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2015eko Nafarroa Oinez urriaren 18an Elizondon
Hama...Bortz, Ama...Bat lelopean Baztan Ikastolak antolatuko du 2015eko Nafarroa Oinez.
Baztan Ikastolak eskuararen besta hau antolatuko duen bigarren aldia izanen da, 1982an
egin baitzuen lehenbiziko aldiz. Nafarroa Oinez ikastolako azpiegiturak mantendu eta
hobetzeko baliatu nahi dute, baina baita eskuarari bulkaldia emateko ere.
Leloa Fernando Anbustegik sortu du eta logoa Josune Iturzaetak, Pello San Millanek
 55
eta Juan Angel Perotxenak egin dute, elkarlanean.

Uraren erabilera zaintzearen garrantzia

Ausarki eta eskas
aldi berean
Uraren eta ibaien kudeaketa hobetzeko
helburuarekin, Guratrans proiektua lantzen
ari dira eskualdean. Europa mailako
egitasmoa da, baina funtsean Nafarroa,
Gipuzkoa eta Lapurdik partekatzen
dituzten bortz ibai ditu oinarri: Bidasoa,
Urdazuri, Urumea, Araxes eta Leitzaran.
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ARGAZKIA: JOSETXO APEZTEGIA

Julen APEZETXEA | Goizuetako soinu terapeuta

«Soinuaren bidez jendeari
oreka aurkitzen laguntzeak
asko betetzen nau»
Soinu sanazioaren bidez, pertsona
bakoitzari norbere esentzia, oreka
eta indarra bilatzen laguntzen dio.
Soinuterapia lantzeaz gain, meditazio
taldeak zuzendu eta hitzaldiak ere
ematen ditu.

ELKARRIZKETA  3

ZOZKETAK

 72

Lesakako Feriak
hilaren 26 eta 27an
Bi egunez ekitaldi
ugari izanen dituzte.
Egun haundian,
Bortzirietako aziendarik onenak sarituko
dituzte.
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«Egunero maitatzen duena egin eta egiten
duena maitatzen saiatzen den pertsona xume
bat naiz». Halaxe aurkeztu digu Julenek bere
burua. Ttikitatik ezagutu ditu musika eta me-

ditazioa, eta egun, soinu terapeuta da. Soinu
sanazioaren bidez, pertsona bakoitzari norbere esentzia, oreka eta indarra bilatzen laguntzen dio. Asko ibiltzen da kanpoan eta dioe-
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nez, «indarra, denbora eta irabazitakoa formatzen, entrenatzen eta motibatzen inbertitzen
dut». Soinuterapia lantzez gain, meditazio taldeak zuzendu eta hitzaldiak ematen ditu.

Julen APEZETXEA | Goizuetako soinu terapeuta

«Soinuarekin jendeak izaten dituen
aldaketak ikustea txundigarria da»
G. PIKABEA | GOIZUETA

Zer da soinu sanazioa?
Unibertso osoa, natura,
berez bioerritmo, pultsu
edo soinu armoniko batean mugitzen da, baita
gu ere. Batzuetan, bioerritmo naturalaren oreka
galtzen hasten gara eta
hortik etortzen dira hainbat gaixotasun. Gauza
bera gertatzen da gure
gorputzean.Badakigubibrazioaren bitartez berreskuradezakegulaorekaetaosasuna.Objekturik txikienetatik hasi eta
haundienetaraino, solidoenetatik likido eta gasetaraino, emozio eta
pentsamenduetaraino,
bakoitzakberepultsuedo
bioerritmoa dauka. Pultsazio elektromagnetiko
haueksoinuasortzendute.Bibraziohorienartean
distorsioren bat sortzen
bada,orduandatozdesoreka eta gaixotasunak.
Desorekahorretatikberriro armonia bibrazional
naturala berreskuratzeko soinua erabiltzen dugu. Soinuarekin jendeak
izaten dituen aldaketak
ikustea txundigarria da.
Zer eta nola laguntzen
duzu sendatzen?
Soinu terapiako aditu
haundiekzientifikokikonprobatu dute soinu terapiarekin gaixorik dauden
zelulen transformazioa
lortzen dela eta zelula
osasuntsuenugalketaindartu. Maila fisiologikoan, emozionalean, mentalean, energetikoan eta
espiritualean lantzen da.
Estresa,migrainak,emo-

Julenek Goizuetako baserrian kontsulta pasatzen du eta Gipuzkoan, Alegian, Tolosa
ondoan. Xehetasun gehiago: www.julenapezetxea.com webgunean.
zioak,depresioa,segurtasunikeza,autoestimufalta, insomnioa, hiperaktibitatea...transformatueta
pertsonalasaiago,orekatuago, motibatuagoa...
zoriontsuago izateko bidea irekitzen laguntzen
du. Baita maila muskularrean, hezurretan, artikulazioetanetaorganoetan
ere, lesio fisiko (inflamazio, haustura...) edo gaixotasunekin (digestiboak, arnasketa, baskularrak, dermatologikoak,
immunologikoak...).Errekuperazioa azkartzen laguntzen du eta sendaketaespontaneoakereezagutu ditut neure pazienteekin. AEBetan onkologian ere aplikatzen da
minbizia duten pazienteeilaguntzekoetazienti-

SOINUAK

«Pertsona edo talde
bakoitzak momentuan
behar dituen araberakoak dira saioak,
eta soinuak ere bai.
Musika tresna tradizionalak eta modernoak erabiltzen ditut:
kuartzozko eta beirazko ontziak, ontzi
tibetarrak, kanpai
tibetarrak, amerikar
natiboen danborrak,
txirulak, diapasoiak,
karilioiak, gongak,
shangak, tingshak...
eta nola ez, ahotsa.
Kantu armonikoa eta
soinu sakratuaren
kanalizazioa ere
egiten dut».

fikoki konprobatua dago
sendatze prozesuan soinuaren eraginkortasuna.
Gure sistema biologikoa
egoera homeostatikora
eraman eta mantentzen
laguntzen du; garuna lasaitzen du eta berekin
gorputzak, neuro-transmisoreek eta neuropeptidoek hobeto funtzionatzen laguntzen dute, sistema immunitarioa erregulatuz.Soinusanazioak
bihotzaren erritmo naturalarijarraitzenlaguntzen
dio,guresistemaemozional eta energetikoari ere
bai. Orain arte gure sistemaosoarenagintariagarunazelaustezen,baina
zientzia hasi da konturatzen bihotza dela motorra eta agintaria.
Nola bilatzen da norbe-

re oreka?
Bakoitzak bere prozesu
pertsonala eta beharrak
ditubidehonetan.Pertsonaezagutuetabereegoeraren analisi bat egiten
dutlehenengo,etabakoitzaren beharretara moldatzen dut saioa. Norbereosasunabilatzeko,oreka hori berreskuratzen
edo indartzen laguntzen
duen errora joan behar
da.Pazienteaetabionartean egiten dugun bidaia
batean bihurtzen da prozesua.Horretarakoinkontzienteaerearakatzendugu. Bertan grabaturik
daude bizi ditugun esperientziak eta erantzunak
ere bai. Egoera normal
bateanbainopertzeptzio
sakonagoa lortzen da,
garuna erlaxatu eta kontzientziazabaltzendenean. Maila sakonagoetara sartzen gara, barruko
jakinduriaesnatzeko.Gure baitan dago bila gabiltzanerantzunenmundua,
etasoinuainkontzientearen dimentsiorako ateak
irekitzeko giltza da.
Zeremandizusoinu terapiak?
Neure burua eta ingurukoakune oro maila sakonagoanezagutzenjarraitzea. Bizitzaren kausaefektuaren zikloa benetanulertzeaetasentitzea.
Soinuaren bidez jendeari oreka hori aurkitzen laguntzeak asko betetzen
nau, indarra eta motibazioa ematen dit ikertzen
jarraituetadenekinzabaltzeko. Gainera, oso gusturaegitendut!Milesker!.
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WWW.GURATRANS.EU WEBGUNETIK HARTUTAKO MAPA

Guratrans proiektuak hartzen duen eremua.

GURATRANS PROIEKTUA  URAREN ETA IBAIEN KUDEAKETA

Ura eta errekak:
zaindu beharreko
altxor preziatuak
Orain arteko lana Bera, Lesaka, Doneztebe
eta Elizondon aurkeztuko dute azaroan
Europa mailako proiektu gisa aurkeztu dute, baina Nafarroa, Gipuzkoa
eta Lapurdik partekatzen dituzten
bortz ibai ditu oinarri: Bidasoa,
Urdazuri, Urumea, Araxes eta
G. PIKABEA

Uraren eta ibaien kudeaketa hobetzea. Horixe du helburu Guratrans
egitasmoak.Europamailakoproiektuada,Eskualde Garapenerako Europako Funtsak eta NafarroakoGobernuak finantzatua, baina funtsean
Nafarroa, Lapurdi eta Gipuzkoako bortz ibai ditu

Leitzaran. Uraren eta ibaien kalitatea
eta egoera hobetzeaz gain, eremu
horietako entitateen arteko lankidetza landu eta herritarrak sentsibilizatu nahi dituzte, bertzeak bertze.

ardatz: BidasoaNafarroak,GipuzkoaketaLapurdik partekatzen dutena;
UrdazuriNafarroaetaLapurdiren artean eta Urumea, Araxes eta Leitzaran, Nafarroa eta Gipuzkoaartean.2006eta2009
arteanNafarroakoGobernuak bultzatu eta CRANA Nafarroako Ingurumen arloko Baliabide

Zentroak koordinatu
zuen Nafarroako Uraren
Foroan sortutako eskaereierantzunnahidie,hainbatarazoatzemanbaitzituzten orduan. Bidasoko
UrarenForoan,adibidez,
hauek: ur hornidura ez
dagoela bermatua herri
batzuetan urteko sasoi
batzuetan; ur faktorea ez
dela aintzat hartzen hiri-

gintza-plangintzan; industriako, nekazaritzaabeltzaintzakoetahiriisuriekeragindakokutsadura eta ibaiertzen eta ekosistemaren egoera txarra; eta ibaien emaririk
ezak arrantzan ondorio
kaltegarriak dituela.
Oraingoz,Baztan,Bera, Lesaka eta Donezteben landu dute batez ere
Guratransproiektua:BeraetaLesakanureskaria
kudeatzeko eta tarifatzeariburuzazterlanaegin
dute; Lesaka, Doneztebe eta Elizondoko hainbat eraikin publikotan
ekoauditoriaketaBaztan
ibaira isurtzen diren hamarerrekenazterketaere
egin dute. Gabeziak ikusi dituzte ikerketa horietanetahobetzekozeregin
daitekeenbildudute.Parte-hartze prozesu irekien
bitartez egin dute orain
arteko lana eta ehun lagunek baino gehiagok
esku hartu dute era aktiboan talde, batzorde eta
jardunaldietan.
LanhandienaBaztanBidasoaldean egin bada

ere, Leitzaldean ere ari
dira. Emakumeak busti
egiten dira egitasmoan
oinarrituta,ibaieietaurari
lotutakolanbategindute
Malerreka, Bortziriak eta
Leitzaldeko emakumeekin,etaBidasoariburuzko
egutegi bat eta Leitzaran
eta Urumeari buruzko
bertze bat ere bai. Baztan, Urumea eta Leitzaran ibaietan boluntariotzasustatzekolaneanere
hasi dira eta Malerrekan
gazteak sentsibilizatzeko jarduerak egiten.
Ibaiaklehengoratzekoeta
Bidasoa ibaian arrainen
migrazioak sustatzeko,
Iberdrolarena den Berako Zentral Hidroelektriko
zaharreko presa ezabatzea ere aztertu dute.
Hurrengourratsaegindako lana jendaurrean
paratzea izanen da. Egitasmoan parte hartu dutenerakunde,entitateeta
elkarteek konpromisoak
hartu dituzte ura eta ibaienkudeaketahobetzeko
eta horiek Bera, Lesaka,
DoneztebeetaElizondon
aurkeztuko dituzte.
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 GURATRANS PROIEKTUAREN BARRENEAN BAZTAN-BIDASOALDEAN EGIN DIREN AZTERLANAK

Ur eskaria kudeatzeko eta
tarifatzeari buruzko azterlana
Lesakan eta Beran

Ekoauditoriak Lesaka,
Doneztebe eta Elizondoko
hainbat eraikin publikotan

Baztan ibaira ura isurtzen
duten hamar erreken
inguruko ikerketa

Gauzak nabarmen hobetu daitezkeela
ikusi dute, hala nola, hornidura, uraren kalitatea, sareen presio estatikoa, hornidura-uraren kontrola, kudeaketa eta tarifen egitura. Hauek dira proposamen horietako batzuk:
• Ihes aunitzeko sare zaharrak berritu.
• Banako kontagailuak paratu.
• Hornidura sarean ihesak
atzeman.
• Sareko presioak
optimizatu eta doitu.
• Ur beltzak iragazi
eta ur batzuk eta
bertzeak bereizteko sareak bikoiztu.
• Iturri publikoetan
sakagailuak paratu.
• Ura eraginkortasunez
erabiltzeko udal ordenantza.
• Hartuneak eta kontagailuak berrikusi.
• Bide publikoan obrak
kontrolatzeko protokoloa.
• Igerilekuen zerrenda egin.
• Idorteetan jarduteko protokoloa.
• Uraren prezioak aldatu.
• Uraren fakturaren formatua aldatu.
• Udal instalazioetan eta kontsumitzaile
haundietan ur ekoauditoriak egin.
• Txorrotetan aurrezteko gailuak banatu.
• Diru-laguntzak sakagailu bakarreko
zisternak aldatzeko.

Toki hauetan egin dira ekoauditoriak:
• Lesaka: kirol instalazioak, futbol-zelaia,
jubilatuen elkartea, Lehen Hezkuntzako
eskola, biltegia, suhiltzaileen lokala eta Xorroxin irratia.
• Doneztebe: eskola
kontzentrazioa, frontoia,
udako igerilekuak, kiroldegia, apartamentu tutelatuak eta Haur Eskola.
• Baztan: kirol
instalazioak,
komun publikoak, zaharetxea, futbolzelaia, eskola
kontzentrazioa
eta Baztan Ikastola.
Horiek aztertuta ikusi dute instalazio
aunitzek ez dutela ur kontagailurik, presio
estatikoa zertxobait altua dutela, txorrotak ez daudela tenporizatuta eta ez dutela
aurrezteko gailurik, ez dagoela aireatzailerik konketetarako, zisterna baxuko komunak deskarga soilekoak direla eta dutxek
ez dutela nahasgailurik. Eraikin horietan
ur kontsumoa haundia dela ere atzeman
dute eta ia ez dela kontrolatzen. Hortaz
proposatu dute ur kontagailuak paratzea,
igerilekuetako ur galerak konpontzea, ura
aurrezteko gailuak txorrotetan eta aparatu sanitarioetan paratzea, dutxetan aginte tenporizatuak paratzea, prezioa murrizteko balbulak paratzea eta erabiltzeak
kontzientziatzeko kanpainak egitea.

Baztan ibaira doazen Aranea, Kordoba, Izpegi, Arla, Aintzialde, Iñarbegi, Urdanazpi, Askoa, Ariztegi eta Beartzun errekak aztertuta, «sekulako dibertsitate biologikoa» dutela ondorioztatu dute eta «eginkizun garrantzitsua dutela korridore biologiko gisa. Edozein moduz, arazoak atzeman
dituzte eta horiek konpontzeko proposamenak egin dituzte:
• Ibilguak hobetu, lubetak eta hormak dituzten tarteak lehengoratuz.
• Uraren kalitatea hobetu.
• Ibaiertzak eta emari erregimena hobetu.
• Fauna babestu, zuhaitz helduak ongi kudeatuz, presa ttikiak ezabatuz eta erabiltzen
ez diren alanbradak kenduz.
• Herritarrak informatu eta kontzientziatu.
• Erabilera egokien eskuliburuak egin: nekazaritza-abeltzaintza, kirola eta ludikoa.
Enborrak kentzeko protokoloa landu eta
abeltzainak sentsibilizatu mindek eragindako kutsadurak sortzen dituen kalteez eta
ongarri, herbizida eta bertze produktuez.
• Eskolek bultzaturiko programa, ibaiak
eta bazterrak garbitzeko beharraz ttikitatik kontzientziatzeko. Boluntario-saioak
edo auzolanak sustatu ibaietako zaborrak
kentzeko.
• Bidezidorren sarea proposatu ibai ondareko elementuen eremuak lotzeko, baita
Elizondon eginen den ibai parkearekin ere.
• Tamaina haundiko hondakinak biltzeko
zerbitzuak hobetu ibaira ez botatzeko, Baztango Ur batzordea sortu, ibai eta errekak
kudeatzeko plan integrala egin...

 JAKINGARRIAK
ERRENDIMENDUA

BERA DEFIZITARIOA

LESAKAN ORAIN GASTUAK ESTALTZEN DITUZ-

Ur sarearen errendimendua %35,34koa da Beran, Lesakan %39,53koa. %75eko errendimendua onargarria da.
Iruñerriko Mankomunitateko sareak %90ekoa du.

Ikerketaren arabera, Berako ur zerbitzua defizitarioa da,
%12,4ko finantza-defizita sortzen du. 2012an
266.230,62 euroko gastua sortu zuen ur zerbitzuak eta
aldiz, 200.989,73 euroko diru-sarrera izan zen. 2013ra
begira, gastua 247.827,45 eurokoa izanen zela aurreikusi zuten eta sarrera 212.524,49 eurokoa izanen zela.

Lesakako ur zerbitzua defizitarioa izana da. 2012an, zerbitzuak 146.432,84 euroko gastua sortu zuen eta fakturazioan 121.369,35 euro bildu ziren. Baina tarifak igo
dituztenez, orain %11,96eko superabita utzi du. 2013ra
begira, gastua 146.432,84 eurokoa izanen zela aurreikusi zuten eta sarrera 155.955,34 eurokoa izanen zela.

PRESIO ALTUA

Giltxaurdi Kirol Instalazioetan, erabiltzaileko batazbertzeko kontsumoa 85,5 litrokoa da eguneko. Kontsumo
eraginkorra 40 litrokoa da erabiltzaile eta eguneko.

ELIZONDOKO KIROLDEGIAN KONTSUMOA

Sarearen presio estatikoa
altua da Doneztebe, Bera
eta Lesakako eraikinetan.

ELIZONDOKO ZAHAR ETXEAN KONTSUMOA

FAKTURAZIOA

Ur zerbitzuarekin fakturatua estatu espainiarreko
batazbertzekoa baino
%60 baxuagoa da Beran,
%51 baxuagoa Lesakan.

San Francisco Jabier Zahar Etxean erabiltzaileko batazbertzeko kontsumoa 288,4 litrokoa da eguneko. Kontsumo eraginkorra 200 litrokoa da erabiltzaile eta eguneko.
SENTSIBILIZAZIOA

Erabiltzaileek ura aurrezteaz kontzientziazio gutti dute.

DONEZTEBE

Doneztebeko ekoauditoria egin bitartean, kontagailuak
paratu zituzten halakorik ez zuten eraikinetan.
Igerilekuetan eta eskola kontzentrazioan, adibidez.
Kontagailuak paratuta, igerilekuko hodian ur isuri haundia atzeman zuten: eguneko ur emari arrunta 23 m3koa
izanen litzateke, eta kasu honetan, 89 m3koa zen.
URAREN KALITATEA

Uraren kalitatea ona da, baina ekaitzak izaten direnean
urak uhertasuna izaten duela ikusi dute Doneztebe eta
Lesakako eraikin publikoetan egindako ekoauditorietan.
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Nabarmentzekoak

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Mundujaleak
apur txikiak kastigatzeko nonahi badago kartzela; handiak hor ikusten ditut paseoan dabiltzala” dio Txirritaren bertso zahar batek.
Zoritxarrez, Lurra bezain xaharra dugu boterearen
eta diruzaletasunaren afera ustela. Eta ematen du
tarteka arrain handiak ere preso joaten direla... Baina trankil, ez dute gogorki irauten, fite aski ateratzen dira itsasora, urreak dena
arintzen baitu. “Emaiozu sosa «Emaiozu
ausarki norbaiti eta jakinen du- sosa ausarki
zu zer jende klase den” aditu
norbaiti eta
izan dugu zenbait aldiz. Hondarraldian maiz agertzen ari di- jakinen duzu
ra euro-nahi aseezinak pozoitu- zer jende
riko jaun-andre errespetagarri- klase den»
ak, hain justu ere, krisia aberats
porrokatuen eta pobreen arteko alde izugarria haragi bizitan uzten ari delarik. Eta “harrigarriena” zera da, nonahiko hainbat politikari “prestu” eta “umil”
nahasirik izatea. Nafarroan ere andana bat esku
beltz eta txartel zuri dantzatu direla argi dago, eta
ustel usaina lurrin karioekin estali nahita ere, ezin
halako gezur gorotz mukuruak garbitu. Dirua behar ez direnetan harrika bota den seinale.

L

Dennis URUBKO
Errekaren Mendi Egunean

Unai SANTAMARIA
Lizuniagako Igoeran garaile

Iosune ORTEGA
Baztan Ikastolako zuzendaria

Hamalau zortzimilakoak
eginak dituen Kazakhstango mendigoizalea izanen da abenduaren 6ko
Errekako Mendi Egunaren izar nagusia. Gainera, K2 neguan igotzen
lehena izan nahi du.

Manttaleko korrikalari
hernaniarrak lehen aldiz
irabazi du Lizuniagako
Igoera. Lasterketa gehiena Santi San Miguel
doneztebarraren gibeletik egin zuen, baina azkenean nagusitu egin zen.

2015eko Nafarroa Oinez
Baztan Ikastolak antolatuko du, Hamabortz,
ama bat lelopean. Baztanek 15 herri, Nafarroak
15 ikastola eta ama euskara bakarra dutela
irudikatu nahi dute.
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Ezpala
Aitor AROTZENA

Yes we can, Podemos…

Fernando Sarratea Doneztebeko eguraldia begiratzen

txeZurikolehenpresidentebeltzaizatekobidean
zenean Obamak sortzen zuen ilusio beretsua
sortarazi du Espainia aldean Moncloako lehen
maizter koletadun korbatagabea izan daitekeen Pablo
Iglesiasek. Biek ere lelo-izen beretsua aukeratu dute,
elkarlanaren aldarri. Estatu Batuetan aldaketa handiegirik ez da antzeman eta ikusteko dago Espainian
zerbait aldatzeko aukerarik ere izanen duten.

2004. urtean hogei urte baino gehiago zeramatzan Fernando Sarrateak eguraldiaren datuak hartzen Nafarroako Gobernuarentzat. Metereologo afizioz,
inork baino hobeki kontrolatzen zituen eguraldiaren gorabeherak, egunero-egunero etxe aitzinaldean zuen tresnarekin tenperaturak hartzen baitzituen. Aldiz,
ez zuen bere burua eguraldi gizontzat hartzen, eta ez zitzaion gainera, biharamunean zer eguraldia eginen zuen asmatzen aritzea gustatzen. «Telebisioan
aritzen direnak ere ez dute beti asmatzen eta guk nola asmatuko dugu bada?
Guk baino gehixeago asmatuko dute, seguro!», zioen.

E
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Mankomunitatea
2013ko harpidetza sariak
Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .40€
Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . .59,50€

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

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

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua
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Kolaborazioak

Autonomia

1914ko gerra

Pello APEZETXEA

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi»

urreko hainbat tokitan autonomia da jendeak bizi duen gai garrantzitsuetako bat. Nork
ez du entzun eta ikusi Eskozia, Katalunia eta
Euskal Herriaren autonomiari buruz solas egiten,
bilkurak eta manifestaldiak plantatzen, independentzia aldarrikatzen? Pertsonak eta herriak bere
kabuz erabakitzea zer eta nola nahi duen bizi, bere izaerari dagokion eskubidea da, itxuraz edozeinentzat ulergarri samarra izan behar lukeena. Baina gatazka ugari sortzen duena.
Jende eta herri guztien eskubide adierazten dugun horrek, izan ere, oztopo aunitz izaten ditu, etsai aunitz. Gizakiak elkarren beharra du, eta elkarri errespetu handia zor dio, baina elkar menperatu nahia ere maiz sentitzen du. Gehienetan, bertzeaz eta bertzearen balio eta ondasunez probexteko. Horregatik bertzeen autonomia ez du onartzen, gutiago independentziaraino ailegatu nahi
badute.
Gauza bitxia bada ere,
bertzeak menean edukitzeko arrazoitzat legea «Gauza bitxia bada
adierazten dute, auniere, bertzeak
tzetan. Nork sortutakoa
da, ordea, lege hori? menean edukitzeko
Menperatzaileak, eta, arrazoitzat legea
noski, menperatzaileari adierazten dute,
komeni zaion bezalakoa. aunitzetan. Nork
Gainera, batzuk nagusi
sortutakoa da,
bihurtzea, eta nagusi izaten jarraitzea, egiatan in- ordea, lege hori?
darrak eragiten du, ar- Menperatzaileak,
men indarrak, batez ere. eta, noski,
Estatu eta herrialdeen menperatzaileari
mugak gerren ondoriokomeni zaion
ak dira, ia beti. Horrela
soilik konprenitzen ahal bezalakoa»
da Euskal Herriaren zati bat Espainia estatukoa izatea eta bertze zatia Frantzia estatukoa. Eta
gauza bera gertatzen da Kataluniarekin. Hainbat
eta hainbat lurraldetan bezala. Nola atzendu Nafarroa duela 500 urte estatu independentea zela,
eta Gaztelako ejertzitoak konkistatu eta Espainiako zati bihurtu zuela?
Maila ttikiagoan, herriak eta herriskak autonomoak izatearen alde jokatzea egoki dela iduri du, guttieneko ahalbideak dituztenen arabera, behintzat.
Euskal Herrian gai honetaz eztabaida franko bada, udal hirietako zenbait auzok bereizi nahi eta.
Dena den, iritziak desberdinak direlako, herriskak
batzearen aldeko saiakerak ere izan dira eta badira. Nafarroan kontzeju deitutakoak desagertzea,
eta udalerri ttikiak handiago batean biltzearen asmoak gaur ere bizirik daude zenbait agintari eta
alderdi politikoengan.

oan den uztailaren hogeita zortzian justu ehun
urte bete baitziren Lehen Mundu Gerra hasi
zenetik (1914-1918), hartaz erausian ari ginela, hura buxeria bat izan zela erran zidan Sarako
Pantxoak lehengo batean, karnizeria bat. Hamar
bat milioi lagun hil ziren eta horiek halako hiru kolpaturik gelditu ziren bizi guzikoz. Hilen artean baziren sei-zazpi mila euskaldun; ongi gogoan dute
Iparraldean. Denok ikusiak ditugu herri guzietan
orduan hil zirenen alde eginiko monumentuak,
“Morts pour la patrie”. Tragedia hartaz jakin nahi
duenak denbora hartako kronikak irakurtzen ahal
ditu. Ttipi Ttaparen eskualdean berean badira orduan famatu ziren idazle onak. Konparazio batera, hor dugu Jean Elissalde azkaindar apeza
(1883-1961), gerraz ha«Ondorio hori ere
inbertze eskribitu zuena, soldadu gisara par- ekarri dute beti
te hartu baitzuen; edo gerrek inguru
Kanboko mediku izan hauetan: jendea
zen Jean Etchepare mugiarazi dute alde
(1883-1935), sendagile
batetik bertzera.
modura frontean lanean
abaila aritua eta hango Pertsona horiek
berri emanez idatzi zue- orratzaren eta
na. Baina, erran bezala, hariaren lana egin
ordukoa ez baitago dute maiz, bi
ahantzia, gerra finitu eta
aldeetakoen arteko
ehun urtera oraindik segitzen dute lan berriek harremanak hobeki
argia ikusten. Aurten be- josteko»
rean, Eneko Bidegain
baionarrak Lehen Mundu Gerra eta Euskal Herria lan joria prestatu du:
letra eta datu argigarri aunitz gerra odoltsuaz gehiago jakin nahi duenarentzat. Eta hurbilago ere
badugu bertze lan bat nahitaez aipatu beharra,
Senperen, hain zuzen ere: Auxtin Zamorak Senpertar ingumak 1914-1918 izeneko obra ekarri digu besapean, Lapurdi 1609 elkartearen laguntzarekin. Urte haietan gerrara joateko adinean ziren
553 herritarren berri ematen digu, bakoitzaren izendeiturak eta zer etxetakoak ziren paratuta: nor joan ziren gerrara, nor ez ziren joan, nor-non hil zen,
nor kolpatua suertatu, nor joan zen ihes… Izan ziren joan nahi izan ez zutenak, bai eta joan ondotik desertatu zutenak ere. Haietako batzuk mugaren lerroa gurutzatu zuten, eskapu, libre izateko.
Batzuk, gero Ameriketara joan ziren, bertze batzuk Hegoaldeko herrietan gelditu ziren bizitzen.
Ondorio hori ere ekarri dute beti gerrek inguru hauetan: jendea mugiarazi dute alde batetik bertzera.
Pertsona horiek orratzaren eta hariaren lana egin
dute maiz, bi aldeetakoen arteko harremanak hobeki josteko.

L

J
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Irakurleak mintzo

Elizondoko
Lanbide Heziketa
ikastetxea
Elizondoko Lanbide
Eskolako Zuzendaritza
Taldea
Idatzi honen helburua
eskualdekogizarteariElizondoko Lanbide Eskolak une honetan bizi duenegoerabereziarenberri ematea da.
Elizondoko Lanbide eskolan,etorkizunerabegirako ikuspegi batetik,
moldaketa prozesu batean dihardugu azken bi
ikasturteetan. Bertzeak
bertze, eskualdeko Lanbide Heziketa zentro integrala izateko asmotan
zenbaiturratsemanakditugu; hauenondorioizan
da Lekaroz BHI institututik banatzea eta Lanbide
Heziketa zentro oso batek dituen ezaugarri eta
funtzionamenduaridagokionean gure bidea egitea.
Moldaketa prozesu horretan murgilduta ginela,
ekainaren 30ean ustekabeko gertaera bat izan
genuen. Hain zuzen ere,
ikastetxeko eraikineko
teilatu zati bat erori zen
eta ondorioz, Hezkuntza
saileko teknikoek eginikoazterketarenemaitzen
txostenarenarabera,eraikineko teilatuaren egoera kezkatzekoa da.
2014-2015 ikasturteari
hasieraematekoHezkuntzakkonponketaegineta
segurtasun babes-neurriak premiazko bidetik
hartuditu(urtebaterako).
Honela, ikastetxean kurtsoa martxan jartzea posible izan da.
Hezkuntza saileko Lanbide Heziketa Atalarekin
hainbat bilera egin ditu-

gu eta bilera hauetanBaztan-Bidasoalde osoanerreferenteizanenden
Lanbide Heziketa Zentru
Integratu baten beharra
adierazi digute.
Gainera, Hezkuntza sailak ez du bideragarritzat
jotzenElizondokoLanbide Heziketa ikastetxeko
eraikina konpontzeko inbertsioaegiterik,izanere,
eraikinak osotasunean
behar duen inbertsioa
handia izateaz gain eskualdeko Lanbide Heziketa eskaintza biltzeko
eta eguneratzeko espazio egokirik ez baitu.
Hezkuntzasailarennahia
eskualdeko LH osoa
bilduko duen ikastetxe
berri bat eraikitzea da.
Jakinarazidigutenez,eskualdeko Lanbide Heziketa eskaintza berrikusikoduteetaeskaintzahorretan berrikuntza aukerak egon daitezke.
Halere, Hezkuntza Sailaren arabera, proiektua
gauregungoegoeraekonomikoak baldintzatua
egoteaz gain Foru Gobernuko gainerako Sailen esku ere badago eta
beraz,aitzineraeramateko guztien onarpena eta
babesa beharko luke.

Euskal errepublika
egituratzeko beste
argudio on bat
Joxe Fermin LIZARRAGA
(Leitzako Independentista
Sarearen izenean)
Independentista sareak antolatuta, abuztuaren 9an Leitzan, independentzia eguna ospatu genuen. Egitarau zabala izan zuen eguna
osatzeko, jende ugariren
borondatezko parte hartze bizia behar izan ge-

nuen. Eskerrak lagundu
ziguten guztiei.
Guregana hurbildu nahi
izan zuten guztiekin, aldarrikapena eta jaia era
baketsuan ospatu ahal
izan genuen. Ez zen inorentzako mehatxu, iseka
edo antzeko deus izan
gure ospakizunean. Hala ere, badirudi agintean
diren unionistek ez daukatelaerabaketsuanegiten diren aldarrikapen independentistakerrespetatzeko adina duintasun
demokratikorik.
Independentziaegunaarrakastatsuaizanzelaeta,
zenbaiten ezin sufritua
oso handia dela dirudi,
sare kide bati 1.200 euroko isuna jarri baitiote.
Horretarako aitzakiaren
bat behar eta:. Ziurrenik
ondorioak frogen aurretik jarriak zituen polizia
txostenen batetan oinarrituta,legezkanpokomanifestazioaeginomengenuen.Biharamuneanherriko festak hasten zirela
gogoanizan,etaerraldoiak, dantzariak, txistulariak, Kataluniatik etorritako trabukersak, kastellerrak altxatzen aritu ziren lagunak, eta jende
ugarik parte hartu zuen
kalejira alai eta koloretsu
bat egin genuen.
Agintean diren unionistek gogoko ez daukaten
edozeri ematen dioten
erantzun errepresiboak;
independentista ez izanda ere, soilik demokrazia
zaledenedonorizerpentsa eman beharko lioke.
Aldarrikapen baketsuei,
erantzun poliziala besterikeskaintzekogaiezden
estatua, lehenbailehen
Euskalerrepublikaegituratzeko beste argudio on
bat baino ez zaigu ematen ari.

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

Bota bertsoa
Uxue MESA GARMENDIA • Doinua: ETAren su-etenetik
Baztan-Bidasoko XXVII. bertsopaper lehiaketan
2. saria (11-14 urte)

Kanpora joanen zara bizitzera,
maleta egiten ari zara
Amak gaur erran diala
exertzeko bere ondun
gauza bat neri errateko
bazula bueltaka burun
alaba ez gara bizi b(eh)ar
orain bizi garen lekun
agurtu beharko dituzu
zure famili ta lagun
orain sentitzen naizela
pertsona okerrena mundun
beti izango zaitudala
nere bihotzean Irun
hau baino herri hobegorik
ezdut ikusiko inun.
Kalera ateratzeko
soin eta galtza estuak
eta babesteko krema
ez erretzeko eskuak
mandiririk ez badago
bada ezpada zakuak
maletan sartu ditut nik
album ta erretratuak
spraiez pintatu nitun
alde zaharreko lekuak
kultur etxearen atzean
errandako sekretuak
ez ditut ahantziko Irunen
bizitako momentuak.
Larre handietako behi
baserritako zerriak
Euskal Herriko erleak
punttudun manttangorriak
mendietako paisaia
urriko zuhaitz gorriak
zelaietan amarekin
dauden arkume berriak
eta zeruan bueltaka
arrano beldurgarriak
adarren gainean xutik
txioka txantxangorriak
tokitxo bat bihotzean
hartu dit Euskal Herriak.

m e-Posta:
info@ttipi.net
e Posta: Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA
d Tel.: 948 63 54 58

o

Faxa: 948 63 54 57
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Prentsatik bildutakoak

«Badira akaso 40 urte
inguru kaikuak egiten
hasi nintzela.
Kasualitatez, Erratzura
etorri nintzen bizitzera. Hemen aukera
izan nuen kaikua nola
egin ikasteko.
Eguraldi txarra zenean
eta libre nintzenean,
Domingo Etxandirengana joaten nintzen.
Hark animatu ninduen
etxean tailer ttiki bat
prestatzera. Horrela
hasi nintzen eta horrela segitzen dut».

«Bizioarekin ere lotura
badu gure egitekoak.
Kantuak behar ditugu
bizirik sentitzeko. Hori
kantautore baten janaria da, eguneroko ogia,
erakustea badela gauza doinuak eta hitzak
elkartzeko eta jendeari
sentimenduak sortzeko. Andonik [Morau]
betidanik izan du kantautore sen hori, eta
izanen du betiko, nahiz
eta talde bat edo ni
bezalako laguntzaile
bat izan ondoan».

Xanti OTEIZA
Erratzuko kaikugilea
HITZA 2014.10.24

Beñardo GOIETXE
Zugarramurdiko musikaria
BERRIA 2014.10.29

11 galdera labur

Nor dugu Aroa Huarte?
Eslaviar filologo euskaldun bat.
Kaixo edo Привет?
Hala da errusieraz. Agur nahiko informala.
Nolatan ikasi zenuen Eslaviar filologia eta Errusiar hizkuntzan espezializatu?
Hizkuntza bat ikasteko gogoak
banituen, eta Errusiak sortzen zidan halako lilurapen bat, bai bere literaturagatik, bai bere historiagatik edo bere dimentsioengatik.....
Ikasitakoa erakustera pasa
zara orain...
Pozgarria da dakizuna besteeitransmititzea,etaerakustea ikasten jarraitzeko modu bat da.
Orokorreanzenbatdakigu Errusiar hizkuntzaz?
Orokorrean
beraiek gureaz dakitena
baino gutxiago.
Leitzako neguaedoErrusiakoa da gogorragoa?
Errusiakoa
askoz ere ho-

tzagoa eta lehorragoa da, baina
prestatuta egonez gero, arropa
egokiekin eta egoerara moldatuta, kalean azkar ibili, denbora ez
oso luzez... Giro berezi horrekin
asko gozatu daiteke.
Errusian zer botatzen zenuen faltan eta hemen egonda hango zer?
Sei hilabete egon nitzen Moskun
eta ondoren urtea San Petersburgon. Han faltan botatzen nuen batez ere inguru soziala eta hemen berriz, hango janariak, negua eta hizkuntza.
Errusian bisitatu beharreko leku bat?
San Petersburgoko
Neva ibaia eta itsasbazterra, neguan
izoztuta daudenean.
Leitzako gustuko
txokoa?
Nere etxeko balkobea.
Nola ikusten duzu
etorkizuna?
Erabat ezegonkor.
Amets bat?
Nire ametsik gogokoenetakoak dira hegan
egiten dudan amets
horiek.

 Aroa HUARTE  Eslaviar filologo leitzarra

9
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BORTZIRIAK
OSASUNGINTZA  SINADURA BILKETA

Mediku edota
pediatra
euskalduna
eskatzeko
kanpaina hasi da
UEMA eta
Euskara
Mankomunitateak
bultzatuta
TTIPI-TTAPA

Medikua edota pediatra euskalduna eskatzeko kanpaina abiatu da Bortzirietan, UEMAren eta Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen eskutik. Osasun alorrean garatzen
diren hizkuntza-politikak aldatzea du helburu egitasmo honek, eta
gehiago zehaztuz, familia- medikua edota
pediatra erdaldunak
dauden herrietan profesional euskaldunak
bermatzea da helburua.
Bultzatzaileen erranetan «kanpainaren asmoa ez da, inondik inora, Bortzirietako osasun
zentroetako langileen
kontra egitea, haiek euskarazko zerbitzua eskaintzea/euskaraz jakitea
baizik, baina momentu
honetan hizkuntza eskakizunik ez dutenez,
egoera horri irtenbidea
ematea lortu nahi da.
Horretarako plantilla organikoan behar diren aldaketak egin ditzaten
eskatu nahi da kanpaina honen bidez».
Eskuartean duzuen
TTIPI-TTAPAren ale honetan bertan aurkituko duzue kanpainaren berri

ematen duen eskuorria
eta beharrezko informazioa. Mediku eta pediatra euskalduna nahi dut
kanpainarekin bat egin
nahi duenak eskaera orri ofizial bat bete beharko du. Hura eskuratzeko hainbat bide dituzue: herrietako euskara batzordeko kideek eskuz esku banatuko dituzte ale batzuk,
horiez gain ikastetxeetan, Herriko Etxeetan,
Lesakako Osasun zentroan edo Lesakako ferietan lortzen ahal dira
eskaera orriak.
Behin eskaera orria
jasota bete egin behar
da eskatzailearen izenabizenak emanez eta
zer eskatu nahi duen
azalduz. Ohartuko zareten moduan eskuorriaren atzekaldean eskaera egiteko adibide
gisara jarria duzue esaldi bat. Hau bera idatzia
etorriko da eskaera orrian, ondoren sinatu eta
eskaera orria jaso duzuen leku berean utzi,
edo sinatzeko eman dizuen batzordekideari itzuli. Azaroaren 17tik
30era bitartean izanen
da eskaera orriak bete
eta sinatzeko epea.
Bortzirietan orain hasiko den sinadura bilketa hau bera egina dute aurretik Baztanen eta
Leitzaldean, 65 eta 171
eskaera bilduz eskualde bakoitzean. Orduan

UTZITAKO ARGAZKIA

Aldizkari honekin batera informazio eskuorria banatu da Bortzirietan.
emandako datuek agerian utzi zuten osasun
alorreko profesional
euskaldunen eskasia,
«Nafarroako UEMAko
14 udalerrietan, 8 pediatra ari dira lanean eta
horietatik lauri bakarrik

eskatzen zaie euskaraz
jakitea» Eneka Maiz,
UEMAko ordezkariak
azpimarratu bezala.
HURRENGO URRATSAK
Bildutako eskaerei
jarraipena eginen zaie,

orain, eta bertzetik, Nafarroako Gobernuari eskaera formala eginen
zaio eskakizun horiek
denak kontuan hartu eta
plantilla organikoan beharrezko aldaketak egin
ditzan.
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BERA
GIZARTEA  AZAROAREN 23AN

Bigarren eskuko
merkatu txikia
antolatu du
Labiagak
09:00etatik
15:00etara
jarriko dira
postuak
kiroldegiko
atarian
TTIPI-TTAPA

B i g a r re n e s k u k o
merkatu txikia antolatu
du Labiaga ikastolak
azaroaren 23an. Igande horretan, 09:00etatik 15:00etara jartzen
ahal dira postuak, Toki
Ona kiroldegiaren atarian edo, euria eginen
balu, Altzateko frontoian. Postua jartzeko interesa dutenek ikastolara deitu behar dute
(948 630172 telefono),
09:00etatik 12:00etara.
Merkatu txiki irekia izanen dela azpimarratu
dute ikastolatik.

Ile-mozketa eta
orrazketa
solidarioak
Iaz bezala, Yoan ileapaindegiak ANFASelkarteari laguntzeko eguna plantatu du. Honela, azaroaren 22an,
15:00etatik 20:00etara
lortzen den diru guztia

ANFASendako izanen
da. Orrazketa eta makillajea edo manikuraren truke 20 euro ordaindu beharko dira eta gizonezkoen ile mozketarengatik 10 euro.
Modu berean, zozketatu dituzten Aspe, Osasuna, Erreala eta Athletic-eko sinatutako kamisetak ere orduan banatuko dituzte. Kamiseta horiek lortzeko boletoak euro batean salgai daude Yoan ileapaindegian, Xuga, Errekalde eta Auzoa ostatuetan eta Lesakako egoitzan, edo 636 804504
telefonora deituz. Zozketa azaroaren 14an
eginen da eta hilaren
22an banatuko dituzte
sariak Yoan-en.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lurraren Egunaren 28. edizioak karrikak bete zituen
Eguraldi eguzkitsu eta epela lagun, jendetza bildu zen 28. Lurraren Egunean.
107 eskulangileren eta 37 elikadura produktuen postuak jarri ziren. Gazta lehiaketan hamar ale aurkeztu ziren eta horien artean, Berako Garmendikobordako
Sokorro Almandozek eraman zuen 300 euroko lehen saria eta Arantzako Tuanekobordako Marisol Almandozek bigarrena, 100 eurokoa. Sagardo lehiaketara, berriz, 17 botil sagardo aurkeztu ziren. Alkaiagako Patxi Pikabea Zubietarenak eskuratu zuen 200 euroko lehen saria. eta Lesakako Buenosaireseneko Josefa Almandozek bigarrena (75 euro). Bezperako barazkiopil lehiaketa,
hamar koadrilen artean, Manttaleko neskek irabazi zuten.

Julio Caro Barojari
omenez ekitaldiak
Julio Caro Barojaren
mendeurreneko ekitaldien barne, azaroaren
15ean, larunbatean
19:30ean omenaldia eskainiko zaio Kultur Etxean. Igandean, berriz,
oroitzapenezko ekitaldia eginen da 12:00etan hilerrian Iruñeko Orfeoiarekin eta 12:30ean
kontzertua eskainiko
dute Kultur Etxean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Don Julioren arrastoa hilaren 23ra bitarte ikusgai Kultur Etxean
Julio Caro Barojaren mendeurreneko ekitaldien baitan, Don Julioren arrastoa
erakusketa ireki zen kultur etxean urriaren 24an. Juantxo Larramendi margolariak gidatuta, beratar talde batek egin du lan sorginak protagonista dituen erakusketan. Julio Caro Barojaren mundua haurrei erakustea du helburu. Caro Barojak berak margotutako hainbat koadro eta herriko ikastetxeetako ikasleek
egindako marrazkiak bildu dira erakusketaren erdian dagoen sagarrondoan,
ikus-entzunezko batekin eta herritarrek utzitako koadroekin batera. Azaroaren
23ra arte bisitatu ahal izanen da, astelehenetik ortziralera 17:00etatik 20:00etara, eta asteburuetan 11:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.
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LESAKAKO FERIAK

Azaro hondarrean
helduko da
feria giroa Lesakara
Azaroko azken ortzegunean, hilaren 27an, eginen dira Lesakako feriak. Urtero bezalaxe,
ganadu sailek eta saltzaileen
postuek beteko dituzte karrikak
Lesakako Udalak antolatu duen
egun osoko bestan.
Goizean artisauek egindako lanak
ikusteko aukera izanen da Beheko Plazan: egurra landuz, hariak lotuz... Herriko karriketan
azienda saila, gozogileek egindako pastel eta mokadu goxoak,
denetarik eskaintzen duten
saltzaileen postuak... egonen dira egun osoz.
Herri kirolek ere ez dute hutsik eginen, 11:00etatik aitzinera aizkolariak arituko dira
lanean. Ondoren, Lesakako Bertso Eskolak antolatzen duen bertso saioa izanen da Plaza
Zaharrean, Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso ariko dira kantuan. Tenore horretan eginen da azienda lehiaketaren sari banaketa ere. Goizeko ekitaldien ondotik, arratsaldean pilota partidak jokatuko dituzte.
17:30etan hasiko dira eta bi partida izanen
dira. Bitxikeria bezala, Olaizola I. eta Olaizola III., Goñi eta Otxandorenaren aurka arituko
dira. Eguna borobiltzeko 19:00etatik aitzinera Trikibeltz taldearen musikarekin dantzan
aritzeko aukera izanen da.

Bezperan ere bai
Feria egun handia ortzegunean izaten den
arren, bezperan ere hasten da nabaritzen
karriketan giro berezia. Beti Gazte Elkarteak antolatzen duen ajoarriero lehiaketa
jokatuko da 18:00etatik aitzinera Beheko
Plazan. Ordu berean, Lesakako Trikitixa
taldeak kalejira eginen du.

ttipi-ttapa | 626 zbk.
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Bortzirietako azienda hoberenen bila
Lesakako ferietan protagonismo handia hartzen dute inguruko abelburuek, Bortzirietako
azienda lehiaketa egiten baita. Goizeko 11:00etatik aitzinera Plaza Zaharrean eta inguruko karriketan betabereak, zaldiak, pottokak, monturakoak, poniak, ahariak eta zatalbereak egonen dira ikusgai.
Iaz esate baterako, 148 azienda aurkeztu zituzten. Horietatik 104 zaltabereak ziren,
tartean pottokak eta monturakoak, 39 behi, batzuk bere aretzearekin eta zezenkoren
bat betabereetan eta bortz ahari.

Sari banaketa eguerdian
Lehiaketa kategoria desberdinetan banatua dago eta horren arabera banatzen dituzte
sariak. Hala, aurkeztuko diren haragitarako behi, Suitza
eta zaldi aziendak maila desberdinetan banatu
eta talde bakoitzetik hiru hoberenak sarituko
dituzte.
Azken hiru urteetan bezala, pottoka, montura eta po ni
onenek ere saria jasoko
dute eta ahariak ere
plazaratu eta saria izanen dute.
Sari banaketa eguerdi
partean eginen dute
eta orduan jakinen da
zein diren aur tengo
Bortzirietako azienda
hoberenen jabeak.
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LESAKA
 FLASH

GIZARTEA  AZAROAREN 15EAN

Independentzia Eguna eginen
dute larunbatean herrian
BaztanBidasoaldeko
Ernaik
antolatuta,
hitzaldiak, herri
bazkaria,
jokoak,
manifestazioa
eta kontzertuak
izanen dira

Beti Gazte Elkarteak
antolatutako argazki
lehiaketara aurkeztutako lanak ikusgai daude azaroaren 9tik 30era
Harriondoa Kultur
Etxeko komentuan.
Astelehenetik larunbatera 17:00etatik 19:00etara eta igandetan
11:30etik 13:30era
egonen dira ikusgai.

‘Arrakala’
dokumentala

Aitor AROTZENA

Azaroaren 15ean Lesakan ospatuko den Independentzia Eguna
antolatu du Baztan-Bidasoaldeko Er naik.
Formakuntza hitzaldiez
gain dibertsioa ez da faltako, antolatzaileek diotenez, «helburu bat lortzeko eguneroko lanketa baten bitartez sortzen
baita herri baten borroka».
• 11:00etan hitzaldiak
izanen dira Harriondoa
Kultur Etxean. Nazio
askapen mugimenduei buruz ariko dira
Floren Aoiz eta Anna
Gabriel.
• 14:00etan herri bazkar i a ( 1 2 e u r o k o ntzertuekin, 3 euro soilik kontzertuak).
• 16:30ean murala, jokoak, MJ-ak…
• 20:00etan manifestazio animatua Zozongo batukadarekin!
•22:00etankontzertuak:

Beti Gazteren
lehiaketako
argazkiak ikusgai

ARGAZKIA: RAFAEL ENETERREAGA

San Fermin Elkartearen Egunean omenaldiak egin dituzte
San Fermin Erretiratuen Elkarteak, Udalaren laguntzaz jubilatuen eguna antolatu zuen urriaren 24an. Urtero bezala, Urrezko Ezteiak eta 85 urte bete dituztenei omenaldia eskaini zitzaien. Aurten, 50 urte ezkondurik bete dituzten Lorenzo Fragoso Cañamero eta Dominga Lopez Giraldo eta Fernando Reyes Cantero eta Teresa Yepes Zamorano senar-emazteak eta 85. urtebetetzea egin duten Josefina Sagardia Alzugarai, Jose Mitxelena Abanz, Jose Irurieta Petrirena eta Jose Otxoteko Almandoz omendu zituen CAN Fundazioak. Mezaren ondotik, Iker Tainta dantzariak Aurreskua dantzatu zien omenduei Plaza Zaharrean. Ondotik bazkari dotorea izan zuten frontoian. Bazkalondoan, oroigarriak
eskaini zizkieten aurtengo protagonistei, eta bidenabarkoan txapelketa ezberdinetako sariak eta trofeoak banatu zituen San Fermin Elkarteak.

Willis Drumond, Aske,
Goienetxe Anaiak, Ze
esatek eta Tirri &Tery.

Zerbitzuen
Elkarteko Tonbola
Azken bi urtetako
arrakasta ikusita, aurten ere tonbola antolatu du Lesakako Zerbitzuen Elkarteak, Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Elkarteko dendetan
egindako erosketen truke banatutako txartele-

kin sariak eskuratu ahal
izateko, azaroaren 29an
aterako dituzte zenbakiak, 19:00etatik aitzinera plazan. Pintxoa eta
edaria ere banatuko dute, euro eta erdiren truke, giroa goxatzeko.
Zerbitzuen Elkarteak
13.000 boleto prestatu
ditu eta gisa guzietako
sariak banatuko dituzte.
Hori bai, saria jaso nahi duenak plazan egon
beharko du larunbat
arratsean.

Santa Zezilia
Santa Zezilia eguneko kontzertua azaroaren 22an, 19:00etan eskainiko dute herriko musika taldeek Harriondoan. Bezperean, Musika
Eskolakoek eskainiko
dute kontzertua, leku
berean 18:00etan.
Abendurako pailazo
ezagun batzuekin emanaldi berezia ere prestatzen ari da Musika
Banda. Hurrengoan,
berri gehiago.

Azaroaren 25a Emakumeenganako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela
eta, heteroarauei buruzko Arrakala dokumentala ikusteko aukera izanen da azaroaren 29an, 17:00etan
Harriondoan.

Ferietako hitzordu
gehiago
Ferietako egitarau zehatza aitzineko orrietan baldin baduzue ere,
aipatzekoa da San Fermin Elkarteko jubilatuek ere afaria eginen dutela azaroaren 27an,
21:00etan egoitzan.
Txartelak hilaren 20ra
bitarte daude salgai,
20 eurotan. Bertze aldetik, Kattu ostatua
feria egunean zabalik
egonen da. Tragoska
edo pintxo bat jateko
aukera izanen da, baita ferietako menua
dastatzeko ere. Ferietan euskara eta euskaltegiaren aldeko topagunea bilakatu nahi du Kattu ostatuak.
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ETXALAR
GIZARTEA  AZAROAREN 2AN

Etxalarko
naturzaleak
Usategietara
atera dira
Eguraldiak
lagundu ez
bazuen ere
hegazti mota
ugari ikusi
zituzten
Irune & Itsaso-TTIPI-TTAPA

LiguepourlesOiseaux
(LPO)elkartekoakbertan
jarritakohegaztienmigrazioaren behatokia bisitatzera etorri ziren. LPOko
kideak herritik pasatzen
diren hegaztien berri
eman zuen. Espezie
arruntenak azaldu zizkien,nondiknoramugitzen
diren, zein garaietan,
azken urteetan populazioetan ikusi dituzten aldaketak… Gurean hain
ezaguna den usoaz ere
mintzatu zen, ezezagunagoak diren arrano
arrantzaleaz,sugezaleaz
eta arrano txikiaz, kopuruhandietanpasatzendiren miru beltz eta sapeltsa liztorjaleetaz, amiamoko txuri eta beltzetaz,
eta baita azaroko egun
hauetanoraindikikusieta
aditu ditzakegun lertxunetaz ere. Eguraldiak sobera lagundu ez bazuen
ere,sartxipotak,txontak,
hegatxabalak, miru gorriak,sapelatsaketabiligarro taldeak ikusteko aukera izan zuten.

Giltzarri abesbatza
Azaroaren 8an, meza ondotik, Giltzarri
abesbatzak bere saioa
eskaini zuen elizan.

Etxeko telebistak
bersintonizatu
behar dira
Azaroaren 13tik aitzinera, telebista Akoka
aldeko antenatik ikusten duten etxe guztietan bersintonizatu beharko dituzte telebistak.
Herriko Etxetik jakitera
eman dutenez, hori egin
ondotik, EiTBko kate eta
seinale guztiak digitalean ikusiko dira herrian.

ARGAZKIA: AINHOA BERRUETA

Eguraldiak ez zuen lagundu, baina hegazti ugari ikusi zituzten.

Herriko pilotariak
Hasia da Bortzirietakoeskuzbinakako14.pilota txapelketa. Etxalarkoek ere parte hartuko
dute. Alebinetan (10-11
urte); Aiert Irigoien eta
Unai Arburua, Koldo Bizente eta Markel Etxarte, Joseba Telletxea eta
Asier Martin, Niko GarciaetaUnaiLlucia(azken
hau beratarra da) arituko
diraetainfantilmailan(1213 urte); Raphaela Gomes eta Xabier Telletxea.

ARGAZKIAK: MARI LUZ ARIZTEGI

Usoaren Eguna
Urriaren 26ean Usoaren eguna ospatu zuten Larraburuan. 25 lagun bildu ziren
eta giro ederrean pasa zuten bai bazkarian eta baita bazkalondoan ere.

ttipi-ttapa | 626 zk.
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ARANTZA
KULTURA  KULTUR EGUNAK

Tuanekobordako
gazta eta
Oskozeneko aharia
Baserritarren
Eguneko sarituak
Jendetza bildu
da 19. edizioan
Nerea ALTZURI

Azaro hasieran, egun
frexko eta bustiak izan
badira ere, azaroaren lehenak udako eguna zirudien. XIX. Baserritarren
Eguna aro ederrarekin
izangenuen.Goizguzian,
herritarnahizbisitariaunitzek ohiko bisita egin zutenherrira.Frontoianpostuak ikusiz itzulixka egin
zitekeen eta Guraso Elkarteak paratutako ostatuantragoxkaetapintxoa
hartu; plazan aziendak,
Pelle-Ttiki Haur Eskolarenaldekobigarreneskuko jostailuak...
Gazta eta ahari lehiaketak ere egin ziren. HamargaztaaurkeztuzituztenetalehensariaTuanekobordako Marixol Almandozek jaso zuen; bigarrena Serorenbordako
Margarita Madariagak;
etahirugarrenaazkenhonen aitak, Simonenbordako Xalbadorrek hartu
zuen.BertzegaztakAlbiz,
Martinekoborda, Oskozenea,Senberro,DaniLukanbio, Arrunekoborda
etaAientsakoGaxtelenekobordakoak izan ziren.
Aharilehiaketan,bortz
bururenartean,lehensariaOskozenekoLeontxio
Oskozen aziendak jaso
zuen eta bigarrena Dani
Lukanbiok eraman zuen.
Xeberino Indakoetxeak
eta Simonetik ere ahari-

ak ekarri zituzten. Bazkal
aitzinean zozketatutako
zarea eta MarirenbordakooilarraXabiIturriakeraman zituen.
EKITALDI GEHIAGO
Kultur Egunen barne,
urriaren 31n haurrentzat
ipuinak eta helduentzat
dokumentala izan ziren
eta azaroaren 2an mus
eta partxis txapelketak.
Musean zortzi bikote arituzirenetaImanolMitxelena eta Jon Jorajuriak
irabazizutenLuisAnduezaetaPatxiIturriarenkontra finalean. Partxisean
hamaika bikote aritu zirenetaEdurneGamioeta
Rosa Mari Iribarren izan
ziren garaile, finalean Aimar Zubieta eta Imanol
Igartuari irabazita.

Tuanekobordako
gazta 2. Beran
Berako Lurraren Eguneaneginzengaztalehia-

UTZITAKO ARGAZKIAK

Baserritarren Eguneko irudiak eta partxis eta mus txapelketetako finalistak.
ketan, Tuanekobordako
Marixolek bigarren saria
eskuratu zuen. Aipatu,
Beran bizi arren, bere
ahizpa Sokorroren gazta
izanzelahoberena,lehen
saria lortuz. Zorionak!

Herri ttiki
infernu handi
Urriaren 30eko ilunabarrean jende mordoxka
bilduzenfrontoianETB1ekoHerritxikiInfernuhandi saioaren grabazioan.

Herritarrekineginikoelkarrizketakerakutsiz,publikoarentxaloetairriakbatuz, ilbeltzetik aitzinera
emanen duten saioa
grabatuzuten.Ederkipasatu zuten bildutakoek.
ARGAZKIA: ZALDUA

Urrezko Ezteiak
1964kourriaren29anezkondu ziren Juan Bereau eta Mª
Asuncion Mazizior Hondarribiko Guadalupe ermitan.
Hondarribianbizituzirenhasierako urteetan eta lehenbizikobisemeakerehanjaio
ziren.1967anArantzaraetorri ziren bizitzera eta gaur
egun Motxenean bizi dira.
Familia ederra hazi dute, sei
seme-alaba eta hamabi biloba baitituzte. Zorionak!
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IGANTZI
KIROLA  ABENDUAREN 7AN

‘Euskaraz bizi
nahi dut’
lasterketa herrian
eginen da aurten
Abenduko
kultur egunen
baitan
antolatuko
dute
TTIPI-TTAPA

Aitzineko urteetan
Beran eta Lesakan egin
ondotik, aurten Igantzin
izanen da Euskaraz Bizi Nahi Dut lasterketa.
Euskara Batzordea ari
da antolatzen, eta lasterketa abenduko kultur egunetan eginen da,
hain zuzen ere abenduaren 7an, igande goizez. Batzordea egitaraua lotzen ari da, baina eskualdean lasterka
ari diren guztiek jakin
dezaten, haur, gaztetxo
nahiz helduentzako ibilbideak prestatzen ari dira. Lasterka abiatu baino lehen, ekitalditxo bat
izanen da plazan, eta
bukaeran ere bai, baita

parte hartzaile guztientzako zozketak, janedanak, kamiseten salmenta….

Ajoarriero
txapelketa ere
Abenduko kultur
egunetan ajoarriero txapelketa ere izanen da,
abenduaren 8an, astelehen goizez. Igantziko
Biltoki ari da hori prestatzen, eta jendea parte hartzera animatu nahi du. 12:00etan hasiko
da lehiaketa, eta 13:00etarako ajoarrieroak prest
egon beharko du. Bi
modutara hartzen ahal
da parte. Batetik, bikoteka, ajoarrieroa lehiaketarako prestatuz. Horretarako Biltokik parte
hartzaile guztiei bakailua emanen die, eta 10
euro behar dituzten
bertze gaiak erosteko.
Parte hartzaileek ajoarrieroa prestatzeko behar dituzten tresna guz-

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Lesakan egin zen lasterketan herritarrek ere parte hartu zuten.
tiak eraman beharko dituzte; mahaiak Biltokik
paratuko ditu. Parte hartu nahi dutenek abenduaren 1a baino lehen izen
eman beharko dute.
Bertze aldetik, gainerako herritarrek ere
parte hartzen ahalko dute, ajoarrierorik hoberena zein den aukeratuz.
Horretarako Biltokik nahi duen guztiari ajoarrieroak probatzeko aukera emanen dio, eta
txartelean modu anonimoan paratuko dute zein den ajoarrierorik hoberena. Horrela erabakiko da zein izan den
irabazlea.
Bukaeran sariak izanen dira ajoarriero lehiaketako irabazleentzat, baita zozketa bat
ere botoa emanez parte hartu duten herritarrentzat.

AZAROAREN 17AN

Emozio Hezkuntza proiektua
azaltzeko hitzaldia eskolan
TTIPI-TTAPA

Emozio Hezkuntza proiektua ikasle eta familiekin lantzen ari dira 2010 urtetik honat eskolan.
Hasi zenetik urteak igaro direnez eta guraso berriak direla ikusita, aurten proiektua adierazteko
eta zalantzak argitzeko hitzaldi interesgarria antolatu dute eskolan. Azaroaren 17an, astelehenean
16:15ean izanen da eta proiektu honetan parte
hartzen duten profesionalek emanen dute: Felix
Ligos, Marina Pintos, Raul Garzia eta eskolako irakaslegoak. Ordu eta erdiko iraupena izanen du eta
doako haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da.
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SUNBILLA
GIZARTEA  URRIAREN 26AN IZAN ZEN LEHENA

Haurrendako
mezak hasi dira
hilabeteko
azken igandean
Maider PETRIRENA

Haurrendako lehendabiziko meza ospatu
zen urriaren 26an elizan.
Haur eta guraso andana egon ziren eta polita izan omen zen meza. Hilabeteko azken
igandean izanen da haur
meza Sunbillan. Honekin lotuta, aipatuko dugu azaroaren 1ean goizeko 10etan izan zela
meza eta azaroaren 2an
berriz hilerrian goizeko

9:30ean bertan hilobiratuta dauden guztien
omenez.

Herriko txoko eta
pertsonaiak
telebistan
Urriaren 29 eta 30ean
herriko leku eta pertsonai esanguratsuenen
irudi eta iritziak bilduz
Navarra Televisionen Tiramillas programarako
grabaketak egiten aritu

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Urederrako iturburura joan da Ulibeltzak mendi taldea
Ulibeltzak mendi Taldeko kideak urriaren 26an Urederrako iturburura joan
ziren, 10 kilometroko ibilbidea polita eta ederra osatu zuten. Eguraldia
lagun, ibilbide paregabea egin zuten.

ziren. Grabaketa hau
azaroaren 13an, ortzegunean 22:00etan emanen dute.

Mendi Abesbatza
Zenbait herritar partaide diren Doneztebe-

?

Ba al zenekien

Iker Marizkurrena herriko arraunlaria, Ibardingo Mendiko Sagardotegian ospatutako
Udazken kanta afarian omendua izan dela
ko Mendi Abesbatzak
kontzertu bat eskainiko

du azaroaren 22an, arratseko 8etan elizan.

ARGAZKIA: KOTTERRA SARRATEA
ARGAZKIA: ALIZIA OLAIZOLA

54 kilo baino gehiagoko kalabaza Behobia baserrian…
Baratzeko uzten emaitza ondorengo argazkian ikusi daiteke. Kalabaza eder
hauek Behobia baserrian bildutakoak dira urriko hilabetean. Haundienak hain
zuzen ere 54,300 kilogramoko pisua du. Ederra kalabaza. Argazkian, Pol Irazoki Pablo semearekin ageri da.

…eta onddo ederra mendian
Mendian ere, nahiz eta eguraldiak ez duen lagundu onddoak ateratzeko, baten batzuk zerbait hartu dute. Horren erakusgarri Felix Sarrateak bildu
duen onddo ederra. Bere iloba Ander poz-pozik
dago onddoa eskuetan duela.
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DONEZTEBE
OSPAKIZUNAK  AZAROAREN 14AN

San Martin
ondoko ortzirala
egun seinalatua
izanen da
Goizean
aziendak eta
arratsaldean
herri kirol saioa
ikusgai
Marga ERDOZAIN

Feriak izanen dira
azaroaren 14an eta Malerrekako biztanle guziendako egun berezia.
Baserritarra, etxeko andre, gazte, ume… bakoitzak egun hori bere
erara biziko du. Goiz goizetik, batez ere baserritarrak Merkatuko Plazara hurbilduko dira.
Bazkaldu baino lehen,
umeak, emakumeak, gizasemeak, gazteak…
postuz postu ibiliko dira maindireak, zapatak,
galtzerdiak, estalkiak
begiratuz. Hori bai, eliza ataritik pasa behar
da Sahararen aldeko
zozketan sos batzuk
uzteko, talo goxo bat ja-

teko edo institutuko
ikasleei pintxo bat erosteko. Egun osoan, herrian barna umeak eta
gaztetxoak Errekako
saskirako boleoak saltzen ibiliko dira eta hori ere derrigorrezkoa da
erostea, urtero tokatzen
baita. Eguerdi aldera,
aperitiboa hartuta bazkaltzeko tenorea iristean gauza desberdinak
dastatu ditzakegu; ferietako menua bai
goxua: garbantzu azarekin, usoa edo antzekoak. Berdin da non jan:
jatetxean, elkartean, senidearen etxean…baina ferietako otordu sakratua da.
Arratsaldean, berriz,
herri kirola ikusgai, ferietan ohikoa dena. Aurten Nafarroako bigarren
Maiako Aizkora Txapelketako finala: Mieltxo
Mindegia, Asier Pellejero, Iker Vicente, Aitor
Senosiain eta Goizeder

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aziendak eta karrikako giro bikaina izanen da ortziralean.
Belza ariko dira lehian.
Leitzako Inaxio Perurenak erakustaldia eskainiko du segidan. Ongi
bazkaldu ondoren batzuk nahiago dute dirua
gastatzen jarraitu eta
horrela segi ilundu arte.
Etxeratzeko tenorean
poltsetan ez dira faltako baratxuriak, turronak, maindireak, galtzerdiak… Gaua ailegatzekin batera, eta ferianteak biltzen hasten
direnean, gazteak gaueko parrandarako prestatuko dira.

Santi San Miguel
bigarren
Lizuniagan
Urriaren 25an Beran
ospatu zen XXXIV. Lizuniagako Igoeran San-

Ba al zenekien

?

Kazakhstango Dennis Urubko mendizale ezaguna, Erreka elkarteak abenduaren 6rako antolatu duen Mendiaren Eguneko erakargarri
nagusia izanen dela. Itzultzaile lanetan bertze gizon “handia” etorriko da. Horrela, Errekak ere gailurra lortuko du tamaina honetako kirolaria gurera ekartzean. Edo oraindik
altuago joko al du Errekak? Nork daki! Ikusgarria benetan!
ti San Miguel, Errekako
korrikalariak bigarren
postua eskuratu zuen
17:56 minutuko denbora bikaina lortuz, Unai
Santamaria irabazlearengandik 2 segundora. Horretaz gain, azpimarratu behar da Santik beteranoetan lehendabiziko postua eskuratu zuela. Ikusgarria
izanen da Santiren bitrina txapelaz betea bai-

ta arkona ere, hamaika
txorizo, gazta eta urdaiazpiko irabazi dituen
korrikalaria baita.

Azaroaren 23an
zine emanaldia
Aurtengo laugarren
zine emanaldian bi film
ikusgai izanen dira azaroaren 23an: arratsaldeko 4:30ean Sorgin bat
etxean eta arratsaldeko
6:30ean Thirteen.
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ITUREN
GIZARTEA  AUKERA ZABALA

Udazkenaren
seinale hainbat
ikastarotan
hasiak dira
herritarrak
Aspaldiko
partez bertso
eskola ere
hasia da
lanean eta 4-5
urteko haurrak
hasi dira lehen
aldiz dantzan
Ibintzarekin
Arkaitz MINDEGIA

Udazkeneko lehen
egunetan uda giroan ginela irudi zuen, jendea
kanpoko lanetan ederki ari zen eguraldi ona
probextuz. Orain euria
eta hotza hasi denean,
jendea kanpoan ibiltzen
da ateruneak edo tartek a a t e r a t z e n d e n
eguzkia probextuz.
Etxeetako tximinietatik
kea ateratzen hasia da,
suaren garrak etxeak eta
ipurdiak ederki goxatzen dituen bitartean.
Dena den, barnean
goxokian ikasteko eguraldi polita da. Aurreko
aleetan ikastaro batzu-

en berri eman genuen,
hala nola kenpo kai,
joskintza, zumba, pandero eta trikitixa ikastaroak. Ikastaro hauek
martxa n daud e eta
azken egunetan bertsolaritza eta dantza ikastaroak ere hasiak dira.
BERTSOLARITZA
Duela urte batzuk
herrian ez genuen bertsolaritzako ikastarorik
izaten, baina berriki berriz hasi dira martxan.
Asteartetan arratsaldeko 4etatik 5etara, Estitxu Arozena bertsolari
lesakarraren eskutik.
Dagoeneko zortzi bat
ikasle ari dira bertsolaritza mundu murgilduta
gauza berriak ikasten.
Duela urte batzuk ikastaro hauetan parte hartu ondoren, herrian bertsolari haundiak ditugu,
Iker eta Egoitz Gorosterrazu anaiak eta
Alazne Untxalo . Anima
zaitezte!!
DANTZA IKASTAROA
Urteak daramatza he-

UTZITAKO ARGAZKIAK

Pulunpa eskolakoen lehen ateraldia Mendaurrera
Pulunpa eskolakoak lehen hiruhilabetean jo eta su dabiltza gisa guzietako ikasgaietan. Burubelarri: irakasleak erakusten eta ikasleak ikasten. Jadanik lehen
ateraldia ere burutu dute. Ez ziren urrutira joan, baina urrian izan zen eguraldi
bikaina probextuz herriko xoko polit bat bisitatu zuten. Mendaurko mendi puntara igo ziren koxkorrenak eta enbalseetan eguna emanez, bai umeek baita
gaztetxoek ere ederki pasatu zuten. Bertzalde Pulunpa eskolan irakasle lanetan ari den Iera urrian ezkondu zen Mikelekin. Pulunpako irakasle, ikasle eta
gurasoak Leitzan izan ziren bikoteari sorpresa emateko asmoz, baita lortu ere!
Joaldun haundi eta ttikiak hurbildu ziren eta joare soinuak zabaldu zituzten Leitzako kaleetan, beraiengana hurbiltzea lortu zuten arte!!

rrian lanean Ibintza Dantza taldeak. Adin desberdinetako neska-mutilak aritzen dira bertan
ikasten eta gero han eta
hemen erakusten dituzte urte osoan zehar
ikasitakoak. Dantza
saioak eskaini ahal izateko, hainbat eta hainbat hilabetez Izaskun,
Nahia eta Aitziber irakasleak euskal dantza
berriak eta koreografi-

ak ikasten aritu dira.
Aurtengo ikastaroak hasiak dituzte dagoeneko. Beraz, nahi duenak
dantza munduan sartu,
arduradun edo irakasleekin harremanetan jarri beharko du. Betiko
egun eta orduetan aritzen dira, Aurten, gainera, taldetxo berri bat
ere osatu dute, 4-5 urteko haurrak dantzak
ikasten hasiko baitira.

Bake epailea
Bake epaile kargua
hutsik dago eta legeak
agintzen duen moduan
bete egin behar da. Horretarako ez da Zuzenbidean lizentziatua
izan beharrik. Interesatuek beraien eskaerak
aurkezten ahal dituzte
udal erregistroan. Ez bada eskatzailerik, udalbatzak aukeratuko du
bake epailea.
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ZUBIETA
GIZARTEA  ASTEAZKENETIK IGANDERA ZABALIK

Edorta Murua
izango da
errotazaina urte
bukaera bitarte
Nafarroako
Gobernuak
subentzionatua
zuen kontratua
akitu eta orain
udalaren kontu
Fermin ETXEKOLONEA

Maria Jesus Petrikorena aritu da urte osoan errotan lanean, baina Nafarroako Gobernuak subentzionatutako kontratua bukatu
zaio. Orain, urtea bukatu arte Edorta Murua ariko da, udalaren kontura. Astelehen eta asteartetan itxia egoten da
eta asteazkenetik igan-

dera 11:00etatik
14:00etara egoten da
zabalik.

Iruñea kantuz
Herritar saila bildu
zen azaroaren 1ean Iruñeko Baluarten, Anjel
Mariezkurrenak antolatutako Iruñea kantuan
bigarren jaialdiaren aitzakian. Hamar joaldun
joan ziren ikustera eta
baita herriko beste 20
bat lagun ere. Saio politaren ondotik, Iruñeko
sagardotegi batean afaldu zuten. Joaldunek
harrera egin zieten ikusleei Baluarte atarian.
Euskal Telebistan Gabon gauean botatzeko
asmoa dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baluarten aritu ondotik ederki bazkaldu zuten joaldunek eta zenbait herritarrek Iruñean.

Behobia-Donostia
Lau herritar ateratzekoak ziren igandean
Behobia-Donostia lasterketan: Urko Loiarte,
Jose Mari Indakoetxea,
Mikel Indakoetxea eta
Bingen Larrea.

Zaborrontziak erdira
Konpostajea gero eta
gehiago zabaltzen ari
da eta zaborontziak erdira jausteko asmoa du
Mankomunitateak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Zaborrontzi batzuk laister kenduko dituzte.
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MALERREKA
GIZARTEA  AZAROAREN 19AN

‘Compartimos?’
eta ‘Zergatik ez!’
tailerrak prest
Donezteben
Euskara
Zerbitzuak
prestatu du
lehena guraso
erdaldunendako
eta euskararen
erabilera
sozialaren
inguruan
hausnartzeko
bigarrena
Marga ERDOZAIN

Malerrekako Euskara Zerbitzuak bi tailer
antolatu ditu euskararen erabilera eta sentsibilizazioa bultzatzeko.
Nafarroako Euskaltzaleen Topaguneak emanen ditu eta Kataluniako Tallers per la llenguaren materialean daude
oinarrituta.
Bertan parte hatzeko izena eman behar da:
Malerrekako Euskara
Zerbitzuan (948 451
7 4 6 / e u s k a r a z e r bitzua@malerreka.infolocal.org
COMPARTIMOS?
Seme-alabak D ereduan matrikulatuta dituzten guraso erdaldunendako prestatua, 75-

Ba al zenekien

90 minutuko iraupena
du. Gaztelaniaz emanen da. Euskaraz aritzeko gaitasunik ez duten hiztun hauek euskararen normalizazioaren alde ere lan asko
egin dute eta egin dezakete. Ohikoa da euskaraz ez dakiten gurasoek zenbait zalantza
izatea, esaterako euskara jakin gabe, semealabari zertan laguntzen
ahal dioten euskaldun
oso izateko. Zalantza
horiek argitzen lagunduko dugu tailer honen
bitartez.
ZERGATIK EZ?
Bi orduko iraupena
duen tailerra, euskaraz
emanen da eta euskararen erabilera sozialaren inguruan hausnartzeko saioa da. Euskararen aldeko argudioak
eskaini nahi ditugu,
hausnartzeko arrazoiak
eta gakoak jorratu. Tailerraren helburuak honako hauek dira: guk,
hiztun gisa, uneoro aukeratzen ditugun
hizkuntza jarrerek duten eraginaz hausnartzea; euskararekiko jarrera baikorrak sustatzea; euskararen errealitatearen eta
etorkizunaren

?

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Egunean Euskaraz Bizi Nahi Dut lasterketa Donezteben burutuko dela. Batzorde bat egun
hori prestatzen eta atontzen ari da, hurrengoan berri gehiago.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Gaztelerako klaseak antolatu ditu Mankomunitateak
Gaztelaniako klaseak antolatu ditu Malerrekako Mankomunitateko Gizarte Zerbitzuak. Bidelagun elkarteko hiru bolondresek ematen dizkiete astean bi egunez. Osotara hemezortzi ikasle ari dira. Gaztelania ikasteaz gain, gune hau bultzatu nahi du Mankomunitateko Gizarte Zerbitzuak kultura ezberdinak dituzten
pertsona hauek harremanetan jartzeko, elkarren berri izateko eta hemengo kultura eta bizimodura egokitzeko. Beraz, klaseaz haratago elkarbizitza, kultura
ezberdinen arteko trukaketa… ikasgai izanen dute bertan dauden portugaldarrek, sahararrek, errumaniarrek, marokoarrek, senegaldarrek eta brasildarrek.

ikuspegi baikorra azaleratzea. Landuko diren
edukiak anitzak dira,
esaterako, hizkuntza
aniztasuna, euskarak
duen legezko markoa,
zer gertatzen da

hizkuntzak kontaktuan
daudenean, euskarari
buruzko zenbait datu,
norberak euskararekin
izan duen ibilbideaz
hausnartzea, euskara
erabiltzea zaila egiten

zaigun egoerak identifikatzea, eta etorkizunerako proposamenak.
Beraz, euskaraz jakin nahiz jakin ez, bi tailer interesgarri datorren
asteazkenerako.

FERMIN ETXEGOIEN IDAZLEAREKIN ‘ZINEGOTZIA’ NOBELARI BURUZ

Literatur Solasaldia izanen dute Donamariko
erabilera anitzeko gelan azaroaren 20an
M. ERDOZAIN

Malerrekako Literatur Solasaldien baitan, Fermin Etxegoien idazlea
etorriko da azaroaren 20an, ortzegun arratsaldeko 7etan Donamariko erabilera anitzeko aretora, Zinegotziak bere azken eleberriari buruz
solastera. Fikzio hutsa izan arren,
Zinegotzia eleberriak neurria hartu
nahi dio errealitateari, ahalik eta gehien gerturatuz aktualitate deitzen
dugun horretara. Egun bakarrean
gertatzen da kontakizuna, drama
klasikoetan bezala, hiru ataletan banatua. 2013ko ekainaren 6an kokatu du eleberria idazleak, eta eskuineko zinegotzia berandu esnatu zen
Euskal Herriaren independentzia bere eskutik etorri zen egunean.
LITERATUR SOLASALDI EMANKORRAK
Malerrekako Literatur Solasaldiak

ekimena 2013ko udaberrian sortu
zen, bertako Euskara Batzordeak
bultzatuta. Ekimen honetan liburu
bati buruz ongi hornitutako mahai
inguruko mintzaldia antolatzen da
idazlearekin. Ekimen honek duen alde onenetako bat, idazlea bera ezagutzeko aukera izateaz gain, idazlearekin zenbait gairen inguruan sortzen den mintzatzeko aukera da; erraterako, zer gustatu zaion, edo zer
ez, zein atal iruditu zaion berezia…
azken finean, irakurleak idazleari
egoki ikusten duena galdetzeko aukera izaten du. Bisitatu gaituzten
egileen artean honako hauek izan
dira: Ernesto Prat, Mikel Taberna,
Peru Madalena, Luis Garde… Ekimen honetan parte hartzeko Malerrekako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuarekin kontaktuan jarri
behar da.
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KULTURA
HEZKUNTZA  BERAKO UDALAK

Julio Caro Baroja
ikasgeletan lantzeko
liburuxka argitaratu dute
Mendeurreneko
lan taldeak eta
Lupe
Mendigutxiak
egina
TTIPI-TTAPA

Julio Caro Barojaren
mendeurreneko ekitaldien baitan, bere figura
eta lana ikasgeletan landu ahal izateko, liburuxka argitaratu du Berako Udalak. 40 orriko liburuxka da, eta Julio
Caro Baroja ez ezik, Barojatarren familia ezagutzeko aukera ematen
du. Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzat prestatu da materiala, eta ikasgeletan
jasoko dute, zuzenean,
lanerako koadernoa.
Liburuxka hiru ataletan
banatzen da. Lehendabizikoan, hainbat testu
eta ariketen bidez, ikasleek pertsonaia misteriotsu bat deskubritu behar dute. Horretarako,
Baroja familiaren inguruko informazio ugari jasoko dute. Bigarren atalean baserria landuko
dute, hau izan baitzen
Julio Caro Barojaren etnografia lanetako ardatz
garrantzitsuenetariko
bat. Hirugarren atalak
euskal egutegi tradizionala du ardatz, eta hori nola egituratu den, eta
euskarazko izenak nondik datozen landuko dute. Lanaren egileak Lupe Mendigutxia eta Caro Barojaren mendeurreneko lantaldea izan
dira.
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URROZ
GIZARTEA  MARIEZKURRENA ERAIKUNTZA ENPRESA

Ur araztegi
berria egiten
hasiak dira
Xokoerrekan
Egunean 37
metro kubiko
ur zikin
bideratuko ditu

nen egilea. Negu itxura
hartu duen eguraldiak
utziko al du tarterik lanak lehenbailehen akitzeko.

Joseba URROTZ

Haurrendako
jostetalekua

Ailegatu da ordua,
aspaldi hasi ziren asmo
haiek gauzatzekoa: gestioak udalaren aldetik,
proiektua egitea… eta
azkenik hasi dira lanak.
Herriaren beheko aldean Xokoerreka inguruan, belagitxo bati zati
bat kendu eta paretatzarrak egiten ari dira
araztegi berria kokatzeko. Aitzineko ale batean adierazi bezala, egunean 37 metro kubiko
ur zikin bideratuko ditu. Mariezkurrena Eraikuntzak enpresa da la-

Herriak zelai gutti ditu, leku libre aunitzik ere
ez dago, baina aurkitu
da xoko bat haurrentzat
jostaleku ttiki bat egiteko, xalontxin eta txirristan ibiltzeko, zola xamurrarekin eta koloretako hesiarekin.
Aitzinera akaso bertze "atrakzio"ren bat ere
sartuko da. Argazkian
hutsa dago, umeak eskolan baitziren, baina
eguraldi onarekin harrera ona du, herrira ailegatu orduko han sartzen baitira!

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Xokoerreka inguruko belagi batean hasiak dira araztegi berria egiten.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Jolasleku dotorea dute orain herriko haurrek.

AZAROAREN 5EAN ONARTUTAKO FORU DEKRETU BATEN BIDEZ

Belate ingurua Kontserbazio Eremu Berezi
izendatu du Nafarroako Gobernuak
TTIPI-TTAPA

Anue, Basaburua, Baztan, Bertizarana, Donamaria, Eratsun, Esteribar, Ezkurra, Beintza-Labaien, Lantz, Oiz, Saldias, Ultzama eta Urrozek hartzen duten
Belate ingurua Kontserbazio Eremu Berezi izendatu du Nafarroako Gobernuak,
azaroaren 5ean onartutako Foru Dekretu baten bitartez. 26.067 hektarea hartzen dituen eremurako kudeaketa plana
ere onartu dute dekretu horretan, bertako landaredia eta fauna zaindu asmoz.
Planaren helburu nagusiei dagokienez, pagadi eta hariztien hedadura handitu nahi dute, baina gaur egungo gaztai-

nadi zaharrak ere mantenduz. Erreka eta
erreka bazterren ingurumen kalitatea ere
hobetu nahi dute eta zohikaztegien, putzuen eta enbaltseen kontserbazio egoera hobetzeko asmoa dute.
Faunari dagokionean, bertako karramarroen kolonizazioa bultzatuko da horretarako egokiak diren eremuetan eta
mehatxupean dauden intsektu espezieak biltzen dituzten eremuak identifikatuko dira. Okil gibelnabar eta okil beltzarentzat ere kontserbazio neurriak hartu nahi dituzte eta saguzarren kasuan, umatzen eta elikatzen diren eremuen baldintzak hobetzeko asmoa dute.
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SUKALDEA

Ttikia handituz...
Sukaldeko altzariak aukeratu eta antolatzeko orduan, eskura ditugun metro karratuei
ahalik eta probetxu gehien ateratzea izaten dugu burutan. Espazio bisuala eta fisikoa
ttikia den kasuetan zabaltzea. Neurri eta behar guztietara egokitzen diren altzariak
daude merkatuan eta konbinaketa egokia osatzen jakitea da sekretua.

KOLORE ARGIAK HOBE
Altzari zuriak dira egokienak, edo bestela beige edota gris argiak; kolore biziak dituztenak, aldiz, ez dira komeni espazioa beteago geratzen delako. Distira dutenek, argia
gehiago islatzen dute, beraz, horiek aukeratu gustuko badituzue. Sukaldeko gainazala aukeratzerakoan ere geroz eta gehiago ikusten dira kolore argiak. Altzari zuri eta
egur kolorekoen konbinaketa ere moda modan dago, ukitu goxoago emateko.
ARMAIRUETAN DAGO GAKOA
Armairu altuak jarri, sukaldearen altuera guztiari probetxua ateratzeko. Armairuetan
kristal gardenak txertatzen baditugu ere, espazioa bisualki handitzea lortuko dugu.
Horretaz gain, heldulekua gorderik duten armairuak aukeratzea komeni da, edo bestela, helduleku ttikiak dituztenak. Armairuko ateak irekitzeko espaziorik ez dagoen
tokietan, pertsiana gisako ateak jarrita arazoa konpon liteke.
IRTENBIDE BEREZIAK
Hoberena, hormetako bat hutsik uztea litzateke, baina toki faltan bazabiltza, apalak
jartzea ere egokia da. Sakonera gutxi dutenak aukeratu, baina funtzionalak izan daitezela: espeziak gordetzeko ontziak, katiluak... bertan jartzeko aprobetxatuz. Sukaldeko sarreran ohiko atea jarri ordez ate korredera bat jartzen bada, atearen atzeko aldean hozkailua edo beste armairu bat jartzeko aukera dugu, inongo trabarik gabe.

OFFICE TTIKI BAT
Sukalde ttikia izateak ez du esan nahi office bat jartzeko tokirik ez duzunik. Erabili ondotik bildu litekeen apal bat eta taburete pare bat nahikoak dira gosaldu edota afari
mokadu bat egiteko espazio bat eraikitzeko.
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OSAGARRIAK ZINTZILIK
Sukaldatzeko tresnak, harrikoa egitekoak edo
landare aromatiko batzuk... guztiak zintzilik
jar ditzakegu horman jarritako barra batean.
Guztia eskura eduki, armairuetan tokia irabazi eta sukaldeko gainazala libre izanen duzu horrela.

Kolorea gehitzeko hoberena osagarriak baliatzea da: aulki, mahai,
erloju edota etxetresna koloredunak jartzea. Hanka-sartzerik ez egiteko, aukeratu kolore bat eta horren
arabera koordinatu guztia.

ETXETRESNAK NEURRIRA
Ohikoak baino estuagoak diren etxetresnak topa ditzakegu merkatuan, sukalde ttikietara hobeki egokitzen direnak. Adibidez, 60 zentrimetrokoa izan beharrean 40 zentimetroko zabalera duten labe edota garbigailuak. Sukaldatzeko plaka aukeratzeko
orduan ere, kontuan izan domino formatuko modulo bat jartzen bada, erdira ttikitzen
dela horri eskainitako espazioa: soilik botoi bat sakatuta, paellera handienera egokitutako sua edota zartagin ttiki batek behar duena lortuko dugu. Horrela, 30
zentimetro gehiago izanen genituzke
libre sukaldeko gainazalean.
EZKUTUAN HOBE
Hozkailua, ontzi-garbigailua... armairuen material berdinarekin panelatzen
badira, disimulatuak geratuko dira eta
sukaldeak itxura garbiagoa eta zabalagoa izanen du. Hozkailu edo garbigailua aldatzeko asmorik ez baduzu eta
etxean dituzunak ez badute panelatzeko aukerarik ematen, gomendagarria da etorkizunera begira, horientzako panelak ere eskatzea. Aldatzea tokatzen zaizunean, agian
orduan poltsikoa zertxobait gehiago astindu beharko duzue baina emaitzak merezi
du.
Datu-iturria: www.elmueble.com
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ZOLA

Zura etxeko zolak janzteko
Merkatuan bestelako materialak pixkanaka tokia egiten doazen arren, oraindik zura
da lurzoruetan gehien ikusten dena. Etxebizitzari goxotasun eta erosotasuna ematen
dio eta, gainera, tenperatura aldaketetara primeran egokitzen den materiala da: neguan berotasuna eta udan freskura emanaz. Zurak berezkoak dituen ezaugarriek
eman diote ongi irabazitako ospea: solairuan irauten dute, gogorrak dira eta oso ongi jasaten dituzte oinatzak. Horretaz gain, jartzeko material erraza da eta mantentzelan gutxi behar izaten du.

ZUREZKOETAN, ZEIN AUKERATU?
Zur mota, neurri eta estilo desberdinetako solairuak topa ditzakegunez, komeni da
bakoitzaren ezaugarrien berri izatea. Orokorrean, bi multzotan banatzen dira: kapaanitzeko parketak batetik eta parket trinkoa bestetik.
Kapa-anitzeko parketa: Bere itxura eta gogortasuna zehazten duen zur naturaleko
kapaz gain, solairu mota honek material eta zabalera desberdinez osatutako kapak
izaten ditu oinarrian.
• Zur naturaleko kapa: Haritza, pagoa, jatoba edo wengea dira gehien erabiltzen diren zurak. Lixatzeko aukera ematen dute gainera, laminatutako solairuekin duten
desberdintasun bat da hori.
• Bernizezko kapa: Higaduraren aurkako erresistentzia eta ukitzerakoan leuntasuna gehitzen dizkio kapa honek.
• Oinarria: pieza bakoitza dagokion tokian kokatzea errazten du.
• Egonkortzeko kapa: dilatazioak gutxitu eta beharrezko egonkortasuna ematen dio
lamari.
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Parket trinkoa: zur naturala bakarrik erabiltzen da parket mota hau egiteko eta, normalean, haritza, pagoa, jatoba, bambua, mermau, iroko... materialak erabili ohi dira
lehengaia lortzeko. Zurak izango duen lamaren zabalera desberdina izan liteke, normalean 12 eta 21 mm artekoa izaten da. Bernizatuta etorri ohi da, erosotasun, erresistentzia eta dizdira gehiago ematen dio horrek. Zuraren zabaleraren arabera, modu batera edo bestera jarri ohi da. Lurzoruaren gainera itsatsi liteke, klik bidez jarri
edota iltzatu.Bukaera naturala eduki ohi dute eta zurak berezkoak dituen irudi eta formek protagonismoa hartzen dute.
ESTILO, DISEINU, KOLORE ETA
BUKAERA UGARI AUKERAN
Zurezko zoletan bernizatu edo bernizatu gabeen artean egin behar da aukeraketa. Laminatuek ordea, aukera gehiago eskaintzen
dituzte:
• Urban estiloa: ingurune klasiko eta baita
modernoetan ere ederki gelditzen da estilo hau. Zuraren berotasuna mantentzen
duten bukaera ugari daude aukeran: grisak, zuriak...
• Exotikoa: tonalidade ilunak eta betak markatuak izaten dituzte. Dekorazio etnikoa maite dutenenetzat primerakoak.
• Naturala: haritza, pagoa edo gereziondoa dira aukeratuenak. Baina oraindik bukaera naturalagoa nahi baduzu, landu gabeko egurra aukera dezakezu.
• Lama bakarrekoak. Pieza guztiak lama bakarrez osatuak daudenean.
• Trilama. Lama hirukoitzak dituztenak.
Datu-iturria: www.leroymerlin.es
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LEIHOAK

Airea sar dadila soilik,
zuk nahi duzunean
Egoera kaxkarrean dauden leihoak berri batzuekin aldatuta, etxea bero mantentzeaz gain, aurreztea ere lortzen da. Isolamendu termiko baxua duten leihoek energia
kontsumo handiagoa eragiten dute: neguan, beroak ihes egin eta kondentsazioa
eragiten du eta udan aldiz erradiazio termikoen sarrera errazten da.

Leihoak egoera onean edukitzen
Leihoen egoera hobetzeko aukera desberdibadira, energia kontsumoa
nak ditugu eta aurrekontu eta egin nahi du%2 eta %13 artean aurreztea
gun obraren arabera bat edo beste aukeratulortuko da.
ko dugu. Beira bakarrik aldatzea da aukera
ekonomikoena, leihoaren markoa mantenduta erdikalde guztia aldatzea. Beira eta leihoaren markoa, biak aldatu ohi dira ordea, gehienetan. Leihoak zaharkiturik daudelako aldatzen badira, markoak ez duelako balio izaten. Azken aukera, jarrita dugun leihoaz gain, bigarren leiho independente bat jartzea da, babes bikoitza lortuko litzateke horrela.
KONTUAN IZAN BEHARREKO EZAUGARRIAK
Emaitzarik onenak lortzeko hainbat ezaugarri hartu behar
dira kontuan, hala nola beiraren kalitatea (mota, lodiera,
aire-ganberaren lodiera…) markoaren materialaren kalitatea
(egurra, altzairua, aire iragazkortasuna), leihoa
ireki eta ixteko sistemak eta instalazioaren kalitatea (beira eta markoa ongi lotuak egotea
Beira bikoitza duten leihoek, bainfiltrazioak ekiditeko)...
bes bikoitza eskaintzen dute.
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• Beiraren isolamendu ahalmena: Beira bikoitza bada eta gainera tratamendu berezi bat jasan badu, horixe izanen da aukera hoberena. Beira bikoitz batean, aire-ganberaren zabalera
da garrantzitsuena, 16 eta 20
mm artekoak izan ohi dira, aislante hobea izanen da lodiera
zabalagoa den heinean.
• Beiraren eguzki faktorea:
0.5ekoa izan ohi da beiraren ohiko balioa. Itzala lortzeko, pertsiana edo toldoak jartzeko asmorik ez bada, eguzki-faktorea gutxitu behar da, 0.2
edo 0.3ra, horretarako beirari tratamendu zehatz batzuk egin ohi zaizkio: kolorazioa edo ispilu efektua.
• Argia igortzeko gaitasuna: Beiraren eguzki-faktorearen arazoa konpontzen denean, aunitzetan beiratik igarotzen den argi kantitatea gutxitzen da. Argiaren %60 edo
%65a pasatzen uzten duten beirak erabiltzea gomendatzen da etxebizitzetan, argi
natural gutxi galtzen baita horrela.
• Markoaren kalitatea: Markoak leihoaren
gainazalaren %15 inguru betetzen du. Zurezkoak, PVC edo altzairuzkoak izan ohi
dira. Azken urteetan altzairu edo PVCkoak dira gehien jartzen direnak, mantentze lan gutxien behar dutenak direlako.
• Markoaren isolamendu maila: Ate eraisgarriak (abatibleak) erasoagoak izateaz
gain, hobeak dira gidaridun ateak baino,
airea sartu edo ateratzeko zirrikituak izatea zailagoa izaten baita hauetan.
• Leihoen kokapena: Posible den kasuetan, leihoak etxearen aurreko aldean eta
atzeko aldean jartzea gomendatzen da,
hau da aurkako aldeetan: ipar aldean eta
hego aldean jarrita. Horrela, parez pare
irekitzen direnean, airea gurutzatu eta
eraikineko airearen kalitatea hobetzea
lortuko da.
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ERAIKUNTZA EKOLOGIKOAK

Etxebizitza pasiboek %80 gutxitzen
dute energia kontsumoa
Energetikoki autonomoak diren etxebizitzak
energia sortu, lortu, pilatu eta banatzeko
gai direnak. Gainera, energía iturri berriztagarriak erabili ohi dituzte. Funtsean
etxebizitza eta baliabide naturalen arteko lotura estuagoa izatea da helburua,
egokitzapen naturala lortzea.

dira etxebizitza pasiboak, behar duten
Diseinu bioklimatikoa kontuan hartu,
isolamendu termikoa handitu, energia
instalazioen eraginkortasuna areagotu,
eta energia iturri berriztagarriak erabiltzen dituzte.

ERAIKUNTZA EREDU BEREZIA
Berezitasun ugari izaten dituzte etxebizitza hauek. Esate baterako, aireztatzeko sistema berezi bat instalatuta izaten dute. Beroaren sartu-irtena kontrolpean izaten denez, berogailu eta aire egokituan aurreztea lortzen da. Eguzkia bihurtu ohi da energia
iturri nagusia eta horren bitartez lortzen da, adibidez, etxeak behar duen argindar ia
guztia eguzki plaken bidez. Etxebitzizaren aurreko aldeko pareten zabalerak garrantzia handia izaten du. 46 zentimetro ingurukoa izaten da eta isolamendu gaitasun handia duten materialez eraikia. Horretaz gain, beira bereziak izaten dituzte leihoek, eguzki argiari etekina atera baina egunerokon enbarazurik egin ez dezan.
Etxebizitza pasibo bat eraikitzea, ohiko etxebizitza bat eraikitzea baino %5-10 garestiagoa izan liteke., baina argi eta gas fakturetan %80 aurrezten da. Horrenbestez, eraikitzerako orduan duen aldea, 5-10 urteren buruan amortizatu eta handik aurrera asko aurreztuko da.
Datu-iturria: www.inarquia.es
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Etxea bero, ingurugiroa kaltetu gabe...
Pellet bidezko sistema geroz eta gehiagok erabiltzen dute
Neguko hotzari, etxe barruko goxotasunarekin aurre egin ohi diogu. Asko dira merkatuan dauden berokuntza sistemak baina geroz eta gehiago dira arrazoi ekonomiko
eta ekologikoek bultzatuta pellet bidezko berokuntza sistemak aukeratzen dituztenak. Hauek dira sistema honek dituen abantailak:
• Aurreztu egiten da: Erregai fosilak baino merkeagoa da (gasolioa baino %50 merkeago). Ez dago hirugarrenen menpe egon beharrik eta, beraz, ez dago erregai fosilen prezioen gorabeherekin menpekotasunik.
• Segurtasun handiagoa duen sistema: Pelleta biltegiratzean ez dago leherketa arriskurik, ez da lurrunkorra, ez du usainik
ez ihes-jariorik sortzen eta isuririk gertatuz gero, erraz batzen da. Ez da toxikoa gizakientzat.
• Erosotasuna garraio, biltegi eta
kontsumoan: Pelletak berezkoak dituen ezaugarri fisikoek fluido bat balitz bezala maneiatzea ahalbidetzen dute. Honela, pelletaren garraioa, biltegia betetzea, erretzea eta garbitzea era automatikoan egin
daitezke.
• Ekologikoa da: Energia iturri berriztagarria da. Egurra baino era efizienteagoan
erretzen da. Errauts gutxi sortzen du, guztiz biodegradagarria eta ongarri bikaina
dena.
Bere tamainari eta forma zilindriko eta lauari esker, pelletak fluido baten antzeko
portaera du eta, hortaz, erregaiaren mugimendua eta galdaren karga automatikoa
errazten du. Garraioa zisterna-kamioietan egin daiteke eta zuzenean sistemaren biltegiratze depositora ponpatu. Honela, pelletaren energia dentsitate altuak eta garraiorako erraztasunak landare-erregai egokiena egiten dute tamaina guztietako berokuntza sistema automatikoetarako.
Berokuntza sistema hau, orokorrean, elementu hauek osatzen dute: galdara, pellet
biltegia, pellet alimentazio sistema, erregulazio zentralita, inertzia metalatzailea eta
sukalde-komuneko ur berogailuak.
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ERREGAIA
Pelleta hainbat formatan dago eskuragarri merkatuan eta gure erosotasun eta ohituretara hobekien egokitzen dena aukera dezakegu. Dena den, ohikoa 15 kiloko zakuetan erostea edota soltean, biltegiratze silora zuzenean bonbea dezakeen zisterna-kamioi berezi batean garraiatzea izaten da. Sistema hau gasolio hornikuntzarako erabiltzen denaren antzekoa da, eta bere azkartasun eta sinpletasunagatik pellet
berokuntza sistema guztietarako egokia da.
FUNTZIONAMENDU OINARRIA
Pellet galdarek hurbil izan behar dute erregaia pilatzeko
biltegi bat. Biltegi honetatik, torloju amaigabeko alimentatzaile batek, galdarara eramanen du pelleta, han errekuntzeko. Erregailuek pelleta erretzen dute eta sugarra galdarara sartzen da,
gasolio sistemetan gertatu ohi den
bezala. Automatikoki pizten da; oso
azkar, gainera. Erabilterraztasun eta
automatizazio ezaugarri hauek pellet
berokuntza sistemei erosotasun maila
handia ematen diete.
PELLET GALDARA BATEN
INSTALAZIOA
Potentzia txikiko pellet
galdarek edukiera mugatuko erregai biltegia
izaten dute. Sistema sinpleetan biltegi hau eskuz kargatzen da pellet
poltsen bidez. Kasu honetan, funtzionamendu
autonomia egun gutxikoa izaten da.
Autonomia eta, honenbestez, erosotasuna
handitzeko, biltegiratze silo bat prestatzea
komeni da, zisterna-kamioitik zuzenean kargatzeko.
SEGURTASUN SISTEMAK
Erregailuaren sugarra biltegira itzultzea
ekiditeko gailuak dira pellet galdararen segurtasunerako funtsezko elementuak.

Datu-iturria: www.consumer.es
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DIRU-LAGUNTZAK

Etxeak zaharberritzeko laguntza-eskaerak
urte osoan tramitatzen ahal dira
Zaharberritze Babestuko espediente batean sartzeko, etxebizitza horrek baldintza zehatz batzuk bete
behar ditu, betiere irailaren 18ko 61/2013 Foru Dekretuak dioenaren arabera.
DIRU-LAGUNTZAK ZERTARAKO?
Zaharberritze, hobetze eta bizigarritasun araudietara egokitzeko obrak lagunduko dira diruz. Adibidez:
• Leihoak eta kontraleihoak aldatzeko
• Galdarak aldatzeko
• Berogailua jartzeko edo aldatzeko
• Instalazioen berrikuntzak (elektrizitatea, iturgintza,…)
• Fatxadak berritzeko
• Hodiak eta txorrotak aldatzeko
• Teilatua berritzeko
• Lehendik dagoen eraikin batean etxebizitza berri
bat egiteko
• Bizigarritasun baldintzak hobetzen dituzten etxebarneko obrak egiteko
• Elbarriendako egokitzapenak egiteko
• Igogailua instalatzeko

ESKATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA
GAINERAKO BALDINTZAK
• Eskatzaileak, moldatuko den etxea izan beharko
du bizitoki urte osoan; zergen ordainketak kitatuak
izan beharko ditu; ezin izanen du beste etxe baten
jabetzan %50eko partehartzea gainditu eta urteko
diru-sarrerek diruz lagunduko den obrak izanen
duen aurrekontuaren 10a gaindituko beharko dute.
• Etxeak 25 urte baino gehiago behar ditu, salbu,
pertsona ezgaituak bizitzeko egiten diren obren kasuetan edota derrigorrezko arauetara egokitzeko
egiten direnak.
• Gutieneko aurrekontua 6.000 €koa BEZ gabe,
2014tik aitzinera.
• Obra hasi aurretik egin behar da diru-laguntza eskaera, guttienez hilabete bat edo hilabete eta erdi
lehenago.
• Oro har, 50 urte baino gehiagoko etxeak %20 edo
%10eko diru-laguntza dute.
• Oro har, 50 urte baino guttiagoko etxeak %10 edo
%5eko diru-laguntza dute. Kasu honetan errenta-

Nasuvinsak
tramitatzen ditu
Baztan, Bertizarana, Bortziriak eta
Malerrekan etxeak
zaharberritzeko
laguntzak
(948 456 103).
Arano, Areso,
Goizueta eta
Leitzakoek,
Leitzako Udalean
dute hortaz
arduratzen den
bulegoa
(948 510 009).

Diru-laguntzaz
gain, errentaren
aitorpenean
desgrabatzeko
aukera ere
ematen du
Zaharberritze
Babestuko
espedienteak.
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ren aitorpenean
Eskatzaileak
duen desgrabazioa65 urte baino
gatik merezi du esgehiago badu,
pedientea tramita%40ko dirutzea (beste %15 edo
laguntza hartzen
%18).
ahal du,
• Familia bakarreko
errentaren
etxeetan laguntza
arabera.
maximoa 25.000 €;
12.000 € pisuetan.
• Zaharberritutako etxea kontratu bidez errentan
emateko, %22 edo %11ko laguntza
• Etxe bat baino gehiagoren jabeek ez dute laguntzarik eskatzen ahal, errentan uzteko kasuetan salbu.
Laguntzen tramiteak Nasuvinsak Donezteben
duen bulegoaren bitartez (948456103) edo Leitzako Udaletxean (948510009) egin daitezke. Errentaren Aitorpenean desgrabatzeko aukera dirulaguntza bezain garrantzitsua izan daiteke.
BIZIGARRITASUN-ZEDULAK
2013an Nasuvinsak Donezteben duen bulegoaren bitartez 15 zedula eman ziren (2012an 12 izan
ziren). Baztanen 4, Beran 3, Donamarian eta Lesakan 2na, eta bana Beintza-Labaienen, Igantzin,
Sunbillan eta Zubietan.

Datu-iturria: Nasuvinsa eta Leitzako Udala

Herria

2013ko datuak: ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Espediente kop. Etxebizitza kop.
Aurrekontua
Diru-laguntza

ARANO
ARANTZA
ARESO
BAZTAN
BEINTZA-LABAIEN
BERA
BERTIZARANA
DONAMARIA
DONEZTEBE
ELGORRIAGA
ERATSUN
ETXALAR
EZKURRA
GOIZUETA
IGANTZI
ITUREN
LEITZA
LESAKA
OIZ
SALDIAS
SUNBILLA
URDAZUBI
URROZ
ZUBIETA
ZUGARRAMURDI

Denetara
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1
8
2
14
3
3
1
4
2
0
0
1
1
5
1
0
10
8
1
0
4
1
2
0
0
78

1
9
2
15
3
3
2
4
2
0
0
1
1
8
1
0
25
41
1
0
4
1
2
0
0
111

56.037,31
183.731,92
60.318,20
364.755,13
209.275,20
64.547,01
17.200,00
56.680,87
24.727,00
0,00
0,00
47.905,07
5.630,00
143.793,01
13.558,90
0,00
560.750,61
379.070,61
5.037,74
0,00
74.808,02
14.500,00
34.705,48
0,00
0,00
2.396.310,30

12.000,00
62.515,71
24.127,28
101.733,17
44.949,33
13.605,14
5.848,00
8.179,96
4.888,93
0,00
0,00
17.585,12
2.252,00
50.344,01
1.491,48
0,00
181.859,62
145.666,10
2.015,10
0,00
21.845,21
4.930,00
10.326,44
0,00
0,00
741.392,98

Koadroan ageri diren datuen arabera, 2013an 750.000 euro inguru hartu ziren herri
guztien artean etxeak zaharberritu edo hobetzeko diru-laguntzetan. Jautsiera izugarria kontuan hartzen bada 2010ean kasik 3,5 milioi euro hartu zirela, 2011n 1,6 milioi
euro eta 2012an 1,7 milioi euro. Arrazoiak: krisi ekonomikoa eta, batez ere, laguntza
eskatzeko iaz sartu zuten aldaketa. Izan ere, diru-laguntza eskatzen duenak ezin du
bertze etxe bat eduki jabetzan.
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Aurre hartu hilabete hondarreko
ezustekoei...
Eguneroko keinu ttikiek, aurrezki handiak dakartzate
Etxeko berogailua martxan jarri eta goxo goxo egon ohi gara datozen hilabeteetan,
baina gero, fakturak iristean izoztuta gelditu gaitezke. Berogailuak izaten dira gastu
gehien sorrarazten dutena: familia batek energian gastatzen dituen hamar euroko,
sei baino gehiago berogailuarendako izaten dira. Berokuntza-sistema banakakoa zein
kolektiboa dutenek, lortuko dute aurreztea aholku hauek kontuan hartzen badituzte:
Etxea 20 gradutan. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDEA)
arabera, etxean eroso egoteko tenperatura egokia 20 gradukoa da. Hortik gora
igotzen den gradu bakoitzeko, % 7 handitzen da gastua. Gauetan, lotara joandakoan berogailua itzaltzea gomendatzen
dute, tapakiei esker ez da hotzik izaten eta
aurreko orduetan berogailua piztuta edukitzen bada, epel mantentzen da etxea.
Probetxu atera beste gela batzuetako beroari. Etxeko gelaren batean tenperatura
handia izaten bada, beroari beste leku batzuetara zabaltzen uztea komeni da. Dutxa
bat hartu ondoren, bero handia metatzen da komunean, eta beste gela batzuk berotzeko ere balio dezake (gehienean, leihoak irekitzeko joera izaten da, lurrundu ez daitezen). Tximinia egongelan badugu, komeni da erabiliko ditugun beste logela batzuetako ateak zabaltzea, beroa zabaldu dadin. Erabiliko ez ditugun logeletako ateak
berriz, itxita edukitzea da hoberena,
beroa alferrik ez
galtzeko.
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Berogailu eta galdaren mantenimendu egokia. Galdara garbi eta zainduta edukitzea
funtsezkoa da ongi funtzionatu dezan. Horretaz gain, urtean behin gutxienez, beharrezkoa da berogailuetan egon ohi den airea ateratzea, egin ezean, aire horrek beroaren
transmisioa oztopatzen baitu.
Iturriak egokitu. Gaur egun, bainugela eta sukaldeko iturrietan aukera handia dago merkatuan eta erosterako orduan, aukera estetikoaz gain, kontua izan beharko genuke eragin dezakeen onura ekologiko zein
ekonomikoa. Aginte bakarreko grifoak, bi agintekoen
ordez jartzen badira, hobeki kontrolatzen da uraren
presioa eta tenperatura. Eta iturriak aldatzen hasteko
asmorik ez baduzu, kartutxo termoestatikoak jar ditzakezu: txorrotaren barruan sartzen dira eta horiei esker, guk nahi dugun tenperatura lortzen du urak txorrota luzaroan irekita eduki gabe.
Ez saiatu berogailuak ezkutatzen. Arrazoi estetikoak direla eta, zenbaitek estali
egiten dituzte berogailuak. Objektu edo
altzariren bat jartzen diete aurrean eta horrek beroa zabaltzea oztopatzen du. Horretaz gain, arropa bustia edo hezea lehortzeko berogailuaren gainean jartzeko
ohitura ere ez da batere egokia, berogailu gainean sortzen duen hezetasunaren
ondorioz tenperatura igo egin behar izaten da eta.
Tapatu zirrikituak. Etxeko zenbait txokotan airea sartu edo irteten den zirrikituak
eduki ditzakegu. Lehio edo ateak etorri ohi
zaizkigu burura zirrikituetaz hitz egitean,
baina esate baterako, tximinia bat gaizki
instalatua badugu, piztua dagoenean berotu bai, baina itzalita dagoenean hotzaren sarbide izan liteke. Leihoetan zirrikituak sumatu baditugu, leihoak aldatu edo
silikonaz tapatu ditzakegu. Ate eta leihoetan haize-babesgarriak erabiliz gero, beroak gehiago iraunen du etxe barrenean.
Beste aukera bat da barra zurrunak jartzea atearen azpialdean, zurezkoak, aluminiozkoak edo PCVzkoak, torlojuekin lotuta.
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ARBEL-PINTURA ETA PINTURA MAGNETIKOAK

Etxeko paretei bizia emateko
aukera bereziak
Irudimena landu edota iltzeetaz ahazteko aukera eskaintzeaz
gain, egunerokotasunean ere praktikoak dira oso.
ARBEL-PINTURA
Arbelak margotzeko urteetan erabili izan den
pintura, orain etxebizitza edota bulegoetako
hormak margotzeko ere erabiltzen da. Aukera
originala da eta irudimena lantzeko modua eskaintzen duena: Hormaren gainean klarionak
erabiliz, nahi duguna idatzi eta margotu dezakegu. Nahi adina aldatu liteke gainera, trapu
batekin ezabatu eta nahi dugun aldi guztietan
hasi baikaitezke hutsetik. Marrazki edota idatziak aldatzen joanda, etxeko dekorazioa
aldatu eta bulego edo sukaldean oharrak idazteko aukera bikaina eskaintzen dute.
Kolore beltz edota berde iluna da gehien erabiltzen dena, baina, haurren logelak dekoratzeko asko erabiltzen den pintura mota dela ikusita, kolore ugaritan ekoizten dute dagoeneko.
PINTURA MAGNETIKOA
Pintura magnetikoari esker, hormetan zerbait
zintzilikatu edo itsatsi nahi denean egiten diren zulo eta kalteak saihestea lortzen da. Pintura magnetikoak, burdinezko partikula txiki
batzuk ditu eta horman jarri nahi dugun objektuari, iman bat eransten badiogu, elkarri
lotuak geratzen dira. Normalean kolore grisa
izaten du pintura honek eta 2 edo 3 esku eman
behar izaten dira ongi funtzionatu dezan. Bere gainetik, ohiko pintura bat edo papera jartzeko aukera ematen du.
Datu-iturria:www.pintomicasa.com
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DEKORAZIOA - 2015EKO JOERAK

Konbinazio berezien oreka
2015eko dekorazio joerak aurreko urtekoen ildo beretik datoz.
Garrantzitsuena zure estilo propioa topatzea da, joera bat segiz
edota desberdinekin jokatuz.
1. ESTILO EKLEKTIKOA: ONGI NAHASTEN
JAKITEA
Estilo eklektikoaz hitz egiten dugunean, estilo eta garai desberdinetako altzari eta osagarrien nahasketaz ari gara. Dekorazioan adituak ez bazarete eta laguntzarik ez baduzue,
ez da estilorik errazena, nahasketa guztiak ez
direlako balekoak. Oreka oinarrizko kolore edo
elementu egokiak aukeratzen badira lortzen
da.
2. VINTAGE ETA RETROA
Zertxobait suabeago dator oraingoan, muturreraino ematen den zahar itxuratik aldenduta. Bizitza luzea duten altzari eta osagarriak
izanen dira hauetako asko eta pertsonalitatea
handia dutenak.
3. INDUSTRIAL ETA INDUSTRIAL VINTAGEA
Metalaren aldeko apostu garbia, burdina edo
altzairua, zurarekin konbinatzen dira eta ukitu retro batzuk gehitzen zaizkie. Kolore argiko tapizeria erabiltzen bada, estilo industrialak duen berezko itxura gogorra leuntzea lortzen da.
4. UKITU ETNIKOA
Altzari etnikoak, eta Afrikako artisautza lokala gogora dakarten oihal estanpatuak ageri
dira han eta hemen.
5. ESTILO ETNIKO ETA NATURALA
Material naturalenak eta teknika ekologikoenak erabiliz egindako altzariak dira. Lehengaiak berak ere garrantzia handia hartzen du.
Material birziklatuak, bukaera leunak... Lurrari eta naturari lotutako materialak erabil tzen dira: zura, harria, metala… jatorrizko koloreak mantenduta.
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GIZARTEA
ATERALDIAK  HARA ETA HONA

Urteko azken
bidaiak egiten
ari da Arkupeak
elkartea
Hilaren 21ean
Argentinara
abiatuko da
talde bat
Fernando ETXEBERRIA

2014 urteko azken
ateraldiak egiten ari da
Arkupeak erretiratuen
elkartea. Urriaren 30ean,
130 bazkide joan ziren
Lizarra eta Lodosara.
Azken honetan, Perón
piper enpresara ohiko
bisita egin zuten taldeka, denak batera hartzeko lekurik ez baitu.
Zuzendariak, kofradiako jantziarekin, pikillopiperra biltzeko, prestatzeko eta latetan sartzeko prozesua azaldu zuen laburki. Eta beti bezala, piperrak ez ezik,
zainzuriak, alkatxofak,
lekak eta beste hainbat
produktu prezio apalagoan etxeratzeko aukera aprobetxatu zuen nahi zuen guztiak. Lizarrako merkatuan ere ibili ziren eta Larrión jatetxean bazkaldu zuten.
Bazkalondoan, Jose
Angelen musika entzun
edo dantzatzeko aukera izan zuten.
Beste aldetik, 30 bat
bazkide Kanaria Haundiko Playa del Inglesera joan ziren azaroaren
2an. Azaroaren 21ean,
beste talde bat Argentinara abiatuko da,
abenduaren 13an bueltatzeko eta azkenik,
egun horretan berean,
Zumarragako Feriara

joateko aukera izanen
da.

Usoaren Festa
Duela bost urte baino gehiago hasitako ohiturari eutsiz, Goiz Mendi taldeko kideak zirenak Otsondon bildu ziren urriaren 22an. Goizeko 10etan abiatu eta
inguruan barna ibilaldia
egin ondotik, Lezeta jatetxean bazkaldu zuten,
Juanita sukaldariak
prestatutako potajea,
usoa eta euskal pastel
goxoak. Bazkalondoan,
argazkia atera ondotik,
etorkizunean ere mendi ateraldiekin segitzea
adostu zuten. Zehazki,
azaroaren 19an Larunera igoko dira Beratik,
goizeko 9etan abiatuta
eta gero Zalain jatetxean bazkalduko dute.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Bazkideak Lodosan, pikillo-piperra latetan nola sartzen duten ikasten.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Goiz Mendi taldeko kideak Lezetako atarian, bapo bazkaldu ondotik.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Ikastaroak aurrera
Antolatutako hamabi ikastaroetatik hamaika ematen ari dira Arkupeak elkarteko bazkideak. Bakar-bakarrik Jubiloteka gelditu da egin gabe eta heldu den urtean beharko du. Argazkian, ezkerrean argazkilaritza
ikastarokoak eta eskuinean pintura ikastaroetakoak ageri dira.
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EZKURRA
GIZARTEA  BETILAN ENPRESAREN ESKUTIK

Elizako
teilatuaren
moldaketa lanak
bukatu dituzte
Itxura bikaina
hartu du
historia luzea
bezain berezia
duen eraikin
erlijiosoak
TTIPI-TTAPA

Betilan eraikuntza
enpresak bukatu ditu
Elizako lanak. Kanpoko
itxura polita gelditu da.
Teilatuko goiko alderdia
guztiz berritu dute, egur
zaharrak kendu eta teila berriak jarrita. Beheko alderdian, sarrerakoan, han zeuden teilak
ongi ezarri dituzte. Horrela itaizurrak desagertuko dira.

Eliza estilo gotikoerrenazentistan egina
da eta gurutze gotikoa,
amabirjinaren XVI. mendeko taila eta 1672an
egindako zilarrezko gurutzea dira aipagarrienak.
Aldare nagusia
1722an berreraiki zen,
Ezkurrako jaunaren iritziaren kontra. Jauntxo
hau herriko alkate ere
izaten zen eta apeza
izendatzeko eta hamarrenak kobratzeko eskubidea izaten zuen.
Baina eliztarrek eliza
hondatua zegoela ikusirik, eliz agintariengana jo eta hauek Ezkurrako jauna behartu zuten herritarren eskaera
onartzera, baina orain-

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Elizak itxura bikaina hartu du teilatua berritu ondotik.
dik mantentzen den letreroa jarriarazi zuen:
«Este retablo se puso
por devoción y a expensas de los vecinos de
esta villa con consentimiento del patrono de
la iglesia».
Eliz barnean, jauntxoaren familiak bere
eserlekua izaten zuen
eta familiko kideak bakarrik lurperatzen zituzten azpian. Baina behin, 1679an, “palazianoak” falta zirela hil zen
Martin Telletxea apaiza
eta emakume batzuk
banku azpian lurperatu

zuten. Baina Maria de
Ezkurra jauntxoaren alaba (Luis Beaumontekin
ezkondua zen, bi familien armarriak oraindik
ageri dira ezkerreko al-

darean) enteratu eta
gorpua aterarazi eta hilerrira eramanazi zuen.
Emakumeek 20 liberako isuna ere ordaindu
behar izan zuten.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Egun osoa kantari ematen duen oilarra
Bitxikeria bezala definituko lukete batzuk, harrigarri bezala besteek. Kontua da herrian badela oilar
berezi bat. Goizeko 6etan hasten da bere kontzertua eta gelditu gabe segitzen du bere kantu, oihu
eta algarekin 14:00ak arte. Ordu pare batez atsedena hartzen du eta gero iluntzera arte segitzen du
alaitzen, batez ere bere inguruan dauden oiloak.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Hilerria eta Santu Guztien Eguna
Aspaldiko ohitura da egun honetan hilerrian daudenak bisitatzea. Aurretik dena ongi garbitu, apaindu eta lorez txukun betetzen dute. Batzuen ustez negargarria omen da ohitura hau baina…
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GOIZUETA
OSPAKIZUNAK  GOIZUETAKO KULTUR TALDEAK ANTOLATUA

Azaro Kulturalak segida
izanen du ondoko astetan
Herriko
komunalari
buruzko tesia
aurkeztuko du
ostiralean Lidia
Montesinosek
TTIPI-TTAPA

Santu Guztien eguneko Ander Olaizolaren
bideo emanaldiarekin
eta asteburu honetako
Umore Ona elkartearen
Egunarekin, Wukrori buruzko hitzaldiarekin eta
Aresoko antzerki taldearekin hasitako Azaro
Kulturaleko ekitaldiek
datozen asteburuetan
ere segida izanen dute.
Azaroaren 14an, ostiralean 19:30ean Goizuetako komunalari buruzko Iralikuk tesiaren
aurkezpena eginen du
Lidia Montesinosek.

Azaroaren 15ean, larunbatean 17:00etan umeentzako jokoak izanen
dira plazan eta Dabid
Anaut-ek Euskararen
kate hautsiak liburua
aurkeztuko du 19:00etan Ganbaran.
Hilaren 21ean, ostiralean 19:30ean, Euskal Herriko altxorretan
barrena Arkaitz Astiazaranen dokumentala izanen da ikusgai Ganbaran eta 22an, larunbatean 18:00etan, sendabelarrei buruzko hitzaldia eskainiko du Maika
Cerderak Goxalin.
Kultur Taldeak udalaren
laguntzarekin antolatutako Kulturaldia hilaren
29ko feriarekin bukatuko da, baina bezperan,
Errimatuz garenera arrimatuz ikuskizuna eskainiko du Oskar Estangak
Ganbaran.

 FLASH
Guraso Eskola
Xalto eskola eta guraso elkarteak eta Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak hiru hitzaldi antolatu dituzte ikasturte honetan. Azaroaren 18an izango da lehena: Elikadura nahasteen prebentzioa eta
hautemate azkarra.
ArantzaLorenzok(ACABE) emango du eskolako jangelan 17:30ean.

Txikiak futbitoan
Umore Ona futbito txikien taldea berriz martxan dago. Aurten guraso elkarteak hartu du
ardura. 28 ume apuntatu dira eta hiru taldetan banatuko dira, Mª
Jose Etxeberria, Iñaki
Loiarte eta Ibai Zugarramurdirekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aizkorbe-Apezetxea garaile Errotxapean
Aitor Aizkorbe eta Antton Apezetxea txapeldun
suertatu ziren urriaren 31n Errotxapean. Infantil mailako txapela lortu zuten, finalean Oberenako Mata
eta Cuairainek osatutako bikoteari 18-13
irabazi ondotik.

?

Ba al zenekien

Benaitik Kapero bitarteko herribidea auzolanean garbitzeko deia egin duela Udalak hilaren 22rako. 09:00etan gelditu dira Txino auzoan eta hamaiketakoa izanen da. Behin garbituta, lurra berdintzeko asmoa du Udalak.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Giro bikaina Jubilatuen Egunean
Urtero bezala, jubilatuak omendu ditu Umore Ona elkarteak. Urriaren 25 eta
26an hainbat ekitaldi egin zituzten. Larunbatean jokatutako mus txapelketan,
Miguel Sukuntza eta Eustakio Zubieta izan ziren irabazle eta Xanti Albistur eta
Manolo Legarreta azpitxapeldun. Trukean, Milagros Apezetxea eta Monika Perurena izan ziren irabazleak eta iaz txapeldun izan ziren Maritxu Salaberria eta
Juanita San Miguel bigarrenak. Igandean, 80 jubilatu izan ziren bazkaltzen, eta
beraiek animatzen, Aitor Mendizabal eta Beñat Lizaso bertsotan. Aurretik meza izan zuten eta pilota partidak ikusteko aukera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi basurde bota dituzte ehiztariek
Burugorri inguruan
Pozik ageri da herriko basurde ehiztari kuadrila hau,
urriaren 26an Burugorri inguruan ehizatutako bi basurdeekin. Ehiztari eta zakurren elkarlana nahitaezkoa izan bazen ere, bi basurdeak Attabordako Fermin Narbarte Tximistak bota zituen. Batek 85 kilo
zituen eta besteak 95 kilo.
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LEITZA
GIZARTEA  PARTE HARTZE EREDUA

Hari gara Leitza
ehuntzen
prozesua abiarazi
du EH Bilduk
Herritarren
ekarpenak
bildu nahi
dituzte
JM BARRIOLA

Urriaren 30ean, LeitzakoEHBilduk2015eko
udal hauteskundeetarako plangintza aurkeztu
zien herritarrei. Dagoeneko, martxan da hauteskunde lan taldea eta
urtarrila bitartean herri
programa osatzeko partehartze prozesu bat ireki dute, Hari gara Leitza
ehuntzen deitzen dena.
Epealdi horretan ahalik
eta herritar gehiengana
iritsi nahi dute.
Horretarako, lantalde
etasaiodesberdinakan-

tolatukodituzte,puntuzpuntu eta arloka herritarren ekarpenak jasotzeko. Ondoren, otsailean
lehentasunakadostueta
herri programa eta zerrenden bozketa egingo
da.
Lehen aurkezpen honetan, Adolfo Araiz, Nafarroako Parlamenturako EHBilduko zerrendaburuaren azalpenak entzuteko aukera izan zuten bertaratutako 40 lagunek. Nafarroan erregimena aldatzeko gakoez hitz egin ahal izan
zutenpartaideek.Bestalde, eta alkateak legegintzaldiareninguruanegindako balorazioa entzun
ondoren, talde txikitan
banatu eta hainbat gairen inguruan eztabaida-

UTZITAKO ARGAZKIA

Udaletxean, urriaren 30ean, egin zuten udal hauteskundeetarako plangintzaren aurkezpena.
tzeko aukera izan zuten.
Ondorengo luntxean giro informalagoan jarraitu zuen eztabaidak.
Lan saioak ez dira
urriaren 30eko batzarrean amaitu, oraindik maiatzera arte badago zer
egina. Beraz, EHBildutik
deia luzatu dute herritarrek prozesuanpartehar
dezaten.

Herritar guztiei irekia dago ikastaroa eta jadanik
30 lagunek izena eman
dute.Azaroaren5eanhasi da eta maiatza bitarte, asteazkenero elkartuko dira eskoletako gimasioan. Mikel Lasarte,
OrtzadartaldekoaetaJoseba Sagastibeltza Aurrera taldekoa izanen dira irakasleak.

Euskal dantzen
ikastaroa

‘Ondoko hilobiko
tipoa’ antzezlana

Leitzako dantza taldeak euskal dantzen
ikastaroa antolatu du.

ALKE kultur taldeak
antolatuta, azaroaren
16an iluntzeko 7:30ean

antzezlana ikusteko aukera izanen da Leitzako
Zinean. AitziberGarmendia eta Iker Galartza aktoreak dira komedia honetakoprotagonistak. Bi
munduezberdinlekuberean, kanposantuan elkarrekin,ikusikodirataula gainean. Maila sozial
eta kultural ezberdinak
aurrezaurre.Irribarreleun
bat,ordea,nahikoaizango da bi protagonisten
arteko sua pizteko.Ezinezkoa litzatekeena posible egingo duen istorio zoragarri honetako
sua.

IGANDERO, 17:00ETATIK 20:00ETARA

Oialdetxoko Gaztetxokoak
ireki ditu ateak
JM BARRIOLA

Oialdetxoko, Leitzako Gaztetxokoa azaroaren
2an hasi eta martxoaren 27ra arte irekita egonen
da. Igandero, arratsaldeko 5etatik 8ak arte izanen
dute gaztetxoek zerbitzuaz gozatzeko aukera.
Gaztetxokoa 12-16 urteko gaztetxoei zuzendua
dagoen zerbitzua da. Haientzat antolatzen dituzten ekintzak egiteko, jolasteko, pelikulak ikusteko edo elkarrekin egoteko txoko bat izatea da
helburua. Aurten, aurreko urtean bezalaxe, Naroa
eta Julen izango dira begiraleak. Lokala Guraso
Elkarte Katolikoena da eta Gaztetxokoa Amazabal Institutuko Guraso Elkarteak kudeatzen du Gizarte Zerbitzuen laguntzarekin. Kostea 2.244 eurokoa da eta erabiltzaileen kuotekin eta beste hainbat diru iturrirekin egiten zaio aurre kopuru horri, tartean zozketak ere egiten dituzte.

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA

VII.Mikologialdiak ohiko arrakasta izan zuen
Aurtengo mikologialdia urriko azken asteburuan ospatu zen. Leitzan onddo eta
xixa zale ugari dago eta ALKEk antolatuta lagun talde bat biltzen da urtero erakusketa eta mendi irteerak osatzeko. Helburua onddoen mundua ezagutaraztea
da. 30 herritar inguru ibili ziren erakusketarako espezie ezberdinak biltzen. Ondoren sailkatu eta erakusketa egin zen igande eguerdian, guztira 110 espezie inguru jarri zituzten ikusgai. Erleta eskolan ere gaztetxoekin lanketa ederra egin zuten
astean zehar eskulanak eginaz. Eta herriko ostatuak ere onddo eta xixa desberdinekin egindako pintxoak eskaini zituzten astean zehar.
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ARESO
GIZARTEA  ALDAKETAK GURASO ELKARTEAN

Guraso elkarteak
zuzendari berria du
Mikel
Baraibarrek
beteko du
kargua
Juana Mari SAIZAR

Ikasturtehasierarekin
batera, guraso elkartea
eremartxanhasietaduela gutxi egin dute ikasturteko lehenengo bilera. Bertan udaran antolatutako ekintzen balorazioa egin eta guraso
elkarteko zuzendari berria ere aukeratu zuten.
Aurrekoikasturtean zendu zen zuzendaria eta
bere ordez, Mikel Barabaibarrek postu hori betetzeko borondatea erakutsi zuen. Aho batez
aurkeratua izan da eta
aurrerantzean bera izango da guraso elkarteko
zuzendaria. Idazkari lanetan Jaione Olazabalek eta diruzain gisara
Igone Goikoitxeak segi-

UTZITAKO ARGAZKIA

Uso ehizarekin gustura herritarrak
ARGAZKIAK: UTZITAKO ARGAZKIA

Ioneren urtebetetzea ospatuz
Azken urteetako ohiturari eutsita, Ione Lozanoren urtebetetzea ospatzeko, bere familia eta herriko zein
inguruko lagunak elkartu eta afaria egin zuten Pake
Toki elkartean. Horren aurretik argazkia atera zuten.

ko dute. Ikasturte honetan ere, kide guztiak elkartuta lanean segitzeko gogoz dira, antolatutako ekintzak ahalik eta
hobekien ateratzeko.

Santu guztien eguna
Santu guztien eguna
pasa da eta ohiturak
indarrean mantentzen
dira. Ospakizuna ederra izan zen eta gero

Ehiza garaia ere badoa aurrera eta aurtengoan badirudi nahiko pozik gelditu direla uso ehizan aritu
direnak. Hego haizeko egun asko eta uso pasa izugarriak ere izan dira, batzuk nahi baino altuago. Urriaren 19 eta 20an hartu zuten gozatu ederrena batzuk. Irudian ikusten denez, Bide Ondon nahikoa
lan izango zuten gero guzti horiek prestatzen.

erresponsa egitera kanpo santura joan ziren eliz
elkartekoak. Txukun
garbituta zeukaten
guztia udal langileek eta
loreekin apainduta. Aspaldian ikusi gabeko la-

Neguko lehen
rastrilloa eginen
dute Lekunberrin

OSASUN ETXEAK ETA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK

Guraso izan berri direnentzako gida
argitaratu dute Leitzaldean
TTIPI-TTAPA

Ama-aita izan berri direnentzako Jaio naiz. Zaindu nazazuze, zaindu zuen burua Familiarentzako Gida argitaratu zen irailean. Leitza, Areso, Goizueta eta
Arano osatzen duten Osasun
Etxearen eta Gizarte Zerbitzuko Mankomunitatearen 0-3 Batzordeko ideia izan zen. Gida,
jaio berrien familiei argibideak
emateko interesgarria izango zela pentsatu zen. Bertan, jaio berriaren eta familia osoaren behar fisiko, afektibo eta sozialak
nola tratatu jasotzen direlako.
Gidan aita edo ama izatea-

ren alde ezberdinak jorratzen dira: amaren zainketa erditu ondoren, senitarteko guztien ardurak, jaio berriaren zainketa fisiko eta afektiboa, eta erreferentzizko zerbitzuak.
Era berean, Jose Luis Huarte Leitzako Liburutegiko arduradunak, haurrekin irakurtzeko
prestatu duen liburuen zerrenda erantsita doa.
Guzti honekin, baliabide bat
eskaini nahi izan da amek eta
aitek jakin dezaten jaio berria
eta familia osoa nola zaindu haurra zoriontsua izango den inguruan, osasuntsu hazi eta he-

gunekin egoteko aukera ere izan zen, asko etorri ziren eta herrira bisitan.Eguraldibikainaegin
zuen eta jende asko ibili zen paseoan edota taberna inguruan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gidaren azala.
ziko den jendartean. Gida, zerbitzu ezberdinetako kontsultetan eta pediatriako erizainak
etxean jaio berriari egiten dion
bisitan banatuko da.

Lekunberriko zenbait bizilagunek bigarren eskuko gauzak salgai jarriko dituen neguko rastrilloa antolatu dute lehen aldiz, abenduaren 6, 7 eta 8an. Ekitaldi honetan parte hartzeko azaroaren 23a baino lehen apuntatu behar da, (626 717360 edo
948 604582 telefonoetan). Salgai jar daitezken
gauzak, derrigorrez, bigarren eskukoak izan
behar dira. Lekunberriko udalak mahaiak jarriko ditu eta edozein herrietako pertsonek parte har dezakete azokan,
ez ordea komertzioek.
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BERTSOLARITZA  SEIGARREN EDIZIOA

Lau saio izanen
ditu Mariano
Izeta bertso
sariketak
Azaroaren
14an hiru
kanporaketa
eginen dira eta
21ean finala
jokatuko da,
Elizondon
TTIPI-TTAPA

Seigarren ediziora
ailegatu da bi urtetik behin egiten den Mariano
Izeta sariketa. Aurten indartuta dator bertso sariketa, inoizko partehartzaile kopururik handiena izanen baitu, hemezortzi bertsolarik hartuko dute parte. Horren
ondorioz, lau saio izango ditu aurtengo edizioak, hiru kanporaketa eta,
ohi denez, Elizondon jokatuko den finala.
Hiru kanporaketak,
azaroaren 14an jokatuko dira, Arbizu, Iruñea
eta Arribe-Atallun. Arribe eta Iruñeko saioak
20:00etan jokatuko dira eta Arbizukoa, berriz, 21:30ean. Kanporaketak merendu batekin
lagunduta egongo dira
eta sarrera librea da.
Arribeko Satorzulo
lokalean honako sei
bertsolarik kantatuko
dute: Maddalen Lopez
(Lesaka), Jokin Pinatxo
(Bera), Iker Gorosterrazu (Ituren), Aitor Irastortza (Azpirotz), Alazne
Untxalo (Ituren) eta Mikel Lasarte (Barañain).
Iruñeko Alegria Pe-

ñan hauek izango dira
bertsolariak: Sarai Robles (Barañain), Patxi
Castillo (Bera), Oier
Amiano (Elizondo), Ainara Ieregi (Barañain),
Saioa Alkaiza (Antsoain) eta Manex Mailharin
(Berriozar).
Azkenik, Arbizuko
Argibide elkartean sei
bertsolari hauek ariko
dira: Ioar Tainta (Lesaka), Joanes Ilarregi (Leitza), Unai Artieda (Etxarri-Aranatz), Amaia Elizagoien (Oronoz), Kotte Plaza (Irurita) eta Saats Karasatorre (Etxarri-Aranatz).
Azaroaren 21ean jokatuko da Elizondoko
finala, kanporaketetatik
sailkatuko diren sei bertsolariekin. Fernando
Anbustegik aurkeztuko
du saioa. Finala mahai
bueltan eginen da, afal
ondotik. 21:00etan izanen da afaria eta gero
saioa. Prezioa 15 eurokoa da eta sarrerak aitzinetik erosten ahal dira Elizondoko Fantxiken
eta Intza ostatuan edo
Nafarroako Bertsozale
Elkartean (nafarroa@
bertsozale.eus edo
948143747 telefonoan).
SEIGARREN EDIZIOA
Izeta sariketa 2004.
urtean egin zen lehen
aldiz; aurten seigarren
edizioa jokatuko da.
Bost edizio hauetan,
Nafarroako bertsolarien harrobia izan da eta
hala izaten segituko du.

UTZITAKO ARGAZKIA

ELAren ikerketa indartzeko ikastetxeak ere busti dira
Batzar Nagusiak luzatutako erronkari erantzuten ari dira Baztango ikastetxeak
eta ELA eritasunaren ikerketaren alde bustitzen ari dira. Goitian, Amaiurko eskolako ama eta maistrak ageri dira azaroaren 3an, ikasleek eta eskolako sukaldariak busti baino lehenxeago. Elizondoko Lanbide Eskolan (beheitian) diru bilketa egin da eta azaroaren 3an egindako bustialdiarekin lekukoa Bertan merkatari elkartea, Oronozko suhiltzaile eta Baztango eskubaloi taldeari eman zaio.

Elizondoko Jon Barberena, Iruñeko Oier Lakuntza, Gartzaingo Jon
Elizetxe, Iruritako Iñaki
Aleman eta Aurizko Aimar Karrika izan dira Izeta sariketa orain arte irabazi dutenak.
Nafarroako Bertsozale Elkartea da Izeta
sariketaren antolatzailea, Baztango udalaren
laguntzaz. Horrez gain,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren babesa ere
du ekimenak. Orain dela bost urte sortu zen
Baztango Bertso Eskolak ere laguntza eman
du antolaketa lanetan.

Sariketa honek Mariano Izeta zenaren izena hartzen du. Horrela,
herri kultura eta bereziki bertsolaritzaren alde
egindako lan handia eskertu nahi ditu Nafarroako Bertsozale Elkarteak.
Mariano Izeta 1915.
urtean jaio zen, Elizondon, eta herri berean hil
zen 2001. urtean. Lanbidez erloju-konpontzailea zen, baina hortaz aparte lan itzela egin
zuen herri kultura eta
ondarea biltzen eta ezagutarazten. Egindako
guztiagatik, Baztango

seme kuttuna izendatu
zuten. Idazle, Nafar
Izkuntzako kolaboratzaile, Euskaltzaindiko kide, Baztango hiztegien
egile, mutil-dantzen
sustatzaile… hamaika
kontutan ibili zen Izeta.
Bere zaletasunik
handienetakoa bertsolaritza izan zen. 1936.
urtean egin zen lehen
Nafarroako Bertsolari
Txapelketan lagundu
eta hortik aurrera hamaika bertso saio antolatu zituen. Nafarroako Bertsozale Elkarteko ohorezko presidentea zen.
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BAZTAN
GIZARTEA  URRIAREN 15EAN AURKEZTU DUTE

2015eko
Nafarroa Oinez
prestatzen hasia
da Baztan
Ikastola

UTZITAKO ARGAZKIA

2015eko Nafarroa Oinezen aurkezpena. Erdian, Elena Zabaleta eta Iosune Ortega.

‘Hamabortz,
ama bat’
lelopean
eginen da eta
logoa ere
aurkeztu dute
TTIPI-TTAPA

Baztan Ikastolak antolatuko du 2015eko
Nafarroa Oinez eta ospakizun horren aurkezpena egin zuten azaroaren 6an Nafarroako
Ikastolen Elkartearen
egoitzan, Iruñean. 33 urteren buruan itzuliko da
Eskuararen besta
Baztanerat, 1982an historiako bigarren Oineza
ere antolatu baitzuen
Baztan Ikastolak.
Aurkezpenean, Zangozako ikastolari aurtengo arrakastarengatik zoriondu ondotik,
Baztan Ikastolaren historiaren zertzelada batzuk eman zituen Iosune Ortega Baztan Ikastolako zuzendariak:
«1970ean sortu zen, guraso talde baten ekimenez, eskuarazko irakaskuntza bermatzeko. Debekuen ondorioz, Baztanen, eta Elizondon batez ere, eskuaraz solasteko zailtasun aunitz zegoen. Hainbat gurasok
ausardiaz ekin zioten bideari. Garai hartako eskola instituzioak ez zi-

tuen herritarren sektore haundi baten beharrak asetzen. Hezkuntza alternatiba gisa sortu zen gure herriaren hizkuntza eta kultura aintzat hartzen zituen egitasmoa, Baztan Ikastola».
Orain arteko ibilbidea ez dela xamurra izan
ere aipatu zuen, «herriko barrakoian, frontoian, plazan eta ohiz kanpoko ordutegietan hartutako eskolak» gogoratuz. Bide horretan, aipatu behar da 1983an
Baztango Udalak bere
gain hartu zuela Baztan
Ikastola, Udal ikastola
bilakatuz. 2015eko Nafarroa Oinez eguna,
Baztan Ikastolaren ibilbidean mugarri garrantzitsutzat jo zuen Iosune Ortega zuzendariak:
«Gauzak aunitz aldatu
dira, baina gogotsu gaude, ilusioz, erronka
haundi bezain pollit honen aitzinean. Nafarroako 15 ikastolen izenean, harrotasunez, gure
gain hartzen dugu Nafarroa Oinez 2015 besta antolatzeko ardura».
Elena Zabaleta Baztan Ikastolako lehendakariak adierazi zuenez,
«gaur egun, Baztan
Ikastolak bi eraikin ditu, haur hezkuntzakoa
eta lehen hezkuntzakoa.
1982ko Nafarroa Oinezari esker, haur hezkun-

tzako eraikina berritu
ahal izan zen. Urte hauetan guztietan, konponketa edota moldaketa
lan ttikiak egin dira. Lan
horiek Baztanen hain erroturik dagoen auzolanari esker garatu ahal
izan ditugu».
Hala ere, kalitatezko
hezkuntza eskaintzen
jarraitzeko, instalazioak
egokitzea ezinbertzekoa da, batez ere espazioari dagokionez. «Gure helburuak apalak dira –aipatu zuen Zabaletak–, garaiari egokitutakoak: bertzeak bertze, jangela handitzeko
beharra dugu, kanpoaldean aterpea duen tokia behar dugu, ikasgela kopurua areagotu eta
eraikinen isolamendua
hobetu, ahalik eta era-

ginkortasun energetiko
hoberena lortzeko”.
Hortaz, 2015eko Nafarroa Oinez Baztan Ikastolako azpiegiturak
mantendu eta hobetzeko baliatuko dute, baina baita eskuarari bulkaldia emateko ere:
«Helburu horrekin, lanean ari gara eta batzordez batzorde, elkarlanean. Lehenbiziko pausuak eman ditugu jada».
LOGOA ETA LELOA
Lehenbiziko urrats
horien erakusle, 2015eko Nafarroa Oinezaren
leloa eta logoa aurkeztu
zituzten. Leloari dagokionez, Hamabortz,
Ama bat hautatu dute.
«Hamabortz ikastola ari
dira Nafarroan, elkarrekin lanean. Bertzalde,

hamabortz herrik osatzen dute Baztan Bailara. 2015. urteari ere erreferentzia egiten dio. Hama… bortz, eta Ama…
bat. Ama hizkuntza. Eskuara. Amak, eskuararen transmisioan gako
izan dira. Ama guztiendako omenaldi xumea
izan nahi du aipamenak». Leloa Fernando
Anbustegik sortu du,
Baztan Ikastolako lehenbiziko andereño izan
zen Mari Carmen Goñiren semeak.
Ikurra, berriz, oin bat
da. «Oinez, urratsez
urrats egin dugu eta egiten ari gara gure hizkuntzaren bidea eta, hortaz, oina da gure ikurra. Hamabortz ikastolek, hamabortz herriek koloreztatutako oina da, eskuararen alde
sendo aitzinet eginez»,
aurkezpenean erran zutenez. Logoa, berriz,
Josune Iturzaetak, Pello San Millanek eta Juan Angel Perotxenak
egin dute, elkarlanean.
Bertzalde, azaroaren
7an, Oinez denda ere
inauguratu zuten Elizondon. Porrotx pailazoa
ere bertan izan zen. Santiago karrikan dago, autobus geltoki parean.
Asteburuetan zabalik
egonen da eta Internet
bidez ere izanen da materiala ikusi eta erosteko aukera.
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BAZTAN
GIZARTEA  UDALAK NAFARROAKO GOBERNUARI

Uholdeen
kalteak
ordaintzeko
kontu-saila
esleitzeko eskea
ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Ahobatez hartu
du erabakia
udalak, gaurgaurkoz ez
baitu euro
bakar bat ere
jaso Iruñea eta
Madriletik
TTIPI-TTTAPA

Balleko Etxeak ahobatez erabaki du Nafarroako Gobernuari eskatzea behar adinako
kontu-sail bat esleitu dezala, azpiegitura publikoetan izan diren kalteen gastu guztiak ordaindu ahal izateko
(2.292.821,40 euro). Urriaren 30ean egindako
ohiko bilkuran hartu zuten erabakia.
Horretaz gain, Udalak Nafarroako Gobernuari eskatuko dio
2014ko uztaileko uholdeen eraginez egin beharreko emergentziazko
lanen %70eko dirulaguntzen konpromisoa
udal honi idatziz jakinaraztea, baita behar diren gestioak egin ditzala, Estatuak bere eskumenak bete ditzan hondamendi egoerako finantzaketari dagokionez, eta era berean, behar diren kontu-sailak
esleitu ditzala ibaiaren
ibilguan konponketa eta
mantentze lanak egite-

ko. Udalaren ustez, ez
baita aski izan konponketari esleitu zaion kontu-saila, eta ez dago
mantentze lanak egiteko kontu-sailik.
0 EURO
Baztanen 2014ko
uztailaren 4an gertatu
ziren uholdeen ondotik,
Udalak
guztira
7.624.774,30 eurotan
baloratu ditu kalteak. Dirutza horretatik,
3.285.616,20 euro Udalaren ardurapeko azpiegituretan eta eraikin publikoetan eragindako
kalteei dagozkie. Kalte
horien konponketa finantzatze aldera, Udalak finantza-laguntza eskatu dio bai Nafarroako Gobernuari bai Estatuko Gobernuari eta, aldi berean, bere aseguruari eman dio parte, udal
eraikinei dagokienez.
Hondamendia gertatu denetik lau hilabete
baino gehiago pasatu
eta gero, bakar-bakarrik baieztatu diote Udalari aseguru-partzuergoak 436.010,90 euro
ordainduko dituela, kalteen
balorazioa
842.260,55 euro izanik.
Udalak 307/2005 Errege Dekretuan aurreikusitako laguntzak eskatu zizkion Barne Ministerioari, eta ezezkoa
eman diote. Eta Nafarroako Gobernuari dagokionez, ahozko kon-

Jokin Telleriak irabazi du Elizondoko Kasinoko margo lehiaketa
Jokin Telleria beasaindarrak irabazi zuen urriaren 26an Elizondoko Kasinoak
antolatutako margo lehiaketa eta honenbertzez, 600 euroko lehen saria eraman zuen. Bigarren saria (400 euro), Eva Irazoki sunbildarrarentzat izan zen.
Maila handiko lehiaketa izan zen eta margolariek Amaiur eta Azpilkuetako irudiekin egin behar izan zituzten beraien lanak. Bi lehenbizikoekin batera, finalistak izan ziren Javier Igoa lesakarra, Esteban Oskoz eta Manolo Sanz. Jose
Mari Apezetxea, Ana Mari Marin, Xabier Soubelet, Tomas Sobrino eta Jesus
Sanz margolari baztandarrek, Lekarozen eta Gartzainen mediku izan zen Salvador Martin-Cruz arte kritikoak eta Eduardo Zubikoa Kasinoko presidenteak
osatu zuten epaimahaia.

ARGAZKIAK: JUAN LAMEIRINHAS

Lau bildots izan ditu Lekarozko Arrontxeko ardiak
Lau bildots umatu ditu Lekarozko Arrontxeko hiru urteko ardi honek, hiru beltzak eta bat txuria. 500 ardi eta haragitako hamar behi zaintzen dituzte Bautista Elizondok eta Mari Jose Etxeberriak eta kontent daude. Bixkiak eta hirukiak lehenago ere izan badituzte ere, inseminazio artifizialaren bidez ernaldutako ardiaren lau bildotsak bizirik jaio diren lehen aldia da Arrontxen (astebete lehenago, lau bildotsetatik bi hilik erditu zituen bertze ardi batek). Lehenbiziko
egunetan, doi-doi moldatu dira bildotsak amaren tititik, baina handitzen diren
neurrian, bertze ardiren batek eman beharko diela esnea uste du Mari Jose
Etxeberriak. Oraindik ez dute Arrontxeko ardi guztiek umatu, baina nagusiek
ez dute uste lau bildotseko umaldi gehiagorik izanen dutenik: «Hori berriz gertatzea miraria izanen da!» diote.

promiso bat bertzerik ez
daukate emergentziako
obren % 70 finantzatzeko; obra horiek

1.586.135,90 eurotan
daude baloratuta. Gaur
egun, Udalak 0 euro jaso du Foru eta Estatu-

ko Administrazioetatik,
azpiegitura publikoetan
izaniko kalteen konponketa finantzatzeko.
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BAZTAN
GIZARTEA  2014KO SUBENTZIOA

Gizarte jarduera
eta nazioarteko
kooperaziorako
dirulaguntzak
eman ditu Udalak
ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

16.000 eta
40.552,53 euro
banatuko ditu
hurrenez
hurren
TTIPI-TTAPA

2014 urtean Baztanen gizarte proiektuak
eta jarduerak garatzen
dituzten talde, kolektibo eta irabazi asmorik
gabeko elkarteak eta
nazioarteko kooperaziorako proiektu, programa eta planak diruz
laguntzeko subentzioak onartu ditu Baztango Udalak.

GIZARTE PROIEKTUETAN
16.000 EURO
Gizarte proiektuak
eta jarduerak garatzen
dituzten talde, kolektibo eta irabazi asmorik
gabeko elkarteek
16.000 euroko dirulaguntza jasoko dute Udaletik, honela banatuak:
Bidelagun elkarteak
3.025,42 euro, Xaulik
2.215,22 euro, Eguzkilorek 1.621,25 euro,
Anasaps-Dizdirak
2.348,42 euro, Elikagai
Bankuak 2.133,72 euro, Afinak 1.100 euro,
Anfasek 2.348,42 euro
eta Acodifnak 1.207,55
euro.

Elizondoko Txokoak eta Uneak I liburua eta erakusketa
Foto Mena argazkilaritza estudioak Elizondoko txoko eta uneak I liburuaren aurkezpena egin zuen urriaren 31n. 80 orrialde ditu eta mila ale eman dituzte argitara. 20 eurotan salgai daude Mena argazkidendan eta Elizondoko liburudendetan. Pello Iriarte historialariaren testukin, lehen bilduma honetan Jaime Urrutia eta Braulio Iriarte karriketako eta presa inguruko irudiak biltzen dira, aitzinakoak eta berriagoak. Mena argazki-dendako laugarren belaunaldiko Felix
Mena eta Itziar Mena anai-arrebek prestatu dute liburua eta etorkizunean, Elizondoko bertze txokoekin bigarren bilduma egiteko asmoa ere badute.

NAZIOARTEKO
KOOPERAZIORAKO
40.552,53 EURO
Nazioarteko kooperaziorako proiektu, programa eta planak diruz
laguntzeko, berriz,
40.552,53 euro bideratu ditu Udalak. Euskal
Fondoan, 2.033,20na
euro bideratu ditu Nika-

ragua eta Guatemalara, Saharaztani 2.661,77
euro, Frantziskotar Konbentualei 3.188,95 euro, Behar Bidasoari
3.188,95 euro, ANARASD-i 2.102,14 euro,
ANAS-i 2.240,01 euro,
Bigarren Familia egitasmoari 2.625,27 euro, Juan Bonal Fundazioari

3.030,79 euro; Vicente
F e r re r F u n d a z i o a r i
3.294,38 euro, Mugarik
Gaberi 2.207,58 euro,
Asamblea Cooperación
por la Paz taldeari
2.540,10 euro, Delwende taldeari 2.750,98 euro, El Salvador Elkartasunari 2.154,89 euro eta
Itakari 2.381,96 euro.
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BAZTAN
GIZARTEA  AZAROAREN 25EAN NAZIOARTEKO EGUNA

Emakumeen
kontrako
indarkeria
salatuz hainbat
ekitaldi prest
ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Hezkidetza
tailerrak eginen
dira Elizondoko
Lanbide
Eskolan eta
Lekarozko
institutuan
TTIPI-TTAPA

Baztango Udaleko
Berdintasun batzordeak azaroaren 25ean ospatuko den Emakumeenganako Indarkeria
ezabatzeko Nazioarteko Egunerako zenbait
ekitaldi antolatu ditu.
Horietako batzuen antolaketan Baztango
Udaleko Kultura batzordearen eta liburutegiaren laguntza izanen du.
Honela, azaroaren
24an, astelehenean,
hezkidetza tailerra egi-

nen da Elizondoko Lanbide Eskolan.
Azaroaren 25ean, astearte eguerdian elkarretaratzea eginen da
Elizondoko plazan
17:30ean ipuin ez sexisten kontaketa saioa liburutegian. Zoila Berastegi Masriñelarenak Oinarin Pinpirinen koloretako munduak kontatuko du.
Azaroaren 30ean,
Quemadura Teatro taldearen Auskalo! Antzerki Foruma eginen da Elizondoko Arizkunenean,
19:00etan.
Abenduaren 1ean
hezkidetza tailerra eginen da Lekarozko institutuan.
Azaroaren 21etik
abenduaren 5era Jantzi betaurreko moreak!
Berdintasun txokoa izanen da liburutegian.

BALLEKO ETXEAK WEBGUNE HELBIDE BERRIA

Interneteko .EUS domeinuko
aitzindari izatea erabaki du Udalak
TTIPI-TTAPA

‘.EUS’ Interneteko Domeinuaren Aitzindari izateko erabakia hartu zuen Udalak bertze 91 erakunderekin batera. Hori horrela www.baztan.eus
da udalaren webgunearen helbide berria.
‘.EUS’ Interneteko domeinua, Euskara eta Euskal
Kulturaren Komunitatearen Interneteko lehen mailako domeinua da. Bere helburua euskara eta euskal kultura sustatzea da. Hortaz, tresna bat da, euskara beste hizkuntzen mailan kokatzen eta euskararen normalizazioan lagunduko duena eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen diona.

Idi parea nagusitu zitzaion zaldiari ferietako apostuan
Inoiz baino jende gehiago bildu zen urriaren 24ean Elizondoko Udazkeneko Ferian. Jendea ez ezik, azienda aunitz ere plazaratu zen. Honela, behi aziendez
gain, zaldi, behor, poni, ardi eta ahariak ere izan ziren. Aurtengoan, berrikuntza nagusia idi parearen eta zaldiaren arteko apostua izan zen. Jendetza bildu
zen luzeko pilota plazan eta azkenean idiak nagusitu ziren. Jaime Urrutia karrikan eta plaza inguruan hainbat saltzaile izan zen, 250 bat postu paratu baitziren. Horri esker, 24.000 euroko diru-sarrerak izan ditu Elizondoko herriak.
Geroz eta eskari gehiago dago postuak jartzeko eta horretaz, aurten Elizondoko Herriko Etxeak metroko 18,50 euro eskatu baldin badu, heldu den urtean
metroko 20 euro kobratuko omen dute.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

3.000 kilo sagar jo dituzte Kirikoketa Egunean
Kirikoketa bestaren hamabosgarren edizioa ospatu zen azaroaren 1ean Arizkunen, Jo ala Jo Kultur Taldeak antolatua. Gamioxarreko dolarean gerora sagardoa bihurtuko den sagarra jo zen, 3.000 kilo inguru, eta horren inguruan hainbat ospakizun egin ziren. Talde antolatzailekoekin batera, Otsagiko dantzariak, Gallartako Arrigorri taldeko erraldoiak, Berriozarko albokariak, fanfarre Mi
Fa eta Baztango txistulariak aritu ziren eta 160 bat lagun bildu ziren bazkaltzera. Aipatzekoa da urriko hondar astean Gamioxarreako dolarean eta kanpoko
aldean Sagarra jo (Madonnak eskuaraz abesten duenean) dokumentalaren irudi batzuk grabatu dituztela eta Kirikoketa Egunean ere Arizkunera hurbildu zirela Kalakan taldeko Thierry Biscary, Xan Errotabehere eta Jamixel Bereau,
bertze irudi batzuk grabatzera. Iban Rusiñol nafarraren eta Nicolás Novion lapurtarraren gidaritzapean, sagardoa egiteko modu tradizionalaren inguruko gidoia dauka dokumentalak eta cwrowfunding kanpaina baten bidez ordaintzen
ari dira proiektua.
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URDAZUBI
UDAL BATZARRA  URTXUME TALDEAK URRIAREN 31N

Aroztegi zaharrean
burniaren interpretazio
gunea egitea proposatu du
Solairu bat
gehituko zaio
eta turismo
bulegoa, denda
eta gela bat
aurreikusten
ditu proiektuak
Iñigo IMAZ

Urriko udal batzarrean tentsio uneak bizitu
ziren Azkar taldeko Santiago Villares alkatearen
eta Urtxume taldeko bozeramailea den Andres
Diharasarriren artean, gai
ezberdinak tratatzerakoan. Bertzeak bertze,
urriaren 31ko bilkuran
Aroztegi zaharrean Herriko Etxeak egin nahi dituen obren berri eman
zuen alkateak. Aroztegiari solairu bat gehituko omen zaio. Proiektuan aurreikusten diren espazioak turismo
bulegoa, denda eta balioanitzeko gela dira, baina Azkar taldeko Juan
Jose Suhas zinegotziak
bertan haurtzaindegi bat
jartzea proposatu zuen.
Urtxumeko bozeramaileak eraikinaren jatorrizko egitura errespetatu, txukundu eta konpontzea eskatu zuen.
Andres Diharasarriren ustez, ez du zentzurik urtero Burniaren Eguna ospatzeak eta gero
berezko burniolaren aztarnak ez babesteak. Urtxumekoen iritziz, bertan burnigintzarekin loturiko lanbideen interpretazio zentro bat sortzea proiektu interesga-

rria izan daiteke.
Aroztegiaren atzeko
belaian zer egiteko asmoa zegoen ere galdetu zuen oposizioak. Alkateak bertan martxan
jarri den «animaleria,
gauza polita dela uste
dut» erantzun zuen, nahiz eta bigarren urtez
udan publikoari itxita
egon den espazio hori.
Alkatearen hitzetan,
oraingoan bai, baimen
guztiak omen dituzte lanean aritzeko.
Aroztegian eginen diren obren proiektuaren
esleipena zuzenean eginen da. Udalak hiru
enpresari eskatuko die
beren proposamenak
aurkeztu ditzaten. Kostua 365.000 eurokoa
izango dela aurreikusi
dute udal arkitektuek,
azken urteotan herrian
egin den obra publiko

garrantzitsuena. Azkar
taldeko lau zinegotziek
baiezkoa eman zioten
proiektuari eta Urtxumeko biak abstenitu.
BERTZE ERABAKIAK
Guraso elkarteak urtero eskatu ohi duen 500
euroko diru laguntzari
baiezkoa eman zitzaion.
Udal eraikinak, errota,
klaustroa, aterpetxea eta
museoa desinfektatuko
dira. Zubiondoko merendero azpitik doan saneamendu tutua moldatuko dute, eta Montxotik Koxkara doan errekan konponketak egitea
onartu zen. Herrian EITB
hartzeko mozioa onartu
zen. Ur horniketa modernizatzeko deposito berriak milloi bat eurotik
gorako kostua izanen du
eta Europako diru laguntzak bilatzen saiatuko da

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Aroztegi zaharra moldatzeko proiektua lantzen ari dira.
Udala, Nafarroako Gobernuaren babesarekin.

Alkerdiko bestak
Armuan, Kantu
Zaharrak
Dantxarinean
Alkerdi auzoko bestetako bazkaria eta
Dantxarineako Venta
Peion egin ohi den Kantu Zaharren bazkaria
egun berean izanen dira, azaroaren 29an. Lehenak Armua jatetxean
antolatu duen bazkarian izena emateko epea
irekia da, azaroaren 23a
arte Armuan bertan.
Frantziskok akordeoiarekin alaituko du jatetxeko giroa bestak irauten
duen artean.

Jubiloteka
Udazkenean Urdazubi eta Zugarramurdiko adinekoei zuzendutako zerbitzua martxan
jarriko da. Goizeko zerbitzuaz Eman-Har
(Amaia eta Axun) arduratuko dira, eta arratsaldekoa Nahia psikoterapeutak emango du.
Arratsaldetan aisialdi aktiboa bultzatzeko
taldeko ekintzak eginen
dira. Amaia eta Axunen
zerbitzuak denboran
iraupen luzea izanen du.
Bertzeak ordea iraupen
mugatua izanen du. Nahia psikoterapiaren eskutik azaroaren 14, 19,
21 eta 28an Zugarramurdiko museoan izanen dira saioak.

2015EKO URTARRILAREN 10EAN

Fabaren Errege-erreginaren koroatzea Urdazubin eginen da
TTIPI-TTAPA

2015ko urtarrilaren 10ean Fabaren errege erreginaren koroatzearen zeremonia Urdazubin
ospatuko dela jakinarazi dute
Udalak eta Muthiko Alaiak elkarteak. Mende erdia da Iruñeko Muthiko Alaiak elkarteak Nafarroako erregeen tradizioko Fabako errege ibiltari festa ospa-

tzen dutela Nafarroako herrietan. 2015. urtean festaren 52.
edizioa ospatuko da Urdazubin.
Aitzinetik, abenduaren 13an, tradizioak dioen bezala, errege pasteletik baba ateratzen duen
haurra izanen da irabazle eta segidan haur hori Fabaren errege
edo erregina izendatuko dute.
Eguberrietan Erdi Aroko fes-

ta honen inguruan ekintza ezberdinak ospatuko dira, hitzaldiak,
erakusketak… Azkenik urtarrilaren 10ean bereziki Urdazubiko karriketan goizetik eta egun
osoz ekintzak ikusi izanen dira,
koroatzen momentura iritsi baino lehen. Koroatzea, Nafarroako errege-erreginena izaten zenaren antzekoa izaten da.
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ZUGARRAMURDI
GIZARTEA  DOMINI SAINDU EGUNEAN

Lore-parkearen
itxura hartu zuen
kanposainduak
Duela 160 urte
arte eliz
barnean edo
inguruan
lurperatzen
ziren hildakoak
Margari eta Koro

Domini saindu eguna aitzaki dela eta, egun
horretan lore-parkeak
ematen dute gure kanposainduak. Baina ez
da beti hala izan: gure
aitatxi-amatxien aitzinekoek (duela 160 bat
urte arte) eliza barnean
edo elizaren inguruan
lurperatzen zituzten beren difuntuak. Toki eskasa zen, heriotzak gaur
egun baino gehiago izaten ziren, eta horrek tamalez arazoak sortzen
omen zituen (usain txarrak, eta batzuetan eritasuen helderioak ere).
Hori zela eta, XVIII
m e n d e h o n d a r re a n
agindu zen enterramenduak herritik kanpo egin
behar zirela (toki airos
eta ur filtraziorik gabe-

kotan), baina diotenez,
jendea ez zen batere
horren alde, eta denbora luzez kasurik egin gabe segitu zuten (Ziburen, protesta gisan, familia batzuk beren etxe
inguruan enterratu
omen zituzten beren difuntuak). Badirudi, 1850
urte inguruan ia gaur
egun ezagutzen ditugun
kanposantuak egiten
hasi zirela.
Gure herrian, elizargietetan (eliza inguruan)
dauden harrizko sepultura zahar batzuetan
1743 (Narkonekoa) eta
1748 (Katalenekoa) urteak ikusten dire, baina
ez dakigu xuxen gaur
egungo kanposantuan
noiztik lurperatzen ari
garen gure hilak; agertzen den fetxa zaharrena 1860 da (Iturriakoa).

Neguko pala
txapelketa
Laister negu beltzean sartuko gara. Horri
aurre egiteko, eta “berotasunean” errexago
sartzeko, Neguko pala

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Kanposainduak itxura ederra hartu zuen Dominisaindu egunean.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Eskoletako haurren ateraldia Iruñera
Eskoletako haurrek urriaren 30ean Iruñera ateraldi bat egin zuten. Lehenbiziko
Barañainen egon ziren “Tuboak eta tubak” kontzertuan, eta gero “Kili-Kili”-rat
gan ziren. Argazkian, haurrak, Iruñerat partitzeko punttu-punttuan.

txapelketa martxan jarri dute beste urte batez. Urriaren 25ean ha-

si zen, eta hamar bikote ari dira larunbat eta
igandetan. Finala Egu-

berritan eginen da, eta
Arleun elkartean afari
batekin ospatuko da.

ttipi-ttapa | 626 zk.

2014.11.13

HERRIZ HERRI | 61

SENPERE
KIROLA  OMIASAINDU EGUNEAN, BERTZE 30.000 KORRIKALARIREKIN BATERA

Mikel Guerendiain
rugbilariak parte hartu du
New Yorkeko maratoian
Lau oren, 40
minuta eta 28
segunda behar
izan zituen 42
kilometrak
egiteko
Franck DOLOSOR

Omiasaindu egunean 30.000 korrikalarik
parte hartu zuten munduko maratoi haundienean New Yorken, hauen artean Mikel Gueren-

diain senpertarrak. Joan den ekainean Frantziako rugbi ohorezko
promozioko xapelduna
bilakatu zen eta orain
Guerendiainek balentria
berria egitea amesten
zuen. Duela bi urte New
Yorkerat joan zen jadanik baina orduan lasterketa jendetsu ikusgarria
bertan behera gelditu
zen Sandy ekaitzarengatik. Aurten aldiz, den
dena nahi bezala iragan
da eta bi lagun ondoan
zituela, Estatu Batuetan

egun hauetan egiten duen hotz haundian bortz
orenez beha egon eta,
lasterketan parte hartzeko parada izan zuen
Mikelek. 4 oren 40 minuta eta 29 segunda behar izan zituen 42 kilometrak egiteko eta dioenez denetik sentitu zuen, «zoriona, sufritzea,
ezin ahantziak diren
sentsazioak». Indarrek
noraino eramaten ahal
zaituzten etxetik hain urrun ikustea gauza ederra dela azpimarratzen

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Guerendiain rugbilaria pozik, New Yorkeko Maratoia
bukatu eta gero.
du Mikel Guerendiain
rugbilari xapeldunak eta

New Yorkeko maratoilariak.

GIZARTEA  AZPIEGITURA BERRIA

Saihesbidea
ireki dute lau
urteko lanen
ondotik
Karrika
Nagusian
batzuetan
18.500 ibilgailu
pasatzen ziren,
hauen artean
600 kamiun
egun guziz
Franck DOLOSOR

Hedabide guziak luzaz eta zabal mintzatu
dira gure herriaz azken
egun hauetan 30 urtez
beha egon eta azkene-

an Urgurin barna pasatzen den karrika nagusiko saihesbidea ideki
baitu Pirineo Atlantikoetako departamenduko
Kontseilu Nagusiak.
Bortz kantoinak eta Ibarrun lotzen dituen bide
berria 4 urtez egin dute eta 8 milioi euro gosta da. Hautetsiek eta
herritar gehienek diote
azpi egitura hau beharrezkoa zela karrika nagusian batzuetan
18.500 ibilgailu pasatzen baiziren, hauen artean 600 kamiun egun
guziz! Orain karrikan

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Zortzi milioi euro gosta da Karrika Nagusiko saihesbidea egiteak.
ibiltzea debeku dute eta
saihesbidetik pasa behar dute. Kontseilu Nagusiak bide berria ideki du seinalerik eman
gabe eta behin behineko diren bakarrak erdara hutsean daude.
KARRIKA NAGUSIAN
NORABIDE BAKARRA
Bertzalde, urtarriletik
goiti norabide bakarrean ibili beharko da ka-

rrika nagusian, Mundutegia etxetik Aiago Enea
alderat hain xuxen, eta
horrek kezka gehiago
sortu du zenbait herritar eta saltzaileen artean. Izan ere, batzuek bi
kilometrako itzulia egin
beharko dute alde batetik bertzerat gateko
autoz, gutiago oinez! Aldaketa hau ez du betiko eginen herriko etxeak lehenik ikusi nahi bai-

tu nola ibiliko den hilabete batzuz. Geroago deliberatuko dute zer egin
xuxen. Merkatariak beldur dira bezero gutiago
agertuko zaizkiela. Saltegi batzuk ateak hestekotan dira eta Ibarrun
aldeko merkataritza gune berrietarat doatzi.
Herriaren bilakaerak aitzina segitzen du. Onerako edo txarrerako?
Geroak erranen...
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SARA
KULTURA  AZAROAREN 22AN

Kabaret gaua
aurkeztuko du
Mike Angels
konpaniak
Lur Berri gelan
Azken
uholdeen
ondorioz
kaltetutako
Bankako
artzain baten
sustengatzeko
antolatu dute
gaualdia

keztuko du. Konpania
lau kantari eta dantzariz osatua da. Gaualdia 8etan hasiko da
eta sartzea 10 eurotan
izanen da. Bertan jatekoa (pintxoak) eta ostatu bat izanen dira. Gaualdia, azken uholdeen
ondorioz kaltetutako
Bankako artzain baten
sustengatzeko antolatua da.

Joana GERENDIAIN

Santa Katalinaren
besta

Azaroaren 22an, larunbatarekin, Lur Berri
gelan Mike Angels konpaniak kabaret bat aur-

A z a ro a re n 2 3 a n ,
igandearekin, Santa Katalina ospatuko da Sa-

ARGAZKIA: SARAKO IZARRA

Errugbiko erreserba taldeak 69-0 irabazi zuen Amou-ko ekiparen kontra.
ran. Meza santa Katalina kaperan emana izanen da betiko tenorean
10:30ean. Ondotik,
11:30ean, auzoko aperitif eginen da eta
12:30ean bazkaria Baratxartea jatetxean.
Bazkarirako tokiak
erreserbatu behar dira
05.59.54.20.48 zenbakira deituz. Menua 29
eurotan da: Garbantzoak zerri muturki eta lukainkekin, Santa Katalinako tripotxak “bixibixi” saldarekin, ahate

errea lapurdiko patatekin, eta desertan sagar
hostore epela banilla
izozkiarekin. Arratsaldeko 5etan Erlauntza
eta Ortzaiztarrak abesbatzek kantaldi bat
emanen dute santa Katalina kaperan, sartzea
urririk.

ren 15etik aitzin egin behar dira eta 10 euro galdetuak dira. Partidak
azaroaren 21, 28 eta
abenduaren 5ean (ortzirala gauez 9 etan) jokatuko dira eta finala
abenduaren 12an eginen da.

Kirol emaitzak
Mus txapelketa
Lehen aldiko Pleka
trinketeak bere mus txapelketa antolatuko du.
Izen emaiteak azaroa-

Azaroaren 2an errubilariak Amou-ko ekiparen kontra aritu dira. Erreserbak 69-0 irabazi
du eta lehenak 27-6.
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HERIOTZAK

SORTZEAK
EZKONTZAK
Ez dago datu berririk.

Sara Morar Salaberria, Goizuetakoa,
urriaren 25ean.
Libe Arburua Agirre, Leitzakoa, urriaren 27an.

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

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

Victoria HITA ARCE
‘Bittori’
Alejandro Jaunikotena Torresen alarguna
X. URTEURRENA

Cancunen (Mexiko) hil zen, 2004ko azaroaren 27an
Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik.
Gure bihotzetan betiko
maite zaitugu amatxi.
Gogoan zaitugu.
ZURE FAMILIA

Maria Rosario Azkarate Mayora, Elizondokoa, urriaren 24an, 95 urte.
Maria Concepcion Ziganda Ariztegi, Elizondokoa, urriaren 24ean, 96 urte.
Sarita Aracues Arranz, Lesakakoa,
urriaren 29an, 87 urte.
Maria Jesus Ordoki Sorondo, Berakoa, urriaren 29an, 79 urte.
Maria Concepcion Maz Zarlangue,
Iruritakoa, urriaren 30ean, 86 urte.
Daniel Orradre Serrano, Elizondokoa,
urriaren 30ean, 76 urte.
Maria Josefa Habans Inda, Elizondokoa, urriaren 31n, 95 urte.
Jose Barberena Aleman, Erratzukoa,
azaroaren 2an, 90 urte.
Antonio Bergara Ariztegi, Arantzakoa, azaroaren 2an, 91 urte.
Manuel Telletxea Otaegi, Berakoa,
azaroaren 2an, 63 urte.
Jaime Irigoien Bikondoa, Gartzaingoa, azaroaren 5n, 72 urte.
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KIROL EXTREMOAK  AZAROAREN 2AN

Baztan Extrem
lehen salto
jaialdia bikaina
izan zen
Salto bereziak
egin zituzten
TTIPI-TTAPA

Baztan Extrem salto
jaialdiaren lehenengo
edizioa ospatu zen azaroaren 2an Elizondon,
BKZ Nafarroa Abenturaren eskutik. Jaialdi honen helburuetako bat
Baztan Abentura Park
parke berria ezagutzera ematea izan da. Kontutan izan behar da, parke berri honen bidez,
Baztan Bidasoaldean

turismo aktiboa suspertu nahi dela nazioartean eta Europa mailan
erreferentzi nagusienetariko bat izan dadin.
Salto jaialdi honetan
100 metroko pendulo
erraldoitik salto bereziak egin ziren. Baldintza
bakarra saltoak elementu ezberdinen gainean
edota mozorrotuta egitea zen. Saltoak egiteko plazak berehala bete ziren: katu beltz talde batek egin zuen salto, gero behi hegalariak, pailazoak, eskima-

UTZITAKO ARGAZKIA

Elementu ezberdinen gainean edo mozorrotuta egin zituzten saltoak.
lak, eskiatzaileak, txirrindulariak…
Aulki gurpilduna erabiltzen duten lau gaztek
egindako saltoak aipamen berezia merezi du.
Hasiera batean beldur
pixket ematen zien baina azkenean lauak animatu ziren. Salto zirraragarri eta hunkigarria
izan zen eta denbora luzez txalotuak izan ziren.

Aipatu beharra dago
parke honetako bi ekintza nagusienak tirolinen
zirkuito erraldoia eta
penduloaren jauzia egokituta daudela, mota honetako ekintza gutxi aurkitu daitezke egokituta,
beraz talde hauengan
eragin handia izan dezakela uste dute.
Beste salto ikusgarria parapentean egin-

TXIRRINDULARITZA  KONPETIZIOAN

MURIAS TALDEA

Mendi bizikletan
indartsu dabiltza
gazteak
Iturengo Javier
Sein eta
Sunbillako
Herrera anaiak
TTIPI-TTAPA

Jakina da gure inguruan mendi bizikletarako afizio handia dela eta
batzuk, konpetizioan ere
ari dira. Borroka horretan ari den belaunaldi
berriaren ordezkari, Iturengo Javier Sein eta
Sunbillako Eneko eta

Koldo Herrera anaiak.
Hiruak Diario de Navarra Openean ari dira, kategoria ezberdinetan.
Iturendarrak, lesioengatik eta arazo mekanikoengatik ez du suerterik
izan azken karreretan.
Sunbillako anaiei dagokienez, urriaren 26an
Argedasen Enekok bosgarren postua lortu zuen eta Koldo anaiak bigarrena. Azaroaren 2an
Muniain de la Solanan
postu berak lortu zituzten.

dakoa izan zen, larrialdietarako jausgailuaz
egindakoa ahaztu gabe. Bukatzeko jendearen erantzuna arras ona
izan zela azpimarratzen
ahal da, bai partehartzaileen aldetik baita
ikustera joan zirenen aldetik ere, beraz aurrerantzean ere jaialdi hau
antolatzeko asmoa dute Baztanen.

Profesionaletan
segituko du
Beñat Txoperena
igantziarrak
TTIPI-TTAPA

UTZITAKO ARGAZKIA

Eneko Herrera, lasterketa baten bukaeran.

Euskadi taldea desagertu ondotik, bazirudien berriz ere afizionatuetara bueltatuko zela Beñat Txoperena txirrindulariigantziarra,MiguelMadariagarenEuskadi-EDP taldearekin.
Baina Jon Odriozolaren eskutik sortu den
Murias taldeak berriz
ere atea ireki dio eta
heldu den denboraldian kontinental mailako
probetan parte hartzeko aukera izanen du
Txoperenak, bertze hamaika txirrindulari euskaldunekin batera.
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LASTERKETAK  URRIAREN 25EAN

Unai Santamaria
eta Lurdes
Oiartzabal nagusi
Lizuniagako
XXXIV. Igoeran
Proba
nagusian 97
kirolarik hartu
zuten parte
TTIPI-TTAPA

97 korrikalarik parte
hartu zuten urriaren
25ean Lizuniagako
Igoeraren 34. edizioan.
Gizasemeeen artean,
Manttaleko Unai Santamaria hernaniarra nagusitu zen (17.54), Doneztebeko Santi San Miguel (17.56) eta iaz irabazi zuen Victor Madejon irundarraren (18.09)

aitzinetik. Arantzako Mikel Altzuri laugarren izan
zen eta podiumetik 7
segundora gelditu zen
(18.16). Nesketan, Lurdes Oiartzabal lezotarra izan zen garaile
(21.20), Nerea Amilibia
aiatarra bigarren (22.35)
eta Uharteko Itsaso Oloriz hirugarren (23.18).
Aitzinetik, ehun neskamutikok parte hartu zuten lasterketa ttikietan.
Berako Gure Txokoa
elkarteak hogeita hamalaugarren aldiz antolatutako proban 4,9
kilometro osatu behar
izan zuten korrikalariek.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Lizuniagako Igoeraren irteera eta gizon nahiz emakumeen podiumak.
Hasieratik taldetxo
bat sortu zen, Santi San
Miguel doneztebarrak
eraso egin zuen eta tartetxo bat ateriz azkeneko kilometrora ailegatu
zen, baina Unai Santamariak, Manttale taldeko kideak, indarrez ai-

tzindu zuen bukaeran
eta azkenean bi segundorengatik bere lehenbiziko garaipena lortu
zuen Lizuniagako Igoeran. Aurten ere San Miguelek bigarren postuarekin konformatu behar
izan zuen.

G w e n d a l L a rq u é
(19:12) eta Garbiñe
Iguaran (25:34) izan ziren lehenbiziko beratarrak eta aipagarria da
Batixta Telletxearen partehartzea ere, hogeita
hamalau edizioetan atera baita.

HERRI KIROLA  AZAROAREN 14EAN DONEZTEBEKO FERIEN BAITAN

Nafarroako bigarren mailako aizkolari
txapelketaren finala jokoan ortziralean
Mieltxo
Mindegia
zubietarra eta
Asier Pellejero
aresoarra dira
eskualdeko
ordezkariak
TTIPI-TTAPA

Nafarroako bigarren
mailako aizkora txapelketaren finala jokatuko
da azaroaren 14ean, or-

tziral arratsaldeko 5:30etik aitzinera Doneztebeko udal pilotalekuan.
Bortz aizkolari aurrez
aurre arituko dira garaipena eskuratzeko lehian. Tartean eskualdeko
bi ordezkari izanen dira, Mieltxo Mindegia zubietarra eta Asier Pellejero aresoarra. Hauekin batera Iker Vicente
(Otsagi), Aitor Senosiain (Olague), eta Goizeder Belza (Etxarri-Aranatz) arituko dira lehi-

an. Egin beharreko lanak hauek izanen dituzte: bi kanaerdiko, bi
60 ontzako eta oinbiko
bat. Lehenengo bi sailkatuak mailaz igoko dira. 15 euro ordaindu beharko dira sarreragatik.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

INAXIO PERURENA
HARRIEKIN
Aizkolarien txapelketaren ondotik Inaxio Perurenak harrijasotze erakustaldia eskainiko du.
Hasteko, 200 kilokoa-

Bortz finalistak Elizondoko kanporaketaren ondotik.
ri bi altxaldi, 250 kilorekin saioa eskainiko du.
koari altxaldi bat eta 270
Honela, Doneztebekilokoari altxaldi bat. Seko feria egunerako hegidan, 200 kilokoari alrri kirol jaialdi bikaina
txaldi bat eginen dio esosatu du aurten ere Naku bakarrekin eta bukafarroako Herri Kirol Fetzeko 111 kiloko boladerazioak.
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AGENDA

azaroak 13 - 27

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

kunenean, 19:00etan.

Bertsoak

Feriak

Feriak

Ipuin-kontalariak
ELIZONDO
Ipuin ez sexisten
kontaketa saioa
Azaroaren 25ean Liburutegian, 17:30ean.

Ikuskizunak
ELIZONDO | 2014.11.21

GOIZUETA | 2014.11.29

LESAKA | 2014.11.26-27

Mariano Izeta bertso
sariketaren seigarren edizioa

Azienda, nekazaritza produktu
eta artisau feria

Lesakako Feriak azaroaren
26 eta 27an ospatuko dituzte

Azaroaren 14an hiru kanporaketa jokatuko dituzte Arbizu, Iruñea
etaArribe-Atalluneta21eanfinala
jokatukodaElizondon.Hemezortzibertsolarikpartehartukodute.

Azaro Kulturala borobiltzeko feria
eginen dute Goizuetan. Azienda,
artisauetanekazaritzaproduktuez
gain, herri bazkaria eginen dute
eta jai giroarekin segiko dute.

Bortzherrietakoaziendaonenak
sartiuko dituzte Lesakao Ferietan.Eskulangileetajatekoenpostuak ere izanen dira, herri kirolak,bertsolariak,pilotapartidak...

Erakusketak
BERA
‘Don Julioren arrastoa’
Azaroaren 23ra arte
Kultur Etxean.

SUNBILLA

Azaroaren 13an Arizkunenean, 17:00etan

IGANTZI
Emozio hezkuntza
Azaroaren 17an
eskolan, 16:15ean.

‘Paradisu basatia’

DONAMARIA

Abenduaren 15era arte Ariztigain kanpinean.

‘Zinegotzia’ liburuaz

Hitzaldiak
GOIZUETA
Lidia Montesinosekin
Azaroaren 14an Ganbaran, 19:30ean.

‘Euskararen kate hautsiak’ liburuari buruz
Azaroaren 15ean
Ganbaran, 19:00etan.

Guraso eskola
Azaroaren 18an Elikadura nahasteen prebentzioa eta hautemate
azkarra, 17:30ean eskolako jangelan.

Sendabelarrei buruz
Azaroaren 22an
Goxalin, 18:00etan.

ELIZONDO
‘XXI. mendeko nekazaritza Baztanen’ hizpide
Azaroaren 29an Arizkunenean 10:00etan.

Osasun mentala eta
droga kontsumoaz

Azaroaren 20an erabilera anitzeko aretoan,
19:00etan.

Tailerrak
IGANTZI
Autodefentsa ikastaroa
Azaroaren 22an.

DONEZTEBE
Euskara Zerbitzuak
antolatuta bi tailer

Antzerkiak

BERA
‘Zirika Zirkus’
Azaroaren 23an eskolako frontoian (17:00).

GOIZUETA
Oskar Estangarekin
Azaroaren 28an Errimatuz garenera arrimatuz, Ganbaran (19:30).

BERA

Ospakizunak

Kafe Antzerki Zikloa

LESAKA

Azaroaren 14an Urak
ttiki dire, Kataku ostatuan 22:00etan.
Azaroaren 21ean Kokakola eta barea, Auzoa ostatuan (22:00).

Independentzia Eguna

Kosmetika naturalaz

LEITZA

Azaroaren 29an Bidazin. info@bidazi.org.

‘Ondoko hilobiko tipoa’

Azaroaren 15ean eta
16an.

Azaroaren 19an Compartimos? eta Zergatik
ez?. Izena: 948 451746
euskarazerbitzua@ma
lerreka.infolocal.org.

BERA

Azaroaren 16an zineman, 19:30ean.

ELIZONDO
Hezkidetza tailerra
Azaroaren 24an Lanbide Eskolan.

ELIZONDO

Azaroaren 15ean.

BERA
Julio Caro Barojari
omenaldiak

SARA
Kabaret gaua

‘Auskalo’ antzezlana

Azaroaren 22an Lur
Berri gelan, 20:00etan.

Azaroaren 30ean Ariz-

Santa Katarinako besta
Azaroaren 23an.

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Emakumeenganako
Indarkeria Ezabatzeko
Nazioarteko Eguna
Egun horren bueltan,
eskualdean hainbat ekitaldi antolatu dituzte.
Baztanen, erraterako,
hezkidetza tailerrak, elkarretaratzea, ipuin ez
sexisten kontaketa
saioa, antzerkia eta liburutegian berdintasun
txokoa antolatu dituzte.
Bortzirietan, berriz, autodefentsa ikastaroa antolatu dute Igantzin eta
dokumentalak Arantza,
Bera eta Lesakan.

Filmak
GOIZUETA
Dokumentala ikusgai
Azaroaren 21ean Euskal Herriko altxorretan
barrena, 19:30ean
Ganbaran.

BERA
Dokumentalak ikusgai
Kultur Etxean
Azaroaren 12an Navarra 4 estaciones,
19:00etan.
Azaroaren 13an Baroja a traves de Baroja,
19:00etan.
Azaroaren 24an Ema-
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kumeenganako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunaren harira, 18:00etan.
Azaroaren 29an Bortziriak uraren magaletan, euskararen bidean,
19:30ean.

AGENDA

 ENTRETENIMENDURAKO GAIAK
Liburua

LESAKA
Dokumentala ikusgai
Azaroaren 29an Arrakala Kultur Etxean,
17:00etan.

DONEZTEBE
Zinema
Azaroaren 23an
16:30ean Sorgin bat
etxean eta 18:30ean
Thirteen pelikulak.

Hilen logika ezkutua
JABIER MUGURUZA

›

aniel Innerarity filosofoak erraten duenez, Jabier Muguruza da gure Leonard Cohen partikularra, euskaldunok gure artean daukaguna. Kanadarrak Popular problems diskoa kaleratu berri
du, eta arazo itxuraz arrunt horiek, eguneroko egoera itxuraz xume horiek, izan dira bertze behin ere
Muguruzak bere liburua idazteko orduan aintzat
hartu dituenak: Barne-beldurrak, krisialdi ekonomikoa, matxismoa, giza kondizioa, harreman sozialak, sentsualitatea, itxaropenak, bikote-harremanak, barneko indar ezezagunak, kulturaren egoera, bakardadea, duintasuna, zahartzaroa… horiek
guztiak, umorez zipriztindurik, geure eguneroko bizimoduan txertaturik azaltzen dira Hilen logika ezkutua liburu honetan.

D

Erein, 2014
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Mendi abesbatza
20:00etan elizan.

Bertsoak
BAIONA
Xilaba Bertsulari
Xapelketako finala
Azaroaren 15ean Lauga gelan, 17:00etan.

SARA
Bertsu afaria
Azaroaren 29an Lur
Berri gelan, 20:00etan.

ELIZONDO
Mariano Izeta
Sariketako finala
Azaroaren 21ean.

Bestak
Kontzertuak
BERA

Musika

Iruñeko Orfeoia
Azaroaren 16an
Kultur Etxean (12:30).

Bera kantari
Azaroaren 29an
Illekuetatik 19:00etan.

Santa Zezilia Eguna
Azaroaren 17an Musika Eskolan 18:00etan.

LESAKA
Santa Zezilia Eguneko
saioak Kultur Etxean
Azaroaren 21ean,
18:00etan Musika
Eskolakoak.
Azaroaren 22an, Santa Zezilia Batzordeak
antolatuta, 19:00etan.

ELIZONDO
Folk ametsetan
Arizkunenean
Azaroaren 16an Ruper
Ordorika, 19:00etan.
Azaroaren 23an Desvarietes taldea (19:00).

Santa Zezilia Eguna
Azaroaren 18an Musika Eskolakoak herrian
17:30etik aitzinera.

SUNBILLA
Doneztebeko abesbatza
Azaroaren 22an

Revolta
ITZIARREN SEMEAK
2014

URDAZUBI
evolta izenburua du Itziarren Semeak taldearen laugarren diskoak. Orain arte egindako diskorik landuena da eta taldearen ibilbidean mugarri izan behar duena. Urtebete eman dute lokalean
diskoa prestatzen eta grabazioaz eta nahasketaz
gain, Kaki Arkarazo produkzioaz arduratu da kantuei kolore eta ukitu berezia gehituz. Ohiko ska eta
punk erritmoei, Europako ekialdeko doinuak eta
Mediterraneokoak gehitu dizkiote. Diskoaren izenburuak berak Kataluniari keinu egiten dio, Lluis
Llach-en Revolta permanent gogora ekarriz. Ruper Ordorikaren Zenbait bertso xelebre abestiaren
moldaketa baten bitartez, euskal musika tradizionala ere txeratzen dute. Herri honen mitologia akelarreak eta sorgin dantza-; historia -Orreagako
guda-; piraten kondairak edo azken hamarkadetako «Todo es ETA» leloari ere erreparatu diote diskoan.

R

Alkerdiko bestak
Azaroaren 29an.

Kantu zaharren eguna
Azaroaren 29an.

Azokak/Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko Feriak
Azaroaren 14an.

ELIZONDO
Bertako produktuak
Azaroaren 15ean.

BERA
Bigarren eskuko
merkatu ttikia

obelex euskararako lehen lexiko-zuzentzailea
Internet
da. Zuzentzaile ortografikoa eta lexikoa da,
euskaraz akats ortografikorik gabe eta lexiko zuzen eta eguneratuarekin idazten laguntzen duen
tresna. Euskaltzaindiaren arauak eta Eusko Jaurlaritzako Terminologia Batzordearen erabakiak dira
Hobelexen zuzenketa-proposamenen oinarri nagusiak. Hobelex etengabe eguneratzen da eta, beraz, bertsio berriak deskargatzen joan ahala eguneratutako proposamenak egiten ditu zuzentzaileak.
Erabilerraza da: idatzi ahala egiten ditu hobekuntza-proposamenak, eta erabiltzaileak aski du azpimarratutako hitzaren gainean klik egitea proposamena onartzeko. Hiztegi pertsonala sortzeko auEuskarazko lehen lexiko
kera ere badu. PCetarako Word testu-editorean eta
zuzentzailea
Microsoft Office-ko bertze programetan erabil daiWWW.UZEI.COM/HOBELEX teke eta doan eta erraz instalatzen da. Hobelexek
hobespen lexikoak ere egiten ditu, eta hori testuaren egokitasuna bermatzeko lagungarria da.

H

Azaroaren 23an
09:00etatik 15:00etara.

LESAKA
Irain eskolako azoka
Azaroaren 26an.

GOIZUETA
Feria Eguna
Azaroaren 29an.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleak
Azaroaren 16an Elizondo-Auritz (06:00).
Azaroaren 23an Aizpitza-Hirubelakasko
(07:00).
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MERKATU TTIKIA

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

LURRAK/ORUBEAK

MERKATU TTIKIA

salgai

salgai

BERA. Partzela urbanizatuak salgai. Deitu
18:00etatik aitzinera.
618 963226.

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan
BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzialak eta nabeak salgai.
IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.
URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.
DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egongela, 2 komun, sukalde mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.
Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459
anzabal@anzabal.com

BERA. Etxebizitza atxikia salgai. 200m². 3 solairu, kalitateko materialak, 4 logela, 2 bainugela, garajea (27 m²) eta lorategia (75m²). 3 autorentzako aparkalekua.
350.000€ (prezio negoziagarria). Deitu 19:00etatik aurrera. 636
880115.
ELIZONDO. Akullegi karrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio ekonomikoa. 646 774177.
DONEZTEBE. Bi logelako pisua salgai. Egoera onean. 15m2ko trastelekua. 110. 000 euro.
630 160353.
ORONOZ-MUGAIRI.
Pisu berria salgai. Mobleztatua,berogailuaeta
igogailuarekin.Sukaldeegongela,bainugelabat,

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

logela bat eta trastelekua dauzka. 72.000 euro. 626 463576.
GOIZUETA. Eguzki-Leku etxean, bizitza bat
salgai. Benetako interesa duenak deitu dezala. 649 753484 (Ana).

ETXEBIZITZAK
errentan emateko
LESAKA. Pisua salgai
edo errentan emateko,
erosteko aukerarekin. 4
logela, bainugela, egongela haundia, sukaldea,
terraza. 677 356461.
BERA. Agerra auzoan
pisua errentan emateko. 3 logela, 2 bainugela eta egongela. Igogailua. Mobleztatu gabe.
615 707323.

LUZ SAINT SAUVEUR.
Eski denboraldi guztirako 6-8 pertsonendako
bizitza errentan emateko. Duplexa, beheko
sua, terraza eta aparkalekua. 630 946241.
IGANTZI. Pisua salgai
edo errentan emateko.
2 logela, sukaldea, bainugela, egongela, trastelekua, balkoi eguzkitsua eta garajearekin.
Mobleztatua.  686
722856.
DONEZTEBE . Pisu
eder bat errentan emateko. Ikusi eta solastuko gara. 659 489140.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko
NARBARTETIK BERARAINO, errepidearen bi
aldeetara dauden her r i e t a k o re n b a t e a n
etxea edo pisua alokatuko dut. 300-500 euro
arteko eskaintzak bakarrik aztertuko ditut.

ZERRIKIA

BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 32 € (-3,00)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra
4,22
1.koa
4,02
2.koa
3,84
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra
4,32
1.koa
4,06
2.koa
3,89

Zerramak:
0,520 € Kg/bizirik. (=)

GARAJEAK/LOKALAK
salgai
LESAKA. Eltzetako plazan lur azpiko garajea
salgai. 646 774117.
LEITZA. Landa behekoa kalean, herri erdian,
bajerak eta lurpeko garajean kotxeentzako azkeneko arrastoak berriki eguneratutako salneurrietan salgai. 645
711073.
LESAKA. Eltzeta karrikan lokala salgai edo
errenta emateko. 659
489140.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko
DONEZTEBE. Aparan
industrialdean 200 m2ko
bajera errentan emateko. Argiarekin, urarekin... 608 978210.

ESKUALDEA. Emakumea kotxearekin lanerako prest: garbiketa lanetarako, pertsona helduak zaintzeko, ostalaritzan logelak garbitzen,
lixutegian...  639
288613.
IRURITA, ELIZONDO...
inguruetan emakumea
lanerako prest: garbiketa lanak, haurrak zaintzeko, menpekotasun
handirik ez duten adinekoak zaintzeko, sukalde laguntzaile, harraskan... 642 285204.
Doneztebeko emakume batek etxeak garbitzen, haur edo adinduak
zaintzen lan eginen luke. 673 372938.

LANA

eskaintzak
IBARDIN. Zerbitzaria
behar da asteburuetan
lanean aritzeko. Esperientzia duena eta frantsesez dakiena. 948
630311.
Etxetik iragarkiak jartzen lan egiteko jendea
behar da. 699 382673.
BERA. Sukaldari bat behar da astean 30 orduz
lan egiteko.  948
631519.

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 24tik 31ra bitarteko prezioak)

BASERRIA

Zerri gizena
1,090 € kiloa. (-0,010)

Watsapp edo e-mail-ez
soilik. 633 208067 /
kastelenea@gmail.com.

LANA

eskariak

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,60/8,20
8-10 kilokoak: 6,40/7,10
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ZERBITZUAK
zurginak

MERKATU TTIKIA |

SUNBILLA. Zakurkumeak salgai. Ama Border Collie eta atta euskal artzain zakurra. 609
047743.

69

oiak, teklatuak, gitarra
akustiko eta elektrikoak... 620 468282.

OSOKO BILKURAREN
AKORDIOA

MOTORRAK
salgai

Opel Astra 1.7 CDTI,
2007.urtekoa eta 68.000
km dituena. Oso zaindua dago eta beti garajean lo egiten du, 5.000
eurotan salgai. 679
877229.

Asto emea ernari eta
bere urte eta erdiko ume
emea salgai. Mantsoak
eta onak dira. 25 belar
fardo opari erosten
dituenarentzat. 690
181644.

Lakunza markako lurreko sua salgai, egoera
onean. Gutxi erabilia.
639 439509.

Gerra Zibileko dokumentu originala salgai.
635 875730.

Pascuali traktorea salgai. 18 zaldikoa. Direkzio eta freno mekanikoak ditu. Egoera onean.
2.500 euro negoziagarriak. 665 731414.

salerosketak

MOTORRAK
tailerrak

ORONOZ. Egurra xehetua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera eramanen da. 676 242520.

DENETARIK

Haritzezko altzari berria, erabili gabea. Neurriak 1,95 zabalera, 2,20
altuera eta 0,57 sakonera. Telletxean erositakoa, primeran dago.
Prezioa dendan 4.000
euro. 1.300 eurotan salgai. Nahi izanez gero,
dendara dei daiteke
altzariaren egoeraz galdetzeko. 600 524041.

salgai

Peluka salgai, ile naturala, gaztain argi kolorekoa eta sorbaldarainokoa.609 083342.
2. eskuko musikatresnak salgai: akorde-

ALKATEA,
Mª Sol M. Taberna Iratzoki

galdu-aurkituak

ANIMALIAK
Beagle arrazako zakurkumeak salgai.
679 680243.

Bera, 2014.10.24

Larrinaga Guerrini markako trikitixa salgai, 4
ahotsetakoa profesionala, la doinuan. 679
759066.

Hamar hilabeteko blonde arrazako zezengaia
salgai. Mantsoa, adarrik gabea.  606
586603.
ETXALAR. 4 urteko behia eta 2 urteko miga
gorriak salgai. 948
635182.
Zerri gizenak salgai,
180 bat kilo, kanpoan
haziak. 670 251632.

DENETARIK

–HIRIGINTZA–
Udaleko Tokiko Gobernu Batzordearen akordioa, 2014ko urriaren
14koa:
Udal Plan Orokorraren
7. Sektoreko UEF unitatean bigarren aldaketa xehekatuaren espedientea
hasiera batez onestea.
Espediente hau jendeaurrean izanen da hilabete
batez, dagokion iragarkia NAOn argitara ematen direnetik (2014-1024, 209. zk).

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehetua. 659 867287/ 699
461394.
Zakurren remolkea
salgai, egoera onean.
Solastuko gara. 659
489140.

Urriaren 25ean Aquarius
H5 sakeleko telefonoa
galdudutLesakaetaBera artean, trenbidean.
Sarituko da.  636
592059.
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URTEBETETZEAK

urtebetetzeak

Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€
Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,37€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Zorionak MIKEL
zure 2. urtebetetzean.
Muxu aunitz
zure Iruritako
amatxi eta
Mugaireko amatxi eta aitetxiren
partetik.

Zorionak MIKEL
eta AMATXOri
urriaren 29an
urteak bete dituzuelako. Muxu
haundi-haundi
bat! Aitatxo eta
arreba Maren.

Zorionak Doneztebeko IRAITZ
RAMOS ALMANDOZ
etxeko txikiari lehenengo urtebetetzean, Donostia
eta Elgorriagako
familiaren partetik. Musu bat.

Doneztebeko NAHIA IRIARTE
MIKELARENAk azaroaren 16an
4 urte beteko ditu. Zorionak
Sunbillako eta Arantzako familiaren partetik, eta berexiki atta, ama
eta zure anaia Aimarren partetik.
Muxu handi bat eta egun on bat
pasa, printzesa!

AMETS BALLARENA PIEROLA
donostiarrak
urte bat bete du
azaroaren 3an.
Amatxi Maritxu
eta aitatxi
Eliasen partetik
muxu aunitz.

Berako NAHIA
ENDARAk 5 urte
beteko ditu
azaroaren 28an.
Zorionak atta,
ama, Alain eta
Berako familia
guztiaren
partetik.

Goizuetako IREBER INDAKOETXEA
MENDIZURI, gure etxeko erregeak,
3 urte bete ditu azaroaren 7an.
Muxu zaparrada handia zuretzat
aita, ama, Ilargi eta Goizuetako
eta Hernaniko familia guztiaren
partetik.

Aurtizko LEIANE ALTZURI MINDEGIAk
azaroaren 22an 3 urte beteko ditu.
Hiru muxu potolo atta eta amaren
partetik, baita amatxi-atautxi eta
osaba-izeben partetik ere. Ongi
pasa eguna gure printzesa!

Azaroaren 7an Urrozko MARTXEL
URROZ TORRECILLASek 4 urte bete
ditu. Zorionak eta urte aunitzetarako, guratso, amatxi eta osabaren
partetik. Polita!

Aunitz urtez ALAITZ! Gure printzesak 4 urte beteko ditu azaroaren
17an. Lau muxu haundi Oier,
Enea, Ainere, Ane, Ioritz, Intza,
Aroa, Beñat, Udane eta Elaiaren
partetik.

MADDI IRIGOIEN DANBORIARENA gure
etxeko andereñoak 99 urte bete
ditu azaroaren 7an. Zorionak
Peduneko iloben partetik!

ENERITZ GARAIALDE ZOZAIAk
azaroaren 3an
urte bat bete du.
Zorionak eta
muxu asko
Urroz eta Hondarribiko familiaren partetik.

ARITZ IPARRAGIRRE ALBERDI
morroxkoak 3 urte bete ditu
azaroaren 3an. Zorionak Arantzako
eta Errenteriako familien partetik
eta bereziki Oier bere anaiaren
partetik! Muxu handi bat!

AMETS BALLARENA PIEROLAk urte
bat bete du azaroaren 3an. Segi
beti bezain zoriontsu eta irrifartsu.
Muxu potoloa aitatxo eta
amatxoren partetik.

ALAITZ eta LUIS IBARRAk urteak
beteko dituzte azaroaren 17
eta 25ean. Aunitz urtez familia
guziaren partetik! Prestatu bazkari
goxoa!

Goizuetako ELAIA NARBARTE
MAKATZAGA gure etxeko printzesak
5 urte beteko ditu azaroaren 14an.
Zorionak eta musu pila bat familia
eta berexiki Anartz lehengusuaren
partetik. Prestatu merendu goxogoxoa.

Zubietako AIMAR ELIZALDE
TELLETXEA gure etxeko bihurritxoak
2 urte beteko ditu azaroaren 24an.
Zorionak Ezkurrako eta Zubietako
familiaren partetik eta berexiki zure
arreba Janire, atatxo eta amatxoren partetik muxu potoloak.
Prestatu merendu goxoa!

Zorionak AMATXI PAKITA! Azaroaren
22an biok urteak beteko ditugu.
Muxu haundi bat nire partetik eta
familia guztiaren partetik. Bazkari
goxoa prestatu, nik postrea
eramanen dut!

Sunbillako JONE BERTIZ ARIZTEGIk
azaroaren 1ean urte bat bete du.
Zorionak Sunbillako eta Etxalarko
familiaren partetik, berexiki Ekiñe
ahizpa eta Joanes, Urki eta Haritz
lehengusuen partetik. Muxu handi
eta potolo bat pottola!

ARATZ BARANDARAIN ARANALDEk
3 urtetxo beteko ditu! Zorionak
bihurri! Martxa honetan erraz
hartuko dituzu mendean Jator eta
Lai! Muxu haundi bat Moxolo!

Zugarramurdiko MARIA ETXABE
OLHAGARAYk 12 urte beteko ditu
azaroaren 14an. Zorionak eta
muxu haundi bat familiaren
partetik.

Zorionak futbolista! Ongi pasa
eguna eta ea
merienda goxoa
prestatzen duzun,
UGAITZ! Sei muxu
handi! Aitatxo,
amatxo, Arkaitz
eta familia.

Zorionak UNAI! 10 urte betetzeko
prest zaude? Muxu haundi bat
Oronozko eta Lesakako familiaren
partetik. Ongi pasa zure urtebetetze egunean, azaroaren 23an,
eta bizkotxo eder bat prestatu
denontzat.
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