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DAMBA musika taldea

Emakumearen indarrarekin
bestarako aproposa den musika

Euskal Herriko bazter aunitzetako eta Kubako musikariek osatzen dute Damba taldea. Horien artean dira Estitxu Pinatxo beratarra,
Kristian Amorena saratarra eta Josu Erbiti leitzarra. Berriki Hautsi... eta izan zaitez zu izeneko bigarren lana kaleratu du taldeak.
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Eskualdeko 10 udalerritan, datu historikoen arabera, 2013ko urte
hasieran erregistratu dituzte biztanleria kopuru minimoak ERREPORTAJEA � 4-5

1900-2013 denboraldian, Arano, Arantza, Areso, Beintza-
Labaien, Bertizarana, Ezkurra, Ituren, Oiz, Saldias eta

Sunbilla dira biztanleria kopuru minimoetara jautsi direnak.
Maximoetan daudenen artean Bera, Sara eta Senpere daude.

Profesionaletako lehenbiziko txapela
jantzi du Xanti Utergak

Binakako Erremonte Txapelketa ofiziala irabazi du
Xanti Uterga doneztebarrak Ion Etxeberria lagun

duela. Profesionaletan hamabi urte
eman ondotik eta azken urtean lan
istripu larri baten ondorioz kantxe-
tatik kanpo egon eta gero, lehen
txapela lortu du Utergak. «Espero

dut azkena ez izatea» zioen
Doneztebeko aurrelariak.

� 45
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Foruzaingoarentzat

Eskualdeko 27.000 bat
bizilagunizerbitzuaema-
nendienForuzaingoaren
polizi-etxeberria inaugu-
ratu dute.YolandaBarci-
na presidentea bertan
izan zen, ez ordeaBildu-
ko ordezkaririk.� 35
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Lau urteko ibilbidearen ondotik, bigarren
diskoa kaleratu du Damba musika taldeak:
Hautsi... eta izan zaitez zu. Doinu dantzaga-
rria duten hamar kantekin osatu dute eta

denak euskaraz dira. Gainera, autoekoiztua
izan da, grabaketa, nahasketa eta masteriza-
zio lanak ere eurek egin baitituzte. Euskal
Herriko bazter aunitzetako kideek eta Kubako

musikariek osatzen dute taldea, eta tartean
dira eskualdeko hiru: Kristian Amorena sara-
tarra, Estitxu Pinatxo beratarra eta Josu Erbiti
leitzarra.

Kristian AMORENA, Estitxu PINATXO eta Josu ERBITI | Damba musika taldeko kideak

«Euskarazko lan honekin Euskal
Herri guztira ailegatu nahi dugu»
G. PIKABEA
Nolako taldea dugu
Damba?
Taldea izpiritu bat da:
konpartitzeko,ongipasa-
tzeko, aldarrikatzeko to-
pagune bat, Babel bat
nonhizkuntzaketamusi-
kari bakoitzaren jatorria
nahasten diren. Horrek
estilo propio bat sortzen
du kantak egiterakoan.
Sorreratik nolako bila-
kaera izan du taldeak?
Lau urtez taldearen for-
matua aldatuz joan da.
Hamaikako formula de-
sagertuz joan da eta be-
deratzikoformatuanzen-
tratugara,errazagoade-
lako eta baldintzak iku-
sizegokitubeharizandu-
gulako,bainabetitaldea-
ren esentzia eta indarra
mantenduz. Hagitz blo-
kesendoalortudugu.Be-
har duen egonkortasun
eta heldutasun puntura
ailegatu da taldea.
Zer aurkitukoduguaz-
ken diskoan?
Besta giroko doinuak,
freskotasunaetamusika
bizi bezain alaia. Aitziber
etaEstitxuk [ahotsak] in-
darbereziaematendiote
lanari.Biabeslarienarte-
kokimikahagitzhaundia
da, eta nabari da horrek
indarbereziaematendio-
ladiskoari,baitazuzene-
koeiere.Energiahaundi-
kopertsonakdiraetado-
hainbereziadaukatejen-
dearekinkomunikatzeko.
Gaztetasunakerrebeldia
puntubatereematendio
taldeari. Jendeak entzu-
ten bagaitu eta gurega-

na hurbiltzen bada, sor-
presa ona hartuko duela
uste dugu.
Zergatik izen hori dis-
koari?
Mezu zuzena eta argia
eman nahi izan dugu,
hautsieskemak,errutina,
estereotipoak eta bene-
tanizanzaitezzarenbeza-
la. Urte guttitan norbera
bere nortasuna galtzen
arida,bidaiatuzkontura-
tzen gara globalizazioak
norberarenberezitasuna
ezabatzenduelaetahori
tamalgarriada.Norberak
den eta egiten duenaz
harro sentitu behar du.
Letretan eguneroko
gaiak jorratu dituzue...
Testu irekiak dira, eta gai
sozialak jorratu ditugu.
Emakumeenindarrapla-

zaratunahi izandugube-
reziki letretanetabaidis-
koarenazalarenkolorean
ere. Kolore morea da,
emakumearen kolorea
eta indarra nabarmendu
nahi izandituguetaema-
kumeen egoera soziala
argitara ekarri. Horrez
gain,estresa,eguneroko
betebeharrak, maitasu-
na,drogamenpekotasu-
na, kalean lan egiten du-
ten artisten eta aitaren-
gandikurrutibizi izanden
haurrareningurukoabes-
tiakerebaditugu.Abesti
irekiakdiranorberakbere
hausnarketaeginahaliza-
teko.
Lehen diskoko kanta
gehienakgaztelerazeta
oraingoan denak eus-
karaz. Zergatik?

Lehenengo diskoko
abeslariamadrildarrazen
eta guretzat abestu be-
har duzun horri zentzua
emateagarrantzitsuada.
Duela bi urte hasi ginen
MirenAmurizarekinletrak
lantzen, baina ez ginen
nahi genuen lekura aile-
gatzenetahorrekezgin-
tuen asetzen. Ondotik
Elenak bertze bide bat
hartzeaerabakizuen,eta
Estitxurekinjarriginenha-
rremanetan.Orduanhasi
ginen euskarazko letrak
lantzenetaoraingoan le-
trei behar den zentzua
ematealortudugulaerran
dezakegu.
Kanpoanaunitzibilieta
arrakasta izan duzue.
Zer sentitzen duzue?
EuskalHerritikkanpode-
zenteibiligara,Ekialdean,
Afrika iparraldean... eta
oraindikeresegitzendu-
gu.Gureberezitasunbat
gauden lekuaren arabe-
ra,euskaraz,gaztelaniaz,
katalanez eta gauza ba-
tzuk frantsesez komuni-
ka eta kanta ditzakegula
daetatokiantokikopubli-
koarekin konektatzen
saiatzen gara.
Euskal Herrian nolako
erantzuna duzue?
EuskalHerriandaukagun
harrera ona da, baina
oraindikezgaraaskieza-
gunak.Egitendugunmu-
sikakoihartzunhaundia-
goamereziduetaeuska-
razko lanhonekinEuskal
Herriko txoko guztietara
ailegatu nahi dugu gure
musika zabalduz eta zu-
zenekoak eskainiz.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kristian Amorena, Estitxu Pinatxo eta Josu Erbiti Damba taldeko kideak.

DAMBA TALDEA
Estitxu Pinatxo bera-
tarrak (ahotsa), Aitzi-
ber Estangak (ahotsa
eta gitarra), Luis
Puertok (ahotsa eta
tronpeta), Kristian
Amorena saratarrak
(perkusioa eta bate-
ria), Xabi Albisturrek
(gitarra), Sam Balder-
dik (ahotsa eta tekla-
tua), Mathieu Haram-
bourek (baxua), Josu
Erbiti leitzarrak
(bateria eta tronboia),
Peio Noisettek
(soinu teknikaria) eta
Nerea Hernandezek
(komunikazioa) osa-
tzen dute Damba
musika taldea.
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Errolda datuak eskuetan, batuketa-
rik egin ezina da eskualdeko herri
aunitzen buruhaustea. Berriki kale-
ratutako neurketen arabera, 2013
hasieran 27 herrietatik 18k aurreko

urtean baino herritar gutxiago zituz-
ten erroldan, eskualdean denera
261 guttiago zenbatu dira. Gorakada
nabarmen bakarra Elgorriagan izan
da, 20 biztanle gehiago batuta.

E. IRAOLA
Urtehasierarekinba-

tera kaleratzen dituzte
errolda datu ofizialak.
Bertan, herri bakoitzean
aurreko urteko urta-
rrilaren 1ean erroldatuta
zeudenbiztanleenkopu-

rua zehazten da. Hala,
2013kourtarrilaren1eko
datuakemandituztebe-
rriki jakitera eta eskual-
dean, azken urteetako
joerarieutsiz,beheitidoa
datudantza.TTIPI-TTA-
PAren eremuko 27 he-

rrietatik 9k bakarrik lor-
tudutebiztanlekopurua
igotzea. Zehazki, Bera,
Donamaria, Elgorriaga,
Etxalar, Goizueta, Sara,
Urdazubi, Urroz eta Zu-
bietan izan da goraldia.
Igoeranabarmenikezor-

GIZARTEA� BIZTANLERIAREN BILAKAERA

Eskualdeko
biztanleria datuak,
azken neurketetan ere
argi gehiegirik ez
Zugarramurdi (-23 bizt.) eta Ezkurra (-13 bizt.)
beherakada handiena jasan duten herriak

dea, biztanler iaren
%9,76koigoeraizanbai-
tugehienhazidenak,El-
gorriagak; 205 biztanle
izatetik 225 izatera iritsi
dira.

INOIZKO DATURIK
BAXUENAK

Txanponaren beste
aldean, Arano, Arantza,
Areso,Beintza-Labaien,
Bertizarana,Ezkurra,Itu-
ren,Oiz,SaldiasetaSun-
billa daude. 1900urtetik
honat izan dituzten
errolda daturik baxue-
nak bildu dituzte 2013
hasieran.Datuakkezka-
garriago bihurtzen dira,
herririk kaltetuenak, au-

rrez ere, biztanleria tasa
baxuenazutenakdirela-
ko. 300 biztanletik be-
heitiko bederatzi herri
daude eskualdean eta
hauetatik zortzik galdu
dituzte herritarrak. Be-

UDALERRIA
Biztanleria

2012
urtea

2013
urtea Aldea

ARANO 121 120 -1
ARANTZA 645 634 -11
ARESO 276 271 -5
BAZTAN 8.035 7.974 -61
BEINTZA-LAB. 242 240 -2
BERA 3.798 3.829 31
BERTIZARANA 628 614 -14
DONAMARIA 436 437 1
DONEZTEBE 1.694 1.681 -13
ELGORRIAGA 205 225 20
ERATSUN 160 159 -1
ETXALAR 818 829 11
EZKURRA 164 151 -13
GOIZUETA 758 763 5
IGANTZI 634 627 -7
ITUREN 518 513 -5
LEITZA 2.916 2.889 -27
LESAKA 2.807 2.784 -23
OIZ 155 144 -11
SALDIAS 118 114 -4
SARA 2.500 2.564 64
SENPERE 5.865 5.707 -158
SUNBILLA 665 627 -38
URDAZUBI 378 380 2
URROZ 180 181 1
ZUBIETA 295 316 21
ZUGARRAMURDI 243 220 -23
ESKUALDEAN 35.254 34.993 -261

DATUAK: IEN ETA INSEE
Biztanleria galera izan duten herriak.
Biztanlerian gorakada izan duten herriak.

DATUA

10
HERRIK

historikoki bildutako herri-
tar kopururik baxuena

erregistratu zuten 2013ko
urte hasieran.

2012ko urtarrilaren 1ean
35.254 biztanle

2013ko urtarrilaren 1ean
34.993 biztanle
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herakada handiena ja-
san dutenak, Zugarra-
murdi eta Ezkurra izan
dira, 23 eta 13 biztanle
gutxiagorekin, hurrenez
hurren.

GIBELERA BEGIRA
Historian nahi baino

urte gehiagoz egin be-
har da gibelera eskual-
dekozenbaitherrirengo-
raldiakikusteko.Eskual-
deko7herritanadibidez,
1920an jasoak dira da-
turik altuenak: Arano,
Arantza, Areso, Bertiza-
rana, Donamaria, Era-
tsun,IgantzietaUrrozen.
Ordutik aurrera, sorgin
gurpila bilakatu da herri
hauentzat biztanleriari
ezin eutsia.

60. hamarkadaren
bueltankanpotarrakera-
karri eta bertakoak he-
rrian geratzea ahalbide-
tu zuen eskualdeko in-
dustriakizandakogoral-
diak. Ez zuen luzaroan
iraun ordea, sektoreak
aldaketasakonabizi eta
automatizazioaklanpos-
tu murrizketa eragin zu-
en. Egungo krisiak ere
ez du lagundu, Baztan-
goherriakere joditugo-
gor. Horrek, jendea Gi-
puzkoaraetaNafarroa-
ko beste inguruetara
joatea eragin du.

Ez dute hala ere es-
kualdeko egoeramaku-
rrena bertan bizi. Basa-
buru ttikia, Bertizarana,
Urdazubi eta Zugarra-
murdi dira daturik bel-
tzenak biltzen dituzte-
nak.Sortzeekheriotzak
orekatzekogaitasunik
ez eta erakarpen gai-
tasun urria dute.

GORANTZ EGIN DUTENAK
SaraetaSenpereko

bizilagun kopuruak na-
barmen egin du goiti
azken hamarkadetan.
Igoera horretan, eragin
handiena izan duena
kanpoko jendearen
etorrera izan da.

Bortzirietako datuei
e r repara tuz gero ,
1981etikhonatbiztanle-
riari eustea lortu duela
erakusten digu grafiko-
ak, baina egiaz, Beran
bizi izan duten goraka-
dak ahalbidetu du hori,
50. hamarkadatik ho-
nat ia %40 hazi baita.
Arantza, Etxalar, Igantzi
etaLesakanbeheitiegin
dute datuek, batzuetan
nabarmenago bertzee-
tanerreskan.Berakoka-
suan, Irungo hurbiltasu-
nak eta Alkaiaga-Zala-
ingo industria guneak
eskaintzendituenlanau-
kerak azaldu dezakete
bizi duen goraldia.

Malerrekan berriz,
Doneztebe salbuespe-
na da. Azken urtean, 13
biztanle guttiago dituen
arren,1960kobiztanle-
riakopurua (836biztan-
le)bikoiztuegindu(1.681
biztanle).

UDALERRIA Bizt. kop. maximoa Bizt. kop. minimoa

ARANO 501 (1920 urtea) 120 (2013 urtea)

ARANTZA 1.162 (1920 urtea) 634 (2013 urtea)

ARESO 540 (1920 urtea) 271 (2013 urtea)

BAZTAN 9.776 (1940 urtea) 7.501 (2001 urtea)

BEINTZA-LABAIEN 704 (1900 urtea) 240 (2013 urtea)

BERA 3.829 (2013 urtea) 2.360 (1950 urtea)

BERTIZARANA 936 (1920 urtea) 614 (2013 urtea)

DONAMARIA 736 (1920 urtea) 373 (1981 urtea)

DONEZTEBE 1.694 (2012 urtea) 612 (1900 urtea)

ELGORRIAGA 268 (1999 urtea) 179 (1991 urtea)

ERATSUN 468 (1920 urtea) 160 (2012 urtea)

ETXALAR 1.430 (1900 urtea) 812 (2012 urtea)

EZKURRA 551 (1950 urtea) 151 (2013 urtea)

GOIZUETA 1.407 (1930 urtea) 758 (2012 urtea)

IGANTZI 714 (1920 urtea) 591 (1991 urtea)

ITUREN 635 (1910 urtea) 513 (2013 urtea)

LEITZA 3.262 (1981 urtea) 1.423 (1897 urtea)

LESAKA 2.976 (1981 urtea) 2.285 (1940 urtea)

OIZ 239 (1940 urtea) 138 (2013 urtea)

SALDIAS 371 (1900 urtea) 114 (2013 urtea)

SARA 2.564 (2013 urtea) 1.831 (1800 urtea)

SENPERE 5.865 (2013 urtea) 1.980 (1800 urtea)

SUNBILLA 1.090 (1950 urtea) 627 (2013 urtea)

URDAZUBI 647 (1910 urtea) 359 (2006 urtea)

URROZ 656 (1920 urtea) 180 (2012 urtea)

ZUBIETA 633 (1930 urtea) 285 (2001 urtea)

ZUGARRAMURDI 616 (1910 urtea) 211 (2011 urtea)

DATUA

1920
URTEAN

jasotzen dituzte daturik
altuenak eskualdeko 7

herrik, egungo datuak ia
bikoiztuz

Bortziriak eta Sara-Senpere izan dira denbora tarte honetan biztanleria igo edo mantendu duten
bakarrak, bertze guztietan beherakada izan da eta herri ttikienak izan dira kaltetuenak.

� HISTORIKOKI ERREGISTRATUTAKO KOPURU MAXIMOAK ETA MINIMOAK

� ESKUALDEKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA
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Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2004.01.22 / TTIPI-TTAPA 366 zk.

Lamixine Antzerki taldea hamargarren urteurrena ospatzen
Berako Lamixine Antzerki Elkarteak hamar urte bete zituen 2004an eta urte ha-
sieran Oroimenak eta… emanaldi berezia eskaini zuen orduko aktoreekin eta
garai batekoekin Kultur Etxean. Sorreratik antzerki elkarteko kide zen Joxelu
Berasategik aipatu zigunez, «hamar urteotan ikasitakoa eman nahi diegu on-
dotik heldu direnei». Beratarrak errandakoaren arabera, «antzezle eta ikusleen
arteko hurbiltasuna bilatu dugu beti eta gero eta gehiago norabide horretan
goazi. Ez dadila izan ‘gu hemen gaude eta zuek hor zaudete’ baizik eta jen-
dearen inplikazioa bilatzea, beraiekin nahastea, hurbileko gauza izatea».

Pentsamendua, ahotsa, pertsonak, harrema-
nak,beharrak,nahiak,desioak,bihotza,nor-
tasuna, herria eta hitza. Mintzatu, hitz egin,

berba egin, jardun, iharduki, elekatu, solastu; hi-
tzarekin jolastu, hitz eginez jolastu. Gauza ederra
dahitzarekin jolastea,albokoarekinbanatzea.Ede-
rra da bertsotan, literaturan, kantuan, antzerkian;
eder ra da ka lean,
etxea, elkartean, edo
ohean;ederrada lagu-
narekin, bikotearekin,
haurrekin edo amona-
rekin;ederradaZuma-
ian,Bermeon,Hazpar-
nen edo Lesakan.
Ederra da. Jolasa ez
delako umeen kontua
bakarrik, badelakoere
gazteena,helduenaeta
agureena, solas gaitezen. Gaitezen solas geure
herrian, geure artean, eta geure hizkuntzan.Hitzak
eta hotsak, ahaztu lotsak; mintza ezazu mantso,
gaur eta atzo; auzoz auzo, herriz herri, barra-ba-
rra, zirri eta zarra.

Solasean

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Xanti UTERGA
Doneztebarrak lehen txapela

2013.urteakasik jokatu
gabeemanzuen, istripu
larri baten ondorioz,
baina urteko azken
egunean profesionale-
tako lehen txapela lor-
tu zuen, binakakoa,
Ionekin bikote eginez.

Asier OLAIZOLA
Goizuetan omendua

OraindikGarferekin se-
gitzen badu ere, goi
mailakopilotabinakako
bi txapelekin utzi du,
kasik 18 urtez ari on-
dotik. Herritarrek ome-
naldi beroa eskaini
zioten urtarrilaren 4an.

Gorka URTASUN
Eguberrietako laugarrena

Eguberrietan frontoi la-
burrean jokatzen den
buruzburuko txapelke-
tari neurriahartudio iru-
ritarrak eta laugarren
txapela lortu du lau-
garren finalean. Inorkez
du hainbertze lortu.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Tantaz tanta hornitutako itsasgora ez dago
gelditzerik. Alferrik dira debeku-hesiak, al-
ferrik atxilotze eta espetxeratze-malekoiak:

Itsasoakbereadenabereganatzendu.Baina Itoizek
Marea gora, marea behera kantatzen zuen eta
urteak joan, urteak etorri, ilbeltzeko ekaitzaren on-
dotik barealdia dator, hurrengo aparraldiaren es-
peroan. Ez ote dugu aurtengoan natura irauliko?

Marea gora, marea behera?

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Hitzak eta hotsak,
ahaztu lotsak;
mintza ezazu
mantso, gaur eta
atzo; auzoz auzo,
herriz herri, barra-
barra, zirri eta zarra»
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Egoerak beste aldean jarri ninduen, eta ber-
tsolari txapelketa nagusiko finala pantailaz
eta internetez bizitu nuen, goizeko konexio-

akhutseginbazidanereEITBn,arratsaldekoaoso-
osorik ikusi nuen www.bertsoak.com-en.
Ametsetan bezala iratzarri nintzen goizean goiz
ene maitearekin amets polit batetik eta errealita-
tean bakarrik nengoela ohartu nintzen, lan-egoe-
rak hala behartzen gaituela, hura Eslobakian eta
ni, berriz, Txekian. Ametsetan bezala piztu nuen
ordenagailuaatzerrian finala ikusteko irrikitan,bai-
na interneteko konexioa eteten zen aldika, eta
egoerakurdurituninduenneurebakardadean,ezin
dutderrigortu inormaitanazanentzunniolarikUnai
Iturriagari. Aitor Sarriegik, berriz, konexio eta des-
konexio artean, bata bestearen mina onartu be-
har dugula esan zuen. Ejem, bai, hala da, Unai, Ai-
tor…
Bazkalondorengokafearekin batera, konexioa ho-
beagoa zen, eta saio osoa etenik gabe entzun ahal
izan nuen, kartzelakoak
eta bestelakoak. Buruz
burukoraduela lauurte-
ko bi bertsolari berbe-
rak iritsi ziren:AmetsAr-
zallus eta Maialen Lu-
janbio.Sudurgorria jan-
tzi zuten eta irribarrea
ezkutaleku,enebihozmi-
nagoxatzea lortu zuten.
Penak ahaztuta, sudur
gorria jantzi eta bisitan
joango natzaizue alai-
tzeko gure bizitza.
Altzoa edo magala da
helduok dugun seaska, eta definizio hori gustatu
zitzaidan, milesker, Maialen. Pena pixka bat hartu
nuen txapela Maialenen buruan ez ikustean biga-
rrenez, baina gero pentsatu nuen bertsolari txa-
pelketa ez dela nolanahiko lehia, ez dela beste
edozein lehiaketaren antzekoa. Bertsolari txapel-
keta batean ez dagoela galtzailerik eta denok ga-
rela irabazle, eta batez ere BECeko finalean zortzi
txapeldun ikusi nituela oholtza gainean.
TxapelaAmetsenburuan ikusteak itxaropenezbe-
te zuen ene bihotza, eta beharbada ametsak erre-
alitate bihur daitezkeela ohartu nintzen, benetan
horretan sinesten badugu eta gure bihotzeanmai-
tasuna besterik ez dagoen bitartean. Horregatik
ametsetan bezala, afaldu eta ohera joan nintzen
ametsetanmurgiltzera, beharbada eta seguru ene
maitearekin ezkontzekoetabizitzekoametsaerre-
alitate bihurtuko dela pentsatuz. Aberrira itzul-
tzeko garaia dut, hemen atzerrian bihotzaren zati
handi bat uzten dudalarik, halabeharrez eta pe-
nez.

AMETSetik errealitatera

Ainara MAIA URROZ

«Bertsolari
txapelketa batean
ez dagoela
galtzailerik eta
denok garela
irabazle, eta batez
ere BECeko
finalean zortzi
txapeldun ikusi
nituela oholtzan»

Barcina-Jiménez irudikatutako destopaketaren ze-
remoniaren antzezpenak, Foru Erkidegoan UPN
eta PSNek ezarritako “navarrista doktrina"ren ki-

tapena ekarriko du, zeren, "krisiaren baita ere III. Errepu-
blikako bukatzen den Prozesu Eratzaileko hastapena-
ren alternatiba politiko, ekonomiko eta sozialeko sorre-
ra" nortasun-ezaugarri bezala izango lukeen Nafarroa-
Nafarroako Ezkerreko Junta Errepublikanoa Ezker Erre-
publikanoa, (Enrique VillarealDrogas-en hitzetan), nafar
politikoagertokian sartuorduko,barne-borroketanodo-
lustutako eta orain arte bi fakzio bateraezinetan (UPN
eta PP) banatutako eskuin nafarraren alternatiba errea-
la oldarra dakarte.
Aipaturiko alternatiba aurrerakoi horrek, “Barcina-ren
gutxiengokoGobernua jazarpenekoeta eraistekoestra-
tegia” eta PSN-ak, Nabai-k eta IU-k osatutako “Aurre-
rakoi Gobernu hipotetiko batengatik” ordeztea xedeak
izango lituzke. Gobernu horrek "Eskubideko Estatu so-
zial eta demokratiko” deitua-
renindartzearieta1978ko“Kar-
ta Handia”ren 4. Xedapen Ira-
gankorrean aurrez ikusitako
kontsulta-referendumarengau-
zatzeari lehentasuna emango
lieke.
Euskararidagokionez,“Lingua
VasconumPrimitiae”arenegoe-
rakezkagarriadelaezindauka-
tu, zeren Nafarroa Oinezaren
oihartzun mediatikoaz gain, errealitate gordinak froga-
tzen du Nafarroan euskararen hedapena geldialdirantz
doala, azken 15 urteotan gorakada ñimiño bat gertatu
bada ere. Nafarroako euskararen egoera zalantzagarria
ikusirik, gogoeta sakonaren eta kritika eraikitzailearen
beharra badagoela ondorioztatzen da, zeren euskara-
ren ahuleziak euskaraz bizitzeko konpromisoa hartze-
ko eskatzen digu, hots, euskaldunok, erabiltzen dugun
euskara gaurkotu, hobetu eta bere erabilera areagotu
eta erdaldunok, euskara ikasteari gogotsu ekin, euska-
raren erabileran baitago etorkizunaren giltzarria.
Bestalde, nahiz eta, UPNek 1986an ezarritako «Ley del
Vascuence» legeak indarrean mantentzen zituen zonifi-
kazio linguistikak, Nafarroako parlamentuan “gehiengo
absolutua” duten alderdiek –UPN eta PSN-, behin eta
berrizmantentzearen alde agertu, “AurrerakoiGobernu-
ak” euskararen erabileraren normalizazioa lortzea pre-
miazko xede gisa ezarriko du, euskararen sustapenera-
ko aurrekontuak areagotuz eta diskriminazio positiboa”
deritzona berrezarriz. Horretaz gain, “zonifikazio linguis-
tiko” berria ezarriko du, Nafarroako zona linguistikoen
gaurko kartografia birdiseinatuz (bide batez, D ereduko
ikastetxeen mapa erradiala hedatuz), euskara egunero-
ko bizitzaren arlo guztietan ikusgai eta Nafarroan bizi
garenontzateuskaraondasunkulturalaetabatzekotres-
na bilaka dadin.

Nafar Gobernu aurrerakoirantz?

German GORRAIZ LOPEZ (Otsagabia)

«Errealitate
gordinak frogatzen
du Nafarroan
euskararen
hedapena
geldialdirantz
doala»

Kolaborazioak
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‘Doktrinatzen
zuen hezkuntza
eredu baten
istorioa (Iribas
jaunari eskainita)

Marga ERDOZAIN
(Doneztebe)

Iribas jauna,baiDeredu-
ak "doktrinatzen du" eta
gainera irakasgai guztie-
tan egiten du.Matemati-
ketan gure seme-alabek
ekuazioaketahirukoerre-
gelak egiten jakiteaz ga-
in tapoi solidarioak ba-
tzen ere badakite. Hezi-
keta fisikoan ere "doktri-
natzen"dituereduhonek,
kiroltasunez herriko eli-
kagai bankurako gol so-
lidarioak markatzen di-
tuztelako. Naturan eta
Historian, uf, hor bai
"doktrinamendua"badu-
tela. Mapetako mugen
gainetik (mapa horiekin
tematua zaude zu, Iribas
jauna), gureek badakite
nondik heldu diren, bere
kulturaz ernegatu gabe
eta mugarik gabeko eta
interkulturala den mun-
dukohiritarrakdirelabar-
neratzen dute. Musikan,
Iribas jauna, musikaren
"doktrinamendua"beha-
rrezkoa da, bere txirulen
magiaz gure seme-ala-
bek eskualde bat seni-
detzea lortzen baitute.
HiritartasunetarakoHezi-
ketan ere “doktrinamen-
dua” badago. Gureak,
neskak (eta ironiarik ez
dago), ijitoak,beltzak,his-
panoamerikarrak,arabia-
rrak, homosexualekin…
hazi eta hezten dira, inor
baino inor ez dela ikasiz:
kultura, arraza, aukera

sexuala, erlijiosoa… ez-
berdinak errespetatuz.
TeknologianetaPlastikan
ere D ereduak “doktri-
natzen du”, xaboi eta jo-
gurt poteekin edertasu-
nasortzenbaitakite; ikas-
gelahorietatiketorkizune-
ko arkitekto, injineru eta
artistakaterakodira.Hiz-
kuntzak:Frantsesa,Inge-
lesa, Gaztelania, Euska-
ra eta Latina, hauek ez
ukitu,Iribasjauna,ez eka-
rri TIL edo antzeko itxu-
ra duten inolako ereduri
arrarorik.Gureseme-ala-
bak, ondoapunta ezazu,
Batxilergorapasatzendi-
raB1Frantseseko, Inge-
lesekoetaEuskarazkoti-
tuluak lortuta. Baina, al-
di berean, gozatzen du-
te Cervantesen hizkun-
tzan idatzitako Neruda-
ren poesia adituz. Gure-
akSarrionaindiaetaAtxa-
ga irakurtzean hunkitzen
dira eta hegaka ere igo-
tzen dira Amets Arzallu-
sek eta Maialen Lujan-
biokkantatutakobertso-
en olatuetara. Eta orain
komatxoak kenduko
dizkiot"doktrinamendua"
hitzari eta HEZIKETA! bi-
hurtuko dut,baihizkihan-
diz eta mirespenarekin!.
Iribas Jauna, orain adi-
tzak deklinatzen eraku-
tsiko dizut: Nik, D eredu-
ko amak, hezten dut, D
modeloakheztendu,guk
(gurasoetaDeredukoira-
kasleek)heztendugu,hai-
ek (gure seme-alabak)
Euskaraz hezten dira. Ez
ditut bigarren pertsonak
ahaztu: zuk, Iribas, zuek,
Barcina eta gainerakoak
zeregitenduzue?hezten
alduzue?edo jendeage-
zurrak erranez nahasten
saiatzen zarete?
Murrizketagehiagoezba-
duzue egiten eta, D ere-

dua ez baduzue itotzen,
bertanaridiren1.600 ira-
kasleek gure seme-ala-
bak HEZTEN jarraituko
dute! Eta gu, gurasook,
harro egonen gara.

Bihotzez, mila
esker guztioi

"Loro" Pikabea, Xabier Zubi-
eta eta Xabier Saralegiren
familien izenean

Urtarrilaren 11an Beran
ospatu zen mendi egu-
nean parte hartu zenu-
tenguztioieskerrakeman
nahi dizkizuegu; antola-
ketan lanean ibili zarete-
noi, lasterka edo mendi
bueltan parte hartu du-
zuenoi, goizeko eskala-
dan egon zaretenoi, bai-
ta guzti hau ikustera eta
animatzera hurbildu za-
retenguztioietaarratsal-
deko proiekziora joanez
zuenbabesaadierazi di-
guzuenguztioi.Bihotzbi-
hotzez milesker guztioi.

Feriak

Juan Mari ZUGARRAMURDI

Hobe omen da berandu
inoiz ez baino/Ea iristen
diren lerrotxo hauek zu-
en etxeetaraino.

Lehendabiziko eskerrik
askonerebisemeari/bai-
ta ere anai zaharrenari/
Horiek lagundu ezean
ezin nintzen bakarrik ari/
Iratzea ere gotti bota be-
harbaitzaiometaeginbe-
harduenari/Nahizetaba-
tzuekaurka izanetaegin
nahikomarmari/Eskerrik
asko polita egin dugula
esanezpozaemandida-
tenari.

Hilabete bat euririk egin
gabe eta guk pasatu ge-
nituenkomeriak/Egunbat
bakarra nahi ona eta ge-
hienaizorratueuriak/Ezin
behar bezala eduki eka-
rrizirengauzaknahizbes-
terenak edo bakoitzak
beriak/Horrelaxezirangu-

re herriko feriak.

Azienda dotore, polit eta
gustagarriakguztiak/Ze-
rri, bihor, ardi, ahuntz eta
untxiak/Beheko pilota
plaza ere betea barazki,
ontto, talo, erloju eta bi-
txiak/Margolandotoreak
ere bai, artista onenak
eginxiak/Goian bazkari
ezin hobea, gizenduko
dira nire txitxiak/Buka-
tzeko muxu haundi bat
Mañoli, bihotza ukittu zi-
dan zure irrintziak.

Zuzenketa
TTIPI-TTAPA (Erredakzioa)

Aitzineko Ttipi-Ttapa al-
dizkariaren erreportaje-
an(5.or. ),EtxalarkoUda-
lak1990etik2012rakotar-
tean oihanaren salmen-
tatik 1.000.772euro ate-
razituelaparatugenuen.
Baina datua ez da zuze-
na, 1.772.000eurokoira-
baziak izan baitzituen
Etxalarko Herriko Etxe-
ak.Barkatueragozpenak.

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

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA (Bera) • Doinua: Habanera

Sagarrak biltzen pasatu
Iraila eta Urria,
handik ta hemendik hornitu
aurtengo uzta urria.
Denak dolarean sartu,
prentsari hartu neurria,
zukua denborarekin
bere punttuan jarria.
Kupeleratzeak ere
du lan ikaragarria
kanpotik ongi garbitu,
parean apaingarria,...
sagardozaleek ase
dezakegu egarria
hasi berria delako
txotx denboraldi berria.

Lekarozen nahiz Lesakan,...
gurean batzuk badaude,
inguruan gelditzea
ederra dugu, halare,
bertze batzuk “bus”-a hartu
ta Gipuzkoara alde
Hernani ta Astigarraga
jendez lepo, gohi eta behe.
Sarritan norbanakoa
bihurtzen denean talde,
sagardoa ez da soilik,
goxatzen duen hedabe.
Beraz,neurrian hartu ta
beti buruaren jabe
aurten ere ez ahantzi:
ongi pasa, pasa gabe!

Sagardotegi garaia abiatu da
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Prentsatik bildutakoak

«Nik uste dut orduan
oso larri ikusi nuela
nire burua, ordura arte
ez zitzaidan halako
gauza larririk gertatu
eta ikusten nuen
besoa ere galtzen
ahal nuela. Trantze
honetatik irten nintze-
nean ikusi nuen bizi-
tzak badituela beste
mila gauza eta ezin
duzula erremontean
bakarrik pentsatu.
Beste filosofia batekin
edo lasaiago joaten
naiz orain frontoira».

Xanti UTERGA
Doneztebeko erremontelaria
GARA 2014.01.03

«Arraro begiratzen
ninduten galtzak janz-
ten nituelako. Baina
nere amak ere,
Frantzian bizitu bai-
tzen, janzten zituen,
guretako normala zen,
baina Donostian,
Iruñean edo Bilbon
begiratzen gintuzten».
«Nere familia
Frantziara joan zen,
aita hiltzera etorri zire-
lako. Frantzian bizitu
naiz eta beharbada
horregatik gehiago
maite dut nere lurra».

Ana Mari MARIN
Elizondoko margolaria
ON 2014.01.11

11 galdera labur

Nor dugu Josu Santesteban?
Zubietako gazte bat.
Denbora librea duzunean
zer egitea gusta-
tzen zaizu?
Familia eta
lagunekin
egotea eta
ehizira joatea ere
gustuko dut.
Mozorroateraedojoa-
reak jo, zer duzu
nahiago?
Biak gustatzen zaiz-
kit, baina aukeran
joareak jotzeagehia-
go gustatzen zait.
Zenbat urterekin
hasi zinen joare-
ak jotzen?
Hiru-lauurterekinpa-
ratu zizkidaten joa-
reak lehenbiziko aldiz.
Zer dute Zubietako
inauter iek beste
herrietakoek ez dute-
na?
Honbeste joaldun nola
elkartzengarenetamo-
zorroekplazanparatzen
duten saltsa.
Joareak ongi jotzeko
sekretua zein da?
Joareakongiparatzeaeta

pausoa ongi eramatea, ttikitatik
barruan eramaten den gauza da.
Inauterietakoastelehenaedoas-
teartea duzu gustukoena?

Asteartea, Zubietako eguna
delakoetaherritarguztiakel-
kartzen garelako.
Etxeko ttikiak joareak jo
nahidituelaesatenbadizu,
erakutsiko zenioke?

Bai, dudarik gabe.
BestaegitekoZubie-
taezdenherribat?
Gogoaetagiroaiza-
nez gero, nonahi.
1930. urtean 633
biztanle zituen
Zubietak eta
2013an316.Zer

etorrizaizuburura?
Penadabiztanleriaer-
dira bajatu izana bai-
na azken urte haue-
tan berriz goiti doala
ikustendaetahorrek
poza ematen dit.
Zer du faltan eta
zer soberan Zubie-
tak?
Eskatzenhasita fron-
toi bat ez zen gaizki
etorriko,etasobrante-
rik ez dago.

� Josu SANTESTEBAN � Zubietako gaztea



Dolarea
elkarteko
sagardotegiek
200.000 litro
egin dituzte

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 10ean,

Lesakako Linddurren-
borda sagardotegian
eginzenNafarroakosa-
gardotegi denboraldia-
ren hasiera ekitaldia.
Donato eta Patxi Larre-
txea anaiak izan ziren
sagardo berria, Txirrita
izenekoKupeleanazken
hilabeteetan ondutako
zukua, dastatzen lehe-
nak.

Denboraldiko lehen-
dabiziko txotxaeginau-
rretik, Jo ala Jo taldeko
XabiTorres,OiankoGar-
deetaBeñatEtxabarrik
kirikoketa jozemanzio-
ten hasiera ekitaldiari.

UnaiArriagakaurreskua
dantzatuzuenondoren,
Patxi Larraldek txirula
etattunttunarekin lagun-
duta. Larretxea anaiek
sagardoa dastatu eta
oniritzia eman ondotik,
Linddurrenbordarahur-
bildutako lagunek ere
txotx egiteko aukera
izan zuten.

UZTA ESKASA
Aurtengoa uzta es-

kaseko urtea izan dela
azaldu dute baina hala
ere,200.000 litrotikgoi-
tiekoiztea lortuduteDo-
larea elkartea osatzen
duten sagardogileek.
Lesakako Linddurren-
bordarekin batera, Le-
karozko Larraldea, Be-
ruetekoBehetxonea,Al-
dazko Martitxonea eta
Lekunberriko Toki Alai
sagardotegiek osatzen
duteDolarea,Nafarroa-
koSagardotegienElkar-

tea. Lesakako Linddu-
rrenbordasagardotegi-
an, 25.000 litro inguru
egindituztela aipatudi-
guJuanMari Lopezna-
gusiak, «azkenurteetan
bezalatsu». Bertze sa-
gardotegietankanpoko

sagarraekarribehar izan
badute ere, Lesakako-
an dena bertako saga-
rrarekin egin dutela ai-
patu digu, «Lesakatik,
Doneztebetik,Arantza-
tik eta Oiartzundik eka-
rria». Lehendik ere bi-

tan ireki da Nafarroako
sagardotegi denboral-
dia Linddurrenbordan.
2000. urtean Andoni
Egaña bertsolariak ire-
ki zuen eta 2004an Se-
bastien Gonzalez pilo-
tari azkaindarrak.
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GIZARTEA � URTARRILAREN 10EAN LESAKAN

Nafarroako
Sagardotegi
denboraldia
Linddurrenbordan
ireki dute

ESKUALDEA

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Jo ala Jo taldearen kirikoketa emanaldiaren eta Aurreskuaren ondotik, sagardo berria
dastatu zuten Patxi eta Donato Larretxea anaiek Linddurrenbordan.
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Kontzesioa eta
erabilera
arautzeko
ordenantza
onartu du

TTIPI-TTAPA
Zenbait udal partze-

laherritarreneskurapa-
ratu nahi ditu Herriko
Etxeak aisialdirako ba-
ratze modura erabil di-
tzaten.Baratzeetannor-
berak kontsumitzeko
produktuakbakarrik lan-
datu daitezke eta etxe-
ko erabilerarako utziko
dira;horrenbertzez,de-
bekatua dago bertatik
ateratako produktuak
saltzea.Ordenantzaho-
nen xedea zenbait he-
rrilur erabiltzea eta ho-
riei balioa ematea da.

Herrian erroldatuta-
ko edozein pertsonak
egin ahalko du eskae-
ra.Erabiltzaileeneskae-
ren zerrenda eginen da
eskaerak aurkeztutako
egunaren arabera. Ze-
rrenda horretako orde-
nari jarraituta gauzatu-
ko da baratzeen erabi-
leraren kontzesioa, eta
lehentasuna izanendu-
te langabeek, jubilatu-
ek, pentsiodunek, edo
urritasunen bat dutela
egiaztatzendutenek. In-
teresatuek 012ra deitu

behar dute urtarrilaren
31 baino lehen.

Jende kopurua ze-
hazten denean udalak
antolatuko du lurraren
banaketa;baratzeenko-
kapena kanposantua-
ren parean, Kaxerna-
Eztegaraeta igerilekua-
ren inguruan izanende-
la aurreikustenduUda-
lak. Behin zerrenda
osatzen denean bilera
bat eginen da interesa-
tu guztiekin, baldintzak
azaltzeko, egokia ikus-
tenbada ikastarorenbat
antolatzeko eta komu-
nean izan daitezkeen
baliabideak aipatzeko.

Badira lehendik herri
lurrak baratzetako era-
biltzen dituzten herrita-
rrak, horien egoera or-
denantzara egokitzeko
pausuak emateko Uda-
laparatukodaharrema-
netan interesatuekin.

Toti Martinez de
Lezearen hitzaldia

Toti Martinez de Le-
zea idazleezagunakso-
lasaldia eskainiko du il-
beltzaren 31n, 12etan
KulturEtxean. TokiOna
Institutuak eta Berako
KulturBatzordeak,Esta-
tuko Kultura Idazkari-
tzaren babesarekin an-
tolatutako ekitaldirako
sarreradoan izanenda.

Bera-Goizueta
mendi ibilaldia

Agerra mendi talde-
akurteroantolatzendu-
enBera-Goizuetamen-
di ibilaldiaotsailaren2an
eginen da. Urtarrilaren
29a baino lehen eman
behar da izena elkarte-
an edo 948 630362 te-
lefonoradeituz (gauez).
Agerratik (7etan)etaAgi-
natikoinez (8:15eanau-
tobusaAgerran)edoau-
tobusez (11etan) egin
daitekebideaetaUmo-

reOnaelkarteanbazkal-
duko dute. Bertan or-
dainduko da.

Triskantzak
Matzada eta Agerra

futbol zelaietanarratse-
ko lanak egiten arituta-
koei «eskerrak» eman

nahidizkieGureTxoko-
ak.Matzadanostatugi-
sa erabiltzen den txa-
bola haustea eta Age-
rrako futbol zelaian al-
dagela moduan erabil-
tzenden txabola izorra-
tzea izandu di-
ra euren lanak.

GIZARTEA � URTARRILAREN 31 BAINO LEHEN

Herri lurretan
baratzeak egokitu
eta izen emateko
deia egin du Udalak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Kirolak eta oroitzapenek bat egin zuten Mendi Egunean
Agerra Mendi taldeak eta Gure Txokoa elkarteak antolatutako Mendi eguna, il-
beltzaren 11n giro ederrean ospatu zen. Eskalada tailerrarekin eman zitzaion
hasiera egunari eta urteroko ohiturari segiz, taldetxoa bildu zen Santa Barba-
rara igotzeko. Erlojuaren kontrako probak ere ohiko arrakasta izan zuen eta 54
bikotek hartu zuten parte. Eguneko unerik berexiena berriz, Agerratik Hima-
layara dokumentalaren estreinaldia izan zen. Jendetza bildu zen Kultur Etxean
Manttalek osatutako dokumentala ikusteko asmoz. Mendi taldeko momentu-
rik gogoangarrienak berrikusten ditu filmak. Testigantza, bideo eta argazkien
bidez, talde honen lehenengo pausoak gogora ekartzen ditu, Pirineoetara ir-
teerak, Alpeetara bidaiak, Kilimanjarora joan zen lehenengo expedizioa, peru-
ko Huascaraneko abentura, Gasherbrum II-an egindako gailurra eta Shisha
Pangman bizitutako arrakastarik gabeko saiakerak. Oroitzapenak dantzan ja-
rri eta une hunkigarriak bizi izan zituzten bertaratutakoek.

BERA

Ba al zenekien
Udalak, garapenerako laguntzarako urtero bi-
deratzen du diru kopurua, iazko ekarpenaWa-
waetxeaproiektuarentzat izanda.Proiektuho-
netan Perun arrazoi desberdinengatik etxerik
ez duten haur eta gazteentzat bi etxe dituzte.

?
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LESAKA

KULTURA � HARRIONDOA KULTUR ETXEAN

‘Euskararen kate
hautsiak’ liburua
aurkeztuko dute
urtarrilaren 23an
Dabid Anaut
egilearekin
batera, liburuan
parte hartu
duten Pello
Apezetxea eta
Kontxi Erro
izanen dira
hizlari

Aitor AROTZENA
Pasa den urtearen

bukaeran Euskal Me-
moria fundazioak bere
azken lanmonografikoa
aurkeztu zuen. Euska-
rarenkatehautsiak.Hiz-
kuntza zapalkuntzaren
memoria du izenburu,
eta Dabid Anautek ida-
tzidu,garaibateanBor-
tzirietan euskara tekni-
kari izan zenak. Liburu
horrenaurkezpenaegi-
nen dute urtarrilaren
23an,ortzegunarratsal-
deko 7etan Harriondoa
Kultur Etxeko Zumarra
aretoan.

Liburuak euskarak
jasan duen zapalkun-
tzaren memoria du ar-
datz, eta euskararen
kontrako errepresioa-
ren kronika biltzen du,
hainbat datu eta ehun-
daka herritarren testi-
gantza emanez. Horrez
gain,euskararenkatea-
ri eusteko Euskal He-
rrian sorturiko mugi-
menduaren argazki za-
bala eskaintzen du.

Lesakan eginen den
aurkezpenean, Dabid
Anautegileak lagun iza-

nen ditu Pello Ape-
zetxea (liburuan kola-
boraziobat idatzi baitu)
eta Kontxi Erro (liburu-
an elkarrizketatua izan
da). Liburuan agertzen
diren zenbait bortzirita-
rren testigantzak ere
emanen dira.

Urtarril-otsaileko
matrikula
euskaltegian

IKAbortziriakeuskal-
tegiakurtarril-otsaileko
matrikula zabaldu du.
Euskalduntzeko maila
guztiak, alfabetatzeeta
EGA azterketa presta-
tzeko ikastaroak eskai-
niko ditu ekainera arte.
BeranetaLesakanema-
nendira ikastaroak, as-
tean lau orduko talde-
ak, goiz, arratsaldeedo
gauez.

Matrikula ordaintze-
ko erraztasunak izanen
direla ere aipatu dute
euskaltegitik. Izenema-
tekoepeaotsailaren7an
akituko da.

Informazio gehiago
948 637 796 telefono-
an edo bortziriak@ika
euskaltegiak.euhelbide
elektronikoan.

Euskal Herriko mus
txapelketa

Euskal Herriko mus
txapelketako bi kanpo-
raketa jokatukodirahe-
rrian. Lehenbizikoa hi-
laren 17an jokatu zen
Arranon eta bigarrena
urtarrilaren 25ean, la-
runbat arratsaldeko
4:30ean Haizegoan.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

27 urteren ondotik erreleboa frontoiko ostatuan
Begoña Tabernak 27 urte eman ditu frontoiko ostatuaren kudeaketan eta urte
berriarekin erreleboa eman die Gislene Alves Martins eta Joxe Antonio Mujika-
ri. Batzoki elkarteak oroigarria eman zion Begoñari pala txapelketako finalen
ondotik. Lehen mailako finalean, Jon eta Unda bizkaitarrek 25-23 irabazi zie-
ten Larralde eta Zumeta beteranoei eta bigarren mailakoan, Hernaniko Ramos
eta Zubimendik 25-18 irabazi zieten Loidi eta Olaizolari.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Bihotzkada elkartean bildu dira herriko artisauak
Bihotzkada artisau kolektiboak beraiek egindako produktuekin saski berezia
osatu eta Eguberrietan zozketatu du. 362 zenbakia suertatu zen saritua eta Ur-
tezahar Egunean eskuratu zuen Pitxurri Biurrarena Etxeberria jabeak. Jabier
Fagoaga eta Marian Mendiberri, kolektiboko ordezkariek eman zioten saria.
Berriki sortua da Bihotzkada kolektiboa. Hasteko, diru pixka bat lortzea izan
da zozketa honen helburua eta diru horrekin, lehen pauso bezala udaberri al-
dera artea eta artisautza (eskultura, pintura, argazkigintza, talla, burnigintza…)
elkartukodituen azokabat egin nahi dute, Baztan-Bidasoaldeanartistikoki gaur
egun gertatzen dena isladatuko lukeena “Gure artea, gure artean” lemapean.
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Ortziralean ‘80
egunean’ filma
ikusgai izanen
da Kultur
Etxean

Irune eta Itsaso

‘Muralaksortu’ taile-
rrahasikodakulturetxe-
an. Landagain eskola-
ko janlekua apaintzeko
erabiliko dira tailer ho-
netan egindako mura-
lak. Tailerra urtarrilaren
22an hasiko da (guzti-

ra 4-5 saio), 17:00etan
kultur etxean.

Urtarrilaren24an,80
eguneanpelikula izanen
da ikusgai kultur etxe-
an ortziral arratsaldeko
18:30an. Bi ekintzetan
apuntatzekoeurobaten
truke edo kultur etxea
txartelarekin egin be-
harko da.

Gantxilo tailerra
Urtarrilaren31narra-

tsaldeko 6:30ean hasi-
ko da bigarren urtez
gantxilo tailerra Iharri-

an.Herritarguztiakgon-
bidatuak daude parte
hartzera.

Bildots hirukiak
Saroitako Joxemari

Olagaraien ardi batek 3
bildotseginzituenaben-
du bukaeran.

GIZARTEA � KULTUR ETXEAN

Muralak sortzeko
tailerra abiatu da

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Txokolatada Larraburuan
Urtarrilaren 6an, eguberri bestei akabera eman zion Larraburuak
haurrei eskainitako txokolatadarekin. 30 haur inguru hurbildu zi-
ren eta txokolatea hartu ondotik jolasean ederki pasa zuten.

ARGAZKIA: AXUN MAIA

Karmen Elizagoien saskiaren sariduna
Azken alean Xabier Ariztegi sariduna izan zela erran bagenuen
ere, bere ama, Karmen Elizagoien zen boletoaren jabea. Argazki-
an ikusten da Karmen Altxataren eskutik saria hartzen.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Ela ela eskea eta kontzentrazioa
Aspaldiko ohiturarekin segituz, urteko azken egu-
nean, eguraldi hotzari aitzin eginez, haurrak etxez
etxe urtatxak biltzen ibili ziren. Urtezahar gauean,
berriz, Tantaz tanta egitasmoarekin bat eginez eta
urtarrilaren 11n Bilbon egin behar zen manifesta-
zioari babesa emanez, 25 lagun bildu ziren plazan.
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ARANTZA

Mozorro xuriak
egitaraua
lotzen ari dira

Nerea ALTZURI
Urtea hasi bertzerik

ez dugu egin…ia ia pa-
sa da lehenengo hila-
betea ere. Urtarrileko
kroniketan normalean
inauteen berri jakiten
dugu. Aurtengoek ere
data badute: otsailaren
13, 14 eta 15ean egi-
nen dira eta ohi bezala,
antolatzaileak mozorro
xuriakdira.Ohiturari ja-
rraituz, puxka puxkako
ibilerak, mozorroak,
bazkal-afariak…izanen
dira inauteetako aste-
buruan. Egitaraua ze-
hatz-mehatz egunak
hurbildu ahala emanen
dizuegu.Jakinminadu-
zuen horientzat behin-
tzat, horratx agendan
apuntatubeharrekone-
guko besta egunak!

Erreketak
Udaletxeak, bando

baten bitartez, mendi-
anerretzekobaimenes-
kaerak Herriko Etxean

egiten ahal direla pla-
zaratu du. Eskaera ho-
riekNafarroakoGober-
nura bidaliko dira bai-
mena emateko.

Zenbaitepebetebe-
hardiraprozesuan. Izan
ere martxoaren lehena
baino lehen eskaera
egin behar da eta on-
doren, Nafarroako go-
bernuarenbaimena lor-
tu ondoren, apirilaren
15abaino lehenerreke-
tak eginen dira.

Bandera balkoian
Joan den abendua-

ren 17ko udaletxeko
premiazko bilera bere-
zian, Herriko Etxean
banderaespainiarrapa-
ratzeko jarritako admi-
nistrazioarekiko auzi
errekurtsoa izan zen
aztergai.

Gogoratuko duzue-
nez, iaz, irailaren 19an,
gobernuko ordezkari-
tzak idatzi batbidali zu-
en Espainiako bandera
hilabete bateko epean
jartzeko errekerimen-
duaemanez.Azaroaren
26an hartu da estatuak
jarritakoadministrazioa-
rekikoauzi-errekurtsoa

bandera espainiarra ez
jartzeagatik.Espedien-
tea igortzekohogeiegu-
neko epea ematen da.
Hori horrela, herri ba-
tzarra egin eta gaia
aztertu ondoren, aho
batez, Herriko Etxeko
balkoian bandera jar-
tzea erabaki zen udal-
batzarrean.

OSPAKIZUNAK � EGITARAUA ZEHAZTEKO DAGO

Otsailaren 13tik 15era
izanen dira inauteriak

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Errege kabalgata
Meltxor,Gaxpar,Baltaxareta laguntzaile taldeaaur-
ten ere herrira ailegatu dira. Herritarrek harrera egin
zieten plazan. Ander Almandoz zinegotziak solas
batzuk egin zituen eurengana hurbilduz. Segidan,
elizako bidea hartu eta Maribel Apezetxeak gidatu-
tako egonaldia izan zen, haurrei opariak banatuz.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Elkartasun zozketa
Jende multzoa bildu zen urte zahar ilunabarrean. Herriko trikitilari gaztetxoen
laguntzaz, kalejiratxo bat egin ondotik, plazan, elkartasun zozketa egin zen.
Bertako produktuekin osaturiko karretila eder bat eta herriko bildotxa ziren sa-
ri. Lehenengo saria, 49 zenbakiarekin, Eneko Sarriasi egokitu zitzaion; eta bil-
dotxa berriz, Baztan aldera joan zen.
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900 metroko
luzera duen
tirolina izanen
du, estatuko
luzeena

TTIPI-TTAPA
Aste Santuan ireki-

tzekotan dira Irisarri in-
guruan egiten ari diren
Irrisarri Land kirol ere-
mua. Mendi bizikletan
ibiltzekoetasaltoakegi-
tekozirkuituazgain,Eu-
ropako tirolina zirkuitu
handienetakobateskai-
niko du. Izan ere, zazpi
tirolina izanen ditu ba-
ta bertzearen ondotik,
2 kilometro terdiko ibil-
bidea osatuz. 900 me-
troko tirolina ere izanen
du, estatuko luzeena.

Urtarrileko lehen as-
teetan, helikopteroak
eta bertze baliabideak

erabiliz, tirolinetarako
4.000 metro kable he-
datu zituzten, baita 40
metrokosaltoaeskaini-
ko duen Stira-t pendu-
loa jasoko duen zubi
esekia ere.

IrrisarriLandkirolere-
muko arduraduna den
Hegoi Ado beratarrak
aipatu digunez, «tiroli-
na eta pendulo instala-
zioek naturaz gozatuz
esperientzia eta aben-

tura ikusgarriakemanen
dituzte». Horretaz gain,
instalazioguziaksegur-
tasun neurri zorrotze-
nak betetzen dituela
azpimarratu nahi izan
du.

KIROLA � 2,5 KILOMETROKO IBILBIDEA

Europako Canopy zirkuitu
handienetakoa izanen du Irisarrik

UTZITAKO ARGAZKIA

Helikoptero baten laguntzarekin paratu behar izan zituzten tirolinetako kableak, urtarrilaren
10ean. Denera, 4.000 metro kable hedatu zituzten.

IGANTZI

GIZARTEA

Azoka ireki nahi
du Bidazik
Alkaiagan
TTIPI-TTAPA

Joandenudaberri-
tikhonat,Bidazielkar-
tea buru-belarri dabil
taldea indarberritzeko
asmoarekin. Gaur
egun taldearen lehen-
dabizikohelburuaazo-
ka bat irekitzea da eta
horretarako lokal bat
prestatzen ari da, Al-
kaiagakopoligonoan.
Abenduanhasiakdira
auzolan lanak (asmoa
bazkideen artean egi-
tea baita), eta helbu-
ruaahaliketaazkarren
irekitzea da.

Bidazik bertze eki-
men bat ere martxan
jarridu:argazkietama-
rrazkibilketabat. Gaia
“Kontsumo arduratsu
eta transformatzailea”
da, eta parte hartzai-
leen artean bertako
produktuekologikoez
osatutako saski bat
zozketatuko da. Eki-
men honekin, bazki-
deen inplikazioa sus-
tatu, gizarteak egiten
duenkontsumoaribu-
ruzkohausnarketabi-
latu eta azoka apain-
du nahi ditu Bidazik.
Irudiake-mailbidezbi-
dali beharko dira in-
fo@bidazi.org helbide
elektronikora otsaila-
ren 15a baino lehen.
Epaimahaia Bidaziko
bazkideekosatukodu-
te etawww.bidazi.org
web orriaren bidez hi-
ru lan aukeratuko di-
tuzteotsailaren15etik
23ra bitarte. Saskia-
ren zozketaren ira-
bazlearen izenaotsai-
laren 24ko astean ja-
k i na r i zako du te
webgunean. Argazki
edo marrazki bozka-
tuenak Bidaziko Azo-
ka apaintzeko erabili-
ko dira.
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Urtarrilaren 8an
Iruñean sinatu
zuten
hitzarmena

TTIPI-TTAPA
NafarroaketaEuskal

Autonomia Erkidegoak
lankidetza-hitzarmen
bat adostu zuten urta-
rrilaren 8an Iruñean, bi
administrazioekBortzi-
r i e t ako he r r i e tako
biztanleen historia kli-
nikoak partekatzeko.

Hitzarmena Juanjo
Rubio Osasunbideko
zuzendariak eta Jon
EtxeberriaOsakidetza-
koak sinatu zuten Na-
farroakoetaEuskal Au-
tonomia Erkidegoko
osasun-departamentu-
etako ordezkariek izan
zuten bileran. Bileraren
buru izan dira departa-
mentu horietako ardu-
radun nagusiak, Marta
Vera eta Jon Drapón.

Gertutasun geogra-
fikoa eta errepideen lo-
turak direla-eta, Bortzi-
rietakobizilagunekosa-
sun-arreta Osakidetza-
ren laguntza-sarekoak
direnzerbitzuenerakun-

deetan jaso ohi dute.
Horregatik, etaarretarik
onena eskaintzeko, bi
administrazioek egoki-
tzat jo dute osasunaren
alorrean lankidetza eta
kooperazioa indartzea.

Zehazki, Osakide-
tzak konpromisoa har-
tuduaipatutakoherrie-
tako pazienteen histo-
riaklinikoaeskuratzeko

baimenaemateko.Osa-
sunbideak, aldiz, Osa-
kidetzakoprofesionalei
Bortzirietakoherrietako
biztanleenhistoriaklini-
koetarakosarbideosoa
ematea hitzartu du,
Osakidetzaren baliabi-
deak erabili izan diren
edo erabiliko diren la-
guntza-kasuetan.

Hitzarmena behar

bezala betetzen dela
ziurtatzeko, jarraipena
egingo duen batzorde
bat sortuko dela ere ja-
sotzenduakordioak,sor
daitezkeen zalantzak
ebatzietahitzartutakoa-
ren aplikazioa sustatu-
koduena.Akordioakur-
tebeteko balioaldia du
eta automatikoki berri-
tuko da.

BORTZIRIAK

GIZARTEA � NAFARROAK ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK

Bortzirietako bizilagunen historia
klinikoak partekatuko dituzte

BERA

Elkarbizitza eta
bakea sustatu
asmoz formazio
ekimena
antolatu du
Berako Udalak
TTIPI-TTAPA

Guregizarteaegoe-
ra berri baten aitzine-
andago,etabakeaeta
elkarbizitza sustatzea
eta sendotzea lehen-
tasunezkoakdira.Ho-
rretarako, funtsezkoa
da konpromiso parte-
katua hartzea, sozia-
lazeinpertsonala,bai-
ta Berako herritik ere.

Hori dela eta, Be-
rakoUdalak berradis-
kidetzerako elkarbizi-
tzaprograma bat abi-
an paratzea erabaki
du,berriki herrianaur-
keztu zutena. Progra-
ma hau bere lehen
urratsakematenarida
Baketik-en laguntza-
rekin. Programa ho-
nengarapeneangizar-
tearen parte-hartzea
funtzezkoada,etaho-
rregatik,urtarrilaren21
eta28,asteartearekin,
18:30etik 20:30era,
Beralandetan, oinarri
etikoakgureegunero-
ko gatazken inguruan
formazio ekimen bat
egitera gonbidatu di-
tu herritarrak Udalak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro ederra Bortzirietako taldekako XV. bertso txapelketan
Bortzirietako bertso eskolak hamabosgarren aldiz antolatutako taldekako le-
hiaketa erabaki da urteko lehen asteburuan. Lehen saioa 2013ko abenduaren
29an egin zen Lesakako Kultur Etxe estreinatu berrian eta hain zuzen, saio har-
tan aurrez aurre izan ziren bi hirukoteak lehiatu ziren urtarrilaren 4an Arrano el-
kartean jokatutako finalean. Eneko Fernandez eta Juan Mari eta Maialen Lo-
pez aita-alabek irabazi zieten final estuan Xabier Terreros, Iban Garro eta Jo-
su Sanjurjori, puntu erdi bateko aldearekin. Bertso onenari ematen zaion Ko-
tto Saria Maialen Lopezentzat izan zen, partehartzaile gazteenarentzat.
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Igandean
eginen da
karrozen
desfilea

Maider PETRIRENA
Urtarrilaren5eaneto-

rri zitzaizkigun Meltxor,
GasparetaBaltasarerre-
geakurterobezala.Hau-
rrek urduritasun eta ilu-
siozbeteta itxaronzuten
erregeenetorrera.Etaar-
giz apaindutako trakto-
reak ikustean pozaren
pozezhasi zirenErrege-
akheldudiraoihukatzen.
Eliz atarian egin zieten
harrera eta Belen bizi-
dunaere bertan genuen
ikusgai. Hagitz giro po-
litean joanzen tarteaeta
eskerrak eman behar
zaizkie Eguberrietako
ekitaldietanlagundudu-
ten guztiei, laguntzarik
gabe ezinezkoa baita
ekintzahauekantolatzea.

Eguberrietako ospa-
kizunak bukatu orduko,
hemen ditugu inauteri-
ak.Asteburuhonetanos-
patuko dira eta ale ho-
nekinbateradatorrenge-
higarri berezian topatu-

koduzueegitarauzeha-
tza (26. orria). Labur-
bilduz,ortziraleanbase-
rrietan eskean ibiliko di-
ra gazteak, larunbatean
herrianeta igandeanka-
rroza desfile ikusgarria
izanen da.

Eskulanak eta
pelilkula

Abenduaren27anes-
kulan tailerra eta peliku-
la ikusteko aukera izan
zuten haurrek, Guraso
Elkarteak antolatuta.
Arratsaldepolitaizanzen.

OSPAKIZUNAK � EGUBERRIEN ONDOTIK

Inauterietako giro beroan
sartuko gara asteburuan

SUNBILLA

ARG.: MAITE AIZKORBE, M PETRIRENA ETA JAIONE OTXANDORENA

Urtaskak kantuan Urteberri egunean
Urte berria hasteko eta urteroko ohitura segituz,
urtarrilaren 1ean urtaskak kantatzera atera ziren
herriko haurrak. Hiru auzoetan banatzen dira, es-
kolako auzoa, errepideko auzoa eta baserriak. Jo-
an den urtean ez bezala, aurten denborak lagun-
duzuenetahagitzongipasatuzutenhaurrek,goxo-
kiak, mandarinak, intxaurrak… biltzen.

ARGAZKIAK: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak taldekoak urte bukaera eta hasiera mendian
Abenduaren29anUlibeltzakMendi Taldeak2013urteari bukaera ematekoOtei-
xonera irteera antolatu zuen. Ez ziren sobera joan baina ederki egin zuten buel-
ta. Urteari hasiera emateko berriz, urtarrilaren 5ean urteroko irteera egin zuten
Mendaurrera.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Eliz atarian egin zioten harrera Erregeei.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Belen biziduna, haurtxo eta guzti.
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Nagusiek
otsailaren 5ean
jokatuko
dituzte
finalerdiak eta
bertze
kategorietan
otsailaren 9an

TTIPI-TTAPA
Erreka elkarteak ha-

mabigarren aldiz anto-
latutako eskuz binaka-
ko txapelketan 176 bi-
kote hasi ziren urte ha-
sierakin batera. Ttikie-
netatikhasita,benjami-
netan 16k eman zuten
izena, alebinetan 24k,
infantiletan 32k, kade-
teetan 24k, jubeniletan
32k, bigarren mailako
seniorretan 32k eta eli-
te maila nagusian 16k.
Horietako batzuk kan-
poratuakdaudedagoe-
neko,bainagainerakoe-
koek oraindik data ze-

haztu gabe duten fina-
letarakobideanaitzine-
ra egin nahi dute. Se-
nior eta elite mailako fi-
nalerdiak otsailaren
5ean jokatuko dituzte
eta bertze kategorieta-
koak otsailaren 9an.

Eskubaloia
Errekako eskubaloi

taldeseniorrakongiha-
si zuen urtea eta Beti
Onak-enkontrabosga-
rren partidua segidan
irabazi ondoren, Txa-
peldunen Fasean joka-
tzekotxartelahagitzhur-
bil du dagoeneko.

Urtarrilaren25an, la-
runbatean, partidu ga-
rrantzitsua jokatuko du
Donezteben Bardenas
taldearen kontra.

Bertze aldetik, Anai-
tasuna taldeak Erreka-
ko talde guztiak gonbi-
datuditu,datorrenotsai-
laren 1ean Asobal Mai-
lako Anaitasuna - Can-
gas partida ikustera.

KIROLA � ERREKAK ANTOLATUTA

176 bikote hasi
dira Malerrekako
eskuz binakako
XII. txapelketan

DONEZTEBE

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA

Caritasen aldeko elkartasun kontzertua egin zen urtarrilaren 4an
Mendi Abesbatzarekin batera, Bera eta Elizondoko abesbatzek eta musika ban-
dek eta hainbat abeslari eta dantzarik parte hartu zuten urtarrilaren 4an elizan Ca-
ritasen alde egindako elkartasun kontzertuan. Beran abiatutako kontzertu zikloa
martxoaren 15ean akituko da Elizondon.

ARGAZKIA: ERREKA ELKARTEA

Errekako mendizaleek Mendaurren akitu zuten urtea
Urteroko ohiturari eutsiz, jendemultzo polita igo zenUrtezahar eguneanDonezte-
betik Mendaurrera, Errekaren deialdiarekin bat eginez. Horien artean eliteko es-
kubaloi jokalariren bat, zortzimilakoak igotzen dituen eta azken boladan herrira
aunitz etortzen den mendigoizalea, eta nola ez, doneztebar pila bat.
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GIZARTEA � LARUNBAT HONETAN

Kontuen
afariarekin
akituko dira
inauteriak
Aitzinetik mus
txapelketa
herrikoia
jokatuko da

Mattin LARRALDE
Eguberritako jaiak

pasatu berritan inaute-
riak ere akitzekotan di-
ra.Hainzuzen, larunbat

honetan, urtarrilaren
25ean, kontuen afaria
eginen da, baina aitzi-
netik, mus txapelketa
herrikoia ere jokatuko
da.

Inauteriei dagokie-
nez, urtarrilaren 17an,
ortziralarekinhasi ziren.
Arratsean herri itzulia
emanzuten trikitilari eta
panderojoleek eta ge-

ro,Hilarionenafariaegin
zuten eta ondotik giro
ederra eta kriston mar-
txa izan zen herriko
ostatuan.

Larunbatgoizeango-
saria egin zen herriko

ostatuan, gero puxkak
biltzea herrian barna
etabazkariaHilarionen.
Arratsaldeko mozorro-
desfilemundialaetage-
ro zozketa egin zen: bi
afari Hilarionen (1. sa-

ria), Elgorriagako bainu
etxeanbi zirkuitu (2.), bi
gosari Julia gozotegian
(3.), bi gosari Julia go-
zotegian (4.) eta lau ta-
lo edariarekin herriko
ostatuan (5.).

ELGORRIAGA

Mexikar festa
eginen da
larunbat
gauean

Fermin ETXEKOLONEA
Gaineanditugu inau-

teriak eta ale honetako
gehigarriberezian topa-
tuko duzue egitaraua-
ren berri. Baina besta
giroarekin bat eginez,
Herriko Ostatuan ere
zenbait ekitaldi antola-

tu dituzte. Urtarrilaren
24an, beste urteetako
inauterietako irudiak
agertzendituen ikusen-
tzunekoaerakutsikodu-
te, ostiral gaueko 9ak
aldera. Urtarr i laren
25ean, larunbat gauer-
dian hasita festa me-
xikarra izanen da, Puro
Relajo taldearekin. Igan-
dean inauteriak hasiak
izanen dira, baina gau-
erditik aitzinera Tororo
DJ ariko da.

Beste aldetik, inau-
terietan sukaldeak ga-
rrantzihandiadu. Azken
urteetan bezala, Pa-

txikuMitxelenakeginen
du buru eta laguntzai-
leak Mari Joxe Loiarte
eta Angelita Otxando-

rena izanendira.Batzuk
festa egiteko besteek
lana egin beharko dute
gogotik.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 29TIK

Herriko Ostatuan
ere inauteri
giroa somatuko
da egunotan

ZUBIETA

ARGAZKIA: IGOR BABAZE

Joare besta Errege bezperan
Errege bezperan joare besta izaten da. Goizean haurrak ibiltzen dira herrian
barna eta gauez nahi duen guziak, helduak gehien bat. Argazkian ikusten de-
nez, goizean neska-mutiko koadrila polita bildu zen, etorkizuna segurtatua da-
goenaren seinale. Estalpeko afarian 55 lagun bildu ziren giro onean eta afalon-
doan Zubietan barna joareak jo ondotik Aurtitzera joan ziren eta hangoekin ba-
tera Iturenera. Handik denak Zubietara hurbildu ziren goizaldean.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Beti bezala, mozorro giro ederra izan da asteburu honetan inauterietan.
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ITUREN

Otsailaren 1eko
kontuen
egunekin
akituko dira
Iturenen

Arkaitz MINDEGIA
Laister gure herriko

xoko, bazter eta bela-
rrietara joaresoinuak iri-
tsiko dira, nahiz eta ur-
tero bezala, Errege
bezperanaurrerapentti-
ki bat izan genuen.

Urtarrilaren azkene-
ra iristengareneanhain-
beste maite ditugun
besta haundiak iristen
dira, inauteriak.Astegu-
zikobesta izanenda Itu-
ren eta Aurtizko karri-
ketan, joare soinu, mo-
zorroenharat etahona-
tak,akordeoilariarenno-
ta eta soinuak… baina
gehienbatumoreetagi-
ro ederra bizituko dira.

Ortzeguneanpuxkak
bilduazhasieraemanen
zaie inauteriei, astebu-
ruan segituz asteazke-
nera arte. Egun borobi-
lenakedohandienakas-
telehena eta asteartea
izatendira.Astelehene-
an Iturenen bilduko di-

ra eguerdi partean ber-
tako joaldunak Aurtitz
eta Zubietakoekin ba-
tera, koadrila ederra
osatuz.Joaresoinueder
etabikainaentzungoda,
tartean mozorro, musi-
ka eta karrozekin bate-
ra. Asteartean, berriz,
Zubietanbildukodira jo-
aldun, mozorro, akor-
deoilari eta karrozak.

Nahiz eta bi egun
hauetan kanpoko jen-
de aunitz ibiltzen den,
gainerakoegunetanere
sekulako herri giro bi-
kaina izatendagurehe-
rrikobazterhauetan.As-
teazkenean puskak
bilduaz etamahai ingu-
ruan goxatuz, egun pa-
re batez atsedenaldia
ematen zaie inauteriei.

KONTUEN EGUNAK
Iturendarrekotsaila-

ren1eankontuarenegu-
narekin bukaera ema-
nendioteaurtengoinau-
teriei. Larunbat horre-
tan egun guziko ekital-
diak izanendituzte.Aur-
tizen, berriz, larunbat
horretan baina gauean
elkartuko dira zaharren
afarian berriz ere inau-
terien bestaren segida

izateko. Dantza artean
pasatukodutegauaeta
biharamoneanberrizere
elkartuko dira, kontuak
ordainduetabazkariba-
tean bukatuko dituzte

ospakizunak, inauterie-
tan gertatutakoetaz
mintzatzen.

Herriko inauterietan
Pulunpaeskolakoekere
beraien parte hartzea

izanen dute, ostiralean
mozorroeta trikitixasoi-
nuekin, joaldun ttikien
herriko kalejira eginen
dute, egun guziko egi-
tarauaren barrenean.

OSPAKIZUNAK � JOARE SOINUAK HEMEN DIRA

Inauteriak ate
joka ditugu

UTZITAKO ARGAZKIA

Ehiztariak
sasoiko
Herriko ehiztariek bis-
ta eta punteria zorrotz
zorrotzadute,azkene-
ko asteburuetan ikusi
den bezala. Basurde
ehizan sasoiko eta bi-
kain dabiltza. Urta-
rrilaren bigarren aste-
buruan lau bat basur-
de hil zituzten eta ar-
gazkianageridahorie-
tako bat.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kenpo kai
Aurtengo ikasturtean Herriko Etxeko ganbaran ikastaro berri bat antolatu eta
burutzen ari dira . Modesto irakaslea gidari dutela hainbat gaztetxo kenpo kai
ikastaroan burubelarri ari dira. Ganbaran ikasitakoa kanpoan ere erakutsi du-
te, Beran hain zuzen, maila eta itxura ederra emanez.
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MALERREKA

Rekondo eta
Erasun, Atutxa
eta Mugertzaren
kontra ariko dira
arratsaldean

Joseba URROTZ
Igande honetan, ur-

tarrilak 26, jokatuko da
UrrozenUrrezkomaila-
ko Euskolabel sariaren
laugarren saioa. Egita-
rau potoloa izanen da,
goizetaarratsaldez iza-
nen baitira lehiaketak.

Sari hau bikoteena
da, eta lehenbiziko bi
bikoteak eguerdiko
12tan hasikodira.Hau-
etxek hain zuzen: Mi-
geltxoMindegiaetaJu-
anRodriguez,DanielVi-
cente eta Iker Vicente-
renkontra.Lana,16en-
bormoztea, bortz saio-
tan banatuak.

Eta arratsaldeko
5:30eanberriz: JonRe-
kondo eta Ander Era-
sun, Aitzol Atutxa eta
Ugaitz Mugertzaren
kontra.Hauek24enbor
moztukodituzte,6saio-
tan banatuak.

Traktoreen ITVa
Urterobezalahasiak

dira traktoreen, ziklo-
motorren eta nekazari-
tzako bertzelako tres-
nen azterketa tekniko-
ak egiten Malerrekan.
Otsailaren5eanLabaie-
nen eginen da, 6an U-
rrozen, 7an Oizen,
10ean Saldiasen, 11n
Iturenen,12anAurtitzen,
13an Ezkurran, 14an
Eratsunen eta 17 eta
18an Zubietan.

KIROLA � URTARRILAREN 26AN AIZKORA LEHIAKETA

Euskolabel sariko bi saio
jokatuko dira Urrozen
igande goiz-arratsaldez
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Plazan, eliz
aterpean eta
mojen
konbentuan
abestu zuen
taldeak

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Urteko lehen Male-

rreka kantuz Donama-
rian ospatu zen urtarri-
laren 4an, eguerdiko
12etan abiatuta. Jende
andana hurbildu zen
bertara, herrikoak zein

ingurukoherritakoaketa
primerako giroa izan
zen.Lehendabiziko,pla-
zanabestuzituztenkan-
tu batzuk, eta musika
jartzeko, Zubietako
JoxeMari etaOlaia izan
ziren laguntzaileak.Ge-

ro, Eliz aterpean, beste
kantabatzukabestuon-
doren, kalejiran mon-
jen komentura joan zen
kantari taldea. Bertan
beste lauzpabostabes-
ti kantatu ondoren,
monjek ere abesti ba-

tzuk kantatu zituzten.
Eta bukatzeko, herriko
ostatuan luntx ederra
izan zen bertan parte
hartu zuenarentzat.

Milla esker bertara
hurbildu eta parte har-
tu zuten guztiei!!!

DONAMARIA

GIZARTEA � URTARRILAREN 4AN

Urteko lehen ‘Malerreka
kantuz’ herrian egin da

UTZITAKO ARGAZKIAK

Joxe Belarra eta Asuncion Telletxeak Urrezko Ezteiak
Duela 44 urte Doneztebeko Olabidea baserrira joan ziren bizitzera, baina jaio
eta ezkondu Donamarian egin ziren Mingotxekobordako Joxe Belarra Aroza-
mena eta Olako Asuncion Telletxea Sarratea. Urtarrilaren 16an 50 urte bete zi-
tuzten ezkondurik, baina ospakizuna larunbat honetan, urtarrilak 25ean egite-
ko asmoa dute, Malerrekan ez ezik, Irun, Ultzama eta Santurtzin barna heda-
tuak dituzten sei seme-alabekin eta bederatzi bilobekin (Jon, Leire, Oier, Xa-
bier, Oihan, Irati, Nahia, Amaia eta Mikel).

ARGAZKIA: IZASKUN G.T.

Sutea Jauregi inguruan
Urtarrilaren 9an, Jauregi inguruan eta kanposantu ondotik, sute izugarriak izan
ziren, inguruko belagietan.

HAUR ETA GAZTETXOEK EGINAK

Ziber liburutegiko eskulanak salgai
jartzen dituzte igandetan plazan
TTIPI-TTAPA

Ziber liburutegiko haur eta gaztetxoak, esku-
lan ezberdinak egiten ari dira, eta horietatik ba-
tzuk, egiten duten dendan erosteko aukera da-
go. Egindako eskulanak, belarritakoak, pultse-
rak, liburuxkak...

Hurbildu zaitezte igandeetan plazara, auke-
ra paregabeak izango dituzue ziberliburutegian
egindako gauzak erosteko!!

ARGAZKIAK: IZASKUN G.T.
Abeslari taldea, eliz aterpean eta komentuan.

ARGAZKIAK: IZASKUN G.T.
Ziber liburutegian egindako eskulanetako batzuk.



Leher dadila besta!
Inauteri haizeakastinduditudagoenekoAniz,EratsunetaElgorriaga.Urtarrilekoazken
asteburuan Leitza, Berroeta, Sunbilla, Ituren, Aurtitz eta Zubietaraino ailegatuko da
bestaren ufada eta segidan Aresora. Egitarauak antolatuta, mozorroak, gurdiak eta
joareak prest, besta lehertzea bertzerik ez da falta.

Joareek esnatuko dute lu-
rra, mozorroekzirikatubaz-
terrak, eskean aterako di-

ra batzuk eta gurdi apainen gai-
nean bertzeak... Hamaika mo-
du inauteriak, ihauteak, iñaute-
riakedo ihoteakospatzeko. Izen
desberdina izateaz gain, besta
bizitzekomoduaereberexiabai-
ta herri bakoitzean.
Badiraurtetikurteramantentzen
diren ohiturak: usadio zaharrak
batzuk, berriagoak bertzeak.
Hala, Ituren, Zubieta eta Aur-
titz joareen erritmoan lotuko
dira; txaranga, akordeoi edo
txistuarendoinuanetxez etxe

eskean ibiliko dira Sunbilla eta
Leitzanetakarrozadesfileezere
gozatzekoaukera izanenda. Mo-

zorroak soineanparatukodituz-
teherritar etabisitariek.Lau tra-
pu zahar hartuta batzuk, erosi
edoberriaegindabertzeek... iru-
dimena izanen da muga baka-
rra.
Heldu da eromena, leher dadi-
la besta!

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
ETA IÑIGO TERRADILLOS
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ILBELTZAK 25, larunbata
14:00etanAurreraelkarteanbazkaria iza-
nen da eskean ibiliko direnentzat. 16:00
aldera trikitilari, gaitero eta txistulariz la-
gundurik, egitaraua banatzen eta eskean
hasiko dira mozorroak herriko etxeetan.

ILBELTZAK 26, igandea
12:00atsaureakplazatikaterakodirakale-
jiran Incansables txarangarekinetagurdiak
industrialdetik. Etxeko txikienek txu-txu
trenean ibiltzekoaukeraizanenduteeguer-
di eta arratsaldean. 14:30 atsauretuek
bazkaria izanen dute eskolako jangelan
eta 18:00 Incansables txarangak lagundu-
ta, kalejira abiatuko da eskolatik. 19:00
Orkesta gizonaren emanaldia.

ILBELTZAK 27, astelehena
09:00etan gazteak elkartuko dira Aurre-
ra parean Gorriztaran,Arkixkil, Sakulu eta
Erreka auzoetara eskean joateko. Base-
rrietan dabiltzan bitartean, herrian,17:00
umeen kalejira izanen da.Ondoren txo-
kolatada eta goxokiak banatuko dizkiete.
Iluntzean eta gaueanOrkesta gizonaren
emanaldia izanen da plazan.

ILBELTZAK 28, asteartea
09:30ean dute hitzordua mozorroek Era-
sote auzora abiatzeko eskean. Goizean
eta arratsaldean puzgarriak eta jokoak
izanen dira haurrentzat. 18:30 aldera
Atsaureen kalejira musikaz lagunduta.
Ondoren musika izanen da plazan.

LEITZAKO IHOTEAK | Ilbeltzaren 25, 26, 27 eta 28a

EGITARAUA

ARGAZKIAK: ARTXIBOKOA ETA IÑIGO TERRADILLOS
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Iñigo SAGASTIBELTZA ARREGI | Leitzako gaztea

«Lau trapu eta lotsak ahaztea
nahikoak dira ongi pasatzeko»
Larunbatean lagun arteko afari batekin hasiko ditu Iñigok ihoteak. Noiz etxeratuko den,
ordea, ezin jakin «egunak ongi argituta, karrozak irteten diren garaian oraindik etxeratze-
ko presarik gabe» ibili ohi baita. Astelehenean eskean aterako da eta asteartez, berak
hartuko ditu baserrian eskean dabiltzan lagunak. Bertsoetarako beta ere izanen du egun
hauetan, «barrua bero eta besta giroan, bertsolari inprobisatuak ez baitira falta» izaten.

Nola bizi dituzu ihoteak?
Urte guztian zehar itxurak mantentzen pasa
ondoren, beste guztia atzean utzi eta lagun
arteanongipasatzekoegunakizatendira,ileak
orraztu gabe ibilita ere lasai… Adin des-
berdinetakojendeaelkartzengarabestan,ma-
haiarenbueltanetagiroederranagusitzenda.
Larunbat gauean ateratzen naiz lehenengoz,
kuadrilakoekin afaldu eta atsauretuta besta
egiten dugu. Igande goizean desfilea izaten
da eta hor ez dugu guk parte hartzen, nahiz
eta batzuetan desfileak kalean harrapatzen
gaituen,oraindiketxeratugabe.Etaastelehen
eta asteartean berriz, eskean ibiltzen gara.
Giroa eta barrua bero eskean?
Egun politak izaten dira oso, egunez egiten
denbesta.Goizekobederatzietanplazanbil-
du eta iluntzeko zortziak pasata hasten gara
herrira gerturatzeko asmotan, baina beti
luzatu ohi da. Baserriz baserri ibiltzen gara,
ateak irekitzen dizkigute eta jan edana eskaini. Barrua beteta bero bero eginda iristen
gara herrira. Bertso, kopla, kantu zahar eta txarangaren erritmoan dantzek ere ez dute
hutsik egiten.
Atsaureak erosita edo etxean eginda?
Pelukaren bat jantzi, lau trapu zahar hartu eta kalera. Iaz Julian Iantziz atsauretu nintzen
eta gona motz bat jantzi, umetako raketa bat hartu eta tenistataz atera nintzen. Aurten-
goa ere pentsatuta dut,neronek eta besteek ere nahiko par egingo dugula esango nuke…
Ihoteen ondotik zer?
Bizikletan ibili, mendian bueltaren bat eman eta ahal dela deskantsatu, lasai egon erre-
kuperatzeko. Baina beste inauteriak ere iristen dira eta hara ere buelta egiten dugu…

UTZITAKO ARGAZKIA
Iñigo Sagastibeltza, iaz Julian Iantziren
gisara atsauretuta.
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ILBELTZAK 24, ortzirala
09:00etan gazteek gosariaAriztigain kan-
pinean. Ondotik 2 taldetan banatu eta ba-
serrietara joanen dira, Modesto eta Jose
Angel akordeoilariekin.Bazkaria Ixtola eta
Exkernekobordan. 17:00/20:30ean herri-
ko haurrentzako txokolate beroa eta dis-
ko jaia frontoian, Guraso Elkarteak antola-
tuta. 21:30ean eskean dabiltzanen afaria
Itturburun.GaueanEmakumeenafariaUli-
beltzakElkartean (sarrerakurtarrilaren18an
salgai). Afal ondotik sorpresa izanen da.

ILBELTZAK 25, larunbata
10:00etan Bustitz ostatuan gosaldu ondo-
tik gazteak eskean ibiliko dira Beñat akor-
deoilariarekin.Ondotikbazkariaeginendu-
te Fondan. 17:00/21:00etan umeentzako
berendua eta disko-jaia Ulibeltzak Elkar-
tean. Gauean gazteek afaria Elortxurin.

ILBELTZAK 26, igandea
11:00etan karrozen desfilea opilak, gaz-
tainak, hezur salda, tortilla eta ardoa ba-
natuko ditu Ulibeltzak Elkarteak ikusleen
artean. Desfilea bukatzerakoan zozketa:
zerria eta bildotsa.14:30ean bazkaria Uli-
beltzakElkartean.DantzaldiaSantxotenaren
eskutik.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Giro bikaina izanen da aurten ere Sunbillan.

SUNBILLAKO INAUTERIAK | Ilbeltzaren 24, 25 eta 26a

EGITARAUA
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Karmentxu ANZIZAR | Sunbillako emakumea

«Gorputzak eskatzen didan
arte segituko dut inauterietan»
20 bat urte daramatza emakumeen afarira joaten eta karroza desfilean tortillak banatzen

Sunbildar gehienentzat bezala, bereziak dira inauteriak Karmentxu Anzizarrentzat ere.
«Inauteriak inauteriak dira. Pila bat gustatzen zaizkit». Halaxe onartu digu. Ez du
etxean gelditzen asmorik izaten, eta erran digunez, «gorputzak eskatzendidanarte se-
gituko dut inauterietan ateratzen». Ortziraletik igandera, inauterietako hiru egunez
gozatzen du, baina ortziraleko emakumeen afaria du gustu-
koena: «afaria baino bi ordu lehenagotik koadrila ba-
jera batean elkartzen gara.Mozorroak jauntzi, pin-
txoak jan eta poteatzera ateratzen gara». Urteroko
hitzordua dute Karmentxuk eta bere lagunek, hogei urte
inguruz huts egin ez dutena. Halere, aitortu digu «urtetik
urtera guttiago garela. Joan den urtean bederatzi ginen
eta aurten sei bakarrik izanen gara». Aurtengo afarirako mo-
zorroaereprestomendutebainaezdugu jakiterik lortu,«sekre-
tuan utziko dugula» erran baitugu. Dena den, musika lagun
dutela,umoretsuaterakodirelahori iaseguruada:«musikarekin
ateratzea gustatzen zaigu, zerbait alaia. Joan den urtean
ez ginen musikarekin atera eta arrunt motel egondu gi-
nen. Saltsa gustatzen zaigu eta musika behar dugu».
Larunbatarekin ere ateratzen dira: «hamabi-hamalau
bikote elkartzen gara eta afaltzera joaten gara».
Eta igandean, berriz, tortillak banatzera. Ulibeltzak
Elkarteak salda, tortilla, opila, gaztainak eta ardoa
banatzenditumusutrukjendeartean,
eta hantxe izaten da Karmentxu
esku bat botatzen. Hogei bat urte
izanenomenditukarrozantortillakbana-
tzen, eta azaldu digunez, «saltsa hori
gustatzen zait». 1.400 arraultzaren tortillak eta 110-120 ogi banatzen dituzte, eta halere,
aski ez, ibilbidea akitu baino lehen deus gabe gelditzen direla kontatu baitigu Karmen-
txuk. Gaur egun ez dute garai batean bezala trikitilari edo txarangarik izaten beraien ka-
rrozainguruan,bainaberaieknahikoakbadiraongipasatzeko:«gukguregiroamuntatzen
dugu». Eta halaxe izanen da aurten ere. Karmentxuk inauteriak bizi dituela erakutsi digu,
etagainera,berakaipatudigu, «gogoadudanbitarteanezdiotadinari erebegiratuko».

Karmetxu Anzizar tortillak banatzen.
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ILBELTZAK 27, astelehena
Goizean Zubietako joaldunek, mozorro
etakarrozek lagunduta,bisitaeginendie-
te aurtiztarrei lehenik. Herriari bira eman
eta salda beroa hartu ondotik Iturenera
joanen dira. Lasagako Zarandia parean,
Iturengo joaldunekin elkartu eta herrian
barnabueltaemanendute.Joaldunekape-
ritiboa hartzen duten bitartean, Iturengo
plazan karroza bakoitzak etamozorroek
beren ikuskizuna eginen dute, joaldunek
uxatu baino lehen.

ILBELTZAK 28, asteartea
Goizean Ituren eta Aurtizko joaldunek bi-
sita bueltatuko diete zubietarrei, batzuen
ustez natura ernatzeko eta uzta berri eta
ugariakematekoegitendenohiturarieutsiz.

ILBELTZAK 29, asteazkena
Zubietan egun hau izaten da inauterie-
tako azken eguna. Eguerdian bazkaldu
ondotik kontuak egiten dira. Ondotik joa-
reak jarri eta Aurtitz eta Iturendarrei az-
ken bisita egiten zaie ilunabarrean. Aur-
tiztar eta iturendarrek asteazkenean

bazkaldu eta arratsaldean etxez etxe ibil-
iko dira joare eta trikitilariekin. Ondotik
afariak izanen dira elkarteetan.

OTSAILAK 1 eta 2,
larunbata eta igandea
Kontuen eguna da Iturenen inauterietako
azkena.Egunhorretanezda joarerik jotzen.
Inauteriak akitu eta hurrengo larunbatean
egin ohi da Iturenen,etaAurtizen igandean.
Iturenenbazkaria izanenduteHerrikoEtxe-
ko ganbaran. Bazkaldu aitzinetik herriko
dantzarien saioa eta bertsolariak eta aiz-
kora apustua izanen dira herriko plazan.
Bazkaldu ondotik dantzaldia eta kontuen
afaria. Aurtizen xaharren afaria eginen du-
te igandean.

EGITARAUA

ITUREN, AURTITZ ETA ZUBIETAKO INAUTERIAK
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Eneritz AIOROA | Aurtizko gaztea

«Joaldun batek adina disfrutatu
nuen hartza paratuta»
Betidanik burutan zuen ideia gauzatu eta hartza paratu zuen iaz lehenengoz.«Esperien-
tzia hagitz polita» izan zela dio,bere zailtasunak badituela aitortzen duen arren.«Gogo-
rra da pisu handia duelako jantziak, adarrek ere karga dute eta aurpegian kareta
daramazu. Gainera oso osorik larruzkoa da eta horrek bero handia botatzen du».
Baina gustUko lekuan aldaparik ez eta «joareen artean desfilatzeko aukera izateak
besteguztiarigarrantziakentzendio»gaineratudigu.
Inauterizalea da oso eta «egun horietan herri osoak
familia handi bat osatzeak» bihurtzen ditu bere uste-
tan Aurtizko inauteriak berezi. Astelehen eta asteartea
diragustokoendituenegunak, «oilo larrutan» paratzen
zaiolako azala joaldun bat ikusten duenean. Mozo-
rrotzeko ohitura ere badu, «normalean azken ordu-
an trapu batzuk jantzita». Inauteriak eguneko besta
direladio,«arratsaegunekoarenluzapenaizatenda,
goizean goizetik gosariarekin hasi, joareak,mozorroak, bazkaria... horrek du xar-
ma». Aurtengoak ate joka, galdera bat utzi digu airean, ez digu aurreratu mozorroa edo
hartza eramanen duen soinean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Iaz hartzaz mozorrotua, joaldunekin, besta giroan... ederki gozatu zuen Eneritzek.

«Herri osoak familia
handibatosatzendugu
inauterietan, horrek
egiten ditu berezi».
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EZKURRA

256 eta 200
kiloko bi txerri
hil zituzten
Barranka
ostatuan

Fernando ETXEBERRIA
Aspaldiko ohiturari

eutsiz, herriko zenbait
familiek txerria hiltzen
hasiduteurtea.Zehazki,
urtarrilaren 13an, aste-
lehenarekin, bi txerri hil
zituztenBarrankaosta-
tuko nagusiek, bat 256
kilokoa eta bestea 200
kilokoa.

Festa goizeko 8:30
aldera hasi zen, euri fi-

narenazpian.Zerriakhil
ondotik sua piztu zen,
erreetagarbitzeko.Ka-
nalean ireki etagero, le-
geakagintzenduenmo-
duan,animali bakoitza-
ren zatitxo bat eraman
zen Leitzako albaitero-
ak aztertzeko. Hamar-
rak aldera geldialditxo
bat egin zuten, emaku-
meek prestatutakoa
dastatzeko. Izan ere,
txerribodatan zerri-
hiltzailearen eta la-
guntzaileen lana gorai-
patzen da, baina lanik
gogorrena eta isilena
emakumeek egin ohi
dute, sukaldean odola
nahastuz,odolkiakegi-

nezeta lehenbizikopus-
kekingosariaprestatuz.
Barrenak atera eta zu-
tikako posturan jarri zi-
tuzten txerriak, berriz
ere jangelara bildu bai-
no lehen. Beste urtee-
tan, arratsaldez zatitu
egiten zituzten txerriak

eta berriz ere afaldu eta
ordu txikiak arte muse-
an ematen zuten gaua.
Aurten ez dute afaririk
egin.

Jubilatuen jaia
Otsa i l a ren 16an

Ezkurrako jubilatuekur-

teroko jaiaospatukodu-
te. Eguerdiko 12etan
meza nagusia izango
dutePatxi etaJaimeren
oroimenez eta 14etan
bazkariaBarrankaosta-
tuan. Izena emateko
epea otsailaren 10ean
bukatuko da.

GIZARTEA � URTARRILAREN 13AN

Txerribodarekin
hasi da urtea

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Txerria erre eta garbitzen, goizeko gosari txikia egin aurretik.

Izen-emate
epeekin adi
ibiltzeko abisua
eman dute

Fernando ETXEBERRIA
Eskualdekoordezka-

rien bilera egin ondotik,
Arkupeakelkarteko9.bo-
letina kalean da eta da-
tozten sei hilabeteei da-
gokion informazioa bil-
tzen da bertan.

Uztaila bitartean, 22
bidaia egitea aurreikus-

tendute eta urterokohi-
tzordu bihurtu diren ir-
teerei, berriak ere gehi-
tuzaizkie.Tartean,Ordi-
ziko feria edo Valentzia-
ko fallak ikustera joango
dira. Hain zuzen, Valen-
tziara sasoi horretan tu-
ristaaskojoatendirenez,
lotarako lekua hartzeko
arazorik ez izateko izen-
emate datak aurreratu
dituzte.Urtarrilaren 20,
21 eta 22an eman be-
harko dute izena intere-
satuek.

Euskal Herritik kan-
pora joateko aukera ere
izanenda:Praga,Buda-
pest,VienaedotaArgen-
tinara bidaiak egitekoak
baitira.

Elkartearenegunaere
ospatuko dute eskual-
dekoherriaunitzetaneta
bazkalondoan ohikoak
diren mus txapelketak
jokatukodira.Muslariho-
berenakHondarribianjo-

katuko den eskualdeko
finalean lehiatuz.

Mendizale eta kirola-
rienentzat ere bada au-
kera. Piriniotara irteera
etaSantiagoBideaosa-
tzeko faltadenzatiaegi-
tekoaukeraemanenzaio
nahiduenari.Honening-
uruko bilera otsailaren
18an antolatu dute.

Pentsioenorainaketa
etorkizunak kezka so-

rrarazten duela ikusita,
‘Pentsioak:egiaketage-
zurrak’ hitzaldiak anto-
latu dituzte.

Bertzalde, iazkoikas-
taroakmantendueta in-
gelesa,argazkilaritza,al-
tzarienberritze laneneta
udaberriko loreen in-
gurukoikastaroakeskai-
niko dira. Izen ematea
urtarrilaren 31 baino le-
hen egin behar da.

GIZARTEA � 9.BOLETINA KALEAN

Urte berrian ere
eskaintza zabala
dago eskura

ARKUPEAK

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko zuzendaritza batzordea, azken bileran.
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2012ko
abenduan baino
30 gehiago eta
2011ko urte
bukaeran baino
197 gehiago
dira

TTIPI-TTAPA
2013. urte bukaeran

1.397 langabetuzeuden
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izenemanak,
azaroko kopuru bera.
Baina azken hiru urte
bukaerak ikusiz,2012an
baino 30 langabetu ge-
hiagodaudeeta2011an
baino 197 gehiago eta
2010an baino 267 ge-
hiago.

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean

642 lagundaude langa-
bezian, azaroan baino
16 gehiago. Adin tarte
horretako emakumeen
artean 615 langabetu
daude, azaroan baino
13guttiago.25urtezbe-
heitiko gizasemeen ar-
tean bi lagun guttiago
daude langabezian, 84
lagun,etaadin tarteho-
rretakoemakumeenar-
tean azaroan baino
langabetu guttiago da-
go, 56 denera.

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe ge-
hien izaten,bainaaben-
duan hamar guttiago
daude, 936tik 926 lan-
gabetura pasatuz. In-
dustria arloanere4 lan-
gabetuguttiagodaude,
233 denera. Eraikun-
tzan, aldiz, 6 langabetu
gehiago daude, 151.
Nekazaritzan 28 lagu-

netan mantentzen da
langabetu kopurua, eta
aitzinetik lanik egin ez
dutenen artean 59 la-
gun daude langabezi-
an, azaroanbaino8ge-
hiago.

2013 ERE URTE BELTZA
2012. urtea 1.367 lan-

gabeturekinbukatuon-
dotik, 2013ko urtarrila
benetan ilbeltza izanzen
eta 133 lagun gehiago
izan ziren langabezian
eskualdean, 1.500eko
kopurura ailegatuz le-
hen aldiz. Otsailean
1.536ra igo zen (+36);
martxoan1.521era jau-

tsi zen (-15); apirilean
1.471 (-50); maiatzean
1.405 (-66); ekainean
1.356 (-49); uztailean
1.331 (-25); abuztuan
1.334(+3); irailean1.342
(+8); urrian 1.367 (+25);
azaroan1.397 (+30)eta
abenduan kopuru ber-
dina.

LANGABEZIA � AZAROKO KOPURUA BERA

1.397
langabeturekin
bukatu da urtea

LANA

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2013ko abendua

Herria
Populazioa

2013
Lanik gabe

guztira
Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?

EZ BAI
ARANO 120 5 2 3
ARANTZA 634 16 7 9
ARESO 271 10 5 5
BAZTAN 7.974 351 161 190
BEINTZA-LABAIEN 240 13 9 4
BERA 3.829 196 81 115
BERTIZARANA 614 48 26 22
DONAMARIA 437 28 16 12
DONEZTEBE 1.681 119 72 47
ELGORRIAGA 225 19 9 10
ERATSUN 159 11 8 3
ETXALAR 829 44 19 25
EZKURRA 151 8 2 6
GOIZUETA 763 43 19 24
IGANTZI 627 24 10 14
ITUREN 513 30 11 19
LEITZA 2.889 157 72 85
LESAKA 2.784 160 76 84
OIZ 144 12 4 8
SALDIAS 114 14 5 9
SUNBILLA 627 45 16 29
URDAZUBI 380 8 4 4
URROZ 181 6 1 5
ZUBIETA 316 18 11 7
ZUGARRAMURDI 220 12 4 8
Denetara 26.722 1.397 (%46,53) 650 (%53,47) 757



600 lagunek
bete zuten
pilotalekua
Umore Onak
antolatutako
ekitaldian

TTIPI-TTAPA
Omenaldibikainaes-

kaini zioten Asier Olai-
zolari Goizuetan urta-
rrilaren 4an eta 600 bat
lagunek lepo bete zu-
tenpilotalekua.Hainbat
ekitaldihunkigarri anto-
latu zituen Umore Ona
elkarteak 17 urtez pun-

ta-puntakopilotari pro-
fesionala izandenarieta
hemendik aurrera ere,
Garferekin jokatukodu-
en aurrelariari goraza-
rre egiteko.

UmoreOnaelkartea-
ren izeneanUnaiMiran-
dak, Udalaren izenean
Izaskun Bakerok eta
koadrilaren izenean Iñi-
go Apezetxeak sariak
eman zizkioten, baina
horretaz gain, osaba-
izeba eta lehengusuek
Aurreskuadantzatuzio-
teneta Irai ilobaetaMa-
ren eta Amets seme-
alabak ageri direneko
erretrato bat ere eman

zion ilobak berak. Asi-
erOlaizolariburuzkobi-
deo bat ere proiektatu
zuten. Ondoren, Unai
Apeztegiaaurtiztarra la-
gun zuelapilotapartida
jokatuzuen IñakiOtxan-
dorena oronoztarra eta
Juantxo Kokaren kon-
tra. Urtetan elkarren la-
gun eta arerio izan zi-
renkantxetan,baina la-
gun handiak ziren eta
dira kantxetatik kanpo.
Baina kantxan lagunik
ezdenarenerakusgarri,
Kokak eta Otxandore-
nak irabazizietenomen-

duari eta Apeztegiari,
20-22.

Uneberezia bizi izan
zuenondorenAsierOlai-

zolakUmoreOnaelkar-
tean egindako afarian
etagaua luze joanomen
zen.
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GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 4AN

Omenaldi
handia egin
diote Asier
Olaizolari

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Errege Kabalgatarekin bukatu dira Eguberrietako ospakizunak
Ohiturari eutsiz, Olentzero, urtezahar eta Eguberrietako gainerako ospakizunei
bukaera emateko Erregeak etorri ziren Goizuetara ere. Herrian barna ibili on-
dotik, frontoian banatu zituzten muxuak eta lehen opariak. Gero, etxean gehia-
go ere izan zituzten neska-mutikoek.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Asierri egindako pasilloa eta dantzatutako aurreskua.

Mendi
bueltaren
ondotik
bazkaria izanen
dute elkartean

TTIPI-TTAPA
Umore Ona elkarte-

ak antolatutako zortzi-
garrenmendibueltaur-
tarrilaren 26an eginen
da. Oraingoan, ibilbide
megalitikoa eginen du-

te eta igande goizeko
9etanplazatikabiatuta,
Martitxebe,Altzanburu,
Añone, Errekaleku, Ur-
garata eta Montefrion
barna igaro ondotik,
berriz ere herrira buel-
tatuko dira. Ondoren,
mendizaleentzakobaz-
karia izanen da Umore
Ona elkartean. Izena
emateko zerrenda el-
karteandagoeta15eu-
roordaindubeharkoda
bazkariaren truke.

GIZARTEA � URTARRILAREN 26AN

Ibilaldi megalitikoa
prestatu du
Umore Onak
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ARESO

OSPAKIZUNAK � EGUN BAT GUTXIAGO

Urtarrilaren 31n
eta otsailaren
1ean ospatuko
dira inauteriak
Igandea
deskantsu
eguna izango
dela erabaki
da, baina
ostiral eta
larunbatean
nahiko ekintza
prestatu dituzte

Juana Mari SAIZAR
Otsailarenaurreneko

asteburuan festa giroa
izango da herrian berri-
ro ere, izan ere urtarrila-
ren 31n eta otsailaren
1eanospatukodirainau-

teriakherrian.Jendeaes-
kean ibiltzera ateratzera
animatzen dute anto-
latzaileek eta noski bai-
taetxeakapaintzeraere.
Aurtengoan igandea
deskantsu eguna izan-
godelaerabakidutehe-
rritarrekbainaostiralean
eta larunbatean nahiko
ekintzabadaudeherrian
denentzatberazaukera-
tu mozorroa eta guztiak
festara!

OSTIRALA, URTARRILAK 1
• 15:30ean Eskolatik
haurrak kalejiran ate-
rako dira.

• 16:30ean Arratsalde-
koa egongo da hau-

rrentzat.
•18:00etan Herriko es-
kea egingo da, herri-
targuztiakgonbidatu-
tadaudepartehartze-
ra.

• 21:00 Lagun Arteko-
ek afaria egingo dute

• 21:30 Euskal Herriko
Mus txapelketaPake-
Tokin.

LARUNBATA, OTSAILAK 1
• 10:00etan eskea ba-
serrietan.

• 17:00etan Karrozen

desfilea.
•18:00etanMusikapla-
zan.

• 20:00etan Antzerkia.
• 21:30ean Afaria Pa-
ke-Tokin.

•23:00etanMusikaPa-
ke-Tokin.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Errege Magoek urteroko bisita egin dute
Urteroko legeari jarraituz errege magoak bisitan etorri zaizkigu. Urtarrilaren 5ean
arratsaldean laurak aldera herriko umeak herrian barrena zintzarriak gogor astin-
tzen aritu ziren erregeei bidea argi erakutsi nahian eta ondoren erregemagoak eta
bere laguntzaileak etxez etxe ibili ziren umeek eskatutako opariak banatzen. Ho-
ri bai, bakoitzari dagokion adinako oparia banatu zioten, urtean zehar egindako
meritu eta gaixtakerien arabera. Hala ere, badirudi Aresoarrak zintzo portatu izan-
go direla opariz beteak iritsi baitziren erregeak.
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LEITZA

Udalak
herriaren
subiranotasuna
defendatzen
segiko duela
adierazi du

JM BARRIOLA
2012ko abuztuaren

16an hasi zen Leitzan
EspainiakoBanderaren
auzia, hain zuzen, Es-
painako Gobernuak
Udalari Espainako iku-
rra udaletxean jarri be-
harra zuela jakinarazi
zionean. Udalak, «Lei-
tzarren gehiengo zaba-
larensentimentuenaur-
kako erabakia» zela ar-
gudiatuta, eskaera ez
du bete. Horren ondo-
riozprozesu judizialean
sartu zen afera eta da-
goenekoerrekurtsoau-
kera guztiak agortu di-
ra.Auziahasietahama-
sei hilabetera, Leitzako
udaletxeanbanderaes-
painarra jartzea inpo-
satzen eta behartzen
duensententzi irmoa iri-
tsi da. Honen gaineko
bandoakaleratuduuda-
lak eta bertan azaltzen
denez, bandera uda-
letxean jarriko ez balitz
alkatearenaurkakopro-
zedura penalak hasiko
lirateke.Udalak inposa-
keta horren kontra egin
du deialdia, «gure he-
rriaren subiranotasuna
defendatzen eta bide
horretan lanean jarrai-
tuko dutela» adieraziz
eta «leitzar guztiak gu-
reherriaren,EuskalHe-
rriaren,nortasunaadie-
razten eta defendatzen
segitzera animatu» di-
tu.

2014KO AURREKONTUAK
AHO BATEZ ONARTUAK

Abenduaren 27an
egin zen batzarrean
Udalak 2014ko aurre-
kontuakahobatezonar-
tu zituen, talde guztien
aldeko bozkekin. Aur-
ten, 2.348.655 euroko
aurrekontua izanen da
etazatirikhandienaohi-
kogastuakordaintzeko
ierabilikoda,gehienbat
eragile sozial eta zerbi-
tzu publiko ezberdinen
beharrei aurre egiteko
bideratuko da dirua.
Udalakorainartekozer-
bitzuak eta laguntzak

mantentzen segitzeko
apustua egin du. Hala,
2013 urtean hartutako
konpromezuezberdinei
eustea erabaki du, he-
rri mailako eragileekin
nahiz Euskal Herri mai-
lakogarapenerakoera-
gileekin lanean segiz.
NafarroakoGobernuko
azpiegituretarako plan
berririkezdagoenez, in-
bertsioetarako ez dela
diru askorik gelditzen
azaldudute.Aurreikus-
ten diren inbertsio na-
gusiakhauekdira:Men-
di eta larreetan 62.000
euro; UE-50 urbaniza-

zioan 52.000 euro eta
Ibero inguruak lantzeko
19.000 euro. Horretaz
gain Udalak, PPk onar-
tutako Tokiko Adminis-
trazioa Arrazionaliza-
tzekoeta iraunarazteko
Lege Egitasmoaren
edukia aho batez erre-
fuxatuzuen,Bildu,UPN
eta DNEren bozkekin.
Aldi bereanNafarroako
Tokiko Entitateen be-
rrantolaketa lantzeko
osatu den ponentzian
parte hartzeko bideak
ezar daitezela eskatu
zuten, finantziazio itu-
rriak argituz.

POLITIKA � BANDERAREN AUZIA

Espainiar bandera jartzera behartzen
duen sententzia jaso du Udalak

ARGAZKIA: ARANTZA IPARRAGIRRE

EHko mendi erronkaren laguntzaileek ibilbidea egin dute
2013ko ekainaren 1ean ospatu zen lehenengoz Euskal Herriko Mendi Erronka
eta laisterketa gure herritik abiatu eta bertan bukatu zen. 500 lasterkariren par-
te hartzeaz gain, herritar pila batek eman zuen laguntza behar beharrezkoa izan
zen. Antolakuntza lan horietan aritu zirenak elkartu eta abenduan elkartu eta
mendi erronkako ibilbidea egin dute, 65 kilometroko bidea alegia. Egun baka-
rrerako gehiegixko eta lau etapatan egin dute bide hori, abenduko lau astebu-
rutan. Azkenekoz abenduaren 28an eta mendi bueltaz gain, bazkaria eta ar-
gazki emanaldia antolatu zituzten, egindako irteera guztietan ateratako argazki-
ak elkarrekin ikusiz. Guztira 60 herritarrek parte hartu zuten eta jakinarazi du-
tenez, argazki horiek berak, ikusgai jarriko dira Mendibil mendi taldearen blo-
gean. Horretaz gain, aurtengo EHME antolatzen ere hasiak dira dagoeneko.
Maiatzaren 31an egitea aurre ikusten da lasterketa, jadanik izen emateko epea
zabalik dago eta dirudienez, 400 bat pertsonak izena eman dute dagoeneko.

EH mus txapelke-
tako finalistak
Abenduaneta ilbeltza-
ren haseran jokatu zi-
renEuskalHerrikomus
txapelketako herriko
kanporaketak Torrea,
Peritza eta Atekabel-
tzen. Ilbeltzaren 4an
burutu zen finala To-
rrean eta sailkatutako
lehenengohirubikote-
ek herrialdeko kanpo-
raketarako txartelaes-
kuratu dute. Iruñeko
ArranoElkarteanotsai-
laren 15ean jokatuko
denpartidanEgoiBen-
goetxea eta Galindo,
Josetxo Zabaleta eta
AsunBetelu etaKoldo
LeitzaetaGotzonAra-
mendia izanendira.Fi-
nal handia Heletan jo-
katuko damartxoaren
8an.

Plazaolaren 100.
urteurrena
Duela 100 urte, ilbel-
tzaren 19an egin zen
Plazaola trenaren inau-
gurazio ofiziala. Urteu-
rrenaospatuetaPlazao-
la partzuergo turistiko-
ak 20 urte bete dituela
ospatzeko, bilkura be-
reziaeginzenLekunbe-
rrikogeltokian.1953.ur-
tera arte Iruñea eta Do-
nostia lotuzituenbidea,
egun, naturbideederra
bilakatuda.Plazaolatu-
rismo partzuergoa,
berrindartzeprozesuba-
tean murgildurik dago:
besteak beste, webgu-
ne berria lantzen ari di-
ra eta urteurrena apro-
betxatuz urtean zehar
ekimenbereziakerebu-
rutuko dituzte.

� FLASH
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GIZARTEA � 2013. URTEKO KONTUAK

Elizondoko
Herriko Etxeak
27.545 euroko
irabaziekin
akitu du urtea
Ohitura betez,
Errege Egunean
eman zuten
alkate eta
kargodunek
kontuen berri

TTIPI-TTAPA
Elizondoko herriak

27.545euroko irabazie-
kinkitatuzuen2013.ur-
tea, Errege Eguneko
batzarreanMikelSobri-
no alkateak eta Xabier
Torres eta Luis Mari
Laurnagarai kargodu-

nek emandako kontu-
en arabera. Lehendik
11.506,57 euro zituela
kontuan hartuz, Elizon-
doko herriaren saldoa
39.051,96 eurokoa da.

Iazko diru sarrerak
148.857,13 eurokoak
izanzirenbitartean,gas-
tuak 121.311,74 euro-
koak izan ziren.

Diru-sarrerarik han-
diena, ohikoa denez,
herritarren aportazioa
izan zen (35.684,88 eu-
ro), Santiago bestetan
bildutakoa (25.903 eu-
ro) eta udazkeneko azi-

enda ferianpostuak jar-
tzeagatikkobratzenden
tasa (24.232,40 euro).
Ohikoa ez dena, Ermi-
tegi inguruan oihanbe-
rritze lanak egiteko Eu-
ropa t i k j aso tako
27.106,21eurokodirula-
guntza izan zen. Balle-
koEtxeakere13.377,26
euro eman dizkio Eli-
zondoko herriari.

Gasturik handiena
Santiago besten anto-

l ake ta i zan zen .
57.825,68 euro erabili
ziren bestetan, 2012an
baino 4.000 euro gutia-
go.Auzolaneanegin zi-
ren Ermitegiko oihan-
berritzerako eta bertze
azpiegitura lanetarako
7.941,96euroerabili zi-
ren . Asegu rue tan
5.059,60 euro gastatu
ziren, udazkeneko fe-
rietan 4.783,35 euro,
Orakunde besta anto-

latzen4.564,96euro,El
Pilarreko frontoia eta
instalazioen alokairuan
3.540 euro eta Braulio
Iriarte karrikako espa-
loiakegiten2.186,50eu-
ro.Bertzekopuru ttikia-
goak musika banda,
Baztandarren Biltzarra
edo Txaruta pilota es-
kolarendirulaguntzetan
joan ziren, baita Saha-
rako neska-mutikoen
udako egonaldian ere.

GIZARTEA � URTARRILAREN 13AN

Foruzaingoak
polizi-etxe berria
ireki du Elizondon
Bilduko
ordezkaririk ez
zen izan
inaugurazioan

TTIPI-TTAPA
Elizondoko polizia-

etxe berriaren irekiera-
ekitaldi ofizialaeginzen
urtarrilaren13an,Yolan-
da Barcina Nafarroako
Gobernukopresidentea
buru zela. Bertan, fo-
ruzainekeragin-eremua

osatzen duten 27 uda-
lerriei eta bertan bizi di-
ren 26.000 herritarrei
emango diete arreta.

Baztango Udalak u-
tzitako 4.582,87 metro
koadroko partzela ba-
tean egin dute eraikina,
Erabeta eta Menditurri
karrikenartean.2007tik
Elizondoko Santiago
karrikako lokal batean
Foruzaingoakzituenbu-
legoak ordeztuko ditu.
Obra I.C. Construcción

enpresari esleitu zitza-
ion, eta 1.130.270 eu-
roko kostua izan du.

BILDUK EZ ZUEN PARTE
HARTU

Bilduk,ordea,ekital-
dian parte ez hartzea
erabaki zuen. Prentsa-
ra bidalitako oharrean
ad ie raz i zuenez ,
«2007kootsailaren28an

Elizondoko komisaria
inauguratuzen.Errepre-
sore taldeak ekitaldian
protesta baketsua egi-
teko asmoa zuen gazte
koadrila kolpatu, iden-
tifikatu eta isundu zu-
en. Gazteen asmoa
UPNren polizia politiko
izaera salatzea bertze-
rikezzen».Bildurenus-
tez, «lehenbiziko mo-

mentutikerakutsi zuten
euren benetako jarrera
zein izanenzenetaber-
dinsegitzendu».Komi-
sariaren finantzaketaz,
lehengoan Nafarroako
Gobernuak165.386eu-
ro inbertituzituelaohar-
tarazi du Bilduk eta ho-
netan, «krisi garaian, li-
zitazio kostua 909.500
eurokoa izan da».

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako Gobernuko, inguruko udaletako eta polizietako ordezkariak inaugurazioan.

UTZITAKO ARGAZKIA

BKTko Eguberrietako saskiak badu jabea
BKT eskubaloi taldeak Eguberrietan zozketatutako saskia Elizondoko Maria Pi-
lar Goñirentzat izan da. Eskubaloi taldeko bi jokalari gaztetxok eman zioten.
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200 metro
inguruko
bidexka egin
dute
Mendinuetan

TTIPI-TTAPA
Baztan ikastolara

gan-etorria egiteko bi-
de seguruagoa eta ba-
bestuagoa dute orai
ikasle, guraso eta, oro-
korrean,oinezkoguziek.
200 metro inguruko
bidexka prestatu dute
auzolaneanMendinue-
ta karrikan. Orain arte
errepidebazterretikegin
beharzituztenharat-ho-
natak, ibilgailuetatikhur-
bil. Auzolanaren ondo-
tik, harrizko hesiaren
bertze aldean lur jabe-
ek utzitako lur zatian bi
metrozabalerakobidea
dute. Ikastolaraezezik,
Benito Menni klinikara,
Merkatuzelai urbaniza-
ziora eta Elizondoko
bertze txokoetara ga-
ten ahal da bide horre-
tatik. Erran bezala, ja-
beek lur puxka utzi du-
te Elizondoko herriak,
Baztango Udalaren eta
Baztan IkastolaGuraso

Elkartearen laguntzare-
kinbultzatutakoegitas-
morako. Udalak mate-

riala jarri zuen eta gu-
raso eta herritarrek, la-
na.

Komunikazio eta
heziketaren arteko
lotura

Zer lotura dago ko-
munikaziomoduetahe-
ziketa moduaren arte-
an?Galdera horri eran-
tzuten saitatukodaNa-
hiapsikoterapiazentru-
ko aditua urtarrilaren
23an,ortzegunarratsal-
deko 16:30etik 18:00e-
tara Arraiozko eskolan
eskainiko duen ikasta-
roan. Baztango Udale-
ko Gizarte Zerbitzuek
antolatu dute ekitaldia.

Junta Generalaren
historiaz liburua
argitaratu du
Pedro Mari Esartek

Historia de la Junta
General del Valle de
Baztan. Horixe da Pe-
dro Mari Esarte Munia-
in historialari elizonda-
rrak argitaratu berri du-
en liburuaren izenburua.
500 ale argitaratu ditu
eta izan ditzakeen ira-
baz iak E l i zondoko
herriarentzat izanen
omen direla jakinarazi
duBaztangohistoriala-
riak.

GIZARTEA � UDALAK MATERIALA PARATU ETA JABEEK BEHAR ZEN LUR ZATIA UTZI DUTE

Ikastolarako bide segurua
auzolanean egin dute Elizondon

UTZITAKO ARGAZKIA

Laxoa Elkarteko mila euroak Elizondora
Joan den abenduaren 21ean Paxaka Txapelketa-
ko finala jokatu ondoren Laxoa Elkarteak 1.000 eu-
roko zozketa egin zuen Iruritako Aranabia pilotale-
kuan. Sariduna Mikel Iparragirre elizondarra suer-
tatu zen, bera baitzen 0548 zenbakiaren jabea. Bo-
leto sariduna Joseba Urtasun iruritarrari erosi zion
eta saria Laxoa Elkarteko lehendakariak, Tiburzio
Arraztoak eman zionMikel Iparragirreri Iruritako pi-
lotalekuan.

Xaloa Telebista
bersintonizatu
Xaloa Telebista LTDko
38. Kanalean bersin-
tonizatu behar da. Al-
daketahonek lizentzia
jaso izanari erantzuten
dio. Litekeena da Xa-
loa Telebista ikus zite-
keen etxeetan seina-
leagaldu izana, beraz,
ikustensegitunahi iza-
nez gero, etxe bakoi-
tzak LTD kanalak ber-
sintonizatubeharkodi-
tu. Telebista-hargailu-
an “automatikoki sin-
tonizatu” aukera mar-
txan jarriz egin daite-
ke bersintonizazioa
edo manualki sintoni-
zatuz.

UEMAko kide
Baztan, UEMAko kide
izenburupean, arnas-
guneen edo herri eus-
kaldunen gaineko tai-
lerrak eginendira ilbel-
tzaren 28 eta 30ean
Arizkunenean.Udaleko
Euskara Batzordeak
eta Euskalgintzak an-
tolatutako bi saioak
19:00etan hasiko dira.

Mugaldekoak
kontzertuan
UdalekoKulturBatzor-
dearen eskutik Mugal-
dekoak taldeak kon-
tzertuaeskainikoduur-
tarrilaren 26an, igande
arratsaldeko7etatikai-
tzinera Arizkunenean.

� FLASH



Hemezortzi
autokarabana
eta bederatzi
camperrendako
tokia eskainiko
du

TTIPI-TTAPA
2013ko azken Oso-

ko Bilkuran, Baztango
Udalbatzak onartu zu-
enLekarozkoKanpuse-
anautokarabanenapar-
kaleku eta zerbitzugu-
nea instalatzea ahalbi-
detukoduen hirigintza-
hitzarmena. Hirigintza-
hitzarmena Lekarozko
Kanpusarenarduradu-
en CEINekin sinatuko
da, eta horren arabera,
Baztango Udalak bere
kargu hartuko du Kan-
puseko atal batean au-

tokarabanen aparkale-
kua eta zerbitzugunea
egokitzea eta kudea-
tzea.

Zehazkiago,aparka-
leku eta zerbitzugunea
Lekarozkokiroleremua-
ren ondoan kokatuko
da, eta 18 autokaraba-
na eta 9 camperrenda-
ko tokia eskainiko du,
ur gris eta beltzen hus-
tuketa zein ura hartze-
ko instalazioak izanen
direlarik.

Hautatutako tokia
Baztangobihotzeanko-
katzen da, Lekarozko
herrigunetik kilometro
batera, eta Elizondoko
zein Iruritakoherrigune-
tatik kilometro terdira,
azkenbiherrietaratDo-
ne Jakue bidetik joaten
delarik. Izan ere, gunea
Baztango Done Jakue
bidearenondo-ondoan

dago, eta etorkizun ba-
tean, Bidasoako Bide
Berdearenazkentartea-
renaldeangeratukoda.
Areago, Lekarozko au-
tokarabanen aparkale-
kutik 4 euskal hiriburu
bisitatzeko parada da-
go60kilometrokoerra-
dio batean (Donostia,
Iruñea, Baiona eta Do-
nibane Garazi).

Nafarroako iparral-
deko lehen udal auto-
karabanendako apar-
kaleku eta zerbitzugu-
nea izanen den honek
gero eta garrantzi han-
diagoa hartzen ari den
turismo segmento bati
erantzuteaduxede. Izan
ere, gero eta autokara-
banista gehiago pasa-
tzen dira Baztanetik,
batzuk Europako ipa-
rraldetikpenintsula ibe-
rikoaren hegoalderako

bidean, bertze batzuk
bailara eta eskualdea
bisitatzen.Horidelaeta,
turista horiei honelako
azpiegituraeskainita,ur-
teko edozein sasoitan
bailara bisitatzera ani-
matu nahi ditu Baztan-
go Turismo eta Merka-
taritza Zinegotzigoak.

Behin Udalak eta
CEINek hirigintza-hi-
tzarmenasinatuta,apar-
kaleku eta zerbitzugu-
nearen egokitzapen la-
nei ekinen zaie. Helbu-
rua autokarabanenda-
ko gunea Aste Saindua
baino lehen inauguratu
ahal izatea da.
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Gartzaingo lixutegia moldatu dute
Gartzaingo lixutegia moldatu dute. Lana, Baztan-
go Udaleko Enplegu Babestuko langileak eta he -
rriko jendearen artean egin da. Elkalanean eginda-
ko proiektua izan da. Argazkietan ageri da aldake-
ta izugarria.

GIZARTEA � NAFARROAKO IPARRALDEKO LEHENA

Autokarabanendako
aparkalekua eta zerbitzu
gunea eginen da Lekarozen

UTZITAKO ARGAZKIA

Sobrinoren margolana zozketatu dute Xauliko bazkideen artean
Azken 12 urteotan bezala funtzionatu ahal izateko, Xauli adimen desgaitasune-
rako aisialdi klubak zenbait kanpaina martxan jarri ditu dirua eta arazoaren ikus-
pena lortzeko. Jendearen partaidetza zuzena ere eskatu da Xauliren bazkide/la-
gun figura sortuz. Laguntza hau eskertzeko, Tomás Sobrinok emandako mar-
go bat zozketatu da Xauliren bazkideen artean. Zozketa urtarrilaren 5ean egin
zen eta saritutako bazkidea 10 zenbakiduna izan zen, Idoia. Urtarrilaren 11n,
Tomás Sobrino berak margoa eman zion saritua izan zen bazkideari. 

OTSAIL HASIERAKO EKITALDIAK

Baztandarren Biltzarraren 50. 
urtebetetze besta otsailaren 1ean
TTIPI-TTAPA

Otsaileko lehen asteburua kirol eta kultur eki-
taldiz ongi hornitua dator. Otsailaren 1ean, la-
runbatarekin, futbito txapelketako finala jokatu-
ko da kiroldegian eta Baztandarren Biltzarraren
50. urtebetetze besta eginen da Antxitonea trin-
ketean.

Otsailaren 2an, igandean, antzerkiaren txan-
da izanen da Iruritako Damaso Zabalza Gizarte
Bilgunean, Baztago Udaleko Kultura Batzorde-
ak antolatuta. Aitziber Garmendia eta Iker Ga-
lartza aktoreek Ondoko tipoa antzezlana eskai-
niko dute.

Otsailaren 4an, Santa Ageda bezperako ka-
lejira antolatu du Baztandarren Biltzarrak Elizon-
don, 19:00etan hasita. Minbiziaren inguruko la-
guntza taldeak, berriz, bazkari osasuntsuak no-
la prestatu saio praktikoa eginen du otsailaren
5ean, San Fco Javier ikastetxeko sukaldean.
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GIZARTEA � IKASTAROA ABENDUAN

Dinamismo
pertsonaleko
jardunaldietan
parte hartu dute
bederatzi lagunek
Mirentxu
Goienetxe
amaiurtarrak
zuzenduta

Margari eta Koro
Abenduko lau egu-

nez, Dinamismo per -
tsonaleko jardunaldi
batzutan parte hartze-
ko aukera izan zuten Zu-
garramurdiko eta Urda-
zubiko 9 lagunek.

Jardunaldia Miren -
txu Goienetxe amaiur-
tarrak zuzendu zuen, eta
parte harzaileek zioten
interesgarria eta abe-
rasgarria izan dela:  hai-
en artean solas eginez
eta dinamika eta joko
diferenteetan arituz, a -
rras baliagarriak suer-
tatu omen zaizkie egun
horiek. 

Bi herrietako udalek
antolatua zuten Nafa -
r roako  Gobernuko

dirulagun tzarekin, eta
arra kasta ikusita, aur-
ten berriz antolatzea es-
katu behar omen dute.

Barnekiak zikloa
Aintzineko Ttipi-Tta-

pan aipatu bezala, hila-
bete huntan “Barneki-
ak” zikloa hasiko da:

Urtarrilaren 25ean
Joseba Tapiaren azken
diskoaren aurkezpena
eginen da.

Otsailaren 8an Txo-
ri Mugariak emanaldia
eskainiko dute (Maialen
Lujanbiok eta Xabier Er-
kiziak).

Otsailaren 22an: Bo-
let Còsmic, Katalunia-
tik ekarritako emanki-
zun berezi bat izanen
da, trikitixa, musika eta
irudiak uztartzen ditue-
na. Denak ilunabarreko
7etan Museoko Antzo-
kian izanen dira eta sa -
rrera 5 euro ordaindu-
ko da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Jardunaldietan parte hartu zuten batzuk, Mirentxu Goienetxe zuzendariarekin.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Neguko pilota txapelketan Noel eta Klemente irabazle
Neguko pilota txapelketako txapeldunak Noel eta Klemente izan ziren, 40-29
irabazi baitzieten finalean Frantzisko eta Kepari. Ondotik “Arleun” elkartean
ajoa rriero afaria izan zuten.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Nafarroako bertso eskoletako gaztetxoak Graxianako negulekuan
Nafarroako bertso eskoletako 9 eta 14 urte arteko hogeita hamar gaztetxok
Graxiana aterpean eman zuten gan den urteko azken asteburua. Iruñeko Alde
Zaharra, Errotxapea, Sakana, Igantzi, Lesaka eta Berako neska-mutikoek Sor-
ginen Museoa eta lezeak bixitatu zituzten, tribiala marraztu, beraiek egindako
bapateko saioa, afalondoan Saioa Alkaiza eta Oskar Estangarekin bertso-saioa,
tribialean jokatu, frontoian kirol pixko bat egin eta etxera joan ziren.
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Otsailaren 14
eta 15ean
ospatuko da
mozorro besta

Franck DOLOSOR
Eguberri eta urtats

gauaren inguruan ospa-
tu diren besten ondo-
tik, ihauteriak eginen di-
ra orain laster, otsaila-
ren 14 eta 15ean hain
xuxen. Larunbat arra -
tsaldean desfilea egi-
nen da karrika nagusi-
an barna eta gauean
musika kontzertua iza-
nen da Oxtikenean.
Bertzalde, Zirikolatz he -
rriko euskal dantza tal-
dea ere buru belarri ari
da besta hau presta tzen
eta gazteak etxez etxe
ibiliko dira berriz aurten.
Kantu, dantza eta umo-
re ona, ez da deus es-
kas izanen. Hitzorduak
finkatu dituzte otsaila-
ren 8, 9 eta 15ean etxez
etxe ibiltzeko xingar eta
arraultze eskatzen.

Errebirako Añak
90 urte

Errebirako Añak alai-
tasun eta umore ezin

hobean ospatu du be -
rriki bere 90garren ur-
temuga. Horren karie-
tarat herriko ostatu ba-
tean bildu da Añak eta
Mattin Haltza zenak sor-
tu duten familia elga -
rrekin bazkaltzeko eta
"Zorionak zuri!" kanta -
tzeko. Besta hortan izan
da lore, opari eta zon-
bat gauza bitxi oroita-
razteko parada: 90 ur-
tez Añak 32.873 egun,
1.080 hilabete eta 4.697
igande ikusi dituela!

Bertzalde, ondoko
lerroetan ageri dira ur-
tebetetzearen kari kan-
tatuak izan zaizkion
pertsuak. Kopla horiek
gogoratzen dute Aña
Arantzan sortu zela, Na-
farroan, 1924ko urtarri-
laren 11an eta hiru ur-
tetan Senpererat joan
zela bizitzerat familiare-
kin. Añaren gurasoak
eta anai-arrebak: Loren-
zo, Miguel, Koxe Mari,
Frantxixku, Concepcion
eta gazteena Aña bera
Leonen Bordan lehenik
eta gero Kamietan plan-
tatu ziren. Gauza harri-
garria  haurzain zelarik
Miarritzen bonbardake-
taren lekuko xuxena izan

zen 1944ko martxoaren
27an. Ondoko hazilaren
22an Mattin Haltza ze-
narekin ezkondu zen eta
elgarrekin familia sortu
zuten. Laborantzak eta
fedeak gidatu dituzte bi-
en urratsak. 90 urtetan
erretiroaz goxatzen da
orain Aña inguruan fa-
milia duelarik.

GIZARTEA � OSPAKIZUNEZ OSPAKIZUN

Eguberri eta urtats
ospakizunen
ondotik ihauteriak
prestatzen ari dira
herrian

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Errebirako etxeko andere xaharra 90 urte ospatzen ari laugarren belaunaldia inguruan
duela. 

SENPERE

Bota bertsoa
Airea: Iduzki denean

Aspaldikoa da zure sortzea_Arantzan
Nafarro Lapurdi, hobetze esperantzan
Senperen plantatu, biziki laketu, kantuz eta dantzan
Beldurrik ez lanean, ta bizi osoan, azkarki laborantzan 

Mundu bihurria, bonba, nigar, uholde
Jainkoak lagundurik bazoaz bidez bide
Denen laguntzaile, maitasun emaile, pastiza egile
Sabel goxatzaile, dudarikan gabe, hoberena zu zare! 

Urtemuga besta ez zaukula itsusi
Menderat bidean, ederra bezain bitxi
Zerutik begira, goraintzi ta irri ari da Aitatxi 
Goresmenak Ama, bihotzez eskerrak, maite zaitu(g)u Amatxi!

Amatxi Añak 90 urte

Ba al zenekien
Kalakan musika taldeak (tartean Jamixel Be-
reau senpertarra zela) ireki zuela Astigarraga-
ko sagardotegi denboraldia urtarrilaren 15ean
Alorrenea sagardotegian. Madonna euskaraz
abesten jarri duen Sagarra jo! ezaguna kanta-
tuz ireki zuten sasoia. Kalakan taldeko kideen
erranetan, «sagarnoa egiteko zikloan, berez ba-
da erritmoa eta musika». Sagarrondoa ere lan-
datu zuten Sagardoetxean.

?



Izena emateak
Turismo
Bulegoan
eginen dira

Joana GERENDIAIN
Urtarri laren 26an

orien tazio lehiaketa bat
antolatua da Larrungo
mazeletan. Izena emai-
teak Sarako turismo bu-
legoan eginen dira.
Mendian hedatutako

seinaleak topatu behar-
ko dituzte partehartzai-
leek, karta baten lagun -
tzarekin.

Gaualdia
Otsailaren 8an, larun-

bata gauarekin, Sarako
urtxintxak elkarteak
gaualdi bat antolatzen
du gaztetxean. Gaueko
8etatik goiti pintxoak ja-
ten ahalko dira, baso
batzuk edan eta dan -
tzatu.

Herriko pilotariak
txapeldun

Joan den abendua-
ren 22 an, Iñaki Jaure-
gui eta Xabier Jaune-
nak Euskal Herriko txa-
pelketa irabazi dute, 3.
Mailan. Milafrankako
trinketean jostatu dira
Ahierrako ekiparen kon-
tra, eta partida zaila ba-
ten garaile atera dira:
40-39.

Bertzalde, minime-

tan, Aritz Lecuona eta
Unai Iribarren Arburua
pareak  Frantziako txa-
pelketa irabazi dute
Urru ñako ekiparen  kon-
tra: 40-13.

Urtarrilaren 12an,
Baio nako Moderne trin-
ketean Jon Laduche De-
nis Endara parea natio-
nal B mailan Fran tziako
txapeldun izan dira. Bai-
gorriko Arambel Peio
eta Camino Gratien ira-
bazi dituzte 40-33. 

Kirol emaitzak 
Eskubaloian, 11 ur-

te azpikoek galdu dute
22-14 Baionaren kon-
tra, 13 urte azpikoek gal-
du dute 18-8 Hendaia-
ren kontra, 15 urte azpi-
koek irabazi dute 19-13
Urruñaren kontra eta se-
niorrek galdu dute 17-
12 Atarratzeren kontra.
Basurdeak Pamarezen
ari ziren eta bi ekipek
galdu dute: 28-11 eta
31-5.
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SARA

KIROLA � URTARRILAREN 26AN

Orientazio
lehiaketa eginen
da igandean
Larrungo
mazeletan ARTXIBOKO ARGAZKIA

Karta baten laguntzaz, mendian ezarritako baliza edo seinaleak topatu beharko dituzte.

Aurtengo
egutegian
ilgora eta
ilbehera
alderantziz
paratuak
daude

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak,

Bortzirietako Hiri Hon-

dakinen Mankomunita-
teak eta Malerrekako
Mankomunitateak
etxez-etxe banatutako
egutegiek duten zenba-
kiarekin, urtarri leko
zozketa egin da eta
hauxe da zenbaki sari-
duna: 4.992. 

Saria, zonaldeko pro-
duktuekin osatutako lo-
tea izanen da. Aipatu,
bertzalde, joan den ur-
teko abenduan ere ez

zela zenbaki sariduna
agertu. Urte hondarre-
an bukatu zen epea, eta
beraz, orain ezin da sa-
ria eskatu. 

Urtarrileko zozketa-
ren saridunak hilabete
bukaera arteko epea
izanen du saria eskura -
tzeko. Horretarako, ur-
tarrilaren 31 baino le-
hen Bortzirietako  Man-
komunitatera deitu be-
harko du: 948 635254. 

AKATSA EGUTEGIAN
Bertze aldetik, aipa-

tu behar da 2014ko egu-
tegian ilgora eta ilbehe-
ra alderantziz paratuak
daudela, akats bat de-
la medio. Beraz, egute-
gian ilgora paratzen

duenean ilbehera da eta
ilbehera markatzen due-
nean, ilgora. Datu hau-
ek garrantzitsuak eta
kontuan hartzekoak di-
ra, baratzean edo egur-
gintzan aritzen direnen -
tzat, bertzeak bertze. 

BAZTAN-BIDASOA

GIZARTEA � 4.992 ZENBAKIA DA SARIDUNA

Hiri Hondakinen
Mankomunitateetako
urtarrileko zozketa egin da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mankomunitateek etxez etxe banatu dute egutegia.
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HERIOTZAK
Eugenio Jaunarena Zozaia, Goizue-
takoa, urtarrilaren 2an, 67 urte.
Jose Manuel Ansa Loiarte, Goizue-
takoa, urtarrilaren 2an, 85 urte.
Cesareo Irigoien Hualde, Aurtizkoa,
urtarrilaren 13an, 89 urte.
Catalina Larzabal, Sarakoa, azaroa-
ren 10ean, 92 urte.
Francisca Mutuberria Mutuberria,
Era tsungoa, abenduaren 28an, 49 ur-
te.
Pedro Maria Bertiz Leziaga, Donez-
teben, abenduaren 28an, 60 urte.
Joaquina Larretxea Burgete, Aran-
tzakoa, abenduaren 31n, 87 urte.
Elena Maia Andueza, Berakoa, urta-
rrilaren 1ean, 83 urte.
Micaela Juankorena Irungarai, Oie-
regikoa, urtarrilaren 2an, 96 urte.
Federico Txoperena Agara, Lesaka-
koa, urtarrilaren 3ean, 87 urte.
Asuncion Telletxea Apeztegia, Lesa-
kakoa, urtarrilaren 7an, 78 urte.
Carmen Perez Galilea, Saldiaskoa,
urtarrilaren 9an, 81 urte.
Ana Albistur Maia, Berakoa, urtarrila-
ren 9an, 92 urte.
Maria Sagrario Oiarzun Gamazo, Nar-
bartekoa, urtarrilaren 9an, 91 urte.
Benoit Camino, Elizondon, urtarrila-
ren 13an, 76 urte.
Victoriano Urroz Saldia Ixu, Narbar-
tekoa, urtarrilaren 14an, 79 urte.
Lucia Beltzunegi Santos, Elizondo-
koa, urtarrilaren 14an, 92 urte.
Josetxo Mutuberria Saldias, Beintza-
Labaiengoa, urtarrilaren 14an, 55 urte.
Esperanza Olaizola Kaminoa, Donez-
tebekoa, urtarrilaren 15ean, 86 urte.

Ortzi Maritorena Cuesta, Anizkoa,
abenduaren 27an.
Aimar Iriarte Mikelarena, Doneztebe-
koa, urtarrilaren 8an.
Arrate Iturbide Olazabal, Igantzikoa,
urtarrilaren 7an.
Jare Iturria Karrera, Arantzakoa, ur-
tarrilaren 4an.

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

.

Fidel
ARANBURU ALZUGARAI

Lesakan, 2013ko abenduaren 22an, 88 urte zituela

Euskal baserritarra, lagunen laguna.
Senarra, aita, aitona eta biraitona.

Pelota zalea ta bertsolari ona
Zu izan zara gure eredu onena

Maitasunez beteta zegoen gizona.

ZURE FAMILIA

Luis 
ECHEGARAY MARTIKORENA

Beran, 2013ko urtarrilaren 6an
I. URTEMUGA

Mutiko alai eta esku zabalari
inoiz izango dudan lagun onenari

faltan botatzen zaitut, badakizu hori
elkartuko garela daukat oso garbi

bihotz bihotzez hartu bertso hau opari.

LESAKA

Miguel Angel 
ALZUART ETXAIDE
Arizkunen, 2013ko abenduaren 23an

Baratzean lana bada
zu bertan lanean , hara!
guk zurekin eginak ditugu
hainbertze algara
orain joan egin zara
mundu berri horretara
nahiz eta orain ezin ikusi
batera egonen gara..

ETXEKOAK

Miguel Angel 
ALZUART ETXAIDE
Arizkunen, 2013ko abenduaren 23an

Baratzean lana bada
zu bertan lanean , hara!
guk zurekin eginak ditugu
hainbertze algara
orain joan egin zara
mundu berri horretara
nahiz eta orain ezin ikusi
batera egonen gara..

ETXEKOAK
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Iñigo Arregi eta
Teresa
Jadraque
nagusitu ziren
Donezteben,
Rafa Maritxalar
eta Vanesa
Pache
Elizondon

TTIPI-TTAPA
152 korrikalarik par-

te hartu zuten Donezte-
ben UrteZahar egune-
an Errekak zortzigarren
aldiz antolatutako San
Silvestre herri lasterke-
tan. Lehenik ttikienek
egin zuten korrika eta

gero helduek, 3,5 kilo-
metroko ibilbidea. Gi-
zonezkoetan, azken ur-
teetan bezala, Iñigo
Arre gi doneztebarra na-
gusitu zen eta emaku-
mezkoetan Teresa Ja -
dra que doneztebarra.

Iñigo Arregik 11 mi-
nutu eta 21 segundo be-
har izan zituen ibilbidea
osatzeko. Bigarren San-
ti San Miguel izan zen
(11’27”) eta Joseba La -
rralde beratarrak osatu
zuen podiuma (11’31”).

Emakumezkoetan,
Teresa Jadraquek 14 mi-
nutu eta 45 segundo be-
har izan zituen  hiru ki-
lometro eta erdi egite-
ko.  Ana Zelaieta biga -
rren izan zen (14’16”)

eta hirugarren postua
Maria Telletxearendako
izan zen (14’36”).

Lasterketaren ondo-
tik, 24 lote zozketatu zi-
ren eta sari banaketa
egin zen. Bertan izan zi-
ren Niko Mindegia eta
Ibai Meoki eskubaloi jo-
kalariak, Ana Juanenea
La Caixaren izenean,
Oskar Mindegia zine-
gotzia eta Errekako zu-
zendaritza batzordeko
Pascual Bertiz.

ELIZONDO ETA LESAKA
Elizondoko San Sil-

vestrearen bosgarren
edizioan 290 korrikala-
ri izan ziren (helduak
170, haurrek 120). Ema-
kumezkoetan Iraizozko

Vanesa Pacha nagusi-
tu zen, Irungo Idoia Pi-
co eta Gironako Isabel
Bielsaren ai tzinetik.

Gizonezkoetan,  Ra-
fa Maritxalar lesakarrak
irabazi zion azken sprin-
ta Elizondoko Iñaki Te -

lle txeari. Irungo Carlos
Garcia 3. izan zen.

Lesakan ere parte-
hartze polita izan zen
Herrirak bigarren urtez
antolatutako Bortzirie-
tako elkartasun laster-
ketan.

ATLETISMOA � SAN SILBESTRE LASTERKETAK

Urtea lasterka
eginez agurtu
zuten hainbat
korrikalarik

Urtarrilaren 7an
aurkeztu
zituzten 

TTIPI-TTAPA
2013 urte bukaeran,

lehen mailako pilota
enpresekin lotzen zi-
tuzten kontratuak bu-

katu zitzaizkien Mikel
Olazabal aresoarrari eta
Asier Olaizola goizue-
tarrari. Aspe eta Ase-
garcek ez diete beraie-
kin segitzeko aukerarik
eman, baina pilota pro-
fesionalari lotuak segi-
tuko dute bi pilotariek,
Garfen.

Urtarrilaren 7an egin
zuten aurkezpena. Goi-
zuetarrak urtarrilaren
17an egin du debuta

enpresa berriarekin Bu-
ñuelen eta hilaren 18an
Sartagudan ere aritze-
koa zen. Aresoarrak,

berriz, urtarrilaren 24an
jokatuko du lehen par-
tida enpresa berriare-
kin, Zintronikon.

PILOTA � ASPE ETA ASEGARCEREKIN BUKATUTA

Garfe enpresarekin
segituko dute
Mikel Olazabal eta
Asier Olaizolak

UTZITAKO ARGAZKIA:
Olazabal eta Olaizola, Garfek aurkeztu zituen egunean.

ARGAZKIAK: ERREKA K.E. ETA PELLO SAN MILLAN
Goitian, Doneztebeko podiumak eta beheitian, Maritxalar
eta Iñaki Telletxea nor baino nor gehiago Elizondon.
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Profesionaletan
lehen txapela
da
Doneztebeko
aurrelariarentzat

TTIPI-TTAPA
Xanti  Uterga do-

neztebarrak eta Ionek
irabazi zuten binakako
erremonte txapelketa
ofiziala, Urtezahar egu-
neko finalean Galarre-
tan Urriza eta Endikari
31-40 irabazi ondotik.
Gisa honetara, Donezte-
beko aurrelariak laneko
istripu larria gainditu eta
txapelketa honetan zur-
mioko bihurdura izan
ondotik, profesionale-
tako lehen txapela lor-
tu zuen, debutatu zue-
netik kasik 12 urte pa-

satu eta gero. Finaleko
pilotaririk onena ere
Uterga izendatu zuten.

Halere, Urriza tarte-
an izanik, gorriak atera
ziren faborito, baina 1-

0koan bakarrik izan zi-
ren aitzinetik. 1-11ko
partzialarekin ihes egin
zuten urdinek eta alde
horri eutsi zioten ondo-
tik., nahiz eta 7-11koan

edo 18-23koan hurbil -
tzea lortu zuten gorriek.
Baina partidaren biga -
rren erdian bikain ibili
zen Uterga eta berriz ere
aldea lortu zuten urdi-

nek. Doneztebeko au -
rrelariak 19 tanto egin
zituen eta huts baka rra.
Endika saldiastarra ur-
duri hasi zen, baina ge-
ro ongi moldatu zen gi-
beleko koadroetan, na-
hiz eta markagailuari
buel ta emateko beran-
du izan ordurako.

Profesionaletan ha-
meka urte eta erdi eman
ondotik eta azken urte-
an lan istripu larri baten
ondorioz kantxetatik
kanpo egon eta gero,
lehen txapela lortu du
Xanti Utergak. «Espero
dut azkena ez izatea»
zioen Doneztebeko au -
rrelariak finala akituta.
Gainera, istripu haren
ondotik, frontoia eta bi-
zitza ere bertze begi bat-
zuekin ikusten dituela
onartu du Txibik.

PILOTA � ABENDUAREN 31N JOKATUTAKO FINALEAN

Xanti Utergak eta Ionek irabazi dute
erremonteko binakako txapelketa

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Xanti Uterga eta Ion txapeldunak, Urriza eta Endika azpitxapeldunekin.

30-21 irabazi
zion Julen San
Migueli
Labriteko final
gogorrean

TTIPI-TTAPA
Gorka Urtasun iruri-

tarrak neurria hartua dio
Eguberrietako frontoi la-

burreko buruz buruko
erremonte txapelketari.
Izan ere laugarren aldiz
segidan irabazi du. Ur-
tarrilaren 4an jokatuta-
ko final gogorrean 30-
21 irabazi zion Julen San
Miguel doneztebarrari.

San Miguel 19-8 gal -
tzen joan zen eta denek
garaipen erraza aurrei-
kusten zuten Urtasu-

nentzat, baina ez zen
hala suertatu. Donezte-
barrak lanean segitu zu-
en eta 22-19ra hurbildu
zen. Baina azken zati-
an berriz ere iruritarra
gailendu zitzaion do-

neztebarrari. Halere,
markagailuak erakus-
ten duena baino parti-
da gogorragoa izan zen.

Sari banaketan izan
ziren Nafarroako Pilota
Federazioko Jesus Po -

rron, Remonte Euskal
Jai Berri Fundazioko
Iñaki Crespo eta Bode-
gas Olimpia babesleko
zuzendari-kudeatzailea,
Fernando Pérez de Ci-
riza.

ERREMONTEA � LAUGARREN ALDIZ SEGIDAN

Urtasunek irabazi
du Eguberrietako
buruz buruko
txapela aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIA

Urtasun pilota eraman nahizik, San Miguel begira duela.
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Solasaldiak
ARRAIOZ
Komunikazio eta
heziketa moduak
hizpide

Urtarrilaren 23an
Zer lotura dago komu-
nikazio modu eta hezi-
keta moduaren artean?
solasaldia Arraioz ko
eskolan, 16:30ean.

ELIZONDO
Gosari osasuntsuak
prestatzeko saio
praktikoa

Urtarrilaren 29an go-
sari osasuntsuak nola
prestatu, San Francis-
co Jabier eskolako su-
kaldean, Euskal Eskola
Makrobiotikoko Egoitz
Garrorekin, 17:00etan.

DONEZTEBE
Pentsioen inguruko
hitzaldia

Otsailaren 6an
 Arkupeak elkarteak 
 antolatuta.

BERA
Toti Martinez de
Lezearekin solasaldia

Urtarrilaren 31n Batez
ere Erregearen mezula-
ria liburuaz ariko da
idazlea, 12:00etan
 Kultur Etxean.

LESAKA
Dabid Anauten
liburuaren aurkezpena

Urtarrilaren 23an Eus-
kararen kate hautsiak.
Hizkuntza zapalkuntza-
ren memoria liburuaren
aurkezpena David
Anautekin. 19:00etan
Kultur Etxean.

Tailerrak
ELIZONDO
Saltsa ikastaroa

Asteazkenero
saltsa dantzatzeko
ikastaroa, 18:00etan
Gaztetxean.

Herri euskaldunen
gaineko tailerra

Urtarrilaren 28an eta
30ean Baztan, UEMA-
ko kide tailerra, Arizku-
nenean 19:00etan.

ETXALAR
Muralak sortzea 
Urtarrilaren 22an ha-
sita asteazkenero es-
kolako jangela apain -
tzeko tailerra. 17:00 -
etan Kultur Etxean.

BERA
Bakea eta elkarbizitza
programaren barne

Urtarrilaren 21ean eta
28an Bakea eta elkar-
bizitza sustatzeko pro-
gramaren baitan, oina -
rri etikoak gure egune-
roko gatazken inguru-
an formazioa. 18:30etik
20:30era.

ESKUALDEA
Arkupeak elkartearen
urteko ikastaroak 

Urtarrilaren 31 arte
apunta daiteke Arku-
peak-en ikastaroetan:
informatika, frantsesa,
kimaketa, sendabela -
rrak, memoria, pintura,
ingelesa, argazkilaritza,

udabe rriko loreak, al -
tzarien zaharberritzea...

Antzerkiak
IRURITA
‘Ondoko tipoa’ 

Otsailaren 2an antzer-
kia Gizarte Bilgunean.

Lehiaketak
SARA
Orientazio lehiaketa

Urtarrilaren 26an
 Larrungo mazeletan.
Izen-ematea Turismo
Bulegoan.

Kontzertuak
ELIZONDO
Mugaldekoak taldearen
kontzertua 

Urtarrilaren 26an Ariz -
kunenean 19:00etan.

ZUGARRAMURDI
Joseba Tapiaren
diskoaren aurkezpena 

Urtarrilaren 25ean
19:00etan Sorginen
Museoan.

Filmak
ETXALAR
‘80 egun’ pelikula

Urtarrilaren 24an 80
egunean ikusgai Kultur
Etxean 18:30ean.

Ospakizunak
SARA
Gaualdia 

Otsailaren 8an Sarako
Urtxintxak antolatuta.

ELIZONDO
Santa Ageda 

Otsailaren 4an
Baztandarren Biltzarra
elkarteak antolatuta.

Ikuskizunak
ZUGARRAMURDI
Maialen Lujanbio eta
Xabier Erkiziarekin 

Otsailaren 8an Txori
mugariak ikuskizuna
19:00etan Museoan.

ESKUALDEA | 2014.02.06-03.13
Pentsioen inguruko hitzaldiak
herriz herri

Arkupeak Elkarteak pentsioei bu-
ruz hitzaldiak antolatu ditu: otsai -
la ren 6an Donez teben, otsailaren 
13an Leitzan, martxoaren 6an
Eli zondon eta 13an Beran.

Hitzaldiak

ETXALAR | 2014.01.24
‘80 egunean’ filma ikusteko
aukera Etxalarko Kultur Etxean

Axun alaba ren senar ohia zaintze-
ra ospitalera joan eta Maite aurkitu 
du, nerabezaroko bere laguna.
Maite  lesbiana da eta Axunek bere 
sentimenduak dudan jarriko ditu. 

Filmak

ZUGARRAMURDI | 2014.01.25
Joseba Tapiak bere azken
diskoa aurkeztuko du Museoan

Tximela kapitainaren izarrakdis-
koa kaleratu zuen 2013 honda -
rrean Joseba Tapiak. Ho rren aur-
kezpena Sorginen Museoan egi-
nen du urtarrilaren 25ean.

Kontzertuak

urtarrilak 23 - otsailak 6

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Mozorro artean 
ongi pasatzeko aukera

Hasi da mozorro besta.
Elgorriaga, Eratsun eta
Anizen, erra terako, da-
goeneko ospatu dituzte
inauteriak eta abudo,
Aurtitz, Ituren eta Zu-
bietako joaldunen ha-
rat-honatak hasiko dira.
Leitzan atsauratuen
pesta izanen dute eta
Sunbillan igandeko ka -
rroza desfilearekin bo-
robilduko dituzte inau-
teriak. Areso, Berroeta
eta Senperen ere ate
joka ditugu inauteriak.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Inauteriak
AURTITZ, ITUREN,
 ZUBIETA
Joaldunak harat-honat 

Urtarrilaren 23tik
29ra.

SUNBILLA
Karroza ikusgarrienak 

Urtarrilaren 24tik
26ra.

LEITZA
Atsauratuen pesta 

Urtarrilaren 24tik
28ra.

SENPERE
Etxez etxe eskea 

Otsailaren 8, 9 eta
15ean.

ARESO
Eskea eta karrozak 

Urtarrilaren 31n eta
otsailaren 1ean.

BERROETA
Etxez etxe eskea 

Urtarrilaren 24 eta
25ean.

Mendi irteerak
BAZTAN
Elizondotik Albara 

Urtarrilaren 26an Eli-
zondotik 08:00etan
abiatuta.

Amaiurtik Aritzakunera 

Otsailaren 2an
Amaiur tik 08:00etan
abiatuta.

Elizondotik Alkozera 

Otsailaren 9an Elizon-
dotik 06:00etan aterata.

GOIZUETA
Goizueta ezagutzen
zortzigarren ibilaldia 

Urtarrilaren 26an pla-
za 09:00etan abiatuta.

BERA
Beratik Goizuetara 

Otsailaren 2an Agerra
Mendi Taldearekin. Izen
ematea hilaren 29rako. 

Susa argitaletxearen proiektu bat da, sarean dagoen 
literatura biltzen duena, euskal literatura  eta bertze 

herrialdeetako literatura euskaratuta. Hainbat atal ditu :
Literatura zubitegiak sarean idazleei bu ruz dagoen
guz tia jasotzen du. Lite ratur emailuak li teratur ekimenak 
eta argitalpenak iragar tzeko bloga eta asteroko albis-
tegia da. basquepoetry.neteuskal poesiaren ataria da.
Euskarari ekarriakeuskarara itzulitako egileen eta obren 
erreferentziak eta testuak topatze ko tresna da. Klasi-
koen gordailua literaturako testu, kanta... klasikoen
web gunea. Bertso eta olerkien hemeroteka ere badu
eta Kritiken  hemerotekan euskal literatura moderno-
ko   liburuei buruz kaleratu diren kritikak daude. Literatur 
aldizkarien gordailuan29 aldizkari eta 6.000tik artikulu -
tik goiti digitalizatuak daude eta Euskal prentsaren la-
nak atalean XIX. mendetik aitzinerako egunerokoak
eta aldizkariak. Euskal lokuzioak sarean atala euskal
lokuzioak ezagutzeko eta lantzeko aukera da eta Zal-
di ero idazleekin 200 argazkiko erakusketa da.

Eskualdeko musikarien taldea da Kaskezur. Iñi-
go, Ainara, Phillippe eta Ionek osa tzen dute eta

joan den azaroan Ilgora izeneko euren bigarren dis-
koa kaleratu zuten. Hamar kanturekin egin dute lan
berria: Haizea hartzera noa, Sonik, Zerutik lurre ra,
Bizitza robota, Ilgora, Izan ginen, Noria batean buel -
taka, Mundua erortzen da, Galdu gara eta Oreka.
Grabaketa lanak Hans Krügerrek egin dizkie Su-
bizako (Nafarroa) Montreal Studiosen, eta nahas-
keta eta masterizazioa Karlos Osinagak egin die
Irunen (Gipuzkoa). Taldekideek onartu dutenez,
«80. hamarkada bukaera eta 90. hamarkada ha-
sieran egiten zen indie rock aldera jo dugu, azke-
naldi honetan entzuten dugun musika delakoz eta
natural ateratzen delakoz». Gustura gelditu dira
emaitzarekin, eta elkarrizketaren batean erran du-
tenez, «inflexio puntua izan da guretako, reset an -
tzeko bat. Hurrengo diskoa egiteko irrikatan gau-
de jada, pentsa....».

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Kaskezur, 2013

Ilgora

Musika

KASKEZUR

Euskal literatura sarean

Internet

WWW.ARMIARMA.COM

Johana Marquezen aitaordearen kontrako epaike-
ta hastear dago. Salan zain dauden pertsonen ar-

tean dago, haurdun, Amaia Salazar inspektorea. Zain -
dari ikusezinean ikusi bezala, berak argitu zituen Ba-
sajaunen hilketak, Baztan osoa ikaraz eta kez kaz be-
te zutena. Basajaunen modus operandia imita tuz, Ja-
son Medinak bere andrearen alaba, Johana, hil, bortxa -
tu eta mutilatu zuen. Amaiak bere egitekoa bete du
hil tzaile bihozgabea akusa tzen zuten frogak biltzen,
eta prest dago epaiketan erakus teko. Halako batean ,
ordea, epaileak adierazi du epaiketa bertan behera
gelditu dela: akusatuak bere buruaz bertze egin du
epaitegietako komunetan. Poliziak Amaiari deitu dio:
akusatuak ohar misteriotsu bat utzi du inspektorea -
ren tzat. Hitz bakarra: Tarttalo. Hitz horrek lotura mo-
duan jo katuko  du eleberriko tramaren garape nean,
eta, ins pek  torea epizentro duela, bukaera bizkor
dardaratsu raino eramanen gaitu. Baztango trilogiako
bigarren eleberria da, euskarara itzulia.

Erein, 2013

Hezurren ondarea

Liburua

DOLORES REDONDO

Argazki kamararekin
maiz ikusten dugu 

Pe llo eta denbora librean 
ere «argazkiak ateratzea
eta editatzea» gusta tzen
zaio. Baina beti kamara-
rekin ibilita, zer jaso ko ote
luke argazkian  gus tu ra?:
«Afri  ka ko Sabanako ilun -
tze bat, Halong badia eta
bere hai tzak, New York
hi ri ko silueta eza  gu na, es-
kualdeko uda letxe ko fa -
txa de tan  ikurrina, Nafa -
rroako bandera eta herri -
koa, ez ber tzerik, libre eta
aske airean, Nafarroa ko
politi ka ri eta agintari bat
kar tze  lan sartzeko mo-
mentua...». Eta zer ez?:
«denari egiten ahal zaio
argaz kia, baina arazoa ar-
gazkiak non aki tzen 
duen  edo nola erabil tzen
den ikusten dut. Hortaz,
ez nuke ar gaz ki inti mo 
edo konprometiturik ate-
rako». Bi daia tzea ere mai-
te du, eta bisitatu duen
tokirik ede rre   na Txekiar
Errepublikan dago: «Ces-
ky Klumov, Bohemiako
he rri bat». Baz ta nen   ere
baditu gus  tuko in guruak:
«Ari tza kun eta Urritzate-
ko edozein txoko toki ma -
ji  koak iruditzen zaizkit.
Baina Gorramendiko ha -
rri  zizelkatu baten aitzi-
nean iluntzeei argaz kiak
atera tzen eta pentsa tzen
ordu  aunitz pasatu ditut». 

«Ez nuke argazki
intimo edo
konprometiturik
aterako»

Nire aukera

Pello SAN MILLAN 
Elizondoko argazkilaria
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errentan emateko. �618
962937.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

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

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

Zonaldeko enpresa tti-
kietan esperientziadun
gizonezkoa, kotxe kar-
neta eta karretillero kar-
netaduna lanerako prest.
�632 202854.

ESKUALDEA. Emaku -
me  esperientziaduna in-
terna bezala lanean ari-
ko  l i t z a t eke .  � 619
013983.

ELIZONDO, DONEZTE-
BE, LESAKA. Emakume

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

ARRAIOZ. Familia baka-
rreko etxea errentan ema-
teko edo saltzeko. Lur
e remuarek in .  � 609
973306.
BERA. Altzateko Plazan
pisua errentan emateko.
Igogailuarekin, 3 logela,
egongela, sukalde zaba-
la eta berogailua. Guztiz
ekipatua. �665 716126.

LESAKA. Pertsona ba-
karrarentzako aparta-
mentua errentan emate-
ko. �678 855056.

LESAKA. Guztiz moblez-
tatua eta ekipatua dago-
en duplexa errentan ema-
teko. 1 edo 2 lagunen -
tzako aproposa. Inguru
polita eta lasaia. Bero-
ga i l ua rek i n .  � 658
943702.

ITUREN. Pisua errentan
emateko. �680 456866.

Baztan edo Malerreka in-
guruan. �647 233690.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

BERA.Neska batek ber -
tze neska bat behar du
Berako auzo lasai bate-
an pisua konpartitzeko.
Neska arduratsua eta
ahal bada erretzailea ez
dena. �662 585965.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA .  Loka l  bat
erren tan eman edo sal -
tze ko Eltzeta karrikan.
Etxe bizitza egiteko au-
kerarekin. 120 m2. Auke-
ra ona. �659 489140.
LESAKA. Beheko Plaza
7an garaje plaza erren-
tan  emateko .  � 618
952640.
LESAKA. Albistur karri-
kan lur azpiko garajea

BERA. Agerra auzo on-
doan pisua errentan ema-
teko. 2 logela, kalefak-
zioa, telebista eta WiFia-
rekin. �686 733349.

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 (Deitu 16:00eta-
tik aitzinera).

BERA. Lur eremua duen
etxe, borda edo baserria
hartuko genuke errentan.
�628 090498.

DONEZTEBE. Bertako a
batek pisua errentan har-
tuko genuke, igogailudu-
na edo lehenengo solai-
ruan.  �689 441718.

ESKUALDEA. Emaku-
me batek pisua errentan
hartuko luke Bortziriak,

ETXEBIZITZAK
salgai

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

ETXALAR. Borda bere
lur eremu eta baimene-
kin salgai. �661 112154.
LESAKA. Albistur karri-
kan pisu mobleztatua sal-
gai edo errentan emate-
ko. Dena berritua.  �677
734675.
ELIZONDO. Erabeta ka-
rrika 1eko 2. D pisua sal-
gai. Berria. 2 logela, bai -
nu gela ederra, sukalde
amerikar osoa, egongela -
jangela, balkoia, trastele -
kua eta garajea. Kanpora 
ematen duena. Aukera-
ko prezioa. �629 212439.
ARRAIOZ. Etxe unifami-
liarra errentan emateko
edo saltzeko. Lur ere-
muarekin. �609 973306.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Agerra auzoan pi-

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,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, 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, egon-
gela, 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): 49 € (=)

Zerri gizena
1,290 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,730€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,37  
1.koa 4,11 
2.koa 3,96 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,43  
1.koa 4,15
2.koa 4,01

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 150,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,50 
8-10 kilokoak: 4,60/5,30 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 3tik 10era bitarteko prezioak)
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bat orduka pertsona hel-
duak zaintzen, etxeak
garbitzen, ostalaritzan la-
nean... ariko litzateke.
�602 473794.

Neska gazte batek 4
edo 6 orduz lan eginen
luke. Saltzaile moduan
esperientziarekin. Kotxe
prop ioarek in .  � 687
222320.

42 urteko emakumez-
ko bat, hemengoa, inter-
na bezala lanean ariko li -
tzateke, astelehenetik or-
tziralera. �666 665759/
665 499030.

LANA
eskaintzak

BERA. Estetizista bat be-
har da. �690 126574.

Eskualdeko tailer bate-
an auto konponketan ari -
tzeko elektromekanikari
bat behar da, Goi Maila-
ko zikloa duena. Intere-
satuek curriculuma hel-
bide honetara bidali be-
har dute: curriculum
853@gmail.com.

URDAZUBI. Ikaburua ja-
tetxean igandeetarako
eta lanaren arabera zer-
bitzari behar da, 12:00 -
etatik 17:00etara. �948
599222.

MOTORRAK
saldu

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

Patrolasalgai, 6 zilindro,
turbo diesela, top line 2,
luzea. �948 637327.

Gas gas EC 250 moto-
rrasalgai, 2007. urtekoa.
�661 333552.

Comansa HT 2692 grua
salgai. 1994.urtekoa. 26
m-ko pluma, 21 m-ko al-
tuera pluma azpian, 800
kiloko potentzia puntan,

2000 kiloko potentzia ma-
ximoa. 2005 urteko kaxa 
elektrikoa. Konpromiso-
rik gabe ikus daiteke.
�608 174510.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkume beltza sal-
gai, bi hilabete pasa. Arra-
toi zakur nahasketa. �620
401461.

Zakurkumeak oparitze-
ko. Euskal artzain zakur
nahasketa. Hilabete eta
erdikoak. �607 776559
(Cristina).

ANIMALIAK
salgai

Betizu mantsoaksalgai,
edozein belaso edo men-
dietarako egokiak. �655
706073.

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

LESAKA. Hiru poni sal-
gai, merke. �646 722868.

ANIMALIAK
salerosketak

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

DENETARIK
salerosketak

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

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

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

Taka taka etagurpildun
aulkia salgai. Aulkia
alumi niozkoa da eta gur-
pilak desmuntatu litezke.
�633 045524.

Ohe artikulatua salgai.
�948 637159.

Trikitixa erosiko nuke.
�699 509003. 

Pinudiak erosten ditut,
zutik daudela. Pagoa, ar-
kazi etaharitzakere bai,
entresakak eta terreno
garbiketak.Aurrekontua
ikusitakoan ematen dut.
�658 015080.

LEITZA. Beheko sua sal-
gai. Konbustio bikoitza.
Hogar Palazetti 2005
Economobloco frontal
66. Gutxi erabilia. �687
802488/670 780426.

IRUN. Taxi lizentzia sal-
gai, jubilazioa dela-eta.
�630 123959.

Gasezko galdarasalgai,
3 urte inguru dituena.
�675 714360.

Flauta edo zeharkako
xirulaberria salgai. �675
714360.

Haritzezko soliboeta ha-

beak (bigak) salgai. �639
608034.

DENETARIK
bertzelakoak

SUNBILLA. Nire etxean,
0-3 urte bitarteko hau-
rrak zaintzeko zerbitzua
eskaintzen dut. �678
537607.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

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

Igantziko JON

ARAN GUREN IRI -
GOIENek urtea
be te du urtarri-
laren 14an. Zo -
rionak eta muxu
haundi bat bi
amatxi eta gura-
soen partetik.

ENAITZ AGESTA

PETRIRENA sun-
bildarrak urtea
bete du aben-
duaren 29an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
Berako aitatxiren
partetik.

Zorionak ENAITZ

ttikiari abendua-
ren 29an urtea
bete baitu.
Muxu haundi
haundiak
Sunbilla eta
Berako familia-
ren partetik.

Igantziko IRAIA

PETRIKORENA

HUITZI etxeko
kukuxu ttikiak urta-
rrilaren 16an urtea
bete du. Muxu bat
familia guzia eta
berexiki atata eta
maman partetik.

Urtarrilaren 13an
OIER ERRANDONEA

BERTIZek urtetxoa
be te  du. Zorionak 
gu    re morroxkoari
Aran tza eta La -
baiengo familien  
eta berexiki Jurgi
eta Iraiaren partetik 

Zubietako LEIRE MARIEZKURRENA

PEROTXENA eta ENAITZ ELIZALDE

MARIEZKURRENAk urtarrilaren 16an
29 urte eta 18an urtetxoa bete
dituzte. Zorionak bikote Zubietako
familia osoaren partetik, berexiki
Nahia, Janire eta Aimar lehengu-
suen partetik. Besarkada handi bat
eta ongi pasa eguna!

Zorionak Zubietako JUAN eta
ENAITZ ELIZALDE ri urtarrilaren 14
eta 18an urteak bete dituzte eta.
Muxu handi bat Ezkurra eta
Zubietako familia guztiaren partetik
eta  berexiki attatto eta amatxoren 
 partetik. Prestatu berendu goxoa!!!

Legasako IZEI eta IRAIA ASTIBIA

MARTIRENA bikote honek urteak
beteko dituzte urtarrilaren 12an eta
31n. Aunitz urtez!!! Muxu haundi
bat familiaren partetik.

JULENek
 urtarrilaren 2an
urtea bete zuen.
Aunitz urtez
gure morroxkoa-
ri eta mila muxu
potolo.

ADEIk otsailaren
3an urtea bete-
ko du. Aunitz
urtez gure
 bertze morrox-
koari eta mila
muxu potolo.

MAIALENek urta-
rrilaren 27an 4
urte beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo.

Arraiozko AIORA ARRAZTOA

AGERREBERE ttikiak urtarrilaren
22an urte bat beteko du. Aunitz
urtez aitatxo eta amatxoren par-
tetik. Muxu pottolo bat gure
etxeko printzesari.

Urtarrilaren 22an urte bat beteko
du Arraiozko AIORA ARRAZTOA

AGERREBEREk. Aunitz urtez familia
guziaren partetik gure mari sorgin -
txori. Prestatu merendu goxo-
goxoa!!

MIKEL ZABALA ORMAZABAL hondarri-
biarrak 8 urte beteko ditu ilbeltza-
ren 29an. Egun ederra pasa eta
urte askotarako familia guztiaren
partetik, batez ere zure lehengusu
Joanes eta Iratiren partetik. Agur
gizontxo!

Atautxi eta amatxi, 
mende erdi batez
Ezkondu ezkeroztik, 
daukatena emanez
Bai, bai, bai, bai,
beti lan eginez
Bai, bai, bai, bai, 
eutsi ehun urtez.

ZORIONAK BIKOTE! Zuen familia.

Zorionak Berako
MARTXEL

SALGADO IGUA -
RAN i! 6 urte bete
ditu gure etxeko
mutikoak urtarri-
laren 13an!
Maite zaitugu
pottoko!

Leitzako XUBAN

TELLETXEA BUL -
DAIN ek urtarrilaren
25an 6 urte bete-
ko ditu. Zo rionak
Ezku rra ko familia
eta bereziki Ja nire
eta Ai mar lehen-
gusuen partetik.

Berako SABINOk 
urtarrilaren 20an
urteak bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren
 partetik.

Doneztebeko IZARO ZUNZARREN

MARIEZKURRENAk urtarrilaren 18an  
6 urte bete zituen. Ze merendola
goxoa prestatu zenuen e! Muxu
haundi bat printzesa eta besarkada
bat ttio Jabi eta ttia Paularen
 partetik!

ANDER LARBURU ELIZALDE etxalarta-
rrak urtarrilaren 21ean 4 urte bete
ditu. Aunitz urtez eta muxu haundi
bat familia guziaren partetik rubio!!

Etxalarko KATTALIN PINILLOS

AUZMENDIk 2 urte beteko ditu
 otsailaren 4an. Zorionak urte
askoz, printzesa! Muxu haundi bat
Hondarribiko eta Iruñeko familiaren
partetik. 

Zubietako ENAITZ

ELIZALDE MARIEZ -
KU RRENAk urtea
bete du urtarrila-
ren 18an. Zorio -
nak eta muxu bat
Legasako osaba-
izeba eta berexiki
Nahiaren partetik.

JUAN ELIZALDE

ELIZALDE Zubie -
tako atautxik urte-
ak bete ditu urta-
rrilaren 14an. Zo -
rionak Legasako
familia eta berexi-
ki zure iloba Na -
hiaren partetik.
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