitartez, efizientzia ener-
getikoa hobetzeko aukerak eskaintzen zaizkio erabiltzaileari. 
Zein eraikin klase dago ziurtagiri energetikoa izatearen derrigortasunean?
2007tik aurrera, etxebizitza berriak kalifikatzen ziren eta pasa den ekainaren 1az ge-
roztik, alokatu edo saltzen diren etxebizitza guztiek izan beharko dute ziurtagiri hau.
Gainera, administrazio publikoaren jabetzan dauden eta konkurrentzia publikoa dau-
katen 250 m2tik gorako eraikin guztiek ere ziurtagiri hau izan beharko dute. 
Zein ezaugarri hartzen dira kontuan efizientzia energetikoa neurtzeko orduan?
Lehenik, etxebizitza berotzeko erabiltzen den sistema hartzen da kontuan; galdara,
gasa, elektrikoa den ala ez… Bestalde, etxebizitza horrek duen isolamendu maila
neurtzen da; fatxada, leihoak… 
Izanen da isunik etiketa energetikoa eduki gabe etxebizitza alokatu edo saltzen du-
tenentzat?
Bai, uztailaren 26ko Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu dira. Etiketa edu-
ki gabe etxebizitza saldu edo alokatzea arau-hauste arras larria kontsideratzen da
eta 1.000 eta 6.000€ bitarteko isuna izanen du.
Ziurtagiriak badu iraungitze datarik?
Bai, efizientzia energetikoaren ziurtagiriak 10 urteko balioa du, gehienez. Denbora
hori pasatuta, ziurtagiria berritu beharko da. Dena den, eraikinaren efizientzia ener-
getikoan eragina duen aldaketarik egin baldin bada eta, ondorioz, kalifikazio energe-
tikoa aldatu bada, boluntarioki egunera daiteke ziurtagiria.

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..mmoonnddrraabbeerrrrii..ccoomm
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Terrazan estalki gardenak

Estalki edo sabaia instalatzeko, lehenik, egi-
tura finkoa edo mugikorra egokiagoa den
ongi aztertu behar da, baita kasu bakoitze-
an kristalezkoa edo polikarbonatozkoa ho-
bea den ere. 

TTEERRRRAAZZAAKKOO EESSTTAALLKKII GGAARRDDEENNAARREENN AABBAANNTTAAIILLAAKK
Terrazari estalki gardenak jarriz, etxean espazio berri bat sortzen da. Horrelako es-
taldurarekin argitasuna eta eguzki-energia aprobetxatzen da. Neguko gauetan, egu-
nean zehar pilatu den berotasuna mantentzen da, energia aurreztuz. Gainera, kan-
potik datozen soinuak ere gutxitzen dira.
Eraikinaren itxura ez dute gehiegi aldatzen baina komenigarria da auzo komunitate-
ari eragozpenik badagoen galdetzea, udal baimenaz aparte. 

EESSTTAALLKKII GGAARRDDEENN FFIINNKKOOAAKK EETTAA MMUUGGIIKKOORRRRAAKK
Estalki gardenaren instalazioa ez da konplikatua, egun pare batez egin daiteke. Es-
taldura mekanizatua aukeratuz gero, eskuz irekitzeko sistema ere baduela ziurtatu
behar da. Itxi nahi den espazioaren bolumena eta dugun aurrekontuaren arabera, es-
talkiak egitura finko edo mugikorraren gainean jar daitezke. 

Normalean, estalki finkoak balkoi eta terraza ttikietan jartzen dira. Kasu hauetan,
gainera, leiho lerrakorrekin osatutako itxitura ere instalatu ohi da, haizeaz eta udako
tenperatura altuetaz babesteko. 

Kristalezko edo polikarbonatozko estalki garden batekin, 
argitasun handiagoa izateaz gain, terrazaren erabilera 
handitzea lortuko dugu, eguraldi aldaketatik salbu

Terrazak iparrera edo hegora ematen
duen kontuan hartzea komeni da. Ho -
tzak diren inguruetan, hegora ematen
duten terrazak estaltzea egokia izaten
da, argitasunari eta epeltasunari erren-
dimendua ateratzeko neguan.



Estalki mugikorrek irekitzeko eskuzko sistema edo sistema automatikoa izan deza-
kete. Eskuzko sistema aukeratuz gero, eskulekua toki egokian kokatzea garrantzi -
tsua da, heltzeko erraza zaigun toki batean egon behar du. Eta sistema automatiko-
aren kasuan, motorrarekin arazoren bat dagoenean, estalkia ireki ahal izateko es-
kuzko sistema ere edukitzea garrantzitsua da.  

ZZEEIINN MMAATTEERRIIAALL??
Materialak aztertzeko orduan, estalkia bera eta eusten duen egitura desberdindu be-
har dira. Egiturak orokorrean aluminiozkoak, altzairuzkoak edo egurraren itxura
duten metalen nahasketa leundu batekin egindakoak izaten dira. Aluminiozko egitu-
rak arinenak eta merkeenak dira. Kolore desberdinetakoak badaude eta gainera pin-
ta daitezke. Batzuek altzairuzko errailak dituzte eta barneko aldetik egurraren itxu-
rako akabera, horrela, terrazaren estiloarekin konbinatzeko aukera eskaintzen dute. 

Estalkiari dagokionez, kristalezkoak dira ekonomikoenak eta %100eko gardentasu-
na dute. Klimaren baldintza normalei modu egokian erantzuten diete (euria, haizea,
beroa, hotza…) eta puskatuz gero, kristala ez erortzeko lamina batekin babestuta dau-
de. Beste aukera bat polikarbonatoa da, bere iraunkortasun eta arintasunarengatik
oso erabilia den polimeroa. Ez du kristalak bezalako gardentasuna baina beste aban-
taila batzuk baditu: kanpoko argitasuna mantentzen du, isolamendu termiko luzea-
goa du eta izpi ultramoreez babesten du. 

KKOONNTTUUAANN HHAARRTTZZEEKKOO BBEESSTTEE FFAAKKTTOORREEAAKK
Obra egin baino lehen, terrazaren orientazioa aztertzea komeni da. Klima hotza eta
euritsua den tokietan, argitasuna eta berotasuna aprobetxatzeko, hegoaldeko orien-
tazioa da egokiena. Zona bero edo epeletan, aldiz, hegoaldera begira dagoen terra-
za estaltzea ez da egokia, gehiegizko berotasuna pilatuko delako.

Hegoaldera begira dagoen terraza bat itxi
nahi bada, airearen zirkulazioa ziur-
tatu behar da eta horreta-
rako alde bakoitzean lei-
ho bat jarri beharko da.
Bestela, udan estalkia ire-
kia mantentzeko aukera izatea
ezinbestekoa da. Beste aukera,
aire girotua instalatzea da bai-
na hau garestigoa suertatuko da. 

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..ccoonnssuummeerr..eess
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KONTSUMOAN AURREZTEKO AHOLKUAK

Ur bero sanitarioa 
Etxean kontsumitzen dugun energia
guztiaren %20 da

• Palanka-txorrotak erabili, edo tenperatura erregu-
latzen dutenak. Erabiltzen ez dituzunean, utzi ur ho -
tza ateratzeko posizioan: hurrengo aldian ur beroa
irtetea galaraziko duzu.

• Urarekin airea nahasteko gailuak edo kontsumoa
gutxitzen dituzten buruak paratu, txorrota eta du -
txetan.

• Ur beroa behar duzunean baino ez erabili, betiere
xahutu gabe: itxi txorrota, bizarra egin, hortzak gar-
bitu edo apaindu bitartean. Txorrota minutu batez
irekita utzita, 15 litro ur joan daitezke, hustubidean
barna.

• Ur-jarioak eta tanta-isurtzeak konpondu, horiek egu-
nean 30 litro ur xahutzen ahal baitute.

• Dutxa erabili, bainuaren ordez: uraren eta energia-
ren herena kontsumituko duzu.

• Nahikoa duzu ura 35ºCtan egotea, apainketa goxo
egiteko.

• Energiaren ikuspegitik, elektrizitate bidezko zein ba-
nakako sistemek dute ura berotzeko eraginkortasu-
nik gutxiena.

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: 
IIrruuññeekkoo UUddaallaa // AAuurrrreezzttuu eenneerrggiiaa

Ura kontsumitzeak, 
ur beroa izan gabe ere,
energi gastua eragiten du.

Ura edatekoa bihurtzeko  arazke-
tak edo tratamenduak energia
xahutzen du, ura ponpatu eta 
garraiatzeak energia xahu tzen
du, eta gero, behin erabilita, ura
ibaira isuri aurretik
araztegian tratatzeak
ere energia behar du.

“
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Etxea berotan, zenbat eurotan...

Berogailua modu eraginkorrean erabilita eta etxebizitza egoki
isolatuta, diru dezente aurrez liteke

Udazkenean hozten hasten da giroa, eta neguan dardaraka jartzeko moduko egunak
izaten dira maiz. Berogailua jarri beste aukerarik ez da izaten, baina goxotasun ho-
rrek ere ematen du zer pentsatua, hilabete bukaeran argiaren edo gasaren faktura
etortzen denean. Ezin ahaztu, gainera, krisi gogorrak harrapatu gaituela eta oina-
rrizko hornigai batzuk garestitzen ari direla. Oreka bilatu beharra dago: etxean goxo
egotea eta berogailutan dirua aurreztea. 

BBEERROOGGAAIILLUUAA
Berokuntza-sistema banakakoa dutenek badute modua neurri batzuk hartu eta be-
rogailutan diru gutxiago gastatzeko (baita, berokuntza kolektiboa izan arren, nork be-
rea ordaintzen duen etxeetan ere).

Etxea 20 gradutan. Etxea tenperatura horretan edukitzeko aholkua ematen du Ener-
gia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDEA), horixe jotzen du-eta etxean
eroso egoteko modukotzat, izugarrizko dirutzak gastatu gabe. Hortik gora igotzen den
gradu bakoitzeko, % 7 handitzen da gastua. Gauez, berriz, mantak eta tapakiak era-
biltzen direnez, 15-17 gradu inguruan ere egon daiteke etxea. Berogailua itzali ere
egin liteke gauez, eta goizean berriz abiarazi.

Programatzen diren termos-
tatoak jarri. Etxea hutsik ego-
ten bada ordu askotan edo ja-
beek zenbait egun kanpoan
ematen badituzte, hagitz ko-
menigarriak izaten dira gisa
horretako erregulatzaileak.
Norberak nahi duen bezala pro-
grama ditzake; adibidez, etxea
15 gradutan egoteko hutsik da-
goenean eta gainerakoan 20
gradutara igo dadin. Horrela,
% 8 eta 13 artean aurreztu li-
teke energia.

Ez estali berogailuak. Itsusi egiten dutelako edo, batzuetan estali egiten ditu jende-
ak; bestetan, objektu edo altzariren bat jartzen diete aurrean, eta beste hainbatetan
arropa bustia edo hezea lehortzeko erabiltzen dira. Baina jokabide horren erruz, be-
roa ez da egoki zabaltzen gela osora eta igo egin behar izaten da tenperatura. 
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EETTXXEEAA IISSOOLLAATTUU
Leihoek kristal sinpleak badituzte, nahiz eta itxita egon, bero asko galtzen da. Horre-
xegatik, etxea berritzeko lanen bat egiten denean, hagitz garrantzitsua da kristal bi-
koitzak edo leiho bikoitzak jartzea, eta zubi termikoa duten egiturak. Baina beti ez da
modurik izaten halakoak egiteko, diru asko behar izaten baita; hori dela eta, beste
modu batzuk bilatu behar dira beroa ihes joan ez dadin.

Itxi pertsianak iluntzen hasi orduko. Era horretan, kanpoan hozten hasten duenean,
beroak luzeago irauten du etxe barrenean. Gortinek ere dezente isolatzen dute, ba-
tez ere lodiak badira; horrexegatik, gauez zabalduta edukitzea komeni da. Egunean
zehar, berriz, pertsianak irekita eta gortinak baztertuta edukitzea komeni da, eguz-
kia etxe barrenera sar dadin eta bero dezan.

Tartetxo batez soilik aireberritu. Hamar minutu aski dira etxea aireberritzeko. Hobe
da goizean goiz ez egitea, orduan egiten du-eta hotzik handiena, baina lanera joan be-
har dutenek orduan egin beharko dute.

Tapatu zirrikituak. Leiho berriak jartzeko modurik ez badugu, haize-zirrikituak ta-
patzea da irtenbide bat, silikona erabiliz, adibidez; irtenbide merkea da, eta bero-
kuntzan aurrezteko modua emanen digu. Zinta itsaskorrak ere isolatzaile onak dira.

Erabili  haize-babesgarriak. Ate azpitik eta leiho ertzetatik haize hotza sartzen da as-
kotan, eta korronte txikiak sortzen dira. Haize-babesgarriak erabiliz gero, beroak ge-
hiago iraunen du etxe barrenean. Beste aukera bat
da barra zurrunak jartzea atearen azpialdean, zu-
rezkoak, aluminiozkoak edo PCVzkoak, torlojue-
kin lotuta. Azpian feltroa dutenez, ez dute uz-
ten hotza sar dadin. Gainera, gelako ateak
 itxita utziz gero, denbora gehiagoan eutsiko
diote beroari, batez ere gela horietako bat
erabiltzen ez bada eta berogailua itzalita
egoten bada.

Probetxu atera beste gela batzuetako
beroari. Etxeko gelaren batean tenpera-
tura handia izaten bada, beroari beste le-
ku ba tzuetara zabaltzen uztea komeni da.
Du txa bat hartu ondoren, bero handia
metatzen da komunean, eta beste ge-
la batzuk berotzeko ere balio dezake
(gehienean, leihoak irekitzeko joe-
ra izaten da, lurrundu ez daitezen).

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..ccoonnssuummeerr..eess

| 39ttipi-ttapa |  602. zk

2013.11.14



ttipi-ttapa |  602. zk

2013.11.1440 |



PINTURA

Pintura termokromikoak

Pigmentu termokromikoak ditu eta horiek tenperatura
jakin baten aurrean kolore aldaketa jasaten dute. Al-
daketak aldi baterako edo behin betikoak izan daitez-
ke. Behin baterako aldaketen kasuan, berotasunarekin

pintura kolorez aldatzen da eta hozten denan, berriz hasierako kolorea hartzen du.

EETTXXEEAANN EERRAABBIILLTTZZEEKKOO EERRAAKK
Pintura termokromikoekin azalera bat hotza edo
beroa dagoen jakin daiteke. Etxetresna eta sua-
ren kontrako ateetan erabiltzen da baina moble
eta paretetako pinturan ere erabil daiteke. 
Etxetresnetan erabiltzeak prebentziorako balio
dute, tresnaren tenperatura altuegia dela jaki-
nen dugu eta erre baino lehen itzal dezakegu.
Dekorazioaren kasuan, haurren logelan apli-
katzeko dibertigarria izan daiteke. Marraztu,
markatu eta beraien silueta islatu dezakete pa-
reta hondatu gabe. Tenperatura galtzean ha-
sierako kolorea hartuko luke paretak.
Berogailuak dauden geletan, mobleen kolorea

aldatzerakoan, sobera hurbil daudela jakinen dugu eta hondatu baino lehen berota-
sunetik urrundu edo berogailua itzali dezakegu.
Hilabete beroenetan pareta eta altzarien kolorea aldatuko da eta, horrela, dekorazio
desberdina lortuko. Neguan berriz ere hasierako kolorea berreskuratuko litzateke.
Aplikazioak mugagabeak izan daitezke. Irudimena erabiliz emaitza ikusgarriak lor
daitezke.

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: wwwwww..ddiisseeññoo--ddee--iinntteerriioorreess..ccoomm
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Tenperatura aldaketekin kolorea
aldatzeko ahalmena dute pintura
termokromikoak
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DIRU-LAGUNTZAK

Urte osoan eskatzen ahal da 
etxeak zaharberritzeko diru-laguntza  
Zaharberritze Babestuko espediente batean sartzeko,
 etxebizitza horrek baldintza zehatz batzuk bete behar di-
tu, beti ere irailaren 18ko 61/2013 Foru Dekretuak dioe-
naren arabera. 

DDIIRRUU--LLAAGGUUNNTTZZAAKK ZZEERRTTAARRAAKKOO??
Zaharberritze, hobetze eta bizigarritasun araudietara ego-
kitzeko obrak lagunduko dira diruz. Adibidez:
—Leihoak eta kontraleihoak aldatzeko
—Galdarak aldatzeko
—Berogailua jartzeko edo aldatzeko
—Instalazioen berrikuntzak (elektrizitatea, iturgintza,…)
—Fatxadak berritzeko
—Hodiak eta txorrotak aldatzeko
—Teilatua berritzeko
—Lehendik dagoen eraikin batean etxebizitza berri bat
egiteko

—Bizigarritasun baldintzak hobetzen dituzten  etxe-barneko
obrak egiteko

—Elbarriendako egokitzapenak egiteko
—Igogailua instalatzeko

Nasuvinsak 
tramitatzen ditu
Baztan, Bertizara-
na, Bortziriak eta 
Malerrekan etxeak
zaharberri tzeko 
laguntzak. 
Arano, Areso, 
Goizueta eta 
Leitzakoek, 
Leitzako Udalean
dute hortaz 
arduratzen den
bulegoa.

Diru-laguntzaz
gain, errentaren
aitorpenean des-
grabatzeko aukera
ere ematen du 
Zaharberritze 
Babestuko espe-
dienteak.

Eskatzaileak 65
urte baino gehiago
badu, %40ko diru-
laguntza hartzen
ahal du, errenta-
ren arabera.

Igogailua
jartzeko,
teilatua 
berritzeko 
edo
bizigarritasun
araudietara
egokitzeko 
eskatzen da
diru-laguntza



| 43ttipi-ttapa |  602. zk

2013.11.14

EESSKKAATTZZAAIILLEEAARREENN BBEETTEEBBEEHHAARRRRAAKK EETTAA GGAAIINNEERRAAKKOO BBAALLDDIINNTTZZAAKK
—Eskatzaileak, moldatuko den etxea izan beharko du bizitoki urte osoan; zergen or-
dainketak kitatuak izan beharko ditu; ezin izanen du beste etxe baten jabetzan %50eko
partehartzea gainditu eta urteko diru-sarrerek diruz lagunduko den obrak izanen
duen aurrekontuaren 10a gaindituko beharko dute.

—Etxeak 2255 uurrttee bbaaiinnoo ggeehhiiaaggoo behar ditu, salbu, pertsona ezgaituak bizitzeko egi-
ten diren obren kasuetan edota derrigorrezko arauetara egokitzeko egiten direnak.

—GGuuttiieenneekkoo aauurrrreekkoonnttuuaa 66..000000 €kkooaa BEZ gabe, 2014tik aitzinera.
—Obra hasi aurretik egin behar da diru-laguntza eskaera, guttienez hilabete bat edo
hilabete eta erdi lehenago. 

—Oro har, 50 urte baino gehiagoko etxeak %20 edo %10eko diru-laguntza dute.
—Oro har, 50 urte baino guttiagoko etxeak %10 edo %5eko diru-laguntza dute. Kasu
honetan errentaren aitorpenean duen desgrabazioagatik merezi du espedientea tra-
mitatzea (beste %15 edo %18).

—Famili bakarreko etxeetan laguntza maximoa 25.000 €; 12.000 € pisuetan.
—Zaharberritutako etxea kontratu bidez errentan emateko, %22 edo %11ko laguntza
—Etxe bat baino gehiagoren jabeek ez dute laguntzarik eskatzen ahal, errentan uz-
teko kasuetan salbu.

Laguntzen tramiteak Nasuvinsak Donezteben duen bulegoaren bitartez (948456103)
edo Leitzako Udaletxean (948510009) egin daitezke. Errentaren Aitorpenean des-
grabatzeko aukera diru-lagun tza bezain garrantzitsua izan daiteke.

BBIIZZIIGGAARRRRIITTAASSUUNN--ZZEEDDUULLAAKK
2012an Nasuvinsak Donezteben duen bulegoaren bitartez 12 zedula eman ziren
(2010ean 24 ziren). 

Datu-iturria: Nasuvinsa eta Leitzako Udala

2012ko datuak::   ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Herria Espediente kop. Etxebizitza kop. Aurrekontua Diru-laguntza
ARANO 1 2 37.672,51 15.069,00
ARANTZA 4 4 252.677,43 75.800,85
ARESO 0 0 0,00 0,00
BAZTAN 28 54 1.476.493,86 271.078,36
BEINTZA-LABAIEN 4 5 343.427,00 80.782,84
BERA 5 5 274.867,31 65.021,62
BERTIZARANA 1 2 17.200,00 5.848,00
DONAMARIA 5 6 276.776,90 64.281,63
DONEZTEBE 5 17 292.243,03 104.570,39
ELGORRIAGA 0 0 0,00 0,00
ERATSUN 1 2 48.658,74 5.620,08
ETXALAR 0 0 0,00 0,00
EZKURRA 1 1 13.299,40 5.319,76
GOIZUETA 4 4 262.633,24 74.677,39
IGANTZI 6 6 59.937,39 8.028,67
ITUREN 3 3 54.718,38 16.008,30
LEITZA 31 162 2.434.005,81 757.087,68
LESAKA 9 43 584.137,75 132.533,09
OIZ 0 0 0,00 0,00
SALDIAS 0 0 0,00 0,00
SUNBILLA 4 4 87.859,39 17.950,53
URDAZUBI 0 0 0,00 0,00
URROZ 1 1 22.573,40 9.229,36
ZUBIETA 1 1 43.430,91 15.130,97
ZUGARRAMURDI 0 0 0,00 0,00
Denetara 114 322 6.582.612,45 1.724.038,52

Koadro honetan ageri diren datuen arabera, 2012an 1,7 milioi euro pasatuak eskura-
tu ziren herri guztien artean etxeak zaharberritu edo hobetzeko diru-laguntzetan.
2010ean kasik 3,5 milioi euro izan ziren eta 2011n 1,6 milioi euro. Bereziki deigarria
egiten da Leitzako kasua, bai zaharberritutako etxe kopuru altuagatik eta, nola ez, in-
bertsioen bolumenagatik ere.
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BEROKUNTZA

Berotu etxea egur gutti gastatuz

EEGGUURRRREEZZKKOO BBEERROOKKUUNNTTZZAA,, ZZEERRAAMMIIKKAAZZKKOO BBEERROO--MMEETTAAGGAAIILLUUAAKK EERRAABBIILLIIZZ
Zorionez, mendietan bada nahikoa su-egur eta, bertze hainbat erregairekin konpara-
tuz, sistema honek bere alde du ez dela hain kutsakorra, hemen bertan dugula egu-
rra eta baliabide-berriztagarria dela.
Orain, Europa iparraldean (Errusian, Finlandian…) tradizio luzea duten sistemak eta
gure inguruan apenas ezagutzen direnak hasi dira hemen ere instalatzen: zerami-
kazko bero-metagailuak. Beroa metatzen duten berogailu hauek adreilu erregogo-
rrez eginak daude. Behin berotu direnean beroa denbora luzez gordetzeko gaitasuna
dute. Funtsean, gisa honetako berogailuek bi zati dituzte: egurra erretzen deneko la-
bea alde batetik eta, horrekin batera, adreilu erregogorrez egina den zirkuitu bat, ke
beroa pasatzen denean berotu egiten dena. Gisa honetako berogailuen saltzaileek dio-
tenez, «isolamendu egokia duen 100 m2ko etxe bat 12 orduz berotzeko nahikoak dira
12 kilo egur idor». Sua egunean behin pizten da, edo egunean bi aldiz egun hotz-ho -
tza baldin bada. Su-karga kolpe batez erre tzen utzi behar da, eta gero, tximiniaren ti-
roa itxi berorik ez eskapatzeko. Hala, adreiluek metatu duten bero guztia irradiatu egi-
nen dute egun osoan, etxeko paretak eta zolak berotasunarekin goxatuz.
Kontsumitzen duten egur kiloendako efikazia handiko berogailuak direla argudiatzen
dute sistema honen instalatzaileek, eta mantenuari dagokionez, noizean behin tximi-
nia eta zirkuituaren garbiketa nahikoa da.

Etxea gasa edo 
gasolioarekin
berotzea izugarri
garestitu da. 
Hortaz, gero eta
gehiago dira etxea
berotzeko bioma-
san oinarritutako
sistemak aukera -
tzen ari direnak.



Geotermia. Energia berriztagarria iturri oparoa
da, bideragarria teknikoki eta ekonomikoki,eta
berotegi-gasak isurtzea saihesten duena. 
Inertzia termiko izugarria du eta, horri esker, ur-
te osoan tenperatura konstante mantentzea ahal-
bideratzen du (10ºC eta 18ºC artean, tokiaren
arabera). Ondorioz, eta betiere modu ekologiko-
an, negurako berokuntza, udarako hozte-siste-
ma, eta urte osorako ur bero sanitarioa lortzen
dugu.

Biomasa. (Pelleta, ezpalak, oliba hezurrak…) Gal-
dara modernoek ez dute deus ikustekorik aspal -
dikoekin. Lehen ketsuak ziren. Modernoak, or-
dea, izugarri eraginkorrak dira, elikadura eta gar-
biketa sistema automatizatuarkin. Etxe baka-
rretan eta pisu etxeetan instalatzeko aukera ema-
ten dute. Erregai anitzeko galdarak ere badau-
de, erregai desberdinak erabiltzen dituztenak.

Aerotermia. Airean dagoen energia termikoa era-
biltzen da etxeak berotzeko, ‘aire-ura’ bero-pon-
pez baliatuta. Kanpoko aldean dagoen unitate
batez energia harrapatu eta zirkuitu itxi bateko
hozte-likido batera transferitzen du. Gero, etxe
barnean, beste unitate batek energia termikoa
barne-zirkuitu batera transferitzen du bero-tru-
kagailu baten bidez.
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BEROKUNTZA

Aukera interesgarriak energia 
berriztagarrietan oinarrituak  
Biomasa, geotermia, aerotermia…
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DEKORAZIOA - 2014KO JOERAK

Sinpletasuna eta minimalismoa

MMOOBBLLEE GGAARRDDEENNAAKK
Moble gardenak indar handiarekin sartuko dira gure etxean. Batez ere jangelako aul-
ki eta idazmahaietan. Horrela giro arinagoa lortzea bilatzen da eta, aldi berean, lu-
xuzkoa (nahiz eta plastikozkoak izan). Etxe ttikietan egokienak dira arintasuna ema-
ten dutelako eta dena baino haundiagoa ikusiko delako. Aulki hauek mahai sendo, rus-
tikoekin konbinatuz efektu eklektikoa, erlaxatua lortuko da, aldiz, beira beltzeko ma-
hai batekin konbinatuz estilo minimalista eta modernoa.   

MMOOBBLLEE BBOORROOBBIILLAAKK
Zirkuluak modan daude. Jangelako mahaiak
borobilak izanen dira eta oinarri geometriko-
ak. Aulki retro eta minimalistekin konbinatu-
ko dira. Mahai lagungarriak eta gau-mahaiak
ere borobilak eta obalatuak izanen dira. Baina
ertz biribilduak dituzten altzari leun eta klasi-
koak ere, ez dira faltako. Linea zuzenekoak ez
dira desagertuko, hauek biribilduekin jarriko
dira itxura modernoa lortuz. 

UURRRREE KKOOLLOORREEKKOO XXEEHHEETTAASSUUNNAAKK
Kolore honetan xehetasunak bakarrik ikusiko dira, detaile ttikiak. Urre koloreko ma-
hai-laguntzaile batekin edo kolore honetako ertzak dituen altzari batekin luxuzko de-
korazioa lortuko duzu.  

AANNTTIIGGUUAALLEEKKOO PPIIEEZZAAKK
Vintage estiloko guztia modan dago, pieza ori-
ginalak nahiz zaharberrituak. Ingeles, fran tses
edo viktoriar estiloko piezak nagusituko dira,
dekorazioari itxura dotorea ematen diotelako.
Country estilo lasaiagoa nahiago baduzu, pie-
za zuri zaharkituak dituzu aukeran, eskuz egin-
dako xehetasunak dituztenak.

RREETTRROO EETTAA AARRTT DDEECCOO EESSTTIILLOOKKOOAAKK
50, 60 eta 70. hamarkadetako retro eta 20. ha-
markadako Art Deco estiloak gero eta gehia-
go ikusiko dira. Garai hauetako piezekin esti-
lo interesgarri eta deigarria lortzen da baina
chic-a. Altzari beltz lakatuak, kristalezkoak eta
diseinu geometrikoak dituztenak… Kromo eta
brontzezko xehetasunak ere ikusiko dira. La-
rrua eta belusarekin tapizatutako besaulkiak,
forma geometrikoak dituztenak, nabarmen-
duko dira. Altzari hauek apaingarri minima-
listekin nahasiz, estilo eklektikoa eta moder-
noa sortzea da helburua.  

DDaattuu--iittuurrrriiaa:: hhttttpp::////ddeeccoorraacciioonn..aabboouutt..ccoomm

Etxea azken joeren arabera dekoratu nahi duzula? 
Hona hemen 2014ko joeren erakusgarria. Vintage, ekologikoa
eta rustikoa den guztiak segituko du baina, aldi berean, altzari
sinpleak, minimalistak eta dotoreak nagusituko dira.
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1.367 lagunek
emana zuten
izena
Doneztebeko
Enplegu
Bulegoan

TTIPI-TTAPA
Nafarroa osoan be-

zala,etaazkenbihilabe-
teetako joerarekinsegi-
tuz, urrian ere goiti egin
du langabeziak eskual-
dean. Hilabete honda-
rrean 1.367 langabetu
zeuden Doneztebeko
Enplegu Bulegoan izen
emanak, irailean baino
25 gehiago. Beraz,
%1,86 igo da langabe-

tu kopuru. 508 kontra-
tueginzirenDoneztebe-
ko EnpleguBulegoaren
bitartezurrian,bainaho-
rietatik 68 bakarrik izan
ziren mugagabeak.

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tiko gizasemeen artean
615 lagun daude lang-
abezian, irailean baino
7 gehiago. Adin tarte
horretako emakumeen
artean 612 langabetu
daude, iraileanbaino27
gehiago.25urtezbehei-
tiko gizasemeen artean
5 lagun guttiago daude
langabezian, 87 lagun,
eta adin tarte horretako
emakumeen artean ere
iraileanbaino4 langabe-
tu guttiago daude, 53.

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe gehi-
en izaten, eta gainera, ,
nabarmen goiti egin du
urrian, 849tik 895 lan-
gebatura pasatuz. In-

dustria arloan, aldiz ere
13 langabetu guttiago
daude,246denera.Erai-
kuntzan ere 9 langabe-
tu guttiago daude, 151.
Nekazaritzan24tik27ra

igo da langabetu kopu-
rua, eta aitzinetik lanik
egin ez dutenen artean
48 lagun daude lan-
gabezian, iraileanbaino
2 guttiago.

LANGABEZIA � %1,86 IGO DA LANGABETU KOPURUA

25 langabetu
gehiago utzi ditu
urriak eskualdean

LANA

2010ean baino
60 langile
guttiago izan
arren, lan zama
handia dute

TTIPI-TTAPA
Legasako Arcelor

Mi t ta l D is t r ibuc ión
(AMDSProcessing) lan-
tegiaren egoeraz eta
etorkizunazkezkaager-
tu du langile komiteak,
prentsa ohar baten bi-
dez. «Arcelor-ek gure
enpresa sortu zuenetik
4 urte pasatu direnean,
gure etorkizunari bu-

ruzko inolako informa-
ziorikgabe jarraitzendu-
gu, hori gutti balitz en-
presa enplegua suntsi-
tzen ari da, lantegian
gauden langileak dago-
en lan zamarekin gai-
nezka gauden bitarte-
an» diote.

Espa in i a osoan
enpresa honek 1.500
langilezituen2009aneta
2012an 600 baino gutti
gehiago ziren. Legasa-
ko lantegiaren kasuan,
2010etikhonat60 lagun
guttiago ari dira lanean.

Langileek aipatu du-
tenez, «egoera kaotiko
bat bizi dugu lantegian,

antolakuntza falta izu-
garria dago eta planifi-
kazio eza egunero ikus-
ten da, egunero batetik
bertzerapasatzengare-
larik inolakoordenikga-
be. Horren adibide da
uda baino lehen enpre-
sa interpelatubehar izan
genuela etaLan Ikuska-
ritzan salatzeko me-
hatxuaeginoharzitezen
biltegiarenegoeraz, lan-
gileen osasuna arrisku
larrian zegoen eta».

Gaur egun 119 lan-
gile ditu lantegiak, na-
hizetaenpresatik73 lan-
gilerekin lan egin nahi
zutela aipatu. Baina 5

lankideri ez zaie kontra-
tua berritu, lan zamarik
ez omen dagoelako eta
aldi berean 3 eta 2 txan-
datara lan egiten ari di-
ra. «Gauregungo lanza-
marekin ezinezkoa da
egoerahonetandauden
langileek (gehiengoa)
bere oporarak disfruta-
tzea»diotekomitetiketa
hau dena, gaur egungo
egoeran «lotsagarria»
dela.

Gertatzen ari den
guztiari azalpen logiko
bakarra aurkitzendiote,
«Arcelor Mittal bezala-
ko multinazional bat di-
rua irabazteko munstro

bat dela, eta beraien di-
ru-gosea aseezina da
eta horretarako berdin
zaie langileak odol hus-
ten uzten baditu ere».

KomitetikArcelorMi-
ttal Processingo exiji-
tzen diote ahalik eta
azkarren bideragarrita-
sun plan bat bat mahai
gainean jartzea, «dago-
en lan zamari eta etor-
kizunerakoaurreikusten
denari aurre eginendio-
na eta argi eta garbi er-
ran dezala zer egin na-
hi duengure enpresare-
kin»,gainontzekoakmo-
bilizazioaketaprotestak
konbokatukobaitituzte.

LANA � BIDERAGARRITASUN PLAN BAT EGITEN EZ BADA MOBILIZAZIOAK ETA PROTESTAK KONBOKATUKO DITUZTE

Legasako AMDS Processing-eko lantegiaren
egoeraz kezka agertu du Langile Komiteak

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2013ko ekaina

Herria
Populazioa

2012
Lanik gabe
guztira

Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?
EZ BAI

ARANO 121 8 4 4
ARANTZA 645 15 3 12
ARESO 276 10 4 6
BAZTAN 8.035 339 167 172
BEINTZA-LABAIEN 242 14 7 7
BERA 3.798 188 81 107
BERTIZARANA 628 46 27 19
DONAMARIA 436 26 13 13
DONEZTEBE 1.694 124 70 54
ELGORRIAGA 205 16 7 9
ERATSUN 160 12 7 5
ETXALAR 818 39 16 23
EZKURRA 164 6 1 5
GOIZUETA 758 45 19 26
IGANTZI 634 31 17 14
ITUREN 518 29 14 15
LEITZA 2.916 161 76 85
LESAKA 2.807 154 72 82
OIZ 155 7 3 4
SALDIAS 118 15 5 10
SUNBILLA 665 43 18 25
URDAZUBI 378 8 3 5
URROZ 180 5 2 3
ZUBIETA 295 19 10 9
ZUGARRAMURDI 243 7 3 4
Denetara 27.189 1.367 (%47,42) 649 (%52,58) 718
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GIZARTEA � TURISMOA GORA

Bisitari ugari
izan ziren Santu
Guzien zubian

EZKURRA

Fernando ETXEBERRIA

Ezkurrakbisitarien in-
teresa pizten duela ar-
gi geratu da azaroaren
1ekooporraldian.Arra-
kastaren adierazlea da
herrianostatuhartudu-
tenenkopurua,nekazal
etxeetakoetaBarranka
Ostatuko logela guzti-
ak bete baitira. Matxi-
txulo aterpetxeak ere
ederki hasi du bere ibil-
bidea,TitoGorostiagak
berriki zabaldu duen
aterpean pasa dutela-
ko askok gaua. Lotara
etorri direnez gain, ber-
tako jakiak dastatzeko
asmoz ere askok egin
dutegeldialdia.Ostatu-
ko jangela betea egon
da hiru egunetan leku
desberdinetako bisita-
riekin eta 20 motorza-

leko koadrilak ere ber-
tan gosaldu du. Oroko-
rreanegoerakkoloregri-
sa duen honetan, he-
rriarentzatalbistebikai-
na da hau.

Ezkurratik atzerrira
etorkizun bila

Herriko historian
atzerabegira jartzeaari-
keta interesgarria izan
ohi da. Egungo egoera
garaibatekoarekinalde-
ratzeko aukera ematen
digu eta hala ohartzen
gara, orduan ere ez zi-
rela esne mamitan bizi.

60-70.hamarkaden
bueltan, Ezkurrako
gazteek lan baldintza
gogorrak sufritu behar
izan zituzten biziraute-
ko.Herriko60gaztebai-
no gehiago joan ziren

mugaz beste aldera
mendi lanetan aritzera.
Tartean, 1963an hogei
gazte joan ziren Kana-
dara. Baldintza gogo-
rretanbizibehar izanzu-
ten, neguan tenperatu-
ra oso baxuei eta udan
berriz altuei aurre egi-
nez. Mariezkurrena
etxekobostanaiekemi-
gratu zuten eta Bazta-
nea etxeko hiruk. Urte
batzuenondotik,denak
itzuli ziren bi izan ezik:
batek hogei urtez segi
zuen bertan lanean eta
aldian aldian Ezkurrara

itzultzen zen eta beste-
ak oraindik ere bertan
segitzen du.

Gaur egun ere asko
diraatzerrira joanbeste

erremediorik ez duten
gazteak. Garai bateko-
ak bezalaxe, duintasu-
nez bizirauteko modua
lortzea dute helburu.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Matxitxulo aterpetxeak ere ederki hasi du bere ibilbidea.

KIROL EKINTZAK

Aizkora eta ahari talka apustu entzutetsuen
protagonista izan dira herriko kirolariak

TTIPI-TTAPA
Inongo zalantzarik gabe,

aizkoraapustuak izandirauso
ehizarekin batera, Ezkurrako
gazteenafiziorikgustukoenak.
Mikel Mindegia izan da herri-
kokirol ordezkari ezagunene-
takoa, baina aurretik, Fausto,
Joannes,Cañonetabesteha-
inbatek ere marka bikainak
lortu zituzten.

AnttonEspelosinekbere li-
buruan aipatzen duen apus-
tu bitxi bat ezin dugu aipatu
gabe utzi. 1802ko ekainaren
7an Hernanin jokatu zen. Bi
aizkolari etaapaizbatekneur-
tu zituzten indarrak. Ezkurra-
ko Ramon Elizalde eta Her-

nanikoAstigarragaaizkolariek
15na enbor moztu behar zi-
tuzten eta apaizak, aizkola-
riek lanak amaitu baino lehe-
nago bukatuko zuela meza
ematezeginzuenapustu.Ra-
mon Elizalde herritarra izan
zen irabazlea, 21 minutu be-
har izan zituen lanak buka-
tzeko. Astigarragak 23 minu-
tu behar izan zituen eta apai-
zak ere Elizaldek baino 2 mi-
nutu gehiago behar izan zitu-
en meza bukatzeko.

Aizkoraz gain, ahari talka-
rako ere afizio handia egon
zen Ezkurran. Famatua izan
zen 1980ko urtarrilaren 23an,
MigelJoakinNoblekDonezte-

benGipuzkoakoahari txapel-
dunaren aurka jokatu zuen
apustua. 324 kolpe eman be-
har izan zituen bere ahariak
eta biak txikituta bukatu zu-
ten proba. Oroigarri gisara,

animaliaren burezurra eta
apustuaren inguruko idatzia
gordetzen ditu Noblek etxe-
an.BereahariaNafarroako ira-
bazleaetaEuskadikoazpitxa-
pelduna izan zen.

ARG.: F. ETXEBERRIA
Migel Joakin Noble,

Nafarroako
txapeldun eta
Euskadiko
txapeldun
izan zen
ahariaren
buru azpian.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehen ere joan izan dira gazteak kanpora etorkizun bila.
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Zein abantaila dituzte
inplanteek?
Inplanteen gainean jar-
tzen ditugun hortzak
finkatuta gelditzen dira,
ez dira mugitzen jatera-
koan, erosotasun hand-
ia eta funtzionaltasuna
lortuz. Ez dira aldame-
neko hortzak kaltetzen
orain arte zubiekin ger-
tatzen zen modura. Es-
tetikoagoa da. Gainera,
ongi zainduz gero, bizi-
osorako irauten dute.
Zertarakoerabiltzendi-
ra?
Tratamenduaskodaude:
hortz bakarra galdu

duenarentzatedohortzik
gabeko masailezurren-
tzat.
Inplanteen gainean
jartzenditugunhortzak
finkoak al dira?
Orain gutxi arte aukera
bakarra ohiko protesi
e rauzgar r iak z i ren ,
pazienteakzituenhortze-
taneustenzirenak,baina
protesi horiek mugikor-
tasun arazoak dituzte.
Gaur egun inplanteekin
bi tratamendu daude,
protesi erauzgarria in-
plante gaineko euste
mekanikoarekin eta
protesi finkoa.Kirurgiae-

rraz baten bidez, protesi
erauzgarria sustrai arti-
fizialmoduanjarritakoin-
p lanteen ga inean
bermatuko da. Protesi
erauzgarriekin erosota-
sun handia lortzen da,
funtzionaltasuna eta es-
tetika.Protesifinkoarekin
inplante gainean jartzen
dugun hortz edo prote-
siafinkatutagelditzenda,
gaur egun All on 4 sis-
tema da deigarriena.
ZerdaAllon4sistema?
All on 4 teknikarekin in-
planteaketahortzakegun
bakar batean jartzen di-
ra, gainera teknika hau

hezur gutxi dituztenma-
sailezurrentzatapropose-
na da. Lehen saioan
ezartzendenhortzprote-
si mugiezina, tratamen-
dua bukatzean behin
betikoprotesifinkobatez
ordezkatuko da. Azken
protesi hau titaniozko
oinarriduna eta akrilikoa
izan daiteke, edo titanio
gaineanzeramikoa, inoiz
ezbezalakoestetikarekin.
Zein abantaila ditu
tratamenduak?
Merkea, lau inplante
bakarrik erabiltzen dire-
lako aho osoa osatzeko.
Azkarra, egun batetik

bestera jartzen ditugu-
lakohortzberriak.Finkoa,
protesiahezurreralotzen
delako, protesi erauzga-
rriei kalitatezko soluzioa
emanez.
Teknika berririk ba al
da?
Azkeneko teknika Bere-
halako Funtzioada.Honi
esker, hortz berriak edu-
kiditzakegukirurgiaegun
berean, hortz hauek be-
hin-behinekoakdira,akri-
likoak,lauedoseihilabete
pasa ondoren, zerami-
kazko hortz berriak ipin
daitezkeinplantegainean
betikoezarriz.Beste sis-
tema berri bat ere bada-
go, ordenagailuz bide-
ratutako Nobel Guide
kirurgia.
Zer da ordenagailuz
bideratutako kirurgia?
Nobel Guide teknologia
etaGidakirurgikoekin in-
planteak toki egokian jar
ditzakegu, modu erraz
eta seguruan.
Zerabantailaditutekni-
ka honek?
Nobel Guide tratamen-
dua ia ez da batere era-
sotzailea, ez du zauririk
sortzen, ez da punturik
emateneta, beraz, ezda
sendatzeko denborarik
behar.
Kirurgia mingarria da?
Ez,pazientegehienakez
dute ezer sentitzen eta
sendatze denboran ere
ez dute minik sentitzen.
Zer esango zenioke
protesi erauzgarriekin
arazoak dituzten per-
tsonei?
Gaur egun inplanteen
gainean jartzen diren
protesiak ez dute hortz-
itsasgarririk. Inplanteak
zure bizitza soziala ho-
betukodute,hobetosen-
titukozara.Erosotasuna,
funtzionaltasuna eta es-
tetika handiagoa lortuko
duzu.

Javier Etxaniz Schultz | Trento Hortz Klinika

«Trento klinikan irrifarrea berreskuratzeko
soluzio aurreratuenak ditugu zuretzat»
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TTIPI-TTAPA
Bilboko Kir ikiño

Abesbatzakkontzertua
eskainiko du azaroaren
16an, larunbateguerdi-
an elizan. Umore-Ona
Abesbatzak ere parte
hartuko du eta buka-
tzekokantaparebat el-
karrekin abestukoditu-
te.Ondorenkalez-kale,
tabernaz-taberna,kan-
tujira egingo dute baz-
kaltzeko ordua iritsi ar-

te.UmoreOnaelkartea-
renegunekoekitaldieta-
ko bat izanen da, baina
ez bakarra: pilota eta
futbitopartidak,dantza-
riak, afaria… Bezoera,
Baga, biga, higa euskal
musikaren ingurukohit-
zaldi musikatua eskai-
niko duteMikel Markez
eta Eñaut Elorrietak.

Azaroaren 22an,
bertsopoteoarenondo-
tik, Xalto Saria jokatu-

ko da eta 23an, Euska-
razbizinahidutherri las-

terketaplazan16:30ean
eta Nagore film-doku-

mentala19:30eanGan-
baran.

OSPAKIZUNAK � HILAREN 16AN

Bilboko Kirikiño
Abesbatza kantuz
ariko da Umore
Ona Egunean

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Herria ezagutzeko denboraldiko lehen mendi irteera egin dute
Umore ona elkarteak Herria ezagutuz ekimenean barruan beste mendi buelta
bat egin zuen urriaren 27an. Oraingoan Tartazu eta Alkainzurian auzoen barre-
na ibili ziren giro paregaberekin. Mendi buelatz gozatzeaz gain, bide batez,
Joxe Jabier Etxeberriaren eskutik mendi hauetatik garai batean mineral ugari
ateratzen zutela ikasi zuten. Hurrengo mendi buelta azaroaren 24ean izango
da, eta Azaro Kulturalarekin uztartu nahi izan dute eta horretarako mendiaz go-
zatzeaz gain, Goizuetan dauden kixulabe batzuk ikusiko dituzte.

Basarri eta
Uztapide
bertsotan aritu
ziren
inaugurazio
egunean

TTIPI-TTAPA
Aspaldixko ez zen

zereginhorretarakoera-
biltzen, baina 1959an
inauguratuzenzineabo-
taetabertangeldituden
orubean aparkalekua
egiteko asmoa du uda-
lak.

Informazio gehiegi-
rikezbadagoere,1959-
komaiatzaren3an inau-
guratu zen zinea. Bi
egunberanduagokoLa
VozdeEspañaegunka-
rian Basarrik sinatuta-
ko informazioan ageri
zenez, 12:30ean be-

deinkapenaemanzitza-
ion, Basarri bera eta
Uztapidearituzirenber-
tsotan eta arratsaldean
antzerki taldeak Victor
Garitaonaindiaren Itziar-

txo antzeslana taulara-
tu zuen. Zinea egitea-
ren ekimena parrokia-
rena izan omen zen,
udala,CementosRezo-
la, Compañía de Minas

eta bizilagunen lagun-
tzarekin. Geroztik, ha-
inbatpelikulabotaziren
eta Ez dok Amairu eta
bestehainbatartistapa-
satu dira zinetik.

GIZARTEA � 1959KO MAIATZAREN 3AN INAUGURATU ZEN ERAIKINA

Zinea bota dute eta ibilgailuentzat
aparkalekua eginen da orubean

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA
Urriko azken astean bota zuten garai bateko zinea.

100 urte bete
ditu Lubinekoak

Pertsonaia
Pilare ALBA LOIARTE

Azaroaren8anehunur-
tebetedituLubinensor-
tutako Pilarek. Irakas-
lekarreraeginzuenIru-
ñean, eta IturenetaEli-
zondon lan egin zuen
gerra aurretik. Familia
abertzalekoa izaki, ge-
rragaraianFrantziraal-
de egin behar izandu
zuen. Donibane Gara-
zin eskola eman zien
hemendikaldeeginda-
koenumeeri.Gerraon-
doren monja sartu zen
eta30baturteegonzen
Mungian (Bizkaia).
Monja izateari utzi eta
Bilboko hainbat Ikas-
tolatan andereño se-
gitu zuen 10 bat urtez.
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Ekimenak
mikrokontakizun
eta txio I.
lehiaketa jarri
du abian

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak, Nafarroako Ingu-
rumen arlokoBaliabide
Zentroarenbidez (CRA-
NA), eta tresna elektri-
koen eta elektronikoen
hondakinak (TEEH) ku-
deatzeko sistema inte-
gratuek,BaztangoUda-
la eta Bortziriak,Maler-
reka eta Mendialdeko
Mankomunitatearen la-
guntzarekin, abian jarri
dute “Jarraipena eman
haren historiari: Birzi-
klatu”kanpaina.Ekime-
nak saltokiak eta herri-
tarrak inplikatzen ditu
TEEhen gaikako bilke-
ta hobetzeko lanean.

TEEHak dira entxu-
fe, pila edo bateria bi-
dez dabiltzan edozein
tresna.Garrantzi handi-
koadabeharbezala ku-
deatzea edukiaren ara-
bera –substantzia toxi-
koak edo kutsagarriak
izaten dira–; gainera,
osagarri aunitz birzikla-
garriakdira.Beharbeza-
la kudeatu gabe bota-
tzenbadirazuzeneanza-
bortegira,arazobatsor-
tzen dute ingurumena-
rentzat, eta baliabideak
galtzen dira. Behar den
tokian uzten badira, or-
dea, elementukutsaga-
rriakateraetaziurtatzen
daberrizereerabilikodi-
relabirziklatutakokable,
pieza edo plastiko gisa.

GIZARTEA

GIZARTEA � ENTXUFE, PILA EDO BATERIA BIDEZ DABILEN EDOZEIN TRESNA BERRERABILIZ

“Jarraipena eman haren
historiari: Birziklatu” kanpainak
saltokiak eta herritarrak
inplikatzen ditu TEEHen bilketan

KANPAINAREKIN BAT EGIN DUTENAK
BAZTAN

Elizondoko Agozpe, Javier, Leiza
eta Electrónica del Baztan

etxetresnak.

BORTZIRIAK
Expert Bortziriak (Bera) eta Alzuri
eta Kaxerna etxetresnak (Lesaka).

MENDIALDEA
Etxe-tresnak (Leitza)
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LEITZALEITZA

Besta eta
aldarrikapena
eskutik egun
osoko
egitarauan

JM BARRIOLA
Torreaelkarteak, To-

rrea egun berezia anto-
latu du azaroaren 16an
larunbatean. Orain ar-
tean, Garagardo Pesta
egin ohi zen egun ho-
rretan, baina egun el-
karteak 35/02 epaiketa
delaetabiziduenegoe-
rarenondoriozegitaraua
osatzea erabaki dute.
Torrearensorreragogo-
ratu eta bidenabar libre
izateko aldarria eginaz.
Goizeko11:30ean, libre
txokoarekin, hau da,
umeentzako tailerrekin
emanen diete hasiera
ekitaldie. Ordu berean,
gazteetahelduentzako
jokoak ere antolatu di-
tuzte: “A fuerar” Fron-
tenis Txapelketak (ra-

ketaknorberakeraman),
futbolina, toka, ping
ponga... Parte hartzai-
leen artean ere sariak
bana tuko d i t uz te .
13:00ean Erraldoi eta
Buruhaundien kalejira
egingo da, txistulariek
lagunduta. 14:30ean
Garagardo Festaren
baitan bazkaria hasiko
da (TxartelakTorrensal-
gai). Garagardo berezi-
ak,saltxitxaketasahies-
kia dastatzeko aukera
izango da.Ondoren,
bazkalostemusikatuaz
gozatzekoaukera izan-
go dute Torreara berta-
ratzendirenek, zuzene-
koemanaldiaeskainiko
duelakoNats&Watstal-
deak. 19:00tan berriz,
manifestazioaabiatuko
da plazatik“Epaiketa
politikorik Ez, Torrea
Libre!” lelopean. Ilun-
tzeko 20:30etan, apari
merendua antolatu du-
te Torrean. Hirugiarrea,
saltxitxak... egongo di-
ra aukeran. Gaueko

23:00etan kontzertua
hasiko da, Nats &Wats
taldea izango da berri-
ro ere eszenatokian eta
hauek bukatzean DJa.
Horretaz gain, Torrea-
ren inguruko argazki
erakusketa ikusgai
egongodaostiraleta la-
runbatean.

GIZARTEA � EGUN OSOKO FESTA ANTOLATU DUTE

Torrea Libre
eguna ospatuko
dute azaroaren
16an

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA

VI.Mikologialdia ongi joan zen
Urriko azken astean ospatu zen mikologialdia eta ohi denez arrakasta handia
izan zuten antolatutako ekitaldiek. Herriak berak ere, soineko berezia jantzi zu-
en, dendetan onddo eta perretxikuen argazkiak eta apaingarriak jarri zituzten.
Larunbatean 20 lagun, haur eta heldu, mendira joan ziren , perretxiko ezberdi-
nak biltzera. Bildutakoak karrapera eraman eta arratsaldean hasi eta iluntzera
arte aritu ziren sailkapen lanetan. Inguruko aditu eta zaleak aritu ziren zeregin
horretan eta denera 110 espezie ezberdin bereizi zituzten. Beste urteetan bai-
no ale gutxixeago izan ziren, mendiak lehor xamarrak zeudelako, baina tarte-
an desagertzeko zorian dauden edo nekez topatzen diren aleak ere baziren.
Igandean amaiera borobila eman zitzaion Mikologialdiari. Urtero bezalaxe, as-
tean zehar bildutakoak erakusgai jarri ziren plazako karrapean, bakoitzaren ize-
na eta jan zitekeen edo ez argi zehaztuz. Pintxoak ere jarri ziren salgai eta ar-
rakasta handia izan zuten. Eskolako haurrek egindako marrazkiak eta eskulan
bereziak ere, plazan ikusgai egon ziren egun guztian zehar eta eguardira arte
eskulan tailerretan ere herriko gaztetxoenak gogotsu aritu ziren lanean.

Ba al zenekien
Azken 34 urtean bake epaile kargua bete du-
en Martin Mujika Astibia leitzarrak kargua u-
tzi duela, 86 urterekin. Bere lekukoa Izaskun
Iparragirre Baleztena gazteak hartu du azken
batzarrean.Betebeharkodituen zereginenar-
tean, heriotz eta jaiotzen erregistroa, entitate
txikikoarazo legalakmoldatu,kontziliazioak…

?

GIZARTEA

Bigarren eskuko azoka azaroaren 30ean
JM BARRIOLA
«Kontsumismoari eta krisiari au-

rre egin, denon arteko berdintasuna
bultzatu, eta herritar guztien parte
hartzeabultzatzeko»asmoz,bigarren
eskukoazokaegingoduteazaroaren
30ean. Eguraldiaren arabera, udale-
txeko karrapean edo eskolako jan-
gelanjarrikodituztepostuak11:00eta-
tik13:30eraeta17:00etatik19:00eta-
ra. Ekimena bultzatzeko taldea osa-
tu dute udaleko ordezkariek, eskola-

kogurasoelkartekoeketazenbaitgu-
rasok.Jostailuak, liburuak,mahai-jo-
koak, DVDak, mozorroak… eraman
litezkeazokarakoetaproduktuakaza-
roaren 11tik 16ra bilduko dira uda-
letxeko karrapeko tabernan. Azokan
ateratzen den dirua, Erleta eskolako
DenokBatGuraso Elkarteari eta Lei-
tzako elikagaien bankuari emanen
zaie, erdi bana. Herritarrei parte har-
tzeraetaproduktuakekartzeraanima-
tzeko deia egin diete antolatzaileek.
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GIZARTEA � AZAROAREN 4AN

Bost urteko espetxe zigorra
ezarri diote Jone Lozanori
55 lagun joan
ziren Parisera
epaiketa
egunean

Juana Mari SAIZAR
Azaroaren 4an, egu-

erdiko ordubi eta erdi-
ak inguruan hasi zen
Aresokogaztearenaur-
kako epaiketa. Babesa
ematekoasmoz Areso,
Leitzaeta ingurukoher-
rietakosenideeta lagu-
nak, denera 55 lagune-
ko taldea,bertaratuba-
itzen Parisera babesa
emateko asmoz. ETA-
kokide izatea leporatu-
ta fiskalak sei urteko
espetxe zigorra eskatu
bazuen ere, azkenean
epaileakbosturteanut-
z i zuen kondena .
2011ko martxoan atx-
ilotu zuten Jone eta da-
goenekobiurteetazort-
zi hilabete daramatza
espetxean. Horregatik,
epailearen erabakia
«oso pozik» hartu dute
bere ingurukoekkonde-
na erdia baino gehiago
dagoeneko betea due-

nez, «Jone sarri etxean
ikusteko esperantza»
dutelako.

Azaroaren 25eko
ekitaldiak

Genero Indarkeria-
renAurkakoegunaAre-
son ere ospatuko da.
Hala, azaroaren 25ean,
astelehenean, i lun-
tzeanudaletxe gaineko
solairuan Nagore peli-
kula ikusteko aukera

izangoda.Ondorenani-
matzen direnen artean
afari autogestionatua
egingo da, pelikula de-
nen artean komenta-
tzeko aukera edukiz.

Fruta gosaritarako
BesteurtebatezNa-

farroako Gobernuak
ikasturte osoan zehar
frutabidalikoduAreso-
ko Nazabal Eskolara.
Aurrekourteetakoarra-

kasta ikusita, eskolako
ordezkariekeskariaegin
eta aurten ere onartu
egindute.Hala,haurrek
gosaltzeko jangoduten
fruta dohainik jasoko
dute. Kanpainaren hel-
burua haurrek fruta
ezberdinakezagutueta
dastatzeaz gain elika-
dura osasuntsua bul-
tzatzea da. Eskolak eta
gurasoek gustora jaso
dute berria.

ARGAZKIA: UR ALGUERO
Parisko udaletxearen aurrean kontzentrazioa egin zuten epaiketara joandako lagunek.

Amazabal,
Arekozubi
ondoan eta
Patxi Arrazolan

TTIPI-TTAPA
MendialdeaManko-

munitateakLeitzakohi-

ru auzotan jarri ditu au-
zokonpostaegitekogu-
neak. Amazabal, Are-
kozubi ondoan, eta Pa-
txiArrazolan.Guztira26
familiakemanzuten ize-
na esperientzi honetan
parte hartzeko. Orain
ikastaroak antolatuko
dira eta inguruetan izan

daitezken kezkak, argi-
tzekobilerak eginendi-
raere.Horretazgain,ur-
te batez jarraipen zo-
rrotza eginen da, Ver-
mican enpresako aditu
baten aldetik, ongi egi-
ten dela ziurtatzeko.
Gutxinaka Mendialdea
Mankomunitate osoan

zabaldukodira horrela-
ko guneak. Hondakin
organikoaberbalorizat-
zeko bidea hartuz eta
garraiatzeak suposa-
tzen duen sostengarri-

tasun eza saihestuz.
Horrela Europako hon-
dakinen inguruko lege-
diak ezartzen dituen
arauak betetzeko urra-
tsak ematen ari dira.

INGURUGIROA � HOGEITA SEI FAMILIK PARTE HARTUKO DUTE ORAINGOZ

Auzo konposta egiteko hiru
gune prestatu dituzte Leitzan

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Areko zubiaren ondoko auzo konpostarako gune berria.

GIZARTE ZERBITZUAK

Gaixoak etxean
nola zaindu
ikasteko hitzaldia
antolatu dute
azaroaren 21ean
JM BARRIOLA

Leitzaldeko Gizar-
te zerbitzuek gaixoak
etxeannolazaindube-
hardirenazaltzekohi-
tzaldia antolatu dute,
azaroaren 21ean. Bi
orduko iraupena izan-
go du h i t za ld i ak ,
15:30etik17:30eraeta
Leitzako udaletxeko
lehenengo soilaruan
izangoda.Bertaratzen
direnek egunerokoan
ohikoak diren egoera
etazalantzei errazago
aurre egiteko aholku-
ak jasoko dituzte Ain-
tzane Mariezkurrena
erizainaren eskutik.
Landuko diren gaien
artean erizaintza arlo-
ko oinarrizko zainke-
ta, nutrizioa, gaixoa
mugitzeko teknikak,
eskarei aurre hartze-
ko jarraibideak... izan-
go dira. Herritar orori
zuzendua dagoen hi-
tzaldia da, gaixoren
bat etxean zaintzea
egokitu zaienentzat
edota gaian interesa
dutenentzat egokia.
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Donibane eta
Orreaga artean
ibili ziren
urriaren 28an

Fernando ETXEBERRIA
Donejakue bidea,

osorik egitetik hurbila-
go daude Arkupeak El-
karteko zenbait kide.
Apurka apurka ari dira
bideaosatzen eta 2013
urtean, sei etapa bete-
tzeaaurreikusi zutenur-
te hasieran. Aurreikus-
penak bete zituzten eta
antza, ez zitzaizkien in-
darrakagortuseigarren
etapa bukatzean, ber-
tze bat egitea erabaki
baitzuten. Hala, urria-
ren28an, DonibaneGa-
razi eta Orreaga arteko
bidea egin zuten. Goi-
zeko 08:30ean abiatu
zen hogei laguneko tal-
dea Donibaneko eliza-
tik. Eguraldi bikaina zu-
ten, nahiz eta batzue-
tan haizeak gogor jo.
1.200 metroko desni-
bela igo zuten eta nor-
maladenez, taldetxoak
osatzen joan ziren, ba-
koitzak ibilbidea bere
erritmoraeginez. Arku-
peak Elkarteko batzuk
2014an aurreikusi dute
falta zaien ibilbidearen
zatia egitea eta bertze
batzuek berriz, lasaia-
go egin eta bi urtean
osatuko dute bidea.

Erretiratuen
manifestazioa
Iruñean

Urriaren24an jende-
tza bildu zen Iruñean
pentsio duinak aldarri-
katzeko asmoz. Tarte-

an izan ziren Arkupeak
elkarteko ordezkariak
ere. Gobernuak propo-
satzen dituen neurriek
pentsioetan izango du-
ten eraginari buruz hi-
tzaldi bat entzun zuten
aurrena eta gero kalera
atera ziren manifesta-
zioa PPren egoitza au-
rrean bukatuz.

Zoritxarrez, asko di-
ra oraindik gobernuak
egiten duen propagan-
da faltsuaz ohartzen ez
direnak. Pentsioak %
0,25 igokodituzteladio-
te,bainaKPIaren%2ko
igoerazezduteaipame-
nikegiten.Erdizkaesan-
dako egia, gezur bihur-
tzen da. Izan ere, 1.200
euroko pentsioa duen
erretiratuak, %15-20
gutxiago jasokodu, ze-
hazki 1.025 euro. Mu-
rrizketa honi gehitu be-
harzaioegunNafarroa-
ko 6.000 etxeetan sar-
tzen den diru iturri ba-
karrapentsiodunensol-
data izatea,29.360alar-
gunek 390,70 euroko
soldata jasotzea… Ge-
roz eta ozenago entzu-
ten dira herritarren ke-
xak eta pentsiodunen
alderdi politiko bat sor-
tzea ere burutan dara-
bilte askok, bizi osoan
zehar lanean aritu dire-
nen oinarrizko eskubi-
deak errespetatzeko.

Azkeneko bidaiak
Urriaren 31n 127

bazkide joan ziren Lo-
dosara. Aurreko urtee-
kin alderatuta, aldake-
takegonzirenegitarau-
an. Orain artean, Liza-
rran gelditzen ziren go-
saltzeko eta ondoren

Lodosakopiper fabrika
bisitatzen zuten. Aur-
ten, Lizarran barna ibi-
laldiaegineta txokoeta
monumentuak bisita-
tzekoaukera izanzuten
gidari baten laguntzaz.
Horren ondotik, piper
fabrikara bisita egin eta
gero Larriongo jatetxe-
ra joan ziren bazkal-
tzera. Bazkari bikaina
dastatu zuten eta ohi-
koa denez, Joseanek

jarri zionmusikaukitua.
Denboraldiariamaie-

raemateko,hegazkine-
ra igo eta urrutira joan
direnak ere izan dira.
Azaroaren4an29bazki-
de Kanariar Uharteeta-
ra abiatu ziren eta aza-
roaren10eanberriz, 12
bazkideMachuPicchu-
ra joan ziren. Orain da-
torrenurtearibegira jar-
tzeko garaia iritsi da.
2014urterako lehenen-

go proposamenak egi-
ten hasi da jendea eta
Argentina, Europa, Ka-
talunia,Tarazona,Zara-
goza… aipatu dituzte
besteakbeste.Bertizko
instalazio berriak bisi-
tatzeko interesaerepla-
zaratu dute. Eta orain
artean bezalaxe, mota
guztietako ikastaroek
leku garrantzitsua be-
teko dute Arkupeak el-
karteko eskaintzan.

ELKARTEAK � ARKUPEAK-EKO MENDIZALEAK

Donejakue Bideko
aurtengo etapak
osatu dituzte

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkartekoak Iruñean pentsio duinen alde egindako mobilizazioetan. Eskuinekoan
berriz, Lodosako piper fabrikara egindako bisitan.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkartekoak Donejakue Bidean.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Hasi berria den Memoria tailerrean taldetxoa bildu da eta ariketak eginez ederki pasatzen
dute memoria landuz.
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GIZARTEA � AZAROAREN 25EAN

Emakumeenganako
indarkeria
ezabatzeko
egunaren inguruan
hainbat ekitaldi
antolatu dituzte
Emagin taldeko
Idoia Trenor-ek
heziketari
buruzko
solasaldia
eskainiko du
hilaren 14an
Arizkunenean

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 25ean

Emakumeenganako in-
darkeriaezabatzekona-
zioarteko eguna dela
eta, aurten ere hainbat
ekitaldi antolatu ditu
Baztango Udalak.

Azaroaren 14an, or-
tzegun arratsaldeko
7etan, Berdintasunean
hezitzen al ditugu hau-
rrak? solasaldia eskai-
niko du Emagin talde-
ko Idoia Trenor-ek Ariz-
kunenean,Berdintasun
Batzordeak eta Kultur
Batzordeak antolatua.

Azaroaren 21ean,
Emakumeak historian
solasaldia eskainikodu
NoraSalbotx-ek20:00-
etanArizkunenean,Ber-
dintasun Batzordeak
antolatua.

Azaroaren25ean,as-
telehen eguerdian, el-
karretaratzeaeginenda

Elizondokoplazan,Ber-
dintasunak indarkeria
ezabatzendu izenburu-
pean.Akitzeko,azaroa-

ren 28an, ortzegunare-
kin, Alardearen seme-
alabakdokumentalaes-
kainiko dute 19:00etan

Arizkunenean, Berdin-
tasun Batzordeak eta
Kultur Batzordeak an-
tolatua.

UTZITAKO ARGAZKIAK

7 emakumek eta 6 gizonezkok Joskintza tailerra egin dute
Baztango Enplegu Babestuaren programaren baitan
Hezkuntza eta Gizarte Zerbitzuetako Sailak bultzatutako Enplegu babestuaren
programaren barrenean, joskintza tailerra antolatu zuten. Enplegu babestuaren
helburua lan munduan txertatzeko gaitasunak garatzea denez, tailer honen bi-
dez pertsona horien formakuntza eta trebetasunak landu dituzte. Gaur egungo
murrizketak direla eta, enplegubabestuaren finantziazioan formakuntzarakopar-
tidak ere arrunt murriztuta geratu dira. Hala ere, eta horren garrantzia aintzat har-
turik, aurten ahalegin bereziak egin dituzte Baztanen horrelako ekintzak buru-
tzeko. Hori dela eta, duela hilabete batzuk udal langileendako antolatuta zego-
en motozerra erabileraren tailer batean lan babestuko hainbat langilek ere parte
hartu zuten. Horren ondotik joskintza tailerrari bide eman zioten. Tailerreko lane-
tako bat, Iruritako eskolako gortinak egitea izan zen. Izan ere, enplegu babestu-
ko eguneroko jardunak, herrietako karrika eta mendietako mantenua edo eraikin
publikoen mantenua izaten dira, bertzeak bertze. «Horiekin batera formakuntza
jardunak baliagarriak eta beharrezkoak direla deritzogu», aipatu diguMaite Otei-
za, Baztango hezkuntza eta gizarte zerbitzuetako zinegotziak. Denera, tailer ho-
netan 13 pertsonak parte hartu zuten, 7 emakumezkok eta 6 gizasemek.
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«Garaipena
ospatzeko»
herri afaria eta
gaualdia
antolatu dituzte
Elizondoko
Gaztetxean
hilaren 23an

TTIPI-TTAPA
Aroztegia eta gero

zer? taldeakAroztegia-
ko «proiektu urbanisti-
ko-espekulatzaileagel-
diarazi duela» jakinara-
zi nahi izan du pren-
tsaurrean. Nafarroako
Auzitegi Nagusiak el-
karteak aurkeztutako
errekurtsoaontzateman
etaaitzinekoudalaketa
NafarroakoGobernuak
onartutakoUdalPlana-
ren aldaketa bertanbe-
hera utzi du, horrela,
Aroztegiako lurren kali-
fikazio-aldaketa bertan
behera utziz. «Arozte-
giako proiektua ez da
egiten ahal; jokaldi es-
pekulatzaileagelditudu-
gu.Zorionak, lekarozta-
rrak; zorionak baztan-
darrak» diote.

Lehendabiziko mo-
mentutik lekaroztarren
eta baztandarren gehi-
engoaproiektuespeku-
latzaile honen aurka
agertu dela ere aipatu
zuten agerraldian. Ha-
la ere, «herri galdeketa-
ren eta herritarren aur-

kakotasunarengainetik
lehengoBaztangoUda-
lak, Nafarroako Gober-
nuak eta egunkari ba-
tzuetakokazetariekPa-
laciodeAroztegiako in-
teres espekulatzaileei
amen erran diete. Bo-
tere egitura hori guztia
garaitudugu», jakinara-
zi dute prentsaurrean.

Proiektua geldiarazi
duen epaiari buruz, le-
henengo momentutik,
Lekarozko Herriak ha-
sieranetaAroztegiaeta
gero zer? taldeak gero,
behin eta behin jakina-
razi eta salatu dutena:
Aroztegiakobaso-lurre-
tan sutea izana zela eta
legeak argi eta garbi
dioela sua izandako lu-
rren kalifikazioa ez de-
la hogeita hamar urtez
aldatzen ahal. Modu
horretan, Aroztegia eta
Gerozer? taldearenus-
tez, «lehengoBaztango

udalak eta Nafarroako
Gobernuakmoduguztiz
axolagabean jokatudu-
te prozesu guztia alfe-
rrik aitzinerat egitera u-
tziz, administrazio pu-
blikoari dagokion joka-
bidearduratsuaribizka-
rra emanik».

Alta, proiektuaren
aurkakoargudioakber-
tzelakoak ziren eta dira
taldearen arabera, ez
sutearena: «Aroztegia-
koa oraingo krisiaren

muinean dagoen proi-
ektu urbanistiko-espe-
kulatzailea zela, gaue-
tik egunera40hektarea
lurzoruurbanizaezinur-
banizagarribihurtzenzi-
tuela,nahizetaUdalPla-
nean nahi bertze lurzo-
ru urbanizagarri egon;
Baztango bizitegi be-
harrarekin deus ikuste-
korik ez duen etxeketa
egitea aurrikusten zue-
la; praktikan Baztanen
herri berriaeginen luke-

tela,hamaseigarrenhe-
rria hain zuzen; nekazal
lurrei buruzko presioa
handituko lukeela…Ho-
ri guztia zen proiektua
gelditu dugu».

Akitzeko, garaipen
hau ospatzeko heldu
denazaroaren23anEli-
zondoko gaztetxean
herri-afariaetagaualdia
antolatudituzteeta,ber-
tara, garaipena ospatu
nahidutenguztiakgon-
bidatu nahi dituzte.

GIZARTEA � LEKAROZKO AROZTEGIAKO EGITASMOA

Proiektua
geldiarazi duela
jakinarazi du
Aroztegia eta
gero zer? taldeak

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

1.600 kilo sagar jo dituzte Kirikoketa Egunean
Kirikoketa bestaren hamalaugarren edizioa ospatu zen azaroaren 2an Arizku-
nen, Jo ala Jo Kultur Taldeak antolatua. Gamioxarreko dolarean gerora sagar-
doa bihurtuko den sagarra jo zen, 1.600 kilo inguru, eta horren inguruan hain-
bat ospakizun egin ziren. Sagarrarentzat ez da urte ona izan aurtengoa, uda-
berri euritsuaetaaukeraneguzki eskasko izanbaita.Halere,Baztangosagastie-
tatik 1.600 kilo eraman zituzten Gamioxarrera eta kirikoketa erritmora jo zituz-
ten Jo ala Jo taldekoek. Jendetza handia bildu zen, Baztango sagardoen das-
tatzea ere egin baitzen, enologo baten, botaniko baten eta bi sagardogileren
laguntzarekin. Nafarroako Dolarea Sagardo Elkarteko sagardoak ere izan ziren
probatzeko, baita eskulangileen produktuak ikusteko eta erosteko aukera ere.
Dena musika eta dantzekin ongi hornitua, eta herri bazkari dotorea akitzeko.



Emakume eta
gizasemeek
plazetan
elkarrekin
dantzatu dutela
dio oharrean

TTIPI-TTAPA
PlazaraDantzara tal-

dea kontent agertu da
uda honetan Baztango
herriezberdinetanema-
kume eta gizasemeak
elkarrekindantzaraate-
ra direlako. «Gaur, ma-
muakmamu,bestaber-
dinzaleagoak bizi ahal
izan ditugu. Gaur, ma-
muakmamu,elkartasun
kolorea darie plazei»,
dioteprentsaoharrean.

Hortaz, zor ionak
eman nahi izan dizkie-
tebestabatzorde, dan-
bolin nahusi, alkate, zi-
negotzi, kargodun,mu-
tildantzari, ikusle, etxe-
koandre, dantza maisu

eta maistra, haur eta
gazte, soinulari, lagun,
guraso, heldudenurte-
annibaitapentsatudue-
nari, kanpotik etorrita-
ko dantzari eta dantza-
zale, artikulu eta karta
egileei,orokorreanBaz-
tan osoa zoriondu nahi
izan dute: «Gaur sepia
koloreko argazki zaha-
rrakbereakegindu,gaur
aunitz garelako, plaze-
tankoloreakbezainber-
tze».
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Javier Igoa lesakarrak irabazi du Elizondoko margo lehiaketa
Elizondoko Kasinoak eta Jorge Oteiza Museo Etnografikoak margo lehiaketa
antolatu dute lehen aldiz. Urriaren 28an egindako lehiaketan hamasei margo-
larik parte hartu zuten eta horien artean Javier Igoa Alzugarai lesakarra nagu-
situ zen. Igoak gisa honetako lehiaketa aunitzetan hartu du parte eta irabazi
ere egin ditu batzuk, Azagra, Oibar eta Beasainen, erraterako. Jose Mari Ape-
zetxea, Ana Mari Marin, Tomas Sobrino, Jesus Sanz, Jose Mari Olaetxea eta
Eduardo Zubikoak osatutako epaimahaiak 13 puntu eman zizkion Igoari. Bi-
garren postua, 12 punturekin, San Martin de Unxeko Jesus Ukarrentzat izan
zen. Albert Sesma hirugarren izan zen (6 puntu), Itziar Muñoz laugarren (5 pun-
tu) eta Jokin Telleria bosgarren (2 puntu). Kasinon prestatutako bazkari ede -
rrarekin akitu zen Elizondoko lehen margo lehiaketa.

GIZARTEA � «BESTA BERDINZALEAGOAK IZAN DIRA»

Mutildantzen afera
dela-eta
baztandarrak
zoriondu ditu
Plazara Dantzarak

TTIPI-TTAPA
Xauli adimen desgaitasune-

rako aisialdiko klubak bere ja -
rraipena arriskuan ikusten du,
administrazio publikoetatik etor -
tzen zen dirua murriztu baita eta
Banca Civicaren “Zuk hautatu,
zuk erabaki” programatik bazter-
tua izan da, honetara heldu dai-

tezkeen erakundeen ezaugarri-
ak aldatzeagatik.  Urteko 12.000
euro inguruko aurrekontua jar-
dueren garapenerako erabiltzen
da guztiz, pertsona arduradu-
nek boluntario bezala lan egi-
ten baitute inongo diru saririk
jaso gabe bere lanagatik. 

Azkeneko 12 urte hauetan

bezala funtzionatu ahal izateko,
zenbait kanpaina martxan jarri
dira dirua eta egoeraren berri
zabaltzea lortzeko, beraien ar-
tean Ana Mari Marin margolari
ezagunak eskuzabalki emanda-
ko akuarela baten zozketan par-
te hartu ahal izateko txartel ba -
tzuen salmenta. Zozketa Elizon-
doko feria egunean egin zen eta
zenbaki sariduna 922a izan zen.  

Saritua Xauliko kideekin ha -
rremanetan jar daiteke koadroa
jaso ahal izateko. 

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Plazara Dantzara taldeko kideak kontent daude baztandarrek emandako erantzunarekin.

ADIMEN DESGAITASUNERAKO AISIALDIKO KLUBA

Etorkizuna arriskuan ikusten du Xaulik eta Ana
Mari Marinek emandako margolana zozketatu du
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HEZKUNTZA � PROTESTAK ESKOLAZ ESKOLA

LOMCEren kontra
agertu dira
herrietako
eskoletan
Eskola
guzietan
kanpainaren
logotipoa osatu
dute

TTIPI-TTAPA
LOMCEri ez! Kanpai-

na egin dute Urdazubi-
Zuga r r amurd i  e t a
Baztango herrietako es-
koletan

Urriaren 21ean, Iru-
ritako Erreboteko Esko-
lan, pankarta tailerra

egin zuten eta bere lo-
goa osatu zuten,denak
beltzez jantziak.

Urriaren 24an, herriz
herri, eskola bakoitze-
ko logoa osatu zuten eta
bertze elkarretaratzeak
ere egin zituzten, Iruñe-
ko manifestazioan par-
te hartzeaz gain.

Urriaren 31n, elkar-
retaratzeak egin zituzten
eskola guztietan eta
akitzeko, azaroaren 7an,
LOMCEri buruzko bil-
kura informatiboak egin
zituzten gurasoendako.

UTZITAKO ARGAZKIAK

LOMCEren kontrako protesta eskolaz eskola egin da. Ezker-eskuin eta goitik beheiti, Oronoz,
Zugarramurdi, ZIga eta Azpilkuetako eskoletan egindako agerraldiak.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Giro ederra izan zen Elizondoko ferietan
Udazkeneko feria egun ederra ospatu zuten Elizondon urriaren 25ean. Ardi,
zaldi eta behi azienda aunitz plazaratu zuten eta karriketako salmenta postu-
ak ere ugari izan ziren, dena udazkeneko eguzki goxoarekin lagundua.

GURASO ESKOLA URDAZUBI-ZUGARRAMURDIN

Drogen kontsumo prebentzio saioak
egiten ari dira azaroko ortzegunetan
TTIPI-TTAPA
Azaroko ortzegunetan Urdazubi eta Zugarramur-
diko gurasoei bideraturiko kontsumo prebentzio
saioak egiten ari dira. Bi herrietako gizarte zer-
bitzuko teknikariek zonaldeko beharrak aztertu
ondoren martxan jarritako egitasmoa da. Hego-
ak elkarteak ematen ditu saioak, 17:00etatik
19:00etara Urdazubiko eskolan. Saioetan droga-
en inguruko informazioa lantzen dute parte-hartzai-
leen zalantza eta beldurrak argituz.
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SENPERE

HISTORIA � URDAZURIKO GUDAK ETA OKUPAZIOA

1813an xuxen zer gertatu
zen Urdazuri aldean azaldu
du Eneko Bidegainek
50 lagun bildu
ziren
Larraldeako
hitzaldi
mamitsuan

Franck DOLOSOR
1813an izan ziren

gertakarien inguruko os-
pakizunek zer erran
haundia piztu dute he -
rrian. Alde batetik, gu-
titan ikusten den mun-
dua bildu zen irail hon-
darrean Urdazuriko gu-
den berrehungarren ur-
temugaren antzezpen
egunean. Frantzia, Es-
painia eta Inglaterrako
armadako soldaduen
orduko uniformeak era-
kutsi zituzten Jakintza
elkartekoek, zonbait he -
rritarrek eta herriko etxe-
ak apailatu zituzten des-
filean. Ahatik, Lapurdi
1609 elkarteak ez zuen
begi onez ikusi kome-

morazioa gisa hortan
egitea orduko senper-
tarren sofrikarioa ez bai -
tzen aski edo batere go-
goratu bere ustez. 200
urte geroago herritarrak
argitzeko xedearekin,
Napoleonen armadak
orduan egin gehiegike-
rien berri eman du La -
rraldean Eneko Bidega-
in kazetari eta komuni-
kazio irakasleak. 50 la-
gun bildu ziren hitzaldi
mamitsua entzuteko eta
hantxe jakin zen Fran -
tziako armadak Euskal
Herria bipildu zuela. Na-
poleonek Europa osoa
menperatu nahi zuen
eta Espainia anaiari
eman zion baina 1808an
altxamenduak hasi zi-
ren penintsulan. Gibe-
lerat egin behar izan zu-
ten zonbait gatazka eta
sarraski eginez bidean
Sorauren, Donostia, San
Martzial edo berdin Be-
ran. 

«HERRITARREN ETSAIAK»
Gero armada Lapur-

din egon zen sei hilabe-
tez eta hor ziren 50.000
soldaduek ez zituzten
batere ongi artatu hor
bizi zirenak. Janariak eta
on  t asun  ha r t zeak ,
ohoin  tzak edo bortxake-
tak, denetik gertatu zen.
35 labe erabiltzen zi-
tuzten 1.200 ogi egite-
ko egunero. Sarako or-
duko auzapezak erran
zuen «herritarren etsai -
ak» zirela soldadu hori -
ek. 1813ko hazilaren
17an, 15 soldadu Ange -
lu ko herriko etxerat sar-
tu ziren eta dena eba tsi
eta xehatu zutela oroi -
tarazi zuen Bidegainek. 

Bertzalde, “okupa-
zioaz” aspertuak bai tzi -
ren zenbait lapurta rrek
desertore izatea delibe-
ratu zuten. Giro nahasi -
a ikusirik, Euskal Herri -
rat heldu zelarik Welling -
tonek zuhurtziaz jokatu

zuen lapurta rrak lasai-
tu nahian eta herrita rrek
salbatzailea bezala iku-
si zuten maiz. Bere xe-
deen berri emateko agi-
ria plazaratu zuen fran -
tsesez eta euskaraz! 

Oro har, garai la tza
bizi izan zuten lapurta -
rrek. Artxiboek diote ohi
baino hil gehiago izan
zela garai hortan. Ainho -
an etxe gehienak xeha-
tu zituzten, Saran 105

etxe erre, Uztaritzen 12
zubi bota eta Kanbon
10 etxeri su eman zie-
ten. Lapurdi 1609 elkar-
teari ez zitzaion gusta-
tu milita rren desfileak
ikustea karrika nagusi-
an eta herritarren sufri-
mendua hain guti aipa -
tzea. Eneko Bidegainen
eta bertze batzuen min -
tzaldiei esker makurra
xuxendu delakoan dau-
de euskaltzaleak.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Wellington dukearen erretratua Francisco Goya margolari-
aren eskutik Londresko Gallery National erakustokian. 

DATUA

4.000
HILDAKO GEHIAGO
izan ziren Lapurdin
usaian baino 1813-

1814 urteetan, frantses
armadak egin izigarriko
desmasien ondotik,
baita bertze etsaien
okupazioagatik ere.

ARGAZKIA: MICHEL MENDIBURU
Senperen bezala, Kanboko solasaldian ere jendetza bildu zen historiaren berri jakitera.



Arratsaldeko
5etan kantaldia
eskainiko dute
Saiberri eta
Erlautza
taldeek
kaperan

Joana GERENDIAIN
Santa Katalinaren

besta azaroaren 24 ean,
igandearekin ospatuko
da Saran.  Meza 10:30 -
ean emana izanen da
Santa Katalinako kape-
ran. 11:30Ean auzoko
aperitifa eginen da eta
ondotik tripotx jatea, Ba-
ratxartea ostatuan usa-

ian bezala. Arratsalde-
ko 5etan kantaldiaz go-
zatzeko aukera izanen
da kaperan, Saiberri tal-
de saratarra eta Erlau -
tza taldeak entzuten
ahalko dira. Kantaldira-
ko sartzea 5 eurotan da. 

Tripotxentzat tokiak
erreserbatu behar dira
05.59.54.20.48 zenba-
kira deituz.

Eguberriko
merkatua

Urtero bezala San
Josepe eskolak bere
eguberriko merkatua
antolatzen du plazan.
Merkatu ttipi hori egun
osoko instalatua da eta

eskolako burasoek
ekoiztutako objektu, bi -
txi eta bertze ainitz gau-
za erosten ahal dira.

Mus eta Poker
txapelketa

Eguberriko merkatu-
an itzuli bat egin eta na-
hi baldin baduzue kar-
tetan aritu, eskola pu-
blikoak mus eta poker
txapelketa bat antola -
tzen du. Txapelketa
arra tseko 7etan hasiko

da Omordiako gelan,
bertan jaten eta edaten
ahalko da. Izenak emai-
teko 06.31.21.57.92
zenbakira deitu behar
da.

Jabe berriak
trinketean

Joan den urriaren
15etik Céline eta Fré-
déric Barrenechek Aña
Dutournier-en segida
hartu dute Pleka trinke-
tean. Dudarik gabe trin-

ketaren aktibitatea se-
giduko dute, berrikun -
tza batekin egunero ja-
teko aukera izanen da. 

Astelehentik ostira-
lera eguerditan langile-
endako bazkariak pro-
posatuak izanen dira eta
gauetan plater konbi-
natuak, asteburuetan al-
diz sagardotegi menu
bat proposatua izanen
da. Bikote honen hel-
burua trinketa beti bi-
ziaraztea da.
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SARA

OSPAKIZUNAK � KAPERAN KANTALDIA

Santa
Katalinaren
besta ospatuko
da hilaren 24an

ARGAZKIA: JEAN POUYET
Céline eta Fréderick Barrenechek hartu dute Pleka trinketeko ardura.



HERRIZ HERRI | 63
ttipi-ttapa | 602 zk.

2013.11.14

HERIOTZAK
Fermin Etxekolonea Makuso, Zubie-
takoa, irailaren 7an, 86 urte.
Isabel Etxenike Ariztia, Erratzukoa,
urriaren 22an, 81 urte.
Florencia Aginaga Etxeberria, Elizon-
dokoa, urriaren 23an, 96 urte.
Ignacio Ganboa Arretxea, Sunbilla-
koa, urriaren 25ean, 81 urte.
Martin Biurrarena Lukanbio, Aran-
tzakoa, urriaren 26an, 76 urte.
Juan Martin Iriarte Gamio, Narbarte-
koa, urriaren 27an, 81 urte.
Pilar Olaetxea Ubiria, Lesakakoa, urria-
ren 28an, 92 urte.
Lina Matxikote Irigoien, Igantzikoa,
urriaren 28an, 62 urte.
Justo Urkijo Bizkarguenaga, Lesa-
kakoa, urriaren 28an, 98 urte.
Jose Leiza Barrenetxea, Leitzakoa,
urriaren 28an, 79 urte.
Maria Josefa Zumeta Petite, Elizon-
dokoa, urriaren 30ean, 94 urte.
Evaristo Ansorena Ros, Sunbillan,
azaroaren 3an, 70 urte.
Prudentxi Indakotxea Telletxea, El-
gorriagakoa, azaroaren 3an, 93 urte.
Isabel Iparragirre Apezetxea, Aran-
tzakoa, azaroaren 1ean, 78 urte.
Francisco Baraibar Pellejero, Areso-
koa, azaroaren 4an, 88 urte.
Laurent Pierre Hyriarte, Sarakoa, urria-
ren 19an, 43 urte.

Gexan Petrikorena Salbotx, Elizon-
dokoa, urriaren 28an.
Ekhi Etxeberria Irastortza, Goizueta-
koa, urriaren 24an.
Iker Zozaia Ayechu, Lesakakoa, urria-
ren 28an.
Aitor Cebolla Fagoaga, Lesakakoa,
urriaren 28an.
Waira Agueda Etxebeste, Etxalarkoa,
urriaren 11n.
Aimar Bertiz Babaze, Sunbillakoa,
urriaren 22an.
Jone Bertiz Ariztegi, Sunbillakoa, aza-
roaren 3an.
Martina Martinez Iturralde, Donezte-
bekoa, urriaren 29an.
Jokin Lagrenade, Sarakoa, urriaren
24ean.
Ellande Sorhouet, Sarakoa, urriaren
25ean.
Xanti Iparragirre, Sarakoa, urriaren
29an.

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

EZKONTZAK
Iñigo Etxeberria Petrirena eta Rocío
Martin Pinto, Elgorriaga eta Elizondo-
koa, Elizondon abuztuaren 31n.
Imanol Iriarte eta Amaia Olano, Arri-
be eta Leitzakoa, urriaren 19an Orrea-
gan.

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

SORTZEAK

.

Pako
BARAIBAR PELLEJERO 
(Gure kideen aita eta aitaginarreba)

Areson, 2013ko azaroaren 4an

Urak dakarrena urak daroa, 
zuk emandakoa gurekin gelditzen da.

ARESOKO UDAL TALDEKO KIDEAK



ttipi-ttapa | 602 zk.

2013.11.1464 | KIROLA

G. PIKABEA | IRURITA-MEXIKO
Ttikitatik izan du Jo -

she Vielak futbolerako afi-
zioa, baina mutiko kosko -
rra zela «denbora pasa»
zena, denborarekin «ge-
ro eta for malagoa» bihur-
tu zen, eta gaur egun,
«fut bolak nire bizi modua
marka tzen  du». Horrela
aitortu digu iruritarrak.
Me xi ko ko Es tudiantes Te-
cos taldean dihardu pres -
ta tzai le fisiko lanetan, bai-
na aitzinetik ibilbide luzea 
egina du futbo lari lotuta.

Eskolan zebilela, «jo-
lasaldietan eta denbora 
librean gehienetan hanka 
tartean baloi bat izaten
genuen», eta eskolarteko 
txapelke tetan parte har -
tzen  omen zuten. Hortik
Baz tan Futbol Taldera 
egin zuen salto. «Hasie-
ran, entrenamenduak eta
lagunarteko partidak edo
txapelketak egiten geni-
tuen. Eta kadete eta jube -
niletan liga fede ra tue tan
aritu ginen». Bere futbole -
rako dohainez jabetuta,
Osasunak begia bota
zion, eta jubeniletako az -
ken bi urteak talde go rri -
txoan egin zituen. Lehen
Mailan 17 urterekin debu -
tatu zuen. Baina le sioek
ez zioten lagundu. Belau-
neko lesio larri  bat tarte-
ko, Osasunatik  atera eta
urte pare batez Baztanen
ibili zen. Ber  tze lesio bat
ere izan zuen  eta futbo-
lari izateari utzi zion. 

Garai hura, kirolarekin
lotutako ikasketak egite-
ko ere aprobetxatu zuen
eta Gasteizen SHEE edo

Soin  Hezkun tza ikasi zu-
en. «Lesioeta tik errekupe -
ra tu eta ikas  ketetan aha-
legintzea izan zen nire le-
hentasuna». Ge rora, la-
nean ari zela, Kiroletako
Goi Errendimenduko
Mas  terra eta Futbo leko
Prestakun tza Fisikoan
Masterra egin zituen. 

Unibertsitateko ikas -
ke tak akituta, Baztan Fut-
bol Taldea en trena tzen
hasi zen.1996/1997 den-
boraldian, berriz, Osa su -
na tik eskaintza jaso zuen ,
jokalari gazteen presta -
tzai  le izateko. «Hamar
den  boraldi pasatu nituen 
gazteekin, bi urte  filialean 
eta az ken bor tzak Lehen
Mai lakoe n prestatzaile».
Beretako «arras  es   perien -
tzia abe rasga rria izan da,
ikuspegi per tso nal eta

pro fe sionale tik, futbola-
ren alde an i tzak  bizitu
ditulako : haur eta gazte-
en ilusioak  eta nega rrak,
jokalari profesionalen
ahaleginak, po rro ta ren
ondo rioak, bidaiak, fut-
bol zelai xar man ga rriak,
lagun on eta lankide  uga-
ri ezagutu...». 17 urte ren
ondotik, ustekabean,
Osa sunarekin zuen kon-
tratua eten egin zen: «klu-
beko teknikaria nintzen
eta bukaerarik gabeko
kontratua nuen. Klubak
kontratua ete tea erabaki 
zuenean, ez nuen  ongi
ulertu. Po rrot haun dia izan
da. Uste  dut klubeko be-
tekizunetan balioga rria
naize la, baina ez didate
aukera rik eman».

Horrela etorri zen Me -
xi ko tik deia, Estudiantes

Tecos taldeko prestatzai-
le fisiko izateko. «Nire for-
makuntzarekin segitze-
ko Irlan dara joatekoa nin -
tzen, baina irail  hasieran
Pako Aiesta ranekin [Te-
cos-eko en  tre natzailea]
harremanetan jarri zida-
ten aukera  ho nen berri
emateko». Es  kaintza
«arras  interesgarria» iru-
ditu zitzaion: «fa  miliare -
kin  kontsultatu eta amen
batean abia tzea  erabaki
nuen». Irai laren 6an lur
hartu  zuen Mexikon, Gua-
dalajara hirian. Eta han -
txe  dago geroztik: «tal-
dearen helburua Lehen
Mailara igo tzea da eta
horretan tinko gabiltza». 

Hemendik harat, «ar-
lo aunitzetan aldea bada -
goela» erran digu, baina
«lanerako oinarrizko bal -
din tzak onak dira eta ilu-
sio haundiz ari gara lane-
an». Egunero koan ere al -
dake ta haundia izan dela 
dio: «hainbertze urtez ni-
rekin lanean ibili diren la-
gunak, emaz tea eta se-
me-alabak, senideak eta
lagunak han gelditu dira» .
Bere lana, ordea, «mo du
be re tsukoa» omen da:
«lanbilerak egin, entrena-
menduak antolatu, entre-
natu, bidaiatu, fut bo la iku-
si...». Ho rre la ibiliko da,
guttienez, maia  tzera arte ,
orain goz denboraldi ba-
terako kontratua baitu Te-
cos taldean. «Gero ikusi
behar maila eman dugun,
segi tzeko eskaintzarik ba-
dugun... Gure etorkizuna 
es kuratutako lorpenak
mar ka tuko du».

UTZITAKO ARGAZKIA

Joshe Viela Mexikoko Estudiantes Tecos taldeko prestatzaile fisikoa da irailaz geroztik.

Hiru denboraldi egin zituen Osasunan joka -
tzen Joshe Viela iruritarrak, eta bertze hama-
zazpi prestatzaile fisiko gisa, horietatik azken
bortzak Lehen Mailako taldearekin. Joan den

irailaz geroztik, ordea, Mexikoko Estudiantes
Tecos futbol taldeko prestatzailea da eta ha -
siera batean, denboraldi baterako kontratua
du. Etxetik urruti egonagatik, lanean «ilusioz»

ari dela dio, eta handik, Mexikoko bigarren
hiria den Guadalajaratik, erantzun dizkio
TTIPI-TTAPAri galderak. Futbolari lotuta orain
arte egin duen ibilbidearen berri eman digu. 

Joshe VIELA |  Mexikoko Estudiantes Tecos futbol taldeko prestatzaile fisiko iruritarra

«Gure etorkizuna eskuratutako
lorpenak markatuko du»

OSASUNAKO URTEAK
«Arras esperientzia
aberasgarria izan da,
ikuspegi pertsonal eta
profesionaletik, futbo-
laren alde ani tzak bizi-
tu ditudalako: haur eta
gazteen ilusio eta ne -
garrak, jokalari profe-
sionalen ahaleginak,
porrotaren ondorioak,
lagun on eta lankide
ugari ezagutu...»

KONTRATU ETETEA
«Osasunako klubak
kontratua etetea era-
baki zuenean, ez nuen
ongi ulertu. Uste dut
klubeko betekizune-
tan baliogarria naizela,
baina ez didate
 aukerarik eman».
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Urriaren 26an
Tafallan
jokatutako Hiru
Mugak proban
nagusitu zen

TTIPI-TTAPA
Manttale taldeko Jo-

seba Larralde Altzuga-
rai kirolari beratarrak ira-
bazi du Nafarroako
Mendi lasterketen txa-
pelketa. Urriaren 26an,
Tafallan jokatu zen Hi-
ru Mugak lasterketan
erabaki zen txapela eta
duela bi urte arte bizi -
kletan ibiltzen zen be-
ratarra garaile izan zen.
21 kilometro terdiko lu-

zera eta 1.550 me troko
desnibel positiboa zu-

en ibilbide gogorra osa -
tzeko 2 ordu, 2 minutu

eta 25 segundu behar
izan zituen.

45 segunduko aban-
taila atera zion bigarren
izan zen Saltoki talde-
ko Endika Gartzia Eiza-
girreri. Hirugarrenari,
berriz, 6 minutu eta 45
segunduko aldea atera
zion. Javier Tirapu Co-
rerak osatu zuen proba
nagusiko podiuma.

Emakumezkoen ar-
tean, Laura Sola de Mi-
guel da Nafarroako
txapeldun berria. Bete-
ranoetan Ander Unzu -
rrunzaga Iurrebaso na-
gusitu zen, Carlos Gar-
cia Rekondo eta Xabi-
er Azpirotz Saralegiren
aitzinetik eta emaku-
meetan Antonia Gil Mar-
tinezek irabazi zuen, In-
ma Aldazen aitzinetik.

MENDI LASTERKETAK � 21,5 KILOMETRO LUZE ETA 1.550 METROKO DESNIBEL POSITIBOA DUEN IBILBIDE GOGORRA

Nafarroako mendi lasterketa txapelketa
irabazi du Joseba Larralde beratarrak

ARGAZKIA: DIARIO NOTICIAS

Joseba Larralde podiumaren erdian.

Gizonezkoetan
Victor Madejon
irundarra
nagusitu zen
eta
emakumeetan
Maika Ariztegi
iturendarra

TTIPI-TTAPA
Eguraldi hagitzez ho-

bea izan arren, joan den
urtean baino kirolari gu -

ttiago bildu zen urriaren
26an Lizuniagako Igoe-
ran. Denera 80 korrika-
lari atera ziren proba na-
gusian eta bertze hain-
bat neska-mutiko ibili
ziren lehenago ttikiagoei
zuzendutako probetan.

Proba nagusiari da-
gokionez, gizonezkoen
artean Victor Madejon
irundarrak irabazi zuen
(17’57”), segundu bat
gehiago behar izan zu-
en Santi San Miguel do-
nezteberrak eta hiruga -

rren Juan Karlos Korta
i rundar ra  i zan  zen
(18’26”). Denak ere,
2008an Abdelfettah
Louajarik egin zuen erre -
korretik (16’01”) urrun.
Lehenbiziko beratarra
Ibai Iturria izan zen
(zazpigarren sailkapen

orokorrean, 19’06”ko
denborarekin), Juan Lu-
is Irazoki (19’18”) eta
Iñaki Pikabearen aitzi-
netik (19’37”).

Emakumeetan le-
hendabizikoa Maika
Ariztegi iturendarra izan
zen, 23 minutu eta 36

segunduko denborare-
kin (aurtengoarekin ha-
maseigarren aldiz ira-
bazi egin du Berako pro-
ba). Bigarren Leire Te -
lletxea beratarra izan
zen (25’11”) eta hirugar-
ren Irene Matxiarena be-
ratarra (26’22”).

LASTERKETAK � URRIAREN 26AN BERAN

80 korrikalarik
parte hartu zuten
Lizuniagako
Igoeran

UTZITAKO ARGAZKIAK

Haur eta heldu, mutil eta neska aunitz ibili ziren korrika Lurraren Egunaren bezperan.
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Erakusketak
ELIZONDO
Jabier Arrietaren
margoak 
Azaroaren 17ra arte
Arizkunenean. Astele-
henetik larunbatera
18:00-21:00  eta igande
eta besta egunetan
11:00-13:30.

BERA
Asier Gogortzaren
argazki erakusketa 
Azaroaren 17ra arte
Kultur Etxean. Ortze-
gun eta ortziralez 17:00
-19:00. Larunbat eta
igandez 11:00-13:00.

Hitzaldiak
GOIZUETA
Hitzaldi musikatua 
Azaroaren 15ean eus-
kal musikaz 19:30ean.

BAZTAN
Indarkeriaren Kontrako
Nazioarteko Eguna dela
eta, solasaldi sorta
Azaroaren 14an Ber-
dintasunean hezitzen al
ditugu haurrak? Arizku-
nenean (19:00). 
Azaroaren 21ean
Ema kumeak historian
Arizkune nean (20:00).
Azaroaren 29an Sare -
tzen gaituzte sareek?
Institutuan.

NARBARTE
Literatur solasaldia
Azaroaren 21ean Peru
Magdalenarekin. Herri-
ko Etxean, 19:00etan.

SALDIAS
Jakoba Errekondorekin 
Azaroaren 23an Herri-
ko Etxean, 11:00etan.

LEITZA
Gaixoak nola zaindu
etxean’
Azaroaren 21ean
udale txean (15:30).

SUNBILLA
‘Gaixoak nola zaindu

etxean’
Azaroaren 26an
udale txean (15:30).

Ikastaroak
DONEZTEBE
‘Sortu zure lana-zuk
zuretzat lan egin’
Azaroaren 13, 15, 20
eta 22an Cederna El-
karteak antolatuta.

Antzerkiak
BERA
Kafe Antzerki Zikloa
Azaroaren 16an
Lingua Nabajorum
Kultur Etxean (22:00).

Ipuin-kontalariak
BERA
‘Karabi-karaba’ Ines
Bengoarekin
Azaroaren 29an 4-7
urte bitartekoentzat Li-
burutegian 18:00etan.

Kontzertuak
BERA
Aita Donostia abesba -
tza ren saioa
Azaroaren 23an Kultur
Etxean 20:00etan.

Piano eta teklatu
entzunaldia
Azaroaren 26anMusi-
ka Eskolan 17:30ean.

LESAKA
Zeitgeist rock bertsioak
Azaroaren 16an Kos-
killa ostatuan (22:30 ).

GOIZUETA
Kirikiño Abesbatza
Azaroaren 16an Eli-
zan, 12:00etan. 

ELIZONDO
Folk Ametsetan Zikloa
Arizkunenean
Azaroaren 17an La
Banda Morisca (19:00).
Azaroaren 24an
Matawa taldea (19:00).

Ospakizunak
GOIZUETA
Umore Onaren eguna 
Azaroaren 16an.

LEITZA
Torrea Eguna 
Azaroaren 16an.

SARA
Santa katalinaren besta 
Azaroaren 24an.

Bertsoak
ANIZ
Bertso afaria 
Azaroaren 16an.

SARA
Bertso afaria 
Azaroaren 16an.

GOIZUETA
Xalto sariketako finala 
Azaroaren 22an.

ELIZONDO
Bertsolari Txapelketa
Nagusiko finalaurrekoa
Azaroaren 23an  Baz -
tan Frontoian (17:30). 

LESAKA
Lesaka eta Markinako
bertsolariak lehian
Azaroaren 23an Hai-
zegoa ostatuan (23:30).

Zinema
BERA
‘Hablan los ojos’
Azaroaren 15ean Be-

ESKUALDEA | 2013.11.25
Emakumeen Kontrako
Indarkeriaren Aurkako Eguna

Azaroaren 25a Emakumeen Kon-
trako Indarkeriaren Aurkako Na-
zioarteko Eguna dela eta, antzer -
kiak, hitzaldiak, dokumentalak...
antolatu dituzte eskualdean.

Ekitaldiak

LESAKA | 2013.11.28
Udazkeneko Ferietan 
azkenak Lesakan

Bortz herrietako azienda onenak
sarituko dituzte Lesakako ferietan.
Horrez gain, eskulangile eta jate-
koen postuak ere izanen dira, herri 
kirolak, bertsolariak, pilota...

Feriak

ESKUALDEA | 2013.11
Bertso saioak Aniz, Sara,
Goizueta, Elizondo eta Lesakan

Bertsoa maitea duenak aukera
zabala izanen du egun hauetan.
Aniz, Sara, Goizueta, Elizondo
eta Lesakan bertso saioak iza-
nen dira. 

Bertsoak

azaroak 14 - 28

PROPOSAMENA
GOIZUETA
Azienda, nekazaritza
produktu eta artisau
feria azaroaren 30ean

Azaro kulturala Feria
Egunarekin borobilduko
dute Goizuetan. Goi -
zean goizetik, aziendak
ikusgai izanen dira eta
horrez gain, artisau eta
nekazaritza produktuak
ikusi eta erosteko 
aukera ere izanen da. 
Goizuetan jendetza bil -
tzen dute herri bazka-
riek eta Feria Eguna 
 ez da gutxiago izanen.
 Ondorengo giroak ere
ez du hutsik eginen.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ralandetan 19:00etan.

‘Alardearen seme-
alabak’ dokumentala 
Azaroaren 24an Kultur
Etxean 18:00 etan.

GOIZUETA
‘Nagore’ dokumentala 
Azaroaren 29an.

ZUBIETA
‘La agenda setting’
Azaroaren 22an
Herriko Ostatuan.

DONEZTEBE
Bi film ikusgai
Azaroaren 24an Harri
Magikoaren bila,
16:30ean eta Sigueme
el rollo, 18:30ean.

ELIZONDO
‘Alardearen seme-
alabak’ dokumentala 
Azaroaren 28an
Arizkunenean (19:00).

LEITZA
Haur eta helduentzako 
Azaroaren 15 eta
17an Mud filma, ostira-
lean 22:30ean eta
igandean 19:30ean.
Azaroaren 24an hau -
rrentzako filma (17:00). 

Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko feriak 
Azaroaren 15-16an.

LESAKA
Udazkeneko feriak 
Azaroaren 28an.

Mendi ateraldiak
GOIZUETA
‘Goizueta ezagutzen:
kisulabeak’ 
Azaroaren 24an.

LEITZA
Mendibil Mendi Taldeak
antolatuta 
Azaroaren 23an Bete-
lu-Albi. Mendi Erronka-
ren ibilbidea etapatan
banatu dute eta hau le-
henengoa izanen da.

Ekonomia soziala bultzatuz, Bidasoaldea biziberri -
tu  nahi duen irabazi asmorik gabeko elkartea da

Bidazi. Pertsonetan oinarritzen den kontsumoaren
bertze eredu bat bultzatu nahi du: solidarioa, ekologi -
koa, arduratsua, ahal bezain lokala, kontzientea eta
transformatzailea. Elkartearen helburuak betetzeko
kontsumo modu hauek ahalbidetzen dituen lokal bat
irekitzea beharrezkoa ikusten dute, bazkideek, ahal
bezain hurbileko produktu ekologikoak aurkitu ahal
izateko. Prezio egokia bilatzen dute kon tsumitzaile
eta ekoizlearentzat, eta bertako ekoizle ekologikoak
sortu, kalitateko lanpostuen bitartez. Horren guztia-
ren gaineko informazioa eskaintzen du Bidaziren web
orriak. Eta horrekin batera, webguneak  Gure hitzak
blog kolektiboa ere badu eta bazkide direnek hortxe
egin ditzakete euren ekarpenak, eta ida tzi nahi duen
edozeinek ere egin dezake elkarteko kideei galdetuz
edo webgunearen bitartez kontaktatuz. Berriak ata-
lean, berriz, elkarteko kontuak jakinarazten dituzte.

30 urte ez dira egunero betetzen eta Gasteizko
Hala Bedi irrati libreak behar bezala ospatu na-

hi du hain zenbaki adierazgarria. Horretarako, bertze 
gauza batzuen artean, disko bilduma bat kaleratu
du. Euskal Herriko 15 talde, azken 30 urte hauetan
Euskal Herrian egin diren 15 abestiren moldaketak
eginez: Hala Bedi 30 urte Kolpez Kolpe. Irra tiaren
ibilbidean musika ezinbertzekoa izan da, milaka
izan dira musikaz beteriko orduak Hala Bediko uhi-
netan, ehunka irratiak antolatu dituen kontzer tuak
eta horregatik omenaldi ttiki hau egin nahi izan dio-
te Euskal Herrian sortutako musikari eta aldi bere-
an Hala Bedi irratiari. Diskoa dendetan, Bonbere-
nearen online dendan edo Durangoko azokan es-
kuratu ahal izanen da, baita zenbait ostatutan ere.
Kortatu, Eskorbuto, Niko Etxart, Alaitz eta Maider,
Mak, Gozategi, Rip, Potato, La Polla, Ruper Ordo-
rika, Negu Gorriak, Itoiz, Zuloak, Hertzainak eta
BAP en abestien moldaketak dira.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Hala Bedi irratia, 2013

Hala Bedi Irratia 30
urte kolpez kolpe

Musika

HALA BEDI IRRATIA

Bidasoaldeko transformazio 
mugimenduaren ataria

Internet

BIDAZI.ORG

1936ko Gerran ibili eta gero, II. Mundu Gerraren
amaieran Frantzian desagertutako Jose Berme-

jo aitona miliziano anarkistaren arrastoaren bila has-
ten da haren biloba Bakartxo. Inoiz ezagutu gabe-
ko aitona hari idatziko balio bezala, bilaketaren go-
rabeherak, ezusteko aurkikuntzak eta horiek sortu-
riko zalantzak kontatzen dizkigu eleberriak; horie-
kin batera, familiaren historia berreraikiko du narra -
tzaileak, baita hainbat gogoeta harilkatu ere: sekre-
tuaz, isiltzeaz, bizitza berri bat hasteaz, zaharra
ahazteaz… Kazetaritzan ibilbide luzea duen arren,
hauxe du Garbiñe Ubedak lehen saialdia fikzioaren
munduan, eta azpimarratzekoa da testuaren kalita-
tea, estilo landu eta dotorea, baita pertsonaien taxue-
ra ñabarduraz betea ere. Ondarroako Udalak eta 
Elkar argitaletxeak antolatutako Augustin Zubikarai
beka-sariaren irabazlea izan zen nobela-proiektu
hau.Elkar, 2013

Hobe isilik

Liburua

GARBIÑE UBEDA

Asto bat hartuta, 27 ur-
terekin herriko ba se -

rriet an esne biltzen hasi
zen Joxe. Gerora ka  mio -
neta batekin Urdazubin
ere ibili  zen. Lana bai, bai-
na besta ere bai:1998ra
arte  refeta ko so ka dan tza
burua izan zen. Horrez
gain, kanta tzea, esku pi -
lota  eta xixtu ka ari tzea di-
tu afizio. Ingu ru koek dio-
tenez, «buru ona duenez,
ia euskal kan  ta zahar guz -
tiak dakiz ki, eta otordu
on dotik  kantatzea gusta  -
tzen zaio. Bidaiazalea ere
bada. 70. hamarkadan
«lau lagune kin urtero ga-
ten nin  tzen Es  painian bar-
na bidaia tze ra». Bertze-
tik, hiru aldiz egin du San-
tiago bidea eta Be nidor -
me  ra  gatea ere maite du:
«ongi pasa tzen duda la -
ko eta ni re osasu nari on
egiten diola ko». Be  rri  ki,
Kanarie tan izan da: «he -
gazki nez  ibili  nin tzen le -
hen aldia izan zen». Ge-
roztik, ul tra-arin  ba tean 
eta heli kop te  roz ere ibili 
da. Badu hi le ro  huts egi-
ten ez duen  bertze hi tzor -
du bat: «Mi ke len Bordan
go sa l tzen dut as pal diko
lagun bate kin». Eta men-
dian ibil  tze ko on ez bada 
ere, Atxu ria eta Goiz Men-
di taldekoekin ibil tzen da
garraio lari. Gau zak egite -
ko ilu sioak  ez du adinik...

«Benidormera gaten
naiz, ongi pa sa tzeaz
gain, nire osa su nari
on egiten diolako»

Nire aukera

Joxe IRAZOKI 
Zugarramurdiko esneketari ohia
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LANA
eskaintzak

BAZTAN. Ileapaintzaile
bat behar da lan egiteko .
�948 453492.

LESAKA. Neska gazte
bat behar da asteburue-
tan ordu batzuz ostalari-
tzan lanean aritzeko.
�948 637030.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

MOTORRAK
saldu

Seat Leon fr1 salgai
2000cc, 170cv, 2008koa,
122.000 KM, hagitz ego-
era onean. Interesatuek
deitu kompromisorik ga-
be, ikusi eta probatu eta
hitz eginen da. 12.200.
�608 252911.

Karabana Fendt tfb 470
salgai. Ongi zaindua eta
gutxi erabilia. 6.500 euro .
� 657  609811 /634
800064.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ARRAIOZ. Etxebizitza
unifamiliarra errentan
emateko, erosteko auke-
rarekin. Lur eremua dau-
ka. �609 973306. 

BERA. Agerra auzoan pi-
sua errentan emateko.
�608 586239.

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan pisu mobleztatua
errentan emateko. Igo-
ga i l ua  badu .  � 688
609905.

DONOSTIA. Pisua erren-
tan emateko. 2 logela,
sukaldea eta komuna be-
rr i tuak. Erdigunean,
Deus tuko Unibertsitatea -
ren inguruan. Toki lasaia.
�605 760845.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA.Pi-
su edo etxe ttiki bat lur

ESKUALDEA. Interna
bezala esperien tzia duen
emakumea berehala la-
nean hasteko prest dago ,
adinekoak zaintzen,
etxea  eramaten... �608
655199.

Mutil bat edozein lane-
tan ariko litzateke. �637
061757.

Emakumezkobat lan bi-
la: adinekoak zaindu,
haurrak zaindu, garbike-
ta... �659 352099.

ESKUALDEA. Interna
bezala esperientzia duen
emakumea lanean has-
teko prest: pertsona ezin-
duak zaintzen, etxea, su-
ka lda t zen . . .  � 693
965208.

Neska batek lanaldi er-
dian lan eginen luke.
�687 222320.

Orduka, emakume bat
pertsona heldu edo hau-
rrak zaintzeko prest da-
go. �602 400006. 

pixka batekin errentan
har tuko nuke. Hilabe -
tean 350-400 euro or -
dain   tzeko prest. �636
777478 (Deitu 16:00eta-
tik aitzinera). 

LESAKA. Pisua errentan
hartu nahi da. 350 euro
ordaintzeko prest. �647
233690.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Lur azpiko ga-
raje itxia salgai Eltzeta
plazan. �646 774117.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

LESAKA. 50 m2 inguruko
lokal bat erretan har tzeko
behar da. �948 637050.
(deitu bulego orduetan).

LANA
eskariak

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi Pta/
100.000 €. �948 585036.

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.

IRUÑEA. Azpillagaina
auzoan, unibertsitatetik
hagitz hurbil, atikoa sal-
gai. Bista eta orientazio
onak. Terrazarekin. Au-
kera ona. �661 847107.

ETXALAR. Borda bere
lur eta obra baimenekin
salgai. �661 121540.

LESAKA. Elizagibela ka-
rrikan 90 m2ko pisua sal-
gai (beheko solairua). Era-
bat berritua. 3 logela, 2
komun, egongela, sukal-
dea e ta  despentsa .
 Lurzoruko berogailua
(suelo radiante). 120 m2ko
lur eremua inguruan.
�666 545069.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000 m2ko
lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko pisua
salgai. Egoera oso onean
dago. 3 logela, jangela,
egongela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta 17 m2ko
trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 43 € (=)

Zerri gizena
1,356 € kiloa. (-0,003)

Zerramak:
0,840€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,31  
1.koa 4,05 
2.koa 3,90 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,37  
1.koa 4,09
2.koa 3,95 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   132,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,92
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,00/8,20 
8-10 kilokoak: 6,40/7,10 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 25etik azaroaren 1era bitarteko prezioak)
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Karnetik gabeko autoa
salgai, Microcar Lyra,
1999koa, 52.000 KM,
2.200 euro. �948 450282.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. 3 ardi zakurku-
me oparitzeko. Hilabete
batekoak. �948 510224.

ANIMALIAK
salgai

Hilabete eta erdiko Bor-
der Collie zakurkumeak
salgai. Aita eta ama ar-
diekin lanean. �628
278825.

Monturako behor hezia
salgai. �606 019337.

Border Collie arrazako 5
hilabeteko zakurarra sal-
gai. �687 738239.

DENETARIK
salerosketak

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

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

Taka-taka eta gurpildun
aulkia salgai. Aulkia alu-
miniozkoa da eta gurpi-
lak desmuntatu litezke.
�633 045524.

Trikitixabat errentan har-
tuko nuke. �616 037637.

Literak salgai. �948
450216.
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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

Aunitz urtez
ALAITZ! Hiru
muxu potolo 
potolo Oier,
Enea, Ainere,
Ane, Ioritz, Intza
eta Aroaren par-
tetik. Ongi pasa
eguna moñoña!

LUIS eta ALAITZ IBARRA atta-alabak
27 eta 3 urte beteko dituzte
 azaroaren 25ean eta 17an. Aunitz
urtez familia guztiaren partetik. 

Etxalarko AIMAR AGINAGALDE

IPARRAGIRREk azaroaren 24an 
8 urte beteko ditu. Zorionak eta
muxu haundi bat etxekoen partetik.

Lesakako JULEN
CANAL ARTOLAk 
bi urte bete ditu
urriaren 28an.
Zo rionak! Ze mu -
tiko puska egina
zauden! Muxu
handi bat familia
osoaren partetik!

Zubietako AIMAR ELIZALDE TELLE -
TXEA eta Ezkurrako OSKAR TELLE -
TXEA MARIEZKURRENA iloba-osabak
azaroaren 24an urte bat eta 25ean
urteak beteko dituzte. Zorionak
familia guztiaren partetik, berexiki
Janireren partetik muxu handi bat.
Ongi pasa eguna eta berendutxoa-
ren zain geldituko gara. Muxuak.

Etxalarko
IRANTZU
OTXOTEKO

BENGOETXEAk
azaroaren 11n 
2 urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren
 partetik.

Doneztebeko NAHIA IRIARTE
MIKELARENA k azaroaren 16an 3 urte
beteko ditu. Zorionak atta, ama,
Sunbillako eta Arantzako familiaren
partetik, baina berexiki Aroa lehen-
gusina txikiaren partetik.  Egun on
bat pasa printzesa!!

Zubietako MESERETek urteak bete-
ko ditu azaroaren 21ean. Zorionak
MESERET! Hoberena desio dizugu
eta ondo pasa dezazula eguna!!
Zure aita-ama Miguel eta Olgaren
partetik, eta berexiki zure lehengu-
su Aritz, Urki eta Oihanaren parte-
tik muxu handi bat.

Lesakako NATA -
LIA GOIE NETXE

GONZALEZek
azaroaren 19an
10 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu haundi
bat zure familia-
ren partetik.

Goizuetako NEREA eta PAULA
ETXEBERRIA AROZENAk urteak beteko
dituzte. NEREAk urriaren 24an 6 urte
bete ditu eta PAULAk azaroaren 22an
8 beteko ditu. Zorionak eta muxu
haundi bana familia guztiaren parte-
tik, bereziki Naroa, Aiala, Gexan,
Beñat eta Jareren partetik.

Goizuetako MIKEL eta YERA

SALABERRIA ZABALA k urteak bete
dituzte azaroaren 4an. Zorionak
familia guztiaren partetik eta bere-
ziki zuen anaia Yoni eta Aingeru
eta lehengusu Janire eta Jonen
partetik.

Lesakako AROA AROZENA TAPIAk 3
urte beteko ditu azaroaren 21ean.
Zorionak ttiki!!!

Etxalarko ALAZNE

ZUBIETA IRIBA RREN
etxeko prin  tzesak
3 urte be teko ditu
azaroaren 26an.
Zo rio nak familia
guztiaren partetik.
On   gi pasa
eguna.

Zigako OIER AL ZU -
GUREN BARBE RE -
NAk 2 ur te eginen
ditu azaroaren
15ean. Aunitz ur -
tez! Be ra eta Zi -
gau  rreko fa milia
bazkariaren es pe -
roan egonen ga ra

Txin txin! Topa dezagun!
Goizuetako ELAIA NARBARTE

MAKATZAGA k 4 urte beteko ditu 
azaroaren 14an. Zorionak printze-
sa. Egun polita pasa dezazun opa
dizugu familia guztiaren partetik.
Muxu goxo goxo bat.

ARATZ BARANDARAIN ARANALDEk  
bi urte beteko ditu azaroaren 23an.
Zorionak muttil! Bat eta bi, belarri
batetik tira eta gero bestetik!
Milaka muxu hartu eutsita lepotik!
Paaaa!

Aurtizko LEIANE ALTZURI MINDEGIAk
azaroaren 22an 2 urte beteko ditu.
2 muxu potolo familia guztiaren
partetik eta berexiki atta eta ama-
ren partetik. Zorionak sorgina!

Aurtizko PAKITA eta LEIANE
amatxi-bilobak azaroaren 22an
urteak beteko dituzte. Zorionak
etxeko guztien partetik. Berendu
goxoa prestatu!

NAHIA GOMEZ RI -
BEIROk urtea be te -
ko du aza roaren
18an. Zo rio nak
eta mu xuak ama,
aita, atatxi, ama -
txi, osa ba, Argi,
Rufus eta
Noahren partetik.

Lesakako OIHAN OIARZABAL

LARRALDEk urteak beteko ditu
 azaroaren 15ean. Zorionak OIHAN

zure bigarren urtebetetzean.  
Muxu handi-handia familia
 guztiaren partetik

Azaroaren 7an
MARTXELek
3 urte haundi
bete zituen!
Aunitz urtez
bere guraso,
amatxi eta
 osabaren
 partetik!
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