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Horra, horra, gure Olentzero…

Ate joka ditugu urte garaiari
dagozkion ospakizunak
Etxeko ttikienen eta ez hain ttikienen ilusioa
pizten du Olentzerok eta bat baino gehiago
noiz etorriko zain egonen da dagoeneko.
Gehienetan abenduaren 24an ibiliko dira herriz
herri Olentzero eta Mari Domingi, kalejiran eta

kantuan, haur eta gazteen bizkar gainean.
Lesakan, gainera, urtero bezala, Olentzero eta
Jaiotza lehiaketa eginen dute. Hala ere, Sara
izanen da bi protagonistek bisitatuko duten
lehen herria, abenduaren 21ean etorriko baitira.

Aizkoran eta

Freestyle kirolean
lasterka
Espainiako txapeldesafioa
dun
izan zen iaz 18
Donezteben
urteko
gazte beratarra.
Juan Telletxea eta
KIROLAK
Santi San
Migel 11
doneztebarrak
Alex Txikonen aurka
ariko dira abenduaren 21ean.  18
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Uholde arriskua ikertzen
Bidasoa eta inguruko erreketan arreta guneak kokatu eta konponbideak
aurkeztu dituzte. Irtenbideetako batzuk gauzatzeko zailtasunak daudenez, arazoarekin bizitzen ikasteko
neurriak indartu behar direla agerian
gelditu da.
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INGURUMENA UHOLDE ARRISKUAZ

Urek gainezka
egitean, denak
gainezka egin
ez dezan
Nafarroako Gobernuak ikerketa
egin du eskualdean arriskuan
leudeken guneak zehaztu eta
konponbideak proposatzeko
Euria goian behean hastean, errekak arreta gune
bihurtzen dira eskualdean. Gainezka egindako
urek hamaika kalte eragin dituzte historian zehar.
Europatik bultzatuta, ikerketa egin du berriki
Nafarroako Gobernuak eta arreta gune nagusiak
kokatu, konponbide zehatzak aurkeztu eta hondamenari aurre hartzeko neurriak proposatu
dituzte. Erreken egoeraren berri izateko bidea
zabaldu du ikerketak eta irtenbideetako batzuk
gauzatzeko zailtasunak egon arren guztiak bildu
nahi izan ditu TTIPI-TTAPAk.
Eneritz IRAOLA |

«Uholdearriskuahandia da eskualdean eta
egoera okertzean erantzutekodenboratartetxikia izaten da» azaldu digu GloriaRoblesekNafarroako Gobernuko Landa Garapen, Ingurumen
eta Lurralde Antolamendurako Saileko Uraren
Zerbitzuko Teknikariak.
Hondamenari aurre hartzeko asmoz, eta Europatiksustatuta, Bidasoa
errekaren eta inguruko
errekatxoen azterketa
egin dute erreken ebaluazio, gestio eta antolamenduhidraulikoaegin
asmotan. Orain arte
2005ean egindako ikerketak hartzen zituzten
oinarri, baina aurrerapen
teknologikoek egoeraren ikuspegi zehatzago
bat egiteko aukera ahal-

bidetu dute. Azterketa
hau egiteko, eskuragarri dagoen hirigintzako
informazio guztia hartu
dute kontuan. Informazio topografiko eta kartografikoa, uholdeen
azterketak, datu publiometrikoak eta foronomikoak... eta ibaiaren dinamikarenazterketabatere
egin da. Horretaz gain
hemerotekako datuak
eta kalteak izan dituzten
herrietako galdeketen

ARTXIBOKO ARGAZKIA

2011ko azaroan Elizondoko Txokoto inguruan urak gainezka egiteko zorian.
UHOLDE ARRISKUAN DAUDEN GUNEAK
HERRIA

ERREKA

ELIZONDO

Baztan

IRURITA

- Baztan erreka gainean eta alboetan
eraikitako etxebizitzak
- Herrigunea zeharkatzen duen
ubidearen eskuin aldea
- NA-174 errepide zatia

LESAKA

Onin, Bidasoa

- Ubidearen bi ertzak eta herrian
barna dauden zubixkak
- NA-4000 errepide zatia

ETXALAR

ZER DA ITZULERA ALDIA?

Ezohikoak izan eta
ondorio larriak eraginen lituzketen bi gertaeren arteko denbora
tartea neurtzeko erabiltzen den balioa da.
Emari jakin batetik
gorako bi ur erauntsi
handiren arteko tartea.

Artesiaga

ARAZOA DAGOEN GUNEA
- Txokoto eta Giltxaurdi zubiak

Tximista, Bidasoa

-Herrigunehasieranubidearenhestutzea
- NA 4400 errepide zatia
- Pio Baroja, Altzate, Errotazar karrikak.

BERA

Ibardin, Zia,
Bidasoa

-BeraetaLesakaartekoindustriagunea
- N-121, NA4410, NA1310 errepideak

DONEZTEBE

Ezkurra, Bidasoa, - Hiru ibaien ertzak.
Ezpelura
- San Tiburtzio presa

SUNBILLA

Bidasoa

- Bi ibaiertzak

*Datu-iturria: Nafarroako Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazioa.
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 ETXALAR: Santxiñeneko erreka inguruan erreka zabaltzea eta presa ezabatzea proposatzen du ikerketak

«Ingurugiroarekin jasangarriak diren irtenbideak
bilatu behar dira eta aurrekontuetan ere murrizketak
izan dira. Gainera ibaietatik oso hurbil dauden lur
eremuetan eraiki izana da
arazo nagusienetakoa eta
hori konpontzeko, etxebizitza aunitz erautsi beharko
lirateke eta hori ez da
bideragarria.

Uste okerrak ere utzi ditu agerian ikerketak,
Etxalarko kasuan presa jotzen zuten herritar
aunitzek uholdeen eragile nagusitzat, baina
Santsineneko erreka
iristen den gunetik hurbil Tximista errekaren
estutze naturala da urek
gainezka egitearen eragilea. Errekaren ibilgua
zabaltzea proposatzen
dute, presa ezabatzea
eta pasabide bat ordezkatzea.

Gloria ROBLES

emaitzak ere baliatu dituzte. Guzti honekin
azterketahidrologikobat
egin da eta itzulera aldiak kontuan hartuta uholdeak non, nola eta zergatikgertatzendirenikertu dute.
Bildutakoinformazioarekin, uholdeak ekidin
edota kalteak gutxitzekoneurrizehatzakproposatu dituzte. Dena den,
krisiaren eraginez eta hirigintzarekinzerikusiadutenoztopoakmedio,proposamen horietako batzuk aurrera eramatea
zaila izanen dela onartzen dute. Hori dela eta,
«inoiz baino garrantzitsuagoa da prebentzio
kanpainakindartzea,babeserako neurriak ezartzea eta gertakarien aurrean herritarrei prest
egoteko bitartekoak
ematea» dio Roblesek.
Uholdeen aurreikuspena egin eta alerta goiztiarrerako sistemak sustatzea da helburua. Horretaz gain, Lurraldearen
antolamenduegokiaegitea ere ezinbestekotzat
jotzen du Roblesek,
«azken hamarkadetako
hirigintza arau malguen
ondorioz, erreka bazterretan eraiki da, aunitzetan ibaiaren bide naturala oztopatuz. Horrek
larritu egin ditu ur-goraldiek eta uholdeek eragindako kalteak. Hala,
biztanleria gehien dagoeneremuetandaudearazorik larrienak: Elizondo,

 ELIZONDO: Giltxaurdi eta Txokoto inguruan proposatzen dituzte aldaketak

MAPAK: NAFARROAKO GOBERNUA

Elizondon itzulera epe ezberdinetan, ubidea zein izanen zen ageri da irudian.

Baztanerrekakgainezka
egiten duenean kalteak
eragiten ditu herrigunean.Txokotokopresanpilatutako harriek eta zubiarenizkinetaneraikitako etxebizitzek errekaren zabalera estutu eta
emaria oztopatzen dute. «Eraikinak botatzea»
litzatekearazoakonpontzekomodua,baina eremuaondarekulturalizendatuta dagoenez, ezin
da holakorik egin. Giltxaurdiko zubiak ere ez
du gaitasun nahikorik.
Horregatik Giltxaurdiko
zubia 0,5 metroko zabalerako pasabide batekin
ordezkatzea eta gorago
erreka zabaltzea proposatzen dute. Txokotoko
presa ezabatzea eta pilatuta dauden sedimentuak kentzea eta herrigunea babesteko egiturakeraikitzeaeregomendatu dute.

 LESAKA: Onin erreka gurutzatzen duten zubiek gaitasun ttikia dute uholdeari bidea uzteko

MAPAK: NAFARROAKO GOBERNUA

Irudian ikusi daitekeenez aldaketa ugari proposatzen ditu
Nafarroako Gobernuak egindako txostenean.

Egindako azterketak erakutsi du zubiek gaitasun
txikia dutela. Azterketaren arabera, hamar urteko
‘itzulera aldia’ baino lehenago ura zubien gainetik
ibiltzeko arriskua dago eta, horregatik, aldaketa batzuk egitea irtenbidea izaten ahal dela uste dute
ikerketaren egileek. Babeserako pareta egitea proposatzen dute Antoiu karrikaren perpendikular 68
metroko luze eta 1,5 metroko altuerakoa eta babeserako bertze pareta bat eraikitzea Landazelaietako parean. Gainera, frontoitik Irubide aldera doan
bideari altuera gehiago eman eta erreka bazterra
sendotuko balitz, zati horretan urak gainezka egitea saihestuko litzateke tekniko hauen aburuz.
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 BERA: Ez dute soluziorik proposatzen Zia eta Ibardin errekak gainezka egiten dutenerako

«Arriskuarekin bizitzen
ikasteari geroz eta garrantzia gehiago ematen zaio.
Eskura dauden baliabideak
erabili eta arrisku egoera
bat gertatu aurretik herritarrei garaiz abisu emateko bideak garatu behar
dira».
Gloria ROBLES

Irurita,Lesaka,Doneztebe, Bera eta Etxalarren».
Ez daude irtenbide
errazak. Presak, dikeak
eta kanalizazioak eraiki
izan dira urteetan zehar
baina neurriak ez dira
eraginkorrakizan.«Oztopoak ere aunitz, ingurugiroarekin jasangarriak
diren irtenbideak bilatu
behar dira eta aurrekontuetan ere murrizketak
izan dira. Gainera ibaietatik oso hurbil dauden
lur eremuetan eraiki izana da arazo nagusienetakoa eta hori konpontzeko, etxebizitza aunitz
erautsi beharko lirateke
eta hori ez da bideragarria» azaldu digu Roblesek. Horregatik,prebentzioaezinbestekoabihurtzen da. «Garai batean,
neurri estrukturalak hartzen ziren, arazoa desagertaraztea zen asmoa,
baina aunitzetan urek
berriro gainezka egiten
zuten. Horregatik gaur
egun, arazoa ezabatu
baino arazoarekin bizitzen ikastea da helburua».

 IRURITA: Artesiaga
Artesiaga errekak gainezka egiten duenean
kalteak eragiten ditu
erreka bazterreko karrika eta etxeetan. Gorabeherahandiaksortzendira,urakgainezka
egin eta NA174 errepide zati bat hartzen
duenean, hori konpontzeko errekaren
ertzak babestea proposatzen da.

Ibardin eta Zia errekek gainezka egiten dutenean Berako karriketan nabaritzen dira kalteak: Pio
Baroja, Altzate, Errotazar eta Lizuniagako errepideetako zati batzuetan. Bidasoak gainezka egitearen ondorioak ere sumatzen dira N121A errepidean (Ubela aldea), Zubixabal parean eta Bera
eta Lesaka arteko industria guneetan. Puntu kritikoetako bat Alkaiagako industrialdea eta Zalain-Bera arteko zubia da, 100 urteko itzulera aldi-

an ez luke uholdea jasateko gaitasunik izanen.
Higadura arazoak ere nabari dira ezkerraldeko
ezpondan.
Itzulera aldi laburretan, Zia errekak eta Ibardingoak arazoak sor ditzakete. Kasu horretan karriketan ibiliko liratekeen urak norabide aunitzetan
ibiliko zirenez eta sozialki ere neurriek inpaktu
handia sortuko luketelako (ikusi irudiko geziak),
ez da neurri zehatzik proposatzen.

 SUNBILLA: Uhaldearen ertzetan pantaila mugikorrak jartzea proposatzen dute

Uholdea datorrenean uhaldeak bi aldeetara egiten du gainezka, baina arazo larrienak eskuin aldean sortzen dira.
Uhalde bazterreko etxeen tipologiak berez babes estruktura bat sortzen du, baina gehiago babesteko, pantaila mugikor bat jartzea proposatzen dute. Hortaz aparte, NA121A
errepidearen gainaldea sendotzea proposatzen dute.

 DONEZTEBE: Babeserako paretan jartzea eta estolderia sistema aztertzea, araro larriagorik ez izateko

ARTXIBOKO IRUDIA

2009an urek gainezka egin zuten Donezteben.

Ezkurra, Ezpelura eta
Bidasoak gainezka egiten dutenean Donezteben kalte larriak sortzen
ahal dira. Horregatik babeserako paretak egitea gomendatzen dute
azterketaren egileek.
Babesgarri finkoak ahal
den lekuetan eta bertzeetan mugikorrak paratuko lirateke kalteak
gutxitzeko asmoz.

Estolderia sistema ere
aztertu beharko litzateke, ura karriketara iritsiko balitz arazoa larriagoa izan ez dadin. San
Tiburtzio presak ere
uholde kasuetan izan
dezakeen eragina aztertu dute eta ur emaria
handia denetan presako ateak irekiko direla
ziurtatzeko neurriak
hartzea zehaztu dute.
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Nabarmentzekoak

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

2013 ziztuan
ertze urte bat joaki da, hondarreko urteotan bezala krisia arinduko zela agindu ziguten harako
Rapel hura bezain sinesgarriak diren iragarle gezurti batzuek. Baina ez, krisia ez da mehetu, gizendu
baizik, dieta miresgarriak eginda ere, langabezia eta beharren larritasuna kiloak har eta har. Eta aitzakia hori
baliatuz, Navarraco Gobiernotic sos pizarrik ere ez euskal kultura eta mintzairaren kutsua duen zernahirendako; nahiz eta horren “alde” daudela maiz errepikatu,
diru-laguntzarik gabe itotzeko mendeku isila aitzinera
beti. Noizbehinka neure buruari galderak egiten dizkiot:
“Nafarra ote nauk? Arrotza ote nauk ene herrian? Geure euskaltasuna soilik turismorako on den paisaia, usadio zahar, eta aho-soinu bitxidun abere exotikoen natur parke bihurtu nahi ditek? Oraingo mandatarien
erreinuaz haratago bizirik ba ote?...” Eta bitartean, reality berriak zahar: lapurrik handienak libre aski, esnegain bortxakeriagatik kartzela zigorrak jarri dituen Inkisizio Nazionala, ikerketa misteriotsu bat, D ereduko irakasle gaizto batzuk (bistan Da) Navarraco gazteak gerrillarako prestatzen ari omen... Ea urte berriak pazientzia eta osasunaz gain, berri hobeak ekartzen dizkigun!
Eta bizia pixka bat argitzeko, ez ahantzi nire kalaka-kideen bitamina!: “Egin xixtu, baina ziztuan ez ibil!”

B

Mikel LASARTE
Xalto Sariketan txapeldun

Dabid ANAUT
Leitzaldeko euskara teknikaria

Pepito IRIBARREN
Berako pelukeroa

Azaroaren 22an Goizuetan jokatutako Xalto
bertso sariketa irabazi
zuen aita Leitzako Telleri baserrikoa duen
Barañaingo bertsolariak. 17 urterekin, finalista gazteena izan zen.

‘Euskararen kate hautsiak. Hizkuntza zapalkuntzaren memoria’ liburua karrikaratu berri
du, «euskarak historian
zehar izandako urraduren erakusgarri ttiki
bat baino ez».

Erretiroa hartu eta Bienvenido bere aitak
1925ean irekitako
gizasemeen pelukeria
itxi behar izan du. 15
urterekin hasi zen eta,
segidarik gabe, azaroaren 30ean itxi zuen.

Atzera begira  2003.12.18 / LURRA 32 zk.

Ezpala
Aitor AROTZENA

Eltzetzuen ikerketa sakonak
anik ez izateak zer lan ematen duen! Nafarroako D ereduko irakasleen %26 ezker abertzalea=ETAren ingurukoa dela ikertu ondotik,
txosten erreserbatu (?) fidagarri (??) berriak prest
ditu Guardia Zibilak: harakinen %22,5 begetarianoa da, apezen %18,7ak seme-alaba ezkuturen
bat dauka eta kazetarien %99,9ak ez daki zer idatzi
paper zuriaren aitzinean jartzen denean.

L

Argindarrik gabe bizi ziren Erratzuko Bidegorrieta baserrian
Eguneroko lanak argindarrik gabe egiten zituzten duela hamar urte Urritzateko
Bidegorrieta baserrian. Pilak, kandelak eta gasa erabiltzen zuten argia emateko,
Lurra aldizkariaren erreportajeak jakitera eman zuenez. Gainera, ez gurasoek,
ezta bi semeek ere, ez zuten inoiz argindarra ezagutu etxean. «Ardiekin, behiekin eta zerriekin egiten dugu lan eta arras zaila da linterna, gasa eta kandelekin
lan horietan ibiltzea» zioen Juan Marisko etxeko nagusiak. Erreportaje hori karrikaratu eta bi urte terdira, 2006ko maiatzaren 11n eraman zuten argindarra baserrira, Acciona Solar enpresak egindako instalazioari esker.

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA
Tel. (+34) 948 63 54 58 • Faxa (+34) 948 63 54 57 • info@ttipi.net
Zuzendaria Aitor Arotzena Erredaktore burua Gurutze Pikabea Erredakzioa Eneritz Iraola Publizitatea Usoa Vicente, Amaia Odriozola Berriemaileak Esteban Arotzena,
Juana Mari Saizar, Kontxi Klaber, Ainhoa eta Maider Ansa, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune eta Itsaso Elizagoien, Maite Oteiza, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Izaskun Goñi, Joana Guerendiain, Martin Bertiz, Nerea Telletxea, Mattin
Larralde, Juan Mari Barriola, Joxean Ortega.
Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia
Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale
Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkartea, Malerrekako Zerbitzu
Mankomunitatea
2013ko harpidetza sariak
Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .40€
Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . .59,50€

Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .59,50€
Amerika eta Australia . . . . . . . . . .124€

Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .34€
Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

IRITZIA

|

7

Kolaborazioak

Martin Koplari eta Fermin Legia

‘Terrorismoaren apologia’

Mikel TABERNA

Mikel RODRIGUEZ LANDA

io Barojak bere Los caudillos de 1830 nobelan bertsolari baten berri eman zigun, eta harenak bide ziren bertso batzuk txertatu zituen istorioan. Idazleak Martin Coplari izena eman
zion pertsonaia hari. Gerora, Julio Carok, bere De
la vida rural vasca liburuan, bertso haiek Martin
Olaetxea izeneko zurarotz beratar batenak zirela
erran zigun. Iduri duenez, haren iloba Juan Jose
Olaetxeari ikasi zizkion don Piok.
Bertsoak Fermin Legiaren kontra eginak dira. Legia hori -kontra biño, alde hobia!, erraten zutenBeran famatua da hagitz. Urrola baserrian jaio zen
XVIII. mendearen hondar aldera, eta orain dela berrehun urte Bonaparteren kontra borrokan ari zirenekin juntatu omen zen halako batean. Gerra harekin ez zuen aski izan, nonbait, eta karlistaldian
ere parte hartu zuen, liberalen alde eta karlisten
kontra.
Baina gure koplaria karlista izaki eta, aipatu ditugun bertso horien bidez militar liberalaren hutsegin batzuk kontatzea gogoratu zitzaion. Hiru ber«Martin Koplariren
tso heldu dira nobelan,
eta hauxe da hirugarre- bertso hauen
na: Komisanyuren goizi- istorioa kontu
an zuten / Biserregeren ezaguna da, toki
tranpiya / Iruñiko bidea frankotan aipatu
libre / eben ustez balendutena. Baina
tiya / zakua bidean lertu
badira oraindik
eta / isuri zayo kantiya.
Bertsoek badute mamia. argitu gabeko
Kontatzen dute nola abia- alderdi franko»
tu zen Baionatik gure Legia, 1830eko urriaroan,
Espoz y Minarekin eta Jauregi “Artzaia”rekin batera, muga pasatzeko ideiarekin, Fernando VII.a
erregearen erregimenaren kontra. Espedizio hura
agudo geldiarazi zuten, eta horren berri ematen
digu Martin Olaetxeak.
Euskararen aldetik ere arrunt interesgarriak dira
hitz horiek, hemengo bertako solas eta erranera
batzuk erakusten dituztelakoz. “Komisanyu” hori,
bistan da, “Omiasaindu” da; “balentiya” iruditzen
zait “balentria” edo “azaina” dela; eta politena azkeneko lerroa du: “zakua bidean lertu eta isuri zayo
kantiya”. Horra zein ederki adierazia Legiaren frakasoa. “Kantia”, hiztegietan inon harrapatu ez dudan hitza, errotatik irinez betea etortzen den zakuari halaxe erraten diogu.
Martin Koplariren bertso hauen istorioa kontu ezaguna da, toki frankotan aipatu dutena. Baina badira oraindik argitu gabeko alderdi franko, bai bertsoen egileari buruz bai bertsoei buruz. Konparazio batera, ez dakigu zein ote den kantatzeko doinua? Ez ote da Beran inor bertso hauek noizbait
aditu eta kantatzen dakienik?

978an indarrean sartu zen ‘Terrorismoaren
apologia’ zigortzeko legea Espainiako Erresuman. Zehazki, Hego Euskal Herrirako pentsatutako legea zen, suposatzen da ETAren aldeko
adierazpen, manifestazio edo ekintza sinbolikoak
debekatu eta zigortzeko. Estatuak ezin zuen onartu legez kanpoko erakunde militar baten alde inork
adierazpen publikorik egitea. Urteak, eta hamarkadak ere pasa ahala, Estatua lege hori zabaltzen
joan da, ‘apologia’ horren erranahia zabaltzeko, eta
legea eginda, tranpa egin du. Azken urteotan, gero eta gehiago, makina bat politikari, kazetari, gizarte ekintzaile eta bertzelako herritar salatu, zigortu, espetxeratu eta jazarri dituzte hainbat iritzi jendaurrean adierazteagatik, eta ez, preziski, erakunde militar bati babes esplizitua adierazteagatik –ho- «Espainia eta
ri zilegi den edo ez ere ezta- espainolistak
baidagarria izan beharko
larrugorritan
litzateke, baina ezin da–,
iritzi politikoak ematea- gelditu dira, armak
gatik, baizik. Pozoitutako itzali direnean ere,
tresna bat bihurtu da, Esta- solasen aurka
tuakerabilia,etaHegoEus- gerran daudela
kal Herriko sektore espai- erakutsi baitute»
nolistek eta erregionalistek hauspotua, haiek ezarritako arautik ateratzen den diskurtsoa zigortzeko. Hasier Arraiz Sortuko presidenteari egin diotena ikustea bertzerik ez dago. Edo egoera esperpentikoak ere sortu ditu, Zarauzko bi gaztek kartzelan bukatu baitzuten, salatari anonimo batek –txibato batek, ‘vamos’– erran zuelako ekitaldi batean
‘Gora ETA!’ oihukatu zutela –gero jakin zen Zarauzko PSEko zinegotzi bat zela anonimo hori–. Baina
ikusten ari gara ETAk borroka armatua utzi ondotik indar bereziz erabiltzen ari direla ‘terrorismoaren apologia’ delitu horren salaketa, borroka armatuaren faltan, solasek hartu dutelako protagonismoa,
eta Espainia eta espainolistak larrugorritan gelditu
dira, armak itzali direnean ere, solasen aurka gerran daudela erakutsi baitute. Arrazoi moralak eta
etikoak argudiatzen dituzte lege hori mantendu eta
erabiltzeko, baina euskal herritarren zati handi baten adierazpen askatasuna mugatu eta horien diskurtsoa desagerrarazteko erabiltzen dute. Bertzeak existituko ez balira bezala, 1959tik gaurdaino
gertatu dena espainolistek erran duten bezala gertatu dela erran dezaten denek. Bertzela, espetxera. ‘Terrorismoaren apologiaren’ aurkako legea ez
da oinarritzen moral edo etika garbi baten ikuspuntuan, ez herritarren babesean edo konbentzimenduan ere. Indar hutsean oinarritzen da, Poliziaren, auzitegien eta espetxearen beldurrean, diskurtso bat,
bakarra, Madrildik eraikia, Espainiaren zerbitzura.

P
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Irakurleak mintzo

Yolanda Barcina
patetikoa
Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
(Auritz)
Yolanda, berriz ere
noka eginen dinat, normalean lankide ohiei
egiten zaien bezalaxe.
D ereduan, Nafarroan,
asmatu duzuen mamu
gaizto, berri eta aldrebesarekin, berriz ere sartu haiz nabarmenkerietan. Hasteko eta behin,
oso gustukoa izaten dun
erabiltzea los batasunos eta los etarras. Hara, ba, nondik nora, batasuno hitza ez zagon
Espainiako hizkuntzaren Errege Akademiako
Hiztegian, eta etarra bai,
baina hona hemen zer
jartzen duen: (Del vasco etarra)... Baina oso
bitxia dun, zeren eta
Euskaltzaindiaren hizte-

gietan ez baita agertzen
etarra hitza, ez Hiztegi
Batuan ez Orotariko
Euskal Hiztegian ere,
normala den bezala,
modu horretan idatzita
ez baitu batere esanahi egokirik, eta hik, nafar eredugarri bezala jakin beharko huke. Aizan, hortaz ba, gaztelanian ere hobetu beharra daukan! Honekin,
argi eta garbi geratzen
dun zein mespretxurekin hitz egiten dunan
zenbait nafarren aurka.
Hasierako gaira itzulita, bazekinat hik bezalako pertsona agintzaile batek ez didala batere kasurik eginen; ez dinat halakorik espero higandik. Hau idazten baldin badut, soil-soilik dun
nire buruari terapia pixka bat egiteagatik.
Aizan, Yolanda, hik
esandako hainbeste ergelkeria maltzur sinis-

ten baldin badun, zerbait egiten hasi beharko dun Nafarroako Parlamentuan bertan ere,
zeren eta, seguru bainago hor ere topatuko
ditunala parlamentarien artean, LABen afiliatuak egon direnak edo
daudenak, ikastoletan
eta D ereduan ikasi edo
irakatsi dutenak, edo
fundatu dutenak, Sortzen-Ikasbatuaz Elkarteak antolatutako jaialdietan ohikotasunez
parte hartzen dutenak,
senideren bat espetxean dutenak, eta, beraz,
oso sarritan bisitatzera
joaten direnak eta abar,
eta abar. Denok dakigun bezala, egundoko
delituak guztiak ere. Yolanda, inguratuta hago;
hortaz, nik uste dinat
gaur bertan agindu beharko hiokela beste
txosten bat Guardia Zibilari, hire buru gaixoa

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 gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

gordetzeko parlamentari arriskutsu horiengandik.
Yolanda, ez dinat eskatzen euskara, euskal
kultura eta euskaldunak
maitatzeko, bai baizekinat erraiek ez dinatela uzten, soil-soilik eskatzen dinat nafar guztiak berdin-berdin tratatzeko eta errespetatzeko, japoniarrak, txinatarrak edota errusiarrak
errespetatzen ditunan
bezala-bezalaxe, ez gehiago eta ez gutxiago.
Bukatzeko, Yolanda,
jakin ezan gauza bat, hire jokamolde desegokiekin itsusten dun
Pablo Milanésen kanta
zoragarri haren izen eder
hura.

Urte Berri On!
TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA
Esku artean duzun
aldizkari hau izanen da
2013 urteko azken TTIPI-TTAPA. Hurrengo alea
2014ko urtarrilaren 9an
aterako da. Beraz, bi astera ez, lau astera jasoko duzu 605. zenbakia
eramanen duen aldizkaria etxean. Milesker urte osoan zuen etxetako
ateak zabaldu dizkiguzuelako eta heldu den
urtean ere horretan segitu nahiko genuke.
TTIPI-TTAPA aldizkaria
eta webgunea egitea
posible egiten dugun
guzion partetik ongi buka dezazuela urtea eta
hobe hasi 2014a. Elkarren berri izaten segi dezagula! Zorionak eta Urte Berri On!

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
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Prentsatik bildutakoak

«Oinatz Bengoetxearen
eta bion arteko harremana oso ona da. Une
gozoak eta gogorrak
partekatu ditugu, baina
hori guztia oso aberasgarria izan da maila
pertsonalean. Horrek
asko elkartzen du. Sufritzea tokatzen denean, sufritu egin behar
da (...) Entrenamenduetan nahiko astuna
izaten naiz, denean
enfasia jartzea gustatzen zait. Aurten sakean jarri dugu arreta».

«Gaur egun osasuntsuena emakumeek
erditzea euren beharretara egokitzea litzateke. Eta batzuetan
behar horiek bat etorriko dira erditze fisiologikoarekin, baina
bertze batzuetan ez.
Nire apustua erditze
kontzientearen alde
egitea izan da.
Erditzera doan emakume horrek bere
beharrak eta umearenak zein diren kontuan izatea».

Asier GARTZIA
Bengoetxearen botileroa
DIARIO VASCO 2013.11.26

Estitxu FERNANDEZ
Lesakako psikologoa
BERRIA 2013.11.26

|

11 galdera labur

Nor dugu Gorka Arraiago?
21 urteko aresoarra, Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza ikasten ari dena, trikitilaria eta parrandazalea.
Momentu honetan aresoar internazionalena akaso?
Ez dut uste bakarra izango naizenik, aisoarrak ez gara etxean gelditzen garen horietakoak....
Munduko zein txokotan harrapatu zaitugu?
Australian, Wollongong-en bizi naiz
300.000 biztanle inguruko hiria da.
Ikasteko aitzakian joan eta...
Herrialde oso berri, aberats eta garatu batekin egin dut topo. Bertako jendea oso irekia da eta jatorri
guztietako herritarrak bizi dira.
Australian harritu zaituen zerbait?
200-300 urteko historia duela herrialdeak eta australiar askok hankautsik ibiltzeko ohitura dutela.
Zein paraje ezagutzeko aukera
izan duzu?
Sydney, Melbourne eta Gold
Coast ezagutu ditut batez ere eta
Tailandia eta Singapurren ere ibili
naiz.
Australian trikitixa jotzeko aukerarik bada?
Maletan ekarri nuen eta noizean
behin jotzen dut, ez ahazteko.
Zer botatzen duzu faltan?

Lagunak eta amaren janaria.
Eguberri usainean etxera buelta?
Bai, ez naiz ikusten eguberrietan
etxetik kanpo.
Urte berriarekin zein asmo dituzu?
Otsailean berriro ere kanpora noa,
Gantera (Belgikara) graduko azken seihilekoa egitera eta horrekin graduatu egingo naiz. Hortik
aurrera lanean
hasi edo ikasten segitu...
auskalo!
Amets bat?
Erromeri talde
ba t o s a tz ea
eta Euskal Herriko txoko guztiak alaitzea
festaz
festa.

 Gorka ARRAIAGO  Australian ikasten ari den aresoarra
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BORTZIRIAK
EUSKARA MANKOMUNITATEA

Bortzirietako Bai
Euskarari
zozketako zenbaki
saridunak
jakinarazi dituzte
Txartelen
jabeek
urtarrilaren
10era bitarteko
epea dute
mankomunitate
arekin
harremanean
jartzeko
TTIPI-TTAPA

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak Bai
Euskarari Zozketa antolatu du. Guztira 10.000
boleto prestatu dituzte,
Bortzirietan Bai Euskarari Ziurtagiria duten era-

gileek beren bezero,
ikasle edota bazkideei
banatzeko. Zozketatzen
diren sariak Bai Euskarari Ziurtagiria duten bi
eragilek emanak dira.
Abenduaren 4an, asteazken eguerdian zozketa egin da, eta zenbaki
saridunak atera dira.
Lehenbiziko zenbaki saritua 7.849 izan da
eta Lesakako Oninartek banatu du bere bezeroen artean. Saria 60
euroko erosketa da, Berako Sarobe okindegian egiteko.
Bigarren zenbaki saritua 6.479 izan da, eta
Igantziko Biltoki Elkarteak banatu du bere

UTZITAKO ARGAZKIA

Aymee Ribalta eta Edurne Alegria ikasleak saritu ditu
Bortzirietako euskaltegiko zozketak
Euskara Mankomunitateak helduen euskalduntze-alfabetatzea sustatzeko, ikasleen ahalegina saritzeko eta euren motibazioa indartzeko, Euskaltegiko ikasleen artean bi sari zozketatu zituen aukeran, bata urte osorako matrikula, eta
bertzea telefono eramangarria. Zozketa urriaren 25ean egin zen Euskara Mankomunitatean, eta honako bi ikasle hauek izan dira sarituak: Aymee Ribalta Mirabal, 1. urratseko ikaslea, eta Edurne Alegria Iraola, 5. urratseko ikaslea (Mentxu Peña irakaslearen eta Jaime Iturria Mankomunitateko presidentearen artean ageri dira). Zorionak bioi! Bortzirietako Euskaltegian euskara ikasteko taldeak abian direla urriaz geroztik, eta aukera bada urte berriarekin euskaltegian hasteko, otsailean berriz ere izena emateko aukera irekiko baita. Horrez gain, urte berriarekin EGA taldean sartzeko aukera izanen da. Interesatuek 948
637796 telefonora deitzen ahal dute informazio gehiago galdetzeko.

bazkideen artean. Saria Berako Halcón Bidaiak bidai agentziak
eskainitako 60 euroko
erosketa txartela da.
Saridunek urtarrila-

ren 10era bitarteko epea
dute mankomunitatearekin harremanean jartzeko. Horretarako nahikoa da goizetan telefonoz 948634125 zen-

bakira deitzea. Jakinarazi dute epe horretan
ez balira zenbaki saridunen jabeak agertuko,
sariak eman gabe geldituko liratekeela.
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BERA
GIZARTEA  MATZADA ETA AGERRA

Futbol zelaien
egoeraz kexu agertu
dira Gure Txokoako
jokalarien gurasoak
Azpiegitura
hauek
egokitzea
aldarrikatu
dute
TTIPI-TTAPA

Gure Txokoa futbol
taldeko guraso batzuk
Matzada futbol zelaiaren egoera tamalgarria
eta entrenatzeko erabili ohi den Agerrako zelaiaren egoera txarra salatu dute. Haien semealaben motibaziorako
ezinbertzekoa deritzoten azpiegitura hauen
egokitzea aldarrikatuz
herritarren laguntza eskatu dute.
Gurasoek gogoratu
dutenez, «gaur egun ditugun instalazio eskasekin Gure Txokoan 180
bat haur eta gazte ari
dira futbolean; 10 taldetan banatuak eta sei
maila desberdinetan jokatzen». Alde batetik,
Matzada futbol zelaiaren egoera tamalgarria

salatu dute, «zelaiaren
egoera penagarria, harmailarik gabeko zelaia,
partiduak ikusteko estaldurarik eza, bankilloak ...». Bertze aldetik,
entrenatzeko erabiltzen
den Agerrako zelaia ere
«ez da motz gelditzen.
Matzada ez izorratzearren erabiltzen duten zelai hau hagitz egoera
txarrean dago (zuloak,
putzuak, lohia…) eta euria egiten duenean
egoera petral hau areagotzen da. Horrelakoetan, frontoian entrenatzea izaten da irtenbide
bakarra», diote.

UTZITAKO ARGAZKIA

88 urte eta gero itxi egin dute Iribarrendarren pelukeria
Erretiroa hartu eta Bienvenido Iribarren bere aitak 1925ean irekitako gizasemeen pelukeria “mitikoa” itxi behar izan du Pepito Iribarren Aldaz ileapaintzaileak. Bienvenido 70 urtera arte aritu zen lanean eta 90 urterekin hil zen arte semeari aholku ematen aritu zen. Pepito 15 urterekin hasi zen aitari laguntzen
eta, segidarik gabe, azaroaren 30ean itxi behar izan zuen Bortziriak, Sara eta
inguruko herrietako hainbat bezero zituen establezimenduak.

GIZARTEA

Metereologia estazio automatikoa paratu dute
Larrategaina inguruan
TTIPI-TTAPA

Antzerkiak
Aspaceko Uxane
zentroko ikasleek Cuando yo nací… aspaldi sortu berria antzezlana eskainiko dute abenduaren 20an, 19:00etan Kultur Etxean (sarrera 3 euro). Hilaren 28an, berriz,
Ez gara Palestinaz ari
ikuskizuna izanen da
19:30ean Kultur Etxean
(sarrera 3 euro).

Santa Barbara mendiaren magalean, Larrategaina inguruan paratu du
Nafarroako Gobernuak metereologia
estazioautomatikoberria,datuakdenbora errealean ematen dituena. Honela, gisa honetako 20 estazio daudeNafarroanetabertze9datuakdenbora errealean ematen ez dituztenak.
Estazio hauek guziek sentsoreak
dituzte, tenperatura, hezetasun erlatiboa, euri prezipitazioak, eguzki erradiazioa eta 10 metroko altueran haizearen abiadura eta norabidea neur-

tzen dutenak. Hamar minutuero biltzen dituzte datuak eta Nafarroako
Gobernuaren metereologia orrialdean sartzen dute informazioa.
Denbora errealean ematen diren
datu horiek baliagarriak izan dira larrialdi egoeretan, hala nola sute, uholde eta haizete handietan. Edozeinentzat eskuragarri daude datu horiek
eta jendeak gero eta interes handiagoaduhoriekjakiteko.Hala, metereologia webguneak (meteo.navarra. es)
1.400.000 bisita jaso zituen urrian, joan den urte osoan baino gehiago.
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LESAKA
GIZARTEA  GIRO EDERRA IZAN ZEN

148 azienda
plazaratu ziren
feria egunean
Behietan lehen
sariak
Gillenbordara
eta Berako
Begibeltzeneko
bordara joan
ziren
Aitor AROTZENA

148 azienda aurkeztu
ziren azaroaren 28an,
Bortzirietako feria egunean parte hartzera. Horietatik 104 zaltabereak
ziren, tartean ponniak,
pottokak eta monturakoak zirela, 39 behi, batzuk bere aretzearekin
eta zezenkoren bat betabereetan eta bortz
ahari.
Haragitarako behien
kategorian lehenbiziko
eta bigarren sariak, 190
eta 160 euro, Berako
Begibeltzenekobordako Joxean Igoa Etxebesterentzat izan ziren
eta hirugarrena, 100 euro, Lesakako Iriberriko
Jon Muñoa Otxotekorentzat.
Suitzen kategorian,
190 euroko lehen saria
eta 100 euroko hirugarrena, Lesakako Gillenbordako Francisco Javier Altzugarairen bi bururentzat izan ziren. Bigarren saria, berriz, 160

euro, Berako Begibeltzenekobordako Joxean Igoak eskuratu zuen.
Zaldi aziendetan, 125
e u ro k o l e h e n s a r i a
Arantzako Vicente Arozenarentzat izan zen eta
95 euroko bigarrena eta
50 euroko hirugarrena
Iriberriko Jon Muñoarentzat izan ziren. Azken
bi urteetan bezala, pottoka, montura eta ponni onenak ere saritu ziren. Honela, Marisol
Otxotekok 100 euro eskuratu zituen pottoka
onenarengatik, Miguel
Almandozek 80 euro bere montura behorrarengatik eta Jaime Etxegarai beratarrak 70 euro
ponni onena plazaratzeagatik.
Aharietan, bortz buru aurkeztu ziren eta hiru sariak Jose Mari Aranibarrek plazaratutakoentzat izan ziren.
Baina azienda feriaz
gain, karrikek salmenta
postuez gainezka egin
zuten. Eskulangileek
Alondigako eta Herriko
Etxeko arkupetan aterpetu ziren eta nekazaritza lanabes zaharren
erakusketa ere antolatu zuten gazteek. Plazan, herri kirol saioa izan
zen eta Unai Agirre eta
Julio Soto bertsolariak

ARGAZKIAK: A. AROTZENA ETA JJ GUERRERO

Giro ederra izan zen ferietan, eguraldi eguzkitsuak lagunduta.
kantari aritu ziren kioskotik, presoen senide
eta lagunek hauen eskubideen aldeko elkarretaratzea ixilean egiten zuten bitartean. Elkartasun zerria ere zozketatu zuten eta 0768
zenbakia suertatu zen
sariduna. Arratsaldeko
pilota jaialdiko partida
nagusian, Patxi Eugik
eta Iñaki Otxandorenak
22-18 irabazi zieten Beñat Oronoz herritarrari
eta atzelari aritu zen Mikel Goñiri.
AJOARRIERO LEHIAKETA
Bezperako ajoarriero lehiaketan 11 bikote

Ba al zenekien

bildu ziren, horietatik 6
Bortzirietako Gorriak
peñarenak, eta bertzeak, Arransurde, Bakailu Kuisine, Irain Guraso
Elkartea, Euskal Artzainak Ameriketan eta Lesakako Zerbitzuen Elkartetakoak. Zerbitzuen Elkarteko Juan Luis
Otxotekok eta Antton
Gurutxet-ek eskuratu
zuten lehen saria. Bigarren, Bortzirietako Gorriak peñako Alicia Martin eta Juan Ignacio
Etxepare eta hirugarren
Osasunazaleen talde
bereko Agustin Zubieta eta Patxi Oteiza izan ziren.

?

Komentuko eskuin hegala (ateak igerileku aldera ematen du) Gaztetxea izanen dela eta izena paratzeko proposamemak biltzen ari dela
Gazte Asanblada

 FLASH
Keinu Leihoak
Mairu Antzerki Taldeak Udalaren laguntzaz
antolatutako antzerki
zikloaren azken emanaldia abenduaren
14an, larunbat arratseko 8:30ean izanen
da Kasinon. Gilkitxaro
taldeak Urak ttiki dire
antzezlana eskainiko
du, 14 urtetik goitikoei
zuzendua. Sarrera 2
euro kobratuko da (baldin badituzu).

Abesbatza
Eguberrietan
Eguberri Eguneko mezan kantatzeaz gain,
hilaren 28an emanaldia eskainiko du Abesbatzak Andra Mari Zahar Etxean 17:00etan
eta Urtezahar arratsaldeko 18:00etan hasiko den Diostesalve kalejiran parte hartzeko
deia ere egin du. Aipatu behar da webgune
txukun eta interesgarria sareratu berri duela Abesbatzak: lesakako-abesbatza.wix.com/
lesaka2
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ETXALAR

ARGAZKIA: JONE BIZENTE

Saski dotorea prestatu du Altxata dantza taldeak eta abenduaren 24an eginen da zozketa frontoian.

GIZARTEA  OSPAKIZUNAK

Herritarrak
Eguberriak
prestatzen
hasiak dira
Ekitaldi
gehienak
Gabon
egunean
izanen dira
Irune eta Itsaso

Abenduaren 24an,
arratsaldeko 16:30ean
haur eta gurasoak plazan elkartu eta herriari
itzulia emanen diote
Olentzero eta herriko
musikariekin. Ondotik
Txokolatada eta pin-

txoak izanen dira frontoian herriko gazteen
eskutik; txistulari eta trikitilariek girotuta. 19:00etan meza izanen da eta
ondotik Elizako arkupean eguberrietako abestiak kantatuko dira. Segidan, 20:00ak inguruan Altxatako dantza taldearen aldeko saskiaren zozketa eginen da
frontoian.
Urtarrilaren 6ean, ilunabarrean, urtero bezala txokolatada eskainiko die Larraburua elkarteak herriko haurrei.

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Larraburuko bazkideen eguna
Urtero bezala San Frantzisko egunean Larraburua Jubilatuen elkarteak 80
urte bete dituzten bazkideak omendu ditu. Aurtengoan bi izan dira; Ana Maria
Soria Ariztegi eta Miguel Mª Arburua Arribillaga. Goizean hildakoen alde meza
izan zen eta ondotik bazkaria Larraburuan.

Usategietako
sasoiaren akabera
Azkeneko alean sasoia 80 dozena harrapatuta akabatu zela
erran genuen baina, kopuruak gora egin du aurten azaroaren 24a arte
aritu direlako lanean
usazaleak. Azken egunetan harrapatutakoak
gehituta 85 dozena eta
erdirekin eman diote
akabera sasoiari. Iaz bezala, Pirinioetan sare
ehizan aritzen diren usategien artean hirugarren
izan da Etxalar.

Lesakako musika
bandaren saioa
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Egu-

ARGAZKIA: ANA MARI INDABURU

Emakumeenganako indarkeriaren
kontrako Nazioarteko Eguna
Eguraldi hotzari kontra eginez, 20 lagun inguru bildu ziren urriaren 24 eguerdian, herriko plazan, Egoera bortitzei aurre egin, gai zara lelopean. Manifestuaren irakurketarekin akabera eman zitzaion elkarretaratzeari.

naren ekitaldien baitan
antolatuta Lesakako
musika bandaren kon-

tzertua izan zen abenduaren 3 eguerdian frontoian.
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ARANTZA
GIZARTEA  EGUBERRIAK

Olentzero eta
Mari Domingi
opari eta ikatzez
gainezka etorriko
dira herrira
Abenduaren
24an,
herritarrak
kantukalejirarako
bilduko dira
15:30ean
Nerea ALTZURI

Gutuna idatzi ez duena, oraindik ez dabil berandu…Honez gero, gure etxeko ttikienek zirriborroak egin eta hizkirik hoberenarekin egindako eskutitza Olentzerori bidalia diote. Beti izaten dute eskatu beharrekoa pentsatua…
bertze batzuk, maiz aldatzen dituzte jostailu
edo dena delakoak…
Tira, Olentzero eta Mari Domingi, herrirako pakete eta ikatz “jorrada”

ere prestatzen ariko dira. Lan handia izaten
dute aitzineko asteetan
nola eguberri bezperan.
Herri aunitzetako etxe
aunitzetara ailegatu behar baitute!
Beurei ongi-etorria
prestatzeko, eguberrietako kantuekin karriketan barna kalejira eginen da. Hitzordua, hiru
eta erdietan, aurten goizago egina da. Olentzero eta Mari Domingiri musuak eta besarkadak eman ondotik,
berendua izanen da. Beraz, urteroko moduan,
kantak ongi prestatu eta
hotzak kentzeko moduko ekitaldia izanen da
kantuz eta dantza saiotxoekin.

Elkartasun zozketa
hilaren 31n
Iaz bezala, aurten ere,

UTZITAKO ARGAZKIA

Bide hezkuntzari buruzko jardunaldiak egin dituzte eskolan
Bide hezkuntzari buruzko jardunaldiak egin berri dituzte eskolan. Azaroaren 18an
eta 22an, saio teoriko eta praktikoak egin zituzten: bideo emanaldia, trafikoko seinaleak ezagutu, frontoian txirrindulako zirkuitu bat… Irudi hauetan, Lehen Hezkuntzako ikasleek frontoian egin zuten zirkuitua eta DBHkoek jaso zuten ikastaro teorikoa ageri dira.

Elkartasun zozketarako
boletoak salgai dira. Urte zahar egunean, ilunabarreko 8etan, elkartasun poteoaren ostean eta herriko plazan,
zozketa eginen da. Bi
sari daude jokoan: Lehenengo saria: Arantzako produktuekin osatutako zare eder bat; bigarren saria berriz,
Arantzako bildotxa.
Boletoak euro batean jarri dituzte salgai.

Beraz, nahi duenak badaki. Norbaitek eskeiniz gero, animatu eta
parte hartu.

Kabalgata
Datorren ilbeltzaren
5ean, ilunabarrean,
errege kabalgata izanen
da. Betiko moduan, eskolako guraso elkarteak, eguberrietako bertze ekitaldiak bezalaxe,
hau ere antolatzen ari
da.

Antzezlanak
eskolan
Aitzineko alean aipatu bezala, abenduaren
19an, ortzegun arratsaldeko 3etan, guraso
eta herritar guzientzat
antzerki emanaldia eskainiko da eskolako jimnasioan.
Bezperan, Etxalar eta
Igantziko eskoletako
guratso eta ikasleentzat
eginen dituzte emanaldiak.
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TRENTO HORTZ KLINIKA

Trento Kids eta ortodontzia
Ortodontzia oso lagungarria da gaizki kokatuta dauden
hortzak zuzentzeko eta ahalik eta estetikarik onena lortzeko
odontologiaren edozein espezialitatean
Ortodontzia haurrekin nahiz helduekin erabiltzen dugu. Ortodontzia tratamenduak, oro har, uste duguna baino
errazagoak eta laburragoak dira. Trento hortz klinikan zuretzat tratamendurik onena zein den aholkatuko dizugu.

NIRE SEME-ALABAK ORTODONTZIA TRATAMENDURIK BEHAR AL DU?
Aldi horretan (4 eta 6 urte artean) anomalia eskeletikoak zuzen
daitezke, hezurrek duten ahalmen plastiko handiagatik. Halaber, funtzioan eta estetikan eragina duten hortz arkuen deformazioak ere zuzen daitezke. Adinik onena da
higiene ohitura onak har ditzaten eta haien inguruan aholku onak emateko. Beren artean estu erlazionatuak daude hozkada, goiko eta beheko ebakortzen pilaketa, aurpegi tipoa eta arnasa hartzeko mo-

dua. Ohiko adibidea ahotik arnasa hartzen duten haurrak dira. Adin horrekin
errazagoa da tratatzea, arnasa gaizki hartzen duten pertsonek, ziur asko, hortzhaginak ongi ixteko arazoak izango dituztelako.
Garrantzitsua da ortodontziako aditu
bati aholkua eskatzea, hazkuntzan arazo
bat aurkitzen badugu, garaiz tratatzea
ezinbestekoa delako, itzulezinak izan daitezkeen kalteak saihesteko.

TRESNA IKUSEZINAK EDO INVISALIGN:
Hortzak lerrokatzeko bracket ak erabiltzen ez dituen metodoa da Invisalign deitua.
Horien ordez, beste lerrokatzaile batzuk erabiltzen dira, eta komeni da pazienteak
ahalik eta denbora gehien erabiltzea (jateko bakarrik kentzen dira). Lerrokatzaileak 15
egunetik behin aldatzen dira. Beti bezala, garrantzitsua da ortodontzistak pazientea
aztertzea, sistema hori erabil dezakeen ala ez erabakitzeko.

BRACKET GARDENAK EDO ESTETIKOAK:
Bracketa gardena da hemen, ohiko
bracket metalikoa ez bezala, eta horrek
eragin nabarmena du paziente helduaren
itxuran.

Komenigarriena da 4 eta 6
urte arteko haurrek aldizka
azterketak egitea, gerta daitezkeen arazoak garaiz detektatzeko.
Erne egon behar dugu haurren hortz arkuetan leku gutxiegi dagoen edo hortzen garapenean eragina duten ohitura txarrak dituen zaintzeko (erpurua xurgatzea, txupetea gehiegi erabiltzea, ohiz kanpoko irensteko moduak…)

BERANDU AL DA ORTODONTZIA ERAMATEKO?
Ez. Helduen ortodontzia ohikoa bilakatu da. Hainbat aukera daude paziente helduentzat, baita hainbat ortodontzia tresna ere,
hortzak lerrokatzeko edo zuzentzeko.
Helduen ortodontzia tratamendurako aukerak hauek dira: bracket estetikoak, ohiko ortodontzia eta ortodontzia ikusezina.
Irribarre perfektua osasun onaren adierazgarri da.
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IGANTZI
KIROLA  IRRISARRI BIKE IZENAREKIN

Irisarrin BMX eta mendi
bizikletarako parkea izanen da
Euskal Herrian
eta inguruan
dagoen
bakarra da

Pertsonaia
Beñat TXOPERENA

Profesionaletara
salto eginen du
Euskadi
Fundazioko talde
kontinentalaren
eskutik

TTIPI-TTAPA

Irisarriko jauregiko
instalazioak irekitzen direnean, txirrindulazaleek Irrisarri Bike izeneko
bizikleta parkeaz gozatzeko aukera ere izanen
dute. Bertan, jautsiera
pistak eta Dirt Park bat
ere izanen da, hau da,
saltoak egiteko zirkuitua. Gisa honetako instalaziorik ez dago Euskal Herri osoan, ezta
inguruan ere. Beraz, hasiberrietatik hasi eta profesional bitarteko mendi bizikleta eta BMX zaleak bildu nahi ditu, zailtasunaren arabera markatuak egonen diren zirkuitu ezberdinetan. Gai-

UTZITAKO ARGAZKIA

Hegoi Ado beratarrak diseinatu du parkea eta berak kudeatuko du.
nera, inguruko mendietan ibiltzeko cross country ibilbideak proposatuko dituzte, GPSarekin gidatuak, baita Enduro ibilbideak eta hau-

rrendako zirkuitoa ere.
Txirrindulari eskola bat
eta kategoria ezberdinetako taldea ere osatu nahi dituzte.
2010 urtera arte Dirt

Jumpean eta mendi bizikletan ibili zen Hegoi
Ado beratarrak diseinatu du Irrisarri Bike eta
berak kudeatuko du instalazioa.

Ez dira garairik onenak
txirrindularitzarako,baina halere Beñat Txoperenak bere xokoa
eginenduetahelduden
urtean debuta eginen
du Euskadi TxirrindularitzaFundazioakerrepideratuko duen talde
kontinental berrian. Miguel Madariaga, Fundazioko presidenteak
eman zuen proiektuaren berri abenduaren
4ean. Oraingoz, 7 txirrindulari ditu taldeak:
2013ko taldetik segitzen duten Carlos Barbero, Jon Larrinaga,
Haritz Orbe, Mikel Aristi eta Illart Zuazubiskar
eta afizionatutatik pasatutako Victor Etxeberria eta Beñat bera.
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SUNBILLA
GIZARTEA  EGUBERRIETAKO OSPAKIZUNAK

Bi taldetan
banatuta
emanen diote
neska-mutikoek
ongietorria
Olentzerori
Gero frontoian
bilduko dira
eskutitzak eta
muxuak
emateko

nen dute. Guztiak akitutakoan frontoian geldituko dira Olentzerori
muxuak, eskutitzak,
etab… emateko eta txokolate goxo goxoa dastatzeko.

Maider PETRIRENA

Kinto bestak

Abenduan sartu garen honetan Eguberriak
aipagai ditugu. Abenduak 24an urtero bezala Olentzero etorriko zaigu Sunbillara. Arratsaldeko 4etan aterako dira neska-mutikoak bi
taldeetan banatuak. Alde batetik 0-9 urte bitartekoak, beheitiko eskolatik eta ibilbidea herrian barna eginen dute.
Koxkorrak berriz, hau
da 10tik goitikoak, zubiaren bertze aldea egi-

Kinto bestak ere jada hasiak dira ospatzen.
Azaroaren 30ean 1945
eta 1946an jaiotakoak
bazkari eder batekin ospatu zuten kinto besta,
Ramotxok eta Muruak
musikaz alaiturik.
Abenduaren 7an,
berriz, zahartxeagokoak ospatu dute. Bertan
adin andana nahasten
dira, baina 90 urte inguru dituztenak ere joaten dira, beraz sasoi
onaren seinale da.

ARGAZKIA: NEREA PETRIRENA

Zaintzaileentzat antolatutako ikastaroa
Azaroaren 26an zaintzaileentzat antolatutako ikastaroa egin zen Herriko Etxeko bigarren solairuan. Aintzane Mariezcurrena erizaina izan zen ikastaroa eman
zuena eta 32 interesatu agertu ziren bi orduko ikastaroaz gozatzera. Azkeneko 15-20 minututan praktika egin zuten.

Kantu Zaharren
besta Ulibeltzatik
Urdazubira
Azaroak 30ean ospatu zen hamargarren
urtez segidan Kantu Zaharren besta ederra.
Eratsungoa den baina
Sunbillan bizi den Angel Mariezkurrenak antolatzen du. Aipatzekoa
da besta eder hau Sunbillako Ulibeltzak Elkartean hasi zela eta begira zer arrakasta ederrarekin ospatu zen hamargarrena.
Aipatzekoa da sunbildar aunitzek segitzen
dutela urtero urtero besta polit hau eta zoriontzekoa da nola ez antolatzailea dugun Angel
Mariezkurrena.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herreratarrek akitu dute Openean
Diario de Navarrak antolatutako mendi bizikleta
openean parte hartu dute zortzi asteburuz segidan
Herrera anaiek. Azaroaren 24an Lizarran egin zen
azkena eta bai Enekok, anai zaharrenak (argazkian), nola Koldok bigarren postua lortu zuten. Sailkapen orokorrean, Enekok ez zuen podiumean sartzeko aukerarik izan baina bai postu ederra lortu,
laugarrena geldituz. Koldo, berriz, azpitxapelduna
izan zen. Zorionak biei eta segi horrela.
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DONEZTEBE
OSPAKIZUNAK  ABENDUAREN 13KO JOSTUNEN EGUNEAN

Urtea akitzeko hainbat
ekitaldi Errekaren esku
Mendiaren
Eguna
ospatuko dute
hilaren 21ean
TTIPI-TTAPA

Urtero bezala, ekitaldi ugari prestatu ditu
Erreka elkarteak abendurako. Hasteko, hilaren 20an, Eguberrietako saskiaren zozketa
eginen dute elkartearen
egoitzan 20:00etan.
Biharamonean, hilaren 21ean, Errekaren
Mendiaren Eguna pres-

tatu dute eta inoiz baino interesgarriagoa dator. 7:30ean Leurtzako
zirkora mendi irteera
eginen dute, Errekak
Bonozorrotzen duen
buzoia bisitatuz.
12:30ean apustu haundia eginen da. Alex Txikon ezagunak 8 kanaerdi aizkoraz moztu eta
8 kilometro laisterka
egin beharko ditu. Errekako kide diren Juan Telletxeak eta Santi San
Miguelek ere lan bera
egin beharko dute, baina bakoitzak bere es-

pezialidadean. Eskolako frontoian eginen da
apustua eta 5 euroko
sarrera kobratuko da.
14:30ean bazkaria izanen da Kasino elkartean. 19:30ean, Alex Txikonen Alpinismo y Salto Base filma proiektatuko da zineman. Sarrera debalde izanen da.
Abenduaren 24an
Saioara mendi irteera
eta abenduaren 31n,
goizeko Mendaurrerako irteeraz sain, VIII. San
Silvestre lasterkea eginen da 18:00etan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendi Abesbatza bigarren Avilesko Nazioarteko Sariketan
Mendi Abesbatza Asturias-en egon zen azaroaren 30ean, Avilés-en egin zen XXX.
nazioarteko abesbatzen sariketan. Lehenbiziko aldia izan da lehiaketa batera aurkeztu dela, eta hasiera ezin hobea izan du, bigarren saria lortu baitu (2.000 euro).
Bost kantu prestatu zituzten: bat antolakuntzak paratutako nahitanahiezkoa zen,
bertze bat Asturiasko kantu bat aukeran; gure inguruko bat ere eraman beharra
zen, eta hau Kitolis izeneko lan ederra izan zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udal instalazioak gas naturalera
egokitzeko hitzarmena sinatu dute
Herriko Etxeak eta Gas Navarrak
Gasoila eta propano gasa erabiltzen duten udal instalazioak egokitu eta gas naturala erabiltzeko elkarlan hitzarmena sinatu zuten azaroaren 28an Miguel San Miguel alkateak eta Celestina López Morte, Gas Navarrako zuzendariak. Lehenik, Askin Haur
Eskolan, Musika Eskolan eta zineman eginen dute egokitze hori eta ondoko fase batean, propanoa
erabiltzen duten ikastetxeetako sukaldeko eta liburutegiko instalazioak egokituko dituzte. Udalak
herrian gas naturala hedatzeko asmoarekin bat dator hitzarmena, ingurumen aldetik garbiagoa eta
eraginkorragoa delakoan. Donezteben 2009 urte
akabailan sartu zen gas naturala eta lau urteotan,
4,5 kilometro kanalizazio egin dute eta 50 bat hartune egin dituzte. Erdigunean izan ezik, gainerako
auzo gehienetara ailegatu da gas naturala, kasik
250 etxebizitzetara, hiru udal eraikinera eta hiru
ostatu eta jatetxera.
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ELGORRIAGA
GIZARTEA  ABENDUAREN 7AN

Talo Egunarekin
abiatu dira
Eguberrietako
ospakizunak
Hilaren 24rako
hainbat ekintza
prestatu dira
Mattin LARRALDE

Hurbiltzen ari dira
Eguberriak eta hauekin
batera guraso eta haurrak mugitzen dituzten
ekintzak ere abian dira.
Abenduaren 7an opil
edo talo eguna egin zen
eta urtero bezala opilak
egin eta bertan ateratako dirua urtean zehar
egiten dituzten ekintzak
ordaintzeko erabiliko
dute (antzerkiak, kontu
kontalariak, Gabonetako ekintzak…). Abudo
Eguberrietako argiak
piztuko dira eta zuhai-

tza apainduko da zinta,
bolatxoekin eta bakoitzak paratu nahi dituen
apaingarriekin.
Abenduaren 24an
olentzerorekin kantua
eginen da herrian zehar,
bainuetxean txokolatada eskainiko da, haurrekin ateraldia eginen
da eta errege bezperan
bazkaria.
Urteko azken alea
dugunez, zorionak denei eta urte berriak bakoitzak amesten duena
egi bihur dezala. Dagoena ez dadila txartu eta
norbaitek baldin badaki magia egiten, denotaz gogoratu eta egoera puskaz hobegora aldatu dezala.

Borrokan taldearen
kontzertua
Azaroaren 30ean
kontzertua izan zen Herriko Ostatuan Borrokan
rock taldearekin.Bertara jende pila bat hurbildu zen. Oso talde ona
entzun genuen eta orain arte ekarri direnen artean rockik gogorrena
eskaini duen taldea izan
da. Rock gauarekin eta
bezperan izan zen antzerki gauarekin astebukaera mamitsua izan
zen azaroko azkena.
Zorionak berriz ere
horrelako ekintzak bul-

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Opilak eginez hasi ziren Eguberrietako prestakuntzak.
tzatzen dituen jendeari, kasu honetan herri-

ko ostatua eramaten duten Itsaso eta Xabierri.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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ITUREN
KULTURA  AZAROAREN 22AN GOIZUETAN

Iker Gorosterrazu
azpitxapeldun
izan zen Xalto
Sariketan
Egoitz anaiak ez
zuen finalerako
txartelik
eskuratzerik
izan
Arkaitz MINDEGIA

Iker eta Egoitz Gorosterrazu anaiak gazte
gaztetatik ari dira bertso munduan, hainbat
eta hainbat txapelketa,
herri bazkari, bertso afari, bertso poteotan....
bertsoak kantatuz indartsu eta gogotsu.
Bi anaiek hamabigarren Xalto sariketan parte hartu zuten, Egoitzek
Iruñean jokatu zen kanporaketan parte hartu
zuen eta Ikerrek berriz
Leitzako kanporaketan.
Egoitz ez zen pasatu finalera, baina bere anaia
bai , sailkatu eta lan polita egin zuen Goizuetan, bigarren geratu baitzen, Mikel Lasarte
txapeldunaren ondotik.

Bertzalde, Egoitz Gorosterrazuk Iruñean ospatzen den Bertsoaroako ekitaldi batean parte hartu zuen, Maddi Sarasua, Nerea Ibarzabal,
Amaia Iturriotz, Mikel
Lasarte eta Irati Majuelorekin batera . Urte berriarekin ere han eta hemen ikusiko ditugu bi
anai hauek bertsoak
kantatzen.

Santo Tomas eguna
Urri bukaeran ireki
zen Aurtizko Ostatuak
itxura berri eta polita
aurkeztu digu. Gogotsu
daude hiru nagusiak eta
Donostian eta hainbat
lekutan ospatzen den
Santo Tomas eguna,
Aurtizko ostatuan ere
ospatuko da. Abenduaren 21ean hainbat ekitaldi izanen dira egun
guzian. Txistorra pintxoak izanen dira euskal musikaz lagunduta.
Arratsaldean, berriz,
bingoa izanen da: Ze-

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Iker Gorosterrazu, Xalto Sariketako finala jokatu zuten bertze bortz bertsolariekin batera.
Ondoan, Mikel Lasarte txapelduna.
rringo eta Tomaxa zerrikumeak zozketatuko
dira. Gauean euskaraokea izanen da. Aurtizko
Ostatukoek ohartarazi
dutenez, euskal jantziekin edo baserritarrez
jantziak etortzen diren
guziek pintxoa doan izanen dute.

Eguberriak
Eguberriak ate joka
ditugu eta etxeetan laister hasiko dira pinuak, jaiotzak eta apaingarriak jartzen. Haurrak
olentzerori eskutitza
idazten ariko dira. Egun
horietan hainbat ospakizun izanen dira. Eguberriak hasteko Pulunpa eskolakoak hainbat
kantu, ikuskizun, dantza ariko dira presta-

tzen azkeneko egunean guraso, irakasle,
ikasle eta herritarrei erakusteko.
Eguberri bezperan
Aurtitzen eta Iturenen
arratsalde partean
Olentzero hartu eta kalez kale ibiliko dira gaztetxoak, Eguberrietako
abestiak kantatuz.
Azken urteetan Iturenen
olentzeroren bisita ere
jasotzen dute. Horretarako sekulako ongi etorria prestatzen dute, herriko joaldunak suziak
eskuetan dituztela ibiltzen dira eta herriko ar-

Ba al zenekien

giak itzali egiten dituzte.
Bidenabarrean plazan
jaiotza antzezten dute.
Errege bezperan akituko dira Eguberrietako ospakizunak. Arratsaldean gaztetxoak
joareak astintzen hasiko dira, Aurtizko eta Iturengo xoko eta bazterrak goxatu eta alaitzen.
Gau partean helduen
txanda izanen da, Aurtiz, Ituren eta Zubietara
bixita eginez. Joare soinuez gain, parrandarako aukera ere izanen da
Errege bezperan.

?

Iturengo joaldunek abenduaren 3ko Euskararen Egunean Elizondoko kalejiran eta ekimenean parte hartu zutela.
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ZUBIETA
GIZARTEA  BERRIEMAILEAK, LANGILEAK ETA LAGUNTZAILEAK BILDU ZIREN AZAROAREN 30EAN

Xorroxinen urteko bazkaria
giro onean egin zen estalpean
Hamahiru urtez
herriko
berriemaile izan
zen Juliana
Mutuberria ere
gonbidatua
zegoen

Kriston zozketa
eta erakusleiho
lehiaketa eginen
dira Eguberrietan
TTIPI-TTAPA

Fermin ETXEKOLONEA

60 lagun inguru bildu ziren Zubietako herriko estalpean azaroaren 30ean, Xorroxingo
langile, berriemaile eta
laguntzaileek urtero egiten duten bazkarian.
Goiz-goizetik lurreko
sua piztua zuten eta
eguraldi hotz eta euritsuari aurre eginez, giro onean joan zen otordua, kontu kontari. Xorroxingo langileen eta
udalaren laguntzarekin
prestatu zuten mahaia
eta giro onean pasatu
zuten bazkaria eta
bazkalondoa.
Aipamen berezia merezi zuen Juliana Mutuberriak, 13 urtez Zubietako berriemailea izan
baitzen eta gaur egun
hala ez bada ere, bazka-

DONEZTEBE

ARGAZKIA: AITOR BABAZE

Sei basurde ehizatu zituzten abenduaren 3an
San Frantzisko Xabierkoaren egunean sei basurde bota zituen herriko ehiztari
koadrilak. Bistan da, punteria onarekin dabiltzala.

rira gonbidatu baitzuten. Beti bezala umoretsu ibili zen Juliana.

ko gaiak berogailurako
nola erabili izanen dute
hizpide.

Herriko Ostatuan
solasaldia

Joaldunak Euskal
Kantu Zaharren
Egunean

Abenduaren 20ko
ilunabarrean energia
berriztagarriei buruzko
solasaldia eskainiko da
Herriko Ostatuan. Pellet, biomasa eta gisa-

Euskal kantu zaharren egunean parte hartu zuten aurten ere Zubietako joaldunek
Dantxarinean. Zortzi jo-

an ziren eta joareak jo
ez ezik, ohorezko sarrera ere beraiek egin
zuten, isopoak altxatuta, azpitik pasatu baitziren bazkaltiarrak.
Beste dozena erdi
bat herritar ere bertan
izan zen bazkaltzen eta
urtero bezala, giro ederrean eta luzez aritu ziren kantari.

Doneztebarrak
merkatari eta zerbitzu
elkarteak Eguberrietako hainbat ekitaldi antolatu ditu.
Alde batetik, urtero bezala, "Kriston
Zozketa" eginen dute.
Boletoak, bazkide diren saltokietan erosketak eginez lortu ahal
izanen dira.
Zozketa abenduaren 28an burutuko da
eta ondotik txistorrada eginen dute.
Bertzalde, Erakusleiho Lehiaketa ere eginen dute elkarteko saltokien artean. Horretarako, lehiaketan parte hartu nahi duten erakusleihoen zerrenda
bat eginen dute eta
jendeak bere botua
eman ahal izanen du.
Botoa ematen dutenen artean, zozketa
bat eginen dute eta
bertako produktuez
osatutako saski eder
bat emanen dute.
Azkenik, errege
bezperako kabalgatan
ere parte hartuko dute karroza batekin.

ttipi-ttapa | 604 zk.

22 |

2013.12.12

HERRIZ HERRI

SALDIAS
HISTORIA  ZENBAIT IDAZLAN ARGITARATU ZITUEN

Jose Erasun Mutuberria,
XIX. gizaldiko apezaz
Harenak dira
herriko batek
idatzi dituen
lehen liburuak
Markel LIZASOAIN

Herri ttikia baita, liburu gutxi eskribitu izandu du hemengo jendeak. Bakarren batek halakoren baten ezagutza
baldin badu, pozik hartuko nuke horren berri.
Jende handien kontuak ekarriko ditut oraingo aldian. Izan ere,
XIX. gizaldian liburuak
ateratzea halakoen esku bakarrik zegoen.
Juan Jose Erasun
Mutuberria Apezenean
jaio zen, eta apaiza izan
zen bere bizian. Familia onekoa izan behar
zuen, eta ikasketa handiak egin zituen, baita
zenbait lan argitaratu
ere. Harena da hilerrian
dagoen harrizko panteoia. Don Tomas zenak
eta Xabier Erizek haren
obra ikertua dute bakoitzak bere aldetik. Hain
zuzen, Jose Erasun horrenak dira saldiastar
batek idatzitako lehen

gauzak. Tradukzioak
edo itzulpenak egin zituen gehienetan.
BOST LAN, BEDEREN,
EGIN ZITUEN
Zugarramurdin urte
batzuk eman zituen
apez, eta erdaratik dotrina bat itzultzeko agindu zioten, baita idatzi
ere, 1857. urterako. Hura da ezagutzen zaion
lehen lana, eta Zugarramurdiko euskaran dago eskribitua. Urte horretan bertan, Saldiasera etorri zen ofizioetara. Handik urte batzuetara, Orreaga baladaren
itzulpena egin zuen, eta
Saldiasko euskaran paratua dagoela ematen
du. Zortzi pasarte ditu,
eta honatx lehenbizikoa:
“Gauerdia. Erregue
Carlomano Auritz-berrin dago bere ejerzituarequin. Ceiru illunin ezta
agueri ez illarguiric eta
ez izarric: urruti suzco
gar aundiac diztaiatcen
dute mendiartean; Fransesac cantari daude errian; Altabizcargo ingruetan aditcen dire otsoaren izugarrizko auriac,
eta Euscaldunac zorroz-

ten ttuzte bittartin beren
tirarmac ta aizcorac Ibañetaco arraitcetan”.
Delako balada horren lana Luziano Bonapartek agindu eta ordaindu zion. Luziano hori Napoleonen iloba zen,
eta hizkuntzen gainean
estudio handiak egiten
zituen Europa guzian.
Euskara herri batetik
bestera nola aldatzen
zen ikasi nahi zuen, eta,
horretaz, herrian herriko jendeari agintzen zion
honelako edo halako lanak traduzitzeko, eta
berari entregatzeko.
DOTRINA BATEN
ITZULPENA
1881. urtean, Elizaren bitartez atera zuen
Jose Erasunek beste lan
bat, Iruñean, zentsura
pasatu eta gero. Elizak
ontzaz eman behar izaten zituen liburuak argitaratu baino lehen, inor
ez zedin haren haritik
bereizi, eta ematen du
dena ez ziotela ametitu. Liburuaren hasieran,
agiri bat heldu da zentsura ongi pasatu zuela dioena, baina gauza
ttikiren bat edo beste ez

Euskara
aldizkarian
argitaratu
zituen zenbait
lan apez
saldiastarrak.
ziotela ametitu; ez dute esaten zer, bestela ez
zen zentsura izanen!
Liburua bera dotrina
baten itzulpena edo tradukzioa da, eta itzulpenaren aurretik, Erasunek pare bat orritan esplikatzen du euskaraz
eskribitzeko zer letrak
ibili zituen. Konparazio
batera: orain, xuri
idazten dugu, eta hark
ssuri eskribitu behar zela esan eta halaxe eskribitu zuen. Eta orri pare
horretan egin zioten,
duikabe, zentsura. Ohar
guziak ez zizkioten onartu, nonbait.
Laugarren lan bat:
otoitz egiten ikasteko
lan bat ere entregatu zuen Iruñean, baina horren arrastorik ez da
egundaino.
Bosgarrena, gaztelaniaz: dotrina otsailean

argitaratu zioten, eta
handik bi hilabetera, Revista Euskara izeneko aldizkarian, haren lan bat
agertu zen, euskaraz
eskribitzeko zer letrak
erabili behar ziren esplikatzeko. Beharbada, lan
horretan egongo dira
dotrinan zentsuratu
zizkioten oharrak.
Dotrinaren pasarte
bat ekarriko dut honata, nola egina den erakusteko (ez dut harrapatu esaldi bat bera ere
elizako hitzen bat ez dakarkina, baina ez diogu
zentsurarik eginen):
“Muttikoak eta nesskakoak ikasiko dute Katezismo au memoriaz; baño persona aundituak
oroitzen direnak lenago
ikasi zuten dotrinaz, leituko dute au beiñ eta
berriz konsiderazioarekin”.
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BAZTAN, BERA, DONEZTEBE ETA LESAKAKO MERKATARIAK

Auto bat zozketatuko
dute eskualdeko lau
merkatari elkartek
Denok bat elkarlanean lelopean ekimen berria antolatu dute Baztan, Bera, Doneztebe eta
Lesakako merkatari elkarteek. Kotxe bat zozketatuko dute Doneztebeko Talleres Santestebanen laguntzarekin, Dacia Sendero autoa, zehazki errateko.
Guztira 12.000 boleto paratu dituzte salgai eta hiru eurotan eros daitezke lau elkarte hauetako bazkide diren saltoki eta zerbitzuetan. Zozketa 2014ko urtarrilaren 31n eginen dute
Donezteben, Malerrekako Mankomunitatean, 14:00etan. Zenbaki sarituaren jabeak otsailaren 28ra arteko epea izanen du agertzeko, eta behin epe hori pasatuta saridunik agertzen
ez bada berriz eginen dute zozketa, martxoaren 7an.

Merkatariek azaroaren 29an aurkeztu zuten ekimen berria Donezteben.

Eguberriei begira lanean
Baztango Bertan elkartean dagoeneko prest dute 2014ko egutegia, argazki lehiaketako
irudirik onenekin osatua. Baina horrez gain, bonoetan 2.500 euro zozketatuko dituzte: 200
euroko bortz bono eta 100 eta 50 euroko hamarna bono. Horretarako, Bertaneko zigiluekin
txartel batzuk osatu beharko dira eta zigiluak erosketak eginez lortu ahal izanen dira.Zozketa abenduaren 26an eginen dute eta bonoak urtarrilaren 6a baino lehen gastatu beharko
dira. Berako Larun Haizpe Elkartekoek aterkien kanpaina abiatu dute. 64 aterki banatu
dituzte elkarteko denda eta zerbitzuetan eta aterkia behar duen bezeroak hartzeko aukera
izanen du, eta hartu duen tokira itzultzeko modurik ez badu, bertze denda edo zerbitzuren
batean utzi ahal izanen du. Doneztebeko Doneztebarrak Elkartean, abenduaren 28an
Kriston zozketa eginen dute opari ederrak zozketatuz eta ondotik, txistorrada eginen dute.
Boletoak bazkide diren saltokietan erosketak eginez lortu ahal izanen dira. Erakusleiho
lehiaketa ere eginen dute eta botoa ematen duten guztien artean bertako produktuen saski
batzozketatukodute.EtaErregeenkabalgatankarrozabatekinpartehartukodute.Leitzako
Kaxkabeltza Elkartean, bost sari eskuratzeko aukera izanen dute urtarrilaren 4ra arte Leitzako dendetan erosten dutenek: 350 euroko saria, 250 eta 150 euroko bonoak eta 75 euroko bi sari.Zozketa urtarrilaren 5ean eginen dute.Lesakako Zerbitzuen Elkartean,abenduaren 2az geroztik elkarteko denda edo zerbitzuetan egiten den erosketaren truke loteriarekin saritzen dituzte bezeroak.Abenduaren 24an,berriz,Olentzerorekin eta Jaiotzarekin
atera eta hobekien kantatzen duten taldeei 100 euroko sari bana emanen diete.
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EGUBERRIETAKO ELIKADURA I

Jan-edanarekin
gehiegikeriarik
ez egiteko aholkatu dute
eskualdeko adituek
Jan, edan, kantatu, topa egin eta gozatzeko egunak izaten dira Eguberriak. Baina horrekin
batera ohikoak izaten dira gehiegikeriak. Horren seinale biharamuneko tripako mina, buruko mina, botatzeko gogoa, idorreria, nekea… Adituek diotenez, batez bertze bizpahiru kilo
hartzen ditu pertsona bakoitzak Eguberrietan eta horrez gain, digestio arazoak ere ohikoak
dira. Baina kontua ez da otordu berezi hauek baztertzea, gehiegikeriarik egin gabe jatea
baizik.Turroiak, txokolateak, mazapanak edo polboroiak jan bai, baina neurrian. Ospakizun
egun hauen atarian, elikaduran desorekak saihesteko zer egin daitekeen jakiteko aholku
eske jo dugu eskualdeko adituengana. Lorea Agirre Doneztebeko Kimetz belar-dendakoak,
Ixiar Andueza Berako Elika dietetika eta elikadura zentrokoak, Sandra Legasa Lesakako
Oreka nutrizioa eta dietetika belar-dendakoak eta Iñigo Belzunegi Elizondoko Natura Etxeakoak eman dizkigute gomendioak.

Nola bilatu oreka?
Kimetz belar-dendako LoreaAgirreren hitzetan,«Eguberrietan gehiegi jan eta edaten dugu».
Bere ustez, egokiena besta egunetako otorduak «arinagoak» izatea izanen litzateke, «zerbait berezia egin daiteke hainbertze jan gabe». Orekako Sandra Legasak «frenoa» paratzen
jakin behar dela dio: «gehiegikeriak tarteka egin daitezke baina frenoa jartzen ere jakin behar da». Gaineratu digunez, «ospakizunak bukatutakoan gure elikadurak normaltasunera
bueltatu behar du». Elikako Ixiar Anduezaren arabera, «helburu garrantzitsuena gehiegikeria horiek konpentsatzea da». Eta Natura Etxeako Iñigo Belzunegik uste du, «besta egunetan prestatzen diren gauza goxoez gozatu behar dela, baina tarteko bertze egunetan
barazkiak eta lekaleak janez, adibidez, gehiegikeria horien ondorioak guttitzen ahal direla».
Eguberrietako otorduak orekatzeko, «egokiena gozo eta proteina kopurua jeistea da» Agirrentzat, «barazki gutti eta haragi, gozoki eta alkohol gehiegi izaten baitira mahai gainean».
Legasak,berriz,biharamunean arinago jatea aholkatu du:«egun seinalatu horietan gehiegi
jaten badugu, ondoko egunetan salda, barazki egosia, entsalada... jan. Bigarren platerak
olio guttirekin plantxan edo labean eginak,eta postretarako fruta ale bat...».Baraurik egotea
«akats larria» dela erran digu Anduezak: «horrek ez du deusetarako balio. Gehiegikeriak

«Gehiegikerien ondotik,
dieta orekatu batera ahalik
eta azkarren bueltatzea
izaten da aholku nagusia»

«Eguberrietan ongi gosaldu
behar da egunero, baraurik
ez egoten saiatu behar da
antsietaterik ez edukitzeko»

Lorea AGIRRE | Kimetz, Doneztebe

Ixiar ANDUEZA | Elika, Bera

ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

egun jakin batzuetan egiten saiatu beharko genuke, eta
ahalik eta guttien, eta ondorengo egunetan normaltasunera itzuli elikagai osasuntsuagoekin». Kopuruak
«zaintzeaz» aritu zaigu Belzunegi.
Egunerokoan jaten denaren alderatuz, Eguberrietako
elikagaiek«kaloriadezentegehiago»dutelaerrandigu
Natura Etxeakoak, eta «kaloria bikoitza» izan dezakeela zehaztu digu Kimetzekoak: «lehen platerean,
egunerokoan, barazkia edo lekalea edo pasta edo arroza sartu beharrean, Eguberrietan
sarrerakoak izaten dira, ogi gehiago eskatzen dutenak eta normalean mahonesarekin lagunduta doan baten bat; bigarrenerako, egunerokoan, haragia edo arraina jaten da, eta
Eguberrietako otorduetan arraina lehenengo eta haragia gero, eta gainera, haragi gorria.
Hor ere alde haundia dago. Bazkalondokoa fruta edo jogurta izan beharrean, Eguberrietako
gozoki eta postreekin ordezkatzen dugu. Eta edariari dagokionez, zer erranik ez. Ura edo
ardo pixka bat edan beharrean, freskagarriak, zumo enbasatuak, normalean baino ardo
gehiago, kopak... edaten ditugu». Eguberrietan jaten denak «kaloria pila bat, baina nutriente eta onura gutti» duela aipatu digu Orekakoak. Eta Elikakoak datuak eman dizkigu: «egunean behar ditugunak baino 700-800 kaloria gehiago sartzen dira, eta alkoholdun edari
aunitz hartzen badira, kopurua aunitzez haundiagoa da».
Hala izanda, gehiegikeria horien aitzinean, zer egin? Legasak honakoa gomendatu digu:

«Tarteka gehiegikeriak
egiten badira ez dago
arazorik, baina frenoa
jartzen jakin behar da»

«Eguberri garaian, egun
bereziak ez direnetan
frutak, barazkiak eta
arraina jatea komeni da»

Sandra LEGASA | Oreka, Lesaka

Iñigo BELZUNEGI | Natura Etxea, Elizondo
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EGUBERRIETAKO ELIKADURA II
«menua pentsatu ondotik erosketak egiteko zerrenda bat egin eta beharrezkoak direnak bakarrik erosi.
Eguberriak hasi aitzinetik, turroi, polboroi eta gainerakoak erosi egiten ditugu, baita probatu ere eta
Erregeen ondotik oraindik segitzen dugu,
soberan gelditu den guztiarekin zer egin ez
dakigula.Janarigehiagoprestatuedoerosten
badugu,sobranteekinezdugusekulabukatuko». Agirrek, bere aldetik, «mahai gainera
jaki guttiago ateratzeko» aholkatu du, «horrela ere berdinberdin ospa daitezke Eguberriak». Beretzako hankasartzerik
haundiena «jan eta edaten dugun kopuruetan dagoelako». Anduezak kirola egiten segitzearengarrantziaazpimarratudu:«kirolaegitensegituedohonenmaiztasunaetaintentsitatea igo,gehiegikeriak konpentsatzeko».Horrekin batera,egunero «ongi gosaltzeko» gomendatu du: «baraurik ez egoten saiatu behar da, antsietate momenturik ez edukitzeko, mantso
jan eta ongi mastikatu, fruta eta barazkiak ez alde batera utzi, ura edan, infusio digestibo
eta depuratiboekin lagundu digestio pisutsuak ez izateko, eta saihestu goxokien pikoteoa».
Eta Belzunegik «egun berezietan ere kopuruari pixka bat erreparatzea» proposatu digu, «hilabete guztian aunitz eta nahi duguna jaten badugu orduan izaten dira ondorioak».

Eguberrien ondotik dietistengana aterabide bila
Eguberriak bukatuta, jendeak bertzelako erronkak jartzen dizkio bere buruari eta dietetika
kontsultetan hori nabaritzen omen da: «urte berriari eskatzen zaion helburuetako bat izaten da», dio Agirrek. Eta Legasak Eguberrien ondotik kontsultara «jende franko» hurbiltzen
dela baieztatu digu: «elikadura zaintzeko motibazioa areagotzen da». Iritzi berekoa da Andueza ere: «gehiegikeria guztien ondotik, ez dugu gure burua ongi ikusten, hazituak sentitzen gara, ahulagoak, gogorik gabe, eta urte berri hasieran beti helburu positiboak jartzen
ditugu berriz ere normaltasunera itzultzeko. Aunitzek, Eguberrien aitzinetik ere, dietan ‘kitkat’ bat egiten dute, gero urtarrilean berriz zorrotz hasteko». Belzunegik Eguberrien ondotik, «mota ezberdinetako dietak egitera jende gehiago etortzen dela» aitortu digu, «batez
ere dieta depuratiboak egitera. Janarien intolerantzia test-ak egitera ere hurbiltzen da jendea». Halakoetan, aholku nagusia «dieta orekatu batera ahalik eta azkarren bueltatzea»
izaten dela erran digu Kimetz belar-dendakoak. Gaineratu digunez, «otorduak barazkiekin
hastea eta bigarren platerarako haragi gorria aste pare batez alde batera uztea izaten da
aholkua. Urak ere garrantzia izaten du, egin ditugun gehiegikeriak konpentsatzeko».
Orekakoak«egunerokorabueltatzeko»gomendioaematendiehurbiltzenzaizkionei: «ospakizun egunak bukatuta, lanera itzultzen garen modura, gure elikadurak ere normaltasunera
bueltatu behar du. Gehiegikeriak noizean behin egiten badira arazorik ez dagoela argi uztea
gustatzen zait, baina egunerokoan frutak, barazkiak, arraina, zerealak, lekaleak... izan behar dute gure menuen osagai». Bide beretik jo dute Elikakoak eta Natura Etxeakoak ere:
«Eguberrien ondotik lehenbailehen elikadura osasuntsuarekin eta kirolarekin hasten saiatu
behar dugu,eta horrela egiten bada,7-10 egunetan berriz pixka bat hobeki sentitzen hasiko
gara», erran digu Anduezak. Eta Belzunegik, berriz, hauxe adierazi digu: «dieta garbiak egiteko aholkatzen dugu. Eta gibela eta besikula garbiketak egitea eta janari eta produktu
drenanteak hartzea ere lagungarria da». Denaren gainetik, hala ere, Belzunegik dioena:
«gustura jan, pasatu gabe».

EGUBERRIETAKO ELIKAGAIAK

EGUNEROKO ELIKAGAIAK

Elikagaiak

Kaloriak

Elikagaiak

Turroi zati ttiki bat

120-190 Kcal Bi platano ttiki

150 Kcal

Polboroi bat

160 Kcal

150 Kcal

Mazapan bat

120-190 Kcal Maria galleta bat

25 Kcal

Bi bonboi

140 Kcal

Dilista platerkada

230 Kcal

2-3 piku lehor

140 Kcal

Garbantzu platerkada

230 Kcal

5-6 aran lehor

140 Kcal

Jogurt gaingabetu naturala 45 Kcal

Bi sagar ttiki

Taula hau Ixiar Anduezak utzitako datuekin osatua izan da.

Kaloriak
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EUSKARAZKO PRODUKTUEN BILDUMA

Kalean da Euskarazko
Produktuen Katalogo
berria
Gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur eta gazteentzako ehunka erreferentzia bilduz,
kalean da Euskarazko Produktuen Katalogo berria. Urtero bezala, aldizkariak, musika,
komikiak, informatika, liburuak, filmak, jostailu eta jokoak eta gurasoentzako materialak
jaso dituzte Euskal Herriko hainbat udal eta mankomunitatek,eta helburua euskarazko produktuak sustatzea da, horiek erosteko zein oparitzeko aukera eskainiz. Urtetik urtera indartzen doan ekimena da: Euskarazko Produktuen Katalogoa 1998. urtean argitaratu zen
lehendabiziko aldiz. Nafarroako udal gutti batzuek abiatu zuten ekimena orduan, eta 135
toki-entitate dira gaur egun parte hartzen dutenak, 200 udaletik gora guztira.
Bi euskarritan argitaratu ohi dute Katalogoa eta aurten ere halaxe izan da. Alde batetik paperezko edizioa dago eta hau urtean behin argitaratu eta zabaltzen da, eta 130.000 aletik
gora banatzen dituzte Euskal Herrian.Bertzetik,Interneteko ataria dago.www.katalogoa.org
web orrian, paperezko katalogo osoa ikus daiteke, baina horrez gain, paperezkoan sartu
ez diren produktu gehiago ere aurki daitezke, eta produktuetara edo argitaletxeetara zuzenean joateko loturak ere ematen ditu. Maiztasunez eguneratzen da, urtean zehar argitaratzen diren produktuak kontsultatzeko aukera emanez.

Gurasoen artean harrera ona du
EuskarazkoProduktuenKatalogoatresnaerabilgarriadelaondorioztatuzuenjoandenurteanAztiker
ikerketa enpresak. Katalogoa zenbatek ezagutu
etaerabiltzendutenjakitekoinkestabateginzuen
eta horren arabera, banatzen den herri eta hirietan 16 urte bitarteko haur eta gazteen gurasoen
%41ekezagutzendute.Ezagutzendutengurasoen
artean ongi baloratua da, zerotik hamarrerako
tartean,zazpitikgorakopuntuazioaemanbaitzieten paperezko bertsioari eta Internetekoari.
Urteko garai hau opariak egiteko garaia dela kontuan hartuz, euskarazko produktuak oparitzeko
aukera paregabea eskaintzen du Katalogoak.
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BEINTZA-LABAIEN
KIROLA  26 MINUTU ETA 34 SEGUNDOTAN EGIN ZUEN LANA

8 kanaerdiko moztuz
akitu du bere ibilbidea
Jose Luis Telletxeak

ARGAZKIA: ARANTXA ETXEBERRIA

Jose Luis Telletxea lanean, bere azken aizkora saioan.
Arantxa ETXEBERRIA

Iraganean mendi eta
basoetan egindako lana oinarri, Beintza Labaienen aizkora apustuak ikusteko aukera
izaten da maiz.
Azaroaren 23an proba berexia burutu zen
Labaiengo plazan, Jose Luis Telletxea herritarra protagonista zela. 65
urte betetzeko punttuan, bere marka pertsonala egin nahi izan zuen aizkorari agur erran
aurretik. Zortzi kanaerdiko moztu zituen 26 minutu eta 34 segundotan, hurbildu ziren auzotarrak testigu. Bertan
zegoen epaileak akta jaso zuen markaren lekukotasuna utziz.
Hitzordu honekin
agur erraten dio urteetako ibilbideari. Baso lanetan aritutakoa eta plaza askotan erakustaldiak egindakoa, Nafarroako 2. mailako hiru txapelketatan parte hartu
zuen. Nahiz eta gaztetik etorri afizioa, berrogei urterekin hasi zen
buru belarri Herri Kirol
Federazioaren eskutik.
Herrian burutu diren aizkora apustu askotako
antolatzaile eta partehartzaile sutsua izatera
eraman du kirol honengatik duen zaletasun
handiak. Horregatik,
2008an omenaldia ere
jasotakoa da bertze bi
herritarrekin batera.
Proba ondotik, hamabost lagun inguru bildu ziren Itur Ondo elkartean, bazkari on batekin ospatuz.
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NARBARTE
GIZARTEA  OSPAKIZUNAK

Euria eta hotza
gorabehera giro
ederrean joan dira
San Andresak
Hirurogei bat
lagun bildu
ziren ostatuko
bazkarian
Martin BERTIZ

Hotza eta euria izan
zen aurtengo San Andresetako protagonista nagusia, baina hori
ez zen nahikoa izan jendeak bestarako zeukan
gogoa baretzeko.
Goiz partean altxaferu soinuakin hasi zen
besta giroa. Lehen orduan meza izan zen nagusi eta segidan, bazkariari bidea irekitzeko
luntx eder bat eman zuten ostatuan. Bi orduak
aldera hirurogei bat la-

gun bildu ziren ostatuan bazkaltzeko eta
bazkalondoa Agerraldek alaitua egon zen.
Besta giroa arratseko
ordu txikiak arte luzatu
zen.
Jendea dantzaka zebilen bitartean haurtxoak bere momentua
bizi izan zuten, bostetan ipuin kotalariak eta
ondoren txokolatada
ederraz gozatzeko aukera egon baizen.

Eguberriak
Eguberriak gainean
ditugu eta herriko guraso elkarteak bestetako
egitaraua prestatu du.
Abenduak hamabostean Gorritti auzoan da-

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ

Gazteek nahiz haurrek ederki pasatzeko aukera izan zuten San Andres egunean.
goen kisulabera Mari
Domingin etorriko da
Olentzerorendako gutunak biltzera eta nahi
duen guztiak emateko
aukera izanen du. Ondoren herriko plazan taloak dastatzeko aukera egonen da.
Abenduaren 24ean
goiz partean, plazan atsaldin Olentzerorikin kalejira egiteko erabiliko
diren gurdiak prestat-

zeko bolondresak beharko dira.
Bazkalondoan hiru
eta erdiak aldera urtero bezala Olentzero eta
bere laguntzaileak menditik Gorriti aldera jautsiko dira eta kantu taldearekin, musikalariekin eta herriko jendearekin elkartu ondoren
kalejirari hasiera emanen zaio. Bost eta erdiak aldera trinketean de-

nendako merendua izanen da eta bertan guraso elkarteak zozketatzen dituen zaretoa
eta bi afariei jabea paratuko zaie.

Bulling-ari buruzko
hitzaldia
Guraso elkarteak antolaturik, urtarrilaren 9an
eskolan bulling-ari buruzko hitzaldia izanen
da.
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ARKUPEAK
GIZARTEA  URTEKO AZKEN BIDAI HANDIAK

Tenerifen eta Perun
izan dira erretiratuen
elkarteko kideak
Fernando ETXEBERRIA

Hara eta hona ibiltzea gustoko dute Arkupeak Elkarteko kideek
eta urtea agurtzeko, hegazkina hartu eta munduan barrena ibili dira.
Azaroaren 4tik 11ra 29
bazkide Tenerifen izan
ziren. Inguruko hotelik
hoberenetako batean
ostatu hartu zuten eta
eguraldi bikainaz gozatzeko aukera izan zuten, eskualdean aterkipean genbiltzan artean.
Hamabi laguneko
beste kuadrila bat, berriz, Perun izan zen. Azaroaren 11n abiatu ziren
Iruñetik eta 13 egunez,
paraje eder haiek gozatzeko aukera izan zuten: Arequipa, Cusco,
Aguas Calientes… asko gustatu zitzaiezkien
eta nola ez, baita Machu Picchu ere. Ordu aldaketak eta 4000 metro baino gehiagoko garaierak, bat baino gehiago buruko mina ere
eragin omen zion. Bidaiaren balorazio orokorraz galdetuta, nekatuta itzuli baziren ere,
herrialdeak dituen altxorrak ezagutu eta egungo
eta garai bateko zibilizazioen inguruan zertxobait ikasteko eta
ikusteko aukera bikaina izan zela zioten.
Abendu amaieran elkarteko ordezkarien urte bukaerako bilera
egingo da eta bertan
aurtengo urteak emandakoak eta datorren urteko bidaia, ikastaro eta
hitzaldien egutegia
adostuko da.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Arkupeak elkartekoak
Machu Picchun.
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GOIZUETA
GIZARTEA  AZAROAREN 30EAN

Eguraldi
kaxkarra eta giro
bikaina azienda
feria egunean
Emakume eta
gizonezkoen
arteko giza
proban, herriko
mutilak nagusi
TTIPI-TTAPA

Eguraldiak ez zuen
lagundu eta azoka plazatik eskolako frontoira eraman behar izan
zen, baina halere jendetza bildu zen azaroko azken larunbateko
Azienda Feria egunean.
Urtetik urtera eskulangile gehiago erakartzen ditu feriak. 60 postu jarri ziren eskolako
frontoian, baina beste
batzuk lekurik gabe geld i t u z i re n . H a i n b a t
azienda ere agertu ziren, eta taloak egiten jotasu ibili zen 15 laguneko taldea. Aurten,
gaztanbera ere eskaini
zuten Mertxe eta Korok,
garai batean bezala,
burnia esnetan sartu eta

horrek ematen dion gusto bereziarekin.
Baina hamargarren
edizio honetan ikusminik handiena emakume
eta gizonen arteko giza
probak piztu zuen. Astigarraga eta Oiartzungo
zortzi neskek osatutako Emarri taldeak 39
plaza egin zituen 550 kiloko harriari tiraka euripean; Goizuetako sei
mutilek (azkenean, urnietar bat eta oriotar bat
sartu ziren, min hartutako bi herritarren ordez)
42 plaza lortu zituen 650
kiloko harriarekin.
Bazkarian ere giro bikaina izan zen, 450 lagun bildu baitziren frontoian. Ohiturari eutsiz,
Oiartzungo lagun taldeak prestatu zuen bazkaria goizuetarrentzat eta
hauek mesedea itzuliko diete beste ospakizunen batean. Xabier
Solano eta Jon Mariren
musikarekin ederki joan zen bazkalondoa.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Azienda feria egunean jendetza bildu zen aurtengoan ere.

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Bost kisulabe ezagutu dituzte Umore Onako mendizaleek
Goizueta ezagutuz izenburupean egiten ari diren mendi itzulien baitan, azaroaren 24an herriko kisulabeak ezagutu zituzten mendizaleek. Umore Onak antolatutako itzulian bost kisulabe bisitatu zituzten eta Joxe Jabier Etxeberria herritarraren azalpen interesgarriak jaso zituzten hotzari aurre egin zioten 15 bat
lagunek. Hurrengo mendi buelta, Umore Onak antolatzen duen zortzigarrena,
urtarrilean eginen dute eta ibilbide megalitikoa izanen da.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

56 korrikalari Euskaz Bizi Nahi Dut lasterketan
Azaroaren 23an zuen hitzordua Euskaraz Bizi nahi dut lasterketak eta 56 herritarrek korrika egin zuten euskaraz bizitzearen alde, Goizuetako Kultur Taldeak
egindako deialdiari erantzunez. Probarekin hasi baino lehen, udaletxeko arkupetan lasterketaren leloa zeramaten kamixeta beltzak erosi zituzten partehartzaile gehienek.
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ARESO
OSPAKIZUNA  ABENDUAREN 3, 5 eta 6AN

PILOTA

Euskararen Eguna ospatzeko,
pesta eta aldarria bat eginda
Euskararen
eguna bat,
baina 365 egun
euskaraz
Juana Mari SAIZAR

Azken alean aipatu
genuenEuskararenegunaaurtenhiruegunezospatuko zela. Albisteak
idazterakoorduan,abenduaren 5 eta 6ko ekitaldiak oraindik egitekoak
zeudenez, Euskararen
Nazioarteko Egunean,
abenduaren3anegindakoei errepasoa emango
diegu.Tenperaturakbaxu
baina eguzkia eta besta
giroa lagun, giro ederrean ospatu zen eta herritarrenpartehartzeahandia izan zen. Hasteko,
haurrek murala egin eta
beheko trinketea apain
apain utzi zuten. Segidan,LeitzakoJeikiabes-

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Goian haurrak muralak prestatzen, behean musika emanaldia eta Jeiki abesbatzakoak.
batzarenemanaldiarekin
gozatu ederra hartu zuten eta hurrengoa entzutekogogozgeratuzen
jendea. Arratsaldean
haurrak izan ziren protagonistak. Musika emanaldia eskaini zuten mu-

sikari ttikiek eta gero eskolako haur guztiek elkarrekin, egunerako
apropos prestatutako
bertsoakabestuzituzten
ozen eta gogotsu oholtzagainean.Segidan,karaokeari eman zitzaion

hasiera, ume dexente
animatu ziren banaka
edo taldeka eta saio
ederra eskaini zuten. Eta
egunari amaiera eman
eta hotzari aurre egin bidenabar, txokolate beroa eta bizkotxoak.

Mikel Olazabal
Lau t’erdiko
finalean da
Juana MARI SAIZAR

Abenduaren 2an Tolosako Beotibar Pilotalekuan Rico IVren kontrako partida irabazita
eskuratu zuen Mikel
Olazabal herritarrak finalerako txarlera. Ondorioz, ostiral honetan
abenduaren 13an finala jokatuko du Lemunoren aurka. Herritarren babesa izango du
kantxan, askok finalerako txartelak erosi dituzte, eta frontoian
eztarria uzteko asmotan omen dira gainera.
Ondoren afari eder batekin bukatuko dute
eguna.
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LEITZA
GIZARTEA  EMAKUME ETA ERREKEN LOTURA ISLATUZ

‘Emakumeak busti egiten dira’
egutegia laster kalean da
Abenduaren
18an eginen da
aurkezpena
udaletxean
JM BARRIOLA

Antzina ingurune garrantzitsuak izaten ziren
errekak emakumeen
egunerokoan, hamaika
lan, esperientzia eta bizipen sortu izan dira
erreka bazterrean; egun
ordea, albo batera utziak ditugula. Horri irten-

bidea emateko asmoz,
‘Emakumeak busti egiten dira’ ekimena jarri
zuten martxan Crana eta
Guratransek, Gizarte
Zerbitzuen laguntzarekin. Leitza, Areso, Arano eta Goizuetako zenbait emakumek parte
hartu dute proiektuan,
garai bateko harreman
hura gogorarazi eta
ikustaraziz. Hala, eskualdeko eta inguruko herrietako emakumeen argazkiak eta testigantzak
bildu eta jasotakoare-

kin egutegi bat osatu
dute. Egutegi berezi hau
abenduaren 18an, arratsaldeko 6etan aurkeztuko dute Udaletxeko bilera aretoan eta doan banatuko da interesatuen artean.

Hitzaldi sorta
Egutegiaren aurkezpena ez da izanen
abenduko hitzordu berezi bakarra. Abenduaren 12an, 19:30ean, Atekabeltzen ‘Solstizioaren
nondik norakoak eta

horren inguruko ospakizunak Euskal Herrian’
azalduko ditu Haritza
Bergarak. Abenduaren
13an, berriz, Mirantxiak” hitzaldia eta dispertsioa minutu bat gehiago ez, istripu gehiagorik ez" dokumentalaren emanaldia, hitzaldia
eta ondoren lutxa antolatu dituzte 19:30etik
aurrera Atekabeltzen.
Amaitzeko abenduaren
19an Dabid Anautek,
euskarari buruz egindako lana aurkeztuko du.

Orantzaroren
etorrera

UTZITAKO ARGAZKIA

Menpekotasuna duten gaixoen zaintzari buruzko ikastaroa
Leitza, Areso eta Goizuetako 16 emakumek parte hartu dute Eva Martinez adituak eskainitako ikastaroan, gizonezkoei deia egin zitzaien arren, ez dira animatu.
Denera 6 saio izan dira, 3 orduko iraupenekoa bakoitza eta helburu nagusia behar fisiko, psikiko edo sozial bereziak dituzten personei, kalitatezko zaintza eskaintzeko beren hurbilekoei bitartekoak ematea izan da, autonomi maila eta inguruarekiko harremana sustatuz. Maite Perurena, Gizarte zerbitzuetako teknikariak antolatu du saioa, dohainik izan da eta bertaratutakoek diploma eskuratu dute.

Ate joka ditugu eguberriak eta urtero moduan Orantzaroa ospatuko da. ALKE kultur taldeak Leitzako Orantzaroa indartzeko egindako deiari erantzunez, asko izanen dira Orantzaroren panpina balkoian
jarriko dutenak. Mota
guztietakoak jartzera

Ba al zenekien

KIROLA

Euskal Herriko
II.Mendi Erronka
maiatzaren 31n
izanen da
JM BARRIOLA

Iaz jokatu zen Leitzan lehenengo edizioa eta izan zuen arrakasta ikusirik, bigarren
edizioaren antolaketan buru belarri dabiltza dagoeneko Esaiteko kideak eta herritarrak. Maiatzaren 31n
izanen da lasterketa
eta ilbeltzaren 6an irekiko da izena emateko epea. Informazio
gehiagorako http:/
ehmendierronka.com
animatu nahi dituzte
herritarrak lanbide
ezberdinetakoak, gizon
eta emakumezkoak...
Umeek ere kalejira izanen dute eguerdian eta
iluntzeko 6:30etatik aurrera Orantzaroa herriko plazan izanen da,
Maimur lamiaren eta beste laguntzaileekin batera.

?

45 familia dagoeneko auzo konposta egiten
hasi direla. Pixkanaka proiektua zabaltzen joatea da Mankomunitatearen asmoa.
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LEITZA

ARANO

KULTURA  ABENDUAREN 19AN EGINEN DU AURKEZPENA

‘Euskararen kate hautsiak’
liburua aurkeztu du Dabid Anautek
Euskal
Memoriaren
bitartez
argitaratu du
mila orri
inguruko liburu
mardula

Gabonetako
tailerrak Aranon
ere egingo dira
aurten
Maider ANSA

Azken urteetan ohikoak izan dira Eguberrietako tailerrak Goizuetan. Aurtengoan,
ordea, bi egun Goizuetan eta bat Aranon ospatzea erabaki da.
Aranoko eguna abenduaren 30a izango da
eta Goizuetakoak
abenduaren 26 eta
27a. Hiru egunetan
goizuetar zein aranoar haurrak daude gonbidatuta, beraz ez hutsik egin!

TTIPI-TTAPA

‘Euskararen kate
hautsiak. Hizkuntza zapalkuntzaren memoria’
izena du Dabid Anautek osatutako liburuak.
Lan mardula da, 1.000
orri ingurukoa, eta hala
ere, euskarak historian
zehar izandako urraduren erakusgarri ttiki bat
baino ez diela dio egileak. Euskal Memoriaren aurtengo dibulgazio
lana da aipatutakoa, eta
azaroaren 27an aurkeztu zuten, Aieteko
Jauregian. Euskalgintzako hainbat kidek bat
egin zuten Leitza-Goizuetako Euskara teknikariak egindako liburuaren aurkezpenean.
Euskaldunon lekukotzen bideo bat erakutsiz hasi zuten aur-

EGUBERRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Dabid Anaut, euskalgintzako hainbat kiderekin batera egin zuen aurkezpena Donostian.
kezpena. Ondoren, Euskal Memoriako Arantxa
Erasunek hartu zuen hitza. «Bazterketa, debekua, mespretxua, zigorra, jazarpena.. errepresioa. Euskarak eta euskaldunok asko sufritu
dugu, luzez, gure hizkuntza indarrez desagerrarazi nahi izan dutelako. Ez dute lortu, baina
eragindako kaltea geure orainaren parte da»,
aipatu zuen Erasunek.
Dabid Anaut liburuaren egileak euskararen

zapalkuntzak ezaugarri
jakin batzuk dituela
adierazi zuen: «Konstante historiko bat da,
oso aspaldi hasi zena,
denboran zehar iraun
duena eta egun ere
agortu ez dena». Azken
batean, hainbat lekukotzen bidez zapalkuntzaren kronika moduko
bat osatzeaz gain,
guztiari kontestua batu
dio, euskararen historiari buruzko atalekin.
Elkarrizketatutakoen artean, eskualdeko hain-

bat lagun ageri dira.
Euskal Herrian Euskaraz erakundeko ordezkari gisara Kontxi Erro
lesakarrari ere elkarrizketa luzea egin dio,
baina bertze hainbat lagunen testigantza laburragoak ere bildu ditu.
Mikel Illarregi leitzarrak
lagundu dio elkarrizketatu horien argazkiak
ateratzen.
Leitzan, hilaren 19an
eginen du liburuaren
aurkezpena Dabid
Anautek.

Olentzeroren
etorrera
Euskal Herriko etxe
guztietara bezala, Aranora ere abenduaren
24 gauean olentzero
etorriko da opariz beteta. Goizean, ordea,
haurrek herritarrei bixita eginen die etxezetxe kantu ederrak
abestuz. Gero, herrian elkarrekin bazkalduko dute giro ederrean haur eta gurasoek. Nahi duenak izena eman dezala udaletxean.
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KIROLAK
PILOTA  LESAKAN LARUNBATEAN, BERAN IGANDEAN

Bortzirietako
eskuz binakako
txapelketaren
finalak jokatuko
dituzte asteburuan
ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Koteto Ezkurra eta Iñaki Lizasori ohorezko aipamena

Sari banaketa
eta zozketak
eginen dira
igandean Beran
TTIPI-TTAPA

Abenduaren 14 eta
15ean jokatuko dira
Bortzirietako eskuz binakako XIII. txapelketako finalak.
Larunbat goizeko
10etan hasita jokatuko
dira lehendabiziko finalak Lesakan. Ttikien kategorian, Arkupeko Aitor Galardi eta Jon Galardi, Gure Txokoako

Andoni Latorre eta Koldo Lacar-en kontra ariko dira. Umeak B kategorian, Arkupeko Eloi
Sanchez eta Oihan
Etxeberriaren kontra. Kimuak B mailan, Irungo
Iker Amiano eta Unai
Amianok lortua dute finalerako txartela eta larunbat honetan jokatzekoa zen finalerdiko
irabazlearen kontra ariko dira. Umeak A mailan, azkenik, Gure Txokoako Unai Alzugarai
eta Andoni Telletxea eta
Unai Lluzia eta Jon Pagola izanen dira aurrez
aurre.

Koteto Ezkurra eta Iñaki Lizaso erremontelari doneztebarrek Nafarroako Gobernuak ematen dituen kirolaren goresmen-sariak jaso zituzten abenduaren 2an. Lizasori, erretiratzeko unean erremonteari egindako ekarpenagatik egin diote ohorezko aipamena eta Ezkurrari erremontean kirol-ibilbide garrantzitsua egin izanagatik. Ohorezko 7 aipamen eta zilarrezko 17 domina banatu ziren ekitaldian.

Igande goizeko
10etan hasita, Berako
Eztegaran jokatuko dira bertze finalak. Kimuak A mailan, Gure Txokoako Josetxo Sese eta
Asier Telletxea, Txarutako Mikel Ariztia eta Beñat Etxebereren kontra
ariko dira. Haurrak kategorian, Arkupeko Aimar Otxoteko eta Gure
Txokoako Oier Larretxeak ez zekiten oraindik

ERRUGBIA  AMPO ORDIZIA TALDEAN

Ohorezko Mailan ari da
Asier Arretxea narbartearra
Uste baino
minutu gehiago
jokatzen ari da
Liga eta Kopa
helburu dituen
taldean
TTIPI-TTAPA

Asier Arretxea Bidegain narbartearra errugbian ari da aspaldian.
Joan den denboraldira

arte Baztan Rugby Taldean ari zen, baina Ohorezko Mailan jokatzen
duen Ampo Ordizia taldearen eskaintza jaso
ondotik, Baztango taldea utzi eta talde gipuzkoarrarekin fitxatu
du. Joan den urtean kopa irabazi zuen Ampo
Ordiziak eta aurtengo
helburua liga eta kopa
irabaztea ditu, estatuko talde sendoenetakoa baita. Ez doa gaiz-

ki, gainera, bigarren baita momentu honetan
Espainiako ligan.
Narbartarra, gainera, uste baino minutu
gehiago jokatzen ari da
eta azken partidan titular moduan jokatu du.
Zorionak anka-xuri eta
disfrutatu!
ARGAZKIA: PEDRO CHURRUCA

Asier Arretxea meléean
bultzaka eta baloiarekin
lasterka.

zein izanen zuten arerio
hau idazterakoan, Kadete mailan, Gure Txokoako Mikel Eltzaurdia
eta Oiarpeko Ekain Etxeberria, Arkupeko Jonan Fagoaga eta Beñat
Ordokiren kontra ariko
dira. Gazteak B mailan,
Gure Txokoako Antoni
Lazkanotegi eta Ultzamako Xabier Aizpuruaren arerioak asteburu
honetan erabaki-

tzekoak ziren eta Gazteak A mailan, Gure Txokoako Ander Errandonea eta Mattin Garbisu, Xabi Alkasena eta
Xabi Mendy taldekideen kontra ariko dira.
Sari banaketa Berako partiden ondotik eginen da. Bortzirietako pilota eskolak tablet bat
eta Martikoko bi lote
zozketatuko ditu finalak bukatzerakoan.
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BAZTAN
GIZARTEA  HAMAR URTETARAKO LANA

Mendien antolatze
Plana akitzekotan
da Balleko Etxea
Igor Erbiti eta
Martin Mindegia
ingeniariek
idatzi dute
TTIPI-TTAPA

Udalak azkeneko urte eta erdia Baztango
mendien antolatze-plana egiten eman du eta,
hemendik guttira, prest
egonen da. Baztan 375
kilometro kuadroko hedadura duen udalerria
da, zatirik gehienskoena mendia eta puska
handi bat oihana. Plan
honen bidez mendiko
erabilerak antolatuko dituzte. Planaren idazketa arauzko prozedurari
jarraikiz, Nafarroako Gobernuak Martin Mindegia eta Igor Erbiti ingeniariei eman zien, Na-

farroako Gobernua baita planaren idazketa ordaintzen duen erakundea.
Akitu hurren den herriko mendien antolatze-planean, bertzeen
artean, etxeetako egur
loteetarako eremuak zehazten dira. Modu berean, egur loteak etxeetarat eramateko eremuak ere aurreikusi dira.
Bertzalde, udalerriak
izan dezakeen biomasa beharraz hornitzeko
zenbat lehengai dagoen kalkulatzen da. Urtero mendian egin beharreko lanak ere planean idatzirik daude: bakantzeak, inausketak,
mendia ongi egoteko lanak... Bailarako herritar
eta erakundeen beharrak asetuta, salmentarako egon daitezkeen

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Euskararen Eguneko kalejira jendetsua egin zen Elizondon
Abenduaren 3ko Euskararen Egunean alimaleko kalejira egin zuten Elizondon.
Hiru lekuetatik abiatuta herriko plazan bat egin zuten. Iturengo joaldunen, erraldoien konpartsako lau erraldoiren, txistularien, atabalarien eta bertze musikarien laguntza izan zuten. Aitzinera begira, Iruritan, abenduaren 20an Euskararen
galera eta berreskurapena Iruritako familietan solasaldia eskainiko du Paula Kasaresek eta abenduaren 22an Lingua Nabajorum antzezlana ikusgai izanen da.

loteak ere kalkulatzen
ditu. Azkenik, kontu aipagarrienen artean, egin
beharko liratekeen pistak eta mendiko azpiegiturak ere badaude.
Horrekin guztiarekin
Baztango mendiak ondoko hamar urteetarako antolatuak geldituko
dira eta horien kudeaketa aunitzez errexagoa
izanen da.

EGUBERRIAK

Haurren Txokoa hilaren 27tik 29ra
TTIPI-TTAPA

Puzgarriak, tailerrak, aurpegi margoketak eta
sorpresak izanen dira abenduaren 27tik 29ra,
17:00etatik 20:00etara Elizondoko Udal pilotalekuan Baztandarren Biltzarrak antolatu duen
Haurren Txokoan. Haur bakoitzak egunean 2 euro ordaindu beharko du eta ateratzen dena Xorroxin Irratiaren eta Xaloa Telebistaren artean banatuko da.
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BAZTAN
GIZARTEA  BAZTANGO HEZKUNTZA BATZORDEAK

D ereduko profesionalen
gaineko ikerketa
indiskriminatua salatu du
Horrelako
kanpaina
egitea
iraingarria
iruditzen zaio
TTIPI-TTAPA

Lekarozko Institutuak, Lanbide Heziketa
zentroak, Baztango Herrietako eskolek, San
Frantzisko Xabier eskola publikoak, Baztan
Ikastolak, Haur Eskolak
eta Guraso Elkarteek
osatzen duten Baztango Hezkuntza Batzordeak, prentsan agertu
den D ereduko 1.600
profesionalen gaineko
ikerketa indiskriminatua
salatu du.
Nafarroako Gobernuko lehendakariak eta
Hezkuntza kontseilariak D ereduaren kontra
hartu duten jarrera
mespretxagarria iruditzen zaie, «adierazpen,
elkartze eta irakaste askatasunarekiko ikaragarrizko errespetu falta».
Ideologiarengatik
norberaren intimitatea

eta integritate profesionala zalantzan paratzea
onartezina iruditzen zaio
Baztango Hezkuntza
Batzordeari, “noiz eta
aurrematrikulazioa baino bi hilabete lehenago!”. D ereduaren kontrako horrelako kanpaina egitea iraingarria iruditzen daio.
Nafarroako Gobernua egiten ari den murrizketen gainetik
Baztango irakasleek kalitatezko hezkuntza bermatzeko ahalegin handia egiten dutela azpimarratu du Hezkuntza
Batzodeak eta honekin
batera, ikertutako irakasleei elkartasuna
adierazi eta D ereduaren alde jarraituko dutela adierazi nahi dute.

Urtea agurtzeko
hainbat kultur
ekitaldi
Baztango Udalak antolatuta hainbat ekitaldi eginen dira egunotan. Hilaren 13 eta 14an,
Maskaren Jokoa tailerra eginen dute Elizondoko Arizkunenean, Te-

atro que madura taldearen eskutik, ortziralean
18:30etik 21:30era eta
larunbatean 10:00etatik 14:00etara eta
16:30etik 19:30era. Aitzinetik izena eman behar da.
Baztango Musika Eskolak Eguberrietako
kontzertua eskainiko du
abenduaren 14an Erratzuko elizan, 17:00etan.
Hilaren 20an, berriz,
Euskararen galera eta
berreskurapena Iruritako familietan (19702010) solasaldia eskainiko du Paula Kasaresek 19:00etan Iruritako
Jauregian. Hilaren 22an,
Tartean Teatro&Ez dok
hiru Bikoteatroak Lingua
Nabajorum antzezlana
eskainiko du 19:00etan
Iruritako Gizarte Bilgunean. Hilaren 26an,
Eñaut Gorbea ipuin kontalaria ariko da 3-9 urte arteko haurrentzat
17:00etan Elizondoko
Kasinoan. Hilaren 29an,
azkenik, hitzordu bikoitza izanen da. 12:45ean
ahots kontzertua eskainiko du Iruñeko ahots
lodien abesbatzak Eli-

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkurruntzeko hezeguneko egokitze
lanak egin ditu Tasubinsak
Nafarroako Gobernuko Landa Garapen, Ingurumen
eta Toki Administrazio Departamentuak eskatuta,
Europako Life Tremedal programaren baitan, Alkurruntzeko hezeguneko egokitze lanetan aritu dira Tasubinsako lau langile. Ezintasunen bat duten
hiru langilek eta monitoreak enborrekin dikeak egin
dituzte ur-korrontea bideratzeko, aziendak ez igarotzeko itxidurak paratu dituzte, desbroze selektiboa egin eta panel interpretatiboak kokatu dituzte.
Patxi Alzuarte monitoreak aipatu digunez, «berez
gisako lanak eginak genituen Urdazubin eta Zugarramurdin, baina Alkurruntzen ailegatzeko arazo
gehiago izan ditugu. Hortaz, todoterrenoa hartu eta
zenbait bidai egin behar izan ditugu, nahiko astuna zen materiala garraiatu ahal izateko. Eguraldiak ere ez digu lagundu, euri aunitz egin du, baina
halere, lan handia egin dugu eta harro gaude».

zondoko elizan eta bertsoa eta literatura uztartuko dute Uxue Alberdi, Andoni Egaña, Itxa-

ro Borda eta Pello Ramirezek Kafkaren aulkia
ikuskizunean, 19:00etan
Arizkunenean.
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BAZTAN

GIZARTEA  MARTXAN PARATU ETA 8 HILABETERA

Konposta
ateratzeko
eguna egin dute
lehen aldiz
Baztan Berriko
auzokonpostadoratik
konpost ondua
atera dute
TTIPI-TTAPA

Auzo-konposta egiteko haranean dauden
hiru guneetako batean,
konposta ateratzeko

eguna antolatu zuen lehen aldiz Udalak. Jardunaldi hori Elizondoko
Baztan Berriko aldean
egin zen azaroaren
25ean.
Auzo-konposta egiteko gune hori aurtengo martxoaren bukaeran paratu zen martxan
eta 8 hilabete pasa ondoren bertatik konpost
ondua ateratzea lortu

UTZITAKO ARGAZKIA

300 ikaslek parte hartu dute Enpresa Simulatuen IV. Azokan
Nafarroako Enpresa Simulatuen IV. azoka egin zen azaroaren 22an Lekarozko
Institutuan, Elizondoko Lanbide Eskolak antolatuta. Nafarroako Lanbide Heziketako ikastetxeen artean urtero egiten den ekimena da, enpresen arteko jarduera komertziala sustatzeko eta salerosketa egiteko helburuarekin. Lanbide
Heziketako Goi eta Erdi Mailako zikloetako ikasleek parte hartzen dute eta azaroaren 22ko topaketan, Lekarozko ikasleekin batera, Lizarra, Tafalla eta Iruñeko Maria Ana Sanz, Donapea eta Cuatro Vientos institutuetakoak bildu ziren.
300 ikasle inguru eta 31 enpresa simulatu. Enpresa simulatu hauetan, benetan
salerosten ez den produktu edo zerbitzu baten eskaintza egiten dute ikasleek,
eta ondotik enpresa baten jardueran sortzen diren hainbat egoeren kudeaketa administratiboa egiten dute, Elizondoko Lanbide Eskolatik adierazi dutenez,
«gaur egun enpresa munduan erabili ohi diren teknologia eta programa informatiko berriztatzaileez baliaturik».

da. Ateratako konpostaren zati bat bertaratutako partehartzaileen
artean banatu zen eta
gainerakoa, zakutan
sarturik, hantxe berean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Liburu berria aurkeztu du Dolores Redondok
Dolores Redondo idazle donostiarrak Baztango trilogiarekin baitan bigarren liburua, Hezurren ondarea, aurkeztu zuen azaroaren 30ean Elizondoko Arizkunenean. Jendetza bildu zen Kultur Etxeko ganbaran eta ohorezko aurreskua ere dantzatu zioten hunkiturik agertu zen idazleari. Aipatzekoa da katalunierako edizioko irakurleek Baztango mapa turistikoa ere topatuko dutela liburuan, Baztango
Udalaren eta Columna Edicios-Grup 62ren arteko lankidetzari esker.

utzi zen nahi zuenari
hartzeko aukera emanez. Udalak hondakin
organikoak konpostatzera animatzen ari diren herritarrei eskerrak

eman nahi dizkie. Izan
ere, horien lanari esker
hondakinen kudeaketan aitzinapausuak
ematen ari direla nabarmentzekoa da.
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URDAZUBI-ZUGARRAMURDI
GIZARTEA  HAINBAT EKITALDI ANTOLATU DITU

15 urte bete ditu
Ugarana
Emakume
Elkarteak
Gaur egun
erabiltzen
duten lokalaren
ordezkoa
eskuratu nahi
dute
TTIPI-TTAPA

Urdazubiko Ugarana emakume taldeak lan
polita egiten du. Duela
15 urte sortu zen eta
momentu honetan 70
emakume bazkide ditu,
hala ere, bazkide berriak egitera animatu nahi dute. Azken batzarra
urrian ospatu zen eta
urtero bezala, aurrekontua onartu berri dute.
Momentu honetan bi
ikastaro ditu martxan
(pilates eta zunba) eta
bien artean 60 bat lagun biltzen ditu. Gauza
da herritarretaz gain,
Ainhoa, Zugarramurdi,
Sara eta Senpereko
emakumeak ere animatzen direla, eta ikastaroendako tokia (Leor-

lasko eskolak) ttikia
gelditzen ari dela, hainbat emakume ikastarotatik kanpo gelditu baitira. Hori dela eta, alternatiba ezberdinak
aztertzen ari dira.
Martxan direnetaz
gain, bertze lau ikastaro eskeiniko dituzte laister: irriterapia, eskulanak, pintura, eta altzarien errestaurazioa. Ugaranak urtero antolatzen
dituen bertze bi ekitaldi, Santa Luzia eguna
eta Emakumeen eguna
dira. Lehenbizikoa
abenduaren 14an ospatuko da: meza Zugarramurdin eta ondotik
afaria. Bigarrena martxoaren 8an Petritegi saga r no teg ira gan ez.
Azkenik, aipatu Ugarana
Elkarteko bazkide egin
edota ekimenetan parte
hartzeko, gutun, email
edo telefonoz jartzen ahal
dela harremanean:
Anaxtaxi Taberna-Denda
San Salvador Plaza, 2.
TLF: 948 59 90 27
info@casamonasterio.es

UTZITAKO ARGAZKIA

Ugarana elkarteko emakumeak, pilates ikastaroan.

ZUGARRAMURDIAR BERRIAK

Mundutik herrira bildu dira hainbat bizilagun
21ean izanen da, eta ondotik finitze-besta bat
eginen dute, Arleun
elkartean afari batekin
ospatuz.

Margari eta Koro

Gure herri ttiki huntan,
kanpotik etorritako zuamurdiar berri batzuk baditugu. Batzuk ezin urrunagotik etorriak: Peter
Australiatik etorri zitzaigun. Ludo berriz, hurbilagotik, Frantziako Lyonetik. Eta pare bat ditugu
hortxe onddo-onddokoak: Carles Kataluinakoa
eta Paco Valenciakoa.
Gisa hortan, bertze herrialdetako ohiturak, kantuak, janariak… ezagutzeko aukera badugu.
Hori dela eta, azaroaren
23an egiazko paella valentziar bat dastatzeko
aukera izan zen, Pacok
18 lagunendako prestatu baitzuen paella goxogoxo bat.

Sorginen Museoa
urte hasieran itxia

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Pacok prestatutako paella.

Neguko pilota
txapelketa
Neguko Pilota Txapelketa irailean abiatu zen
10 bikoterekin, eta larunbata arratsaldetan aritzen dira. Egun ilun eta
labur hauetan etxetik ateratzeko aitzaki ona.
Finala abenduaren

Usaia den bezala, urteko lehenbiziko bi astetan, hau da, urtarrilaren
1etik 16ra Sorginen Museoa itxita egonen da.
Epe berean, astetartean
lezea ere itxita egonen
da, bainan asteondarretan goizeko 11:00etatik
ilunabar arte edekia egonen da. Etortzekoak diren bisitariak jakinaren
gain egoteko, prentsa,
turismo bulego, Landetxe eta hoteletara abisua
pasatu da.
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SENPERE
KULTURA  APIRILAREN 6AN PUBLIKATUKO DIRA

Hatsa Elkartea
hamaseigarren
bilduma
prestatzen ari da
olerkiak
zabaltzen
segitzeko
Urtarrilaren
15eko igorri
behar dira
berantenez
olerkiak
Franck DOLOSOR

Hatsa Elkarteak lanean segitzen du literatura hedatzeko eta bereziki olerkiak. 15 urtez
segidan Euskal Herri
osoko olerkiak bildu eta
plazaratu dituzte hainbat liburutan. 2014an
ere gisa berean segitu
nahi dute haur, gazte eta
helduen dohainak ezagutarazteko gisan. Olerkiak asmatu eta idazten
dituenak Hatsa Elkar-

teari helarazten ahal
dizkio gero. Heldu den
urteko bilduman argitaratua izateko olerkiak
igorri behar dira urtarrilaren 15eko berantenaz
helbide huntarat: olerkibilduma@sfr.fr
Joan den urtean 100
bat olerkarik (gehienak
ez ezagunak) bederazka
eta 120 haurrek taldeka parte hartu zuten eta
orduan bezala, orain ere,
baldintza eta banaketarik gabe olerki guziak
apirilaren 6an Hatsaren
Poesia Egunean publikatuko dira.
Bertze aldetik, apirilaren 5etik ekainaren
30a arte Olerkarien Eguna proposatzen du Ha-

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Ohiturari jarraikiz aurten ere Eguberrietako azoka ospatu da eta bertan eskulan paregabeak ikusteko parada izan da.
tsa Elkarteak. Hau da,
hiru hilabetez, Euskal
Herro osoan, edo bertze edozoin tokitan ere,
olerki idazle edo olerkizaleek beraiek aukeratzea leku bat (gune, antzoki, taberna, enparantza…), bakarrik edo
bertze pertsona batzuekin maite dituen olerki
edo testu poetiko zonbaiten aurkezteko nahi
duen modura, irakurriz,
abestuz, antzeztuz…
Ekimenaren datuak apirilaren 1a baino lehen
igorri behar dira Hatsa
Elkartera.
Azkenik, azpimarratu nahi dute Hatsa Elkarteko idazleen bitartez sortuak izan diren

bideo poetikoak (Hatsaren olerki bustiak
2010-2011-2012-2013)
noiznahi eta nonahi
ikusgai direla eta poesia une bat antolatu nahi badu oneskor daudela jakinarazi dute.

Oinen puntan
Z a re n a Z a re l a k o
dantza konpainia ikusgarria berria prestatzen
ari da. Denbora berean
Ainarak deitzen den sorkuntza eskaintzen segitzen du herriz herri.
Ondoko hitzordua urtarrilaren 17an izanen
da Hendaiako Ugarte
pilotalekuan 20:30ean.
Ez huts egin ezagutu nahi badituzue musika

onak, dantzari finak eta
denboran Aragoitik eta
Nafarroatik Xiberurat lan
egiterat joaten ziren neska gazteen istorioak.

Xingar eta arroltze!
Eguberri ondotik laster etorriko zaizkigu
ihauteriak eta Zirikolatz
herriko euskal dantza
taldea buru belarri ari
da besta hau prestatzen. Gazteak etxez
etxe ibiliko dira berriz
2014an. Kantu, dantza
eta umore ona, ez da
deus eskas izanen.
Hitzorduak finkatu dituzte otsailaren 8, 9 eta
15ean herritarrekin momentu goxoa pasatzeko.
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SARA
GIZARTEA  EGUBERRIETAKO OSPAKIZUNAK

Olentzero eta
Mari Domingi
berriz ere plazara
hurbilduko dira
Eskoletako
haurrek
ongietorria
eginen diete
5etan

batzu emateko eta plazan bukatuko dute.
Eguberri bezperako
meza abenduaren 24an
emana izanen da gaueko 8etan elizan eta 25ean goizeko 10:30ean.

Joana GERENDIAIN

Urtats gaua

Eguberri heldu dela
eta urtero bezala Olentzero eta Mari Domingi
Sarako plazara hurbilduko dira. Eskoletako haurrek ongi etorria
eginen diete arratsaldeko 5etan kantu eta musikarekin. Ondotik desfile bat eginen dute karri ketan barna beti ere musikarekin, zahar etxetik
ere pasako dira kantu

Le pullman jatetxeak urtats gaua ospatuko du. Horren karietara
75 euroko menu bat proposatzen dute, edariak
kondatu gabe: Sartzeko, xipiroi pipertuak eta
portuko zizka mikak, ondotik Landesetako gibel gizena. Segitzeko
abakando erdia bere zi troinezko gurinarekin eta
«trou basque», ondotik

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere ikusmina piztuko du Olentzero eta Mari Domingiren etorrerak.
tarrilaren 6tik apirilaren
12ra eginen da polikiroldegian. Izen emaiteak 20 euro balio du pertsonako eta abenduaren 1 etik 22ra egiten dira 06.27.80.68.63 edo
06.09.83.86.46 zenbakietara deituz.
Partidak astelehen
eta ostegunetan eginen
dira arratseko 7etatik 9
etara eta igande goizeko 10etatik 12etara.

buruan, eskubaloian, 11
urtez azpikoak galdu
dute 11-19 Bordes-en
kontra, 13 urtez azpikoek ere galdu dute 6-13
Baionaren kontra, 15 urtez azpikoek galdu dute 14-22 Aspe-ren kontra; 18 urtez azpikoek
galdu dute 11-15 Urruñaren kontra. Seniorrek
aldiz irabazi dute etxean 30-15 Escoubes-eko
ekiparen kontra.

Joko berri
txapelketa

Kirol emaitzak

Joko berri txapelketa ur-

Azaroaren 30eko aste-

Basurdeek aldiz galdu egin dute Hermesko taldearen kontra.

idikia onddoekin eta sagar beteak. Bukatzeko
gasna eta deserta ttiki
ainitz. Gaualdia Dj batek animatuko du eta
opariak ere irabazten
ahalko dira.
Bertzalde Sarako
Izarrak errugbi elkarteak, joan den urtean bezala, bere urtats gaua
antolatuko du Lur Berri
gelan.
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SORTZEAK

Ez dago datu berririk.

Irati Saralegi Hernandorena, Leitzakoa, azaroaren 12an.
Oihan Prieto Gogortza, Behobiakoa,
azaroaren 27an.
Oihan Leiza Iturria, Arantzakoa, azaroaren 22an.
Urtzi Huarte Lujanbio, Goizuetakoa,
azaroaren 17an.
Izaro Urtxegi Rodrigo, Igantzikoa, azaroaren 29an.
Katixa Lopez dos Santos Susperregi, Lesakakoa, azaroaren 17an.
Ainhoa Goienetxe Zubieta, Lesakakoa, azaroaren 15ean.

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

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

EZKONTZAK

Elena
RECARTE ECHARREN

Josetxo GRAGIRENA eta
Rosa Maria JUANENA

Legasan, 2013ko abenduaren 13an

IV. URTEURRENA

I. URTEURRENA

Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak.
Erraxa izan da zu maitatzea,
eta ezinezkoa zu ahaztea.
ETXEKOAK

2009/12/11 - 2009/12/16
Iritsi da urte bukaera
Sartu gara negu hotzean
Zuen falta sumatzen dugu
Gure txoko guztietan
Zuen oroimenak indartzen gaitu
Zuetaz oroitzean
Gure ondotik juan zineten baina
Beti izango zaituztegu gure bihotzean.

ZUEN FAMILIA

HERIOTZAK
Maria Albizu Ansorregi, Elgorriagan,
azaroaren 19an, 87 urte.
Miguel Zubiri Bengoetxea Metxa, Elizondokoa, azaroaren 20an, 78 urte.
Gloria Goia Arozamena, Lesakakoa,
azaroaren 22an, 77 urte.
Francisco Sarratea Karrikaburu, Elizondokoa, azaroaren 23an, 70 urte.
Avelina Altzugarai Portu, Lesakakoa,
azaroaren 29an, 85 urte.
Antonio Elizalde Etxeberria, Azpilkuetakoa, abenduaren 3an, 47 urte.

Mª Josefa
GANBOA JORAJURIA
Berakoa, 2011ko abenduaren 25ean
II. URTEURRENA
Zure begien dizdira
eta ezpainetako irria
beti gurekin egonen dira.
ZURE FAMILIA
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AGENDA

abenduak 12 - urtarrilak 9
Kirol desafioa

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

Solasaldia

Abenduaren 26an
Kasinon, 17:00etan.
Eñaut Gorbearekin.

Zinema

Antzerkiak
LESAKA
Keinu leihoak 13-ko
azken saioa

DONEZTEBE | 2013.12.21

IRURITA | 2013.12.20

LEITZA | 2013.12.20-2013.12.22

Desafio ikusgarria Mendiaren
Egunaren baitan

Iruritan euskarak izan duen
galera eta berreskurapenaz

‘Las brujas de Zugarramurdi’
filma ikusgai Leitzako zineman

Doneztebeko Juan Telletxea aizkoran eta Santi San Migel lasterka, Alex Txikon mendizalearen aurka ariko dira 12:30etik
aitzinera eskolako frontoian.

Euskararen galera eta berreskurapena Iruritako familietan (19702010). Paula Kasaresek bere tesian landu duen gaiaren inguruan
hitzaldia eskainiko du, Jauregian.

Zugarramurdin grabatutako Alex
de Iglesia zinema zuzendariaren
azken pelikula ikusteko aukera
izanen da bi egunez Leitzan. Filma aurten estreinatu du.

Erakusketak
ELIZONDO
UEMAko erakusketa
Abenduaren 2tik
16ra 16:00etatik
18:00etara
Arizkunenean.

BAZTAN
Baztandarren
Biltzarrak 50 urte
argazki erakusketa
Abenduaren 14 eta
15ean Iruritako
Gizarte Bilgunean.
Abenduaren 21 eta
22an Oronozen.
Abenduaren 27tik
20ra Elizondoko
frontoian.

kutik Jauregian,
19:00etan.

gehiagorik ez’
hitzaldia

NARBARTE
Bulling-a hizpide

Abenduaren 13an
Atekabeltza herrigunean 19:30ean.

Urtarrilaren 9an
Guraso Elkarteak
antolatuta eskolan.

LEITZA
‘Solstizioa Euskal
Herrian’ hitzaldia
Abenduaren 12an
Haritza Bergararekin,
19:30ean Atekabeltza
herrigunean.

‘Dispertsioa minutu
bat gehiago ez, istripu

‘Euskararen kate
hautsiak’ liburua
aurkeztuko du Dabid
Anautek
Abenduaren 19an.

Ikastaroak

tzan astelehen eta ostegunetan kiroldegian.
Elizondon Kultur
Etxean astearte eta
ortzegunetan.

Ekainera arte. Lei-

PROPOSAMENA

ARANTZA
Eskolako neskamutikoen antzerkiak
Abenduaren 19an
15:00etan eskolako
gimnasioan.

IRURITA
‘Lingua Nabajorum’
antzezlana

GOIZUETA-ARANO

Abenduaren 22an
Gizarte Bilgunean,
19:00etan.

Eguberrietako
tailerrak

BERA

Abenduaren 20an
Aranon eta abenduaren 26an eta 27an
Goizuetan.

‘Cuando yo nací...
aspaldi sortu berria’

Ipuin kontalariak

Abenduaren 20an
Uxane Zentrokoen
eskutik, 19:00etan
Kultur Etxean.

ELIZONDO

‘Ez gara Palestinaz ari’

ELIZONDO-LEITZA
AFINAren eskutik
ariketa fisiko
espezifikoa

Abenduaren 14an
Urak ttiki dire
antzezlana 20:30ean
Kasinon, 14 urtetik
goitikoentzat.

3-9 urteko
haurrendako

Abenduaren 28an
antzerkia, musika,
bertsolaritza... Kultur
Etxean, 19:30ean.

ESKUALDEA
IRURITA
Iruritako 50. eta 60.
hamarkadako
argazkiak
Abenduaren 19tik
22ra Jauregian,
17:00etatik
19:00etara.

Solasaldiak
IRURITA
‘Euskararen galera eta
berreskurapena
Iruritako familietan
(1970-2010)‘
Abenduaren 20an
Paula Kasaresen es-

Badatoz Olentzero eta
Mari Domingi!
Gutti gelditzen da Eguberrietarako eta herriz
herri dagoeneko hasiak
dira ospakizunak prestatzen. Toki gehienetara
abenduaren 24an eto rriko dira Olentzero eta
Mari Domingi, kalejiran
eta kantuan ibiltzera.
Saran, ordea, lehengotik izanen dute bisita,
abenduaren 21ean.
Gainerakoan, aipatu,
Lesakan, hilaren 24an
Olentzero eta jaiotza lehiaketa eginen dutela.

Ospakizunak
ESKUALDEA
Olentzero eta Mari
Domingiren bisita
herriz herri
Abenduaren 24an
herri gehienetan eta
abenduaren 21ean
Saran.

Hiru Errege Magoen
bisita
Urtarrilaren 5ean.

AURTITZ
San Tomas Eguna
Abenduaren 21ean
Aurtizko Ostatuan.
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DONEZTEBE
Santa Luzia eguna
Abenduaren 13an.

AGENDA

 ENTRETENIMENDURAKO GAIAK
Liburua

Mendiaren Eguna
Abenduaren 21ean.
Egitarauaren barne,
Errekako Juan Telletxea eta Santi San Migelek apustua jokatuko dute Alex Txikon
mendizalearen aurka,
12:30ean eskolako
frontoian. Sarrera
bortz euro.

LEITZA
Kinto bestak
Abenduaren 14an.

Euskal Herriaren
historia laburra
IÑAKI EGAÑA
Txertoa, 2013

iburu honen helburua Euskal Herriaren historiaren ikuspegi zabal eta aldi berean guztiz sintetikoa eskaintzea da, modu atsegin eta ulerterrazean
eskaini ere. Langintza horretan gogotik saiatu da
Iñaki Egaña. Izan ere, egile oparo honek ikerketan
nabarmentzeaz gain, beti erakutsi du dibulgaziorako dohain berezi eta joera handia. Denboran barrena proposatzen digun bidaia Historiaurrean hasi eta
gaur arte ailegatzen da. Irakurleak geldialdiak eginen ditu Nafarroako Erresuman, Iraultza frantsesean, karlistaldietan edota XX. mendeko gerretan; Eneko Aritza, Elkano, Joana Albret, Pierre Lancre, Zumalakarregi, Facundo Perezagua eta beste pertsonaia aunitzekin eginen du topo, eta, gisa berean,
bidera aterako zaizkio historiaren hainbat pasadizo
ez oso ezagun, protagonista bitxi eta hipotesi berri
ere. Euskal Herriaren historia laburra liburuak bidea
erraztuko die gure iragana hobeto ezagutzen hasi
nahi dutenei.

L

|
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Kafkaren aulkia,
bertsoa eta literatura
Uxue Alberdi, Andoni
Egaña, Itxaro Borda,
Pello Ramirezekin...
Arizkunenean,
19:00etan.

Zinema
LEITZA
‘Las brujas de
Zugarramurdi’ filma
Abenduaren 20 eta
22an zineman Alex de
la Iglesia zuzendariaren lana, Zugarramurdin grabatua. Ostiralean 22:30ean eta
igandean 19:30ean.

Kontzertuak

DONEZTEBE

ERRATZU

Alex Txikonen eskutik
proiekzioa

Baztango Musika
Eskolaren
Eguberrietako
kontzertua

Musika

Abenduaren 14an
elizan, 17:00etan.

ELIZONDO
Iruñeko ahots
kontzertua
Abenduaren 29an
elizan, 12:45ean.

BERA
Lesakako Bandaren
kontzertu pedagogikoa

ea Mays taldeak Da izeneko diskoa kaleratu
du. Ez dira edozeinekin aritu lanean disko hau
ekoizteko, Dave M. Allen ezaguna izan baitute produktorea, bertzeak bertze, The cure taldearekin
ekoizle lanetan aritua. Urdulizko (Bizkaia) Tio Pepe estudioetan grabatu dute lana, Dave M. Allen
ekoizlearekin, eta Dave M.Allen-ek berak nahastu
du diskoa Londresko bere estudioetan. Hamasei
urteko ibilbidearen ondotik, Zea Maysen zazpigarren lana da Da eta hamairu abesti ditu: Gaur, Bi
bihotz, bi ero, Oihu, Hurbil, Da, Irria, Ilunetan, Egiten dudan soinuak, Vortex, Kolpeka, Magal dantzaria, Prest eta Bi hildako. Taldeak larunbat honetan Atarrabiako Totemen kontzertua eskainko du,
19an Donostiako Gazteszenan izanen da, 26an Bilboko Kafe Antzokian eta urtarrilaren 5ean Gasteizko Jimmy Jazzen. Disko berria www.zea-mays.com
webgunean ere salgai dago, 11 eurotan.

Z

Da
ZEA MAYS
Zea Mays, 2013

Abenduaren 13an
Kultur Etxean,
19:30ean.

Bera kantari
Abenduaren 28an
Illekuetatik abiatuta.

Internet

Musika Eskolakoen
entzunaldiak
Abenduaren 17an
bibolin entzunaldia
Musika Eskolan,
18:00etan.
Abenduaren 18an
Eguberrietako kontzertua, 18:00etan
Kultur Etxean.

Bertsoak
ELIZONDO
Bertsoa eta literatura
Abenduaren 29an

Enneco Haritzaren
Memoria
WWW.ENNECO.ORG

afarroa Bizirik fundazioak bultzatuta, Enneco Haritzaren memoria sortu dute aurten Baskonia-Nafarroako Erreinuko memoria historikoa berreskuratzeko helburuarekin. Adierazi dutenez, «memoria berreskuratzeko ezinbertzekoa da ikerketa, hausnarketa, bateratzea eta kultur egitasmo partehartzeaile eta bizia
sortzea», eta horretan ari dira. Interpretazio zentro bat
ere egin nahi dute, «gure iragana eta gure egungo
errealitatea ezagutu nahi duten pertsona eta kolektibo
horientzat guztientzat». Herrietan egitasmoaren aurkezpenak egiten ari dira. Orain, berriz, Nafarroako historia modu didaktikoan erakusteko, liburuxka eta DVDa
kaleratu dituzte Enneco fundazioak eta Labrit Multimediak. Nafarroa, euskal estatuaren historia izenburupean argitaratu dute, eta historia zabaltzeko modu
berritzailea erabili dute: 12 doku-flas. Hau da, Euskal
Erresumaren sorrera eta bilakaera iraupen laburreko
12 kapitulutan banatu dute. Aitor Pescador, Bixente
Serrano Izko eta Gaizka Aranguren dira autoreak.

N

Abenduaren 21ean
19:30ean zineman:
Alpinismoa eta salto
base.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleen
eskutik
Abenduaren 15ean
Negusaroitik OkoroErdizera joanen dira,
08:00etan abiatuta.
Abenduaren 22an
Lekaroztik Legate
aldera joanen dira,
08:00etan abiatuta.
Abenduaren 29an
Arizkundik Auzara
igoko dira, 08:00etan
abiatuta.

DONEZTEBE
Erreka Elkartearen
eskutik
Abenduaren 24an
Saioara joanen dira
Erreka Elkartekoak.
Abenduaren 31n
Mendaurrera joanen
dira Erreka Elkartekoak.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
salgai
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mobleztatua dago. Berogailua,
igogailua eta trastelekuarekin. 16 milioi Pta/
100.000 €. 948 585036.

batek administrari lanetan, etxeak garbitzen edo
haurrak zaintzen lan eginen luke. Kotxe propioarekin. 649 901395.

MERKATU TTIKIA

948 63 54 58
info@ttipi.net edo www.ttipi.net
SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€
IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA
TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

LANA

eskaintzak

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan
BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak, 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, sukalde mobleztatua eta 17 m2ko
trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik
en duplexa errentan emateko. 1 edo 2 lagunentzako aproposa. Inguru
polita eta lasaia. Berogailuarekin. Abenduaren
15etik aitzinera sartzeko
prest. 658 943702.
LESAKA. Apartamentu
berria errentan emateko,
2 lagunendako. 675
714360.

ETXEBIZITZAK
erosi
BORTZIRIAK inguruan
etxe bat erosiko nuke,
haundi xamarra, lau logelatik aurrera. 655 738846.

anzabal@anzabal.com

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko
ELIZONDOtik kilometro
batera 120 m2ko pisua salgai. 3 logela, 2 bainugela, sukaldea, egongela eta
jangela (dena irekia), terraza itxia. Dena mobleztatua eta berritua. Argi tsua. 670 410556.

LESAKA-BIDASOA. Pisu edo etxe ttiki bat lur
pixka batekin errentan hartuko nuke. Hilabetean 350400 euro or dain tzeko
prest. 636 777478 (Deitu 16:00etatik aitzinera).

ETXEBIZITZAK

BASERRIA

GARAJEAK/LOKALAK
salgai
LESAKA. Lur azpiko garaje itxia salgai Eltzeta plazan. 646 774117.
BERA. 36 m2ko bajera/lokal komertziala errentan
emateko edo salgai, Pio
Baroja karrikan. 680
781648.
LESAKA. Lokal komertziala salgai, Txirula ondoan. 678 855056.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko
LESAKA. 50 m2 inguruko
lokal bat errentan hartzeko behar da. 948
637050 (deitu bulego orduetan).

LANA

eskariak
BAZTAN-BIDASOA. Administrari laguntzaile bezala lan eginen nuke. 10

Doneztebeko emakumezkobatek orduka haurrak zainduko lituzke Malerreka aldean. Ordutegiak
berdin dio. 619 913375.

urteko esperientzia duena. Edozein ordutegitan.
676 691440.
ESKUALDEA. Neska
gazteak lana bilatzen du,
zerbitzari edo dendari gisa, haurrak zaintzeko...
gaztelera, euskara eta
frantsesa dakiena. Lesakarra eta kotxearekin, lanean hasteko prest. 617
830339.
EIZONDO. Emakumea
orduka lanean aritzeko
prest: pertsona helduak
zaintzen, garbiketa lanak
egiten, sukalde laguntzaile... 682 911575.
IRUÑERRIA, BAZTAN,
MALERREKA, ULTZAMA, BORTZIRIAK. Emakume esperientziaduna
menpekotasunen bat duten pertsona helduak zaintzeko prest dago interna
bezala.676 658588/673
533472.
DONEZTEBE-ELIZONDO. Doneztebeko neska

SARA. Urtxola jatetxean
esperientzia duen sukaldaria behar da. 686
561525.

ZERBITZUAK

zurgindegiak

MOTORRAK
tailerrak

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

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)

errentan emateko
ITUREN. Etxea errentan
emateko. 639 439509.

ZERRIKIA

BEHIKIA

BERA. Eztegara pasealekuan pisua errentan
emateko . 626 774582.

Zerrikumea
(19 kilo): 45 € (+2,00)

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

BERA. Agerra auzoan pisu mobleztatua errentan
emateko. Hiru logela, kalefakzioa eta igogailua.
659 963960.
LESAKA. Guztiz mobleztatua eta ekipatua dago-

Zerri gizena
1,290 € kiloa. (=)
Zerramak:
0,760€ Kg/bizirik. (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen duten 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: 7,70/7,90
8-10 kilokoak: 6,10/6,80
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Patrola salgai, 6 zilindro,
turbo diesela, top line 2,
luzea. 948 637327.

ANIMALIAK
oparitzeko
Artzain zakurkumeak
oparitzeko. 697 387920.

MERKATU TTIKIA |

Ardi latxak salgai, mutur
beltzak. 690 131871.

ANIMALIAK
salerosketak
Ahotza salgai: garagarra, oloa, garia. Balota ttipiak, 4 eta 6 filez. 607
457004.
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eurotan. http://ayudamea
cumplirunailusion.blogs
pot.com.
ORONOZ. Egurra xehetua salgai. Pagoa eta haritza. Etxera eramanen da.
676 242520.

ANIMALIAK
salgai
Beagle arrazako zakurkume arra salgai, abuztu
bukaeran sortua. 679
680243.
teak eta bankuak salgai.
Baita terrazarako aluminiozko mahaiak eta aulkiak ere. 670 410556.

DENETARIK
salerosketak
LESAKA. Bulegoko lau
aulki eta mahai bat salgai.
660 219447.
Sasiko 15 ardi eder salgai, baita 2 ahariere. 655
706074 / 655 743991.

SUNBILLA. Ardiei ilea
mozteko eskiladora elektrikoa salgai, behin bakarrik erabilia. 948146209.
SUNBILLA. Su egurra salgai, lotean edo xehetua.659 867287/ 699
461394.

22 ardi (abenduan umatzeko) eta 2 ahari salgai.
662 139624.

Diana Iniesta margolariaren lanak salgai. Lagundu iezadazu ilusio bat
betetzen. Ekainean, New
Yorkera marrazketa eta
margogintza ikastera joateko, margolanak 150

BERA. Amazon kindle 4
- 2013 e-bookak salgai,
berriak estreinatu gabeak.
66 eurotan salgai, Olentzerotako edo Erregeetarako primerako oparia. 622
203339.
Bertako haritza, haritz
amerikanoa eta gerezi
plantak salgai. 948
450888 (eguerdi eta arratsetan).
Baduzu piano zaharren
bat etxean? Erosiko nuke. 622 572158.
Ostatuko egurrezkomahaiak, aulkiak, tabure-

Taka taka eta gurpildun
aulkiasalgai. Aulkia aluminiozkoa da eta gurpilak
desmuntatu litezke. 633
045524.

DENETARIK
galdu-aurkituak
LESAKA. Antoiu inguruan
belarriko aparatua galdu da. Aurkitzen duenak
faborez dei dezala. 948
637136.
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URTEBETETZEAK

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

Sarako MANEX
ETXEBERRI
PACHECOk urteak
bete ditu abenduaren 1ean.
Zorionak heavy
eta ongi ospatu
zure 7. urtea.
Berako familia.

Elgorriagako AIMAR BERTIZ ETXEBERRIAk urteak
beteko ditu abenduaren 14an. Aunitz urtez familia
guztiaren eta
berexiki ama eta
attaren partetik.

Zorionak
prexioxa!
Iturengo NAIA
APEZTEGIA ARIZTEGIk abenduaren 1ean 3 urte
bete ditu. Zorionak familia guztiaren partetik!

Aunitz urtez Donamariako NAGORE PETRIRENA MIGELTORENA familiako ttikiari! Urte batto bete duzu! Muxu bat Sunbillako
amatxi, atautxi eta
izebaren partetik!

NAHIA MARTIN
PORTUk 3 urte
bete ditu azaroaren 29an. Zorionak familiaren
eta bereziki
Lesaka eta
Leitzako lehengusuen partetik.

12 urte jaaaaa!
Berako AINARA
PACHECOk urteak
beteko ditu abenduaren 15ean.
Zorionak eta badakizu pastelak
jateko prest gaudela. Muxuak.

Donamariako
IÑAKI TELLETXEAk
urteak beteko
ditu abenduaren
29an. Zorionak
Nahia, Ekain eta
amatxoren partetik! Prestatu
tarta idorra!

Sunbillako GARAINE eta IRAIDE
IRIARTE PETRIRENA gure itxeko printzesek jada 5 urte beteko dituzte
urtarrilaren 19an. Zeinen abudo
pasatzen den denbora. Aunitz
aunitz urtez eta ongi pasa eguna.
Muxuak denen partetik baina berexiki Ibai lehengusuaren partetik.
Berendu goxo-goxoa prestatu.

Goizuetako
MAIALEN APEZETXEA OLAIZOLAk
abenduaren 5ean urtea bete du.
Zorionak Goizueta eta Leitza ko familia guztiaren partetik.

Aunitz urtez TOTU! Eman eman
pedalari, berriz ere sasoian egonen zara zu! Muxu haundi bat eta
ongi pasa eguna! Zure lankideak.

Berako NAIKE
ERKIZIA ORDOKIk
abenduaren
25ean 7 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guztiaren partetik.

Berako(?) AMAIA
GOIAk abenduaren 18an urteak
beteko ditu.
Zenbat?
Auskalo! Guk ez
dakigu kontuak
eramaten!j jeje!

Donamariako
NAGORE PETRIRENA MIGELTORENAk urtea bete
du abenduaren
6an. Aunitz
urtez printzesa!
Muxu haundi
bat.

Asko matte dugun gure izeba
MAITEk urteak bete ditu abenduraren 9an. Muxu pilla pilla bat zure
familia eta berexiki zure illoben
partetik, Uxue, Maddalen eta
Itsasoren partetik.

IRATI APEZETXEA ANSA goizuetarrak
4 urte bete ditu abenduaren 3an.
Zeinen ongi zaintzen duzun lehengusu txikia! Muxu handi-handi bat
etxekoen partetik eta zorionak,
mari sorgin!!!

Donamariako atatxi JABIERrek eta
NAGOREk urteak bete dituzte
abenduaren 3 eta 6an. Aunitz
urtez! Afari goxo baten zain egonen gara, muxu haundi bana bioi!

Oizko ENERITZ ZAPIRAIN eta OIHANE
ARIZTEGI lehengusinei zorionak,
abenduaren 9an eta 22an 4 eta 3
urte beteko dituztelako. Berendu
goxoa prestatu! Muxu potoloak
etxekoen partetik!

Zarauzkoa den oiztarrak, ENERITZ
ZAPIRAIN ARIZTEGIk, abenduaren
9an 4 urte bete ditu. Zorionak eta
lau muxu etxekoen partetik, eta
berexiki, aitatxo eta amatxoren
partetik!

Oizko ITXASO BARRIKART ZIAk
azaroaren 25ean 2 urte bete ditu.
Zorionak etxekoen partetik
gure ttirripittinari!

Arantzako EGOITZ GOÑI OSKOTZek
abenduaren 3an 7 urte bete zituen.
Ze eguna pasatu zenuen e!
Txintxo-txintxo portatu, Olentzero
ixtantin heldu da eta. Muxu
potoloak Arantza eta Oizko
familien partetik.

Doneztebeko IMANOL eta ENAITZek
urteak beteko dituzte. IMANOLek
urtarrilaren 4an eta ENAITZek abenduaren 24an. Zorionak familiako bi
mutil gaztetxoei. Eta 17 eta 3
muxu haundi haundi! Ongi pasa!

Aunitz urtez MARTINA eta ENAITZi
urteak beteko dituztelako! Muxu
haundi haundi bat familia guztiaren
partetik. Ongi pasa!

Datorren abenduaren 21ean eta
26an NORA PALENZUELA INDABURU
eta LEIRE IRIBARREN INDABURU
lehengusuek 7 eta 11 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu haundi
bat familia guztiaren partetik.

Gure lagunak diren NAROA eta
OIER PETRIRENA ANZIZARrek abenduaren 1ean 6 urte eta abenduaren 20an 10 urte beteko dituzte.
Aunitz urtez eta ongi pasa zuen
urtebetetze eguna. Muxuak.
Klemente, Garaine, Iraide eta
Maider.
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