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Eguberriak
Gehigarri berezia � 23-30

BEINTZA-LABAIEN � 31
Jose Luis Telletxeak
agur esan dio aizkorari

URDAZUBI � 40
15 urte egin ditu Ugarana
Emakume Elkarteak

BAZTAN � 39
Auzo-konpostaren egunean
konposta ondua atera dute

ARESO � 35
Olazabal Promozioko lau
terdiko finalean

ZOZKETAK � 52

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58ra

Ate joka ditugu urte garaiari
dagozkion ospakizunak

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

KIROLAK � 11

Aizkoran eta
lasterka
desafioa
Donezteben
Juan Telletxea eta
Santi San Migel
doneztebarrak
Alex Txikonen aurka
ariko dira abendua-
ren 21ean. � 18

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.

Horra, horra, gure Olentzero…

Hurrengo aldizkaria
2014kourtarrilaren9an
egonen da etxeetan

Uholde arriskua ikertzen
Bidasoa eta inguruko erreketan arre-
ta guneak kokatu eta konponbideak
aurkeztu dituzte. Irtenbideetako ba-
tzuk gauzatzeko zailtasunak dau-
denez, arazoarekin bizitzen ikasteko
neurriak indartu behar direla agerian
gelditu da.

ERREPORTAJEA � 3-5

Zorionak eta

Urte Berri on!
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Eneritz IRAOLA |
«Uholdearriskuahan-

dia da eskualdean eta
egoera okertzean eran-
tzutekodenboratartetxi-
kia izaten da» azaldu di-
gu GloriaRoblesekNafa-
rroako Gobernuko Lan-
daGarapen, Ingurumen
etaLurraldeAntolamen-
durako Saileko Uraren
Zerbitzuko Teknikariak.
Hondamenariaurrehar-
tzeko asmoz, eta Euro-
patiksustatuta, Bidasoa
errekaren eta inguruko
errekatxoen azterketa
egin dute erreken eba-
luazio, gestio eta anto-
lamenduhidraulikoaegin
asmotan. Orain arte
2005ean egindako iker-
ketak hartzen zituzten
oinarri,bainaaurrerapen
teknologikoek egoera-
ren ikuspegi zehatzago
bategitekoaukeraahal-

bidetu dute. Azterketa
hau egiteko, eskuraga-
rri dagoen hirigintzako
informazio guztia hartu
dute kontuan. Informa-
zio topografiko eta kar-
tografikoa, uholdeen
azterketak, datu publio-
metrikoaketaforonomi-
koak...etaibaiarendina-
mikarenazterketabatere
egin da. Horretaz gain
hemerotekako datuak
etakalteak izandituzten
herrietako galdeketen

INGURUMENA� UHOLDE ARRISKUAZ

Urek gainezka
egitean, denak
gainezka egin
ez dezan
Nafarroako Gobernuak ikerketa
egin du eskualdean arriskuan
leudeken guneak zehaztu eta
konponbideak proposatzeko

ARTXIBOKO ARGAZKIA
2011ko azaroan Elizondoko Txokoto inguruan urak gainezka egiteko zorian.

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 hon-
damenari 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. UHOLDE ARRISKUAN DAUDEN GUNEAK

HERRIA ERREKA ARAZOA DAGOEN GUNEA

ELIZONDO Baztan

- Txokoto eta Giltxaurdi zubiak

- Baztan erreka gainean eta alboetan
eraikitako etxebizitzak

IRURITA Artesiaga

- 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 Tximista,Bidasoa
-Herrigunehasieranubidearenhestutzea
- NA 4400 errepide zatia

BERA
Ibardin, Zia,
Bidasoa

-PioBaroja, Altzate, Errotazar karrikak.

-BeraetaLesakaartekoindustriagunea

- N-121, NA4410, NA1310 errepideak

DONEZTEBE
Ezkurra, Bidasoa,
Ezpelura

- Hiru ibaien ertzak.

- San Tiburtzio presa

SUNBILLA Bidasoa - Bi ibaiertzak

*Datu-iturria: Nafarroako Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazioa.

ZER DA ITZULERA ALDIA?
Ezohikoak izan eta
ondorio larriak eragi-
nen lituzketen bi ger-
taeren arteko denbora
tartea neurtzeko era-
biltzen den balioa da.
Emari jakin batetik
gorako bi ur erauntsi
handiren arteko tartea.
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emaitzak ere baliatu di-
tuzte. Guzti honekin
azterketahidrologikobat
egin da eta itzulera aldi-
akkontuanhartutauhol-
deak non, nola eta zer-
gatikgertatzendireniker-
tu dute.
Bildutakoinformazio-

arekin, uholdeak ekidin
edota kalteak gutxitze-
koneurrizehatzakpropo-
satu dituzte. Dena den,
krisiareneraginezetahi-
rigintzarekinzerikusiadu-
tenoztopoakmedio,pro-
posamen horietako ba-
tzuk aurrera eramatea
zaila izanen dela onar-
tzen dute. Hori dela eta,
«inoiz baino garrantzi-
tsuagoa da prebentzio
kanpainakindartzea,ba-
beserako neurriak ezar-
tzea eta gertakarien au-
rrean herritarrei prest
egoteko bitartekoak
ematea» dio Roblesek.
Uholdeen aurreikuspe-
na egin eta alerta goizti-
arrerako sistemak sus-
tatzeadahelburua. Ho-
rretazgain,Lurraldearen
antolamenduegokiaegi-
tea ere ezinbestekotzat
jotzen du Roblesek,
«azken hamarkadetako
hirigintza arau malguen
ondorioz, erreka bazte-
rretaneraiki da, aunitze-
tan ibaiaren bide natu-
rala oztopatuz. Horrek
larritu eginditu ur-goral-
diek eta uholdeek era-
gindako kalteak. Hala,
biztanleriagehiendago-
eneremuetandaudeara-
zorik larrienak:Elizondo,

OZTOPOAK
«Ingurugiroarekin jasanga-
rriak diren irtenbideak
bilatu behar dira eta aurre-
kontuetan ere murrizketak
izan dira. Gainera ibaieta-
tik oso hurbil dauden lur
eremuetan eraiki izana da
arazo nagusienetakoa eta
hori konpontzeko, etxebizi-
tza aunitz erautsi beharko
lirateke eta hori ez da
bideragarria.

Gloria ROBLES

� ETXALAR: Santxiñeneko erreka inguruan erreka zabaltzea eta presa ezabatzea proposatzen du ikerketak

Usteokerrakereutzidi-
tu agerian ikerketak,
Etxalarko kasuan pre-
sa jotzen zuten herritar
aunitzek uholdeen era-
gile nagusitzat, baina
Santsineneko erreka
iristendengunetik hur-
bil Tximista errekaren
estutzenaturaladaurek
gainezkaegitearenera-
gilea. Errekaren ibilgua
zabaltzea proposatzen
dute, presa ezabatzea
etapasabidebatordez-
katzea.

� ELIZONDO: Giltxaurdi eta Txokoto inguruan proposatzen dituzte aldaketak

Baztanerrekakgainezka
egiten duenean kalteak
eragiten ditu herrigune-
an.Txokotokopresanpi-
latutako harriek eta zu-
biarenizkinetaneraikita-
ko etxebizitzek erreka-
ren zabalera estutu eta
emaria oztopatzen du-
te. «Eraikinakbotatzea»
litzatekearazoakonpon-
tzekomodua,bainaere-
muaondarekulturalizen-
datuta dagoenez, ezin
da holakorik egin. Gil-
txaurdiko zubiak ere ez
du gaitasun nahikorik.
Horregatik Giltxaurdiko
zubia0,5metrokozaba-
lerakopasabidebatekin
ordezkatzeaetagorago
errekazabaltzeapropo-
satzendute. Txokotoko
presa ezabatzea eta pi-
latutadaudensedimen-
tuak kentzea eta herri-
guneababestekoegitu-
rakeraikitzeaeregomen-
datu dute.

MAPAK: NAFARROAKO GOBERNUA

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

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

Egindako azterketak erakutsi du zubiek gaitasun
txikia dutela. Azterketaren arabera, hamar urteko
‘itzulera aldia’ baino lehenago ura zubien gainetik
ibiltzekoarriskuadagoeta,horregatik,aldaketaba-
tzuk egitea irtenbidea izaten ahal dela uste dute
ikerketaren egileek. Babeserakopareta egiteapro-
posatzen dute Antoiu karrikaren perpendikular 68
metroko luze eta 1,5metroko altuerakoa eta babe-
serako bertze pareta bat eraikitzea Landazelaieta-
ko parean. Gainera, frontoitik Irubide aldera doan
bideari altuera gehiago eman eta erreka bazterra
sendotuko balitz, zati horretan urak gainezka egi-
tea saihestuko litzateke tekniko hauen aburuz.

MAPAK: NAFARROAKO GOBERNUA

Irudian ikusi daitekeenez aldaketa ugari proposatzen ditu
Nafarroako Gobernuak egindako txostenean.
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Irurita,Lesaka,Donezte-
be,BeraetaEtxalarren».
Ez daude irtenbide

errazak. Presak, dikeak
eta kanalizazioak eraiki
izan dira urteetan zehar
baina neurriak ez dira
eraginkorrakizan.«Ozto-
poak ere aunitz, inguru-
giroarekin jasangarriak
diren irtenbideak bilatu
behardiraetaaurrekon-
tuetan ere murrizketak
izandira.Gainera ibaie-
tatik oso hurbil dauden
lur eremuetan eraiki iza-
na da arazo nagusiene-
takoa eta hori konpon-
tzeko, etxebizitzaaunitz
erautsi beharko lirateke
eta hori ez da bideraga-
rria» azaldu digu Roble-
sek. Horregatik,preben-
tzioaezinbestekoabihur-
tzen da. «Garai batean,
neurri estrukturalakhar-
tzen ziren, arazoa desa-
gertaraztea zen asmoa,
baina aunitzetan urek
berriro gainezka egiten
zuten. Horregatik gaur
egun, arazoa ezabatu
baino arazoarekin bizi-
tzen ikastea da helbu-
rua».

PREBENTZIOA
«Arriskuarekin bizitzen
ikasteari geroz eta garran-
tzia gehiago ematen zaio.
Eskura dauden baliabideak
erabili eta arrisku egoera
bat gertatu aurretik herri-
tarrei garaiz abisu emate-
ko bideak garatu behar
dira».
Gloria ROBLES

� BERA: Ez dute soluziorik proposatzen Zia eta Ibardin errekak gainezka egiten dutenerako

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

Ezkurra, Ezpelura eta
Bidasoakgainezkaegi-
tenduteneanDonezte-
benkalte larriaksortzen
ahaldira.Horregatikba-
beserako paretak egi-
tea gomendatzen dute
azterketaren egileek.
Babesgarri finkoakahal
den lekuetan eta ber-
tzeetanmugikorrakpa-
ratuko lirateke kalteak
gutxitzeko asmoz.

Estolderia sistema ere
aztertubeharko litzate-
ke, ura karriketara iri-
tsikobalitz arazoa larri-
agoa izanezdadin.San
Tiburtzio presak ere
uholde kasuetan izan
dezakeeneraginaazter-
tu dute eta ur emaria
handia denetan presa-
ko ateak irekiko direla
ziurtatzeko neurriak
hartzea zehaztu dute.

� IRURITA: Artesiaga

Artesiagaerrekakgai-
nezkaegitenduenean
kalteak eragiten ditu
erreka bazterreko ka-
rrikaetaetxeetan.Go-
rabeherahandiaksor-
tzendira,urakgainezka
egin eta NA174 erre-
pide zati bat hartzen
duenean, hori kon-
pontzeko errekaren
ertzak babestea pro-
posatzen da.

Uholdea datorrenean uhaldeak bi aldeetara egiten du gai-
nezka, baina arazo larrienak eskuin aldean sortzen dira.
Uhalde bazterreko etxeen tipologiak berez babes estruk-
turabat sortzendu,bainagehiagobabesteko,pantailamu-
gikor bat jartzeaproposatzendute.Hortaz aparte,NA121A
errepidearen gainaldea sendotzea proposatzen dute.

� SUNBILLA: Uhaldearen ertzetan pantaila mugikorrak jartzea proposatzen dute

Ibardin eta Zia errekek gainezka egiten dutene-
an Berako karriketan nabaritzen dira kalteak: Pio
Baroja, Altzate, Errotazar eta Lizuniagako errepi-
deetako zati batzuetan. Bidasoak gainezka egi-
tearen ondorioak ere sumatzen dira N121A erre-
pidean (Ubela aldea), Zubixabal parean eta Bera
eta Lesaka arteko industria guneetan. Puntu kri-
tikoetako bat Alkaiagako industrialdea eta Zala-
in-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 Ibardin-
goak arazoak sor ditzakete. Kasu horretan karri-
ketan ibiliko liratekeen urak norabide aunitzetan
ibiliko zirenez eta sozialki ere neurriek inpaktu
handia sortuko luketelako (ikusi irudiko geziak),
ez da neurri zehatzik proposatzen.

ARTXIBOKO IRUDIA

2009an urek gainezka egin zuten Donezteben.
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Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.12.18 / LURRA 32 zk.

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, behie-
kin eta zerriekin egiten dugu lan eta arras zaila da linterna, gasa eta kandelekin
lan horietan ibiltzea» zioen Juan Marisko etxeko nagusiak. Erreportaje hori ka-
rrikaratu eta bi urte terdira, 2006ko maiatzaren 11n eraman zuten argindarra ba-
serrira, Acciona Solar enpresak egindako instalazioari esker.

Bertze urte bat joaki da, hondarreko urteotan be-
zala krisia arinduko zela agindu ziguten harako
Rapel hura bezain sinesgarriak diren iragarle ge-

zurti batzuek. Baina ez, krisia ez da mehetu, gizendu
baizik,dietamiresgarriakegindaere, langabeziaetabe-
harren larritasuna kiloak har eta har. Eta aitzakia hori
baliatuz,NavarracoGobiernotic sospizarrik ere ez eus-
kal kultura eta mintzairaren kutsua duen zernahiren-
dako; nahiz eta horren “alde” daudela maiz errepikatu,
diru-laguntzarik gabe itotzeko mendeku isila aitzinera
beti. Noizbehinkaneureburuari galderak egitendizkiot:
“Nafarra ote nauk? Arrotza ote nauk ene herrian? Geu-
re euskaltasuna soilik turismorako on den paisaia, usa-
dio zahar, eta aho-soinu bitxidun abere exotikoen na-
tur parke bihurtu nahi ditek? Oraingo mandatarien
erreinuaz haratago bizirik ba ote?...” Eta bitartean, rea-
lity berriak zahar: lapurrik handienak libre aski, esnega-
in bortxakeriagatik kartzela zigorrak jarri dituen Inkisi-
zio Nazionala, ikerketa misteriotsu bat, D ereduko ira-
kasle gaizto batzuk (bistan Da) Navarraco gazteak ge-
rrillarako prestatzen ari omen... Ea urte berriak pazien-
tzia eta osasunaz gain, berri hobeak ekartzen dizkigun!
Eta bizia pixka bat argitzeko, ez ahantzi nire kalaka-ki-
deen bitamina!: “Egin xixtu, baina ziztuan ez ibil!”

2013 ziztuan

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Mikel LASARTE
Xalto Sariketan txapeldun

Azaroaren22anGoizue-
tan jokatutako Xalto
bertso sariketa irabazi
zuen aita Leitzako Te-
lleri baserrikoa duen
Barañaingo bertsolari-
ak. 17 urterekin, finalis-
ta gazteena izan zen.

Dabid ANAUT
Leitzaldeko euskara teknikaria

‘Euskararen kate hau-
tsiak. Hizkuntza zapal-
kuntzaren memoria’ li-
burua karrikaratu berri
du, «euskarak historian
zehar izandako urra-
duren erakusgarri ttiki
bat baino ez».

Pepito IRIBARREN
Berako pelukeroa

Erretiroa hartu eta Bi-
envenido bere aitak
1925ean i rek i t ako
gizasemeen pelukeria
itxi behar izan du. 15
urterekin hasi zen eta,
segidarik gabe, aza-
roaren 30ean itxi zuen.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Lanik ez izateak zer lan ematen duen! Nafa-
rroakoDereduko irakasleen%26ezker aber-
tzalea=ETAren ingurukoa dela ikertu ondotik,

txosten erreserbatu (?) fidagarri (??) berriak prest
ditu Guardia Zibilak: harakinen %22,5 begetaria-
noa da, apezen %18,7ak seme-alaba ezkuturen
batdaukaetakazetarien%99,9akezdaki zer idatzi
paper zuriaren aitzinean jartzen denean.

Eltzetzuen ikerketa sakonak

Ezpala
Aitor AROTZENA
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PioBarojak bere Los caudillos de 1830 nobe-
lanbertsolari batenberri eman zigun, eta ha-
renak bide ziren bertso batzuk txertatu zitu-

en 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. Le-
gia hori -kontra biño, alde hobia!, erraten zuten-
Beran famatua da hagitz. Urrola baserrian jaio zen
XVIII. mendearen hondar aldera, eta orain dela be-
rrehun urte Bonaparteren kontra borrokan ari zi-
renekin juntatuomenzenhalakobatean.Gerraha-
rekin ez zuen aski izan, nonbait, eta karlistaldian
ere parte hartu zuen, liberalen alde eta karlisten
kontra.
Baina gure koplaria karlista izaki eta, aipatu ditu-
gun bertso horien bidez militar liberalaren hutse-
ginbatzukkontatzeago-
goratu zitzaion.Hiruber-
tso heldu dira nobelan,
eta hauxe da hirugarre-
na: Komisanyuren goizi-
an zuten / Biserregeren
tranpiya / Iruñiko bidea
libre / eben ustez balen-
tiya / zakua bidean lertu
eta / isuri zayo kantiya.
Bertsoekbadutemamia.
Kontatzendutenolaabia-
tu zenBaionatik gureLe-
gia, 1830eko urriaroan,
Espoz y Minarekin eta Jauregi “Artzaia”rekin ba-
tera, 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;etapolitenaazke-
neko lerroa du: “zakua bidean lertu eta isuri zayo
kantiya”. Horra zein ederki adierazia Legiaren fra-
kasoa. “Kantia”, hiztegietan inon harrapatu ez du-
dan hitza, errotatik irinez betea etortzen den za-
kuari halaxe erraten diogu.
Martin Koplariren bertso hauen istorioa kontu eza-
guna da, toki frankotan aipatu dutena. Baina ba-
dira oraindik argitu gabeko alderdi franko, bai ber-
tsoen egileari buruz bai bertsoei buruz. Konpara-
zio batera, ez dakigu zein ote den kantatzeko doi-
nua? Ez ote da Beran inor bertso hauek noizbait
aditu eta kantatzen dakienik?

Martin Koplari eta Fermin Legia

Mikel TABERNA

Kolaborazioak

«Martin Koplariren
bertso hauen
istorioa kontu
ezaguna da, toki
frankotan aipatu
dutena. Baina
badira oraindik
argitu gabeko
alderdi franko»

1978an indarrean sartu zen ‘Terrorismoaren
apologia’ zigortzeko legeaEspainiakoErresu-
man. Zehazki, Hego Euskal Herrirako pentsa-

tutako legea zen, suposatzen da ETAren aldeko
adierazpen, manifestazio edo ekintza sinbolikoak
debekatu eta zigortzeko. Estatuak ezin zuen onar-
tu legez kanpoko erakundemilitar baten alde inork
adierazpen publikorik egitea. Urteak, eta hamar-
kadak ere pasa ahala, Estatua lege hori zabaltzen
joanda, ‘apologia’horrenerranahiazabaltzeko,eta
legea eginda, tranpa egin du. Azken urteotan, ge-
ro eta gehiago, makina bat politikari, kazetari, gi-
zarte ekintzaile etabertzelakoherritar salatu, zigor-
tu, espetxeratu eta jazarri dituzte hainbat iritzi jen-
daurrean adierazteagatik, eta ez, preziski, erakun-
demilitarbatibabesespli-
zituaadierazteagatik–ho-
rizilegidenedoezereezta-
baidagarria izan beharko
litzateke, baina ezin da–,
iritzi politikoak ematea-
gatik, baizik. Pozoitutako
tresnabatbihurtuda,Esta-
tuakerabilia,etaHegoEus-
kal Herriko sektore espai-
nolistek eta erregionalis-
tekhauspotua, haiekeza-
rritako arautik ateratzen den diskurtsoa zigortze-
ko. Hasier Arraiz Sortuko presidenteari egin diote-
na ikustea bertzerik ez dago. Edo egoera esper-
pentikoakeresortuditu,Zarauzkobigaztekkartze-
lanbukatubaitzuten,salatarianonimobatek–txiba-
to batek, ‘vamos’– erran zuelako ekitaldi batean
‘GoraETA!’ oihukatu zutela –gero jakin zenZarauz-
ko PSEko zinegotzi bat zela anonimo hori–. Baina
ikusten ari gara ETAk borroka armatua utzi ondo-
tik indar bereziz erabiltzen ari direla ‘terrorismoa-
renapologia’delituhorrensalaketa,borrokaarmatu-
aren faltan, solasekhartudutelakoprotagonismoa,
eta Espainia eta espainolistak larrugorritan gelditu
dira, armak itzali direnean ere, solasen aurka ge-
rran daudela erakutsi baitute. Arrazoi moralak eta
etikoak argudiatzen dituzte lege horimantendu eta
erabiltzeko, baina euskal herritarren zati handi ba-
ten adierazpen askatasuna mugatu eta horien dis-
kurtsoa desagerrarazteko erabiltzen dute. Bertze-
ak existituko ez balira bezala, 1959tik gaurdaino
gertatu dena espainolistek erran duten bezala ger-
tatu dela erran dezaten denek. Bertzela, espetxe-
ra. ‘Terrorismoaren apologiaren’ aurkako legea ez
daoinarritzenmoraledoetikagarbibaten ikuspuntu-
an, ez herritarren babesean edo konbentzimendu-
an ere. Indar hutsean oinarritzen da, Poliziaren, au-
zitegienetaespetxearenbeldurrean, diskurtsobat,
bakarra, Madrildik eraikia, Espainiaren zerbitzura.

‘Terrorismoaren apologia’

Mikel RODRIGUEZ LANDA

«Espainia eta
espainolistak
larrugorritan
gelditu dira, armak
itzali direnean ere,
solasen aurka
gerran daudela
erakutsi baitute»
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Yolanda Barcina
patetikoa

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
(Auritz)

Yolanda, berriz ere
noka eginen dinat, nor-
malean lankide ohiei
egiten zaien bezalaxe.
D ereduan, Nafarroan,
asmatu duzuen mamu
gaizto, berri eta aldre-
besarekin,berrizeresar-
tu haiz nabarmenkerie-
tan. Hasteko eta behin,
osogustukoa izatendun
erabiltzea los batasu-
nos eta los etarras. Ha-
ra, ba, nondik nora, ba-
tasuno hitza ez zagon
Espainiako hizkuntza-
renErregeAkademiako
Hiztegian,etaetarrabai,
baina hona hemen zer
jartzen duen: (Del vas-
co etarra)... Baina oso
bitxia dun, zeren eta
Euskaltzaindiarenhizte-

gietanezbaitaagertzen
etarra hitza, ez Hiztegi
Batuan ez Orotariko
Euskal Hiztegian ere,
normala den bezala,
modu horretan idatzita
ez baitu batere esana-
hi egokirik, eta hik, na-
fareredugarri bezala ja-
kin beharko huke. Ai-
zan, hortaz ba, gazte-
lanian ere hobetu be-
harradaukan!Honekin,
argi eta garbi geratzen
dun zein mespretxure-
kin hitz egiten dunan
zenbait nafarren aurka.
Hasierakogaira itzu-

lita,bazekinathikbeza-
lako pertsona agintzai-
le batek ez didala bate-
rekasurikeginen;ezdi-
nathalakorikesperohi-
gandik.Hau idaztenbal-
dinbadut,soil-soilikdun
nire buruari terapia pix-
ka bat egiteagatik.
Aizan, Yolanda, hik

esandakohainbesteer-
gelkeria maltzur sinis-

ten baldin badun, zer-
bait egiten hasi behar-
kodunNafarroakoPar-
lamentuan bertan ere,
zeren eta, seguru bai-
nago hor ere topatuko
ditunala parlamentari-
en artean, LABenafilia-
tuak egon direnak edo
daudenak, ikastoletan
etaDereduan ikasi edo
irakatsi dutenak, edo
fundatu dutenak, Sor-
tzen-Ikasbatuaz Elkar-
teak antolatutako jaial-
dietan ohikotasunez
parte hartzen dutenak,
senideren bat espetxe-
an dutenak, eta, beraz,
oso sarritan bisitatzera
joatendirenak eta abar,
eta abar. Denok daki-
gun bezala, egundoko
delituakguztiakere.Yo-
landa, inguratuta hago;
hortaz, nik uste dinat
gaur bertan agindu be-
harko hiokela beste
txosten bat Guardia Zi-
bilari, hire buru gaixoa

gordetzeko parlamen-
tari arriskutsu horien-
gandik.
Yolanda,ezdinates-

katzen euskara, euskal
kulturaetaeuskaldunak
maitatzeko, bai baize-
kinat erraiek ez dinate-
la uzten, soil-soilik es-
katzendinatnafarguzti-
ak berdin-berdin trata-
tzeko eta errespetatze-
ko, japoniarrak, txina-
tarrakedotaerrusiarrak
errespetatzen ditunan
bezala-bezalaxe,ezge-
hiago eta ez gutxiago.
Bukatzeko,Yolanda,

jakinezangauzabat,hi-
re jokamolde desego-
kiekin itsusten dun
Pablo Milanésen kanta
zoragarriharen izeneder
hura.

Urte Berri On!

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA

Esku artean duzun
aldizkari hau izanen da
2013 urteko azken TTI-
PI-TTAPA. Hurrengo alea
2014kourtarrilaren9an
aterakoda.Beraz,bias-
tera ez, lau astera jaso-
ko duzu 605. zenbakia
eramanenduenaldizka-
ria etxean. Milesker ur-
te osoan zuen etxetako
ateak zabaldu dizkigu-
zuelako eta heldu den
urtean ere horretan se-
gitu nahiko genuke.

TTIPI-TTAPA aldizkaria
eta webgunea egitea
posible egiten dugun
guzionpartetikongibu-
ka dezazuela urtea eta
hobe hasi 2014a. Elka-
rrenberri izatensegide-
zagula!ZorionaketaUr-
te Berri On!

Irakurleak mintzo

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57
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Nor dugu Gorka Arraiago?
21urtekoaresoarra,EnpresenAd-
ministrazioaetaZuzendaritza ikas-
ten ari dena, trikitilaria eta parran-
dazalea.
Momentuhonetanaresoar inter-
nazionalena akaso?
Ez dut uste bakarra izango naize-
nik, aisoarrak ez gara etxean gel-
ditzen garen horietakoak....
Mundukozein txokotanharrapa-
tu zaitugu?
Australian,Wollongong-enbizinaiz
300.000biztanle ingurukohiriada.
Ikasteko aitzakian joan eta...
Herrialdeosoberri, aberatsetaga-
ratu batekin egin dut topo. Berta-
ko jendea oso irekia da eta jatorri
guztietako herritarrak bizi dira.
Australianharrituzaituenzerbait?
200-300 urteko historia duela he-
rrialdeaketaaustraliaraskokhan-
kautsik ibiltzeko ohitura dutela.
Zein paraje ezagutzeko aukera
izan duzu?
Sydney, Melbourne eta Gold
Coast ezagutuditut batez ere eta
Tailandia eta Singapurren ere ibili
naiz.
Australian trikitixa jotzekoauke-
rarik 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 ditu-
zu?
Otsaileanberriroerekanporanoa,
Gantera (Belgikara) graduko az-
ken seihilekoa egitera eta horre-
kin graduatu egingo naiz. Hortik

aurrera lanean
hasi edo ikas-
ten segitu...
auskalo!
Amets bat?
Erromeri talde
bat osatzea
eta Euskal He-
rriko txoko guz-
tiak alaitzea

festaz
festa.

� Gorka ARRAIAGO � Australian ikasten ari den aresoarra

Prentsatik bildutakoak

«Oinatz Bengoetxearen
eta bion arteko harre-
mana oso ona da. Une
gozoak eta gogorrak
partekatu ditugu, baina
hori guztia oso aberas-
garria izan da maila
pertsonalean. Horrek
asko elkartzen du. Su-
fritzea tokatzen dene-
an, sufritu egin behar
da (...) Entrenamen-
duetan nahiko astuna
izaten naiz, denean
enfasia jartzea gusta-
tzen zait. Aurten sa-
kean jarri dugu arreta».

Asier GARTZIA
Bengoetxearen botileroa
DIARIO VASCO 2013.11.26

«Gaur egun osasun-
tsuena emakumeek
erditzea euren beha-
rretara egokitzea litza-
teke. Eta batzuetan
behar horiek bat eto-
rriko dira erditze fisio-
logikoarekin, baina
bertze batzuetan ez.
Nire apustua erditze
kontzientearen alde
egitea izan da.
Erditzera doan ema-
kume horrek bere
beharrak eta umeare-
nak zein diren kon-
tuan izatea».

Estitxu FERNANDEZ
Lesakako psikologoa
BERRIA 2013.11.26



Txartelen
jabeek
urtarrilaren
10era bitarteko
epea dute
mankomunitate
arekin
harremanean
jartzeko

TTIPI-TTAPA
BortzirietakoEuska-

raMankomunitateakBai
Euskarari Zozketa an-
tolatudu.Guztira10.000
boletoprestatudituzte,
Bortzirietan Bai Euska-
rariZiurtagiriadutenera-

gileek beren bezero,
ikasle edota bazkideei
banatzeko.Zozketatzen
diren sariak Bai Euska-
rari Ziurtagiria duten bi
eragilek emanak dira.
Abenduaren 4an, aste-
azkeneguerdianzozke-
ta egin da, eta zenbaki
saridunak atera dira.
Lehenbiziko zenba-

ki saritua 7.849 izan da
eta Lesakako Oninart-
ek banatu du bere be-
zeroen artean. Saria 60
eurokoerosketada,Be-
rako Sarobe okindegi-
an egiteko.
Bigarrenzenbaki sa-

ritua 6.479 izan da, eta
Igantziko Biltoki Elkar-
teak banatu du bere

bazkideen artean. Sa-
ria Berako Halcón Bi-
daiak bidai agentziak
eskainitako 60 euroko
erosketa txartela da.
Saridunek urtarrila-

ren10erabitartekoepea
dute mankomunitatea-
rekin harremanean jar-
tzeko. Horretarako na-
hikoa da goizetan tele-
fonoz 948634125 zen-

bakira deitzea. Jakina-
razi dute epe horretan
ez balira zenbaki sari-
dunen jabeakagertuko,
sariak eman gabe gel-
dituko liratekeela.
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EUSKARA MANKOMUNITATEA

Bortzirietako Bai
Euskarari
zozketako zenbaki
saridunak
jakinarazi dituzte

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Aymee Ribalta eta Edurne Alegria ikasleak saritu ditu
Bortzirietako euskaltegiko zozketak
EuskaraMankomunitateakheldueneuskalduntze-alfabetatzeasustatzeko, ikas-
leen ahalegina saritzeko eta euren motibazioa indartzeko, Euskaltegiko ikasle-
en artean bi sari zozketatu zituen aukeran, bata urte osorako matrikula, eta
bertzea telefono eramangarria. Zozketa urriaren 25ean egin zen Euskara Man-
komunitatean, eta honako bi ikasle hauek izan dira sarituak: Aymee Ribalta Mi-
rabal, 1. urratseko ikaslea, eta Edurne Alegria Iraola, 5. urratseko ikaslea (Men-
txu Peña irakaslearen eta Jaime Iturria Mankomunitateko presidentearen arte-
an ageri dira). Zorionak bioi! Bortzirietako Euskaltegian euskara ikasteko tal-
deak abian direla urriaz geroztik, eta aukera bada urte berriarekin euskaltegi-
an hasteko, otsailean berriz ere izena emateko aukera irekiko baita. Horrez ga-
in, urte berriarekin EGA taldean sartzeko aukera izanen da. Interesatuek 948
637796 telefonora deitzen ahal dute informazio gehiago galdetzeko.
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Azpiegitura
hauek
egokitzea
aldarrikatu
dute

TTIPI-TTAPA
Gure Txokoa futbol

taldeko guraso batzuk
Matzada futbol zelaia-
ren egoera tamalgarria
eta entrenatzekoerabi-
li ohi den Agerrako ze-
laiarenegoera txarrasa-
latu dute. Haien seme-
alaben motibaziorako
ezinbertzekoa deritzo-
ten azpiegitura hauen
egokitzea aldarrikatuz
herritarren laguntzaes-
katu dute.
Gurasoek gogoratu

dutenez, «gauregundi-
tugun instalazio eska-
sekinGureTxokoan180
bat haur eta gazte ari
dira futbolean; 10 tal-
detan banatuak eta sei
mailadesberdinetan jo-
katzen». Alde batetik,
Matzada futbol zelaia-
ren egoera tamalgarria

salatu dute, «zelaiaren
egoerapenagarria,har-
mailarik gabeko zelaia,
partiduak ikusteko es-
taldurarikeza,bankillo-
ak ...». Bertze aldetik,
entrenatzekoerabiltzen
denAgerrakozelaiaere
«ez da motz gelditzen.
Matzada ez izorratzea-
rrenerabiltzendutenze-
lai hau hagitz egoera
txarrean dago (zuloak,
putzuak, lohia…)etaeu-
r ia egiten duenean
egoerapetral hau area-
gotzen da. Horrelakoe-
tan, frontoian entrena-
tzea izaten da irtenbide
bakarra», diote.

Antzerkiak
Aspaceko Uxane

zentroko ikasleekCuan-
doyonací…aspaldisor-
tu berria antzezlana es-
kainiko dute abendua-
ren20an,19:00etanKul-
turEtxean (sarrera3eu-
ro).Hilaren28an,berriz,
Ez gara Palestinaz ari
ikuskizuna izanen da
19:30eanKulturEtxean
(sarrera 3 euro).

GIZARTEA � MATZADA ETA AGERRA

Futbol zelaien
egoeraz kexu agertu
dira Gure Txokoako
jokalarien gurasoak

UTZITAKO ARGAZKIA

88 urte eta gero itxi egin dute Iribarrendarren pelukeria
Erretiroa hartu eta Bienvenido Iribarren bere aitak 1925ean irekitako gizaseme-
en pelukeria “mitikoa” itxi behar izan du Pepito Iribarren Aldaz ileapaintzaile-
ak. Bienvenido 70 urtera arte aritu zen lanean eta 90 urterekin hil zen arte se-
meari 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
Santa Barbara mendiaren maga-

lean,Larrategainainguruanparatudu
NafarroakoGobernuakmetereologia
estazioautomatikoberria,datuakden-
bora errealean ematen dituena. Ho-
nela, gisa honetako 20 estazio dau-
deNafarroanetabertze9datuakden-
boraerrealeanematenezdituztenak.
Estazio hauek guziek sentsoreak

dituzte, tenperatura, hezetasun erla-
tiboa,euriprezipitazioak,eguzkierra-
diazioa eta 10 metroko altueran hai-
zearen abiadura eta norabidea neur-

tzen dutenak. Hamar minutuero bil-
tzen dituzte datuak eta Nafarroako
Gobernuaren metereologia orrialde-
an sartzen dute informazioa.
Denbora errealean ematen diren

datu horiek baliagarriak izan dira la-
rrialdiegoeretan,halanolasute,uhol-
deetahaizetehandietan.Edozeinen-
tzat eskuragarri daude datu horiek
eta jendeak gero eta interes handia-
goaduhoriekjakiteko.Hala, metereo-
logiawebguneak (meteo.navarra. es)
1.400.000bisita jasozituenurrian, jo-
an 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
148aziendaaurkeztu

ziren azaroaren 28an,
Bortzirietako feria egu-
neanpartehartzera.Ho-
rietatik104zaltabereak
ziren, tartean ponniak,
pottokak eta montura-
koakzirela, 39behi,ba-
tzuk bere aretzearekin
eta zezenkoren bat be-
tabereetan eta bortz
ahari.
Haragitarakobehien

kategorian lehenbiziko
etabigarrensariak, 190
eta 160 euro, Berako
Begibeltzenekoborda-
ko Joxean Igoa Etxe-
besterentzat izan ziren
etahirugarrena,100eu-
ro, Lesakako Iriberriko
Jon Muñoa Otxote-
korentzat.
Suitzen kategorian,

190 euroko lehen saria
eta 100 euroko hiruga-
rrena, LesakakoGillen-
bordako Francisco Ja-
vierAltzugarairenbibu-
rurentzat izan ziren. Bi-
garrensaria,berriz, 160

euro, Berako Begibel-
tzenekobordako Joxe-
an Igoak eskuratu zu-
en.
Zaldiaziendetan,125

euroko lehen sar ia
Arantzako Vicente Aro-
zenarentzat izanzeneta
95eurokobigarrenaeta
50 euroko hirugarrena
Iriberriko Jon Muñoa-
rentzat izanziren.Azken
bi urteetan bezala, po-
ttoka, montura eta po-
nnionenakeresaritu zi-
ren. Honela, Marisol
Otxotekok100euroes-
kuratu zituen pottoka
onenarengatik, Miguel
Almandozek80eurobe-
remonturabehorraren-
gatiketaJaimeEtxega-
rai beratarrak 70 euro
ponni onena plazara-
tzeagatik.
Aharietan, bortz bu-

ru aurkeztu ziren eta hi-
rusariakJoseMariAra-
nibarrekplazaratutako-
entzat izan ziren.
Baina azienda feriaz

gain, karrikek salmenta
postuez gainezka egin
zuten. Eskulangileek
Alondigako eta Herriko
Etxeko arkupetan ater-
petu ziren eta nekaza-
ritza lanabes zaharren
erakusketa ere antola-
tu zuten gazteek. Pla-
zan,herri kirolsaioa izan
zen eta Unai Agirre eta
Julio Soto bertsolariak

kantari aritu ziren kios-
kotik, presoen senide
eta lagunek hauen es-
kubideen aldeko elka-
rretaratzea ixilean egi-
ten zuten bitartean. El-
kartasun zerria ere zoz-
ketatu zuten eta 0768
zenbakia suertatu zen
sariduna. Arratsaldeko
pilota jaialdiko partida
nagusian, Patxi Eugik
eta IñakiOtxandorenak
22-18 irabazi zietenBe-
ñat Oronoz herritarrari
etaatzelari arituzenMi-
kel Goñiri.

AJOARRIERO LEHIAKETA
Bezperako ajoarrie-

ro lehiaketan 11 bikote

bildu ziren, horietatik 6
Bortzirietako Gorriak
peñarenak, eta bertze-
ak, Arransurde, Bakai-
lu Kuisine, Irain Guraso
Elkartea, Euskal Artzai-
nak Ameriketan eta Le-
sakako Zerbitzuen El-
kartetakoak. Zerbitzu-
en Elkarteko Juan Luis
Otxotekok eta Antton
Gurutxet-ek eskuratu
zuten lehensaria.Biga-
rren, Bortzirietako Go-
rriakpeñakoAliciaMar-
tin eta Juan Ignacio
Etxepareetahirugarren
Osasunazaleen talde
bereko Agustin Zubie-
taetaPatxiOtei-
za izan ziren.

Keinu Leihoak
Mairu Antzerki Talde-
akUdalaren laguntzaz
antolatutako antzerki
zikloaren azken ema-
naldia abenduaren
14an, larunbat arra-
tseko 8:30ean izanen
da Kasinon. Gilkitxaro
taldeak Urak ttiki dire
antzezlana eskainiko
du, 14 urtetik goitikoei
zuzendua. Sarrera 2
eurokobratukoda(bal-
din badituzu).

Abesbatza
Eguberrietan
EguberriEgunekome-
zan kantatzeaz gain,
hilaren 28an emanal-
diaeskainikoduAbes-
batzakAndraMari Za-
har Etxean 17:00etan
etaUrtezahararratsal-
deko 18:00etan hasi-
kodenDiostesalveka-
lejiran parte hartzeko
deia ere egindu.Aipa-
tu behar da webgune
txukun eta interesga-
rria sareratuberri due-
laAbesbatzak: lesaka-
ko-abesbatza.wix.com/
lesaka2

� FLASH

Ba al zenekien
Komentuko eskuin hegala (ateak igerileku al-
deraematendu)Gaztetxea izanendelaeta ize-
na paratzeko proposamemak biltzen ari dela
Gazte Asanblada

?

ARGAZKIAK: A. AROTZENA ETA JJ GUERRERO
Giro ederra izan zen ferietan, eguraldi eguzkitsuak lagunduta.
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Ekitaldi
gehienak
Gabon
egunean
izanen dira

Irune eta Itsaso

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

txoak izanen dira fron-
toian herriko gazteen
eskutik; txistulari eta tri-
kitilariekgirotuta.19:00-
etanmeza izanendaeta
ondotikElizakoarkupe-
aneguberrietakoabes-
tiak kantatuko dira. Se-
gidan, 20:00ak inguru-
anAltxatakodantza tal-
dearen aldeko saskia-
ren zozketa eginen da
frontoian.
Urtarrilaren6ean, ilu-

nabarrean,urterobeza-
la txokolatada eskaini-
kodieLarraburuaelkar-
teak herriko haurrei.

Usategietako
sasoiaren akabera
Azkeneko alean sa-

soia 80 dozena harra-
patuta akabatu zela
errangenuenbaina,ko-
puruakgoraeginduaur-
ten azaroaren 24a arte
aritu direlako lanean
usazaleak. Azken egu-
netan harrapatutakoak
gehituta 85 dozena eta
erdirekin eman diote
akaberasasoiari. Iazbe-
zala, Pirinioetan sare
ehizanaritzendirenusa-
tegienarteanhirugarren
izan da Etxalar.

Lesakako musika
bandaren saioa
Nafarroako Gober-

nuak, Nafarroako Egu-

naren ekitaldien baitan
antolatuta Lesakako
musika bandaren kon-

tzertua izan zen aben-
duaren3eguerdianfron-
toian.

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Herritarrak
Eguberriak
prestatzen
hasiak dira

ETXALAR

ARGAZKIA: ANA MARI INDABURU

Emakumeenganako indarkeriaren
kontrako Nazioarteko Eguna
Eguraldi hotzari kontra eginez, 20 lagun inguru bil-
duzirenurriaren24eguerdian,herrikoplazan,Egoe-
ra bortitzei aurre egin, gai zara lelopean. Manifes-
tuaren irakurketarekin akabera eman zitzaion el-
karretaratzeari.

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.

ARGAZKIA: JONE BIZENTE
Saski dotorea prestatu du Altxata dantza taldeak eta aben-
duaren 24an eginen da zozketa frontoian.
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ARANTZA

Abenduaren
24an,
herritarrak
kantu-
kalejirarako
bilduko dira
15:30ean

Nerea ALTZURI
Gutuna idatziezdue-

na,oraindikezdabilbe-
randu…Honezgero,gu-
re etxeko ttikienek zi-
rriborroakeginetahizki-
rik hoberenarekin egin-
dako eskutitza Olen-
tzeroribidaliadiote.Be-
ti izatenduteeskatube-
harrekoa pentsatua…
bertze batzuk, maiz al-
datzen dituzte jostailu
edo dena delakoak…
Tira, Olentzero eta Ma-
riDomingi,herrirakopa-
kete eta ikatz “jorrada”

ere prestatzen ariko di-
ra. Lan handia izaten
duteaitzinekoasteetan
nolaeguberribezperan.
Herri aunitzetako etxe
aunitzetaraailegatube-
har baitute!
Beurei ongi-etorria

prestatzeko,eguberrie-
tako kantuekin karrike-
tan barna kalejira egi-
nen da. Hitzordua, hiru
etaerdietan,aurtengoi-
zago egina da. Olen-
tzero eta Mari Domin-
giri musuak eta besar-
kadak eman ondotik,
berenduaizanenda.Be-
raz, urteroko moduan,
kantakongiprestatueta
hotzakkentzekomodu-
ko ekitaldia izanen da
kantuz eta dantza sa-
iotxoekin.

Elkartasun zozketa
hilaren 31n
Iaz bezala, aurten ere,

Elkartasunzozketarako
boletoaksalgaidira.Ur-
te zahar egunean, ilu-
nabarreko8etan,elkar-
tasun poteoaren oste-
an eta herriko plazan,
zozketa eginen da. Bi
sari daude jokoan: Le-
henengo saria: Aran-
tzakoproduktuekinosa-
tutakozareederbat;bi-
garren saria berriz,
Arantzako bildotxa.

Boletoak euro bate-
an jarri dituzte salgai.

Beraz, nahi duenak ba-
daki. Norbaitek eskei-
niz gero, animatu eta
parte hartu.

Kabalgata
Datorren ilbeltzaren

5ean, i lunabarrean,
erregekabalgata izanen
da.Betikomoduan, es-
kolako guraso elkarte-
ak, eguberrietako ber-
tzeekitaldiakbezalaxe,
hau ere antolatzen ari
da.

Antzezlanak
eskolan
Aitzinekoaleanaipa-

tu bezala, abenduaren
19an, ortzegun arra-
tsaldeko 3etan, guraso
eta herritar guzientzat
antzerki emanaldia es-
kainikodaeskolako jim-
nasioan.
Bezperan,Etxalareta

Igantziko eskoletako
guratsoeta ikasleentzat
eginen dituzte emanal-
diak.

GIZARTEA � EGUBERRIAK

Olentzero eta
Mari Domingi
opari eta ikatzez
gainezka etorriko
dira herrira

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 sei-
naleakezagutu, frontoiantxirrindulakozirkuitubat… Irudihauetan,LehenHezkun-
tzako ikasleek frontoian egin zuten zirkuitua eta DBHkoek jaso zuten ikastaro teo-
rikoa ageri dira.
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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.

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.

Komenigarriena da 4 eta 6
urte arteko haurrek aldizka
azterketak egitea, gerta dai-
tezkeen arazoak garaiz de-
tektatzeko.

Erne egon behar dugu hau-
rren hortz arkuetan leku gutxiegi da-
goen edo hortzen garapenean eragina du-
ten ohitura txarrak dituen zaintzeko (er-
purua xurgatzea, txupetea gehiegi era-
biltzea, ohiz kanpoko irensteko modu-
ak…)

Aldi horretan (4 eta 6 urte arte-
an) anomalia eskeletikoak zuzen
daitezke, hezurrek duten ahal-
men plastiko handiagatik. Hala-

ber, funtzioan eta estetikan eragi-
na duten hortz arkuen deformazio-

ak ere zuzen daitezke. Adinik onena da
higiene ohitura onak har ditzaten eta ha-
ien inguruan aholku onak emateko. Be-
ren artean estu erlazionatuak daude hozka-
da, goiko eta beheko ebakortzen pilake-
ta, aurpegi tipoa eta arnasa hartzeko mo-

dua. Ohiko adibidea ahotik arnasa har-
tzen duten haurrak dira. Adin horrekin
errazagoa da tratatzea, arnasa gaizki har-
tzen duten pertsonek, ziur asko, hortz-
haginak ongi ixteko arazoak izango di-
tuztelako.

Garrantzitsua da ortodontziako aditu
bati aholkua eskatzea, hazkuntzan arazo
bat aurkitzen badugu, garaiz tratatzea
ezinbestekoa delako, itzulezinak izan dai-
tezkeen kalteak saihesteko.

BRACKET GARDENAK EDO ESTETIKOAK:
Bracketa gardena da hemen, ohiko

bracket metalikoa ez bezala, eta horrek
eragin nabarmena du paziente helduaren
itxuran.

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.

NIRE SEME-ALABAK ORTODONTZIA TRATAMENDURIK BEHAR AL DU?

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
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Euskal Herrian
eta inguruan
dagoen
bakarra da

TTIPI-TTAPA
Irisarriko jauregiko

instalazioak irekitzendi-
renean, txirrindulazale-
ek Irrisarri Bike izeneko
bizikleta parkeaz goza-
tzekoaukeraere izanen
dute. Bertan, jautsiera
pistak eta Dirt Park bat
ere izanen da, hau da,
saltoak egiteko zirkui-
tua. Gisa honetako ins-
talaziorik ez dago Eus-
kal Herri osoan, ezta
inguruanere.Beraz,ha-
siberrietatikhasietapro-
fesional bitartekomen-
di bizikleta etaBMXza-
leakbildunahiditu, zail-
tasunarenaraberamar-
katuakegonendirenzir-
kuituezberdinetan.Gai-

nera, ingurukomendie-
tan ibiltzekocrosscoun-
try ibilbideak proposa-
tuko dituzte, GPSare-
kin gidatuak, baita En-
duro ibilbideaketahau-

rrendako zirkuitoa ere.
Txirrindulari eskola bat
eta kategoria ezberdi-
netako taldea ere osa-
tu nahi dituzte.
2010 urtera arte Dirt

Jumpean etamendi bi-
zikletan ibili zen Hegoi
Adoberatarrakdiseina-
tu du Irrisarri Bike eta
berakkudeatukodu ins-
talazioa.

IGANTZI

KIROLA � IRRISARRI BIKE IZENAREKIN

Irisarrin BMX eta mendi
bizikletarako parkea izanen da

UTZITAKO ARGAZKIA

Hegoi Ado beratarrak diseinatu du parkea eta berak kudeatuko du.

Profesionaletara
salto eginen du
Euskadi
Fundazioko talde
kontinentalaren
eskutik

Pertsonaia
Beñat TXOPERENA

Ezdira garairik onenak
txirrindularitzarako,bai-
na halere Beñat Txo-
perenak bere xokoa
eginenduetahelduden
urtean debuta eginen
du Euskadi Txirrindu-
laritzaFundazioakerre-
pideratuko duen talde
kontinentalberrian.Mi-
guel Madariaga, Fun-
dazioko presidenteak
eman zuen proiektua-
ren berri abenduaren
4ean. Oraingoz, 7 txi-
rrindulari ditu taldeak:
2013ko taldetik segi-
tzen dutenCarlos Bar-
bero, Jon Larrinaga,
HaritzOrbe,MikelAris-
ti eta Illart Zuazubiskar
eta afizionatutatik pa-
satutako Victor Etxe-
berria eta Beñat bera.
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Gero frontoian
bilduko dira
eskutitzak eta
muxuak
emateko

Maider PETRIRENA
Abenduan sartu ga-

renhonetanEguberriak
aipagai ditugu. Aben-
duak 24an urtero beza-
laOlentzeroetorrikozai-
gu Sunbillara. Arratsal-
deko 4etan aterako di-
ra neska-mutikoak bi
taldeetanbanatuak.Al-
de batetik 0-9 urte bi-
tartekoak,beheitikoes-
kolatiketa ibilbideaher-
rian barna eginen dute.
Koxkorrak berriz, hau
da 10tik goitikoak, zu-
biarenbertzealdeaegi-

nen dute. Guztiak aki-
tutakoan frontoian gel-
dituko dira Olentzerori
muxuak, eskutitzak,
etab…ematekoetatxo-
kolategoxogoxoadas-
tatzeko.

Kinto bestak
Kinto bestak ere ja-

dahasiakdiraospatzen.
Azaroaren 30ean 1945
eta 1946an jaiotakoak
bazkariederbatekinos-
patu zuten kinto besta,
Ramotxok eta Muruak
musikaz alaiturik.
Abenduaren 7an,

berriz, zahartxeagoko-
ak ospatu dute. Bertan
adin andana nahasten
dira, baina 90 urte in-
gurudituztenakere joa-
ten dira, beraz sasoi
onaren seinale da.

Kantu Zaharren
besta Ulibeltzatik
Urdazubira
Azaroak 30ean os-

patu zen hamargarren
urtezsegidanKantuZa-
harren besta ederra.
Eratsungoa den baina
Sunbillan bizi den An-
gel Mariezkurrenak an-
tolatzendu.Aipatzekoa
dabesta eder hauSun-
billakoUlibeltzakElkar-
tean hasi zela eta begi-
ra zer arrakastaederra-
rekinospatuzenhamar-
garrena.
Aipatzekoa da sun-

bildaraunitzeksegitzen
dutela urtero urtero be-
stapolit hau eta zorion-
tzekoa da nola ez anto-
latzailea dugun Angel
Mariezkurrena.

GIZARTEA � EGUBERRIETAKO OSPAKIZUNAK

Bi taldetan
banatuta
emanen diote
neska-mutikoek
ongietorria
Olentzerori

SUNBILLA

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 (argazki-
an), nola Koldok bigarren postua lortu zuten. Sail-
kapenorokorrean,Enekokez zuenpodiumeansar-
tzeko aukerarik izan baina bai postu ederra lortu,
laugarrena geldituz. Koldo, berriz, azpitxapelduna
izan zen. Zorionak biei eta segi horrela.

ARGAZKIA: NEREA PETRIRENA

Zaintzaileentzat antolatutako ikastaroa
Azaroaren 26an zaintzaileentzat antolatutako ikastaroa egin zen Herriko Etx-
ekobigarrensolairuan.AintzaneMariezcurrenaerizaina izanzen ikastaroaeman
zuena eta 32 interesatu agertu ziren bi orduko ikastaroaz gozatzera. Azkene-
ko 15-20 minututan praktika egin zuten.
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Mendiaren
Eguna
ospatuko dute
hilaren 21ean

TTIPI-TTAPA
Urterobezala,ekital-

di ugari prestatu ditu
Erreka elkarteak aben-
durako. Hasteko, hila-
ren 20an, Eguberrieta-
ko saskiaren zozketa
eginenduteelkartearen
egoitzan 20:00etan.
Biharamonean,hila-

ren 21ean, Errekaren
MendiarenEgunapres-

tatu dute eta inoiz bai-
no interesgarriagoada-
tor. 7:30ean Leurtzako
zirkora mendi irteera
eginen dute, Errekak
Bonozorrotzen duen
buzo i a b i s i t a tuz .
12:30eanapustuhaun-
dia eginen da. Alex Txi-
kon ezagunak 8 kana-
erdi aizkorazmoztu eta
8 kilometro laisterka
eginbeharkoditu.Erre-
kakokidedirenJuanTe-
lletxeak eta Santi San
Miguelek ere lan bera
egin beharko dute, bai-
na bakoitzak bere es-

pezialidadean. Eskola-
ko frontoian eginen da
apustua eta 5 euroko
sarrera kobratuko da.
14:30ean bazkaria iza-
nen da Kasino elkarte-
an. 19:30ean, Alex Txi-
konen Alpinismo y Sal-
to Base filma proiekta-
tuko da zineman. Sa-
rreradebalde izanenda.
Abenduaren 24an

Saioara mendi irteera
eta abenduaren 31n,
goizeko Mendaurrera-
ko irteerazsain,VIII.San
Silvestre lasterkea egi-
nen da 18:00etan.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 13KO JOSTUNEN EGUNEAN

Urtea akitzeko hainbat
ekitaldi Errekaren esku

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Udal instalazioak gas naturalera
egokitzeko hitzarmena sinatu dute
Herriko Etxeak eta Gas Navarrak
Gasoilaetapropanogasaerabiltzendutenudal ins-
talazioak egokitu eta gas naturala erabiltzeko el-
karlan hitzarmena sinatu zuten azaroaren 28anMi-
guel SanMiguel alkateak etaCelestina LópezMor-
te,GasNavarrakozuzendariak.Lehenik,AskinHaur
Eskolan, Musika Eskolan eta zineman eginen du-
te egokitze hori eta ondoko fase batean, propanoa
erabiltzen duten ikastetxeetako sukaldeko eta li-
burutegiko instalazioak egokituko dituzte. Udalak
herrian gas naturala hedatzeko asmoarekin bat da-
tor 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 har-
tune egin dituzte. Erdigunean izan ezik, gainerako
auzo gehienetara ailegatu da gas naturala, kasik
250 etxebizitzetara, hiru udal eraikinera eta hiru
ostatu eta jatetxera.

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 aur-
keztu 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.
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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 hau-
rrak mugitzen dituzten
ekintzak ere abian dira.
Abenduaren 7an opil
edo taloegunaeginzen
eta urtero bezala opilak
eginetabertanaterata-
ko dirua urtean zehar
egitendituztenekintzak
ordaintzeko erabiliko
dute (antzerkiak, kontu
kontalariak,Gaboneta-
ko ekintzak…). Abudo
Eguberrietako argiak
piztuko dira eta zuhai-

tza apainduko da zinta,
bolatxoekin eta bakoi-
tzak paratu nahi dituen
apaingarriekin.
Abenduaren 24an

olentzerorekin kantua
eginendaherrianzehar,
bainuetxean txokolata-
da eskainiko da, hau-
rrekin ateraldia eginen
da eta errege bezperan
bazkaria.
Urteko azken alea

dugunez, zorionak de-
nei eta urte berriak ba-
koitzakamestenduena
egibihurdezala.Dagoe-
na ez dadila txartu eta
norbaitek baldin bada-
ki magia egiten, deno-
taz gogoratu eta egoe-
ra puskaz hobegora al-
datu dezala.

Borrokan taldearen
kontzertua
Azaroaren 30ean

kontzertua izanzenHe-
rrikoOstatuanBorrokan
rock taldearekin.Berta-
ra jende pila bat hurbil-
du zen. Oso talde ona
entzun genuen eta ora-
inarteekarri direnenar-
tean rockik gogorrena
eskainiduentaldea izan
da. Rock gauarekin eta
bezperan izan zen an-
tzerki gauarekin aste-
bukaeramamitsua izan
zen azaroko azkena.
Zorionak berriz ere

horrelako ekintzak bul-
tzatzen dituen jendea-
ri, kasu honetan herri-

koostatuaeramatendu-
ten Itsaso eta Xabierri.

ELGORRIAGA

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Opilak eginez hasi ziren Eguberrietako prestakuntzak.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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Egoitz anaiak ez
zuen finalerako
txartelik
eskuratzerik
izan

Arkaitz MINDEGIA
Iker eta Egoitz Go-

rosterrazuanaiakgazte
gaztetatik ari dira ber-
tso munduan, hainbat
eta hainbat txapelketa,
herribazkari,bertsoafa-
ri, bertso poteotan....
bertsoak kantatuz in-
dartsu eta gogotsu.
Bianaiekhamabiga-

rrenXaltosariketanpar-
tehartuzuten,Egoitzek
Iruñean jokatu zenkan-
poraketan parte hartu
zuen eta Ikerrek berriz
Leitzakokanporaketan.
Egoitz ez zen pasatu fi-
nalera,bainabereanaia
bai , sailkatu eta lanpo-
lita egin zuen Goizue-
tan,bigarrengeratuba-
itzen, Mikel Lasarte
txapeldunarenondotik.

Bertzalde,EgoitzGo-
rosterrazuk Iruñeanos-
patzendenBertsoaroa-
ko ekitaldi batean par-
tehartuzuen,MaddiSa-
rasua,Nerea Ibarzabal,
Amaia Iturriotz, Mikel
Lasarte eta Irati Majue-
lorekinbatera .Urtebe-
rriarekin erehanetahe-
men ikusiko ditugu bi
anai hauek bertsoak
kantatzen.

Santo Tomas eguna
Urri bukaeran ireki

zen Aurtizko Ostatuak
itxura berri eta polita
aurkeztudigu.Gogotsu
daudehirunagusiaketa
Donostian eta hainbat
lekutan ospatzen den
Santo Tomas eguna,
Aurtizko ostatuan ere
ospatukoda.Abendua-
ren 21ean hainbat eki-
taldi izanen dira egun
guzian. Txistorra pin-
txoak izanen dira eus-
kal musikaz lagunduta.
Arratsaldean, berriz,
bingoa izanen da: Ze-

rringo eta Tomaxa ze-
rrikumeak zozketatuko
dira.Gaueaneuskarao-
kea izanen da. Aurtizko
Ostatukoek ohartarazi
dutenez,euskal jantzie-
kin edo baserritarrez
jantziak etortzen diren
guziekpintxoadoan iza-
nen dute.

Eguberriak
Eguberriak ate joka

ditugu eta etxeetan la-
ister hasiko dira pinu-
ak, jaiotzak eta apain-
garriak jartzen.Haurrak
olentzerori eskutitza
idaztenarikodira.Egun
horietan hainbat ospa-
kizun izanen dira. Egu-
berriak hasteko Pulun-
pa eskolakoak hainbat
kantu, ikuskizun, dan-
tza ariko dira presta-

tzen azkeneko egune-
an guraso, irakasle,
ikasleetaherritarreiera-
kusteko.
Eguberri bezperan

Aurtitzen eta Iturenen
arratsa lde par tean
Olentzero hartu eta ka-
lezkale ibilikodiragazte-
txoak, Eguberrietako
abest iak kantatuz.
Azkenurteetan Iturenen
olentzeroren bisita ere
jasotzen dute. Horreta-
rakosekulakoongieto-
rriaprestatzendute,he-
rriko joaldunak suziak
eskuetan dituztela ibil-
tzen dira eta herriko ar-

giak itzali egitendituzte.
Bidenabarrean plazan
jaiotza antzezten dute.
Erregebezperanaki-

tuko dira Eguberrieta-
ko ospakizunak. Arra-
tsaldean gaztetxoak
joareak astintzen hasi-
kodira,Aurtizkoeta Itu-
rengo xoko eta bazte-
rrakgoxatuetaalaitzen.
Gau partean helduen
txanda izanen da, Aur-
tiz, Ituren eta Zubietara
bixitaeginez.Joaresoi-
nuez gain, parrandara-
koaukeraere izanenda
Erregebezpe-
ran.

KULTURA � AZAROAREN 22AN GOIZUETAN

Iker Gorosterrazu
azpitxapeldun
izan zen Xalto
Sariketan

ITUREN

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Iker Gorosterrazu, Xalto Sariketako finala jokatu zuten bertze bortz bertsolariekin batera.
Ondoan, Mikel Lasarte txapelduna.

Ba al zenekien
Iturengo joaldunek abenduaren 3ko Euskara-
ren Egunean Elizondoko kalejiran eta ekime-
nean parte hartu zutela.

?
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ZUBIETA

Hamahiru urtez
herriko
berriemaile izan
zen Juliana
Mutuberria ere
gonbidatua
zegoen

Fermin ETXEKOLONEA
60 lagun inguru bil-

du ziren Zubietako he-
rriko estalpean azaroa-
ren 30ean, Xorroxingo
langile, berriemaile eta
laguntzaileekurteroegi-
ten duten bazkarian.
Goiz-goizetik lurreko
sua piztua zuten eta
eguraldi hotz eta euri-
tsuari aurre eginez, gi-
ro onean joan zen otor-
dua, kontu kontari. Xo-
rroxingo langileen eta
udalaren laguntzarekin
prestatu zuten mahaia
eta giro onean pasatu
zuten bazkar ia eta
bazkalondoa.
Aipamenbereziame-

rezi zuen JulianaMutu-
berriak, 13 urtez Zubie-
tako berriemailea izan
baitzen eta gaur egun
halaezbadaere,bazka-

rira gonbidatu baitzu-
ten. Beti bezala umo-
retsu ibili zen Juliana.

Herriko Ostatuan
solasaldia
Abenduaren 20ko

ilunabarrean energia
berriztagarriei buruzko
solasaldia eskainikoda
Herriko Ostatuan. Pe-
llet, biomasa eta gisa-

ko gaiak berogailurako
nola erabili izanen dute
hizpide.

Joaldunak Euskal
Kantu Zaharren
Egunean
Euskal kantu zaha-

rreneguneanpartehar-
tu zuten aurten ere Zu-
b ie tako joa ldunek
Dantxarinean.Zortzi jo-

an ziren eta joareak jo
ez ezik, ohorezko sa-
rrera ere beraiek egin
zuten, isopoak altxatu-
ta, azpitik pasatu bai-
tziren bazkaltiarrak.

Beste dozena erdi
bat herritar ere bertan
izan zen bazkaltzen eta
urtero bezala, giro ede-
rrean eta luzez aritu zi-
ren kantari.

GIZARTEA � BERRIEMAILEAK, LANGILEAK ETA LAGUNTZAILEAK BILDU ZIREN AZAROAREN 30EAN

Xorroxinen urteko bazkaria
giro onean egin zen estalpean

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.

DONEZTEBE

Kriston zozketa
eta erakusleiho
lehiaketa eginen
dira Eguberrietan

TTIPI-TTAPA
Doneztebarrak

merkatari eta zerbitzu
elkarteakEguberrieta-
kohainbatekitaldi an-
tolatu ditu.
Alde batetik, urte-

ro bezala, "Kriston
Zozketa"eginendute.
Boletoak, bazkide di-
ren saltokietan eros-
ketakeginez lortuahal
izanen dira.
Zozketa abendua-

ren 28an burutuko da
eta ondotik txistorra-
da eginen dute.
Bertzalde, Erakus-

leihoLehiaketaereegi-
nenduteelkartekosal-
tokien artean. Horre-
tarako, lehiaketanpar-
tehartunahidutenera-
kusleihoen zerrenda
bat eginen dute eta
jendeak bere botua
eman ahal izanen du.
Botoa ematen dute-
nen artean, zozketa
bat eginen dute eta
bertako produktuez
osatutako saski eder
bat emanen dute.
Azkenik, errege

bezperakokabalgatan
ere parte hartuko du-
te karroza batekin.
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Harenak dira
herriko batek
idatzi dituen
lehen liburuak

Markel LIZASOAIN
Herri ttikia baita, li-

burugutxieskribitu izan-
du du hemengo jende-
ak. Bakarren batek ha-
lakorenbatenezagutza
baldin badu, pozik har-
tuko nuke horren berri.
Jende handien kon-

tuak ekarriko ditut ora-
ingo aldian. Izan ere,
XIX. gizaldian liburuak
ateratzea halakoen es-
ku bakarrik zegoen.
Juan Jose Erasun

Mutuberria Apezenean
jaio zen, etaapaiza izan
zen bere bizian. Fami-
lia onekoa izan behar
zuen, eta ikasketa han-
diak egin zituen, baita
zenbait lan argitaratu
ere. Harena da hilerrian
dagoen harrizko pan-
teoia.DonTomaszenak
eta Xabier Erizek haren
obra ikertuadutebako-
itzak bere aldetik. Hain
zuzen, JoseErasunho-
rrenak dira saldiastar
batek idatzitako lehen

gauzak. Tradukzioak
edo itzulpenak egin zi-
tuen gehienetan.

BOST LAN, BEDEREN,
EGIN ZITUEN
Zugarramurdin urte

batzuk eman zituen
apez,etaerdaratikdotri-
na bat itzultzeko agin-
du zioten, baita idatzi
ere,1857.urterako.Hu-
ra da ezagutzen zaion
lehen lana,etaZugarra-
murdiko euskaran da-
go eskribitua. Urte ho-
rretanbertan,Saldiase-
ra etorri zen ofizioeta-
ra. Handik urte batzue-
tara,Orreagabaladaren
itzulpenaeginzuen,eta
Saldiaskoeuskaranpa-
ratua dagoela ematen
du. Zortzi pasarte ditu,
etahonatx lehenbizikoa:

“Gauerdia. Erregue
Carlomano Auritz-be-
rrindagobereejerzitua-
requin.Ceiru illuninezta
agueri ez illarguiric eta
ez izarric: urruti suzco
gar aundiac diztaiatcen
dutemendiartean; Fran-
sesaccantaridaudeerri-
an; Altabizcargo ing-
ruetanaditcendireotso-
aren izugarrizko auriac,
etaEuscaldunaczorroz-

ten ttuztebittartinberen
tirarmactaaizcorac Iba-
ñetaco arraitcetan”.
Delako balada ho-

rren lana Luziano Bo-
napartekaginduetaor-
dainduzion.Luzianoho-
riNapoleonen ilobazen,
eta hizkuntzen gainean
estudio handiak egiten
zituen Europa guzian.
Euskara herri batetik
bestera nola aldatzen
zen ikasi nahi zuen,eta,
horretaz, herrian herri-
ko jendeariagintzenzion
honelakoedohalako la-
nak traduzitzeko, eta
berari entregatzeko.

DOTRINA BATEN
ITZULPENA
1881. urtean, Eliza-

ren bitartez atera zuen
JoseErasunekbeste lan
bat, Iruñean, zentsura
pasatu eta gero. Elizak
ontzaz emanbehar iza-
ten zituen liburuak ar-
gitaratubaino lehen, inor
ez zedin haren haritik
bereizi, eta ematen du
dena ez ziotela ameti-
tu.Liburuarenhasieran,
agiri bat heldu da zen-
tsura ongi pasatu zue-
la dioena, baina gauza
ttikirenbatedobesteez

ziotela ametitu; ez du-
teesatenzer,bestelaez
zen zentsura izanen!
Liburua bera dotrina

baten itzulpenaedotra-
dukzioada, eta itzulpe-
naren aurretik, Erasu-
nek pare bat orritan es-
plikatzen du euskaraz
eskribitzeko zer letrak
ibili zituen. Konparazio
bate ra : o ra in , xur i
idazten dugu, eta hark
ssurieskribitubeharze-
laesanetahalaxeeskri-
bitu zuen. Eta orri pare
horretan egin zioten,
duikabe,zentsura.Ohar
guziakezzizkiotenonar-
tu, nonbait.
Laugarren lan bat:

otoitz egiten ikasteko
lanbatereentregatuzu-
en Iruñean, baina ho-
rren arrastorik ez da
egundaino.
Bosgarrena,gaztela-

niaz: dotrina otsailean

argitaratu zioten, eta
handikbihilabetera,Re-
vistaEuskara izenekoal-
dizkarian, haren lan bat
agertu zen, euskaraz
eskribitzeko zer letrak
erabili behar zirenespli-
katzeko.Beharbada, lan
horretan egongo dira
dotrinan zentsuratu
zizkioten oharrak.
Dotrinaren pasarte

bat ekarriko dut hona-
ta, nola egina den era-
kusteko (ez dut harra-
patu esaldi bat bera ere
elizakohitzenbatezda-
karkina, baina ez diogu
zentsurarik eginen):
“Muttikoak eta nesska-
koak ikasiko dute Kate-
zismoaumemoriaz;ba-
ño persona aundituak
oroitzendirenak lenago
ikasi zuten dotrinaz, lei-
tuko dute au beiñ eta
berriz konsiderazioare-
kin”.

SALDIAS

HISTORIA � ZENBAIT IDAZLAN ARGITARATU ZITUEN

Jose Erasun Mutuberria,
XIX. gizaldiko apezaz

Euskara
aldizkarian
argitaratu

zituen zenbait
lan apez

saldiastarrak.
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Denok bat elkarlanean lelopean ekimen berria antolatu dute Baztan, Bera, Doneztebe eta
Lesakakomerkatari elkarteek. Kotxe bat zozketatuko dute DoneztebekoTalleres Santeste-
banen laguntzarekin, Dacia Sendero autoa, zehazki errateko.
Guztira 12.000 boleto paratu dituzte salgai eta hiru eurotan eros daitezke lau elkarte haue-
tako bazkide diren saltoki eta zerbitzuetan. Zozketa 2014ko urtarrilaren 31n eginen dute
Donezteben, Malerrekako Mankomunitatean, 14:00etan. Zenbaki sarituaren jabeak otsai-
laren 28ra arteko epea izanen du agertzeko,eta behin epe hori pasatuta saridunik agertzen
ez bada berriz eginen dute zozketa, martxoaren 7an.

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 batzukosatubeharkodira eta zigiluakerosketakeginez lortu ahal izanendira.Zozke-
ta 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 eginendute eta botoaematendutenguztien arteanbertakoproduktuen saski
batzozketatukodute.EtaErregeenkabalgatankarrozabatekinpartehartukodute.Leitzako
Kaxkabeltza Elkartean,bost sari eskuratzeko aukera izanen dute urtarrilaren 4ra arte Lei-
tzako dendetan erosten dutenek: 350 euroko saria, 250 eta 150 euroko bonoak eta 75 eu-
rokobi sari.Zozketa urtarrilaren5eaneginendute.LesakakoZerbitzuenElkartean,aben-
duaren 2az geroztik elkarteko denda edo zerbitzuetan egiten den erosketaren truke lote-
riarekin saritzen dituzte bezeroak.Abenduaren 24an,berriz,Olentzerorekin eta Jaiotzarekin
atera eta hobekien kantatzen duten taldeei 100 euroko sari bana emanen diete.

BAZTAN, BERA, DONEZTEBE ETA LESAKAKO MERKATARIAK

Auto bat zozketatuko
dute eskualdeko lau
merkatari elkartek

Merkatariek azaroaren 29an aurkeztu zuten ekimen berria Donezteben.
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Jan, edan, kantatu, topa egin eta gozatzeko egunak izaten dira Eguberriak. Baina horrekin
batera ohikoak izaten dira gehiegikeriak.Horren seinale biharamuneko tripakomina, buru-
komina,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. LoreaAgirre Doneztebeko Kimetz belar-dendakoak,
Ixiar Andueza Berako Elika dietetika eta elikadura zentrokoak, Sandra Legasa Lesakako
Oreka nutrizioa eta dietetika belar-dendakoak eta Iñigo Belzunegi ElizondokoNatura Etxea-
koak eman dizkigute gomendioak.

Nola bilatu oreka?
Kimetzbelar-dendakoLoreaAgirrerenhitzetan,«Eguberrietangehiegi janetaedatendugu».
Bere ustez, egokiena besta egunetako otorduak «arinagoak» izatea izanen litzateke, «zer-
bait berezia egin daiteke hainbertze jan gabe».Orekako Sandra Legasak «frenoa» paratzen
jakin behar dela dio: «gehiegikeriak tarteka egin daitezke baina frenoa jartzen ere jakin be-
har da». Gaineratu digunez, «ospakizunak bukatutakoan gure elikadurak normaltasunera
bueltatu behar du». Elikako Ixiar Anduezaren arabera, «helburu garrantzitsuena gehiegike-
ria horiek konpentsatzea da». Eta Natura Etxeako Iñigo Belzunegik uste du, «besta egune-
tan 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» Agi-
rrentzat, «barazki gutti eta haragi, gozoki eta alkohol gehiegi izaten baitira mahai gainean».
Legasak,berriz,biharamuneanarinago jateaaholkatudu:«egunseinalatuhorietangehiegi
jaten badugu, ondoko egunetan salda, barazki egosia, entsalada... jan. Bigarren platerak
olio guttirekin plantxanedo labeaneginak,eta postretarako fruta ale bat...».Baraurik egotea
«akats larria» dela erran digu Anduezak: «horrek ez du deusetarako balio. Gehiegikeriak

EGUBERRIETAKO ELIKADURA I

Jan-edanarekin
gehiegikeriarik
ez egiteko aholkatu dute
eskualdeko adituek

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

Lorea AGIRRE | Kimetz, Doneztebe

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

Ixiar ANDUEZA | Elika, Bera
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egun jakin batzuetan egiten saiatu beharko genuke, eta
ahalik eta guttien, eta ondorengo egunetan normalta-
sunera itzuli elikagai osasuntsuagoekin». Kopuruak
«zaintzeaz» aritu zaigu Belzunegi.
Egunerokoan jaten denaren alderatuz, Eguberrietako
elikagaiek«kaloriadezentegehiago»dutelaerrandigu
Natura Etxeakoak, eta «kaloria bikoitza» izan deza-
keela 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 la-
gunduta 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 nutrien-
te eta onura gutti» duela aipatu digu Orekakoak. Eta Elikakoak datuak eman dizkigu: «egu-
nean 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»

Sandra LEGASA | Oreka, Lesaka

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

Iñigo BELZUNEGI | Natura Etxea, Elizondo
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«menua pentsatu ondotik erosketak egiteko zerren-
da bat egin eta beharrezkoak direnak bakarrik erosi.
Eguberriak hasi aitzinetik, turroi, polboroi eta gaine-
rakoak erosi egiten ditugu, baita probatu ere eta
Erregeen ondotik oraindik segitzen dugu,
soberan gelditu den guztiarekin zer egin ez
dakigula.Janarigehiagoprestatuedoerosten
badugu,sobranteekinezdugusekulabuka-
tuko». Agirrek, bere aldetik, «mahai gainera
jaki guttiago ateratzeko» aholkatu du, «horrela ere berdin-
berdin ospa daitezke Eguberriak». Beretzako hankasartzerik
haundiena «jan eta edaten dugun kopuruetan dagoelako». Anduezak kirola egiten segi-
tzearengarrantziaazpimarratudu:«kirolaegitensegituedohonenmaiztasunaeta intentsita-
tea igo,gehiegikeriakkonpentsatzeko».Horrekinbatera,egunero«ongigosaltzeko»gomen-
datu du:«baraurik ez egoten saiatu behar da,antsietatemomenturik 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,«hi-
labete 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 iza-
ten da», dio Agirrek. Eta Legasak Eguberrien ondotik kontsultara «jende franko» hurbiltzen
dela baieztatu digu: «elikadura zaintzeko motibazioa areagotzen da». Iritzi berekoa da An-
dueza ere: «gehiegikeria guztien ondotik, ez dugu gure burua ongi ikusten, hazituak sen-
titzen gara, ahulagoak, gogorik gabe, eta urte berri hasieran beti helburu positiboak jartzen
ditugu berriz ere normaltasunera itzultzeko.Aunitzek, Eguberrien aitzinetik ere, dietan ‘kit-
kat’ bat egiten dute, gero urtarrilean berriz zorrotz hasteko». Belzunegik Eguberrien on-
dotik, «mota ezberdinetako dietak egitera jende gehiago etortzen dela» aitortu digu, «batez
ere dieta depuratiboak egitera. Janarien intolerantzia test-ak egitera ere hurbiltzen da jen-
dea». 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: «ospaki-
zun 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 be-
har 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,7-10egunetanberriz pixkabat hobeki sentitzenhasiko
gara», erran diguAnduezak. Eta Belzunegik, berriz, hauxe adierazi digu: «dieta garbiak egi-
teko 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 ELIKADURA II

EGUBERRIETAKO ELIKAGAIAK EGUNEROKO ELIKAGAIAK

Elikagaiak Kaloriak Elikagaiak Kaloriak

Turroi zati ttiki bat 120-190 Kcal Bi platano ttiki 150 Kcal

Polboroi bat 160 Kcal Bi sagar ttiki 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

Taula hau Ixiar Anduezak utzitako datuekin osatua izan da.
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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
jasodituzte Euskal Herriko hainbat udal etamankomunitatek,eta helburua euskarazkopro-
duktuak sustatzea da, horiek erosteko zein oparitzeko aukera eskainiz. Urtetik urtera in-
dartzen 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 pa-
perezko edizioa dago eta hau urtean behin argitaratu eta zabaltzen da, eta 130.000 aletik
gorabanatzendituzteEuskalHerrian.Bertzetik,Internetekoatariadago.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 zuze-
nean joateko loturak ere ematen ditu. Maiztasunez eguneratzen da, urtean zehar argita-
ratzen diren produktuak kontsultatzeko aukera emanez.

Gurasoen artean harrera ona du
EuskarazkoProduktuenKatalogoatresnaerabilga-
rriadelaondorioztatuzuenjoandenurteanAztiker
ikerketa enpresak. Katalogoa zenbatek ezagutu
etaerabiltzendutenjakitekoinkestabateginzuen
eta horren arabera, banatzen den herri eta hirie-
tan 16 urte bitarteko haur eta gazteen gurasoen
%41ekezagutzendute.Ezagutzendutengurasoen
artean ongi baloratua da, zerotik hamarrerako
tartean,zazpitikgorakopuntuazioaemanbaitzie-
ten paperezko bertsioari eta Internetekoari.
Urtekogarai hauopariakegitekogaraiadelakon-
tuan hartuz, euskarazko produktuak oparitzeko
aukera paregabea eskaintzen du Katalogoak.

EUSKARAZKO PRODUKTUEN BILDUMA

Kalean da Euskarazko
Produktuen Katalogo
berria
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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
Arantxa ETXEBERRIA
Iraganeanmendieta

basoetan egindako la-
na oinarri, Beintza La-
baienen aizkora apus-
tuak ikusteko aukera
izaten da maiz.
Azaroaren23anpro-

ba berexia burutu zen
Labaiengo plazan, Jo-
seLuisTelletxeaherrita-
rraprotagonistazela.65
urte betetzeko punttu-
an, bere marka pertso-
nala egin nahi izan zu-
en aizkorari agur erran
aurretik. Zortzi kanaer-
dikomoztuzituen26mi-
nutu eta 34 segundo-
tan, hurbildu ziren au-
zotarrak testigu.Bertan
zegoenepaileakakta ja-
so zuenmarkaren leku-
kotasuna utziz.
Hitzordu honekin

agur erraten dio urtee-
tako ibilbideari.Baso la-
netanaritutakoaetapla-
zaaskotanerakustaldi-
akegindakoa,Nafarroa-
ko 2. mailako hiru txa-
pelketatan parte hartu
zuen. Nahiz eta gazte-
tik etorri afizioa, berro-
gei urterekin hasi zen
buru belarri Herri Kirol
Federazioaren eskutik.
Herrianburutudirenaiz-
kora apustu askotako
antolatzaile eta parte-
hartzaile sutsua izatera
eraman du kirol honen-
gatik duen zaletasun
handiak. Horregatik,
2008an omenaldia ere
jasotakoa da bertze bi
herritarrekin batera.
Proba ondotik, ha-

mabost lagun ingurubil-
du ziren Itur Ondo el-
kartean, bazkari on ba-
tekin ospatuz.

ARGAZKIA: ARANTXA ETXEBERRIA
Jose Luis Telletxea lanean, bere azken aizkora saioan.
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Hirurogei bat
lagun bildu
ziren ostatuko
bazkarian

Martin BERTIZ
Hotza eta euria izan

zen aurtengo San An-
dresetako protagonis-
ta nagusia, baina hori
ezzennahikoa izan jen-
deakbestarakozeukan
gogoa baretzeko.
Goizparteanaltxafe-

ru soinuakin hasi zen
besta giroa. Lehen or-
duanmeza izanzenna-
gusietasegidan,bazka-
riari bidea irekitzeko
luntxederbatemanzu-
ten ostatuan. Bi orduak
aldera hirurogei bat la-

gun bildu ziren ostatu-
an bazkaltzeko eta
bazkalondoa Agerral-
dek alaitua egon zen.
Besta giroa arratseko
ordu txikiak arte luzatu
zen.
Jendeadantzakaze-

bilen bitartean haur-
txoak bere momentua
bizi izan zuten, boste-
tan ipuin kotalariak eta
ondoren txokolatada
ederraz gozatzeko au-
kera egon baizen.

Eguberriak
Eguberriak gainean

dituguetaherrikogura-
so elkarteak bestetako
egitaraua prestatu du.
Abenduakhamaboste-
an Gorritti auzoan da-

goen kisulabera Mari
Domingin etorriko da
Olentzerorendako gu-
tunak biltzera eta nahi
duen guztiak emateko
aukera izanen du. On-
dorenherrikoplazan ta-
loak dastatzeko auke-
ra egonen da.
Abenduaren 24ean

goizpartean,plazanat-
saldinOlentzerorikinka-
lejira egiteko erabiliko
diren gurdiak prestat-

zeko bolondresak be-
harko dira.
Bazkalondoan hiru

eta erdiak aldera urte-
ro bezala Olentzero eta
bere laguntzaileakmen-
ditik Gorriti aldera jau-
tsiko dira eta kantu tal-
dearekin, musikalarie-
kin eta herriko jendea-
rekin elkartu ondoren
kalejirari hasiera ema-
nen zaio. Bost eta erdi-
akaldera trinketeande-

nendakomerendua iza-
nen da eta bertan gu-
raso elkarteak zozke-
tatzen dituen zaretoa
eta bi afariei jabea pa-
ratuko zaie.

Bulling-ari buruzko
hitzaldia
Gurasoelkarteakan-

tolaturik,urtarrilaren9an
eskolan bulling-ari bu-
ruzko hitzaldia izanen
da.

NARBARTE

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Euria eta hotza
gorabehera giro
ederrean joan dira
San Andresak

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ
Gazteek nahiz haurrek ederki pasatzeko aukera izan zuten San Andres egunean.
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ARKUPEAK

GIZARTEA � URTEKO AZKEN BIDAI HANDIAK

Tenerifen eta Perun
izan dira erretiratuen
elkarteko kideak
Fernando ETXEBERRIA
Hara eta hona ibil-

tzeagustokoduteArku-
peak Elkarteko kideek
etaurteaagurtzeko,he-
gazkina hartu eta mun-
duan barrena ibili dira.
Azaroaren 4tik 11ra 29
bazkide Tenerifen izan
ziren. Inguruko hotelik
hoberenetako batean
ostatu hartu zuten eta
eguraldi bikainazgoza-
tzeko aukera izan zu-
ten, eskualdean aterki-
peangenbiltzanartean.
Hamabi laguneko

beste kuadrila bat, be-
rriz,Perun izanzen.Aza-
roaren 11n abiatu ziren
Iruñetik eta 13 egunez,
paraje eder haiek go-
zatzekoaukera izanzu-
ten: Arequipa, Cusco,
Aguas Calientes… as-
ko gustatu zitzaiezkien
eta nola ez, baita Ma-
chuPicchuere.Ordual-
daketak eta 4000 me-
trobainogehiagokoga-
raierak, bat baino ge-
hiago buruko mina ere
eragin omen zion. Bi-
daiaren balorazio oro-
korrazgaldetuta, neka-
tuta itzuli baziren ere,
herrialdeakdituenaltxo-
rrakezagutuetaegungo
eta garai bateko zibili-
zazioen inguruan zer-
txobait ikasteko eta
ikusteko aukera bikai-
na izan zela zioten.
Abenduamaieranel-

kartekoordezkarienur-
te bukaerako bilera
egingo da eta bertan
aurtengo urteak eman-
dakoaketadatorrenur-
tekobidaia, ikastaroeta
hitzaldien egutegia
adostuko da.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkartekoak
Machu Picchun.



Emakume eta
gizonezkoen
arteko giza
proban, herriko
mutilak nagusi

TTIPI-TTAPA
Eguraldiak ez zuen

lagundu eta azoka pla-
zatik eskolako frontoi-
ra eraman behar izan
zen, baina halere jen-
detza bildu zen azaro-
ko azken larunbateko
AziendaFeriaegunean.
Urtetik urtera esku-

langile gehiago erakar-
tzenditu feriak. 60pos-
tu jarri ziren eskolako
frontoian, baina beste
batzuk lekurikgabegel-
di tu z i ren. Hainbat
azienda ere agertu zi-
ren,eta taloakegiten jo-
tasu ibili zen15 lagune-
ko ta ldea . Aur ten ,
gaztanbera ere eskaini
zutenMertxeetaKorok,
garai batean bezala,
burniaesnetansartueta

horrekematendiongus-
to bereziarekin.
Baina hamargarren

edizio honetan ikusmi-
nik handienaemakume
eta gizonen arteko giza
probak piztu zuen. As-
tigarragaetaOiartzungo
zortzi neskek osatuta-
ko Emarri taldeak 39
plazaeginzituen550ki-
loko harriari tiraka euri-
pean; Goizuetako sei
mutilek (azkenean, ur-
nietarbatetaoriotarbat
sartuziren,minhartuta-
ko bi herritarren ordez)
42plaza lortuzituen650
kiloko harriarekin.
Bazkarianeregirobi-

kaina izan zen, 450 la-
gunbildubaitziren fron-
toian. Ohiturari eutsiz,
Oiartzungo lagun talde-
akprestatuzuenbazka-
ria goizuetarrentzat eta
hauek mesedea itzuli-
ko diete beste ospaki-
zunen batean. Xabier
Solano eta JonMariren
musikarekin ederki jo-
an zen bazkalondoa.
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GOIZUETA

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Bost kisulabe ezagutu dituzte Umore Onako mendizaleek
Goizueta ezagutuz izenburupean egiten ari diren mendi itzulien baitan, azaroa-
ren 24an herriko kisulabeak ezagutu zituzten mendizaleek. Umore Onak anto-
latutako itzulian bost kisulabe bisitatu zituzten eta Joxe Jabier Etxeberria he-
rritarraren 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.

GIZARTEA � AZAROAREN 30EAN

Eguraldi
kaxkarra eta giro
bikaina azienda
feria egunean

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

56 korrikalari Euskaz Bizi Nahi Dut lasterketan
Azaroaren 23an zuen hitzordua Euskaraz Bizi nahi dut lasterketak eta 56 herri-
tarrek korrika egin zuten euskaraz bizitzearen alde, Goizuetako Kultur Taldeak
egindako deialdiari erantzunez. Probarekin hasi baino lehen, udaletxeko arku-
petan lasterketaren leloazeramatenkamixetabeltzakerosi zituztenpartehartzai-
le gehienek.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Azienda feria egunean jendetza bildu zen aurtengoan ere.
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ARESO

OSPAKIZUNA � ABENDUAREN 3, 5 eta 6AN

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

Juana Mari SAIZAR
Azken alean aipatu

genuenEuskararenegu-
naaurtenhiruegunezos-
patuko zela. Albisteak
idazterakoorduan,aben-
duaren 5 eta 6ko ekital-
diak oraindik egitekoak
zeudenez, Euskararen
Nazioarteko Egunean,
abenduaren3aneginda-
koei errepasoa emango
diegu.Tenperaturakbaxu
baina eguzkia eta besta
giroa lagun, giro ederre-
an ospatu zen eta herri-
tarrenpartehartzeahan-
dia izan zen. Hasteko,
haurrek murala egin eta
beheko trinketea apain
apain utzi zuten. Segi-
dan,LeitzakoJeikiabes-

batzarenemanaldiarekin
gozatu ederra hartu zu-
ten eta hurrengoa en-
tzutekogogozgeratuzen
jendea. Arratsaldean
haurrak izanzirenprota-
gonistak. Musika ema-
naldiaeskainizutenmu-

sikari ttikieketagero es-
kolako haur guztiek el-
karrekin, egunerako
apropos prestatutako
bertsoakabestuzituzten
ozen eta gogotsu ohol-
tzagainean.Segidan,ka-
raokeari eman zitzaion

hasiera, ume dexente
animatu ziren banaka
edo taldeka eta saio
ederraeskainizuten.Eta
egunari amaiera eman
etahotzari aurreeginbi-
denabar, txokolate be-
roa eta bizkotxoak.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Goian haurrak muralak prestatzen, behean musika emanaldia eta Jeiki abesbatzakoak.

PILOTA

Mikel Olazabal
Lau t’erdiko
finalean da
Juana MARI SAIZAR
Abenduaren 2an Tolo-
sakoBeotibarPilotale-
kuan Rico IVren kon-
trako partida irabazita
eskuratu zuen Mikel
Olazabal herritarrak fi-
nalerako txarlera. On-
dorioz, ostiral honetan
abenduaren13anfina-
la jokatuko du Lemu-
noren aurka. Herrita-
rren babesa izango du
kantxan, askok finale-
rako txartelak erosi di-
tuzte, eta frontoian
eztarria uzteko asmo-
tan omendira gainera.
Ondorenafariederba-
tekin bukatuko dute
eguna.
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LEITZALEITZA

Abenduaren
18an eginen da
aurkezpena
udaletxean

JM BARRIOLA
Antzina ingurunega-

rrantzitsuak izatenziren
errekak emakumeen
egunerokoan, hamaika
lan, esperientzia eta bi-
zipen sortu izan dira
errekabazterrean;egun
ordea, albo batera utzi-
ak ditugula. Horri irten-

bidea emateko asmoz,
‘Emakumeak busti egi-
ten dira’ ekimena jarri
zutenmartxanCranaeta
Guratransek, Gizarte
Zerbitzuen laguntzare-
kin. Leitza, Areso, Ara-
no etaGoizuetako zen-
bait emakumek parte
hartu dute proiektuan,
garai bateko harreman
hura gogorarazi eta
ikustaraziz. Hala,esku-
aldekoeta ingurukoher-
rietakoemakumeen ar-
gazkiaketa testigantzak
bildu eta jasotakoare-

kin egutegi bat osatu
dute. Egutegiberezihau
abenduaren18an,arra-
tsaldeko 6etan aur-
keztukoduteUdaletxe-
kobileraaretoanetado-
an banatuko da intere-
satuen artean.

Hitzaldi sorta
Egutegiaren aur-

kezpena ez da izanen
abenduko hitzordube-
rezi bakarra. Abendua-
ren12an,19:30ean,Ate-
kabeltzen ‘Solstizioaren
nondik norakoak eta

horren inguruko ospa-
kizunakEuskalHerrian’
azalduko ditu Haritza
Bergarak. Abenduaren
13an, berriz, Miran-
txiak” hitzaldia eta dis-
pertsioaminutubat ge-
hiago ez, istripu gehia-
gorikez"dokumentala-
renemanaldia,hitzaldia
etaondoren lutxa anto-
latu dituzte 19:30etik
aurrera Atekabeltzen.
Amaitzekoabenduaren
19an Dabid Anautek,
euskarariburuzeginda-
ko lana aurkeztuko du.

Orantzaroren
etorrera

Ate jokadituguegu-
berriak eta urtero mo-
duanOrantzaroaospa-
tukoda.ALKEkultur tal-
deakLeitzakoOrantza-
roa indartzeko eginda-
kodeiarierantzunez,as-
ko izanendiraOrantza-
roren panpina balkoian
jarriko dutenak. Mota
guztietakoak jartzera

animatu nahi dituzte
herr i tar rak lanbide
ezberdinetakoak,gizon
eta emakumezkoak...
Umeek ere kalejira iza-
nen dute eguerdian eta
iluntzeko6:30etatikau-
rrera Orantzaroa herri-
ko plazan izanen da,
Maimur lamiarenetabe-
ste laguntzaileekin ba-
tera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Menpekotasuna duten gaixoen zaintzari buruzko ikastaroa
Leitza, Areso eta Goizuetako 16 emakumek parte hartu dute Eva Martinez aditu-
ak eskainitako ikastaroan, gizonezkoei deia egin zitzaien arren, ez dira animatu.
Denera 6 saio izan dira, 3 orduko iraupenekoa bakoitza eta helburu nagusia be-
har fisiko,psikikoedosozialbereziakdituztenpersonei, kalitatezkozaintzaeskain-
tzeko beren hurbilekoei bitartekoak ematea izan da, autonomi maila eta ingurua-
rekiko harremana sustatuz. Maite Perurena, Gizarte zerbitzuetako teknikariak an-
tolatu du saioa, dohainik izan da eta bertaratutakoek diploma eskuratu dute.

GIZARTEA � EMAKUME ETA ERREKEN LOTURA ISLATUZ

‘Emakumeak busti egiten dira’
egutegia laster kalean da

KIROLA

Euskal Herriko
II.Mendi Erronka
maiatzaren 31n
izanen da

JM BARRIOLA
Iaz jokatu zen Lei-

tzan lehenengo edi-
zioaeta izanzuenarra-
kasta ikusirik,bigarren
edizioaren antolake-
tan buru belarri dabil-
tza dagoeneko Esai-
teko kideak eta herri-
tarrak.Maiatzaren31n
izanen da lasterketa
eta ilbeltzaren6an ire-
kiko da izena emate-
ko epea. Informazio
gehiagorako http:/
ehmendierronka.com

Ba al zenekien
45 familia dagoeneko auzo konposta egiten
hasidirela.Pixkanakaproiektuazabaltzen joa-
tea da Mankomunitatearen asmoa.

?
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LEITZA

Euskal
Memoriaren
bitartez
argitaratu du
mila orri
inguruko liburu
mardula

TTIPI-TTAPA
‘Euskararen kate

hautsiak.Hizkuntzaza-
palkuntzarenmemoria’
izena du Dabid Anau-
tek osatutako liburuak.
Lan mardula da, 1.000
orri ingurukoa, eta hala
ere, euskarak historian
zehar izandakourradu-
ren erakusgarri ttiki bat
baino ez diela dio egi-
leak. Euskal Memoria-
renaurtengodibulgazio
lanadaaipatutakoa,eta
azaroaren 27an aur-
keztu zuten, Aieteko
Jauregian. Euskalgint-
zako hainbat kidek bat
egin zuten Leitza-Goi-
zuetako Euskara tekni-
kariakegindako liburua-
ren aurkezpenean.
Euskaldunon leku-

kotzen bideo bat era-
kutsiz hasi zuten aur-

kezpena.Ondoren,Eus-
kalMemoriakoArantxa
Erasunekhartuzuenhi-
tza. «Bazterketa,debe-
kua, mespretxua, zigo-
rra, jazarpena.. errepre-
sioa. Euskarak eta eus-
kaldunok asko sufritu
dugu, luzez, gure hiz-
kuntza indarrezdesage-
rrarazi nahi izandutela-
ko. Ez dute lortu, baina
eragindako kaltea geu-
re orainaren parte da»,
aipatu zuen Erasunek.
DabidAnaut liburua-

ren egileak euskararen

zapalkuntzakezaugarri
jakin batzuk dituela
adierazi zuen: «Kons-
tante historiko bat da,
oso aspaldi hasi zena,
denboran zehar iraun
duena eta egun ere
agortu ezdena». Azken
batean, hainbat leku-
kotzenbidezzapalkun-
tzaren kronika moduko
bat osatzeaz gain,
guztiari kontestua batu
dio, euskararen histo-
riari buruzko atalekin.
Elkarrizketatutakoenar-
tean, eskualdeko hain-

bat lagun ageri dira.
Euskal Herrian Euska-
raz erakundeko ordez-
kari gisara Kontxi Erro
lesakarrari ere elka-
rrizketa luzea egin dio,
bainabertzehainbat la-
gunentestigantza labur-
ragoak ere bildu ditu.
Mikel Illarregi leitzarrak
lagundu dio elkarrizke-
tatu horien argazkiak
ateratzen.
Leitzan,hilaren19an

eginen du liburuaren
aurkezpena Dab id
Anautek.

KULTURA � ABENDUAREN 19AN EGINEN DU AURKEZPENA

‘Euskararen kate hautsiak’
liburua aurkeztu du Dabid Anautek

EGUBERRIAK

Gabonetako
tailerrak Aranon
ere egingo dira
aurten

Maider ANSA
Azkenurteetanohi-

koak izan dira Egube-
rrietako tailerrak Goi-
zuetan. Aurtengoan,
ordea,biegunGoizue-
tanetabatAranonos-
patzea erabaki da.
Aranoko eguna aben-
duaren 30a izango da
eta Goizuetakoak
abenduaren 26 eta
27a. Hiru egunetan
goizuetar zein arano-
arhaurrakdaudegon-
bidatuta, beraz ez hu-
tsik egin!

Olentzeroren
etorrera
EuskalHerrikoetxe

guztietarabezala,Ara-
nora ere abenduaren
24 gauean olentzero
etorriko da opariz be-
teta. Goizean, ordea,
haurrek herritarrei bi-
xita eginen die etxez-
etxe kantu ederrak
abestuz. Gero, herri-
an elkarrekin bazkal-
duko dute giro ede-
rreanhauretaguraso-
ek. Nahi duenak ize-
na eman dezala uda-
letxean.

ARANO

UTZITAKO ARGAZKIA

Dabid Anaut, euskalgintzako hainbat kiderekin batera egin zuen aurkezpena Donostian.
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PILOTA � LESAKAN LARUNBATEAN, BERAN IGANDEAN

Bortzirietako
eskuz binakako
txapelketaren
finalak jokatuko
dituzte asteburuan

Sari banaketa
eta zozketak
eginen dira
igandean Beran

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 14 eta

15ean jokatuko dira
Bortzirietako eskuz bi-
nakakoXIII. txapelketa-
ko finalak.
Larunbat goizeko

10etan hasita jokatuko
dira lehendabiziko fina-
lakLesakan.Ttikienka-
tegorian, Arkupeko Ai-
tor Galardi eta Jon Ga-
lardi, Gure Txokoako

Andoni Latorre eta Kol-
do Lacar-en kontra ari-
ko dira. Umeak B kate-
gorian, Arkupeko Eloi
Sanchez eta Oihan
Etxeberriarenkontra.Ki-
muak B mailan, Irungo
Iker Amiano eta Unai
Amianok lortua dute fi-
nalerako txartelaeta la-
runbat honetan joka-
tzekoa zen finalerdiko
irabazlearen kontra ari-
ko dira. Umeak A mai-
lan, azkenik, Gure Txo-
koako Unai Alzugarai
etaAndoniTelletxeaeta
Unai Lluzia eta Jon Pa-
gola izanen dira aurrez
aurre.

I gande go i zeko
10etan hasita, Berako
Eztegaran jokatuko di-
ra bertze finalak. Kimu-
ak A mailan, Gure Txo-
koakoJosetxoSeseeta
Asier Telletxea, Txaru-
takoMikelAriztiaetaBe-
ñat Etxebereren kontra
ariko dira. Haurrak ka-
tegorian, Arkupeko Ai-
mar Otxoteko eta Gure
TxokoakoOierLarretxe-
ak ez zekiten oraindik

zein izanen zuten arerio
hau idazterakoan, Ka-
dete mailan, Gure Txo-
koako Mikel Eltzaurdia
etaOiarpekoEkainEtx-
eberria, Arkupeko Jo-
nan Fagoaga eta Beñat
Ordokiren kontra ariko
dira. Gazteak Bmailan,
Gure Txokoako Antoni
Lazkanotegi eta Ultza-
mako Xabier Aizpurua-
ren arerioak asteburu
hone tan e rabak i -

tzekoakzirenetaGazte-
ak A mailan, Gure Txo-
koako Ander Erran-
donea eta Mattin Gar-
bisu, Xabi Alkasena eta
Xabi Mendy taldekide-
en kontra ariko dira.
Sari banaketa Bera-

kopartidenondotikegi-
nenda.Bortzirietakopi-
lota eskolak tablet bat
eta Martikoko bi lote
zozketatuko ditu fina-
lak bukatzerakoan.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

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

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 Bide-

gainnarbartearraerrug-
bian ari da aspaldian.
Joan den denboraldira

arte Baztan Rugby Tal-
deanarizen,bainaOho-
rezko Mailan jokatzen
duen AmpoOrdizia tal-
dearen eskaintza jaso
ondotik, Baztango tal-
dea utzi eta talde gi-
puzkoarrarekin fitxatu
du.Joandenurteanko-
pa irabazi zuen Ampo
Ordiziak eta aurtengo
helburua liga eta kopa
irabaztea ditu, estatu-
ko talde sendoeneta-
koa baita. Ez doa gaiz-

ki,gainera,bigarrenbai-
ta momentu honetan
Espainiako ligan.
Narbartarra, gaine-

ra, uste baino minutu
gehiago jokatzen ari da
eta azken partidan titu-
lar moduan jokatu du.
Zorionak anka-xuri eta
disfrutatu!

ARGAZKIA: PEDRO CHURRUCA
Asier Arretxea meléean
bultzaka eta baloiarekin
lasterka.
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GIZARTEA � HAMAR URTETARAKO LANA

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

TTIPI-TTAPA
Udalakazkenekour-

te eta erdia Baztango
mendienantolatze-pla-
na egiten eman du eta,
hemendik guttira, prest
egonen da. Baztan 375
kilometrokuadrokohe-
dadura duen udalerria
da, zatirik gehienskoe-
na mendia eta puska
handi bat oihana. Plan
honen bidez mendiko
erabilerakantolatukodi-
tuzte. Planaren idazke-
ta arauzko prozedurari
jarraikiz,NafarroakoGo-
bernuak Martin Minde-
gia eta Igor Erbiti inge-
niariei eman zien, Na-

farroakoGobernuabai-
taplanaren idazketaor-
daintzen duen erakun-
dea.
Akitu hurren den he-

rriko mendien antola-
tze-planean, bertzeen
artean, etxeetako egur
loteetarakoeremuakze-
hazten dira. Modu be-
rean,egur loteaketxee-
tarateramatekoeremu-
ak ere aurreikusi dira.
Bertzalde, udalerriak
izan dezakeen bioma-
sa beharraz hornitzeko
zenbat lehengai dago-
en kalkulatzen da. Ur-
tero mendian egin be-
harreko lanak ere pla-
neanidatzirikdaude:ba-
kantzeak, inausketak,
mendiaongiegoteko la-
nak... Bailarakoherritar
eta erakundeen beha-
rrak asetuta, salmenta-
rako egon daitezkeen

loteak ere kalkulatzen
ditu. Azkenik, kontu ai-
pagarrienenartean,egin
beharko liratekeen pis-
tak eta mendiko azpie-
giturak ere badaude.
Horrekin guztiarekin

Baztango mendiak on-
doko hamar urteetara-
koantolatuakgeldituko
dira eta horien kudea-
ketaaunitzezerrexagoa
izanen da.

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, erral-
doien konpartsako lau erraldoiren, txistularien, atabalarien eta bertze musikari-
en laguntza izan zuten. Aitzinera begira, Iruritan, abenduaren 20an Euskararen
galera eta berreskurapena Iruritako familietan solasaldia eskainiko du Paula Ka-
saresek eta abenduaren 22an Lingua Nabajorum antzezlana ikusgai izanen da.

EGUBERRIAK

Haurren Txokoa hilaren 27tik 29ra
TTIPI-TTAPA
Puzgarriak, tailerrak, aurpegimargoketak eta

sorpresak izanen dira abenduaren 27tik 29ra,
17:00etatik 20:00etara Elizondoko Udal pilota-
lekuan Baztandarren Biltzarrak antolatu duen
HaurrenTxokoan.Haurbakoitzakegunean2eu-
ro ordaindu beharko du eta ateratzen dena Xo-
rroxin IrratiarenetaXaloaTelebistarenarteanba-
natuko da.
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Horrelako
kanpaina
egitea
iraingarria
iruditzen zaio

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Institutu-

ak, Lanbide Heziketa
zentroak,BaztangoHe-
rrietako eskolek, San
FrantziskoXabieresko-
la publikoak, Baztan
Ikastolak,HaurEskolak
eta Guraso Elkarteek
osatzen duten Baztan-
go Hezkuntza Batzor-
deak, prentsan agertu
den D ereduko 1.600
profesionalen gaineko
ikerketa indiskriminatua
salatu du.
Nafarroako Gober-

nuko lehendakariaketa
Hezkuntza kontseilari-
ak D ereduaren kontra
hartu duten jarrera
mespretxagarria irudi-
tzen zaie, «adierazpen,
elkartzeeta irakasteas-
katasunarekiko ikara-
garrizko errespetu fal-
ta».
Ideologiarengatik

norberaren intimitatea

eta integritateprofesio-
nalazalantzanparatzea
onartezina iruditzenzaio
Baztango Hezkuntza
Batzordeari, “noiz eta
aurrematrikulazioabai-
no bi hilabete lehena-
go!”. D ereduaren kon-
trakohorrelakokanpai-
naegitea iraingarria iru-
ditzen daio.
Nafarroako Gober-

nua egiten ari den mu-
r r i z ke ten ga ine t i k
Baztango irakasleekka-
litatezkohezkuntzaber-
matzeko ahalegin han-
dia egiten dutela azpi-
marratu du Hezkuntza
Batzodeak eta honekin
batera, ikertutako ira-
kasleei elkartasuna
adierazi eta D eredua-
ren alde jarraituko du-
tela adierazi nahi dute.

Urtea agurtzeko
hainbat kultur
ekitaldi
BaztangoUdalakan-

tolatuta hainbat ekital-
di eginen dira eguno-
tan.Hilaren13eta14an,
Maskaren Jokoa taile-
rra eginen dute Elizon-
dokoArizkunenean,Te-

atroquemadura taldea-
ren eskutik, ortziralean
18:30etik 21:30era eta
larunbatean 10:00eta-
t i k 14 :00e ta ra e ta
16:30etik 19:30era. Ai-
tzinetik izena eman be-
har da.
BaztangoMusikaEs-

kolak Eguberrietako
kontzertuaeskainikodu
abenduaren 14an Erra-
tzukoelizan,17:00etan.
Hilaren 20an, berriz,
Euskararen galera eta
berreskurapena Irurita-
ko familietan (1970-
2010) solasaldia eskai-
niko du Paula Kasare-
sek 19:00etan Iruritako
Jauregian.Hilaren22an,
Tartean Teatro&Ez dok
hiruBikoteatroakLingua
Nabajorum antzezlana
eskainikodu19:00etan
Iruritako Gizarte Bilgu-
nean. Hilaren 26an,
EñautGorbea ipuinkon-
talaria ariko da 3-9 ur-
te arteko haurrentzat
17:00etan Elizondoko
Kasinoan.Hilaren29an,
azkenik, hitzordubikoi-
tza izanenda.12:45ean
ahots kontzertua es-
kainikoduIruñekoahots
lodien abesbatzak Eli-

zondokoelizanetaber-
tsoaeta literaturauztar-
tuko dute Uxue Alber-
di, Andoni Egaña, Itxa-

ro Borda eta Pello Ra-
mirezekKafkarenaulkia
ikuskizunean,19:00etan
Arizkunenean.

GIZARTEA � BAZTANGO HEZKUNTZA BATZORDEAK

D ereduko profesionalen
gaineko ikerketa
indiskriminatua salatu du

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkurruntzeko hezeguneko egokitze
lanak egin ditu Tasubinsak
NafarroakoGobernukoLandaGarapen, Ingurumen
eta Toki Administrazio Departamentuak eskatuta,
Europako Life Tremedal programaren baitan, Al-
kurruntzeko hezeguneko egokitze lanetan aritu di-
ra Tasubinsako lau langile. Ezintasunen bat duten
hiru langilek etamonitoreak enborrekin dikeak egin
dituzte ur-korrontea bideratzeko, aziendak ez iga-
rotzeko itxidurak paratu dituzte, desbroze selekti-
boa egin eta panel interpretatiboak kokatu dituzte.
Patxi Alzuarte monitoreak aipatu digunez, «berez
gisako lanak eginak genituen Urdazubin eta Zuga-
rramurdin, baina Alkurruntzen ailegatzeko arazo
gehiago izanditugu.Hortaz, todoterrenoahartueta
zenbait bidai egin behar izan ditugu, nahiko astu-
na zen materiala garraiatu ahal izateko. Eguraldi-
ak ere ez digu lagundu, euri aunitz egin du, baina
halere, lan handia egin dugu eta harro gaude».



Baztan Berriko
auzo-
konpostadoratik
konpost ondua
atera dute

TTIPI-TTAPA
Auzo-konposta egi-

teko haranean dauden
hiru guneetako batean,
konposta ateratzeko

egunaantolatu zuen le-
henaldizUdalak.Jardu-
naldi hori Elizondoko
Baztan Berriko aldean
egin zen azaroaren
25ean.
Auzo-konposta egi-

teko gune hori aurten-
go martxoaren bukae-
ran paratu zenmartxan
eta 8 hilabete pasa on-
doren bertatik konpost
ondua ateratzea lortu

da. Ateratako konpos-
taren zati bat bertara-
tutakopartehartzaileen
artean banatu zen eta
gainerakoa, zakutan
sarturik, hantxe berean

utzi zen nahi zuenari
hartzeko aukera ema-
nez. Udalak hondakin
organikoak konposta-
tzera animatzen ari di-
ren herritarrei eskerrak

eman nahi dizkie. Izan
ere, horien lanari esker
hondakinen kudeake-
tan aitz inapausuak
ematenaridirelanabar-
mentzekoa da.

HHEERRRRIIZZ HHEERRRRII | 41
ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

BAZTAN

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 Hezi-
ketako ikastetxeen artean urtero egiten den ekimena da, enpresen arteko jar-
duera komertziala sustatzeko eta salerosketa egiteko helburuarekin. Lanbide
Heziketako Goi eta Erdi Mailako zikloetako ikasleek parte hartzen dute eta aza-
roaren 22ko topaketan, Lekarozko ikasleekin batera, Lizarra, Tafalla eta Iruñe-
ko Maria Ana Sanz, Donapea eta Cuatro Vientos institutuetakoak bildu ziren.
300 ikasle ingu ru 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 kudeake-
ta administratiboa egiten dute, Elizondoko Lanbide Eskolatik adierazi dutenez,
«gaur egun enpresa munduan erabili ohi diren teknologia eta programa infor-
matiko be rriztatzaileez baliaturik».

GIZARTEA � MARTXAN PARATU ETA 8 HILABETERA

Konposta
ateratzeko
eguna egin dute
lehen aldiz

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Liburu berria aurkeztu du Dolores Redondok
Dolores Redondo idazle donostiarrak Baztango trilogiarekin baitan bigarren libu-
rua, Hezurren ondarea, aurkeztu zuen azaroaren 30ean Elizondoko Arizkunene-
an. Jendetza bildu zen Kultur Etxeko ganbaran eta ohorezko aurreskua ere dan -
tzatu zioten hunkiturik agertu zen idazleari. Aipatzekoa da katalunierako edizio-
ko irakurleek Baztango mapa turistikoa ere topatuko dutela liburuan,  Baztango
Udalaren eta Columna Edicios-Grup 62ren arteko lankidetzari esker.
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GIZARTEA � HAINBAT EKITALDI ANTOLATU DITU

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

TTIPI-TTAPA
Urdazubiko Ugara-

na emakume taldeak lan
polita egiten du. Duela
15 urte sortu zen eta
momentu honetan 70
emakume bazkide ditu,
hala ere, bazkide berri-
ak egitera animatu na-
hi dute. Azken batzarra
urrian ospatu zen eta
urtero bezala, aurrekon-
tua onartu berri dute.
Momentu honetan bi

ikastaro ditu mar txan
(pilates eta zunba) eta
bien artean 60 bat la-
gun biltzen ditu. Gauza
da herritarretaz gain,
Ainhoa, Zugarramurdi,
Sara eta Senpereko
emakumeak ere anima -
tzen direla, eta ikasta-
roendako tokia (Leor-

lasko eskolak) ttikia
geldi tzen ari dela, hain-
bat ema kume ikastaro-
tatik kanpo gelditu bai-
tira.  Hori dela eta, al-
ternatiba ezberdinak
aztertzen ari dira.
Martxan direnetaz

gain, bertze lau ikasta-
ro eskeiniko dituzte la-
ister: irriterapia, eskula-
nak, pintura, eta altzari -
en errestaurazioa. Uga -
ranak urtero antolatzen
dituen bertze bi ekital-
di, Santa Luzia eguna
eta Emakumeen eguna
di ra .  Lehenbiz ikoa
abenduaren 14an os-
patuko da: meza Zuga -
rramurdin eta ondotik
afaria. Bigarrena mar -
txo aren 8an Pe tritegi sa-
garnotegira ganez.
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
Margari eta Koro
Gure herri ttiki huntan,
kanpotik etorritako zua-
murdiar berri batzuk ba-
ditugu. Batzuk ezin urru -
nagotik etorriak: Peter
Australiatik etorri zitzai-
gun. Ludo berriz, hurbi-
lagotik, Frantziako Lyon-
etik. Eta pare bat ditugu
hortxe onddo-onddoko-
ak: Carles  Kataluinakoa
eta Paco Valenciakoa.
Gisa hortan, bertze he -
rrialdetako ohiturak, kan-
tuak, janariak… ezagu -
tzeko aukera badugu.
Hori dela eta,  azaroaren
23an egiazko paella va-
lentziar bat dastatzeko
aukera izan zen, Pacok
18 lagunendako presta-
tu baitzuen paella goxo-
goxo bat.   

Neguko pilota
txapelketa
Neguko Pilota Txapel-
keta irailean abiatu zen
10 bikoterekin, eta larun-
bata arratsaldetan ari -
tzen dira. Egun ilun eta
labur hauetan etxetik ate-
ratzeko aitzaki ona.
Finala  abenduaren

21ean izanen da, eta on-
dotik finitze-besta bat
eginen dute, Arleun
elkar tean afari batekin
ospatuz.

Sorginen Museoa
urte hasieran itxia
Usaia den bezala, urte-
ko lehenbiziko bi aste-
tan, hau da, urtarrilaren
1etik 16ra Sorginen Mu-
seoa itxita egonen da.
Epe berean, astetartean
lezea ere itxita egonen
da, bainan asteondarre-
tan goizeko 11:00etatik
ilunabar arte edekia ego-
nen da. Etortzekoak di-
ren bisitariak jakinaren
gain egoteko, prentsa,
turismo bulego, Lande -
txe eta hoteletara abisua
pasatu da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Pacok prestatutako paella.
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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 la-

nean segitzen du litera-
tura hedatzeko eta be-
reziki olerkiak. 15 urtez
segidan Euskal Herri
osoko olerkiak bildu eta
plazaratu dituzte hain-
bat liburutan. 2014an
ere gisa berean segitu
nahi dute haur, gazte eta
helduen dohainak eza-
gutarazteko gisan. Oler-
kiak asmatu eta idazten
dituenak Hatsa Elkar-

teari helarazten ahal
dizkio gero. Heldu den
urteko bilduman argita-
ratua izateko olerkiak
igorri behar dira urtarri-
laren 15eko berantenaz
helbide huntarat: oler-
kibilduma@sfr.fr  
Joan den urtean 100

bat olerkarik (gehienak
ez ezagunak) bederazka
eta 120 haurrek talde-
ka parte hartu zuten eta
orduan bezala, orain ere,
baldintza eta banake-
tarik gabe olerki guziak
apirilaren 6an Ha tsaren
Poesia Egunean publi-
katuko dira.
Bertze aldetik, apiri-

laren 5etik ekainaren
30a arte Olerkarien Egu-
na proposatzen du Ha -

tsa Elkarteak. Hau da,
hiru hilabetez, Euskal
Herro osoan, edo ber -
tze edozoin tokitan ere,
olerki idazle edo olerki-
zaleek beraiek aukera -
tzea leku bat (gune, an -
tzoki, taberna, enpa-
rantza…), bakarrik edo
bertze pertsona batzue-
kin maite dituen olerki
edo testu poetiko zon-
baiten aurkezteko nahi
duen modura, irakurriz,
abestuz, antzeztuz…
Ekimenaren datuak api-
rilaren 1a baino lehen
igorri behar dira Hatsa
Elkartera.
Azkenik, azpimarra-

tu nahi dute Hatsa El-
karteko idazleen bitar-
tez sortuak izan diren

bideo poetikoak (Ha -
tsaren olerki bustiak
2010-2011-2012-2013)
noiznahi eta nonahi
ikusgai direla eta poe-
sia une bat antolatu na-
hi badu oneskor dau-
dela jakinarazi dute.

Oinen puntan
Zarena Zare lako

dantza konpainia ikus-
garria berria prestatzen
ari da. Denbora berean
Ainarakdeitzen den sor-
kuntza eskaintzen se-
gitzen du herriz herri.
Ondoko hitzordua ur-
tarrilaren 17an izanen
da Hendaiako Ugarte
pilotalekuan 20:30ean.
Ez huts egin ezagutu na-
hi badituzue musika

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

Xingar eta arroltze!
Eguberri ondotik las-

ter etorriko zaizkigu
ihauteriak eta Zirikolatz
herriko euskal dantza
taldea buru belarri ari
da besta hau presta -
tzen. Gazteak etxez
e txe ibiliko dira berriz
2014an. Kantu, dan tza
eta umore ona, ez da
deus eskas izanen. 
Hitzorduak finkatu di-

tuzte otsailaren 8, 9 eta
15ean herritarrekin mo-
mentu goxoa pasatze-
ko.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Ohiturari jarraikiz aurten ere Eguberrietako azoka ospatu da eta bertan eskulan pare-
gabeak ikusteko parada izan da.

SENPERE



Eskoletako
haurrek
ongietorria
eginen diete
5etan

Joana GERENDIAIN
Eguberri heldu dela

eta urtero bezala Olen -
tzero eta Mari Domingi
Sarako plazara hur-
bilduko dira. Eskoleta-
ko haurrek ongi etorria
eginen diete arratsalde-
ko 5etan kantu eta mu-
sikarekin. Ondotik des-
file bat eginen dute karri -
ketan barna beti ere mu-
sikarekin, zahar etxetik
ere pasako dira kantu

batzu emateko eta pla-
zan bukatuko dute. 
Eguberri bezperako

meza abenduaren 24an
emana izanen da gaue-
ko 8etan elizan eta 25 -
ean goizeko 10:30ean.

Urtats gaua
Le pullman jatetxe-

ak urtats gaua ospatu-
ko du. Horren karietara
75 euroko menu bat pro-
posatzen dute, edariak
kondatu gabe: Sartze-
ko, xipiroi pipertuak eta
portuko zizka mikak, on-
dotik Landesetako gi-
bel gizena. Segitzeko
abakando erdia bere zi -
troinezko gurinarekin eta
«trou basque», ondotik

idikia onddoekin eta sa-
gar beteak. Bukatzeko
gasna eta deserta ttiki
ainitz. Gaualdia Dj ba-
tek animatuko du eta
opariak ere irabazten
ahalko dira.
Bertzalde Sarako

Izarrak errugbi elkarte-
ak, joan den urtean be-
zala, bere urtats gaua
antolatuko du Lur Be rri
gelan.

Joko berri
txapelketa
Joko berri txapelketa ur-

tarrilaren 6tik apirilaren
12ra eginen da poliki-
roldegian. Izen emaite-
ak 20 euro balio du per -
tsonako eta abendua-
ren 1 etik 22ra egiten di-
ra 06.27.80.68.63 edo
06.09.83.86.46 zenba-
kietara deituz. 
Partidak astelehen

eta ostegunetan eginen
dira arratseko 7etatik 9
etara eta igande goize-
ko 10etatik 12etara.

Kirol emaitzak
Azaroaren 30eko aste-

buruan, eskubaloian, 11
urtez azpikoak galdu
dute 11-19 Bordes-en
kontra, 13 urtez azpiko-
ek ere galdu dute 6-13
Baionaren kontra, 15 ur-
tez azpikoek galdu du-
te 14-22 Aspe-ren kon-
tra; 18 urtez azpikoek
galdu dute 11-15 Urru-
ñaren kontra. Seniorrek
aldiz irabazi dute etxe-
an 30-15 Escoubes-eko
ekiparen kontra.

Basurdeek aldiz gal-
du egin dute Hermes-
ko taldearen kontra.
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SARA

GIZARTEA � EGUBERRIETAKO OSPAKIZUNAK

Olentzero eta
Mari Domingi
berriz ere plazara
hurbilduko dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere ikusmina piztuko du Olentzero eta Mari Domingiren etorrerak.



HERRIZ HERRI | 45
ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

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

Irati Saralegi Hernandorena, Leitza-
koa, azaroaren 12an.
Oihan Prieto Gogortza, Behobiakoa,
azaroaren 27an.
Oihan Leiza Iturria, Arantzakoa, aza-
roaren 22an.
Urtzi Huarte Lujanbio, Goizuetakoa,
azaroaren 17an.
Izaro Urtxegi Rodrigo, Igantzikoa, aza-
roaren 29an.
Katixa Lopez dos Santos Susperre-
gi, Lesakakoa, azaroaren 17an.
Ainhoa Goienetxe Zubieta, Lesaka-
koa, azaroaren 15ean.

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

EZKONTZAK
Ez dago datu berririk.

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

SORTZEAK

.

Josetxo GRAGIRENA eta
Rosa Maria JUANENA

2009/12/11 - 2009/12/16

IV. URTEURRENA
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

Mª Josefa 
GANBOA JORAJURIA
Berakoa, 2011ko abenduaren 25ean

II. URTEURRENA 

Zure begien dizdira 
eta ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira.

ZURE FAMILIA

Elena
RECARTE ECHARREN
Legasan, 2013ko abenduaren 13an

I. URTEURRENA 

Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak.

Erraxa izan da zu maitatzea,
eta ezinezkoa zu ahaztea.

ETXEKOAK



46 | AGENDA
ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

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.

IRURITA
Iruritako 50. eta 60.
hamarkadako
argazkiak 

Abenduaren 19tik
22ra Jauregian,
17:00 etatik
 19:00etara.

Solasaldiak
IRURITA
‘Euskararen galera eta
berreskurapena
Iruritako familietan
(1970-2010)‘

Abenduaren 20an
Paula Kasaresen es-

kutik Jauregian,
19:00etan.

NARBARTE
Bulling-a hizpide

Urtarrilaren 9an
Guraso Elkarteak 
antolatuta eskolan.

LEITZA
‘Solstizioa Euskal
Herrian’ hitzaldia

Abenduaren 12an
Haritza Bergararekin,
19:30ean Atekabel tza
herrigunean.

‘Dispertsioa minutu
bat gehiago ez, istripu

gehiagorik ez’
hitzaldia 

Abenduaren 13an
Atekabel tza herrigu-
nean 19:30ean.

‘Euskararen kate
hautsiak’ liburua
aurkeztuko du Dabid
Anautek

Abenduaren 19an.

Ikastaroak
ELIZONDO-LEITZA
AFINAren eskutik
ariketa fisiko
espezifikoa

Ekainera arte. Lei -

tzan astelehen eta os-
tegunetan kiroldegian.
Elizondon Kultur
 Etxean astearte eta
ortzegunetan. 

GOIZUETA-ARANO
Eguberrietako
tailerrak

Abenduaren 20an
Aranon eta abendua-
ren 26an eta 27an
Goizuetan. 

Ipuin kontalariak
ELIZONDO
3-9 urteko
haurrendako

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

Antzerkiak
LESAKA
Keinu leihoak 13-ko
azken saioa 

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

ARANTZA
Eskolako neska-
mutikoen antzerkiak 

Abenduaren 19an
15:00etan eskolako
gimnasioan.

IRURITA
‘Lingua Nabajorum’
antzezlana 

Abenduaren 22an
Gizarte Bilgunean,
19:00etan.

BERA
‘Cuando yo nací...
aspaldi sortu berria’

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

‘Ez gara Palestinaz ari’ 

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

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.

DONEZTEBE | 2013.12.21
Desafio ikusgarria Mendiaren
Egunaren baitan

Doneztebeko Juan Telletxea aiz-
koran eta Santi San Migel las-
terka, Alex Txikon mendizalea-
ren aurka ariko dira 12:30etik
aitzinera eskolako frontoian. 

Kirol desafioa

IRURITA | 2013.12.20
Iruritan euskarak izan duen
galera eta berreskurapenaz

Euskararen galera eta berresku-
rapena Iruritako familietan (1970-
2010). Paula Kasaresek bere te-
sian landu duen gaiaren inguruan 
hitzaldia eskainiko du, Jauregian. 

Solasaldia

LEITZA | 2013.12.20-2013.12.22
‘Las brujas de Zugarramurdi’
filma ikusgai Leitzako zineman

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

Zinema

abenduak 12 - urtarrilak 9

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Badatoz Olentzero eta
Mari Domingi!

Gutti gelditzen da  Egu -
berrietarako eta herriz
herri dagoeneko hasiak
dira ospakizunak pres -
tatzen. Toki gehienetara
abenduaren 24an eto -
rriko dira Olen tzero eta
Mari Domingi, kalejiran
eta kantuan ibiltzera.
Saran, ordea, lehengo-
tik izanen dute  bisita,
abenduaren 21ean.
Gainerakoan, aipatu,
Lesakan, hilaren 24an
Olentzero eta jaio tza le-
hiaketa eginen dutela. 

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

DONEZTEBE
Santa Luzia eguna 

Abenduaren 13an.

Mendiaren Eguna 

Abenduaren 21ean.
Egitarauaren barne,
Errekako Juan Telle -
txea eta Santi San Mi-
gelek apustua jokatu-
ko dute Alex Txikon
mendizalearen aurka,
12:30ean eskolako
frontoian. Sarrera
bortz euro.

LEITZA
Kinto bestak 

Abenduaren 14an.

Kontzertuak
ERRATZU
Baztango Musika
Eskolaren
Eguberrietako
kontzertua 

Abenduaren 14an
 elizan, 17:00etan.

ELIZONDO
Iruñeko ahots
kontzertua

Abenduaren 29an
 elizan, 12:45ean.

BERA
Lesakako Bandaren
kontzertu pedagogikoa

Abenduaren 13an
Kultur Etxean,
19:30ean.

Bera kantari

Abenduaren 28an
Ille kuetatik abiatuta.

Musika Eskolakoen
entzunaldiak

Abenduaren 17an
 bibolin entzunaldia
Musika Eskolan,
18:00etan.
Abenduaren 18an
Eguberrietako kon -
tzertua, 18:00etan
Kultur Etxean.

Bertsoak
ELIZONDO
Bertsoa eta literatura

Abenduaren 29an

Nafarroa Bizirik fundazioak bultzatuta, Enneco Ha-
ritzaren memoria sortu dute aurten Baskonia-Na-

farroako Errei nuko memoria historikoa berres kuratze -
ko helburuarekin. Adierazi dutenez, «memo ria  berres-
kuratzeko ezinbertzekoa da ikerketa, hausnar keta, ba-
teratzea eta kultur egitasmo partehartzeaile eta bizia
sortzea», eta horretan ari dira. Interpretazio zentro bat
ere egin nahi dute, «gure iragana eta gure egungo
errea litatea ezagu tu nahi duten  pertsona eta kolektibo 
horientzat guztien tzat». He rrietan egitasmoaren aurkez -
penak egiten ari dira. Orain, berriz, Nafa rroa  ko histo-
ria modu didaktikoan erakusteko, liburuxka eta DVDa
kaleratu dituzte Enne co fundazioak eta Labrit Multi-
mediak. Nafarroa, euskal estatuaren historia  izen bu -
rupean  argitaratu dute, eta historia zabaltzeko modu 
berritzailea erabili dute: 12 doku-flas. Hau da, Euskal
Erre sumaren sorre ra  eta bilakaera iraupen labu rre ko
12 kapitulutan banatu dute. Aitor Pescador, Bi xen te
Serrano Izko eta Gaizka Aranguren dira autoreak. 

Zea Mays taldeak Da izeneko diskoa kaleratu
du. Ez dira edozeinekin aritu lanean disko hau

ekoizteko, Dave M. Allen ezaguna izan baitute pro-
duktorea, bertzeak bertze, The cure taldearekin
ekoizle lanetan aritua. Urdulizko (Bizkaia) Tio Pe-
pe 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 zazpiga -
rren lana  da Da eta hamairu abesti ditu: Gaur,  Bi
bihotz, bi ero, Oihu, Hurbil, Da, Irria, Ilunetan, Egi-
ten dudan soinuak, Vortex, Kolpeka, Magal dan -
tzaria, Prest eta Bi hildako. Taldeak larunbat hone-
tan Ata rrabiako Totemen kontzertua eskainko du,
19an Donostiako Gazteszenan izanen da, 26an Bil-
boko Kafe Antzokian eta urtarrilaren 5ean Gasteiz-
ko Jimmy Jazzen. Disko berria www.zea-mays.com
webgunean ere salgai dago, 11 eurotan. 

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Zea Mays, 2013

Da

Musika

ZEA MAYS

Enneco Haritzaren
Memoria

Internet

WWW.ENNECO.ORG

Liburu honen helburua Euskal Herriaren historia-
ren ikuspegi zabal eta aldi berean guztiz sinte-

tikoa 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 dibulgaziora-
ko dohain berezi eta joera handia. Denboran barre -
na proposatzen digun bidaia Historiaurrean hasi eta
gaur arte ailegatzen da. Irakurleak geldialdiak egi-
nen ditu Nafarroako Erresuman, Iraultza frantsese-
an, karlistaldietan edota XX. mendeko gerretan; Ene-
ko Aritza, Elkano, Joana Albret, Pierre Lancre, Zu-
malakarregi, Facundo Perezagua eta beste pertso-
naia 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.

Txertoa, 2013

Euskal Herriaren
historia laburra

Liburua

IÑAKI EGAÑA

Kafkaren aulkia,  
ber tsoa 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 zuzendaria-
ren lana, Zugarramur-
din grabatua. Ostira -
lean 22:30ean eta
igandean 19:30ean.

DONEZTEBE
Alex Txikonen eskutik
proiekzioa 

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

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleen
eskutik

Abenduaren 15ean
Negusaroitik Okoro-
Erdizera 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 Elkarte koak.
Abenduaren 31n
Mendaurrera joanen
dira Erreka Elkarte -
koak.
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batek administrari lane-
tan, etxeak garbitzen edo
haurrak zaintzen lan egi-
nen luke. Kotxe propioa-
rekin. �649 901395.

Doneztebeko emaku-
mezkobatek orduka hau-
rrak zainduko lituzke Ma-
lerreka aldean. Ordutegiak
berdin dio. �619 913375.

LANA
eskaintzak

SARA. Urtxola jatetxean
esperientzia duen sukal-
daria 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.

en duplexa errentan ema-
teko. 1 edo 2 lagunen -
tzako aproposa. Inguru
polita eta lasaia. Berogai-
luarekin. 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 loge-
latik aurrera. �655 738846.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA. Pi-
su edo etxe ttiki bat lur
pixka batekin errentan har -
tuko nuke. Hilabe tean 350-
400 euro or dain   tzeko
prest. �636 777478 (Dei-
tu 16:00etatik aitzinera). 

urteko esperientzia due-
na. Edozein ordutegitan.
�676 691440.

ESKUALDEA. Neska
gazteak lana bilatzen du,
zerbitzari edo dendari gi-
sa, haurrak zaintzeko...
gaztelera, euskara eta
frantsesa dakiena. Lesa-
karra eta kotxearekin, la-
nean hasteko prest. �617
830339.

EIZONDO. Emakumea
orduka lanean aritzeko
prest: pertsona helduak
zaintzen, garbiketa lanak
egiten, sukalde lagun -
tzaile... �682 911575.

IRUÑERRIA, BAZTAN,
MALERREKA, ULTZA-
MA, BORTZIRIAK. Ema-
kume esperientziaduna
menpekotasunen bat du-
ten pertsona helduak zain -
tzeko prest dago interna
bezala.�676 658588/673
533472.

DONEZTEBE-ELIZON-
DO. Doneztebeko neska

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

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

BERA. 36 m2ko bajera/lo-
kal komertziala errentan
emateko edo salgai, Pio
Baroja karrikan. �680
781648.

LESAKA. Lokal komer -
tzia la salgai, Txirula on-
doan. �678 855056.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

LESAKA. 50 m2 inguruko
lokal bat errentan har -
tzeko behar da. �948
637050 (deitu bulego or-
duetan).

LANA
eskariak

BAZTAN-BIDASOA. Ad-
ministrari laguntzaile be-
zala lan eginen nuke. 10

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, moblez-
tatua dago. Berogailua,
igogailua eta trastelekua-
rekin.  16 mi l io i  Pta/
100.000 €. �948 585036.

ELIZONDOtik kilometro
batera 120 m2ko pisua sal-
gai. 3 logela, 2 bainuge-
la, sukaldea, egongela eta
jangela (dena irekia), te-
rraza itxia. Dena moblez-
tatua eta berritua. Argi -
tsua. �670 410556.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ITUREN. Etxea errentan
emateko. �639 439509.

BERA. Eztegara pasea-
lekuan pisua errentan
emateko . �626 774582.

BERA. Agerra auzoan pi-
su mobleztatua errentan
emateko. Hiru logela, ka-
lefakzioa eta igogailua.
�659 963960.

LESAKA. Guztiz moblez-
tatua eta ekipatua dago-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 45 € (+2,00)

Zerri gizena
1,290 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,760€ Kg/bizirik. (=)

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

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

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,92
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,70/7,90 
8-10 kilokoak: 6,10/6,80 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)
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Patrola salgai, 6 zilindro,
turbo diesela, top line 2,
luzea. �948 637327.

ANIMALIAK
oparitzeko

Artzain zakurkumeak
oparitzeko. �697 387920.

ANIMALIAK
salgai

Beagle arrazako zakur-
kume arra salgai, abuztu
bukaeran sortua. �679
680243. 

Sasiko 15 ardi eder sal-
gai, baita 2 ahariere. �655
706074 / 655 743991.

22 ardi (abenduan uma -
tzeko) eta 2 ahari salgai.
�662 139624.

Ardi latxak salgai, mutur
beltzak. �690 131871.

ANIMALIAK
salerosketak

Ahotza salgai: garaga-
rra, oloa, garia. Balota tti-
piak, 4 eta 6 filez. �607
457004.

DENETARIK
salerosketak

LESAKA. Bulegoko lau
aulki eta mahai bat salgai.
�660 219447.

SUNBILLA. Ardiei ilea
mozteko eskiladora elek-
trikoa salgai, behin baka-
rrik erabilia. �948146209.

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

Diana Iniesta margola-
riaren lanak salgai. La-
gundu iezadazu ilusio bat
betetzen. Ekainean, New
Yorkera marrazketa eta
margogintza ikastera joa -
teko, margolanak 150

euro tan. http://ayudamea
cumplirunailusion.blogs
pot.com.

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

BERA. Amazon kindle 4
- 2013 e-bookak salgai,
berriak estreinatu gabeak .
66 eurotan salgai, Olentze -
rotako edo Erregeetara-
ko primerako oparia. �622
203339.

Bertako haritza, haritz
amerikanoa eta gerezi
plantak salgai. �948
450888 (eguerdi eta arra -
tsetan).

Baduzu piano zaharren
bat etxean? Erosiko nu-
ke. �622 572158.

Ostatuko egurrezkoma-
haiak, aulkiak, tabure -

teak eta bankuak salgai.
Baita terrazarako alumi-
niozko mahaiak eta aul-
kiak ere. �670 410556.

Taka taka eta gurpildun
aulkiasalgai. Aulkia alumi -
niozkoa da eta gurpilak
desmuntatu litezke. �633
045524.

DENETARIK
galdu-aurkituak

LESAKA. Antoiu inguruan
belarriko aparatua gal-
du da. Aurkitzen duenak
faborez dei dezala. �948
637136. 



50 | URTEBETETZEAK
ttipi-ttapa | 604 zk.

2013.12.12

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 aben-
duaren 1ean.
Zorionak heavy
eta ongi ospatu
zure 7. urtea.
Berako familia.

Elgorriagako AI -
MAR BERTIZ ETXE -
BERRIAk urteak
beteko ditu aben-
duaren 14an. Au -
nitz urtez familia
guztiaren eta
berexiki ama eta
attaren partetik.

Zorionak
 prexioxa!
Iturengo NAIA

APEZTEGIA ARIZ -
TEGIk abendua-
ren 1ean 3 urte
bete ditu. Zorio -
nak familia guz-
tiaren partetik!

Aunitz urtez Do -
na  mariako NAGO -
RE PETRIRE NA MI -
GELTORENA familia-
ko ttikiari! Urte ba -
tto bete duzu! Mu -
xu bat Sun bi llako
amatxi, atau txi eta
izebaren partetik! 

Donamariako
NAGO RE PETRI -
RE  NA MI GELTORE -
NAk urtea bete
du abenduaren
6an. Aunitz
urtez printzesa!
Muxu haundi
bat. 

Asko matte dugun gure izeba
MAITEk urteak bete ditu abendura-
ren 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 lehen-
gusu txikia! Muxu handi-handi bat
etxekoen partetik eta zorionak,
mari sorgin!!!

Donamariako atatxi JABIERrek eta
NAGO REk urteak bete dituzte
 abenduaren 3 eta 6an. Aunitz
urtez! Afari goxo baten zain ego-
nen gara, muxu haundi bana bioi!

NAHIA MARTIN

POR TUk 3 urte
bete ditu azaro-
aren 29an. Zo -
rionak familiaren
eta bereziki
Lesaka eta
Leitzako lehen-
gusuen partetik.

12 urte jaaaaa!
Berako AINARA

PACHECOk urteak
beteko ditu aben-
duaren 15ean.
Zorionak eta ba -
dakizu pastelak
jateko prest gau-
dela. Muxuak.

Donamariako
IÑAKI TELLETXEAk
urteak beteko
ditu abenduaren
29an. Zorionak
Na hia, Ekain eta
amatxoren  par -
tetik! Prestatu
tarta idorra!

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.

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

Goizuetako
MAIA  LEN APEZE -
TXEA OLAIZOLAk
abenduaren 5e -
an urtea bete du.
Zorionak Goi -
zueta eta Leitza -
ko familia guztia-
ren partetik.

Doneztebeko IMANOL eta ENAITZek
urteak beteko dituzte. IMANOLek
urtarrilaren 4an eta ENAITZek aben-
duaren 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 aben-
duaren 1ean 6 urte eta abendua-
ren 20an 10 urte beteko dituzte.
Aunitz urtez eta ongi pasa zuen
urtebetetze eguna. Muxuak.
Klemente, Garaine, Iraide eta
Maider.

Aunitz urtez TOTU! Eman eman
pedalari, berriz ere sasoian ego-
nen 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 guz-
tiaren partetik.

Berako(?) AMAIA

GOIAk abendua-
ren 18an urteak
beteko ditu.
Zenbat?
Auskalo! Guk ez
dakigu kontuak
eramaten!j jeje!
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