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Gehigarri berezia
Eguberriak � 25-33

BERTIZARANA � 16
Araztegi berria inauguratu
dute Legasan

BAZTAN � 38
Donbassekin elkartasun
asteburua antolatu dute

HEZKUNTZA � 35
Bikaintasun aitorpena hiru
ikastetxerentzat

LEITZA � 36
Kale edo bale... Balikebale!
lehiaketa abenduaren 26an

Hurrengo aldizkaria
2014kourtarrilaren8an
egonen da etxeetan

Zorionak eta

Urte Berri on!

Hiriak ito egiten zielako, lasaitasunaren gibele-
tik, herri ttikiak haurrak hazteko toki hobeak
direla pentsatuta, aukera berrien bila... Arrazoi
bategatik edo bertzeagatik hiri edo herri haundi
bateko bizimodua alde batera utzi eta gure
eskualdeko herri ttikietara etorri dira bizitzera

hainbat lagun. Irundik Lesakara, Errenteriatik
Urdazubira edo Aranora, Gasteiz utzi eta
Anizera eta Barañaindik Beintza-Labaienera
etorri diren bikote eta lagunekin hitz egin du
TTIPI-TTAPAk. Gustura daude gure artean, eta
ez dira damutzen hartutako erabakiarekin.

Horra, horra, gure Olentzero...
Gutti gelditzen da Eguberrietarako, eta beraz, Olentzero
eta Mari Domingiren bisita ere ate joka dugu. Herri
gehienetan abenduaren 24an ibiliko dira kalejiran eta kantuan,
haur eta gazteek Olentzero bizkar gainean dutela.
Saran, ordea, bi protagonistak lehenagotik
eginen dute bisita, abenduaren 21ean.
Gainerakoan, Lesakan, urteroko
hitzorduari hutsik egin gabe,
Olentzero eta Jaiotza lehiaketak
eginen dituzte eta Leitzan balkoi,
ganbera eta etxe atariak gisa
guztietako Orantzaroekin
apainduak ikusiko ditugu.

Hiri eta herri haundietatik herri ttikietara

Bizitzeko bertze modu bat
ERREPORTAJEA � 3-5

ZOZKETAK � 43

Txartela egiteko
deitu948635458raedo
idatzi info@ttipi.net-era

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

KIROLAK � 11

1.185 lagun
daude
langabezian
Azaroan igo egin da
langabe kopurua,
Enplegu Bulegoa-
ren arabera.
Horietatik 594k ez
dute prestaziorik
jasotzen. � 19

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
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G. PIKABEA
Sorterritikkanpoaur-

kitu dute euren gustu-
ko tokia. Hiri edo herri
haundietakosaltsarikez

zuten nahi, eta txoriak
bailiran hegan etorri zi-
ren gure ingurura. Eta
gure herrietako lasaita-
suneanegindutekabia.

Arrazoi bategatik edo bertzeagatik hiri edo herri
haundietako bizimodua utzi eta gure eskualdeko
herri ttikiren batera etorri diren bortz familia eta
lagunekin egon gara. Irundik Lesakara,
Barañaindik Beintza-Labaienera, Errenteriatik
Urdazubira, Aranora, Gasteiz utzi eta Anizera...
Bakoitzak bere historia du kontatzeko.

Arrazoi bategatik edo
bertzeagatik etorri dira
gurera: batzukhiriak ito
egiten zielako, ber-
tzeak herriak haurrak
hazteko toki hobeakdi-
relapentsatuta,edoau-
kera berrien bila... Eus-
kal Herriko bertze baz-
terretatik eta kanpotik
etorritakoaunitzdiragu-

rearteanbizidirenaketa
horietakobatzuengana
jo du TTIPI-TTAPAk:
Sergio Sanchez eta
Itziar Elisalt Irundik Le-
sakara etorri ziren, Iñi-
go ImazErrenteriatikUr-
dazubira, Xabier Zaba-
letaetaKristinaFernan-
dez Legazpi eta Aban-
to-Zierbenakoak dira

baina Gasteizen bizitu
ziren eta orain Anizen
daude, Irune Izkue eta
Aitor Pozo Barañain
utzietaBeintza-Labaie-
neraetorri zirenetasor-
tzez Errenteriakoa den
Pepi, berriz, Aranora
etorri zen. Ez dira da-
mutzen hartutako era-
bakiarekin.

Sergio SANCHEZ eta Itziar ELISALT | LESAKA

«Hasiera gogorra izan zen,
baina orain ez ginateke
Irunera bizitzera itzuliko»
«Kasualitate» bat tarteko etorri ziren Sergio eta Itziar Lesakara bizi-
tzera. Irundarrak izanda,hanhasizirenpisubila,bainaegunbatean
egunkarian Lesakaneraikitzen ari ziren etxebizitzen inguruan iraku-
rrizuten:«planoakikusietagero,aukeraonaizanzitekeelapentsatu
genuen». Lesaka «betidanik gustatu» izan zaien herria zenez, «zer-
gatik ez probatu?», planteatu zuten.
LehenagotikbazutenLesakarenberri:«urterosanfermi-
netara etortzen ginen». Hortik aparte, «seme-alabak
izannahi genitueneta haiek haunditzeko lekuona izan
zitekeelapentsatugenuen.Gainera,betierakarrigaitu
herrikobizimoduak: mendiak,tradizioaknolabizidiren,
lasaitasunaetagurekasuaneuskarazikastekoaukera».
UdaberrianetorrizirenLesakaraeta«herriaosopolita»
aurkituzuten.«Hilabetehauetanjendeakaleraateratzen
daetaherriabizirikdago».Neguaailegatuzeneanhasi
zirenkomeriak: «kaleakhutsik gelditu ziren, lainoasar-
tu zen eta pertzepzioa aldatu zen. Lekua ez zen hain ideala. Urtaro
honetanhirianaukeragehiagodituzu».Aitortudigutenez, «gezurra
erranengenuke,momentubatean Irunera itzultzea ezgenuelapen-
tsatuerranezgero». Hasiera«hagitzgogorra»izanzelakontatudigu-
te: «bistaz bi edo hiru pertsona bakarrik ezagutzen genituen eta le-
ku guztietan bezala, lagun taldeak eginak zeuden. Guk herrian jar-
duerak egin nahi genituen, guretzat leku batean bizitzea ez delako
lo egitera joatea bakarrik». Baina denborarekin dena sendatzen da:
«poliki-poliki gauzak aldatzen hasi ziren, batez ere, seme zaharra
jaioondotik».Orain, argidute«ezginatekeela Irunerabizitzera itzuli-

ko,nahizetanoizeanbehinhara joateagustatu».Biko-
te irundarrarentzat «Lesaka leku perfektua da haurrak
haunditzeko,batezerehaurtzaroan.Hemenaskatasun
gehiagorekin bizi daiteke. Ez daude hirian adina arris-
ku.Semeekinkaleraateratzengarenean,berdindano-
ra joan, beti aurkitzen dute norbait jolasteko». Herriko
bizitza «askoz familiartekoagoa» dela diote.
NahizetaIrunezdagoenurruti,«gurefamiliaetagaztaro-
kolagunakezdirahemenbizi»etahorrenfaltasumatzen

omen dute: «ordu bat libre izanez gero, ez duzu nahiko denbora,
adibidez,haurrakaitona-amonenganaeramatekoedolagunbatekin
kaña bat hartzeko». Gainerakoan, ordea, «Lesakak bizitzeko behar
duzun guztia» duela uste dute: «eskola, osasun-zentroa, musika
eskola,dendak,KulturEtxea,kiroldegia...Zergehiagobehardugu?».
Hobetzekotan, garraio publikoa, «gaizki» dagoela aipatu baitigute.
Lesakara bizitzeko erabakia hartu zutenean ingurukoek ez omen
zietendeuserran,bainaustedute«pixkabateroakgeundelapentsa-
tu zutela». Edozein kasutan, erabakia eurena izan zen, eta eurek
dira Lesakan segitu nahi dutenak «hagitz gustura» daudelako.

NOR DITUGU?
• Sorterria: Irun
• Bizilekua: Lesaka
• Noiztik: 2006tik.
• Lanbideak:
delineatzailea eta
kimikaria.
• Familia: bi seme.

GIZARTEA � HIRIETATIK HERRI TTIKIETARA

Bertzelako
bizimodu
baten bila
Gure eskualdeko herri ttikietan
egin dute kabia hainbat hiritarrek
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Xabier ZABALETA eta Kristina FERNANDEZ | ANIZ

«Arras kontent bizi gara euskal
nortasuna hortzak erakutsiz de-
fendatzen duen herri honetan»

«Xabier, eros ezazupisutxo bat
Iruñean, eta Iruñean ez bada,
Elizondonbehintzat, jaiotetxera
itzultzeanerrezagosaldukodu-
zu eta». Horixe erraten omen
zion Xabierri bere amak. Baina
ez, Kristina eta Xabierren nahia
ezzenhori.Jaiotzezezdirahiri-
tarrak, baina badakite zer den
hirikobizimodua,Gasteizenbi-
zitubaitziren:«ikasketakGastei-
zeneginetabertangenuenlana,
euskaltegian».Denaden,diote-
nez, «gure biho-
tzek inguruko he-
rrixketara jotzen
zuten. Argi ge-
nuen Gasteizek
itokogintuela».Eta
halaetorrizenNa-
farroatik deia.
«Nafarroako ira-
kasle zerrendatik
lanerakodeitu eta
Baztaneraetortze-
ko aukera eskaini zidaten [Xa-
bierri]». Urtea bertan pasatze-
koetxebilahasi ziren, etaaitor-
tu digutenez, «Elizondo Madril
txiki irudituta,herriz-herrigaldez-
kahasietaAnizensuertatuzitzai-
gun habia». Ikusi zutenerako
gustatu zitzaien, lehen inpre-
sioa«izugarria» izanzelabaitio-
te: «Anizera heldu eta aparka-
tu orduko konturatu ginen bizi-
tzeko paraje ederra izan zite-
keela.Etxekoleihoazabaldueta
Urlegi, Aizkoa, Udi eta Abartan
begibistan».Lehendikbaomen
zuten Baztanen berri: «batetik,

inguru euskalduna; bertzetik,
baserriak,bordak,errekastoak,
iratzemetak, bagadiak, gaztai-
nadiak,aziendaklarrean...Arka-
dia zoriontsua», aipatu digute.
Ezdiradamutzenegindakoau-
kerarekinetaegokitzekoarazo-
rik ere ez omendute izan: «Ani-
zera etorri eta hamar eguneta-
raherrikobestakizanziren.Aniz-
tarrek Baztan Zopetara gonbi-
datuetabat-bateanegokitugi-
nen». Are gehiago, nabarmen-

du d igutenez ,
«arras kontent bi-
zigaraeuskalnor-
tasuna hortzak
erakutsizdefenda-
tzen duen herritto
goxo honetan,
deus eskatu gabe
hurkoari laguntzen
dion jendarte ho-
netan».Herritik300
bat metrora egin

zuten etxea, «aniztarrek izuga-
rri lagunduta»: «gure etxeko
obran Anizko traktore guztiak
ibilizirenjoetasulanean».Bara-
tzeaerebaomendute,etadorto-
kaduteetxekoanimaliabakarra.
Ezdiradamutuegindakoauke-
rarekinetagainera,Anizenbizi-
tzeariezdiotealdeonabertzerik
ikusten:«denakabantailakdira»,
errandigute.Eskeronekohitzak
bainoezdituzteherritarrentzat:
«arras harrera ona jaso dugu.
Urteotanguztietanaukerafran-
ko izanduguhori egiaztatzeko.
Zinez, milesker aniztarrok».

NOR DITUGU?
• Sorterria: Legazpi
eta Abanto-Zierbena.
• Bizilekua: Aniz
• Noiztik: 2002-2005.
• Lanbideak: biak
irakasleak.
• Familia: bi seme-
alaba.

Pepi | ARANO

«Astakeria egin dudala esan
izan didate baina nik nahi du-
dana egin dut eta pozik nago»

«Nire etxea txikia zeneta haun-
diagoanahinuenbizitzeko.Pox-
polo kaxa hartara portuko ziki-
na ere etortzen zen, eta nik pa-
kea nahi nuen, lasaitasuna,
kotxerik eta ezer gabe». Hori
izan zen Lezo utzi eta Aranora-
ko bidea hartzeko lehen arra-
zoia eta bestea, «nik mendira
joannahinuela.Semeari ‘nikpi-
nu azpian hil behar diat’ esaten
nion», kontatu digu umoretsu.
Hala, semea, alaba, biloba eta
amarekinetorrizen
duelaseiurteAra-
nora eta argi utzi
digu «denak kon-
forme»etorrizirela,
«ez zidaten inon-
go eragozpenik
jarri». Gaur egun,
semeaetabiloba-
rekin bizi da, ala-
ba etxetik kanpo
bizidelakoetaama
duela bi urte joan zitzaiolako.
LehenagotiksekulaAranonizan
gabea zen, baina ez da damu-
tu egindako aukeraketarekin:
«leku aproposa bilatu dut eta
osogusturanago». Egokitzeko
arazorik ere ez duela izan azal-
dudigu:«lehendabizikomomen-
tutikgusturanago.Egondunai-
zenetxeaezdut ezertarakoere
faltansomatu».Gaineratudigu-
nez, «txikitan aiton-amonekin
baserrian ohituta nengoen eta
nikhaizeabeharnuen,mendia».
Eta Aranon hori guztia eta ge-
hiago topatu du: «mendia, la-

saitasuna, txorien kantuak, ko-
txerik ez... Oso leku polita da».
Eta bizilagunak ere «zoragarri-
ak» omen ditu. Herrian harrera
ona jaso duela dio, baina bere-
ziki nabarmendu du bizilagu-
nenharrera,«etorriginenetik ja-
so dugun atentzioa izugarria
izan da». Onartu digu «gutxi»
joatendelaherrira.Aregehiago,
«niregatik balitz ez nintzateke
etxetik aterako», dio irribarrez.
Baina semeak ateratzeko esa-

ten omen dio eta
halakoetan apro-
betxatzendueros-
ketak egiteko:
«kotxea kargatu
eta kongeladore-
an sartzen ditut».
Baserrianbakarrik
egondaere,ezde-
la aspertzen esan
digu.Denborazer-
tanpasatuaizaten

baitu: «baratzea egiten dut eta
txerria, ahuntzak, oiloak... ere
baditut.Primerannago.Kalean
aspertuta nengoen». Pepik ai-
tortudigu,Aranorabizitzeraeto-
rri behar zuela adierazi zuene-
an, ingurukoek «urruti nindoa-
la»esatenziotela.«Lezoutzieta
mendi puntara joanda, astake-
ria egin dudala» ere esan izan
omen diote. Baina Pepik garbi
du, «nik nahi dudana egin dut
eta nahi dudana lortu dut». Po-
zik dago. Bere hitzak dira ho-
rren lekuko, eta bertan segitze-
ko duen gogoa ere bai.

NOR DUGU?
• Sorterria:
Errenteria.
• Bizilekua: Arano.
• Noiztik: 2008tik.
• Lanbidea: baserri-
ko lanak.
• Familia: semea eta
bilobarekin bizi da.
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Iñigo IMAZ | URDAZUBI

«Hasieratik etxean bezala senti-
tu naiz eta Urdazubi bere horre-
tan mantentzea nahiko nuke»

«Espazio ttikia baina berezita-
sunez josia». Horrela mintzatu
zaigu IñigoUrdazubiz. Kontatu
digunez, doktore-tesia egiten
hasi zenean, bi helburu zituen:
«batetik, Nafarroako herri txiki
bateanbizitzea, Hendaian bizi-
tzeazaspertutabainengoen,eta
bestetik, muga inguruko gaiak
ikertzea». Eta haratx, Urdazu-
bin akitu du. Hendaian bizi eta
Irunen lan egiten zuenean,mu-
ga arteko harremanak «arreta
piztu» omen zion
eta halaxe ezagu-
tu zuen Urdazubi:
«mugako herriak
ezagutzen hasi
nintzen eta Dan-
txarinearekin egin
nuentopo».Bere-
hala «Urdazubire-
kin maitemindu
nintzen». 2007an,
lehendabizikoz
Dantxarinea ikusi zuenean «zer
munstrodabasoarenerdianda-
goenhau!», pentsatu zueladio.
Bainaaitortudigu«benteningu-
ruansorturikomunduak»intere-
sa piztu ziola etaUrdazubi leku
«atsegina»irudituzitzaiola:«he-
rri txikiaren abantaila guztiekin
etahiriarenzerbitzuetaerrazta-
sun gehienekin. Isolaturik diru-
dienherrixka,bainaeraberean,
geografikokiosoondokokatua».
2002azgeroztiklekudiferentee-
tanbizi izandaIñigoetaUrdazu-
bira etorritakoan, bere hasiera-
koasmoa2016raartegelditzea

omen zen, baina kontatu digu-
nez, «uste dut jende gehienari
gertatzen zaion moduan, ber-
tan geldituko naizela doktore-
tesia amaitu eta hortik aurrera
ere». Izan ere, gustura baitago
eta urdazubiarrek hasieratik
«etxeanbezalasentiarazinaute-
la»dio.Gaineratudigunez,«ho-
rren adibide dira 2006tik ireki
gabenituenkutxabatzukbehin-
gozirekiditudala.Niretzakohori
etxean naizenaren seinale gar-

bia da». Halere,
onartudigu«fami-
liaetabetiko lagu-
nen falta» soma-
tzen duela. Hortik
aparte,«desaban-
tailagutxi» ikusten
dizkio herriari.
Errandigunez,Ur-
dazubitikbatezere
«jendeaetakonta-
tzendizkidaten is-

torioak» gustatzen zaizkio, eta
«bizi kalitatea, mentalitatea eta
noski, ingurugiroa» baloratzen
omenditu.Bereziki eskertuna-
hi du herrian egin dioten harre-
ra, baina badu eskaera bat ere:
«Urdazubi bere horretan man-
tentzea nahiko nuke, aldatzen
hasiko balitz berezitasun hori
galdukobailuke.Orainarte,neu-
rribatean,herri txikiakbereizae-
ra mantentzea lortu du, nahiz
eta Dantxarineko gune komer-
tzialak baduen bere pisua he-
rrian.Gauzakezdiragehiegina-
hasi eta hori ona da».

NOR DUGU?
• Sorterria:
Errenteria.
•Bizilekua: Urdazubi.
• Noiztik: 2013tik.
• Lanbideak: Histo-
rialaria, artxibalaria,
doktore-tesia egiten.
• Familia: Bakarrik.

Irune IZKUE eta Aitor POZO | BEINTZA-LABAIEN

«Iruñerrian ez genuen gauzak
egiteko aukerarik eta hemen
frente asko ditugu irekita»

Mutiko kozkorra zela ezagutu
zuenAitorrekBeintza-Labaien,
aterperaetorrizenean.Etahara
non,urtebatzurenburuan,herri
hori aukeratu dute bizileku be-
rak eta Irune neska-lagunak.
Errentanhartuadutenetxea«ka-
sualitatez» ezagutu zuten eta
hilabetebatzuezBeintza-Labai-
en eta Barañain artean joan-
etorrianibiliomenziren.«Poliki-
polikihemengojendea, ingurua
eta bizimodua ezagutu genitu-
enetahemengel-
ditzeaerabaki ge-
nuen».Duelabiur-
te izan zen hori.
Hasieratik «oso
ongi» moldatu di-
relaaitortudigute,
«baita bizilagune-
kin ere» eta «alda-
ketagutxienekoa»
izandeladiote.Are
gehiago,«hiritikez
duguezerrenfaltariksumatzen»,
esan digute: «hirira ia ez gara
ezertarajoaten.Lagunaketafa-
miliaetortzenzaizkigu».Labaie-
nenbizitzeariabantaila«dezen-
te»ikustendizkioteetadenaren
gainetik «bizi kalitatea» nabar-
mendudute.Gisaberean, «Iru-
ñeanezdagoengauzakantola-
tzeko askatasuna, lasaitasuna,
aparkatzekoarazorikeza...»kon-
tatu dizkigute. Gabeziaren bat
aipatzekotan, «gazteak mugi-
tzeaetaberaienarteanzerbait
antolatzea». Iruñerriko gaztee-
kinalderatuz,bestedesberdin-

tasunbatereikusidute:«hemen-
goekhogeibueltaematendizki-
gutemendikokontuetan,anima-
liekin,mekanikan... Alde horre-
tatik, gubainoaurreratuagoak
dira. Gu mukizu batzuk gara».
Orain,ordea,ezinesanbaserri-
komartxaezagutzenezdutenik.
Izan ere, sei-zazpi arrazatako
oiloak dituzte etxean, txerriak,
aharia eta ardiak, txakurra eta
katuak. Etxeko oiloekin, azien-
dakikusteraegitendizkietenbi-

sitekin eta herria-
rentzat lan eginez
ateratzen dute bi-
zimodua.Trukera-
ko eta lanean la-
guntzekoereprest
izaten dira: «ezin
dutenei eta zaha-
rrei laguntzeagus-
tuko dugu: saga-
rrak biltzea, bela-
rrakegitea...».Or-

dainetanherritarreketxekoatea
irekitzenomendieteetahorrek
sekulakopozasortzendie:«hori
ezin da ordaindu». Agerikoa da
gusturadaudelaetafamiliaketa
lagunek ere berdin pentsatzen
dutela diote: «hona gentozela
eta, hasieran eroak geundela
esan ziguten. Baina poztu ere
eginzirenhanezgenuelakoezer
egiten, dirua gastatu eta ezer
gutxi. Hemen aziendekin, ba-
ratzarekin... zerbait ateratzen
dugu.Iruñerrianezgenuengau-
zak egiteko aukerarik, eta he-
menfrenteaskodituguirekita».

NOR DITUGU?
• Sorterria:
Barañain.
• Bizilekua:
Beintza-Labaien.
• Noiztik: 2012tik.
• Lanbideak: Etxe-
ko eta herriko lanak.
• Familia: Bikotea.
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Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . .59,50€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .124€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2004-XII-23 / TTIPI-TTAPA 388 zk.

Juan Zelaia saiakera saria Migel Mari Elosegiren hartzentzat
Migel Mari Elosegi Leitzako biologo eta basozainak (eta bertsolariak) Juan Ze-
laia saiakera saria irabazi zuen duela hamar urte, Hartzak Pirinioetan XXI. men-
dean idazlanarekin. Animali honek izan duen eta izan beharko lukeen garran-
tziaz ohartu zenean piztu zitzaion hartzekiko interesa Elosegiri: «Gizarteak har-
tza kontserbatu nahi badu Pirinioan bizileku egokia dauka oraindik» zioen lei-
tzarrak.Bere sentimenduarenaldekoartzainik baotedengaldetzerakoan, «har-
tza berezia izan da artzaientzat eta inguruko bizilagunentzat. Dena dela, eta
normala denez, aziendak dira garrantzitsuena abeltzainentzat» erantzun zuen.

Hitz soil bat baino gehiago. Bere soiltasune-
an ondorio izugarriak eragin ditzakeen ga-
itz sendaezina? Historian zehar izandako

hainbat gertakari ilunen jatorria. Inbidia edo be-
kaizkeria izan da haserreak, ezinikusiak, gerrak,…
zorigaitza eta halako txarkerien sortzailea.
Haur garaiko inbidiak, ge-
hienakbederen,uneanune-
koak izaten dira. Dena den
adinean goiti goazen hei-
nean inbidiaedobekaizke-
ria areagotzen da, autoeli-
kaduraz. Inbidia edo be-
kaizkeria gehiegi elikatze-
rakoan inbidia erikorra bi-
lakatzen da eta jada gibe-
lat bueltarik ez da izaten.
Euskal Herrian ere bekaizkeria arras zabaldua da-
go eta zoritxarrez gauza aunitzetan aitzinet egitea
galarazi du. Inbidiak, bekaizkeriak gure inguruko-
ek egindako gauza onak baloratu eta haietaz ikas-
tea ekidin du. Hortaz, nere proposamena, behin-
goan ikas dezagun: utz dezagun inbidia edo be-
kaizkeria gosez hiltzen!

Inbidia edo bekaizkeria

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Xanta SOUZA
Errekor berria txingekin

Brasilen jaiotako lesaka-
rrak lehendik berak
zeukan Euskal Herriko
errekorra hobetu zuen
herriko ferietan.50plaza
eta 17metro (1.417me-
tro)eginzituen25nakilo-
ko txingekin.

Saioa ALKAIZA
Mariano Izetan txapeldun

Mariano Izena bertso
sariketakoseigarrenedi-
zioangarailesuertatuzen
Iruñeko bertsolaria Eli-
zondon. Maialen Lopez
lesakarra bigarren izan
zen eta Oier Amiano eli-
zondarra hirugarren.

Luis LUJANBIO
Goizuetako sifoi-egilea

Garai batean sifoia eta
gaseosaegitekoetxean
erabiltzenzuten tresne-
ria atera zuen plazara
etabere funtzionamen-
dua e raku ts i zuen
Goizuetako azinda fe-
ria egunean.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Pilotari seboakentzerakoangraziaerekentzen
zaiola kexu agertu da oraingoan Oinatz. Le-
henago,balinakbezainbiziakzirelaaditukatu

dugu,palanaritzekomodukoak,baitapatatakbezain
motelak…Piloten afera ez dela oraingoa eta iskan-
bila zer den ikasteko, 1681ean Iturengo plazan
aranztarrek pilota busti eta gartzaindarren kontra
aritu zirenekoa leitu Tiburtzio Arraztoaren liburuan.

Ez ukittu niri pilotak

Ezpala
Aitor AROTZENA
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«Bekaizkeriak,
inbidiak gure
ingurukoek
egindako gauza
onak baloratu eta
haietaz ikastea
ekidin du»



Kolaborazioak

Hondarreko TTIPI-TTAPAren zenbakien iritzi zu-
tabeetan osasunaren arloan zenbait aholku
ematen direla ikusita, nik ere nire osasuna

zaintzeko ekarpen xumea egitea erabaki dut. De-
na ez da izan behar politika nazkagarria edota bi-
zitzari buruzko filosofokeria mingotsak.
Abenduan gaudela kontuan hartuta, eta hilabete
honetan, eguberriak direla, zubiak eta akuedukto-
ak direla, familiarekin denbora aunitz ematen du-
gunez, bazkariz bazkari eta afariz afari, honat do-
azkizue egoera zailari aurre egiteko aholku prak-
tiko batzuk. Oraingoan ez jan-edanean egiten di-
tugun gehiegikeriei buruz, baizik eta jatordu ho-
rieksenidepolitikoekinkonpartitzeakekartzenahal
dizkigun kalte larriei buruz.
-Zuk saludatu orduko, zure kuñatuak eskua tripa
gainean jartzen badizu,
algaraka erranez “Ño,
kuñatu,sasoianzaude!”,
ez hartu gaizki, urte ho-
netanhiru-laukilotxo ira-
bazi duzula egia bada
ere.
-Kuñatuakbeti ekartzen
du berak prestatu duen
plater bat, dela arrain-
zopa, dela bildotsa, de-
la tarta goxo bat... su-
kaldari trebatua delako.
Senide guztiek haren plateraren meritu handia ai-
tortuko diote, zure emaztetik eta zure amatik ha-
sita. Zure mendekua (mendeku eskasa, baina be-
sterik ez dago eskura) hark maisuki prestatutako
platera ez jatea izanen da. Ezta begiratu ere. “Za-
indu behar naiz eta...”
-Gai guztietan solaskide aparta baldin bada, eta
senide gehienek ahoa irekita begiratzen badiote
telebistako iritzi-lider baten aitzinean balira beza-
la, egiozu boikota: futbolarekin hasten bada, zuk
aldatupolitikara.Gero,Podemosekinberotzenhas-
ten denean, zuk komentatu bigarren kanalean iku-
si duzun azken dokumentala. Eta kamera geldo-
an kontatu.
-Une batez isiltzen bada (ze zaila den hori!), apro-
betxatu etxebizitzenoraingopreziomerke-merke-
az solasteko. Kuñatua oraindik kristoren hipoteka
ordaintzen ari da, burbuilaren leherketak bete-be-
teanharrapatubaitzuen,etagaihorreksenetikate-
ratzen dio.
-Sukaldera baldin badoa gin-tonic batzuk presta-
tze aldera (horretan ere aditua baita), zutitu eta zu-
re etxera ihes egin, gauean alkoholemia-kontrolak
jarri behar dituztelako aitzakiarekin.
-Bukatzeko, izan moderatua zure gorrotoan: ku-
ñatuarentzat, zu ere kuñatuen kastaren kide bat
baitzara.

Abenduko jatorduak
eta kuñatuen kasta
Luis GARDE

Dagoen giroa dagoela zerbait polita, animo-
soa kontatzea gustatuko litzaidake. Erraza
balitz! Ez dut modurik harrapatzen, ordea,

gaur ilunduta ernatu izan banintz bezala bainago.
Hobe esana: aspaldi zikinkeria besterik ez da usa-
intzen, aditzen eta ikusten... hortaz, nola alai egin
ohetik salto?
Kezka bat dut. Erantzukizunari dagokio. Erantzu-
kizuna eta ardura politikoa, zehazkiago, nolabait
elkar lotuak izan beharko zirelako eta, benetan,
praktikan, ez ezagunakbaliramoduanditugumar-
txan. Horrela ikusten dut nik, bederen. Arduradun
batzuk hartzen dituzten erabakiak direla direlarik,
gaizki funtzionaturik ere, maltzurkeriaz jantzirik
edota gabe izanda,... Hor bukatzen da dena. Arra-
kasta, porrota, botoen gorabeherak,... Baino hau
ezin du dena izan.
Sendagile-zirujau funtzionatze moduarekin pare-
katu beharko zen politikariena eta beste teknika-
ri batzuena...Osasunbi-
dekoek garbi dute: zu
zeu zara zure gorputza-
ren arduradun teorikoa.
Zure baimena behar da
edozein interbentziora-
koetaerantzukizunazu-
retzat gordeko da. Egia
da maiz ez dugula sina-
tzen dugunaren erdia
ulertu,baino...Preferen-
teena bezala! Sinarazi.
Horrela ez balukete egi-
nen ikaragarrizko jaleo-
tansartuko litzateke,kal-
terik balegoeurenardu-
ra osokoa izanen zela-
ko.
Esa urtegiko magaletan berriro arrakalak. Handi-
ak, txikiak, garrantzi gabekoak... Ikuspuntu des-
berdinenafera? Interesak?Geologiakezduelage-
hiagorako ematen? Hori ez da dena.
Geologiak ahal duena emanda, batzuk arriskua
ikustendute, ikaragarria. Jakinengainean jarri gai-
tuzte. Beste batzuk, ordea, agintean dauden ar-
duradun tekniko eta politikariak, babes-eremua
handitu eta ordaindu behar dena areagotu dute,
hori bai, arriskuaukatzendute,dendenaziuromen
da... Sina dezatela. Kalteren bat gertatuko balitz,
arduraeurena izanda, izenetaabizenpropioakdu-
en jendea izanik, ordainduko dutela sinatu arazi
behar zaie. Besteen bizia arriskuan ez dutela jar-
tzen hain sinetsiak baldin badaude, garantizatzen
duen agiri bat sina dezatela; biztanle batzuen iri-
tzien aurka urtegiaren lanetan jarraitzeko, inposa-
tzeko borondatea baldin badute, uste osoa, eran-
tzukizuna har dezatela, sinatuz.

Erantzukizuna eta ardura
politikoa… Sina dezatela!
Juainas PAUL ARZAK
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«Besteen bizia
arriskuan ez dutela
jartzen hain
sinetsiak baldin
badaude, agiri bat
sina dezatela;
biztanle batzuen
iritzien aurka
urtegiaren lanetan
jarraitzeko
borondatea baldin
badute,
erantzukizuna har
dezatela, sinatuz»

«Familiarekin
denbora aunitz
ematen dugunez,
bazkariz bazkari
eta afariz afari
honat doazkizue
egoera zailari aurre
egiteko aholku
praktiko batzuk»



UPNren
demokrazia
Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
(Auritz)

Ez dirudi UPNren
barruan egoera oso la-
saia denik. Eta hori de-
la eta, gaur aztertu na-
hi dut pixka bat nola
ikusten den kanpotik
UPN alderdi politikoa-
rendemokrazia.Haste-
ko esan beharra dago,
UPNek gobernatzen
egonik ere, ematen du
behera egin duela na-
barmenki azken urteo-
tan. Lehendabizi alder-
dia bi puskatan zatitu
zen,orain, inkestenara-
bera, badirudi boto de-
zente galdu behar di-
tuela, eta azkenik, hu-
rrengo hauteskundee-
tarako lau zerrendabu-
ruedo lauhautagaiaur-
keztu dira; ikusi behar-
ko da nor aukeratzen
duten. Baina, hain zu-

zen ere, horixe azpima-
rratu nahi nuen, alegia,
UPNren barneko hau-
tagaien aukeraketaren
kontu hori. Dirudienez,
orain dela gutxi arte,
UPNn hautagaiak au-
keratzenomenzituzten
zazpi bat pertsonak,
edo, horixe da behin-
tzat nik hedabideetan
ulertu dudana. Geroa-
go, barne istiluak zire-
la-eta, ulertua daukat
orain 200 bat pertso-
nak, gutxi gorabehera,
aukeratzen dituztela
hautagaiak. Baina, ha-
la eta guztiz ere, UPN
barruan urak ez omen
daudeosobare: huren-
go hauteskundeetara-
ko lauzerrendaburuaur-
keztu baitira, batek es-
katu dio YolandaBarci-
na andreari hauteskun-
de primarioak egiteko,
4.000 afiliatuek bozka
dezaten aukeraketan,
bainaBarcinakesandio
ezetz, (hori bai, betiere

bere irribarrerikeztiena-
rekin)partidaerdianezin
direlaaldatu joko-arau-
ak;bestehautagaiekes-
katu omen diote auke-
raketa epea luzatzeko,
gaia lasaitasun handia-
goarekintratatzeko,bai-
na hori ere ez die onar-
tu alderdiburuak, eran-
tzun die esanez, lehe-
nik eta behin estatutu-
ak zorrozki bete behar
direla.
Nikusteduthonetan

guztianere,Barcinaan-
drea,geroetaantzhan-
diagoa hartzen ari dela
Mariano Rajoy, bere
maisu kutunarena, hau
da, politika oinarritzea
EZ hitzean: EZ, EZ eta
EZ!!!Halaetaguztizere,
Barcinak orain dela gu-
txi, hedabideetan azal-
du zuen, UPN alderdi
politikoaren funtziona-
mendua oso demokra-
tikoa dela, eta gainera,
eredugarria gainerako
alderdipolitikoguztien-

tzat. A zer-nolako mo-
du ezberdinak ditugun
demokrazia ulertzeko
Barcinaandreaketabe-
ste pertsona batzuek
e?, izugarria, ikaraga-
rria, itzela!!! Baldin eta
hurrengo hauteskun-
deetanBarcinakhartzen
badu egundoko mutu-
rrekoa,nikustedutesan
beharko dugula, jaso
duela ongi merezita.
Eta bukatzeko, pa-

rentesi txiki bat: UPN
txistulariekin ere sartu
baita, nola ez! Euskal
HerrikoTxistulariElkar-
teari esan baitio, Nafa-
rroakoordezkaritzakdi-
ru-laguntza jaso nahi
baldin badu, izena al-
datu beharko duela,
konparaziora,Nafarroa-
ko Txistulari elkartea
edoantzekozerbait.Da-
goenekoharrigarria ere
ez zaigu egiten.

Urte Berri On!

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA

Esku artean duzun
aldizkari hau izanen da
2014 urteko azken TTI-
PI-TTAPA. Hurrengo alea
2015ekourtarrilaren8an
aterako da, urte berria-
rekin batera. Beraz, bi
astera ez, lau astera ja-
soko duzu 629. zenba-
kia eramanen duen al-
dizkaria etxean. Miles-
ker urte osoan zuen
etxetakoateakzabaldu
dizkiguzuelako eta hel-
du den urtean ere ho-
rretansegitunahikoge-
nuke.

TTIPI-TTAPA aldizkaria
eta webgunea egitea
posible egiten dugun
guzionpartetikongibu-
ka dezazuela urtea eta
hobe hasi 2015a. Elka-
rrenberri izatensegide-
zagula!ZorionaketaUr-
te Berri On!

Irakurleak mintzo

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

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

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57
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Prentsatik bildutakoak

«Ongi pasatzen dut
lanean eta jendea
sufritzen ikusteak ere
ez dit penarik ematen.
Pertsona bat bere
muga non dagoen,
hotza nola aguanta-
tzen duen ikustera
datorrenean, ez dut
gizajoa erraten. Izan
ere, horretara etorri
da. Ez da inor behar-
tuta etortzen.
Ramboak direla era-
kutsi nahi dute, izanen
dute hori erakusteko
aukera bada!».

Julian IANTZI
ETBko aurkezle lesakarra
D. NOTICIAS 2014.11.30

«Orduan Goizuetan
izango ziren dozena
bat taberna eta uda
partean eta batez ere
festak etortzen zirene-
an lan handia izaten
zen. Goizean partiketa
egiten genuen, baina
gero behar bazuten
azkar deitzen zuten
eramateko (…) Gero
etxetara eramaten
genuen noizbait,
baina normalean gure
etxera etortzen ziren,
enkarguak egin bide-
nabarrean».

Luis LUJANBIO
Goizuetako sifoi-egilea
D. VASCO 2014.11.28
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Elizondon bizi den gazte bat naiz.

Zein afizio dituzu?
Ahaldutelarikkorrikaegiteragatea.

Nondik datorkizu afizioa?
Betitik izan dut gustuko. Lehena-
go futbolean ere aritzen nintzen
baina entrenamenduetara joate-
kodenborarikeznuelakoutzinuen.

Korrikarakotarteaateratzekoere
komeriak?
Hiru haur ditugu eta puzzlemodu-
ko bat osatu behar izaten da. Ahal
dena eta ahal denean egiten da.

Urteari adio korrika erranen dio-
zu?
Bai aurten ere aterako naiz San
Silbestre lasterketan. Parte hartu
eta antolakuntza lanetan ere ari-
tzen gara 6 laguneko taldea.

Ora in ar teko
lasterketetatik
gustukoena
zein duzu?
Behobia-Donostia
etaOrrega-Zubiri arte-
koak oso politak dira. Gan
den urtean, Donostiako maratoia
eginnuenetakostazitzaidanarren,
berezia izan zen bukaerako sen-
tsazioa, 42 kilometroak osatuta.

Baduzu burutan egin nahiko ze-
nukeen lasterketa bat?

Heldu den urtean, uda partean,
Nafarroa Oinezi lotutako mendi
lasterketa bat antolatu nahi dute-
la entzun dut eta gogoz hartuko
dutpartehor.Mendianeznaiz ibil-
tzennormalean,bainaerronkapo-
lita izango da eta gainera berezia
Baztanen izango delako.

Eguberrizalea zara?
Bai, familianospatzenditugu.Baz-
karia hemen, bazkaria han… eta
haurrekin alde batera eta beste-
ra ibiltzeko tartea ere ateratzen
dugu. .

Olentzerorigutuna idatzidiozue?
Pentsatua dugu zer eskatu, orain
idaztea bakarrik falta zaigu.

Urte berrirako eskari-
ren bat?
Ongi dagoenguz-
tiak halaxe segi-
tzea.

Amets bat?
Familia eta
lagunak
ongi
ego-
tea.

11 galdera labur

� Iñaki TELLETXEA � Elizondoko gaztea



10 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 628 zk.

2014.12.11

Lesakako
Harriondoan
eginen dute
aurkezpena eta
gaiarekin
lotuak dauden
eskualdeko
komertzioek
ere parte
hartuko dute

TTIPI-TTAPA
Bikoteari haurdunal-

dian, erditzean eta er-
ditze ondorenean la-
guntza eta sustengua
emateko helburuarekin
lan taldeaosatudaBor-
tzirietan, amatasun eta

aitatasunerako proze-
suan jasaten diren al-
daketa fisiko, emozio-
nal eta mentalen aitzi-
nean ongizatea bidera-
tuz, hainbat ikuspuntu
jorratuta. Urtarrilaren
4an, igandez,15:30etik
18:30eraLesakakoHa-
rriondoa Kultur Etxeko
liburutegian lan-taldea
etabere lanaezagutze-
raemanendute.Bertan
gaihonekin lotuakdau-
den eskualdeko zen-
bait denda eta komer-
tzio egonen dira euren
produktuakerakutsieta
saltzeko.Ezdasarrera-
rikkobratuko.Haurren-
tzat ludoketa zerbitzua
ere izanen da eta aur-
pegiak margotzeko ere
aukera eskainiko zaie.

SOLASALDIA
Umeenmaitasunbe-

harragaiariburuzkoso-
lasaldia eskainiko du
CarlosGonzalezpedia-
trak urtarrilaren 30ean
arratsaldeko 6etan Le-
sakakoHarriondoaKul-
turEtxean.Sarreraksal-
gai daude dagoeneko
Lesakako Dasya zen-
truan, Xagu liburuden-
danetaOrekabelarden-

dan,BerakoHaritzabe-
lardendanetaDonezte-
beko Kimetz belarden-

dan (15 euro abendua-
ren 31 arte eta 18 euro
ondotik).

GIZARTEA � URTARRILAREN 4AN AURKEZPENA

Amatasun eta
aitatasunerako
prestatzeko lan
taldea sortu da

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendira Ekimenarekin bat egin du Berako Kaxerna Gaztetxeak
Mendira ekimenarekin bat eginez, Berako Kaxerna gaztetxetik mendi ateraldia
egin zen azaroaren 23an. Euskal preso politiko eta iheslariek pairatzen dituzten
eskubideen urraketekin bukatzeko, aldarrikapen martxa izan zen. Gaztetxetik
aipatu dutenez, «Larun inguruko bidaxka, belardi, malda eta zuhaitzek gure al-
darrikapenaren testigu izan ziren. Euskal preso eta iheslariak etxera lelopean,
giro ezinhobean pasa genuen eguna!». Yasolan lagunartean bazkalduz
akautu zuten aldarrikapen eguna.

Ba al zenekien
Bortzirietakobertsoeskolakantolatutakotal-
dekako txapelketaren 15. edizioa abendua-
ren27an jokatukodelaLesakakoostatuetan.
Bera, Lesaka, Baztan eta Malerrekako ber-
tsolariak ariko dira, hiruko taldetan. Bertze
urteetan bezala, Kotto Saria eskainiko zaio
bertso onena egiten duenari.

?
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Musika
eskolako
entzunaldiak
eta kontzertua
eta Uxanekoen
antzezlana
aipagarrienak

TTIPI-TTAPA
Eguberrietakodatak

gainean ditugu eta ho-
rren inguruan, hainbat
kultur ekitaldi ere pres-
tatu dituzte.
Errate baterako, Isi-

doroFagoagaUdalMu-
sikaEskolakEguberrie-
tako kontzertua eskai-
niko du abenduaren
17an, 18:00etan Kultur
Etxean,bainaaitzinetik,
musika eskolan bertan
trikitixaetaakordeoien-
tzunaldia (abenduaren
12an, 18:00etan) eta
pianoeta teklatuentzu-
naldia (abenduaren
16an, 17:30ean) anto-
latu dituzte. Abendua-

ren 27an, Bera kantari
e re a te rako da
19:00etan Illekuetatik.
Abenduaren 19an,

ortziral arratseko 8etan
Patxi, Alias Fraxku an-
tzezlana eskainiko du-
te Aspaceko Uxane
Zentroko ikasleek Kul-
tur Etxean.
Abenduaren 24an,

Olentzero jautsiko da
17:00etanHerrikoEtxe-
ko Plazara eta Urteza-
haregunean,15:00etan
Glin-Glaneta18:00etan
Diostesalbea ibiliko da
herrietako karriketan
barrena.

HELDUENTZAKO
IRAKASKUNTZA
ZERBITZUA
Bertzealdetik, heldu

den ikasturtetikaitzine-
ra Baztan-Bidasoalde-
an eskaini nahi duten
helduentzako irakas-
kuntza zerbitzuari bu-
ruzko Bortzirietako ba-
tzar informatiboaaben-
duaren 18an, ortzegun

arratsaldeko7etan egi-
nen da Beralandetan.

Toki Onako
ikasbidairako
zozketa
Ikasbidairako dirua

lortzeko, Toki-onako
laugarrenmailako ikas-
leek saski bat egin du-
te. Saskiaren zozketa

eginda,etahaudazen-
baki irabazlea: 1679.
Txartel sariduna dau-
kan pertsonak, telefo-
no zenbaki honetara

de i t u beha r du :
948625000. Telefono
zenbaki honetara dei-
tzeko epea urtarrilaren
31n bukatzen da.

BERA

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Eguberrien
inguruan ekitaldi
ugari prestatu
dituzte aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIA

Abesbatza eta Musika Bandaren kalejira Santa Zezilia egunean
Zezilia Eguna elkarrekin ospatu zuten Berako Abesbatzak eta Musika Bandak.
Musikarien eguna azaroaren 22an baldin bazen ere, bezperan egin zuten eki-
mena elkarrekin. Pintxo potea aprobetxatuz, Altzateko ostatuetan barna ibili
ziren. Batzuetan Igor Telletxeak zuzendutako Banda bakarrik aritu zen, eta ber-
din Fatima Gonzalezek gidatutako abesbatza ere. Baina pare bat kan-
ta elkarrekin ere kantatu zituzten. Auzoan hasi eta Lixoia, Kataku eta
Bidaxkan barna ibili ondotik, afaldu ere elkarrekin egin zuten Lixoian.

Ba al zenekien…
Behobiakirolelkarteakabenduaren27-28aneta
urtarrilaren 3-4an Irungo Artaleku kiroldegian
hirugarren urtez antolatu duen areto-futboleko
Eguberrietako Torneo benefikoaren irabaziak
Enaitzen alde izanen direla

?



Lan hizkuntza
euskara izatea
da helburu
nagusia

Aitor AROTZENA
Euskararen erabile-

ra plana onartu zuen
udalakurriaren3kooso-
kobilkuraneta jarraipen
batzordea izendatuon-
doren, plana martxan
jarri da. Horretarako,
herritarrei informazioa
bidali zaie, gutun baten
eta bando baten bitar-
tez.
Idatzi horretan ageri

denez, Herriko Etxea
Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateko (UE-
MA)kideda,EuskalHe-
rrikobertze71udalekin
batera. «UEMAko kide
garen udalek hizkuntza
politika aurrerakoiak
sostengatzen ditugu,
gure uda ler r ie tako
egoera soziolinguisti-
koa (biztanlegoaren
%70 baino gehiago
euskalduna)aintzathar-
tuta», diote idatzian.
Izanere,udalerrieus-

kaldunak«ezinbesteko-
akgaragurehizkuntza-
ren berreskurapenean.
Euskararenarnasgune-
ak dira eta, bertan, be-
launaldiz belaunaldi
euskara bere bizitasun
osoarekin transmititu
da. Etorkizunean ere
horrela izaten jarraitzea
nahi badugu, arnasgu-

neen izaerari beharadi-
nako garrantzia aitortu
behardiegu,etagurida-
gokigunean, hizkuntza
politika aurrerakoiak
bultzatu».
Hori dela eta, Uda-

laren euskararen erabi-
leranormalizatzekoplan
berria abiatu dute. Hel-
buru nagusiak, «udala-
ren lan hizkuntza eus-
kara izatea, erakunde
publikoekinditugunha-
rremanakeuskaraz iza-
tea eta zerbitzu hizkun-
tza euskara izatea» di-
ra, beti ere, herritarren
hizkuntza eskubideak
errespetatuz.
Herritarrak ere eus-

kararen erabileraren
normalizazio prozesu-
anezinbertzekoakdire-
nez, «zure eguneroko-
an egin beti euskaraz,
baita udaletxera zato-
zenean ere» diote ida-
tzian.

LESAKA

GIZARTEA � URRIAREN 3AN ONARTU ZEN

Euskararen
erabilera
normalizatzeko
plana martxan
jarri du Udalak

ARGAZKIA: A. AROTZENA

141 azienda plazaratu zituzten feria egunean
141 azienda aurkeztu zituzten azaroaren 27an Plaza Zaharra ingurura, Bortzi-
rietako feria egunean parte hartzera. Horietatik 81 zaltabereak ziren, 56 behi,
eta 4 ahari. Haragitako behien kategorian hiru lehenbiziko sariak, Berako Be-
gibeltzenekobordako Joxean Igoa Etxebesterentzat izan ziren. Suitzen kate-
gorian, lehen eta bigarren saria Gillenbordako Francisco Javier Altzugarairen
bi bururentzat izan ziren eta hirugarrena Joxean Igoak eskuratu zuen. Zaldi azi-
endetan, lehen saria Joseba Irigoienenentzat izan zen, bigarrena Bixente Aro-
zena aranztarrarentzat eta hirugarrena Iriberriko Jon Muñoarentzat. Marisol
Otxotekok 100 euro eskuratu zituen pottoka onenarengatik, Maribel Indak 80
euroberemonturabehorrarengatik eta JaimeEtxegarai beratarrak 70europon-
ni onena plazaratzeagatik. Aharietan, lau buru aurkeztu zituzten Arantzatik. Le-
hen saria Leoncio Oskoz eta Gorka Goñik aurkeztutakoarentzat izan zen eta
bigarren eta hirugarren saria, Dani Lukanbioren bi bururentzat. Bezperako ajoa-
rriero lehiaketa Agustin Zubietak eta Patxi Oteizak irabazi zuten.
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TTIPI-TTAPA
Eguberrietako ohiko ekitaldiekin

batera, abenduaren 12an, Mikel
RodriguezekAratz.Begiradarenatze-
tik eleberriak aurkeztuko du; 13an
ahozko ondareari buruzko doku-

mentala aurkeztuko da eta Beti
GaztekMendizaleenEgunaprestdu
(mendi irteera eta bazkaria); 21ean
Irribanda ikuskizuna frontoian
17:30ean, Pirritx eta Porrotx, musi-
ka banda eta abesbatzarekin…

EGUBERRIEN INGURUAN

Kultur egitaraua ekitaldiz gainezka dator
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Elkarte edo
talde bakoitzak
fitxa bete
behar du bere
datuekin

Irune eta Itsaso
Azken urteetan he-

rrian kultura, natura eta
kirolaren inguruko zen-
baitelkarteeta taldebe-
rri sortu dira. Aitzinetik
zeuden elkarte edo tal-
deei (Altxata,Andrama-
ri, Etxalarko trikitilari-
ak…) berriak gehitu
zaizkie, erratebaterako
Etxalarko gaztik, Etxa-
larkoNatur-zaleakZan-
pingorri taldeaetab.Ho-
nek, urtean zehar anto-
latzen diren ekitaldiak
anitzagoak izatea ahal-
bidetu du. Denetara
gauregun15elkarteedo
taldedaudeEtxalarren.
Talde edo elkarte

guztien datuak bilduta,
Etxalarko urteko kultur
egutegiaosatukoda,ur-
tean zehar egiten diren
ekitaldidesberdinakze-

haztuz. Hauen artean
badira aspaldidanik
(Usategietako igandea,
Gasna feria...) antola-
tzen direnak, azken ur-
teetan antolatzen hasi
direnak (Gazte eguna,
Usategietako tradizioa-
ren besta) eta baita da-
ta finkorik ez dutenak
baina urtero antolatzen
direnak (Udazkeneko
kultur egunak).
Mapahonenfuntzioa

informatiboa izanenda.
Etxalarko web orrian
zintzilikatukodaetabai-
taherrikoelkarteeta tal-
deenarteanbanatuere.
Bainahori lortuahal iza-
teko, elkarte edo talde
bakoitzak fitxabeteeta
KulturEtxekogutunon-
tzian bota beharko du.

Usategi guztien
datuak
2014kousosasoian,

sarebidezkousoharra-
paketei dagokienez,
Etxalar hirugarren pos-
tuan gelditu da. Hauek
dirausategibakoitzean
harrapatutako uso do-

zenak: Napal 164, Lan-
ne 82, Etxalar 72, Os-
kitx52,Lantabat22,Al-
dude 13, Sara 10, Be-
horlegi 8 eta Lekunbe-
rri 5.

Ahozko ondarearen
dokumentala
"Bortziriak. Uraren

magaletik, euskararen
bidean" Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
teak,LabritMultimedia-
rekin elkarlanean egin-
dako lana da.Garai ba-
teko Bortzirietako bizi-
modu bildu dute, herri-
tarrei galdetuta: nola
egitenzutenbokata,no-
la aldatzen zituzten za-
patak elizan sartu bai-
no lehen, lamienkontu-
ak, sorginei buruzkoak,
kontrabandoa... Aben-
duaren 13an, 19:30ean
KulturEtxean izanenda

ikusgai.Sarreradoakoa
da,etadokumentalaren

DVDasalgai egonenda
emanaldiaren ondotik.

GIZARTEA � HAMABORTZ ELKARTE DAUDE

Herriko kultur
mapa osatu nahi
du Kultur Etxeak

ETXALAR

ARGAZKIA: ANABEL ARBURUA

Onddo haundiak
Joxemari Arburuak, azaroaren 18an, onddo pare
eder hau harrapatu zuen; 900 eta 600 gramokoak.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Etxalarko trikitilariak Lesakan
Urtero bezala Santa Zeziliako kontzertua eskaini zuen Lesakako trikitixa esko-
lak. Aurtengoan azaroaren 22an izan zen Harriondoa kultur etxean. Etxalartik
ere parte hartu zuten trikitixa, pandero, eta gitarrarekin lagunduz.
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ARANTZA

Nerea ALTZURI
Larunbathonetan,abenduak13,19:30-
ean,Bortziriak.Urarenmagaletik,eus-
kararen bidean dokumentala Basku-
lan ikusgai izanen da. Dokumentala
adinekojendeari2006-2008bitartean
egindako grabazioetan oinarritua da-
go. Tartean aranztar gizon-emakume
haueiegindakoakdaude:CornelioUbi-
ria, Dionixi Lazkano, Inaxi Iparragirre,
Joxemari Ordoki, Juan Aginaga, Jua-
nita Leiza, Koxme Larretxea, Martina
Bergara, Norberto Elizondo, Pantta-

leon Errandonea eta Roman Iparragi-
rre. Herritarren testigantza horiek (eta
bertze lau herrietakoek), beuren bizi-
tzako pasarteak gaur egungo bortzi-
riarrek errekreatu dituzte dokumental
honetan.Itsasamuarrainadaprotago-
nistaetalehengoetaoraingokontuak
lotuz, herri batetik bertzera errekaz
erreka doa. Dokumentala Bortzirie-
tako Euskara Mankomunitateak eta
Labrit Multimediak elkarlanean egin
dute.Larunbatekoemanaldiarenondo-
tik, DVDa salgai egonen da.

‘BORTZIRIAK. URAREN MAGALETIK, EUSKARAREN BIDEAN’ DOKUMENTALA

Lehengo eta oraingo kontuak lotuz…

Paris 365
Fundaziora
bidaliko dituzte
bildutakoak

Nerea ALTZURI
DuelaurtebatzukBe-

har Bidasoaren bitartez
egiten zenbezala, orain
Paris 365 Fundazioa da
bitartekaria.Fundazioho-
ri Iruñekojendarteanbaz-
tertuak eta beharrean
daudenen alde lan han-
dia egiten ari da. Parro-
kiatik behartsuei lagun-
tzeko bide berri honen
berri eman zuten eta da-
goeneko boluntario tal-
debatlaneanarida.Herri-
tarrek hagitz ongi eran-
tzun dute eta azken hila-
beteotan,arropaonaeta
bertze gauza aunitz bil-
du dituzte herrian Paris
365 Fundaziora bidera-
tuz.Aldi honetan, janaria
bilduko dute. Larunbat
honetan,hilak13,10:00-
etatik12:00etaraPuriLei-
zarengarajera(Osiñaau-
zoan), denbora luzean
kontserbatzendirenjana-
riak eraman daitezke.
Norberaren ekarpen ttiki

batekin,denonarteaneta
denon laguntza batuta,
bizitzeko janaririk ere ez
duten aunitzenbeharrak
aseko ditugu.

Antzerkiak
Azken hilabeteotan

burubelarriprestatzenibi-
li ondotik, eskolakohau-
rrek abenduaren 12an
eginendituztejendeaitzi-
nean antzerkiak. 15:00-
etan hasiko dira eskola-
ko gimnasioan.

Eguberriak
Urteroko hitzorduari

hutsik egin gabe, aben-
duaren 24an Olentzero-
rekin kalejira eginen da
herrian barna. 15:30ean
aparkalekutikaterakodi-
ra. 17:30ean Olentzero
etaMari Domingi ailega-
tuko dira eta ongi-eto-
rriaren ondotik, kantak
kantatukodizkietebildu-
takoek. Gero, berendua
izanen da.
Hilaren 31n, euskal

presoen alde saltzen ari
diren boletoen zozketa
eginen dute 20:00etan
plazan. Ilbeltzaren 5ean,
azkenik, hiru errege ma-
goakbisitanetorrikodira.

GIZARTEA � ABENDUAREN 13AN

Behartsuentzako
janaria bilduko dute
larunbat honetan

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bortzirietako Binakako Pilota Txapelketako final batzuk Arantzan
Herrikogaztetxoakhanetahemenpilotapartidak jokatzenaridira.AndoniMitxele-
naetaXabierElizalde irakasledituztela,asteanzeharentrenamendusaioakegiten
dituzte. Astelehenetan, Andoni, hamar urte bitarteko hamar haurrekin aritzen da;
Xabierrek, berriz, ortziraletan, hamar urtetik gorako bi gaztetxo entrenatzen ditu.
BortzirietakoPilotaTxapelketaereaitzineradoaetatxapelketakofinalbatzuklarun-
bat honetan, abenduak 13, Arantzan jokatuko dira, 10:00etatik aitzinera frontoian.
Benjamin Bmailan EkaiMadariaga eta Egoitz Goñik parte hartu dute txapelketan,
infantil mailan Jon Zabala eta Jonatan Etxeberria aritu dira eta bi bikote hauek ez
dira finalerako sailkatu. Benjamin Amailako Gaizka Zulaika etaMikel Izagirrek az-
ken jardunaldia joan den astean jokatzekoa zuten eta lerro hauek idaztean, ez du-
gu emaitzen berririk. Beharbada etorkizuneko pilotari haundiak hementxe ditugu!



Herriko
dantzariek ere
parte hartuko
dute eta
akabilan
saskiaren
zozketa eginen
dute

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 20an

abesbatzaren kontzer-
tua izanen da elizan,
20:30ean. Abesbatzak
XXV. urteurrena du aur-
ten,etaurteanzeharan-
tolatu dituen ekitaldiei
bukaeraemateko,ema-
naldi berezia prestatu
du egun horretarako.
Bertzeak bertze, kon-
tzertuan herriko dan-
tzariek ere parte hartu-
ko dute. Akabilan sas-
kiaren zozketa eginen
dute.

Mus eta partxis
txapelketa
Igantziko Biltokik

mus eta partxis txapel-
keta antolatu du, urte-
ro bezala. Izen ematea

abenduaren 8an buka-
tu zen. Aurten aldaketa
nabarmen batekin da-
tor mus txapelketa: or-
tziraletan jokatuko da,
22:30ean hasita; orain
arte beti larunbatarekin
jokatu izanda.Partxisa,
beti bezala, igandetan
izanen da, 16:30ean.

La Villako sukaldea
berritzeko lanak
LaVilla jatetxekosu-

kaldea berritzen ari da

HerrikoEtxea.Horrega-
tik, jatetxea itxia dago
azaroaren hasieraz ge-
roztik (beheitiko solai-
ruandagoenostatua ire-
kia badago ere). Obra
aitzinduak daude eta
laster espero dute be-
rriz irekitzea eta ohiko
martxa hartzea.

Biltokiko garbiketa
Igantziko Biltokik el-

kartea garbitzeko lan-
postuaren eskaintza
egindu.Proposamenak
ilbeltzaren 15era arte
aurkezten ahal dira, eta
baldintzak elkartean
bertan jarriak
dira.
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IGANTZI

KULTURA � ABENDUAREN 20AN

25. urteurrena emanaldi batekin
borobilduko du Abesbatzak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Abesbatzak emanaldia eskainiko du elizan, 25. urteurreneko ospakizunekin bukatzeko.

BORTZIRIAK

Bai Euskarari
zozketako
zenbaki
saridunak
TTIPI-TTAPA
Euskara Mankomuni-
tateak Bai Euskarari
zozketa antolatu du.
Guztira 10.000 boleto
prestatu dituzte, Bor-
tzirietan Bai Euskara-
riZiurtagiriadutenera-
gileek beren bezero,
ikasleedotabazkideei
banatzeko. Zozketa-
tzen diren sariak Bai
Euskarari Ziurtagiria
dutenbieragilekema-
nak dira. Lehenbiziko
zenbaki saritua 3.706
izan da eta Etxalarko
Aldalurberea landetxe-
akbanatuduberebe-
zeroen artean. Saria
Berako Erreka lde
ostatuan lau lagunen-
tzako otordua da.
Bigarren zenbaki sa-
ritua 4.734 izan da eta
IgantzikoOrbela Ase-
guruakbanatudu.Sa-
ria Lesakako Oninart-
ek eskainitako Bua-
txabal markako bi ka-
miseta dira.
Saridunekurtarrilaren
9rabitartekoepeadu-
temankomunitateare-
kin harremanean jar-
tzeko. Horretarako
948634125zenbakira
deitu behar da.

Ba al zenekien…
EskolakoikasleetairakasleakOlentzerokobes-
ta prestatzen ari direla abenduaren 19rako.

?
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3,4 milioi euro
balio du lanak,
eta %80
kanonarekin
ordainduko da

TTIPI-TTAPA
Legasako araztegi

berriak Bidasoa ibaiak
jasotzen duen honda-
kin-uren tratamendua
osatuduetaguztirami-
la biztanle inguru dituz-
ten Oronoz- Mugairi,
Oieregi eta Narbarteko
udalerriei ere zerbitzua
ematen die.
Aixtondoko paraje-

an kokatuta, azpiegitu-
rahorrekudalerri horie-
tako isuriari erantzuten
dio. 2012aren akabai-
lan hasitako lehen fase
batean,LegasaetaNar-
barteko udalerriak lotu
ziren araztegira. Biga-
rren batean, aurtengo
martxotikaitzineraegin-
dakoa, gainerako uda-
lerriak. Zenbaitetan, lo-
tura kolektore batzuk
erabiliz egin da: Oro-
nozko iparraldekohon-
dakin-urak 358 metro
luzeko igorgailu baten
bidez bideratzen dira,
hegoalderako, berriz,
126 metroko beste bat
eraikibehar izanda.Oie-
regin, isuria Tipulatze-
ko auzoraino eraman
behar izan da 439 me-
tro luzekokolektoreba-
tekin. Puntu horretatik,

eta 82 metroko bertze
tubo baten bidez, urak
ponpaketa-putzubaten
bidez eramaten dira
araztegiraino.
Egungo instalazioa

egunean 437metro ku-
biko tratatzeko presta-
tuta dago, eta ekaitza
dagoenean adibidez,
egunero 1.049 metro
kubiko ere hartzen di-

tu. 3,4 milioi euro balio
du,kopuruhorren%20
NafarroakoGobernuak
finantzatu du eta% 80,
berriz, saneamenduko
kanonarekin.Kanonho-
riherritarguztiekordain-
tzen dute NILSAk, Go-
bernuaren enpresa pu-
blikoakkudeatutakour-
ordainagiriaren bidez.
Sozietate horrek 10 hi-

labete iraun duen obra
ikuskatu du, eta insta-
lazioen mantentze-la-
naz ere arduratzen da.
Bertzalde, orain arte

Narbarte eta Legasari
zerbitzua ematen zio-
tenputzuseptikoakbo-
ta egin dira; amortiza-
tuta geratu dira 15 ur-
tez funtzionamenduan
izan ondoren.

Abenduaren2an ins-
talazioakbisitatuzituen
Jose Javier Esparza
LandaGarapen, Inguru-
men eta Toki Adminis-
trazioko kontseilariak,
BertizaranaetaBaztan-
go udaletako alkatee-
kinetaLegasa,Narbar-
te, Oieregi eta Oronoz-
Mugairikoherrietakoal-
kateekin batera.

GIZARTEA � ABENDUAREN 2AN INAUGURATU ZUTEN

Legasako
araztegi berriak
Bidasoa ibaiaren
tratamendua
osatu du

BERTIZARANA

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako Gobernuko ordezkariak, Bertizaranakoekin batera Legasako araztegian.
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16:00etan
aterako dira
haurrak bi
taldetan
banatuak

Maider PETRIRENA
Abenduan sartu ga-

renhonetanEguberriak
aipagai ditugu. Aben-
duaren 24an urtero be-
zala Olentzero etorriko
zaigu Sunbillara. Arra-
tsaldeko 4etan aterako
dira neska-mutikoak bi
taldeetanbanatuak.Al-
de batetik 0-9 urte bi-
tartekoak,beheitikoes-
kolatik atera eta Olen-
tzeromenditiknolaetor-
tzen den ikustera joa-
nen gara ondoren he-
rrian barnako ibilbidea
eginez. Koxkorrak be-
rriz, hau da 10etik goi-
tikoak, zubiaren bertze

aldea eginen dute.
Guztiak akitutakoan
frontoian geldituko dira
Olentzerorimuxuak,es-
kutitzak…emateko eta
txokolate goxo goxoa
dastatzeko.

Xexili Eguna
Azaroaren22anXexi-

li eguna zela eta, Musi-
karien eguna, Nafa-
rroako Koroen elkarte-
akMendiabesbatzaren
kontzertua antolatu zu-
enherrian. Kontzertua,
Jon Irazokiren zuzen-
daritzapean, 12 kanta
ezberdinez osotua ze-
goen. Bertan hainbat
bakarlarik parte hartu
zuten. Sopranoetan:
MañoliApezteguia,Bixi
Ameztoy eta Alizia Te-
lletxeak. Tenoreetan:
XalbadorArrio-
la herritarra eta

baritonoetan: Beñardo
SanMiguel.Musika ins-
trumentuetan, pianoan
Ruth Etxebeste, txistu-
an Itziar Irigoien, akor-
deoian Miren Hernan-
dorenaherritarra, gitar-
ran Jose Luis Olaizola
eta maraketan Gorka
Ordax. Zorionak!

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 24AN

Olentzero zintzo
etorriko da
aurten ere

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Lesakako Musika Bandak jo zuen Nafarroaren Egunean
LesakakoMusika Bandak plazan kontzertua eskaini zuen abenduaren 3an. Ja-
vier Zubietaren zuzendaritzapean, Nafarroako Himnoarekin hasi eta zortzi kan-
taz osoturiko kontzertu ederra entzuteko aukera izan zuten bertaratutakoek.

Ba al zenekien
MikiNadalhumoristarenamaSunbillakoLarra-
buru baserrian jaioa dela

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Herreratarrek akitu dute Opena
Herreratar anaiek Diario de Navarrak antolatutako
Opena akitu dute. 9 asteburuz ibili dira Nafarroa-
ko herrietako karreretan parte hartzen. Lizarrako
azkenkarreranEnekok3.postua lortuzuenetaKol-
do anai gazteenak 2. postua. Sailkapen orokorre-
an, Eneko laugarren izan zen eta Koldo bigarren.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Mendi Abesbatzakoak, elizan eskainitako emanaldian.
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Marga ERDOZAIN
Urtero bezala, aur-

ten ere Olentzero egu-
berrietaneskuzabalpor-
tatuko da Donezteben
eta oraingoan ere eki-
taldi ezberdinez osatu-
tako zakua utziko du.
Herriko talde guzien
ahalegina eta elkarla-
nakprogramazioanitza
eta zabala gauzatu du.
Egunez egun eta anto-
latzaile bakoitzak Egu-
berrietarako prestatu
duena ondorengo pro-
gramazioan doa. Ea
Olentzerok talde guzi
hauei2015erako ilusioa,
diru-laguntzaketa lane-
an jarritzeko gogoa za-
kuka ekartzen dien.

Abenduaren 14an:
FundacionRemontekX.
EguberrietakoTorneoa:
(Urriza-Uterga;San Mi-
guel-Endika).

Abenduaren 19an:
Mendi Abesbatza eta
Donostiako Udaleko
Txistulariek:Eguberrie-
takokontzertua,20:00-
etan elizan; (Errekako
dantzariak,EduardoAl-
mandoz eta Agorreta
Musika eskolako ikas-

leen laguntzaz).
Abenduaren 20an:

BurrunbaetaOstatuek:
11.00etanhaurrendako
jokuak.16:30ean:Con-
quistour Errebantxa
(Baztan/Bidasoa,Olite,
Konkistadore ohiak eta
Doneztebekotaldea)es-
kolako frontoian. Arra-
tsaldean Oharkabe tal-
deaeta luntxaSantaLu-
zia plazan. Irriak Barra-
barra Antzerki taldeak:
18:00etan zineanCas-
canueces,Olentzeroeta
Basajaun haurrentzat
eta La cena deNavidad
helduentzat.

Abenduaren 24an:
Errekak: Saioara men-
di irteera. 17:30ean
Olentzeroarenetorrera:
udala, herrikodantzari-
ak, musikariak eta he-
rritarrek lagunduta.

Abenduaren 26an:
Elizak. San Esteban
egunekomezaetaUda-
lak luntxa. Erreka eta
Mendaur guraso elkar-
teek: elkartasuneko zi-
ne emanaldiak.

Abenduaren 27an:
Doneztebarrak Merka-
tari eta Zerbitzu Elkar-

teak: “Kriston zozketa”
Santa Luzia plazan,
5,30etan

Abenduaren 28an:
Doneztebeko Elizak:
Meza eta “Recreo de
Elizondo”banda.Atsal-
deanPailazoakeskole-
tako frontoian.

Abenduaren30ean:
ErrekaetaMendaurgu-
raso elkarteek: eskulan
tailerra liburutegian.

Abenduaren 31n:
Er rekak : Go i zeko
7,30etan Mendaurrera
mendi irteera atsalde-
an, 6,00etan IX San Sil-
bestre Doneztebarra.

Abenduaren27,28,
31etaurtarrilaren3eta
4an: DoneztebeFutbol
Taldeak: IV. Eguberrie-
tako Futnol 7 Torneoa.

Urtarrilaren 1ean:
10:30ean “Urte Berri-
berri” haurrak karrikaz
karrika ibiliko dira.

Urtarrilaren 5ean:
“Errege Kabalgata”.

EKITALDIAK � HILABETE OSOAN

Ekitaldiz betea
dakar zakua
Olentzerok

DONEZTEBE

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Saioara eta Mendaurrera igoz akituko dute urtea Errekako mendi taldekoek.

Ba al zenekien
Abenduaren 13an ospatuko den Santa Luzia
egunekoospakizuneanUdalakUrrezko Tita-
rea Blanca Bañares jostunari emanen diola
goizeko 11etakomezan. Goiz osoan eliz ata-
rian 13 eskulangileen erakusketa egonen da.

?

TTIPI-TTAPA
Mendi Abesbatzak Donostiako Udaleko Txis-

tulari Taldearekin batera antolatu ohi duen Egu-
berrietako kontzertua berezia izanen da aurten.
Alde batetik, Txistulari Aldizkariaren azken aleak,
hainbat herrietakodantzakbildu eta argitaratudi-
tu: Trapatan eta Banderaren dantzak. JagobaAs-
tiazaranek armonizatu ere egin ditu. Txistu banda
tradizionalaren formatuan jo ahal izanen dira, eta
moldaketa horiek estrainekoz entzunen dira kon-
tzertuan. Errekako dantzariak eta bandera dan-
tzatuko duen Eduardo Almandoz ere ariko dira.
Bertzalde,JoseIgnazioAnsorenak,MendiAbesba-
tzari eskainitako bi bilantziko konposatu ditu eta
lehen aldiz adituko dira. Agorreta Musika Eskola-
ko hainbat ikaslek abesten zein instrumentuak jo-
tzen ere parte hartuko dute. Itziar Irigoienen la-
guntza ere eskertu nahi izan dute antolatzaileek.

ABENDUAREN 19AN

Eguberrietako kontzertu berezia
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Erdiak baino
gehixeagoak
(594) ez du
langabezia
prestaziorik
kobratzen

TTIPI-TTAPA
1.185 lagun zeuden

Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izen emanak
azaro hondarrean, urri-
an baino 29 gehiago
(%2,51ko igoera). Na-
farroaosoan%1,04 igo
da langabezia azaroan,
beraz, eskualdean ba-
nazbertzekoabainoge-

hiago igo da.
Azaroan500kontra-

tu egin ziren Donezte-
bekoEnpleguBulegoa-
ren bitartez, horietatik
50bakarrikmugagabe-
ak.
Adinaetasexuarida-

gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
566 lagun daude lang-
abezian,urrianbaino26
gehiago. Adin tarte ho-
rretakoemakumeenar-
tean ere urrian baino
langabetu bat gehiago
dago,500langabetude-
nera. 25 urtez beheiti-
ko gizasemeen artean
70 langabetu daude,
urrian baino 3 gehiago.

Adin tarte horretako
emakumeen artean 3
guttiagodaude lanikga-
be, 49 denera.
Zerbitzuenarloakse-

gitzen du langabe ge-
hien izaten, eta azaro-
an gainera 38 gehiago
pilatuditu,762tik800ra
pasatuz. Industria arlo-

an langabetu bat gu-
ttiago dago, 167 dene-
ra. Eraikuntzan, bortz
langabetuguttiagodau-
de, 122 guztira. Neka-
zaritzan langabetu ko-
purua mantentzen da,
26 lagun, eta aitzinetik
lanik egin ez dutenen
artean 70 lagun daude

langabezian,urrianbai-
no 3 guttiago.
Azken hilabeteetan

bezala, azaroanerege-
hiago dira langabezia-
prestaziorik kobratzen
ez dutenak (594 lan-
gabetu,%50,13)kobra-
tzendutenakbaino (591
langabetu, %49,87).

GIZARTEA

GIZARTEA � URRIAN BAINO 29 GEHIAGO

Eskualdeko
1.185 lagun
zeuden lanik
gabe azaro
hondarrean

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2014ko azaroa

Herria
Populazioa

2013
Lanik gabe

guztira
Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?

EZ BAI
ARANO 120 7 2 5
ARANTZA 634 19 8 11
ARESO 271 9 5 4
BAZTAN 7.974 310 159 151
BEINTZA-LABAIEN 240 11 3 8
BERA 3.829 165 75 90
BERTIZARANA 614 40 21 19
DONAMARIA 437 11 9 4
DONEZTEBE 1.681 101 64 37
ELGORRIAGA 225 14 6 8
ERATSUN 159 10 5 5
ETXALAR 829 24 11 13
EZKURRA 151 8 3 5
GOIZUETA 763 44 24 20
IGANTZI 627 12 3 9
ITUREN 513 34 18 16
LEITZA 2.889 155 71 84
LESAKA 2.784 122 62 60
OIZ 144 6 2 4
SALDIAS 114 7 3 4
SUNBILLA 627 32 19 13
URDAZUBI 380 8 2 6
URROZ 181 4 3 1
ZUBIETA 316 18 8 10
ZUGARRAMURDI 220 12 8 4
Denetara 26.722 1.185 (%50,13) 594 (%49,87) 591
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Ia 200 lagun
bildu ziren
Doneztebeko
eskolako
bidegurutzean

Marga ERDOZAIN
Nazioarteko Gene-

ro Indarkeriarenkontra-
ko egunak Malerrekan
argazki polita utzi zuen
azaroaren 25ean, Do-
neztebeko eskoletako
bidegurutzean ia200 la-
gunek ozenki indarkeri
hori salatu baitzuten.
Azpimarratu behar da
DBHko ikasle guziak
aterazirelabilkurahorre-

tara Mendaur institutu-
ko irakasleek lagundu-
ta. Bilkuraz gain, eta
egun honetatik harata-
go joanda,aipatubehar
da ikasgeletan gai hau
sakonki landudela.Pan-
kartarengibelean,egun
horretarako lilazmargo-
tutako esku erraldoiak
zeramazkiten ikasleak,
herritar xumeak baita
ordezkaripolitikoakere.
Denak argazki esangu-
ratsuaren atzean baina
egunero lana egin be-
hardelaaldarrikatuz.Ai-
patu behar da anto-
latzaileak,Mankomuni-
tatekoGizarteZerbitzu-
ak, lanhandiaegin zue-

la denabikain ateratze-
ko:pankartaeginez,es-
ku lila txikiaz eginez
(ikasleguzieibanaopa-
ritu zitzaien sudaderan
zintzilikatzeko). Bilkura
musikaz alaituta egon
zen eta akitzeko gaz-
tetxoeketabertaratuzi-
renek txalo zaparrada
handi bat jo zuten. Zer-
tarako?ozenkigizartea-
rierratekogenero indar-
keria edo beste erata-
ko indarkeria gaitzetsi
egin behar dela.

ELKARLANA
Gizarte Zerbitzuen

Mankomunitateak, es-
kolak eta gurasoek el-

karlan estua daramate
indarkeriaren kontrako
jarrerak nola saihestu
eta gai hau nola landu
behar den zehazteko.
Zoritxarrez, azken urte
hauetan jarreraxenofo-
boak,arrazistak, intole-
ranteak,matxistakarea-
gotzean ari dira gure
ume eta gaztetxoen ar-
tean. Tolerantzia zero
eta familia, gizartea eta

eskolaren arteko elkar-
lana beharrezkotzat jo-
tzen da. Elkarlan ho-
nen ondorioz ekimen
gehiago gauzatuko di-
rahemendikaurrera:bil-
kurak,hitzaldiak, tutore-
tzak… gaia gizarteratu
behar da eta gaztetik
landubeharda,guregi-
zartearenetorkizunaren
hazia gure semeengan
erein behar baitugu.

EKITALDIAK � AZAROAREN 25EAN

Genero
indarkeriaren
kontrako egun
jendetsua

MALERREKA

ARGAZKIA: LEIRE AMOROS

Euskaraz bizi nahi dut lasterketa arrakastatsua suertatu zen
140 lagunek parte hartu zuten abenduaren 3an Euskaraz bizi nahi dut lasterke-
tan. Giro ederrean burutu zen lasterkaldia, jai giroan, musika, abestiak... Antola-
kuntza ere bikain, bokatak, edaria, diplomak eta sarien zozketa ere egin zen.Mun-
diala izan da aurtengoa eta iaz baino 25 lagun gehiago atera ziren. Arratsaldeko
bertso saioa ere hagitz ongi atera zen.

Ba al zenekien
Abenduaren 3an Donezteben bertso saio
mundiala burutu zela. Sustrai Colina, Eneko
Lazkoz eta Ander Fuentes Itturrikmajo kan-
tatuzuten,AlaitzRekondogai-jartzailea izan-
da.

?

TTIPI-TTAPA
Erreka eta Mendaur guraso elkarte-

ek Eguberrietan zine emanaldi berezia
antolatu dute, Araitz, Ixone eta Unai
umetxoei laguntzeko. Bilboko hiru anai-
arreba hauek Sanfilippo sindromea du-
te. Gaitz hau degeneratiboa da, alzhei-
mer infantila, eta bizi itxaropen laburra
dute. Euskal Herrian 6 gaixo daude eta

hiru familia honetan. Elkartasuna eta la-
guntza eskatzen da ikerketa abiarazte-
ko, gaitz honi aurre egiteko irtenbide ba-
karra baita. Araitz, Ixone eta Unairen fa-
miliarekin bat eginda, abenduaren 26an
bildutakodirua familiari emanenzaio.Be-
raz, egun horretan norberak jarriko dio
prezioa zineko sarrerari, euro bat, bi,
bost… ahal duena. Kutxabankeko zen-

baki bat eman dute nahi duenak lagun
dezan: 20950028809113398726.
Ekimenhonetaz gain, aipatubehar da

Mendaur institutuanerebertze keinupo-
lit bat egin behar dutela ikasleek. Aben-
duaren 19an jostailu bilketa eginen dute
bertakoGizarteZerbitzukobeharrakase-
tzeko.Egunhorretan ikasleek trukeanoi-
narritutako azoka ere burutuko dute.
Hezkuntza komunitatetik familia guziei
eskerrakemannahi zaizkieekimenhaue-
tan parte hartzeagatik; baita elikagi ban-
kurako zinean bildutako kopuruagatik
ere (15 kaxa handi lortu baitira).

ABENDUAREN 26AN

Elkartasuneko zine emanaldia Sanfilippo
Sindromea duten Bilboko hiru anai-arreben alde

ARGAZKIA: M. ERDOZAIN
DBHko ikasle guztiak izan ziren elkarretaratzean.



ttipi-ttapa | 628 zk.

2014.12.11 HERRIZ HERRI | 21

Abenduko
ospakizunak
hasteko opil
jatea prestatu
zuen Guratso
Elkarteak

Mattin LARRALDE
Zorroilo elkarteako

urteko besta izan zen
azaroaren22an.Goizez
txetel lehiaketaeginzen

eta jendedexentebildu
zen.Sailkapenean,mu-
tiletan Iñigosuertatuzen
irabazleetabigarrenRu-
ben; nesketan, Nerea
izan zen abilena eta bi-
garrenOlaia.Haurretan,
Josu garaile. Ordubie-
tan bazkaria izan zuten
etabertara 35bat lagun
hurbildu ziren. Bazka-
londoan, bingoaren
txanda izanzenetamu-
sika eta giro ederrean
pasatu zuten arratsal-

dea.Horrekinkonforme
ez eta eguna ongi aki-
tzeko afaria izan zuten.
Lerro hauen bidez, zo-
rionakZorroiloelkartea-
ri besta egun polita ja-
rri zutelakoz herrian.

Opil jatea
Abenduahasi eta le-

henengo aste bukae-
ran, urtero bezala, opil
jateaplantatu zuenGu-
raso Elkarteak. Hemen
ere jende ugari bildu-

zen. Ekitaldi hau aperi-
tibo ttiki bat da, ondo-
tik egun potolo gehie-
go izanendirelako.Bai-
na dena bere tenorean.
Hilabetehonetan ilusioa
bizirik dago.

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 22AN

Zorroilo
elkartearen
eguna giro onean
ospatu zuten

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Zorroilo elkartearen txetel lehiaketan parte hartu zutenetako batzuk.
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Olentzerori
eskutitza eta
kantuak,
eskolako
ikuskizuna…

TTIPI-TTAPA
Eguberriak gainean

dauzkagu. Haurrak hor
dabiltzaOlentzerori es-
kutitza idazten eta no-
la ez, eskolako azken
eguneko ikuskizuna
prestatzen. Baita Egu-
berri bezperan, herriari
itzulia emanez, alaituz
eta goxatuz kantuan
ateratzekoprestaketan
ere. Hain zuzen, arra-
tsalde hasieran herriari
itzulia ematen diote bai
Iturengo,baitaAurtizko
haurrek ere Gaboneta-
ko kantak kantatuz. Ilu-
nabaraldera,azkeneko
urteetan Olentzeroren
bixita izaten da Iture-
nen. Bere astoarekin
etortzen da, joaldunek

lagunduaeta jaiotzabi-
zidun bat ere irudika-
tzen dute.
Urte zaharrekogaua

eta urte berriko lehen
eguna ere ederki ospa-
tzen da, baina ospaki-
zun handiena Errege
Bezperan izaten da:
Joare soinuak nagusi
arratsaldetikgoizekoor-
du ttikiak arte!! Haurrak
arratsaldean Iturenen
eta Aurtitzen ibiliko di-
ra eta gauean bai Iture-
nen baita Aurtitzen ere
afari baten inguruan el-
kartu ondotik, Errege
Magoei ongi etorria
emateko joare soinuak
izanen dira kaleetan.
Iñauterietanbezala,Aur-
titz, Ituren eta Zubieta,
hiruherriakelkartukodi-
tuzte.Gazte ,heldu,mu-
til eta nesken eskutik
izanen dira joaldunak.
Etanoski, joaresoinuez
gain bai Ituren eta bai-
ta Aurtitzen ere juerga
polita izanen da!

Alazne Mariano
Izeta finalean
Azaroan ospatu zen

Mariano Izeta txapelke-
tan herriko bi bertsola-
ri aritu ziren,AlazneUn-
txalo eta Iker Goroste-
rrazu. Hagitz saio poli-
taeginzutenetaAlazne
Untxalo Elizondoko fi-
nalerako ere sailkatu
zen. Bosgarren postua
lortu zuen, Saioa Alkai-
za txapeldun suertatu
zensaioan.Orain,agur-
rean esan zuen bezala
Nafarroako bertso txa-
pelketa prestatzen bu-
rubelarri hasiko da, se-
guruenikEgoitzeta Iker
Gorosterrazuanaiakbe-
zala.

Santo Tomasak
Abarun ostatuan
Joan den urtean le-

henbiziko aldiz ospatu
zen Abarun ostatuan
Santo Tomasen besta.

Bingoa, karaokea eta
nola ez besta izan zen.
Aurtengoan ere ospa-
tuko da abenduaren
20an eta musika, txis-
torraetagiroaparta iza-
nen dute. Animatu!

OSPAKIZUNAK � EGUN BEREZIAK DATOZ

Eguberrietako
ospakizunak
prestatzen ari
dira haurrak

ITUREN

ARGAZKIAK: IRUNE BAZTERRIKA

Porc D’Or saria herrira
XXI. edizioa izan du Porc d´Or sariak. Estatu osoko zerri haztegiak saritzen di-
tuzte Lleidako lehiaketa honetan. Nafarroa hirugarren postuan geratu da, bortz
granja saritu baitituzte (bi urre, bat zilarra eta bi brontzezkoak). Bortz granja
hauetatik bat herrikoa genuen, hain zuzen Ameztiko Ixidro Bazterrikaren gran-
ja. Brontzezko saria etxeratu zuen honek. Ez da lehen aldia sariketa hauetan
parte hartu eta saria lortzen duela. Zorionak!

UTZITAKO ARGAZKIA

Diario de Navarra BTT Openeko azken proban bigarren izan
zen Javier Sein Lizarran.
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Angel
Mariezkurrena
antolatzaileari
ttuntturroa
eman zioten eta
Marcos
Juanikorena
joaldun
beteranoari
oroigarri berezia

Fermin ETXEKOLONEA
Angel Mariezkurre-

nareneskutik joatendi-
ra herriko joaldunak
DantxarinekoKantuZa-
harrenEgunera.Lehen-
bizi harrera egiten die-
te bazkaltiarrei eta ge-
robestesaiobaterees-
kaintzendutebazkalon-
doan.
Azaroaren29anegin

zen Kantu Zaharren

Eguneko aurtengo edi-
zioan, Joaldunek ttun-
tturroa eman zioten
Angel Mariezkurrenari,
eskerrak emanaz eus-
kal kulturaren fiestapo-
lit hauetan pare hartze-
koaukeraemateagatik.
Irteera hori aprobe-

txatuz, Marcos Juani-
korenari ere eskerrak
eman zizkioten joaldu-
nek, sorpresa ederra
emanez. 76 urte ditu
Juanikorenak eta beti
bere borondatea eta
prestutasuna erakutsi
du joaldun ateratzeko
eta parte hartzeko. Li-
buruxkabatoparituzio-
ten,berebizitzaeta ibil-
bidea aipatzen dituen
AitorMendiluzerenber-
tsoekin.TomasElizalde
joaldunaren eskutik ja-
so zuen oparia. 160 bat
l agun b i l du z i ren
Dantxarinean eta egun
ederra pasatu zuten.

Jaiotza
AnukErregerenaLei-

zeaga jaiodaazaroaren
23an.Ongietorriazubie-
tar berri bateri eta zo-
rionak Arrate eta Aratz

gurasoei eta Txelo eta
Jon amatxi eta atau-
txiri.

Olentzero
Olentzerori ongieto-

rria egiteko prestatzen

ari da Txitxillo elkartea.
Bilerabateginaduteeta
urteroko ekitaldiak lo-
tzen joanendira, poliki-
poliki. Herriko umeak
ere ilusioz espero dute
egun hania.

ZUBIETA

GIZARTEA � AZAROAREN 29AN DANTXARINEAN

Joaldunek
bi lagun omendu
dituzte Kantu
Zaharren
Egunean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Joaldunek Mariezkurrenari ttuntturroa ematen eta Juanikorena emandako oparia.
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EZKURRA

GIZARTEA � DEMOGRAFIA DATU GEHIAGO

Gizasemeen
kopuruak
emakumeena
bikoizten du
gaur egun
Erroldatutako
171
bizilagunetatik
57 kanpoan bizi
dira

Fernando ETXEBERRIA
Herriarenetorkizuna-

ri buruzko datu gehia-
go emateko, artxibora
jo eta emaitza interes-
garriak topa daitezke.
Gaur egun 171 bizila-
gundaudeherrianerrol-
datuaketahorietatik114

gizasemeak dira eta 57
emakumeak.Besteda-
tu interesgarria: errol-
datutako 171 lagun ho-
rietatik 57 kanpoan bi-
zi dira, beraz, 114 dira
egiazko bizilagunak.
Adinari dagokionez,

herria zahartzen ari da
eta horren erakusgarri,
50 urtetik gorakoak 68
bizilagun direla, 60 ur-
tetik gorakok 47. 20 ur-
tetik beherako 14 nes-
ka-mutil besterik ez
daude. Kopuru ezkor
hauek ikusita,bizilagun

ezkor batek zera zioen:
beharbada Ezkurrako
bizilagunak desagertu

egingo dira, baina ez
herria, etxe berriak egi-
ten eta zaharrak zahar-

berritzen ari direnez, ez
baitute utziko hauek
erortzen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxeberriatarren bilkura
Herriko hainbat familiek anaitasun bilkurak egiten dituzte urtean behin, elka-
rren berri izateko eta harremanari eusteko. Horixe da Etxeberriatarren kasua,
Hendaian bildu baitziren Cruz anai zaharrenaren (78 urte) eta honen emazte
Ceciliaren etxean. Bazkari ederra izan zuten eta bazkalondoa ederragoa. Be-
deratzi anai-arrebetatik bi hil egin ziren, horietako bat jaio eta hilabete batzue-
tara. Bizirik dauden guztiak erretiratuak daude, bere garaian unibertsitateko
irakasle, erizain, taxista, administrari, etxekoandre eta beste lanetan aritu on-
dotik. Gaur egun anai bakarra bizi da Ezkurran, hiru Iruñean, bat Donostian eta
bi Hendaian.

BEINTZA-LABAIEN

GIZARTEA � IAZ BEZALAXE

Californiatik
sorterrira itzuli
eta lagunekin
elkartu dira
Jose Telletxea
eta Bitor
Albistur
labaiendarrak

Arantxa ITURRALDE
JoseTelletxeaetaBi-

tor Albistur Labainda-
rrak Californiatik sorte-
rrira itzulidira.Joseegun
batzuk igarotzera etorri
da, Bitorrek aldiz, bi hi-

labete pasatu ditu. Jo-
an den urtean ere elka-
rrekin tokatu ziren he-
rrian.Aitzakiparegabea
izan da herriko ostatu-

an afari ederra egiteko
elkarte eta lagun arte-
an. Afal ostea Anjel Es-
tangak bere esku soi-
nuarekin girotu zuen

hainbatkantu joaz.Goi-
zalderabukatuzenbes-
ta. Ea datorren urtean
aukera izatendenberri-
roelkartuahal izateko!!!

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Jose Telletxea eta Bitor Albistur, Ameriketatik sorterrira bueltan, lagunekin mahai inguruan.
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GEHIGARRIKO
LEHENBIZIKOA



500 lagun bildu
ziren herri
bazkarian eta
eskulangileek
eskolako
frontoian
erakutsi
zituzten
beraien lanak

TTIPI-TTAPA
Euriaren eraginez,

eskulangileen produk-
tu gehienak eskolako
frontoira eraman behar
izan zituzten, baina ha-
leregirobikaina izanzen
azaroaren29anXI.Azin-
da Feria Egunean. 500
bat lagunbilduzirenhe-

rribazkarian.Bezperan,
Oskar Estangak Erri-
matuz garenera arri-
matuz emankizuna es-
kaini zuen ganbaran.
Azienda, artisau eta

nekazaritza produktu-
enpostuak ikusgai izan
ziren larunbatean.Azin-
deidagokienez,betizu-
ak, astoak, zaldikoak,
oiloak, indioilarrak, ar-
diak, umatu berri zen
zerrama zerrikumee-
kin… ikusteko modua
izan zen. Eskulangileei
dagokienez, Belakoren
joareek edo Luis Elize-
giren zaharberritutako
motoak ikusmina piztu
zuten. Yandeneko ata-
riandolareaprestatueta
sagardoaegitenerakus-
taldia ereeskaini zuten.

Gainera,aipatzekoada,
Luis Ignacio Lujanbio
Etxeberriak garai bate-
an sifoia eta gaseosa
egiteko erabiltzen zuen
tresneriaaterazuelapla-
zaraetabere funtziona-
menduaerakutsi zuela.

Horretaz gain, barazki-
ak, taloak eta baserrie-
tako beste hainbeste
produktu plazaratu zi-
tuzten herritarrek. Sa-
ralegitargazteekaizko-
ra erakustaldia berezia
eskaini zuten, enborrak

altueranaizkorarekineta
aitzurrarekineremoztuz.
Herri bazkarian, berriz,
500 bat lagun bildu zi-
rengiroederreanetaon-
dotik, ohikoa denez,
zerriarenpuskakzozke-
tatu zituzten.
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GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 29AN

Euriak ez zuen
zapuztu Azinda
Feriako giroa

UTZITAKO ARGAZKIA

Insignis pinuaren garaikideen bilkura
Duela 50 bat urte sartu zen lehen aldiz insignis pinua Goizueta eta inguruko
mendietan. Baina gaur egun, gaitza dela eta, debekatua dago pisu klase hau
landatzea eta hortaz, nolabait Insignis pinuaren garaia edo zikloa bukatu dela
eta, bilkura egin zuten azaroaren 14an Umore Ona elkartean urte hauetan oi-
hangintza lan hauekin zer ikusia izan dutenetako batzuk. Urte hauetako In-
gurumeneko ordezkariak, mendizainak, mendi langileak, udal langileak, alka-
teak, zinegotziak eta beste laguntzaileak bildu ziren mahaiaren inguruan.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Dolarea Yandeneko atarian, ardiak zubi haundian eta eskulangileak eskolako frontoian.

Auzolana Alkainzuriainen
Udalak beste auzolan bat deitu du, akldi hone-
tan Alkaizuriaingo errepidea garbitzeko. Aben-
duaren 14an, igandean 08:30ean gelditu dira.

Umore Onako bazkideen bazkaria
Abenduaren 13an eginen dute Umore Onako
bazkideek Eguberrietako bazkaria. Arantxa Es-
kuderok, arrain zopa, legatza eta solomilloa pre-
statuko du. Orain arte doan izan dute bazkaria,
baina aurten 10euro ordaindu beharko dute.

Abesbatzaren kontzertua eta afaria
Umore Ona Abesbatzak urte bukaerako kontzer-
tua eskainiko du abenduaren 19an, 19:45ean eli-
zan. Gero, afaria izanen dute elkartean.

Eskolako frontoiko sarbidea
Eskolako frontoirakosarbideaetaateratzeaerraz-
teko, frontisaren ondoan atea egin da eta berta-
ra heltzeko aldapatxo bat egin dute kanpoko al-
detik. Orain artean, frontoira sartzeko eskailerak
erabili behar ziren eta hemendik aurrera, mugi-
kortasuna murriztua edo beste zailtasunen bat
dutenek eskuragarriago izanen dute sartzea.

� FLASH
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Elizondoko
ikastetxe
publikoak eta
Lanbide
Eskolak eta
Lesakako Irain
eskolak

TTIPI-TTAPA
BikaintasunarenNa-

farroako Fundazioak
EFQM ebaluazio sako-
napasaondoren,Bika-
intasunarekikokonpro-
misoaren ziurtagiria
eman die Nafarroako
zenbait ikastetxeri. Tar-
tean, eskualdeko hiru
ikastetxek jaso zuten
ziurtagiria azaroaren
27anBarañaingoAudi-
torium-ean:Elizondoko
San Francisco Javier
ikastetxe publikoak eta
LanbideEskolaketaLe-
sakako IrainEskolaPu-
blikoak.
Aipatutako aitorpe-

na lortu ahal izateko
ikastetxeek EFQM ere-
duarenaraberaeginda-
kodiagnosiapasatube-
har izan zuten eta ziur-
tagiri hau lortzeagatik,
NafarroakoGobernuko
Hezkuntza Departa-
mentuakkonpromezua-
renzigiluaereemandie.
Elizondoko ikastetxe

publikoaren izenean,
Isabel Ibarrola zuzen-
dariak eta Ane Gazte-
lumendi idazkariak ja-
so zuten ziurtagiria eta
Iraineskolapublikoaren
izenean,LourdesMazi-
zior zuzendariak eta
Edurne Aranburu ira-
kasleak.

GIZARTEA

IRAKASKUNTZA � AZAROAREN 27AN BARAÑAINEN

Bikaintasunarekin
Konpromisoaren
aitorpena jaso dute
hiru ikastetxek

UTZITAKO ARGAZKIA

Lesakako Irain
eskola pu-
blikoko Lourdes
Mazizior eta
Edurne
Aranburu,
ziurtagiria
jasotzerakoan.
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LEITZA

Kartel,
pankarta,
pintaden...
inguruko
kudeaketa
nolakoa izan
behar den
erabakitzeko

JM BARRIOLA
Zer da Leitzako pa-

retekkontatzendigute-
na? Nola kontatzen di-
gute? Nori kontatzen
diote? Pankartak, kar-
telak, pintadak, mura-
lak… bitarteko ugari
daudeeskura gure her-
rian sortzen diren dina-
mika eta mezu mordoa
transmititzeko.
Gai honen inguruan

Leitzan iritzi eta behar
desberdinak daudela
kontziente izanda her-
ritarronartekosolasgu-
nea antolatu nahi dute,
herri komunikatiboago
eta erosoago baterako
gogoeta egiten haste-
ko.
Zapore bixiarekin

has teko abendua-
ren12an arratsaldeko
19.00etan udaletxean
hitzaldia antolatu dute
komunikazioaren ing-
uruko lehenengo go-
goeta egiten hasteko.
Hiru lagun izangodi-

ra hizlari. Leitzako udal
ordezkariek Leitzako
hormek esaten digute-
naren inguruko ikuspe-
gi desberdinak aur-
keztukodituztezer,non
eta nola egiten diren.
Iker Casanova idazlea,
Euskal Herriko historia
politikoankalekokomu-
nikazioak izandakogar-

rantziazmintzatukoda.
Markel Ormazabal her-
ri mugimenduko kidea,
kale komunikaziorako
aukerak (berriaketaza-
harrak)ezagutzekoikus-
pegia zabaltzen lagun-
dukodu.Urtarrileanze-
har ere 3 saio ireki
egingo ditutze gai ho-
nen inguruan dauden
behareta ikuspegides-
berdinak mahai gaine-
an jarri etagogoetaegi-
teko.Hurrengoakurtar-
rilaren 9an Nolakoa da
Leitzako, zer-nork-nola
komunikatzenduguka-
leetan? Ikuspegi des-
berdinak mahaigaine-
ratu. Urtarrilaren 16an
Iritzi desberdinen arte-
ko elkar ulertzeaz.

Errigora
arrakastatsua
Herrigora ekimenak

arrakasta izan du aur-
ten ere. Lehengo urtea
izan zen lenengo aldia
etaeskariahaundia izan
zen. Aurten bigarrenez
antolatu dute “Nafar
egoaldeko uzta,euska-
rari puzka “ lelopean
kanpaina eta Leitzan
100saskieskatuetaza-
baldudira.Erribera ingu-
ruko produktuak osa-
tzendutesaskia, ekoiz-
leekin zuzenean egiten
da harremana, produk-
tu ekologikoak eta bal-
dintzaegokietaneginak
eta auzolan erraldoia-
ren bitartez banatzen
da. Gero, irabaziaren
%25nafarrokoHegoal-
deko euskarari lagun-
tzeko izaten da, aurten
1250 euroko uzta jaso
da gure herrian.
Suegur loteakbana-

tu dituzte.

Bigarren urtez Uda-
lak martxan jarri zuen
etxeetara eramateko
serbitzua eta Alzuri
enpresak hartu zuen
egin behar hori. Aurten
beranduagoegin daba-
naketa . Udako lanke-
takpilatueginzirenegu-
raldi txarra zela medio
etabasolariakgainezka
ibili dira, baino azkene-
anbanatudiraetxeetan
egur loteak.Eskaerago-
rantzeginduguztira212
egur lote eskatu dute
herritarrak. Guztira 166
etxetaraino eraman di-
ra,20kargalekuanezar-
ri zirenetabeste28nor-
berak ateratzekomen-
dian utzi ziren horrela
eskatutaetaveste4ga-
itzegurramoduaneman
dira.Egur lotea bakoit-
za 5 tonakoa izaten da.

Su egur loteak
banatu dituzte
Bigarren urtez Uda-

lak martxan jarri zuen
etxeetara su egur lote-
akeramatekozerbitzua
etaazkeneanbanatudi-
raetxeetanegur loteak.
Eskariak gorantz egin
du guztira 212 egur lo-
te eskatu dituzte herri-
tarrak. 166 etxetaraino
eraman dira, 20 karga-
lekuan ezarri ziren eta
beste 28 norberak ate-
ratzekomendianutzi zi-
ren horrela eskatuta.
Gainera, 4 gaitzegurra
moduan eman dira.
Egur lote bakoitza 5 to-
nakoa izaten da.

Sare sozialen
erabileraz hitzaldia
AmazabalGurasoEl-

karteak eta Leitza-Goi-
zueta-Areso-Aranoko
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateak guraso
eta irakasleei zuzendu-
tako hitzaldia antolatu
dute, Nola jartzen dira
harremanetan gure se-
me-alabak? da izenbu-
rua eta sare sozialetan
indarkeria saihesteko
helburua du. Abendua-
ren11n izanenda, oste-
gunean 16:00etat ik
18:00etara Institutuko
liburutegian. Susana
Manzanedoiza-
nen da hizlaria.

PARTE HARTZE PROZESUA � ABENDUAREN 12AN

Kale komunikazioaren inguruan
gogoeta egiteko gonbidapena

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

50 herritarrek eman zuten odola
Azaroaren 26an odola biltzen duen Adonako autobusa izan zen arratsalde oso-
an herriko plazan. 50 herritar hurbildu ziren odola ematea. Gutxigora behera
50-60 izaten dira aldiero odola ematen dutenak eta aldi honetan 139 herritar
deitu zituzten. Osasunbideko Nafarroko Odol eta Ehun Bankuak antolatzen du
bilketa. Herritarrek elkartasun keinu bat eginaz eskaintzen dute odola eta hos-
pitaletara, gaixoen beharrak hornitzeko bideratzen dute Adonakoek. Dirudie-
nez kopuru altua eta gaztea da gure inguruko odol-emaileena. Hiru edo lau hi-
labetetik behin etortzen dira odola hartzera eta odol motaren beharraren ara-
bera egiten dute deialdia, batzuei edo besteei deituz. Ondoren pintxoa eta
edaria eskeintzen diete odola eman dutenei.

Ba al zenekien
Kale edo bala… Balikebale! lehiaketa aben-
duaren 26an, 22:00etan eginen dela zinean.

?
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ARESO

Urteroko
ekitaldiek ez
dute hutsik
egingo

Juana Mari SAIZAR
Azaro bukaeran kul-

turaz blaitu ginen herri-
an. Mota guztietako
ekintzak eta ospakizu-
nak izan ziren eta esan
behar da batzuk beste-
ek baino arrakasta ge-
hiago izan dutela, ba-
karren batzuk akaso
eguraldi txarrakeragin-
da.Ostiral iluntzeanDa-
bidAnautenEuskararen
Kate hautsiak liburua-
ren eta ondorengo do-
kumentalaren aurkez-
pena oso ongi irten zen
eta baita segidan egin
zen udaletxeko goiko
solairuaren inagurazioa
ere.Elkarrizketa interes-
garriaksortuzirengaia-
ri lotutaetabadirudi jen-
dea gauza ber r i ak
martxan jartzeko prest
eta gogoarekin dagoe-
la.Eaburutzendireneta
haien berri urte berria-
rekin batera emateko
modua izaten dugun.
Larunbateanberriz, he-

rriko plazan eta herrian
barna egitekoak ziren
ekitaldi ugari, azkene-
an aterpean egin behar
izanziren.Besteakbes-
te goizean egindako
umeen jokuak eta mar-
gotze tailerraketaharri
tirasaioak. Iluntzeanba-
tukada taldeak herrian

barna zabaldu zituen
perkusiosoinuaketa ta-
lo goxoak jateko auke-
ra ere izan zen. Hau
idazterakoorduankon-
tuak ez zeuden eginak
baina jakitan da biltzen
den diru guztia Ziburu-
ko Kaskarotenea ikas-
tolari emango zaiola.

Azaroa atzean utzi eta
abendu erdialdera iri-
tsita,eguberrietakokon-
tuak ezin aipatu gabe
utzi. Aurten ere Olen-
tzero eta erregeen bisi-
ta eta eskolakohaurrak
kantuan entzuteko au-
kera izango dugu dato-
zen egunetan.

ARANO-GOIZUETA

Haurrentzako
tailerrak
abenduaren
28, 29 eta
30ean

TTIPI-TTAPA
Arano, Areso, Goi-

zuetako eta Leitzako
Euskara Zerbitzuak,
aurrekourteetakoohi-
turari eutsiz, gabone-
tan haurrentzako tai-
lerrakantolatuditu.Hi-
ru egunez eskainiko
dutezerbitzua,biegun
Goizuetan abendua-
ren 29 eta 31n eta bat
Aranon abenduaren
30ean.Goizeko10eta-
tik13:00etara,haurrek
primeran pasatzeko
aukera izanendute jo-
koetan jolastuz,esku-
lanak eginaz. Dindaia
Fundazioak kudeatu-
koditu tailerhauek.Al-
dez aurretik izena
ematea beharrezkoa
da eta egun bakoitze-
ko5euroordaindube-
harko dira. Goizueta-
ko eskolaren bitartez
eg inen da i zen -
ematea,bainakanpo-
anbizietaoporrakber-
tan pasatzen dituzten
umeekere izenaeman
ahalko dute. Beste
zenbait ekintzen arte-
an,erakusketabatere
egingo dute Aranon,
Arano etaGoizuetako
umeek Aranori buruz
eskolan egin dituzten
lanak bilduta.

KULTURA � OLENTZERO ETA ERREGEEN BISITAK IZANGO DIRA

Azaroko aste kulturala bukatuta
Eguberrien esperoan orain

UTZITAKO ARGAZKIAK

Haurrentzako tailerrak, batukada taldearen kalejira eta bazkaria izan ziren larunbateko
ekitaldietako batzuk.



38 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 628 zk.

2014.12.11

Heldu den
urteko
martxorako
antolatu duten
ekitaldia ere
aurkeztuko
dute
larunbatean

TTIPI-TTTAPA
Azkeneko zortzi ur-

teetan gazteluaren his-
toria lur azpitik aterat-
zen ibilki da Amaiurko
herria, Aranzadi Zient-
zia Elkartearekin bate-
ra, Baztango udala na-
hiz Udalbide zein Udal-
bitzaren laguntzarekin.
Aurten, berreskura-

pen bide horretan pau-
so handia eman dute,
bertako bisita gidatuak
antolatu eta bisitarien
segurtasunabermatze-
ko eraiki den pasabide
itxurosoarekin.
Ondorioz,etaaurten-

go lanei akabila on bat
emateko,gaztelukopa-
sabidearen bizker be-
sta antolatu dute aben-
duaren 13rako. Bertan,
ekitaldi ttiki eta anaiar-

teko bazkari batez ga-
in, heldu den urteko
martxoanherrianospa-
tu nahi duten ekitaldia-
renaurkezpenaburutu-
ko da. Aipatu ekitaldia,
Baztango Udala, Udal-
bitza,AranzadiZientzia
Elkartea eta Amaiurko
herriaren artean anto-
latzen dabiltza.
Larunbateko bizker

bestarenegitarauarida-
gokionez,11:00etanka-
lejira abiatuko da herri-
ko plazatik; 11:30ean
prentsa agerraldia egi-
nenda, orain arteko lan
ibilbidea eta etorkizu-
nerako proiekzioa eta
martxoko ekitaldiaren
aurkezpena eginez.
12:00etan bertsolariak
ariko dira eta ondotik,
bisitagidatuak.14:00e-
tan bazkaria izanen da
Gazteluelkartean (Txar-
telak salgai Gaztelu
ostatuan, 20 eurotan).

Oinez desfilea eta
aurkezpena
Ehunka lagun bildu

zirenazaroaren29anEli-
zondokoLuraretoanan-
tolaturiko 2015eko Na-
farroaOinezareneskual-

de mailako aurkezpen
ekitaldira.
Baztan Ikastolako

zuzendari Iosune Orte-
gaketa lehendakariEle-
na Zabaletak hitza har-
tuzuten. Ikastolarenhis-
toriaren metafora gisa-
ra, ipuin eder bat kon-
tatuzuen Ikastolakozu-
zendari eta Haur Hez-
kuntzakoandereñode-
nak. Ikastolaren histo-
ria, ipuinean,zuhaitzba-
ten landaketa,sortzeeta
haztearekin irudikatua
zuen.
Ondotik, 33 urte eta

gero heldu den urtean
Baztaneneginendenbi-

garren Nafarroa Oine-
zaren helburuak azaldu
zituen Ikastolako lehen-
dakariak.
2015eko Nafarroa

Oinezaren logoa eta le-
loaaurkeztendituenbi-
deoaereerakutsi zuten.
Hautatutakoleloa,Ham-
abortz, ama bat da eta
ikurra, hamabortz pun-
tuezkoloreztaturikooin
bat. Leloa nahiz logoa
gauzatzeko prozesua
ikusi ahal izan zen bi-
deoan.
Ekitaldiaren azken

zatian, ehundik gora
ikaslek,guratsok,ama-
txik, ikasle ohik eta ki-

rolarik parte hartu zu-
tenOinezekoarropaeta
osagarriendesfilekolo-
retsuan. Batzuk desfi-
latzen eta bertzeak ko-
reografia ederrak era-
kusten… Bakoitzak
ederkigauzatuzuenbe-
re zeregina.
Desfilea akitzeko, 6.

mailako ikasleek,hama-
bortz oin kontu zituzten
ibilgunearen erdian, le-
loa irudikatuz. Akabai-
labereziaeta zirraraga-
rria izan zuendesfileak,
tirolinabatetik jautsizai-
ta bat eta bere alaba
agertu baitziren logoa
eskuetan.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 13AN

Amaiurko
Gazteluko
pasabidearen
bizker besta
eginen dute

TTIPI-TTAPA
Gora herrien erresitentzia, Don-

basetik ez dira pasako! goiburupe-
an, Donbasserkin elkartasun aste-
burua antolatu dute abenduaren 12
eta 13an Askapenak eta Ernaik.
Ortziral arratseko 8etan Masac-

re en Kiev bideo emanaldia eskai-
niko dute Erratzuko lixutegian.

Larunbat goizeko 11etan Trebi-
ñori buruzko hitzaldia eskainiko du
Argiako kazetari batek Elizondoko
Arizkunenean. 12:00etan elkarreta-
ratzeaeginendaElizondokoplazan.
Ekitaldiakakitzeko, bazkari begeta-
rianoa eginen da Aise elkartean (6
euro). Bazkarirako izen ematea:
askapena.baztan@gmail.com

ABENDUAREN 12 ETA 13AN

Donbassekin elkartasun asteburua antolatu
dute Askapena eta Ernaik

UTZITAKO ARGAZKIA

Seigarren mailako ikasleek hamabortz oin kontu zituzten, leloa irudikatuz.
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65 urtetik
goitikoek eta
pentsionistek
bertze helduek
bezala
ordainduko
dute

TTIPI-TTAPA
Giltxaurdi Udal kirol

Instalazioko2015ko ta-
rifasistemaberriaonar-
tu du Udalak. Bi alda-
keta azpimagarri dau-
de. Alde batetik 65 ur-
te goitiko eta pentsio-
nisten maila desager-
tzen dela eta edozein
heldu bezala kontside-
ratuko dituzte. Baina,
bertze aldetik, hobari

berri bat onartu dute,
Baztanen erroldatuta
dauden urteko abona-
tu guztiei, familia unita-
tearen errenta kontuan
hartuz hobariak eskai-
niko zaizkie.
Bertzalde, zeuden

hobariakmantentzendi-
ra familia ugaria, bi gu-
rasoabonatu izateaedo
elbarritasunak kontuan
hartuz eta urteko abo-
natua izanik deskontu-
akeskainikodituzte ins-
talazioko ekintzetan.
Informazio gehiago

jasotzen ahal da Gil-
txaurdiUdalKirol Insta-
lazioetaradeituzedobu-
legoetaragerturatuz.Ta-
rifaetahobari hauekur-
te hasieran jarriko di-
tuzte indarrean.

BAZTAN

GIZARTEA � UDALAK

Tarifa sistema
berria onartu du
Giltxaurdi Kirol
Instalaziorako

UTZITAKO ARGAZKIA

Nekazaritza sektoreari buruzko gogoeta egin du Hazitik Hoziek
Hazitik hozie tokiko garapenerako taldeak antolaturik XXI. mendeko nekazaritza
Baztanen gaiari buruz mahai-ingurua egin zen azaroaren 29an Elizondon. Julen
Arburua Lekarozko Kortariko bordako nekazaria eta gasnagilea, Aitor Azkarate
Anizko Jauregia esnekietakoa eta Ana Iriarte Arizkungo Baztango Xurie proiek-
tuko bulkatzaileak, beren esperientziaz eta ezagutzaz baliaturik, moderatzaileak
emandako hainbat konturi buruz aritu ziren: sektoreko belaunaldi ordezkapena
eta lan-baldintzak, formazioa, herri-lurren egoera eta erabilpena, nekazaritza
azpiegiturak, sor-markak, lehengaian eraldaketa eta komertzializazioa, kontsu-
mitzaileen papera eta nekazaritzak gainerako sektore produktiboekin duen edo
eduki beharko lukeen harremana eta bertze zenbait gai. Ondotik, hurbildutakoe-
kin eztabaida irekia egin zen eta entzuleek beren gogoetak, galderak eta kezkak
plazaratu zituzten. Garbi gelditu zena, nekazal eredu bat agortu dela eta sekto-
rea berritu eta indartzekotan denbora luzeko ikuspegiarekin lan egin behar de-
la. Horretako modu antolatu eta ordenatu batean lan egin eta eragitea beha-
rrezkoa da. Bertzalde, abenduaren 16rako Hazitik Hoziek Baztango egitura eko-
nomiko-produktiboari buruz eta landa eremuetan erabiltzen ari diren estrategiei
buruz mintzaldia antolatu du. Izaskun Abril Cederna-Garalurreko teknikaria iza-
nen da hizlaria 19:00etatik 21:00etarat Elizondoko Arizkunenean.



Dolores
Redondok
‘Eskaintza
ekaitzari’ eta
Elurre Iriartek
‘Kirika FM bizi
garen munduei
begira’ liburuak
aurkeztu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Baztango Irakurleen

Taldeak ilbeltz honda-
rrerako antolatua duen
Nobela Beltzaren As-
tearen esperoan, herri-
an literaturarekinharre-
man berezia izaten ari
gara asteotan. Horren
erakusgarri, azarohon-

darreanetaabenduha-
sieran aurkeztutako bi
liburuak.
Aldebatetik,Dolores

Redondo idaz l eak
Baztanen kokatu duen
trilogiarenhirugarreneta
hondar liburua,Ekaitza-
ri eskaintzaaurkeztuzu-
enazaroaren25eanKa-
sinoan eta jendetza bil-
du zen bere solasaldia
aditzeraeta idazleaber-
tatik bertara ezagutze-
ra.Gainera,estatuoso-
ko liburu saltzaileak ere
herrira hurbildu ziren.
Bertzetik,Elurre Iriar-

te Bañez arizkundarrak
Xorroxin Irratiko Ti-Ta
saioan egindako haus-
narketa llaburrak KIRI-
KA FM bizi garen mun-
dueibegira liburuanbil-
du ditu Metazi-
ri Ekoizpenak

eta horren aurkezpena
egin zuten abenduaren
2an IruritakoJauregiar-
te TabernaKulturalean.

Aipatzekoa da No-
bela Beltzaren Astean,
bertze ekitaldi ugarien
artean, Mariano Izeta-

ren Dirua galgarri, ele-
berri beltzen aitzinda-
rietako bat berrargita-
ratuko dela.

BAZTAN

KULTURA � HAINBAT AURKEZPEN EGIN DIRA

Literaturarekin
harreman
berezia asteotan
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ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Dolores Redondo, bere azken eleberriaren aurkezpenean Kasinoan.

UTZITAKO ARGAZKIA

4.010 euroko laguntza jaso du Xaulik Cenor enpresaren eskutik
CENORetxeko tresnaenpresareneskutik4.010euroko laguntza jasoduBaztan-
go Xauli elkarteak. Hain zuzen, Santiago Bideko VII. Golf Zirkuituan bildutako
dirua Baztanera bideratu du. Elkarteko hainbat izan ziren dirua emateko ekital-
dian eta bereziki eskertu zuten emaitza, alde batetik egoitza urpean gelditu ba-
itzen azken uholdeetan eta bertzetik, dirulaguntza publikoak gero eta murri-
tzagoak direlako. Xaulitik esker oneko solasak helarazi dituzte: «Emandako di-
rulaguntza eskertu nahi dugu eta aldi berean zonaldeko elkarte txikiei anima-
tuberenproiektuakdeialdi honetara aurkeztudezaten.CENORri eskerrakeman
nahi dizkiogu eta bereziki Elizondoko Elektrodomesticos Leiza-ri, bera izan bai-
tzen deialdi honetara aurkezten animatu ziguna».

Ba al zenekien
Elizondoko Eskola Publikoko Guraso Elkar-
teak antolatutako elikagai bilketan ehun ki-
lo janari bildu zituztela azaroaren 28 eta 29an
eta Udalaren esku utzi dutela. Abenduaren 1
eta 2an, berriz, jostailuak bildu zituzten eta
Iruñeko San Migel parrokiara igorri.

?
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Erratzun,
Iruritan eta
Elizondon
izanen dira

TTIPI-TTTAPA
BaztangoMendigoi-

zaleekEguberrietarako
solasaldi zikloa antola-
tu du aurten ere.
Abenduaren 19an,

ErratzukoEtxelebertel-
kartean Baztandik Bo-

libiara solasaldia eskai-
niko dute Imanol Etxe-
berriak eta IxaKaldere-
rok,20:00etatikaitzine-
ra.
Abenduaren 23an,

Iruritako Damaso Za-
balza Gizarte Bilgune-
an, Suitza: harrizko tei-
latuak, elurezko gailur-
raksolasaldia izanendu-
te, Iban Larratxea, Ja-
gobaRamosetaMaria-
no Eseberriren eskutik,
20:00etan.

Abenduaren 30ean,
Natura, paradisu basa-

tua solasaldia eskaini-
ko du Iñaki Atxak Eli-

zondoko Arizkunenea
Kultur Etxean.

BAZTAN

GIZARTEA � ABENDUAN

Baztango
Mendigoizaleek
hiru solasaldi
antolatu dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskararen Egun arrakastatsua Baztanen ere
Euskararen Nazioarteko Egunaren harirat aurten ere hainbat ekitaldi antolatu
dira abenduaren 3an ez ezik, hilabete guztian. Arizkunenea kultur etxean aben-
duan 3az gain, gainerako egun guztiak ere euskararen egunak direla gogora-
razteko oihala paratu du Udalak. Bertzalde, goizean Euskalgintzak antolatuta-
ko Euskaraz bizi nahi dut lasterketan 339 lasterkarik parte hartu zuten. Ondo-
tik sari andana banatu ziren parte hartzaileen artean. Arratsaldean, Euskara
Batzordeak antolaturik Asier Kidam magoaren ikuskizuna ikusteko Arizkune-
nea ttipi gelditu zen, haurrez mukuru betea magoak zer sorpresa eskainiko.
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Udalak ez zuen
bere mozioa
eztabaidatu,
alkatearen
erranetan
lehendik
onartua
dagoelako

Iñigo IMAZ
Gureondareababes-

ten!! lelopeanehunper-
tsona inguru bildu ziren
gandenazaroaren28an
HerrikoEtxearenaurre-
an.Gehienakurdazubi-
arrak,bainazenbait zu-
garramurdiar eta baz-
tandarren bat edo ber-
tze ere hurbildu ziren
Nafarroakoondarearen
defentsandeiturikomo-
bilizaziora.
19:30etik 20:00eta-

ra egin zuten elkarreta-
ratzea,ondorenbilduta-
ko zenbaitzuk Herriko
Etxean sartzea erabaki
zuten,SOSAlkerdiPla-
taformak aurkeztutako
mozioaren berri izate-
ko. Andres Diharassa-
rrik eta Peio Etxeberri-
ak sinatu arren, alkate-
ak ez zuen gai ordene-
an sartu nahi izan, na-
hiz eta mozioak behar
diren baldintzekin aur-
kezteko zinegotzien

laurdenaksinatzearekin
nahikoa den.
AndresDiharassarrik

mozioagaiordeneanez
sartu izanaren arrazoi-
ak galdegin zituen eta
Toki Erakundeen Anto-
laketa, Funtzionamen-
du eta Araubide Juridi-
koaren Araudiko 91.4
artikulua aipatu zuen,
premiazkogaiakbatza-
rrean eztabaidatu dai-
tezenahalbidetzendue-
la aldarrikatuz, zinego-
tzien gehiengoak hala
erabakitzen badu.
Alkateakezzuensar-

tu nahi izan, bere iritziz
mozioan eskatzen den
guztia egiten ari baita
azaroanemandituen lau
ebazpenekin. Ebazpe-
nen izenburuak irakurri
zituen bertaratu ziren
herritarren aurrean eta
bere iritziz, eta bere hi-
tzetan «mozioan eska-
tzendenaosoondoda-
go, baina egina dago
eta nahi baduzu bi al-
diz onartu dezakegu,
baina onartu da».

SALAKETA
Batzarra akitzear ze-

goelarik,Urtxumetalde-
kobozeramaileakgalde
erantzunen tar tean
Azkar taldekoei azken
galdera bat luzatu zien:
«egia al dabai zu etabai
zure taldeko zinegotzi-

ak ustezko delitu urba-
nistikoengatik inputatu-
ak izan zaretela berriro
auzitara eramanak izan
zaretelako?».
Santiago Villaresek

ukatuzueninputatua iza-
na, baina onartu zuen
auzitara eramanak izan
direla Azkar taldeko lau
zinegotziak eta aben-
duaren11an Iruñeande-
klaratu beharko dutela.
Segidanalkateakhe-

rritarrei hitza eman zien
eta bertaratutakoen ar-
tetik demanda jarri du-
tenenordezkariak hartu
zuenhitza.Bere errane-
tan, demanda ez da zi-
bila, penala baizik, eta
horregatik «bai, inputa-
tuak zaudete». Tentsio
uneak bizitu zirenHerri-
ko Etxean, izan ere, au-
rreko demanda batean
bere defentsarako diru
publikoa erabili izana
egotzi baitzion alkatea-
ri: «espero dut ez duzu-
laaurrekoaneginzenue-
na egingo, hau da, gai
pertsonala den deman-
da baten kostuak Herri-
ko Etxearen kontura or-
daindu. Izan ere, aurre-
koan4.000euroordain-
du zizkizun Udalak».

Ugarana Emakume
Elkarteak afaria
Santalutzitan
Urtero bezela, Uga-

ranaEmakumeElkarte-
ak urteari agur esanen
diozendutako jostunen
eta bazkideen ome-
nezko meza bat ospa-
tuz. Meza abenduaren

13an izanenda etaSal-
batoreElizanarratsalde-
ko 6etan. Hortik atera
etaurteariakabailaema-
teko afaria antolatu du-
te. Menua 20 eurotan
izanen da eta izena
eman edota informazio
gehiago nahi duenak
Anaxtaxiren ostatuan
galdetu beharko du.

URDAZUBI

GIZARTEA � AZAROAREN 28KO UDAL BATZARRA

SOS Alkerdik
elkarretaratzea
egin zuen

ARGAZKIA: INIGO IMAZ
Udal batzarra hasi baino lehen elkarretaratzea egin zuten SOS Alkerdikoek.

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Giro bikaina izan da Dantxarineko
Euskal Kantu Zaharren XI. Egunean
Dantxarineko Peio Bentak antolatutako Kantu za-
harren 11.en edizioa arrakastatsua izan zen. Egu-
erdian hasi eta gauerdira arte 460 pertsona bildu
zituen bestak. Kantu zaharren bilduma bat oparitu
zitzaion partehartzaile bakoitzari eta kantuez gai-
nera, bertsolariak, dantzariak eta joaldunak aritu
ziren (hauek ttuntturroa oparitu zioten Angel Ma-
riezkurrena antolatzaileari). Bukaeran, Martikoko
bortz produktu sorta zozketatu ziren.
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Memoria eta
bertze gisako
trebetasunak
landu dituzte,
elkarrizketa eta
joko-ariketa
batzuen bidez
Mirentxu
Goienetxerekin

Margari eta Koro
Gan den urteko gi-

san, aurten ere adine-
koentzan tailer berezi
bat eskaini da.
Bertan memoria eta

bertze gisako trebeta-
sunak landudituzte, el-
karrizketa eta joko-ari-
ketabatzuenbidez.Be-
re buruaz zerbaite ge-
hiago ikasteazgain,mo-
mentu goxobatzuk pa-
satzekoaukera izandu-
te.
Tailer hau Gizarte

Zerbitzuek antolatu zu-

ten eta Mirentxu Goie-
netxek eman du azaro-
an zehar, aste bakoi-
tzean bi oreneko saio-
ak eskainiz. Argazkian
ageri denez, parte-
hartzaile gehien gehie-
nak emakumeak ziren.

Urteko azken
aurreko mendi
ateraldia egin du
Atxuriak
Atxuriamendi talde-

ak bere azken-aitzine-
ko ibilaldia egin zuen
azaroaren 28an. Aldi
huntan ibilaldi labur-
errexaeginzuten,Etxa-
lartikEtxebertzeko-bor-
dara,etahain trankilga-
ki zirenez,ustegabean,
bidean onddo pulit ba-
tzuk ere aurkitu zituzte-
la erran behar da.
Urtekoazkeneko ibi-

laldiaabenduaren28an
eginen dute, usaia den
bezala, Irundik Aiako
Harrietara ganez.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � GIZARTE ZERBITZUEK ANTOLATUA

Adinekoentzat
tailer berezia
eskaini dute
aurten ere

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Denbora kaxkarxkoa zenez, Baxtanen-borda ondoko etxolako keizan gosaldu behar izan
zuten.
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ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Tailerreko parte hartzaile batzuk, azkeneko egunean.



Kolpearengatik
zangarrean min
hartu zuen eta
Baionako
ospitalerat
eraman zuten

Franck DOLOSOR

Bideetansegurtasun
aski ote da? Gidariak
aski erne ote dira?Gal-
derahauekdatozberriz
ereabenduaren lehene-
an 17:50ean, 13 urteko
mutiko bat jo eta zauri-
tu baizuen auto batek
Amotzen. Istripuaren
momentuan bidea ze-
harkatzekopasabidean
zegoen mutikoa, kol-
pearengatik zanga-
rreanminhartuzueneta
Baionako ospitalerat
eraman zuten. Sara al-
derat joaten zen 20 ur-
teko gidaria senperta-
rrada.Jendarmeeniker-
ketaren arabera ez zen
edana istripuaren mo-
mentuan. Tokia behar
bezala argiztatua dela
segurtatu dute segur-
tasun indarrek. Ondo-
ko egunetan urtea be-
tekodagisabereko istri-
puagertatu zelaHelba-
rrunen. Orduan 12 ur-
tekomutikoazenduzen.

Ez beharra
laborantzan
Elkartasun kate za-

bala osatu da Felix fa-
miliaren inguruan sute
batek beren etxaldea
eta karabana osoki

suntsitubaititu. Istripua-
ren ondorioz, egoitza-
rik gabe gelditu dira la-
borari hauek. 500 me-
tra karratuko borda de-
segin zuen suak. 300
ardietatik30hil zireneta
bertzeek ihesegitea lor-
tu zuten baina kea iren-
tsi zutelako garai batez
ezin dute beren esnea
saldu.

Saihesbidearen
estrenan politikari
andana bildu zen
2015eko departa-

mendukohauteskunde-
en aintzin-kanpainaren
usaina sendi zen aza-
roaren 24ean Senpere-
ko sa ihesb idearen
estrenaofizialarenegu-
nean.Hautetsi eta hau-
tagai andana bildu zen
Georges Labazée de-
partamendukoKontsei-
lu Nagusiko presiden-
tearen inguruan. Pierre
MarieNousbaumauza-
pezarekin opariak es-
kaini zizkien saihesbi-
detik pasa ziren lehen
gidariei. Ahatik, behin
betiko bide seinaleak
(agianelebidunak)ezdi-
tuoraindikplantaneza-
rri kontseilu nagusiak.
Bideaurriaren27an ire-
ki zutenalta. 7milioi eta
400 mila euro gosta da
bide berria eta depar-
tamenduak osoki hartu
du bere gain. Egunero
18.000 ibilgailu pasa-
tzen ziren Senpereko
karrikanagusitik, haue-
tatik 600 kamioi.
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SENPERE

GERTAERAK � ABENDUAREN 1EAN

Hamahiru urteko
mutiko bat jo eta
zauritu du auto
batek Amotzen

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Gerla Handiari buruzko erakusketa
Munduko lehen gerlari buruzko erakusketa agertu dute berriki herriko etxean.
Senpereko familiek eta gudari ohien elkarteek eskaini gaiak eta oroigarriak era-
kutsi dituzte, bertzeak bertze gogoratzeko senpertar andanak bizia galdu zue-
la edo kolpaturik itzuli zirela. Senperen ere gerlaren kontrakoak egon zirela gu-
titan aipatzen da, alta aski ongi ageri da Matxin Irabola bertsulariak moldatu
zituen bertsuetan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Hautetsi eta hautagai andana bilduzen Georges Labazée departamentuko Kontseilu
Nagusiko presidentearen inguruan saihesbidearen estrena egunean. Lehen gidariek
opariak jaso zituzten auzapezaren eskutik.
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Tokiko,
sasoineko eta
kalitatezko
barazkiak
plazaratu
beharko dira

Joana GERENDIAIN
Abenduaren21 laru-

nabatarekin, Idokiekoiz-
leek beren eguberriko
merkatua eginen dute
polikiroldegian, goize-
ko 10etatik arratsalde-
ko 6ak arte. Egun ho-
rretaneltzekari hobere-
naren lehiaketa iraga-
nen da. Bi pertsonako
taldeek parte hartuko
dute, izenak abendua-
ren 15a baino lehen
eman beha r d i r a
0559372397 zenbakira
deituz edo mailez con-
tact@idoki. org.
Parte hartzea urririk

da,badirabaldintzaba-
tzukhalaere:barazkiek
tokikoak, sasoinekoak
eta kalitatezkoak (Ido-
ki,bio) izanbeharkodu-
te, parte hartzaileek
egunean berean mer-
katuanhautatutakopro-
duktu bat sartu behar-
ko dute eltzekarian. A-
rratsaldeko1etanekoiz-
le eta kontsumitzailez
osatutako epaimahai
batek sariak banatuko
ditu, lehen saria apairu
bat da 2 pertsonentzat
Ortzaizeko “La ferme
gourmande” jatetxean.

Lore ikastaldia
Eguberri karietara

Eskuen lana elkarteak
ikastaldi bat proposa-
tzen du lore buketa eta
koroakegiten ikasteko.
Ikastaldia abenduaren
18an, ostegunarekin,
eginen da Lur Berri ge-

lanarratsaldeko2etatik
6ak arte. Izena emaite-
ko 0620331754 zenba-
kira deitu behar da. 25
euroko parte hartzea
galdetua da, materiala
eta loreak hornituak di-
ra.

Olentzero
Abenduaren 21ean

iluntsearekin Olentzero
plazara jautsiko da Sa-
rakohaurrak ikustera.3
eskoletakohauretabu-
rasoek ongi etorri ema-
nen diote kantuak kan-
tatuz eta ondotik herri-
ko karriketan barna ibi-
liko dira musikarekin.

Urtats gaua
Pleka trinketeak ur-

tats gaua ospatuko du
abenduaren31n,horre-
tarako menu berezi bat
proposatzendute40eu-
rotan: sartzean bieira

erreak urraza nahaske-
ta batekin, ondotik idi-
kia gibel errearekin on-
ddo eta gratinatu bate-
kin, gasna eta bukatze-
kopastiza ttikiak, kafea
eta xanpaña kopa bat.
Erreserbatzeko
0559542206ra deitu.

Kirol emaitza
bikainak
Azaroaren29-30eko

asteburua ona izan da

Sarako kirolarientzat.
Eskubaloian ekipa gu-
ziek irabazi dute, 13 ur-
tez azpikoek 22-17 An-
geluren kontra, 15 urtez
azpikoek 21-8 Urru-
ñaren kontra, 18 urte
azpikoek27-20Leeous-
senkontraetaseniorrek
14-9Senpererenkontra.
Errugbianlehenakira-

bazi du 28-3 Puyooren
kontra, erreserbak 25-0
hangoekipak opor egin
baitu.

SARA

GIZARTE � ABENDUAREN 21EAN

Idokiko ekoizleek
merkatua eginen dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mari Domingirekin etorriko ote da aurten ere Olentzero?
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HERIOTZAK
Santiago Aiestaran Tapia, Lesaka-
koa, azaroaren 27an, 79 urte.
Günther Woischwill, Leitzakoa, aza-
roaren 25ean.
Yvette Madeleine Grave, Berakoa,
azaroaren 25ean.
Pantxo Sathicq, Sarakoa, urriaren
14ean, 82 urte.
Maite Andiazabal, Sarakoa, azaroa-
ren 15ean, 93 urte.
GenovevaDainciart, Sarakoa, azaro-
aren 8an, 83 urte.
EstebanOrmartGarbalena,Gartzain-
goa, azaroaren 30ean, 92 urte.
Vidal Malda Sansiñena, Berakoa,
abenduaren 3an, 66 urte.

Elaia Aleman Etxenike, Gartzaingoa,
azaroaren 7an.
Leire Maritxalar Ibarra, Sunbillakoa,
azaroaren 27an.
Xuhare Merino Saralegi, Leitzakoa,
azaroaren 3an.
Iwan André Aspirot, Sarakoa, urria-
ren 14ean.
IntzaSanchez,Sarakoa,urriaren19an.
Enea etaMahé Labarrère, Sarakoak,
urriaren 22a.
Leina Amestoy, Sarakoa, urriaren
24ean.
PatxiOdeauMartinez,Sarakoa,urria-
ren 10ean.
Unai Petrissans, Sarakoa, azaroaren
11n.
Gexan Ollokiegi Mitxelena, Goizue-
takoa, azaroaren 23an.
Anuk Erregerena Leizeaga, Zubieta-
koa, azaroaren 23an.
Jon Altzugarai Irigoien, Lesakakoa,
azaroaren 16an.
Aitzol Vera Bereau, Iturengoa, azaro-
aren 24an.
June Telletxea Juanenea, Donezte-
bekoa, azaroaren 25ean.

EZKONTZAK
Jesus Mari Lareki Olano eta Edurne
Etxart Irigoien, Zaldibi eta Berakoa,
azaroaren 15ean.
Alexandre Louis eta Laure Napolé-
on, Sarakoak, urriaren 25ean.

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

SORTZEAK

.

Juan Blas
JAURENA ITURBIDE

Arizkumem, 2014ko urriaren 18an hil zen

Joan zara eta orain
gure bizietan zerbait falta da.
Zu gabe ez dela berdina izanen.

Zu berriz ikusteko irrikiz.
Ez zaitugu ahantziko.

BEÑAT, MAIALEN ETA OIHANA

Mª Josefa
GANBOA JORAJURIA
Berakoa, 2011ko abenduaren 25ean

III. URTEURRENA

Zure begien dizdira
eta ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira.

ZURE FAMILIA
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Alkasenaren
osasun
arazoengatik
bertan behera
gelditu zen
azken partida

TTIPI-TTAPA
Nafarroako 22 urtez

beheitiko bigarrenmai-
lakoeskuzbinakakopi-

lota txapelketaren fina-
la jokatzekoazutenaza-
roaren 29an Iruñeko
LabritpilotalekuanBor-
tziriak taldeko bi biko-
tek. Baina nahiz eta bi
bikoteak Iruñera joan,
XabiAlkasenabaigorri-
arraren osasun arazo-
ak medio (ttikitatik ur-
tean bitan edo izaten
duengiltzurrunetakooi-
nazearekin larrialdi zer-
bitzura eraman behar

izan zuten), azken par-
tida bertan behera gel-
ditu zen eta jokatu ga-
be txapeldun suertatu
ziren Andoni Lazkano-
tegi beratarra eta Jose-
ba Aldabe igantziarra.
Zorionez, dagoeneko
etxeandagoBaigorriko
aurrelari bizia.
Xabi Mendi, Alkase-

naren atzelariak ere ja-
so zuen finalistaren do-
mina. Txapeldunaren

dominak, berriz, (eza-
gutzenezdirenarrazoi-
engatik, txapelikezbai-
tzuteneman),Lazkano-
tegi eta Aldaberi eman
zizkioten. Pilotariek
kantxan erakutsi nahi
zuten txapelketaosoan

eskainitakoa,gaineraez
da egunero Labrit pilo-
talekuan jokatzerik iza-
ten, jendegehiago ikus-
ten, prentsa…
Baina lehenbizikoa

osasunadaetaoraingo-
an horrela suertatu da.

PILOTA � NAFARROAKO BIGARREN MAILAKO SUB-22 TXAPELKETA

Finala jokatu gabe
txapeldun izan dira
Lazkanotegi eta Aldabe

50 plaza eta 17
metro egin
zituen
Lesakako feria
egunean

TTIPI-TTAPA
XantaSouza lesaka-

rrak, txinga eramaten
berak zeukan Euskal
Herriko errekor ofiziala
hobetu zuen azaroaren
27anherriko ferietan,50
plaza eta 17 metro egi-
nez (denera, 1.147me-
tro, 25na kiloko txingak

eskubanatanzuela).Ai-
patzekoa da bi hilabe-
te lehenago, irailaren
27an Barakaldon joka-
tu zen Euskal Herriko
txapelketa irabaztera-
koan hobetu zuela ai-
tzineko errekorra Xan-
tak, 49plaza eskas egi-
nez (48 plaza, hiru laur-
deneta2,35metro). Le-
henagokoerrekorraere
Brasilen jaiotako lesa-
karrak zeukan, 2012an
ElizondoneginzenEus-
kal Herriko txapelketan
47 plaza eta erdi pasa-
txo egin baitzituen.

ESTITXU ALMANDOZEN
MARKA PERTSONALA
Lesakako ferietako

ohiko herri kirol jaialdi-
akbertzeerakargarribe-
rezi eta polita bazuen.
Hain zuzen, Estitxu Al-
mandozherrikoharrija-
sotzaileak100kilokoko-
pa harriarekin egin be-
har zuenmarka pertso-
nal ahalegina. Azkene-
an,bortzminutukotxan-
dan 17 altxaldi eman
zizkion harritzarrari.

HERRU KIROLA � AZAROAREN 27AN

Txingekin
Euskal Herriko
errekor berria
egin du herrian
Xanta Souzak

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Xanta Souza, marka berria ezarri zuenean Lesakako plazan. Beheitian, Estitxu Almandoz
ehun kiloko kopa harria altxatzen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendi, Lazkanotegi eta Aldabe, sari banaketa tristean.
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ABENDUAK 13-14

Bortzirietako
binakako finalak
Beran eta
Arantzan

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz bi-
nakako pilota txapel-
ketarenfinalakastebu-
ruhonetan jokatukodi-
tuzte. Zehazki, aben-
duaren 13an, larunbat
goizeko 10etan hasita,
Arantzakofrontoiantti-
kiak eta Umeak A eta
Bmailako finalak joka-
tukodira eta abendua-
ren 14an, igande goi-
zeko 10etan hasita, ki-
muakBetaA, haurrak,
kadeteak eta sub-22
mailetakoak Beran.

Orain arte lau
terdiaren
barrenean
elkarren kontra
jokatu dituzten
hiru finalak
irabazi ditu
goizuetarrak

TTIPI-TTAPA
XXI. mendeko pilo-

tarenklasikoaerrepika-
tuko da abenduaren
14anBilbokoBizkaiapi-
lotalekuhandian, lauter-
diko txapelketaren fina-
leanaurrezaurre izanen
baitira berriz ere Aimar
Olaizolagoizuetarraeta
Juan Martinez de Irujo.
Gaurgero, pilotari pro-

fesionalak direnetik 38
aldiz aritu dira elkarren
kontra (binaka, banaka
nahiz lau terdian): Ibe-
rokoak 22 aldiz irabazi
du eta goizuetarrak
16tan. Baina finaletan
estadistikahori iraultzen
da: 11 aldiz aritu dira fi-
naletan bata bestearen

kontra (3 binaka, 5 bu-
ruz burukoan eta 3 lau
terdian) eta Aimarrek 6
irabazi ditu (buruz bu-
ruko hiru) eta lau terdi-
ko hiruak eta Irujok 5
(binaka hiru eta buruz
burubi).Pronostikogar-
birik gabeko finala iza-
nen da oraingoan ere.

PILOTA � LAU TERDIKO FINALA ABENDUAREN 14AN

Hamabigarren
finalean aurrez
aurre izanen dira
Irujo eta Aimar

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aimar eta Irujok indarrak neurtuko dituzte berriz ere.

Amaiur
azpitxapeldun
izan zen eta
mistoan
Berriozar garaile

TTIPI-TTAPA
Nafarroako sokatira

txapelketako laugarren
eta hondar saioa joka-
tu zen azaroaren 22an
Lakuntzan. Larunbate-
ko jardunaldian 600 ki-
loazpitikogizonezkotal-
deek eta 550 kiloko tal-
de mistoek hartu zuten

parte. Kategoria haue-
tako lehen jardunaldian
bezala, gizasemeetan
LesakakoBetiGazteeta
mistoan Berriozar na-
gusitu ziren. Hortaz, le-
sakarrek, gizonezkoen
bi txapelak jantzidituzte
aurten.640kilokoanbe-
zala,Amaiur izanzenbi-
garren eta hirugarren
postuaBerriozarrekes-
kuratu zuen, Txantrea-
ren aitzinetik (640 kilo-
koan alderantziz izan
zen).
Beti Gazteko talde

txapeldunean, Markel

Suarez, Karmelo Mi-
txelena, Julen Palen-
zuela, Iñigo Altzugarai,
Beñat Oronoz, Mikel
Apeztegia, Agoitz Al-
tzugaraietaPascualTa-
bernaarituziren.Beraz,
640 kilokoa irabazi zu-

en taldetikaldaketaba-
karra egin zuten eta Iñi-
go Altzugarai sartu zen
OskarTelletxea igantzi-
arraren ordez.
Txapelketamistoan,

berriz, lehen jardunaldi-
an bezala Berriozar na-

gusitu zen. Honela, 6
puntu pilatu eta txapel-
dun izanzen.Amaiurbi-
garren izan zen bi saio-
etan eta Txantrea hiru-
garren. Emakumeen
txapelketanAmaiur-Be-
rriozar izan da garaile.

HERRU KIROLA � NAFARROAKO TXAPELKETA

600 kiloko
sokatira
txapela ere
lortu du
Beti Gaztek

UTZITAKO ARGAZKIAK

Beti Gaztekoak, 600 kiloko kategorian tiratzen eta txapelarekin.
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Hitzaldiak
ERRATZU
‘Euskararen kate hau-
tsiak: hizkuntza zapal-
kuntzaren memoria’

Abenduaren 11n Da-
bid Anauten liburuaren
inguruan, lixutegian,
19:00etan.

‘Baztandik Bolibiara’

Abenduaren 19an
Etxelebert elkartean
20:00etan.

LESAKA
Goiener eta energia
kooperatibei buruz

Abenduaren 17an
19:00etan, liburutegian.

Aitatasuna eta
amatasunaz

Urtarrilaren 4an
15:30etik 18:30era
Kultur Etxean.

Umeen maitasun
beharra hizpide

Urtarrilaren 30ean
Carlos Gonzalezekin,
18:00etan Kultur
Etxean.

IRURITA
‘Suitza: harrizko
teilatuak, elurrezko
gailurrak’

Abenduaren 23an
20:00etan Gizarte Bil-
gunean.

ELIZONDO
‘Baztango egitura
ekonomiko-produk-
tiboa. Landa eremuetan
erabiltzen ari diren
estrategiak’

Abenduaren 16an
Arizkunenean (19:00).

Helduen hezkuntzari
buruz informazio saioa

Abenduaren 17an
Arizkunenean (19:00).

Donbassekin elkartasun
asteburuaren barne

Abenduaren 13an Tre-
biño Argiako kazetaria,
Arizkunenean (11:00).

‘Natura, paradisu
basatia’

Abenduaren 30ean
Arizkunenean (20:00).

LEITZA
Sare sozialen erabileraz

Abenduaren 11n Nola
jartzen dira harremane-
tan gure seme-alabak
hitzaldia institutuko li-
burutegian 16:00etan.

Antzerkiak
IRURITA
Helduendako antzerkia
Abenduaren 14an De-

sentxufatuak antzezla-
na, 19:00etan Gizarte
Bilgunean.

BERA
Uxanekoen antzerkia
Abenduaren 19an Pa-
txi, Alias Fraxku Uxane
taldekoen eskutik Kul-
tur Etxean (20:00).

Ipuin-kontalariak
IRURITA
Ibai Esoainekin
Abenduaren 28an Gi-
zarte Bilgunean (18:00).

Ikuskizunak

ELIZONDO
Umorezko saioa

Abenduaren 18an
Bertze aldekoak Asis-
ko Urmeneta eta Peio
Etxekoparrekin,
Arizkunenean
19:00etan.

LESAKA
Irribanda emanaldiak
Pirritx eta Porrotxekin

Abenduaren 21ean
Irribanda ikuskizuneko
bi emanaldi eskainiko
dituzte Pirritx eta Po-
rrotxek, Lesakako Mu-
sika Bandak, Abesba-
tzak… 17:30ean eta
19:00etan frontoian.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Santa Luzia Eguna

Abenduaren 13an
Meza, eskulangileak
eta Zilarrezko Titarea
Blanca Bañaresi.

AMAIUR
Gazteluko pasabideko
bizker besta

Abenduaren 13an
11:00etan kalejira,
11:30ean aurkezpena,
12:00etan bertsolariak
eta bisita gidatuak eta
14:00etan herri baz-
karia.

Tailerrak
BAZTAN
Xaldun kortin,
haurrekin euskaraz
jolasteko tailerrak

Abenduaren 29an
Amaiurko Herriko
Etxean, 17:30ean.
Abenduaren 30ean
Elizondoko Arikzune-
nean, 17:30ean.

GOIZUETA
Haurrentzako tailerrak

Abenduaren 29 eta
31n 10:00etatik
13:00etara

ARANO
Abenduaren 30ean

AMAIUR | 2014.12.13
Gazteluko pasabidearen
bizkar besta

Gazteluanbisitariensegurtasu-
na bermatzeko pasabidea erai-
ki dute eta bizkar besta eginen
dute larunbatean, hainbat eki-
taldirekin.

Ospakizunak

LEITZA | 2014.12.11
Sare sozialak eta seme-alabak
hizpide Leitzako hitzaldian

Nola jartzen dira harremanetan
gure seme-alabak? izeneko hi-
tzaldiaeskainikoduSusanaMan-
zanedok institutuko liburutegian,
16:00etan hasita.

Hitzaldiak

DONEZTEBE | 2014.12.13
Santaluzia Egunean Zilarrezko
Titarea eta eskulangileak

Eskulangileek euren lanak ate-
rakodituzteetahorrezgain,me-
zaondotik,ZilarrezkoTitareaba-
natuko dute. AurtenBlancaBa-
ñaresek jasoko du.

Ospakizunak

abenduak 11 - urtarrilak 8

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Eguberriekin lotutako
ospakizunak

Aurten ere ekitaldi
ugari izanen dira
eskualde osoan
Eguberrien inguruan.
Olentzeroren etorrera
ospatuko dute herriz
herri eta ohikoa denez,
Lesakan Olentzero eta
Jaiotza lehiaketak ere
eginen dituzte
(argazkian). Ondotik,
Urtezaharreko kalejirak
eta urte berriarekin
Errege Kabalgatak ere
etorriko dira. Ongi pa-
sa, beraz!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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10:00etatik 13:00etara.

ARANTZA
‘Birziklapena sustatuz
musika tresnak sortu’

Abenduaren 29 eta
30ean 16:00etatik
18:00etara Baskulan.

Filmak/Bideoak
BORTZIRIAK
‘Bortziriak uraren
magaletan, euskararen
bidean’ dokumentala

Abenduaren 13an
Arantzako Baskulan
19:30ean, Etxalarko
Kultur Etxean 19:30ean
eta Lesakan Kultur
Etxean 19:00etan.

ERRATZU
Donbassekin elkartasun
asteburuaren barne

Abenduaren 12anMa-
sacre en Kiev bideo
emanaldia, 20:00etan
lixutegian.

DONEZTEBE
Zinema

Abenduaren 21ean
Lego (16:30) eta Need
for speed (18:30).
Abenduaren 26an
Glup, zabor biltzailea
(16:30) eta X-Men, Dias
del futuro pasado
(18:30).

Kontzertuak
DONEZTEBE
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 19an Do-
nostiako Udal Txistula-
riak, Mendi Abesbatza,
Agorreta Musika Esko-
lakoak eta Doneztebe-
ko dantzariak, elizan
20:00etan.

GARTZAIN
Eguberrietako
kontzertua
Abenduaren 20an
Baztango Musika Esko-
la 17:00etan elizan.

LEITZA

›

Elkartasuna eta jasangarritasuna defendatzen di-
tuenegitasmoadaTruke,kontsumokolaboratiboa-

renaldekoa,etateknologiekahalbidetzenduteneten-
gabekokomunikazioanoinarritzendaobjektuenberre-
rabilpenasustatzeko.Trukearenbidezmusutrukeman-
dako gauzen bidez edo bigarren eskuko salerosketa
medio, kontsumo ohiturak aldatu nahi dituzten herri-
tarren komunitatea sortu nahi da. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzarekin abiarazitako proiektua da.
Edozein pertsonak edo irabazi asmorik gabeko era-
kundeek parte hartu dezake. Berrerabili daitekeen
zerbaiteskainidaitekeTruken:haur-kotxeak,sehaskak,
jostailuak, mendi materiala, arropa, altzariak, etxe-
tresnaelektrikoak, liburuak,diskoak,artelanak,bizikle-
tak... Aldiz, ezin izanen dira animaliak edo jatekoak
eskaini, ezta emozionalki mingarriak izan daitezkeen
objektuakedolegeakdebekatzendituenakere.2.000
euro baino gehiagoko prezioa duen deus ere ezin da
saldu,bainatrukeetaoparirakoezdagobaliomugarik.

Lurra taldearen disko berria da Akatsa sisteman
lana, IñigoMuguruzaetaAneGarciakzuzentzen

duten proiektuaren lana, hain zuzen. Lurra taldeak
sistemarenakatsakzeintzukdirenongidaki:gizatasu-
nagaltzea, inguruarekikoerrespeturikeza, lukurreria
jartzeabihotzenaurretik...Horiekpartekatunahi izan
dituztelanhonetan.Jorratzendituztenmusikaestiloak
–beti akustikoak– zabaldu egin dituzte: indie-folk,
world, blues, reggae, ragtime, ska, jazz, dub... Eta
hainbat lagunenkolaborazioaizandute: XabiSolano,
Petti, Maite Neighbor, Jon Elizalde Jontron, Sergio
Patxuko, Oskar Benas, Xabi Dols... Hamabi abesti
ditu diskoak eta hitzak Anek eta Iñigok egindakoak
dira eta kantenmusika, berriz, Iñigok berak eta Car-
losZubikoak.Taldekideeidagokionez,Aneahotsna-
gusia da, Iñigo gitarra akustikoarekin ari da, Carlos
Zubikoabaxuarekinetakoroakegiten, IbanLarrebu-
rubaterianetaXabiDolsbateriazuzenean.Azaroaren
28an Berako Katakun kontzertua eskainiko dute.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

5Gora, 2014

Akatsa sisteman

Musika

LURRA

Berrerabilpenaren aldeko
Interneteko ataria

Internet

WWW.TRUKE.EU

Negelakmugitzendena ikustendubakarrik.Hau
da, geldirik bazaudedenabeltz ikustendu, eta

mugitzen zarelarik, orduan bai, orduan ikusten zai-
tu. Politikoek bezala, ez da hala? Politikoek ere
mugitzen zarelarik bakarrik ikusten zaituzte.
Azken lau bat urteotan, hamabortzean behin bizi
garen urruneko, hurbileko eta barneko munduei
buruzko gogoeta bereziak eskaini izan ditu Elurre
Iriarte Bañez arizkundarrak Xorroxin irratiko Di-da
tartean. Gogoeta hauek irratitik errateko eginak zi-
ren, laburrean. Ulertzeko aisa dira eta gaien tra-
taera zuzena dute. Gogoeta horietatik abiatuta ira-
kurterrazaeta iradokitzaileaden testumultzoaosa-
tu dute, papererat ekarrita pilula ernaraztaile sor-
ta. Guztira 59 testuk osatzen dute liburua. Azala
HelenaXurioArburuakegindioetabarneko irudiak
AmaiaZinkunegiLarrañagakegindakoakdira. Izas-
kun Gutierrez Arruabarrena arduratu da diseinuaz
eta Metaziri ekoizpenaz.

Metaziri, 2014

Kirika FM

Liburua

ELURRE IRIARTE BAÑEZ

Jeiki abesbatzaren
kontzertua

Abenduaren 20an eli-
zan, 20:00etan.

ELIZONDO
Poesia eta musika
emanaldia kontzertua

Abenduaren 21ean
Nola belztu behar zuria
Arizkunenean (19:00).

BERA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 17an Isi-
doro Fagoaga Udal
Musika Eskolakoak
Kultur Etxean (18:00).

GOIZUETA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 19an
Umore Ona Abesbatza
19:45ean elizan.

IGANTZI
25. urteurreneko
azkeneko kontzertua

Abenduaren 20an
20:30ean elizan.

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak

Abenduaren 14an Ne-
gusario-Okoro-Erdiz-
Negusaroi (08:00).
Abenduaren 21ean
Lekaroz-Legate-Leka-
roz (08:00).
Abenduaren 28an
Arizkun-Auza-Arizkun
(08:00).

DONEZTEBE
Errekaren ateraldiak

Abenduaren 24an
Saioara irteera.
Abenduaren 31nMen-
daurrera igoko dira
(07:30).

ZUGARRAMURDI
Atxuria Mendi
Taldearen irteera

Abenduaren 28an
Aiako Harrietara.
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LANA
eskaintzak

IRUÑEA. Emakume
euskalduna behar da
etxeko lanetarako.
Familia eta haurrekin.
Hobe interna moduan.
�610 542152.
Traktore batekin lan
egiteko eskualdeko
gaztea behar da. Trak-
torearekin esperientzia
duena eta mekaninan
zeozer dakiena. �658
015080.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

MOTORRAK
tailerrak

LESAKA. Herrigunean
dagoen 2 logelako pisu
dotorea salgai. 70m2.
Sartzekoprest.Moblez-
tatua. Sukaldea eta
egongelabateratuabe-
hekosuarekin.Berogai-
luagelaguztientan.Bal-
koi eguzkitsuarekin.
139.000 euro. �686
937420.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Altzate karrikan
pisua lorategiarekineta
duplexa errentan ema-
teko. Argitsuak, terraza
etabalkoiekinetabero-
gailuzentralarekin.Guz-
tiz berriak, estreinatu
gabeak. �650 981950.
BERA. Altzate karrikan

zaintzen.�631369825.
Euskaraz, frantzesez
eta ingelesez hitz egi-
ten duen emakumez-
koa lan bila dabil. Bu-
legoko lanetan espe-
rientzia handia duena,
baita saltzaile lanetan
ere . �687 832844.
BIDASOAALDEANgi-
zonezkoa lanbila:base-
rri lanetan,pertsonahel-
duak zaintzen... ariko
litzateke.�618686388.
Gizonezko gaztea su-
kaldean laguntzaile,zer-
bitzari edo fregaderan
lanean ariko litzateke
eskua ldean . � 651
744490.
Doneztebeko 25 urte-
ko neska euskalduna
dendetan dependienta,
adinekopertsonakzain-
tzen, etxeak garbitzen,
zerbitzari,sukaldelagun-
tzaile edo administrati-
ba bezala lanean aritze-
koprestMalerreka-Baz-
tan aldean. Kotxe pro-
pioa. �649 901395.

pisua errentan emate-
ko. Abenduan sartzeko
prest.Deitu ikustekoeta
so l as teko . � 678
947804.
ELIZONDO. Giltxaurdi
karrikan pisu berria
errentan emateko. Ga-
rajea eta trastelekuare-
kin.3 logela,2bainuge-
laetaegongela.450eu-
ro.� 600 418207 (Mer-
txe).

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.

LANA
eskariak

Neska euskalduna
etxeko lanetan ariko
litzateke, goizez, Bara-
ñain edo inguruetan.
�699 244723.
Emakumezko bat in-
ternabezala laneanari-
ko litzateke, adinekoak

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta
trastelekuarekin.16mi-
lioiPta/100.000€.�948
585036.

BERA. Etxebizitzaatxi-
kia salgai. 200m². 3 so-
lairu, kalitateko mate-
rialak, 4 logela, 2 bai-
nugela, garajea (27 m²)
eta lorategia (75m²). 3
autorentzakoaparkale-
kua. 350.000€ (prezio
negoziagarria). Deitu
19:00etatik aurrera.
�636 880115.
ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio ekonomi-
koa. �646 774177.

DONEZTEBE. Etxebi-
zitzasalgai. Tokionean,
pisu ederra da eta mo-
bleztatua. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea,
egongela, despentsa
eta trasteleku haundia-
rekin. Balkoi ederra du
etaeguzkitsuada.�697
846613.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 35 € (=)

Zerri gizena
1,090 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,520 € Kg/bizirik. (=)

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

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
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: 7,70/8,30
8-10 kilokoak: 6,50/7,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)
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MOTORRAK
salgai

Toyota Land cruiser
3.0 salgai, D4D VXL, 5
atekoa. �650 409246.

Suzuki Bandit 600 N
motorrasalgai.2001.ur-
tekoa,Egoeraosoone-
an. 1.900 euro. �626
684311.

ARESO. Gas gas mar-
kako quads-a salgai.
300eko motorra du, bi
denborakoa.Gutxi era-
biliaetaegoeraosoone-
an. �665 731414.

Fordmondeo 2.0 tdci.
autoa salgai. 130 zaldi-
koa, 2003ko abendu-
koa.Frenoetako laudis-
koakaurtenaldatuaketa
negukogurpilak jarribe-
rriak ditu. 195.000 km.
Egoeraonean.4.300eu-
ro. �665 731414

ANIMALIAK
salgai

Beagle arrazako za-
kurkumeak salgai.
Eguberritarakooparibi-
kaina. �679 680243.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
Gerezi egurrezko lo-
gelaberriasalgai, guti

erabilia, 90eko bi ohe,
mahaitxoaetaarmairua,
1.400 eurotan. �686
663927.

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Josteko makina bat
salgai.Osoegoeraone-
an. Oso ongi zainduta.

Arras ongi josten du.
Primerakoa josten ikas-
tekoeta jadadakitenen-
tzat, lanak egiteko. 50
euro. �637 042401.
Aulkielektrikoasalgai.
Tiger Invacare mode-
loa. Oso gutxi erabilia.
1 .000 euro . � 948
581191.

Egurrezko tximeneta
salgai, Lakunza mode-
loaetaosoegoeraone-
andagoena.Prezioego-

kitua. �667 518485.

DENETARIK
galdu-aurkituak

Urriaren25eanAquarius
H5sakeleko telefonoa
galdudutLesakaetaBe-
ra artean, trenbidean.
Sar i tuko da. � 636
592059.

Garmingps-agaldudu-
guMalerrekan.Aurkitzen
duena sarituko dugu.
�665 752336.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,38€ko 11 edo 22 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

AMAIA GOIAk
urteak beteko
ditu abendua-
ren 18an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat gure kontu-
emaileari! Ongi
pasa eguna!

TOTU gure baz-
tandarrak aben-
duaren 27an
urteak beteko
ditu. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat gure
diseinatzaile
finari!

NAHIA GOMEZ RIBEIRO beratarrak
2 urte bete ditu azaroaren 18an.
Zorionak atta, ama, amatxi, atatxi
eta osabaren partetik.

Zorionak eta urte
asko gure prin-
tzesa OIHANEri.
Abenduaren
22an 5 urte bete-
ko ditu. Mila
muxu familia eta
batez ere anaia
Julenen partetik.

Zorionak izeba MIREN eta osaba
ARKAITZ! Abenduaren 13 eta 15ean
urteak beteko dituzte. Muxu haundi
bat familia osoaren partetik eta
berexiki Leiane ilobaren partetik.
Ongi pasa eguna eta afari goxoa
prestatu.

EGOITZ GOÑI OSKOTZek abendua-
ren 3an 8 urte bete zituen.
Zorionak eta muxu potoloak
Arantza, Oiz eta Ibarrako familia-
koen partetik. Zenbat opari hartu
zenituen e!

ELENE LABANDIBAR ORONOZek
urtea bete du abenduaren 7an.
Zorionak eta muxu pottolo bat
sorgintxo Lesaka eta Igantziko
familiaren partetik!

MAIALEN APEZE-
TXEA OLAIZOLAk
abenduaren
5ean 2 urte
bete ditu. Zo-
rionak eta muxu
handi bat Goi-
zuetako fami-
liaren partetik.

A ze parea, karakola ta barea!
Zorionak atautxi MANOLO eta
EIDER.

Olentzero eta
gero... Zorionak!
Ongi pasa
eguna ATTATTO!
Muxu haundi
bat Nahia, Ekain
eta amatxoren
partetik!

Doneztebeko
ENAITZ GOÑI IGUZ-
KIAGIRREk aben-
duaren 24an 4
urte beteko ditu.
Zorionak familia
guztia eta berezi-
ki Aritzen partetik!
4 muxu haundi!

IRAIA SALABERRIA NARBARTE aranoarrak
6 urte beteko ditu abenduaren 30ean.
Zorionak Eneritz, aitatxo eta amatxoren
partetik. Urtero legez zure urtemugan /
natorkizula kantari / bertso koxkor hau
eskainirikan / Iraia zutzat opari / sei
urte ituzu sarri / gurasuen poxgarri /
pixkortzen ai zea izugarri / bihotz erditik
opa dizugu / zoriontasuna ugari.

Elgorriagako
AIMARrek urteak
beteko ditu aben-
duaren 14an. Zo-
rionak bihurri zure
3. urtebetetzean
familia eta berexi-
ki ama eta attaren
partetik.

Zubietako LUAIA FAGOAGA

BABAZEk abenduaren 14an 10
urte beteko ditu. Zorionak atta,
ama eta Egoi anaiaren partetik.
Muxu haundi bat.

LUAIA FAGOAGA zubietarrak
abenduaren 14an 10 urte beteko
ditu. Zorionak atautxi, amatxi,
izeba-osaba eta berexiki Eñaut
lehengusuaren partetik. Ongi pasa
eguna!

Arantzako ANDER eta SAIOA

ETXEGARAI MAIZek abenduaren
14an eta 26an urteak beteko
dituzte. Zorionak aunitz Berako
eta Arantzako familiaren partetik!

Arantzako IKERrek abenduaren
21ean 3 urte beteko ditu. Aunitz
urtez eta muxu haundi bat etxe-
koen partetik.

Arantzako IRAIA eta IKER

AROTZENAk urteak beteko dituzte
abenduaren 21ean. Aunitz urtez
bikote. Ongi pasa eguna!

Arantzako IRAIAk abenduaren
21ean 3 urte beteko ditu. Aunitz
urtez eta muxu haundi bat
etxekoen partetik.
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