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40 urte bete ditu Leitzako Jeiki Abesbatzak
1974an kantuarekiko zale-

tasunak leitzar talde bat
elkartu zuenetik 40 urte
pasatu dira eta bidean,
egoera zailei aurre egin
behar izan badiote ere,

Jeiki Abesbatzak bizirik eta
gogotsu jarraitzen du,

kantuan gozatu eta goza-
razten segitzeko asmoz.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

� 3

Irudimena eta
eromena

bat eginda
Hasia da inauteri aroa eta zenbait herritan

dagoeneko ospatu badituzte ere, gehienetan
noiz ailegatuko esperoan egonen dira.

Asteburu honetatik aitzinera Sunbilla, Leitza,
Zubieta, Aurtitz eta Iturenek hartuko dute

lekukoa. Ondoko asteburuan Areson izanen
dituzte inauteriak, eta Erratzun eta Arizkunen

Gizakunde. Otsaileko lehenbiziko
asteburuan, berriz, Arantza, Donamaria

eta Igantzira ailegatuko da
mozorro besta.

EUSKAL NOBELA BELTZAREN ASTEA
� 4-5

� 45

� 21-30
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Milaka entsegu, ehunka emanaldi eta
hamaika eszenatoki ezagutu dituzte urte
hauetan. Kantuzaleak beti kantuan, egoera
zailetan jeiki eta aurrera egitea izan dute

lema. Urteurrena ere halaxe ospatu zuten,
abendu hondarrean Mozarten Requiema
eskaini baitzuten herriko elizan. Joxe Mari
Azpirozek, Jeikiko lehendakariak, azaldu

dizkigu iraganeko eta oraineko kontuak. Eta
etorkizunaz ere ari da «45 laguneko familia
ttiki bat gara eta argi dugu kantuan gozatu
eta gozarazten segi nahi dugula».

Joxe Mari Azpiroz | Leitzako Jeiki abesbatzako lehendakaria

«Loraldia eta lozorroa ezagutu ditu
taldeak baina kantua inoiz isildu ez»
Eneritz IRAOLA | LEITZA
NolasortuzenJeikiabes-
batza?
1974. urtean kantuare-
kiko afizioaren inguru-
an herriko lagun talde
bat bildu ginen. Floren-
cio Irurtia izan zen bul-
tzatzaileetazuzendaria
eta 38 urtez postu ho-
rretan jardun du. Abes-
batzari emandako ize-
na gure egin genuen,
herrianantolatzenziren
ekitaldietan talde akti-
boa izatea baitzen gu-
re helburua. Horretan
aritu izan gara beti la-
nean. Kultura sustape-
nean lanegiteaetanos-
ki, ongi pasatzea, go-
zatzea eta gozaraztea
da asmoa.
Zein izan da urte haueta-
ko ibilbidea?
Abesbatza sortu berri-
tan, lehendabiziko ha-
mar urtetan, bizkor
bizkor ibili ginen. Lei-
tzako kaleetan hasi,
Euskal Herriko hainbat
txokotanabestuetaEu-
ropanbarnazabalduge-
nituen gure kantuak.
Abesbatza lehiaketetan
ere parte hartu genuen,
Tolosan, Llangollenen,
Italian... 1983tik au-
rrera ordea, sasoi zaila
izan zen, jendea lanera
edo ikasterakanpora jo-
an zelako eta iritsi gi-
nen maila hori gain-
ditzea zaila zelako. 18
urtez herrian egiten zi-
renekitaldietansegige-
nuen kantuan, herritik
kanpo ez . Ba ina ,
2004an bultzada bere-
zia emanzitzaionberriz

abesbatzari eta orain
Nafarroako koruen ar-
tean erreferenteak ga-
ra.
Zenbat kide zarete?
Gaur egun45 lagunga-
ra eta Leitza 3.000
biztanleko herria izan-
da, kopuru garrantzi-
tsua da. Adin guztieta-
koak, 70 urtetik gora-
koak eta jende gaztea
erebada.Horrenondo-
rioz abesbatza bizitze-
ko modu desberdinak
dugu kideok. Adineko
hauentzat bere bizia da
abes tea , en t segu
guztietara joaten dira
bakarbaterahutsikegin
gabe.Jendegaztea iza-
tek berriz, kalitatea
eman dio abesbatzari,
duelahogeitahamarur-

te baino musikalki as-
koz prestatuagoak bai-
taude.
Kantuak ikastekomo-
dua ere aldatu da?
Bai, eboluzionabarme-
na izan da.Duela 40 ur-
te zuzendariak etabes-
te bik bakarrik zekiten
solfeoa. Gaur egun be-
rriz, musika ikasketak
dituztenakaskodira, in-
ternetek ere erraztasun
handiak ematen ditu...
Garai batean, belarriz,
errepikapenarenerrepi-
kapenez ikasten zen.
Zorionez errazagoa da
orain.
Zeinmusikamota lan-
tzen duzue?
Denetarik Mozarten
abestietatikhasietaMi-
kel Laboaren kantueta-

raino. Lehengo urtean
munduko folkloreen
inguruko zortzi kontzer-
tu eman genituen. Afri-
karretikhasi, israeldarra,
errusiarra… denetarik
egin dugu.
Nola ospatu duzue ur-
teurrena?
Zerbait berexia egitea
pentsatu genuen, gure
buruari erronka jartzea.
2008an Orkestra sinfo-
nietarekinMozartenRe-
quiema abestu genuen
Leitzan eta Iruñean eta
berriro ere Requiema
lantzea erabaki genuen.
Organoaren laguntzaz
eta bakarlariak ere ber-
takoak izatea lortu nahi
genuen.Urtebetekolan-
keta izandaeta lortuge-
nuen lau bakarlarietatik
hiru bertakoak izatea.
Oso gustura geratu ga-
ra emaitzarekin eta
martxoan Leireko mo-
nastegian errepikatuko
dugu emanaldia.
Etabaduetorkizunik?
Leitza herri kantuzalea
da eta etorkizuna badu
abesbatzak. 40 urte
hauetan 120 herritar in-
guruaritudiraJeikinkan-
tuan. Talde irekia da
abesbatza,interesadue-
naetorliteke.Afizioa,be-
larria eta ahotsa izatea
eta entseguetara joate-
kokonpromisoahartzea
daeskatzenduguna.Ha-
mar hilabetetan, uztaila
etaabuztuakenduta,as-
tean bina entsegu egi-
tendituguordueta erdi-
koak,emaitzakikusteko
lan egin beharra dago.

ARGAZKIA: PABLO FEO
Leitzako Jeiki abesbatza 45 kidek osatzen dute, horietatik 44 herritarrak.

IKASKETA METODOAK
«Eboluzioa nabarme-
na izan da. Duela 40
urte zuzendariak eta
beste bik bakarrik
zekiten solfeoa. Gaur
egun berriz, musika
ikasketak dituztenak
asko dira, internetek
ere erraztasun han-
diak ematen ditu...
Garai batean, bela-
rriz, errepikapenaren
errepikapenez ikas-
ten zen. Zorionez
errazagoa da orain».
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Eneritz IRAOLA
Beltzez jantzita dago Baztan, botere-

ak dituzten gizakien istorioak otu zaizkio
Mikel Rodrigrezi, Mari eta hamaika per-
tsonaia mitologikoren bisita izan du Izas-
kun Zubialdek eta Elurre Iriarte kirika ari-

tu da hontaz eta hartaz... badute literatur
zaleek non aukeratua.

Haizea indartu ohi den moduan, erdi
ustekabean gauzatu diren ideiak izan di-
rela aipatu digute guztiek. Baztango Ira-
kurle taldekoek euren solasaldietan eus-

kal nobela
beltzaz
solasean hasi eta tira eta tira, literaturaz
konpainian gozatzeko egitarau mardula
osatzera iritsi dira. Idazleek ere ez zuten
eurenburua idazletzat. Irentsidituenehun-
ka istorioren bere bertsioa osatu nahiak
bultzatutaosatuzuen istorioabatek, hau-
rrentzako irakurgaietan sumatu zuten hu-
tsunea ikusita abian jarri zuen proiektua
bigarrenak eta batean eta bestean erran-
dakoak karanbolaz liburu batean bilduta
ikusi ditu hirugarrenak.

BAZTANGO IRAKURLE TALDEA | BAZTAN

«Euskal literaturak duen aukera
anitza erakutsi eta nobela beltzari
buruz gogoeta egitea da asmoa »
Nondik sortu zitzaizuen ekimen hau antolatzeko ideia?
Idazleekin solasean ekimenean parte hartzen dugun batzuen ar-
tean sortu zen ideia. Irailean biltzen hasi ginen eta genero horri
buruzgenekienakonpartitzenetaaldi berean interesahaunditzen.
Hasmentan ez genekien egun bateko afera izanen zen, asteburu
bat... azkenean bortz eguneko astea osatu dugu eta holaxen sor-
tu zen ekimena.
Zein helbururekin antolatu duzue?
Helburu bat da jendeari erakustea euskal literaturak aukera
anitza duela. Horren barnean nobela beltzak baduela bere tokia
eta badela aspalditik genero hortako euskal literatura. Hortan ari
ginela ohartu ginen baztandarra den Mariano Izetak bere lehen-
dabiziko nobela genero hontakoa idatzi zuela. Eta ohartu gara ere
aspalditik agertzen dela Baztan zenbait nobeletan. Beraz,holako
ekimena antolatu dugu, guzi hori agertzearekin batera, generoari
buruzko hausnarketa egiteko balio dezan.
Piztu du interesa?
Baietz iruditzen zaigu. Egia da irakurlea, euskalduna eta nobela
beltza-zalea izatea arras mugatua ematen duela, baina antolatu
dugun moduan iruditzen zaigu zehatza bezain irekia dela. Dau-
den ekimenetan edozeinek gozatzen ahal du eta sarean eta in-
guruan somatzen dugunez, jendeak interesa erakutsi du.
Zergatik genero zehatz hau?
Eta zergatik ez? Literatura genero honek badu bere ibilbidea eta
ohartu gara arras interesgarria dela. Baliogarria izan da (eta da) gi-
zartearenegoerak islatzeko, kritika soziala egitekoetadudarik ga-
be literaturaz aritzeko. Ohartu gara euskal nobela beltzak badue-

la publiko fidel bat eta interesgarria irudi-
tzen zaigubertze irakurzale eta idazleekin
batera guzti honi buruz hausnartzea,
solastea..
Euskaraznobelabeltzak izandu iraga-
nik, badu orainik eta etorkizunik?
Iragana hurbila bada ere, badu, dudarik
ezetagarapenbat izandu.Etorkizuna iza-
nen duela ez dugu dudarik egiten. Ikus-
garria izanen da idatzi eta itzuli diren
nobela beltzekin antolatu dugun erakus-
leihoa. Egin denarekin eta egiten ari
denarekin argi ikusten da aitzin eginen
duela.

� EUSKAL NOBELA BELTZAREN INGURUAN BADA NON GOZATU

EGITARAUA

Ilbeltzak 21
Idazleekin solasean Ene-
ko Aizpuruarekin Herensu-
ge gorriaren urtea liburuari
buruz. Anizko elkartean
19:00etan.

Ilbeltzak 22
Mariano IzetarenDiruaGal-
garri liburaren berrargita-
rapenaren aurkezpena
Arizkunenean 19:00etan.
OndotikMarianoIzeta:Eus-
kal nobela beltzaren abia-
puntu solasaldia Jon Abri-
lekin.

Ilbeltzak 23
Baztango kontu beltzak
Gaztetxean 20:00etan.

Ilbeltzak 24
Arizkunenean 11:00etan
Mahai ingurua: I. Borda, J.
Alonso eta M. A. Eluston-
dorekin Beltzetik Beltzera
nobelaz eta euskal nobela
beltzaren erakusleihoa.
Bazkaria Eskisaroi jatetxea
etakafeaurkezpenak: Ige-
rabide eta Joseviskyren
azken lanak. 20:00susma-
garriengauaJauregiartean.

Ilbeltzak 25
KronikaBeltzbatenibilal-
diaAmaiurkoplazatikabia-
tuta11:00etaneta13:00etan
Bertso Trama.
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Eskualdeko idazleen lanak eta literatur
ekitaldiak askoren esku, begi eta ahotan
dabiltza azken aldian. Mikel Rodrigez
lesakarrak, Izaskun Zubialde zubietarrak
eta Elurre Iriarte arizkundarrak karrika-

ratu dituzten liburuak dituzte hizketagai.
Baita Baztango Irakurle taldeak
antolatutako proposamen berexia ere.
TTIPI TTAPA guztiekin bildu da ilbeltzako
literatur uzta jasotzeko asmotan.

KULTURA � ESKUALDEKO HIRU HERRITARREK LIBURUAK KALERATU DITUZTE

Literatur haizea
indarrez dabil
Baztanen Euskal Nobela Beltzaren astea ari dira
egiten estreinakoz ilbeltzaren 20tik 25era
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Bi urte pasatxo eman ditu Mikel Rodri-
gezek bere lehen eleberria idazten. Meto-
dologia eta diziplina zorrotzik gabe «isto-
rioa hasi eta bukatzea» helburutzat hartu-
ta.BukatutakoanFernandoMurillo idazlea-
ri bidali zion osatutakoa eta Garmin argita-
letxeak eman dio liburua argitaratzeko au-
kera. Fantasiazko anime eta komiki zalea
da betidatik, «bereziki botere bereziak di-
tuztengizakieiburuzkoistorioenzalea»azpi-
marratu digu. Garbi zuen egunen batean
zerbait idazten bazuen genero horri lotua
izanen zela «ezinezkoa» baitzaio «fantasi-
arik ez duen zerbait idaztea». Komiki, libu-
ru eta filmetatik jasotzen zituen istorioak
«aunitzen gustatzen zitzaizkidan eta nik ere
nire bertsioa osatu nahi nuen» azaldu digu.
Berez, nobela grafiko bat osatzeko gaita-
suna izatea gustatuko litzaiokela aitortu di-
gu «bainamarrazteko gaitasunik ez dut eta
idaztea eskura nuenez, buruan sortzen ni-
tuen irudiak hitzez jarri ditut». Akzioz bete-
riko istorioaosatudueta indarhandikoper-
tsonaiak baliatu ditu horretarako. «Istorioa
berabaino lehen,pertsonaiak jaioziren.Ha-
gitz karakterizatuak izatea nahi nuen, iden-
tifikagarriak izatea, izaera,pentsaerazehatz
bat argi adieraziko zutenak. Abiapuntu ho-
rihartuetamarkobatosatzen joannintzen».
Berak idatzitako istorioa bitan zatitu dute
eta karriketan orain lehen zatia dago, laster
helduko da bigar-
rena.Aratzen isto-
rioaksegidarikiza-
nen duen galde-
tuta«berezauke-
ra ematen du.
Idazteko bal-
dintzak aldatu
eginen lirateke
ordea.Ateaez
dut itxiabaina
ikusikodazer
datorren».

Euskalmitologia.Haurrentzat ipuinakbildu-
ma kaleratu dute Izaskun Zubialde zubie-
tarrak, Bakarne Atxukarro irundarrak eta
Asun Egurza barañaindarrak. Hiru egileak
amakdiraetaeurenhaurrei irakurtzenzizkie-
ten ipuinen artean mitologiarekin loturiko-
rik ez zegoela konturatu zirenean «elkartu
eta proiektua aurrera ateratzea erabaki ge-
nuen, gure ondare kulturala bizirik manten-
tzeko helburuarekin». Hamar ipuinek osa-
tzendutebilduma«euskalmitologiakoper-
tsonaia desberdinak eta gure arbasoek na-
turan gertatzen ziren gauzen zergatia nola
ulertzen zuten adierazten dutenak ere bai,
irakaspen ba-
tekin». Bildu-
ma honetan
Ilustrazioek
eregarrantzia
handia du te
«haurrekma-
nipulazioa
dute gustu-
ko, ipuinean
aurrera eta
atzera ibiltzea, marrazkiak ikusi eta beraien
irudimena lanean jartzea. Horretarako ma-
rrazketa bisualki oso erakargarria sortu be-
har da». Abenduan 3 egunez dohainik jarri
zuteneskuragarriAmazonatarianeta13.000
deskarga izan zituzten «inguruko herrieta-
koakbainabaita Txile etaArgentinatik ere».
Orain paperean eta Amazonen dago salgai
eta sare sozialetan ere presentzia handia
dute. Hizkuntza ez dute muga izatea nahi
eta liburua euskara eta gazteleraz kaleratu
eta frantsesez ere prest dute «garrantzi-
tsuena belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigun
ondare kulturala trasmititzea baita». Helbu-
rua bete dutela diote «gure haurrak ipuinak
entzuterakoandisfrutatzenikusi,pertsonaia
mitologikoak ezagutzera eman etamundu-
ko hamar mila haurrek baina gehiagok gu-
re ipuinez gozatu ahal izatea lortu dugu».

Xorroxin irratitikDi-Da tarteanpartehartze-
ko gonbidapena onartzea izan zen Kirika
FM. Bizi dugun munduei begira liburuaren
abiapuntua. Berea ez dela idazteko afizioa
argi utzi digu hasieratik «nirea gehiago da
ingurua kirikatzeko-kritikatzeko afizioa eta
solastekoa».Ustekabean iritsizitzaion libu-
rua osatzekoproposamena «irrati tarte ho-
rretan errandakoak interesgarriak iruditu
zitzaizkienMetaziri aldizkari kolektibokoki-
deei eta gonbidapena egin zidaten liburu
bateanbiltzeko».Liburuakeskuratzendue-
nak hortaz «ahoz errateko idatziak izan di-
rentestuak,motxak, irakurtzekoerraxakdi-
renak eta ahal den neurrian, kritika eta bai-
kortasunaelkartzendituenak» topatukodi-
tu. Gai anitzei buruzko iritziak dira, baina
normalean hurbilekora joz «zerbaitek nire
begirada biltzen du eta kolpe hortan izaten
dudan sentsazioa kontatzen dut. Elurreren
begiradak «kritikatzeko joera» duela erran
digu, «radarra beti piztua, baina maiz pro-
posamen batekin, hobetzeko aukera ba-
dela sinesten dudalakoz». Ikuspegi baikor
hori gailentzen da liburuan, «Dena ezko-
rrean ikusten badugu, alde ona edo alde
betea ikusi gabe, galduak gara. Hori bai,
alde hutsa ere ikusi behar da, bertzenaz
errealitatearen alderdi bat galtzendugueta
hori ez damodua». Bertze zerbait argitara-
tuko ote duen galdetuta hauxe erantzuna
«bai to! Ez dut uste.
Duela bi urte galdera
haueginetagauzabe-
ra erantzunen nuke,
beraz bertze karan-
bola bat suertatzen
bada orduan ikusi-
ko! Nire baitako
mundu guztiak bi-
zita, laguna, mai-
tale, ama, ahizpa,
herritarra… izan-
da,ezdutastirik».

� AZKEN HILABETEETAN LIBURUA KALERATU DUTEN ESKUALDEKO IDAZLEEKIN SOLASEAN

Mikel RODRIGEZ | LESAKA

«Haurra nintzenetik
zurrupatu dudan guztia
atera dut liburuan, horrega-
tik fikzioa behar zuen izan»

Izaskun ZUBIALDE | ZUBIETA

«Gure ondare kulturala bizi-
rik mantendu eta mitologia-
rekin lotutako ipuinak
eskura jarri nahi genituen»

Elurre IRIARTE | ARIZKUN

«Gai anitzei buruzko iritzia,
bizipen anitzei buruzko
sentipena... testu-merkatu
bat da liburua»
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Nabarmentzekoak

Lehen txapel ofiziala Migel Mari Urrutia saldiastarrarentzat
Bi urte eskas lehenago debuta egin eta 21 urterekin bere lehen txapel ofiziala
jantzi zuen Migel Mari Urrutia saldiastarrak duela hamar urte, Zeberio II.arekin
bikote eginez. Lehendik zenbait torneo ere irabaziak zituen: «Denak ilusio han-
dia egin didate, denak izerdia kostata lortuak dira. Azkenekoa garrantzitsuena
da, fama handikoa, baina ilusioa denak!» zioen Urrutiak. Debutaz geroztik ho-
betzen ari zela ere argi zuen: «Denean zerbait hobetu dut: sakea, segurantza,
pilota gutxiago galdu, hobekiago kokatu, jokua eta maila pixko bat hobetu du-
dala iruditzen zait».

Gogoan dut gaztetxo nintzenean, nola iza-
ten ziren herritarren arteko diskusio eta ka-
lapitak, batzutan elkar joka hasi arte, mu-

garri, bide, eta abar zirelamedio.Gobernukomen-
dizainarekin borroka izan zuenik ere bazen...
Gaur egun holako gutti aditzen dittut, muturjotze-
rik ez, bide edo ostatu bazterrean oihu edo ezta-
baidarik ez. Baretu dira urak, zibilizatu gara... Bai
ote? Ez nago seguru hala denik. Gaur egun ere
bada inori aipatu gabe bideak ixten duenik, bai-
menik gabe eraikinak egin, mendian bertzeen ar-
diak zakurrez aizkatu, edo itsusiago, etxeren ba-
tean gordeka sartzen denik ere akaso. Baina ho-
lako gertakarien aitzinean hobe deus ez erran, isil-
tasuna, bakearen izenean, Mafiarekin bezala. Ba-
koitzak komeni zaiona isilka bada ere egin, eta ti-
ra. Udal edo Mankomunitateko bileratan ere maiz
ikusia:barrenean itxuraz,denakkonforme,etakan-
pora ateri orduko, bizkarretik ehundakoak eta bi
erraka bertzeendako...
Ez ote da hobe oihu edo muturrekoren bat, gau-
zak aurrez-aurre egin eta erran, gordeka eta isilka
ibili baino?

Bakezaleak gara

Nire txanda
Joseba URROTZ

Xanti UTERGA
Doneztebeko erremontelaria

Mastertxapelketa irabazi
zuen urtarrilaren 10ean,
finalean Endika saldias-
tarrari 30-24 irabazita.
Txapel hau lortzenduen
hirugarren erremon-
telaria da, Ezkurra eta
Urrizak bina baitituzte.

Joxe Mari ELGORRIAGA
Irrisarri Landeko gerentea

Adacen, Garun-kalte
hartuaren Nafarroako
Elkartearekin elkarlan
hitzarmena sinatu du
Igantz iko Abentura
Parkeak.Lehentasuneko
sarbidea izanen dute
Adaceneko kideek.

Dolores REDONDO
Sagardotegi sasoia ireki du

Misteriozko trilogiaren
bidez Baztango bazte-
rrak ezagutzera eman
dituen idazleak txotxe-
ko sagardotegi denbo-
raldia ireki zuen ilbel-
tzaren 16an Lekarozko
Larraldean.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Ezal da iraingarria portadan orduko Asturias-
ko printzeak larrutan agertu behar zituen
aldizkari satirikoadebekatu,Egin,Egunkaria,

Ardibeltza… itxiarazi edo, urrunago joan gabe,
Auzitegi Nazionalaren atarian irudi batzuk TTIPI-
TTAPAtelebistarakograbatzeagatikJonAbril auzi-
bidean jarri zuen Espainiako Gobernuko kideak
adierazpen askatasunaren alde agertzeaParisen?

Je suis Charlie, ni Jon naiz

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Parisen gertatu den atentatuaren aurrean, hausnar-
keta batzuk egin nahi ditut. Badakit gaia potoloa eta
zaila dela. Hasteko, argi eta garbi azaldu nahi dut

halako atentatuen aurka nagoela, ez ditudala onartzen,
gaitzesten ditudala, ezesten eta nahi den guztia. Jarrai-
tzeko, esan nahi dut, nire elkartasun osoa adierazten die-
dala biktima guztiei: hildako, zauritu, senide, lagunei, eta
abar. Aurrera segituta, jakinarazi nahi dut adierazpen as-
katasunaren alde nagoela, eta mota horretako ekintzak
eginda, ez dudala uste deus onuragarririk lortzen denik.
Orain estatu eta gobernu handi eta boteretsuek jarraituko
dute predikatzen, batasun nazionala behar dela, terroris-
ten aurrean ez dela batere amorerik eman behar, arma, ar-
maden eta polizien indarraren bitartez garaitu behar dire-
la terroristak, ez dela milimetro bat bera ere atzera egin
behar, eta abar, eta abar.Hemendik aurrera,musulmaneta
etorkin ororen giza eskubide guztiak gutxiago errespeta-
tuak ikustea ere ez litzateke inola ere harrigarria izanen; le-
henago ere ikusiak gara antzeko egoerak.
Joera erraza izaten dugu pentsatzeko arrazoi guztia alde
bakar batean dagoela, alegia, talde batek egia osoa due-
la eta besteak ez duela deus ere, bigarren hau zeharo oker
dagoela eta hobe duela arrastorik ere utzi gabe behin be-
tiko desagertzea. Baina, zoritxarrez edo zorionez, orain ar-
teko historiak erakutsi eta irakatsi digu, arrazoi eta egia
guztia nekez egoten dela alde bakar batean, baizik eta
banatuta. Egon liteke gehiago alde batean bestean baino,
baina, segur aski, beti egonen dira banatuta alde guztietan
egia, arrazoia, eta abar, neurri handiago edo txikiagoan.
Nire ustez, mundu honetako estatu eta gobernu nagusiek
(Ameriketako Estatu Batuek, Frantziak, Italiak, Alemaniak,
Erresuma Batuak, Errusiak, Txinak, Japoniak, Espainiak,
e.a.) gogoeta sakonak egin beharko lituzkete, jakiteko eta
ulertzeko zergatik agertu ahal diren munduan halako tal-
de terroristak, jite horretako ekintza basatiak egiten di-
tuztenak; zerk eramaten ditu pertsona horiek halako ba-
sakeriak gauzatzera?
Nik pentsatzen dut, estatu eta gobernu handi eta botere-
tsu horiek, badutela zer pentsatu eta zer hausnartu, ikus-
teko dena oso ongi egin ote duten munduko beste esta-
tu eta nazio ahulen aurrean. Ez ote duten jokatu oso
demokraziagutxirekin,gizaeskubideaskozapalduta,esta-
tu eta nazio ahul horien aberastasunak zilegi ez den mo-
duan ustiatuz eta lapurtuz, nagusikeriaz jokatuta… Ni si-
netsita nago, lehen munduko esaten dugun horren politi-
kari, militar, polizia, bankero, finantzari askok, eta abarrek,
autokritikaugarietasakonakeginbeharkolituzketela,aten-
tatu handi hauen aurrean. Baina hau argi eta garbi geldi
dadila, honekin ez ditut inondik ere justifikatu nahi halako
erailketak.
Elkarrin eta Lokarrin gauza bat aspaldian ikasi nuen, ale-
gia, terrorismoa praktikatzen dutenei, burugabeak, gano-
ragabeak eta txoriburuak deituta, edota halakotzat hartu-
ta ez dela arazoa batere konpontzen, eta bai, ordea, be-
raiekin hitz eginda, negoziatuz, konbentzituz, hitzarmenak
eta akordioak eginez, eta abar.

Terrorismoa

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Gure burua osasuntsua sumatzea, gure-
kin eta gure bizitzarekin satisfakzioa su-
matzea bada ere.

Hortarako, inportantea da zure neurriko bizitza
eraikitzea. Hemen dituzu aholku batzuk:
- Orekatu etxe barreneko eta kanpoko lana, ai-
sialdia, harremanak...Izan denbora zuretzat,
gozatzeko, atsedenerako.

- Zaindu zuretzat garrantzitsuak diren harrema-
nak: lagunak, familia, bikotea,...

- Egunero, gauean adibidez, hartu minutu ba-
tzuk egun hartan pasatu dituzun gauza onak
burura ekartzeko. Noizean behin geldi zaitez
zure egoera ebaluatzera eta emaiozu baime-
na zure buruari aldatu beharrekoa aldatzeko.

- Zure bizitzan dauden gauza txikiez edo egu-
nerokotasunatakoaz
disfrutatu. Bilatu haie-
tan ilusioa eta magia.

- Ausartu gauza berriak
probatzera,erosotasun
eremutik atera, eta go-
zatu.

- Emaiozu lanari dago-
k ion tok ia e ta ga-
rrantzia zure bizitzan.

- Emozio ezberdinak bi-
zitzeko baimena hartu.
Errespetatu zure emo-
zioak eta onartu zure
sentimenduak.

- Kontaktu fisikoaz go-
zatu.Besarkatu,muxu-
katu, laztandu, ukitu,
...Beti bestea eta zure burua errespetatuz.

- Pentsatu: nire denborarekin, zer egin nahi dut?
Hausnartu benetan zer egin nahi duzun, eta
aurrera! Hori bai, zure buruari muga eta exi-
jentzia errealak jarriz.

- Zaindu zure burua. Zu zara zurekin denbo-
ra gehien pasatuko duen pertsona.
- Zure burua ongi tratatu, lagunik hoberena
tratatuko zenukeen bezala.

Zure bizitza eraiki

Edurne ARRAZUBI LABIANO
Malerrekako Osasun Etxeko gizarte langilea

«Zaindu zure
burua, zu zara
eta zurekin
denbora gehien
pasatuko duen
pertsona. Hortaz,
zure burua
tratatu lagun
hoberena
tratatuko
zenukeen
bezala»



Prentsatik bildutakoak

«Zergatik sartzen da
jendea honelako
elkarte batean?
Beharra duen jendea
dagoela ikusten duzu-
lako, honelako zerbi-
tzurik ez duela eta
bizitzan zentzua duen
zerbait egin beharra
dagoelako, bertzeen-
dako baliagarria den
zerbait (…). Programa
arrakastatsua izan da
eta, horren erakusga-
rri, larunbat arratsal-
dea garrantzitsua iza-
ten da taldearentzat».

Maria TAMAYO
Xauliko hezitzailea
D. NOTICIAS 2015.01.14

«Futbola ez da kirola
egitea bakarrik, heztea,
balore batzuk eta bizi-
tzarekiko beste jarrera
bat ematea ere bada.
Taldean lan egitearen
garrantzia ere ikasten
dute, denen laguntza-
rik gabe ez baitira
emaitza onak ailega-
tzen. Futbola konpeti-
tzea eta irabaztea da,
baina baita errespetua
eta kiroltasuna ere. (…)
%60a fisikoa da eta
gainerakoa beste gai-
tasun batzuk».

Jose Luis ARRIZURIETA
Aurrerako entrenatzailea
D. NOTICIAS 2015.01.14
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Gaztelun bizi den 17 urteko neska
arrunt eta alaia naiz.
Zein afizio dituzu?
Afizio zehatzik ez dut baina zal-
dian ibiltzea asko gustatzen zait.
Administrazio ikasketakegiten...
zer moduz moldatzen zara zen-
baki artean?
Egia erran uste nuena baino ho-
bemoldatzenarinaiz,nahikokon-
tentnago ikasketekin.Hasieraba-
tean gehien gorroto nuena kon-
tabilitatea zen baina denborare-
kin gustoa hartzen joan naiz.
Zaldi gainean ere maiz ibiltzen
omen zara...
Ni jaiotzerako aitak zaldiak bazi-
tuen, eta inguruan ikusi-
ta ttikitatik gustatzen jo-
an zitzaidan zerbait izan
da.
Inguruan gustuko txoko
bat?
Herrikomendiak,batezere
Txaruta ingurukoak. Ber-
tatik bista aunitz badira eta
eguraldi onarekin itsasoa
ikusten da.
Asteburuko planik gustu-
koena?
Besta izanez gero besta.
Inauterizalea zara?

Bai pixka bat bai. Doneztebeko-
etara joaten naiz.
Bidaiatzea gustuko duzu?
Gustatu bai baina ez dut aukera
haundiegirik izan. Talavera de la
Reina oso polita iruditu zitzaidan.
Gusturaezagutukozenukeento-
kia?
Amerikako Estatu Batuak.
Etorkizuna nola ikusten duzu?
Ez dakit oraindik kurtso hau buka-
tzean zer ikasiko dudan, baina es-
perodut goimailako ikasketakbu-
katzerako lanegoerapixkabat ho-
betzea.
Amets bat?
Espainiar arraza garbiko zaldi bat

izateagustatuko litzaida-
ke baina

zaila
da.

11 galdera labur

� Izaskun LEKUBERRIA GAMIO � Gazteluko gaztea

Eskerronez
Xabier Zubieta, Loro Pika-
bea eta Xabier Saralegiren
familien izenean

Berriro ere eskerrak
emateko beharrean

sentitzen gara, eta ez
gara aspertuko. VIII.
Mendi Egunean anto-
latzen, laguntzen eta
partehartzen ibili zare-
ten guztioi bihotz biho-
tzez mila esker.

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.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57
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2013ko
abenduan baino
213 guttiago

TTIPI-TTAPA
2014. urte bukaeran

1.184 langabetuzeuden
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izenemanak,
azaroanbainobainobat
guttiago. Azkeneko hi-
ruurtebukaerei errepa-
ratuta daturik baikorre-
na da, erraterako, 2013
urtebukaeranbaino213
langabetuguttiagobai-
tira, baina, aldi berean,
2010ekourte bukaeran
baino 54 gehiago dira
oraindik.

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
574 lagundaude langa-
bezian, azaroan baino

8 gehiago. Adin tarte
horretako emakumeen
artean ere azaroan bai-
no 8 gehiago daude
langabezian (508). Be-
raz,gazteenartean jau-
tsida langabezia:25ur-
tezbeheitikogizaseme-
en artean 9 lagun gu-
ttiago daude langabe-
zian (61) eta azaroan
baino 8 emakume gu-
ttiago (41).

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe ge-
hien izaten, eta aben-
duan,gainera,zortzige-
hiago pilatu ditu (808).
Industria arloan, aldiz,
8 langabetu guttiago
daude (159). Eraikun-
tzan, berriz, 7 langabe-
tu gehiago daude, 129.
Nekazaritzan ere 5 la-
gun gehiago daude la-
nik gabe (31), eta aitzi-
netik lanik egin ez du-

tenen artean 13 guttia-
go daude langabezian
(57)

2014AN ZERBAIT HOBETU
DA EGOERA BELTZA

2013. urtea 1.397
langabeturekin bukatu
ondotik, 2014ko urta-
rrila berriz ere ilbeltza

izan zen eta 98 lagun
geh iago izan z i ren
langabezian, 1.495. O-
tsailean 1.462ra jautsi
zen (-33); martxoan
1.446ra jautsi zen (-16);
apirilean jautsiera na-
barmenagoa izan zen
eta 1.342 zeuden lanik
gabe (-104); maiatzean

1.279 (-63); ekainean
1.177ra jautsizen (-102);
uztailean 1.165 (-12);
abuztuan 1.168 (+3);
irailean 1.170 (+2); urri-
an kopururik onena,
1.156 langabeturekin (-
24);azaroan1.185 (+29)
eta abenduan bat gu-
ttiago.

GIZARTEA

GIZARTEA � AZAROAN BAINO 1 GUTTIAGO

1.184
langabeturekin
akitu zen urtea

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2014ko abendua

Herria
Populazioa

2013
Lanik gabe
guztira

Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?
EZ BAI

ARANO 120 7 2 5
ARANTZA 634 21 9 12
ARESO 271 7 3 4
BAZTAN 7.974 298 144 154
BEINTZA-LABAIEN 240 12 5 7
BERA 3.829 166 78 88
BERTIZARANA 614 37 19 18
DONAMARIA 437 15 9 6
DONEZTEBE 1.681 105 65 40
ELGORRIAGA 225 13 4 9
ERATSUN 159 8 3 5
ETXALAR 829 27 12 15
EZKURRA 151 8 3 5
GOIZUETA 763 41 21 20
IGANTZI 627 16 4 12
ITUREN 513 31 16 15
LEITZA 2.889 160 77 83
LESAKA 2.784 123 69 54
OIZ 144 8 3 5
SALDIAS 114 8 5 3
SUNBILLA 627 32 21 11
URDAZUBI 380 7 1 6
URROZ 181 4 2 2
ZUBIETA 316 17 7 10
ZUGARRAMURDI 220 13 9 4
Denetara 26.722 1.184 (%49,92) 591 (%50,08) 593
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Lesakako
Osasun
Zentroan
aurkeztu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Bukatu berri daBor-

tzirietan egin den me-
dikua edota pediatra
euskalduna eskatu na-
hi dut izeneko kanpai-
na,etapartehartzehan-
dia izan dela azpima-
rratu behar da. Guztira
518eskaeraorri jasodi-
raeskualdean.Emaitza
onakdirabenetan,kan-
painaosoarrakastatsua
izan dela esan nahi du
horrek. Lortutako es-
kaeraorri guztiakLesa-
kako Osasun Zentrora

eraman dituzte Ander
Almandoz, Bortzirieta-
ko Euskara Mankomu-
nitateko lehendakariak
eta Maider Arrieta, le-
hendakariordeakurtar-
rilaren 14an.

UEMAren eta Bor-
tzirietakoEuskaraMan-
komunitateareneskutik
abiatutakoegitasmoho-
nekosasunalorreanga-
ratzen diren hizkuntza-
politikak aldatzea du
helburu,etagehiagoze-
haztuz, familia-medikua
edotapediatraerdaldu-
nak dauden herrietan
profesional euskaldu-
nak bermatzea da hel-
burua. Bultzatzaileen
esanetan“kanpainaren
asmoaezda izan, inon-
dik inora, Bortzirietako
osasunzentroetako lan-

gileenkontraegitea,hai-
ek euskaraz jakitea eta,
moduhorretan,herrita-
rrei euskarazko zerbi-
tzuaeskaintzeabaizik”.
Momentuhonetanpro-
fesional horiek hizkun-
tza eskakizunik ez du-
tenez, egoera horri ir-

tenbidea ematea lortu
nahi da. Horretarako
plantillaorganikoanbe-
hardirenaldaketakegin
ditzateneskatunahi izan
dabukatuberridenkan-
paina honen bidez.

Sinadura gehienak
azaroarenamaieranbil-

du baziren ere, azken
ahaleginbatzukeginzi-
renabenduarenamaie-
ran eta urtarrilaren le-
henbiziko asteburuan,
eta orduan ere lortuta-
ko eskaera orriei esker
jaso dira guztira 518 si-
nadura.

GIZARTEA � BORTZIRIETAN OSASUN KANPAINA

Mediku eta
pediatra
euskaldunak
eskatuz 518
sinadura

BORTZIRIAK

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Ander Almandoz eta Maider Arrieta, Bortzirietako Euskara Mankomunitateko lehendakaria
eta lehendakari ordea, sinadurak Lesakako Osasun Zentroan aurkeztu zutenean.

Kontseiluaren deialdia
Lesakako Udalak Koskontako bidea 7, 2.ean du-
en egoitzan Kontseiluak apirilaren 25ean Iruñeko
Anaitasunan antolatuko duen ekitaldiaren berri
emanen du urtarrilaren 22an, ortzegunarekin,
19:00etan, eta aitzinetik herrietan egin beharko
den lanketaz ere eztabaidatuko da. Herrietako
euskara batzordeetako kideentzat ez ezik, Bor-
tzirietakoeuskaltzaleentzatbilera irekia izanenda.

Korrika 19
Korrikaren19. edizioaeremartxanda.Horrenaur-
kezpena eta Bortzirietako Korrika batzordea sor-
tzekobilera urtarrilaren 28an izanenda, asteazke-
narekin, 18:30ean, Berako Beralandeta eraikine-
an. Bilera horretara ere, euskara batzordeetako
kideaz gain, gai horretan aritzeko gogoa duten
euskaltzale guztiak gonbidatuak daude.

� FLASH
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0 eta 3 urte
arteko haurrei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
Is idoro Fagoaga

Udal Musika Eskolak,
Udalaren laguntzaz
‘Musikari ttikiak’ musi-
ka tailerra antolatu du,
0 eta 3 urte bitarteko
haurrei zuzendua. Ize-
na emateko epea ilbel-
tzaren 30ean bukatuko
da.

Matrikularenprezioa
30 eurokoa izanen da
eta plaza mugatuak di-
ra, saio bakoitzean 20
haurgehienez.Hainzu-
zen, ordu bateko lau
saio eginen dira otsai-
laren 27an eta mar-
txoaren 6an, 13an eta
27an, arratsaldez. Izen
emateko 012 telefono-
ra deitu behar da (Na-
farroatik kanpo deitzen
dutenek948217012te-
lefonora).

Goizuetara mendi
ateraldia

Agerra mendi talde-
akurteroantolatzendu-
enBera-Goizuetamen-
di ibilaldia otsailaren
1ean eginen da. Urta-
rrilaren 30abaino lehen

emanbeharda izenael-
karteanedo948630362
te l e fono ra de i t uz
(gauez).

Agerratik (7etanabia-
tuko dira mendizaleak)
e ta Ag ina t i k o inez
(08:15ean autobusa
hartu Agerran eta Agi-
ñaraino hurbilduko ditu
mendizaleak) edo Goi-
zuetara autobusez
(11:00etan abiatuta el-
kartetik)egindaitekebi-
dea eta Umore Ona el-
karteanbazkaldukodu-
tedenek.Bertanordain-
duko da bai bazkaria,
baita autobusa ere.

Ipuin kontalaria
Estitxu Mentaberri

haurrentzako ipuinkon-
talaria izanen da urta-
rrilaren 23an, ortziral
arratsaldeko 6etan he-
rri liburutegian.

Musika kontuak
Is idoro Fagoaga

Udal Musika Eskolaren
entzunaldiak joan den
astean hasi ziren, bio-
linentzunaldiarekin.As-
tehonetanperkusioeta
gitarraentzunaldiak izan
dira. Hi laren 27an,
17:30ean haize instru-
mentuen entzunaldia
izanen da eta 28an,

18:00etan txistu entzu-
naldia. Bertze aldetik,

Berakantariekitaldiahi-
laren 31n eginen da, la-

runbatean 19:00etan
Illekuetatik abiatuta.

BERA

GIZARTEA � URTARRILAREN 30A BITARTE

Musikari ttikiak
tailerrerako izen
emateko epea
zabalik da

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal Herriko kenpo kai azterketak kiroldegian egin dituzte
Euskal Herriko kenpo-kai azterketa egin zuten Toki Ona kiroldegian. Neska-
mutiko pila bat aurkeztu zen azterketa egitera eta maila ona erakutsi zuten, de-
nek gainditu baitzuten. Argazkian azterketan parte hartu zuten Berako ikasle-
tako batzuk agertzen dira, pozik lan haundia egin ondoren saria lortu dutela-
ko, beren irakasle diren Izei Gillenea eta Koro Iriarterekin. Aupa neska mutilak!!

UTZITAKO ARGAZKIA

300 lagunek parte hartu zuten VIII. Mendi Egunean
Kirol orrialdean informazio zabalagoa duzue, baina ezin aipatu gabe Mendia-
ren Egunak izandako arrakasta. Oinez, korrika, eskalada tailerrean eta bertze
ekitaldietan 300 lagun baino gehiagok hartu zuen parte. Santa Barbarako igoe-
ra-jautsieran 56 bikotek eta 2 hirukotek osatu zuten 5,5 km-ko ibilbidea. Egun
honetan sailkapena izaten da guttienekoa, baina zirkuitua egiten bizkorrenak
Fernando Etxegarai eta Joseba Larralde herritarrak izan ziren (25:20).



Umeen
maitasun
beharraz ariko
da

Aitor AROTZENA
Umeenmaitasunbe-

harragaiariburuzkoso-
lasaldia eskainiko du
CarlosGonzalezpedia-
tra ezagunak urtarrila-
ren 30ean arratsaldeko
6etan Harriondoa Kul-
turEtxean.Sarreraksal-
gaidaudeLesakakoDa-
sya zentroan, Xagu li-
burudendan eta Oreka
belardendan, Berako
Haritzabelardendaneta
Doneztebeko Kimetz
belardendan (18 euro ).

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 Harriondoko libu-
rutegian lan-taldea eta
bere lana ezagutzera
eman zuten. Bertan gai
honekin lotuakdauden
eskualdeko zenbait
denda eta komertziok
euren produktuak era-
kutsi eta salduzituzten.

Txalaparta
kontzertu
didaktikoa

Hutsun Txalaparta
taldeakkontzertudidak-
tikoa eskainiko du ur-
tarrilaren24an, larunbat
arratsaldeko 6etan Ha-
rriondoaKultur Etxean.
Helduen sarrera 6 euro
gostakodaeta 4-13ur-
teartekohaurrena4eu-
ro. Aitzinetik udal kirol-
degian eta Xagu, Tel-
letxea eta Legarra libu-
rudendetan eros dai-
tezke eta egun berean-
Harriondoan ere salgai
izanen dira 17:00etatik
aitzinera.

Bertsolari
txapelketaren
simulakroa
Harriondoan

Nafarroako Bertso-
lari txapelketarensimu-
lakroa eginen da urta-
rrilaren 25ean, igande-
an 17:30ean Harrion-
doa Kultur Etxean. Jo-
suSanjurjo, Ioar Tainta,
Iban Garro eta Eneko
Fernandez, Patxi Cas-
tillo eta Julen Zelaieta
arikodira kantari. AIpa-
tu behar da Bortzirieta-
ko taldekakoan IoarTa-
inta, JonBarberena eta
Manu Goiogana suer-
tatu zirela txapeldun.

Sokatira taldea
Euskal Herriko
txapelketan

Aspaldiko partez,
BetiGaztekomutilenso-
katira txapelketa Eus-
kal Herriko txapelketan
arikoda.600eta560ki-
lokokategorietan lehia-
tuko dira eta otsailaren
14an izanen dute lehen
saioa.

Auzolanak
Gaztetxean

Gogotsu hasiak dira
gazteak Buruztanka
Gaztetxearenlokalagar-
biltzeko lanetan.Larun-
batetan gelditzen dira.

LESAKA

GIZARTEA � URTARRILAREN 30EAN HARRIONDOAN

Carlos Gonzalez pediatrak
solasaldia eskainiko du

UTZITAKO ARGAZKIA

Basurde ehiztarien denboraldi emankorra
Herriko basurde ehiztariek bortz basurde bota zituzten ilbeltzaren 10ean Ari-
txulegi eta Endara auzo inguruan.Honela, gaurgero 60bota dituzte hilaren 28an
bukatuko den denboraldi honetan.
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LEHIAKETA

75. urteurrena
ospatzeko
logotipoa
aukeratu du
Beti Gaztek
A.A.A.
Beti Gazte elkarteak
aurten 75 urte beteko
dituela eta, urtemuga
hori ospatzeko gara-
tuko diren ekitaldiak
eta jarduerak indenti-
fikatzeko logotipoaren
diseinua aukeratzeko
lehiaketa deitu zuen.
Denera,14egilek26di-
seinuaurkeztuzituzten
eta ikusgai izan ziren
Harriondoan. Eloi Lo-
pezPerotxenaherrita-
rraren diseinua izan
zen bozkatuena. Zu-
zendaritza batzorde-
akegindakobozketan
ere, emaitza bera ate-
ra zen. Egile beraren
bertze diseinu batek
bigarrensaria lortuzu-
en.Aipatzekoada,Eloi
Lopezek lehen saria-
ren 200 euroei eta bi-
garren sariaren50eu-
roei uko egin eta Beti
Gazteri eman dizkio-
la.Hirugarrensaria (50
euro), Badajozko Al-
burquerque herritik
FranciscoJavierSan-
chez Barrosok aur-
keztutako Historia vi-
va lanarentzat izanzen.
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Parrokiaren
ekimen
honetan
herritarrek
gogoz lagundu
eta 1.300 kilo
bildu dute

Irune eta Itsaso
AbenduanEtxalarko

parrokiakantolatuta,be-
harrendaudenei lagun-
tzeko, janaribilketaegin
zen. Herritarrek gogoz
lagunduzuten, deneta-
ra1.300kilopasatxobil-
du baitziren eta Iruñe-
koParis 365 jantoki so-
zialera eraman ziren.

Magra txapelketa
Urtarrilaren 11n ha-

si zen Larraburuanma-

gra besoa txapelketa.
Musean 6 bikote aritu-
ko dira eta partxisean

berriz8.Otsailaren28an
bukatuko da txapelke-
ta afariarekin.

GIZARTEA � ABENDUAN

Beharrean
daudenentzat
janari bilketa
egin dute

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Txokolatada Larraburuan
Urtero bezala, urtarrilaren 6ean, errege egunare-
kin, Larraburua Jubilatuen elkarteak txokolatada
eskaini zien hurbildutako haurrei eta honekin eman
zitzaion akabera eguberrietako ekitaldiei.

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Ela-Ela
Urteko azken egunean, ohi bezala, haurrak etxez-etxe ibili ziren urtatxak biltzen.

ARGAZKIA: ANTTON IRIBARREN
Bildutako janaria Iruñeko Paris 365 elkartera bideratu dute.
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ARANTZA

Otsailaren5etik7raiza-
nen dira inauteriak eta
egitaraua 28. eta 29.
orrialdeetan duzue.

Inauteriak!

Hainbat
mobilizazio
egin dira
herrian

Nerea ALTZURI
Hainbatetan bezala,

ilbeltzaren 12an, norba-
nakook ditugun eskubi-
deetaaskatasunenkon-
trako bertze ekintza bat
izanzen.Herritarrongiza
eskubideakurratuakdira
aspaldian eta bakerako
eta konponbiderako na-
hia etadesioamilakaeta
milaka herritarrok eska-
tzen badugu ere, bidean
ditugun trabak etenga-
beak dira. Etsipenean
erorigabe,azkeneguno-
tanizandakoelkarretara-
tze jendetsuek adierazi
dute horrelako erasoak
bake, askatasun eta de-
mokraziaegoerabatsor-
tzekoegitenaridirenaha-
legin eta egoera politiko
berriaren kontra zuzenki
eragiten dutela.

Dakizuenbezala,ilbel-
tzaren 12an izandako
abokatuen kontrako po-
lizia operazioan, hama-
sei lagunatxilotuzituzten.
BatzukMadrilen,bertze-
akEuskal Herrian. Tarte-

an zen Haizea Ziluaga
herritarra eta lanbidez
abokatuadena.Madrilen
atxilotu zuten, harat joa-
na baitzen 04/08 auzia-
ren epaiketan defentsa
lanetanaritzekoazelako.
Epailearen aitzinean de-
klaratu ondotik, kargue-
kin aske gelditu zen il-
beltzaren 13an.

Inguruetan bezala,
atxiloketek samina eta
kezka eragin zuten he-
rrian eta elkarretaratze
etamobilizazioakeginzi-
renjoandenastean.Ilbel-
tzaren14kogoizaleanai-
legatuzenHaizeaherrira
eta arratsaldean hainbat
herritarrek ez zuten Hai-
zeabesarkartzekoauke-
ra galdu nahi izan.

UDALAREN MOZIOA
Atxiloketenbiharamu-

nean,atxiloketaksalatze-
ko mozioa onartu zuen
Udalak ez ohiko batza-
rrean.Udalakberebabe-
saetaelkartasunahelara-
zi zienHaizearenetxeko,
familiako eta lagunei eta
atxiloketasalatzekomo-
bilizazioei atxikimendua
erakutsietahorietanpar-
te hartzeko deia luzatu
zien herritarrei. Mozioa
osorik: www.arantza.eu.

La Caixaren
diru-laguntzak

La Caixak, Gizarte
Ekintzarenbitartez,ondo-
kodiru-laguntzakutzidi-
tuArantzan:500euroPe-

lle-Ttikirentzat, 500 euro
Guraso Elkartearentzat,
2.000euroZaharTxoko-
rentzat eta 1.500 euro
Euskara Mankomunita-
tearentzat.

GIZARTEA � JOAN DEN ASTEKO OPERAZIOAN ATXILOTUA

Haizea Ziluaga
herritarra libre

ARGAZKIA: KONTSEILUA

Euskal Tonbolako autoa Arantzan
EuskararenGizarteErakundearenKontseiluakbederatzigarrenurteaduEuskal Ton-
bola ekimenarekin. Euskararen normalizazioan, pauso berri eta sendoak ematen
segitzeko erabiltzen du Kontseiluak. Hainbat ostatu eta saltokitan eskura daitezke
txarteltxoak eta sari aunitz banatzen dira. Martxepenbordako Nekane Maiari Eus-
kal Tonbolako autoa egokitu zaio. Zorionak!

UTZITAKO ARGAZKIA

Ilbetzaren 14an ailegatu zen Haizea herrira.



Juntaren zati
bat ere
berrituko du

TTIPI-TTAPA
Biltoki elkarteak ur-

tekobatzarraeginendu

u r t a r r i l a ren 24an .
20:30eanhasikodaohi-
ko bilera eta gai-orde-
nean, altak eta bajak,
urtekoekintzaketakon-
tuak, garbitasunerako
deialdia etabertze zen-
baitgai landukodituzte.

Ohikoarenondotikbile-
rabereziaere izanendu-
te, juntarenzatibatber-
ritzeko.Lehendakarior-
dea, idazkaria eta di-
ruzain bat hautatu be-
har dituzte, baita hiru
bokal ere.
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GIZARTEA � URTARRILAREN 24AN

Urteko ohiko batzarra
eginen du Biltokik

UTZITAKO ARGAZKIA

Hitzarmena sinatu dute Irrisarri Land eta Adacen elkarteak
Garun-kalte hartuaren Nafarroako Elkarteak (Adacen) eta IrriSarri Land aben-
turaparkeak lankidetzahitzarmenasinatudute.Horri esker, elkartekoerabiltzai-
leek parkerako lehentasunezko sarbidea izanen dute eta hainbat merchandi-
sing objektu eginen dituzte bertako dendan salgai paratzeko. Joxe Elgorriaga
IrriSarri Land parkeko gerenteak eta Francisco Fernández Adaceneko zuzen-
dariak sinatu zuten hitzarmena. Adaceneko erabiltzaile eta profesionalek Irri-
Sarri Land parkea bisitatuko dute udaberrian, eta pertsona elbarrientzat ego-
kitutako jarduerak probatu ahal izanen dituzte. Elkarteko bazkideek, parkeko
jarduerez gozatu ahal izanen dute prezio berezian.

IGANTZI

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Hiri Hon-
dakinenMankomunita-
teaksakelekotelefonoe-
tan, tabletetan eta or-
denagailuetanerabilga-
rri den aplikazio berria
sortu du jendeak ditu-
en zalantzak agudo ar-
gitzeko asmoarekin.
Bertan informazio aurki
daiteke, bortz ataletan
banatua.
- Zer nonhiztegia:Ze-
rrendaluzebateanetxe-
an izaten ahal ditugun
hondakinak bilatzeko
aukeraematendigueta
nora bota edo eraman
behar diren erran.
- Hondakin motak:
Etxeetangehiensortzen
direnHondakineningu-
ruko informazioa, edu-
kiontzien kokapenak...
- Ordutegiak: Manko-
munitateak dituen zer-
bitzuak eta bilketa ba-
koitzaren maiztasuna
eta bilketa egunak.
-Ohikogalderak:Jen-
deak izaten dituen ohi-
ko zalantza eta galde-
rei erantzuna ematen
zaie modu laburrean.
- Ezarpenak: Zuk nahi
duzunhizkuntzaetahe-
rria aukeratzen ahal di-
tuzu.
Edozeinaplikaziobeze-

ladeskargatzenahalda,
Play Store-tik zuzene-
an. Aplikazio bilatzaile-
an"Bortziriak"hitzasar-
tuta agertzen dena da,
"BortziriakZerNon"ize-
narekin. Ordenagailu,
tablet edomugikorrean
arazorik gabe deskar-
gatu ahal izanen duzu.
Euskerazetagazteleraz
dago eta Mankomuni-
tateakmartxanparatzen
dituen zerbitzu berriak
gehitzen joanen dira.
Aplikazioairekitzenden
aldiro sartu den infor-
mazio berria zuzenean
eguneratuko da.
Mankomunitatetik go-
goratzendutenez,«doa-
koa da, beraz deskar-
gatu aplikazioa eta ha-
si birziklatzen zalantza-
rik gabe!».

HIRI HONDAKINEN MANKOMUNITATEAK

Hondakinen inguruko zalantzak
argitzeko aplikazioa sortu du

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Aplikazioa doakoa da eta
5 ataletan banatua dago.



N-121A
errepidean

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoalde-

ko hainbat udalek be-
hinetaberrizberekezka
agertu dute N-121A
errepidearenegoerare-
kin. Udal ordezkariek
hainbat bilera egin di-
tuzte gai honen inguru-
an dagoen egoera mo-
du batean edo bertze-
an hobetzeko eta he-
rritarren segurtasuna
bermatzeko. Orain de-
la hiru urte hasi ziren
errepide honetan dau-
den tunelen inguruan
Nafarroako Gobernua-
rekinkanpaina informa-
tibo bateratu bat egite-
ko prestatzen. Hainbat
atzerapen eta oztopo
gainditu ondoren kan-
paina hau abiatuko du-
tela jakinarazi zuten ur-
tarrilaren14anMalerre-
kakoMankomunitatea-
ren egoitzan eskainita-
ko prentsaurrean.

Bai suhiltzaileekin
baita Nafarroako Go-
bernuko larrialdietako
arduradunekinbilduon-
doren tunelen inguruko

informazio eskasa ze-
goela konturatu ziren
udal ordezkariaketa in-
formazio falta honek
herritarrensegurtasuna
arriskuan jar zezakela.
Moduhonetan,kanpai-
na hau abiaratzea era-
baki dute herritarrek in-
formaziogehiagoesku-
ratu eta zalantzak argi-
tu ahal izateko.

HorretarakoBaztan-
Bidasoaldekoherrietan
Nafarroako Gobernua-
ren laguntzarekin egin-
dako eskuorri informa-
tiboa banatu dute. Aldi
berean eskualde mai-
lan bilera informatibo-
ak egin dituzte eguno-
tan.

GIZARTEA � HIRUORRIKOA BANATU DUTE ETXEZ ETXE ETA AURKEZPENAK ERE EGIN DITUZTE

Tuneletako segurtasunari buruzko
informazioa hedatu dute Udalek

GIZARTEA
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HONDAKINAK

Aurten ere
egutegia eman
dute argitara
Bidasoaldean
TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak eta
BortziriaketaMalerre-
kakoMankomunitate-
ek zonaldeko etxe
guztietara bidali den
egutegia prestatu du-
te aurten ere. Bertan
Hondakin bereziak
biltzeko dituzten gar-
bigune mugikorreko
ibilaldiak jakiteraema-
ten dituzte eta baita
Hondakinen inguruko
bertzelako informazioa
ere:
- Traste haundien bil-
keta zerbitzuko tele-
fonoa.
- Konpost kanpaine-
tako datuak.
- Auzo-konpostagu-
neen kokapenak.
- Arropa edukiontzien
kokapenak
- Bilketa datuak.
-Zeinedukiontzirabo-
ta behar den honda-
kin mota bakoitza.
- Bertze sentsibiliza-
zio kanpainen inguru-
ko informazioa.
- Telefonoak, etab.

LEHENBIZIKO
ZOZKETAN 7709
ZENBAKIA SARIDUN
Gainera,alebakoitzak
zenbaki bat du urtean
zeha r ha inbe r t ze
zozketa eginen baiti-
ra. Aurten hiru hilabe-
t e ro eg inen du te
zozketaetaguztiraes-
kualdeko dendetan
gastatzeko 300 euro-
ko 4 erosketa txartela
banatuko dituzte.
Hauda lehenbizikohi-
ru hilabeteko zenbaki
sariduna: 7709. Sari-
dunak Bortzirietako
Mankomunitateradei-
tubeharkodumartxo-
aren 31 baino lehen
(948 63 52 54).

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Udal ordezkariak kanpainaren berri ematen eta etxez etxe
banatu den informazio eskuorriaren zati bat.



Sunbitek
antolatua,
zazpi bikote
bildu zituen

Maider PETRIRENA
Sunbite elkarteak I.

Binakakoajoarriero txa-
pelketa antolatu zuen
abenduaren 27an. Ho-
nekin batera goiz par-
tean Mendaurrera joa-

tekoaukerazegoenbai-
tahaurrekaurpegiapin-
tatu eta puzgarrietan
ibiltzeko ere. Ajoarriero
txapelketan 7 bikote
aurkeztu ziren eta ira-
bazleak Jexux Mari eta
Mari Paz izan ziren, bi-
garrenak Nagore eta
Amaia eta hirugarrenak
Bidane eta Irati. Epai-
mahaian Angel Ma-
riezkurrena, Loli Gan-
dara eta Arantxa Ibarra

egon ziren. Horrez ga-
in tokikoproduktuezbe-
tetazareederbatzozke-
tatu zen eta Urristibile-

ko Juana Mariri egoki-
tu zitzaion. Zorionak!

Prestatutako ajoa-
rrieroakdastatzekoau-

kera izan zuten Ulibel-
tzak elkartean eta on-
dotik arratsalde parte-
an, trikipoteoa izanzen.

GIZARTEA � ABENDUAREN 27AN

Binakako
ajoarriero
lehiaketa egin
dute lehen aldiz

SUNBILLA

ARGAZKIAK: BIDAL IBARRA

Gogotsu hasi du urtea Ulibeltzak mendi taldeak
Ulibeltzak Mendi taldeak gogoekin hasi du urtea, urteroko Men-
daurrerako irteera urtarrilaren 4an eginez. Urtarrilaren 11n Auza-
ra joan ziren. Inauteriak tartean direla deskantsu ttiki bat eginen
dute eta hurrengo irteera otsailaren 8an eginen dute.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Erregeak eta jaiotza elizaren barnean
Olentzeroren antzera, Erregeek ere ibilaldia egin zuten herrian.
Aipatzekoa da gaurgero 20. urtea dutelaMeltxor, Gaspar eta Bal-
tasar erregeek herria bisitatzen dutela. Aurten, berrikuntza mo-
duan, erregeei eliz atarian jarri beharrean beraien eserlekuak eli-
zarenbarrenean jarri zitzaien. Jaiotzabizidunaerebarreneanegin
zen. Meza entzun zuten errege eta bertaratutako guztiek eta on-
dotik haurrek erregeei eskutitzak eta muxuak emateko aukera
izan zuten. Jendetza hurbildu zen elizara.
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ARGAZKIAK: AMAIA ARRETXEA, ESTHER EZKURRA ETA MAIDER PETRIRENA
Urtea eguberrietako aferekin hasi genuen. Urteari hasiera emateko urtaskak biltzera atera
ziren haurrak auzoka banatuz. Herrian bi auzoetan banatzen dira eta baserrietan ere bertze
bitan.
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DONEZTEBE

AEA (Alboko
Esklerosi
Amiotrofikoa)
eta Sanfilippo
gaitzak
ikertzeko diru
bilketa eta
ekitaldiak egin
dituzte

Marga ERDOZAIN
Sanfilippo eta AEA

gaitzen ikerketabultza-
tzekoekimenekin abia-
tu dute urtea Errekak,
guraso elkarteek, mer-
katariek eta ume eta
gaztetxoek.

Errekaelkartea,adi-
bidez, AEA eritasuna
ikertzearen alde busti
zen Bear-Zana pilota
plazan. Kasinoko bal-
koitik botatako balde-
kadekin bustizirenazpi-
an zeuden korrikalari,
txirrindulari, judoka,
mendizale eta abarrak.
Elkartasun hori tantaz
tanta diru ere bihurtu
zen eta ekarpen polita
egin zaio gaitza behar
bezala iker dadin. Erre-
kakBaztangoBertanel-
kartetik hartutako leku-
koa,Doneztebekouda-
la,Mendiabesbatzaeta
Laxoa elkarteari pasa-
tu die orain.

STOP SANFILIPPO
FUNDAZIOARI
EKARPEN EDERRA
MendauretaErrekagu-
raso elkarteek Sanfilip-
pogaitzarenaldekoiker-

keta ahalbidetzeko zi-
neemanaldibereziaan-
tolatu zuten eta ekar-
pen honi bertze bi ge-
hitu zaizkio. Merkata-
riek ere eguberrietako
zozketan eritasun hau
izan zuten gogoan eta
txistorradan bildutako
dirua ekimen honen al-
de bideratu zuten. Eta
ez hori bakarrik, urtarri-
laren1ean umeetagaz-
tetxoekurtatsekinbildu-
takoaereelkartasunkei-
nu bihurtu zen. Aipa-
tzekoa da ekimen guzti

hauekin 1.200 euroko
ekarpen polita egin de-
la. Zergatik ote elkarta-
suna partekatzean bi-
derkatu eta areagotu
egiten dela? Ez dadila

etenelkartasunsoka eta
2015erakoerronkaper-
tsonalaedotaldeerron-
ka bilaka dadila.

GIZARTEA � EGUBERRIAK

Elkartasunez
blai hasi dute
urtea herriko
hainbat taldek

ARGAZKIA: ERREKA K. E.
AEA (gazteleraz ELA) eritasunaren ikerketa bulkatzeko eta
elkartasuna adierazteko busti ziren Erreka elkarteko atal
ezberdinetako kideak urtarrilaren 3an.

POLITIKA � UDAL HAUTESKUNDEAK

Maiatzeko hauteskundeak
prestatzen hasi da EH Bildu
Otsail hasieran batzar
idekia eginen dute
proiektuaren
aurkezpena egiteko

M. ERDOZAIN
Maiatzeko udal hauteskundeak

prestatzen hasi da Doneztebeko EH
Bildu. Lehendabiziko aldia izanen da
EA, Sortu, Aralar eta Alternatiba udal
Donezteben koalizioan aurkeztuko
direna. Beraz, oraingoan indarmeta-
keta honek kandidaturari itxura be-
rria emanen dio.

Urtarrilean talde eragilea eta hain-
bat ‘norbanakorekin’ egotekoasmoa
du Doneztebeko EH Bilduk, dauden
beharrak eta erronkak ezagutzeko.
Otsail hasieranbatzar idekia egin na-
hiduteabiatudutenproiektuaherrita-
rreiaurkeztekoetapartehartzeragon-

bidatzeko. Batzar horretan bildutako
proposamenak eta ekarpenak kon-
tuanhartuta,eta taldeeragiletikbildu-
takoa ere jaso ondotik, hauteskun-
de-programa osatuko dute. Otsaile-
an ere zerrendan joanen den jendea
zehazteko asmoa dute, behin betiko
programaerredaktatueta ixteko.Ge-
ro, bigarren batzar idekia eginen du-
teprogramaonartuetazerrendaribu-
ruz aritzeko.

Aurreikusi duten kronogramaren
arabera, martxoan, hauteskunde-
zerrenda itxi, hirugarren batzar ide-
kia egin (zerrenda onartzeko) eta bai
programa zein zerrendak, biak argi-
taraemanendituzte.Lanhoriekguzti-
ak bideratzeko, lan banaketa eta
azpibatzordeakprestatunahidituzte.

Doneztebar guztiak prozesu ho-
netan parte hartzera gonbidatu nahi
dituzte, adin, errealitate eta esparru
ezberdinetako jendeaerakarri asmoz.

Doneztebeko
Gure Esku Dago
DoneztebekoGureEs-
ku Dago batzordeak
urtarrilaren23an,ortzi-
rala,gizakatearenegu-
nekoargazkiekinegin-
dako bideoa aurkeztu
eta azalduko du Gure
Esku Dago ekimenak
zer erronka ezarri di-
tuen 2015erako.

Haur Etxea
zabaltzeko
proiektua
Haurrei eta talde txi-
kiei (gehienez lauhaur)
egokitutakohezkuntza
proiektu baten bidez
bideratuko da Do-
neztebekoHaurEtxea.
Urtarrilaren 23an bile-
ra informatiboaeginen
da Uhartegaina etxe-
an. Harremanetarako
620145500edoaitzie-
rasun@hotmail.com

Txibi txapeldun…
XantiUterga,Txibik ira-
bazi du erremonteko
Master txapelketa.Ur-
tarrilaren 10ean Gala-
rretan jokatutako fina-
lean 30-24 irabizi zion
EndikaUrrutiasaldias-
tarrari.

eta Niko
Mundialetik kanpo
Aurreselekzioan bai,
baina gaurgero Qua-
tarren Munduko txa-
pelketa jokatzen ari
den Espainiako esku-
baloiselekzioanezzen
sartu Niko Mindegia
herritarra.

� FLASH

Ba al zenekien
Baltasar Erregeak Ekialde Urrunetik Donezte-
beko umeei eskutitza idatzi diela ongi dagoe-
la erranez. Doneztebeko kabalgatan izandako
istripuaren ondorioz, Baltasarrek erabaki du
zaldiz ibiltzeko ikastarotxo bat egitea, heldu
den urtean Doneztebeko karriketan barna la-
sai ibiltzeko. Beraz, beldurrik gabe segitzen
ahal dugu errege honi opariak eskatzen.

?
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Larunbat
honetan eginen
dituzte kontuak

Mattin LARRALDE
Eguberrietako bes-

tak pasa berriak izanda
ere, Elgorriagako inau-
teakereospatuberri di-
tuzte.Urtarrilaren16an,
ortziralean, herriari bu-
elta eman zioten trikiti-
lariekinetaondorenafa-
ria izan zuten Herriko
Ostatuan. Gero, noski,
ortziralarratsekobestak

segituzuenlarunbatgoi-
zeko ordu ttikiak arte.

Ilbeltzaren 17an, la-
runbatgoizekogosaria-
renondotik,puxkakbil-
du zituzten herrian bar-
na eta gero bazkaldu
egin zuten gazteek Hi-
larionen. Arratsaldean
mozorro desfilea egin
zen eta hori akituta
zozketa. Gero, urtero-
ko ohiturar i eutsiz,
gazteek goizeko eske-
an lortzen duten arraul-
tzak, txistorraetaurdai-
azpikoa eskaini zioten
herritarrei, berendua

egiteko. Arratsean afa-
ria izan zen Hilarionen
eta larunbateko ospa-
kizunak akitzeko, akor-
deoiaren musika herri-
ko ostatuan.

KONTUEN EGUNA
HILAREN 24AN

Heldu den larunba-
tean, urtarrilaren 24an
izanen da kontuak egi-
teko eguna, inauteei
akabailaemateko.Arra-
tsaldezmus txapelketa
izanen da urtero beza-
la eta ondotik, kontuak
egiteko afaria.

GIZARTEA � URTARRILAREN 16AN ETA 17AN

Eguberriak akitu orduko
inauteriak ere pasatuak

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Mozorroak ere ikusi dira inauterietan.

Bi eskaintza
aurkeztu
zituzten eta
Xabi Saldias
herritarrak
hartu du ardura

Joseba URROTZ
Eguberritarakozaba-

lik zen berriz ere Herri-
koOstatua.Astebatzuk
lehenagoeginzuenuda-
lakaurkeztuzirenbipro-
posamenen arteko au-
keraketa,etaherritarba-

tentzat izan zen eslei-
pena, Xabi Saldiasen-
tzat. Bertze eskaintza
herritik kanpokoa zen.

Ezkilak ixilik
Ia aste pare batez

edo, herriko ezkilak ixi-
lik egon dira, gauza bi-
txi samarra, ez baitago
argi zergertatuzen,be-
re gisa matxuratu edo
aberiatu zenaren itxura
haundirik ez omen zue-
lakomekanismoak.Ha-
la ere, berriz martxan
da,batzuk faltahautes-
ten zuten...

Baserrietarako
bidean
konponketak

Leurtzakourtegieta-
rako ere bidea den ba-

serrietako bidean zulo
koxkorrak agertuak zi-
ren hainbat tokitan as-
paldixkoan, ospelene-
tan batez ere. Okerre-
nakbederenkonpondu

dituzte, ea gerora ere
gure gobernuak lagun-
tzarik ematen duen,
errepidearentzatereur-
teak ez baitira debalde
pasatzen.

GIZARTEA � EGUBERRIETAN

Berriz ere
zabaldu dute
Herriko Ostatua

URROZ

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Olentzeroren agerraldi jendetsua
Honezkero urruti xamar dagoeguberri bezpera,Olentzerokbere agerraldia egin
zuenekoa, baina merezi du aipamena eta argazkia, ekitaldi jendetsua izan bai-
tzen.



Aurtitzen
ilbeltzaren 18an
egin zuten eta
Iturenen
otsailaren 8an
izanen da

Arkaitz MINDEGIA
Gero eta gertuago

dago ekainaren 20a,
Gure eskudagoeguna.
Malerrekako gure esku
dago burubelarri dabil
lanean. Aurten herrika
banatuda lantaldeaeta
taldebereandaude Itu-
ren, Aurtitz eta Zubieta,
dagoeneko lanean eta
bilerak eginez. Aurkez-
penak ere herrika egi-
tenhasiakdira.Hainzu-
zen,Aurtitzeri dagokio-
nez, elkartean aur-
kezpena egin zuten ur-
tarrilaren18anarratsal-
de partean.Oso gusto-
ra ibili ziren aurkezpe-
nean,berotasuneansar-
tu ziren txokolateakin
eta aurkeztu zuten egi-
tasmoarekin ere.

Itureni dagokionez,
datorren otsailaren 8an
eginenduteeguerdipar-
tean,egunhorretanpla-

zanotsailekoArtisaueta
lanbideazokaburutzen
ariko dela probextuz.

Ehiztariak
Herrikoehiztariekne-

gu giroari ez diote ba-
tere beldurrik, hortxe
ibilki dira batean eta
bestean etxera betiro
sariaekarriz,haudaba-

surdeak botaz. Urtea
ongi bukatu zuten be-
hinik behin, nahiko ba-
surdebotabaitzituzten.

Inauteriak
Ate jokaditugu inau-

teriak, gorputza, joare-
ak, larruak, mozorro-
ak… dena prestatuak
daude,heldudirenegun

polit hauetan gure he-
rriko xoko polit guzie-
tangiroetaumoreonak
alaitzeko.

Lerro hauen bidez
gonbidapena luzatzen
dizuegu,gure inauteriez
gozatzeraetortzeko,al-
dizkari honetan bertan
gehigarrian xehetasu-
nak dituzue.

GIZARTEA � EKAINAREN 20AN OSPATUKO DA

Aurtengo Gure esku dago Eguna
prestatzeko bileretan hasiak dira

ITUREN
20 | HERRIZ HERRI

ttipi-ttapa | 630 zk.

2015.01.22

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Nafarroako bertso eskolen negulekua Aurtitzen
Aurtizko Abarun aterpetxean Bertso negulekuak ospatu zituzten abenduaren
29 eta 30ean. Nafarroa guziko 70 haur elkartu ziren. Tartean, nola ez, sortu be-
rri den Ittungo bertso eskolako haurrak. Bertso munduan gehiago sartu ziren,
jolastuz eta ondo pasatuz bertsoak kantatuz eta aztertuz.

Maurixio ETB2ko
El Conquistador
saioan
Jadanik bere lehen
egunak hasiak ditu
ETB2koEl conquista-
dor del fin del mundo
saioko 11. edizioak.
Egoitz Gorosterrazu
Maurixio herriko gaz-
tea parte hartzen ari
da,Patagoniakoxoko
polit eta dotore horie-
tan momentu gogor
etaahaztezinakpasa-
tzeko aukera dauka.
EnekoetaLaisekaka-
pitainekinbatera ,mu-
tikoen taldean dago
etasuerteonaopadio-
gu. Seguruenik bere
giro ona, xelebrekeri-
ak eta nola ez bere
bertsoekinederkimol-
datuko dela bere tal-
dekideekin eta aurre
eginen diela frogetan
bestetaldeekoei. Igan-
dero eta astelehenero
segituko diogu pan-
taila ttikiari begirada-
rik kendu gabe.

Pertsonaia
Egoitz GOROSTERRAZU



Ernatu eta gozatu!

Heldu da ganbarako trapu zaharrak astintzeko ordua. Mimoz jositako
mozorro dotoreak janztekoa. Badatoz aurpegia ezkutuan gorde eta
zirika ibiltzeko egunak, baita joareak dantzaraziz zirikatzaileak

uxatzekoak ere. Baserrietara urteroko bisita egin edota
hilabetetan landutako gurdiak karriketara ateratzekoa.

Txarangaerritmoangorputzamugi-
tuedotaakordeoiari segika fan-
dagoa dantzatzekoa. Besta,
pesta edo festa nagusi-
tzekoa.Eta aldi joana ez de-
nez itzultzen...Mozorro,atsaure,
tronpetista, joaldun, ume, gazte

zein heldu neguko loalditik ernatu,
bete karrikak eromen, zarata
eta kolorez.
Gozatu INAUTERIETAN!
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ILBELTZAK 24, larunbata
14:00etanAurreraelkarteanbazkaria iza-
nen da eskean ibiliko direnentzat. 16:00
aldera eskean hasiko dira herriko etxee-
tan. 20:00etatikaitzinera,Atekabeltzen
pesta izanen da eta goizeko 01:00etan
zenzenketa eginen da plazatik Atekabel-
tzera eta ondoren karaokea.

ILBELTZAK 25, igandea
12:00 mozorro eta gurdiak kalejiran ate-
rako dira Incansables txarangarekin. Etxe-
kotxikienektxu-txutrenean ibiltzekoauke-
ra izanen dute eguerdi eta arratsaldean.
14:30 atsauretuek bazkaria izanen dute
eskolako jangelan eta 19:00-23:00 Joxe
Mendizabalorkestagizonarenemanaldia
izango da.

ILBELTZAK 26, astelehena
09:00etan gazteak elkartuko dira Aurre-
ra parean Gorriztaran,Arkixkil, Sakulu eta
Erreka auzoetara eskean joateko. Base-
rrietan dabiltzan bitartean, herrian,17:00
umeen kalejira izanen da,musikaz alai-
turik. Ondoren txokolatada eta goxokiak
banatuko dizkiete. Iluntzean eta gaue-

an Orkesta gizonaren emanaldia izanen
da plazan.

ILBELTZAK 27, asteartea
09:30ean dute hitzordua mozorroek Era-
sote auzora abiatzeko eskean. Goizean
eta arratsaldean puzgarriak eta jokoak
izanen dira haurrentzat frontoian.14:00
Aurrerako bazkideen bazkaria izango da
eta atsaureak berriz Atekabeltzen baz-
kaldukodute.16:00etatik18:00etara jo-
koak antolatu dituzte frontoian. 18:30
Atsaureen kalejira musikaz lagunduta.
Ondoren Gabezin taldearen kontzertua.

LEITZAKO IHOTEAK | Ilbeltzaren 24, 25, 26 eta 27a

EGITARAUA

ARGAZKIAK: PABLO FEO



Garazi ZABALETA | Leitzako gaztea

«Aurpegia ezkutatuta jendea
zirikatzea da asmoa»
Hirugarren urtez animali larru eta adarren azpian ezkutatuta astearteko atsaure kalejiran
ibiliko da ingurukoak xixatuz.

Ihotezalea da oso Garazi «herrian bizi ditudan urteko egunik politenetakoak dira
neretzat.Bai parranda aldetik eta baita herrian sortzen dengiroagatik ere» aipatu
digu. Atsauretzea ere asko gustatzen zaio izan ere «paper
batean sartzen zara eta katxondeorako bidea ematen dizu,
giro berezi bat sortzen da». Lau eguneko pesta burutan, ezin baka-
rra aukeratu «egun guztiak oso desberdinak direlako bata bestetik.
Larunbatgauekoparrandaaskogustatzenzaitbainaberexiadabase-
rrietako eskea ere». Astearteko kalejiran berriz, azken hiru
urteetan hartu du parte «zerbait desberdina, berria,
kuriosoagoa da, garai bateko inauterien kutsu
gehiago dute».
Ihoteetako egunik jendetsuenean, larunbatean,
gaztetxearen bueltan egin ohi du Garazik pesta
«gai bat aukeratu eta gaztetxea apaindu eta
bakoitzak gure erara jantzia osatzen dugu.
Gero kalejira egiten dugu eta karaokea ere iza-
ten da». Igandean indarrak hartu eta astelehe-
nean baserrietarako eskera joaten da, «mendi-
an oinez joan eta baserrietan geldialdiak
eginez joatengara.Nahikoa janetaedana iza-
ten da, txarangakoak eta txistulariak ere iza-
ten dira musika pixkat jartzeko. Iluntze,
arratsaldeparteanherrirabueltatzeangiroan
oso sartuta egoten gara» aipatu digu barrez-
ka. Eguraldia ere ez omen da aitzakia izaten
etxeangeratzeko «askotan tokatzendahotza,elurra…plastikoarekinelurgainean
ere ibili izan gara.Hotzari aurre egitekomodua erraz bilatzen dugu baserrietan».
Asteartean, animali larruak jantzita, adarrak buruan eta aurpegia estalita atsaureen
kalejiran ere ateratzen dela kontatu digu «ikusgarria da oso kalejira hau, iluntzean
izatendaetapertsonaiadesberdinekhartzenduteparte.LeitzakoKultur taldekoek
lan dexente egin dute jantziak lortzeko oso ongi landutakoak dira». Eta ilbeltzaren
28a iristean, ez pentsa datorren urtekoen esperoan etxean geratuko denik, «inguruko
inauterietara ere bisita egin beharra izaten da eta».
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ILBELTZAK 23, ortzirala
09:00etan gazteek gosariaAriztigain kan-
pinean. Ondotik 2 taldetan banatu eta ba-
serrietara joanen dira, Modesto eta Beñat
akordeoilariekin. Bazkaria Ixtola eta Ex-
kernekobordan. 17:00/20:30ean herriko
haurrentzako txokolate beroa eta disko
jaia frontoian, Guraso Elkarteak antolatu-
ta.21:30eaneskeandabiltzanenafaria Ittur-
burun. Gauean Emakumeen afaria Uli-
beltzak Elkartean eta afal ondotik sorpre-
sa izanen da.

ILBELTZAK 24, larunbata
10:00etan Bustitz ostatuan gosaldu ondo-
tik gazteak eskean ibiliko dira Beñat akor-
deoilariarekin.Ondotikbazkariaeginendu-
te Fondan. 17:00/21:00etan umeentzako
berendua eta disko jaia Ulibeltzak Elkarte-
an. Gauean gazteek afaria Elortxurin.

ILBELTZAK 25, igandea
11:00etan karrozen desfilea opilak, gaz-
tainak, hezur salda, tortilla eta ardoa ba-
natuko ditu Ulibeltzak Elkarteak ikusleen
artean. Desfilea bukatzerakoan zozketa:
zerria eta bildotsa.14:30ean bazkaria Uli-
beltzakElkartean.DantzaldiaSantxotenaren
eskutik.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Giro bikaina izanen da aurten ere Sunbillan.

SUNBILLAKO INAUTERIAK | Ilbeltzaren 23, 24 eta 25a

EGITARAUA
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Unai BERTIZ | Sunbillako gaztea

«Etxez-etxeko eskeak
karroza desfileak ez duen
bertze xarma bat du»
Hogei urte baditu karrozak egiten eta aurten hamahirugarren aldiz aterako da eskean

Sunbildar gehienak bezala, Unai Bertiz ere irrikitan egonen da herriko inauteriak noiz
ailegatuko. Bereziak baitira sunbildarrentzat inauteriak, eta Unairentzat ere bai. Aur-
ten berak hartua du inauterien ardura, bertze pare bat lagunekin batera, eta beraien
esku daude bildotsa, zerria eta zozketako boletoak eskatzea, ostatu eta dendariekin
solastea, eta eskean ibilitakoan egunean egunekoa kontatzea. Baina ardura horrek ez

dio bestarakogogoa kendu.«Urterobezala»ha-
rriak eta entrenamenduak alde batera utzita, ilu-
sioz hartu baititu inauteriak.
Aitortu digunez, «gazte gehienoi bezala, ortzi-
raleko eskea gustatzen zait gehien. Hori da
politena». Hogeita hamar urte izanagatik, ez da
atzo hasia eskean: «hauhamahirugarren urtea
izanen dut.Hasi nintzenetik ez dut urte bakar
batean ere hutsik egin». Eta aurten ere ez. 30-
40 lagun bildu ohi dira eta tartean izaten da bera.
Hori bai, denak gizonezkoak, eta ezkondutako

inor ere ez: «jendeak hori kontuan hartzen du eta ez da inor sartzen saiatzen».
Neskak taldean sartu ala ez galdetuta, «urtero airean gelditzen den galdera» dela
dio, baina onartu digunez, «ez nuke aldaketa nire gain hartu nahi».
Igandeko karroza desfilean ere parte hartzen du, «20 urte daramatzat karrozak egi-
ten». Hala ere, karroza egiteak lan gehiago emanagatik, garbi du nahiago duela eskea:
«bertze xarma bat du, eta karroza desfilea baino gehiago gustatzen zait». Urtetik
urtera karroza egiten «gero eta beranduago» hasten direla ere adierazi digu: «urri-
roan karroza egiten hastea tokatu izan zaigu. Gerora abendura pasatu ginen,
hasieran zubira eta gero Eguberrietara. Eta azken bi urteotan urtarrilean hasi
izangara».Baina azkenmomentuanbadaere,ezin erran halamoduzko karroza egiten
dutenik, landua eta ikusgarria izaten baita Unairen kuadrillarena. «Urtetik urtera ma-
teriala biltzen joan gara eta materiala lehen baino eskurago dugu. Trukoak ere
hartuz joan gara, nahiz eta denbora aldetik beti presaka ibili. Karroa ere gurea
dugu, orain dela 16 urte egina, eta ez dugu eskatzen ibili beharrik». Aurtengo
karrozaz ere galdetu diogu, baina ikusi nahi duenak igandean Sunbillara agertu be-
harko du, nahiago izan baitu sekretuan gorde eta ez deus aitzineratu. Kontatu diguna,
hori bai, «dena ongi ateratzea» espero duela.

Unai Bertiz eskuinean, bere kuadrillarekin inauterietan.

«Urtetik urtera gero eta
beranduago hasten gara
karroza egiten. Urriroan
hastea tokatu izan zaigu
baina azken bi urteotan
urtarrilean hasten gara»

Unai BERTIZ | Sunbillako gaztea
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ILBELTZAK 26, astelehena
Goizean Zubietako joaldunek,mozorro eta
karrozeklagunduta,bisitaeginendieteaur-
tiztarrei. Herriari bira eman eta salda beroa
hartu ondotik Iturenera joanen dira. Lasa-
gako Zarandia parean, Iturengo joaldune-
kin elkartu eta herrian barna buelta ema-
nendute.Joaldunekaperitiboahartzendu-
ten bitartean, Iturengo plazan karroza ba-
koitzak etamozorroek beren ikuskizuna
eginen dute, joaldunek uxatu baino lehen.

ILBELTZAK 27, asteartea
Goizean Ituren eta Aurtizko joaldunek bi-
sita bueltatuko diete zubietarrei.

ILBELTZAK 28, asteazkena
Zubietan hau izaten da inauterietako az-
ken eguna. Eguerdian bazkaldu ondotik
kontuak egiten dira. Ondotik joareak jarri
eta Aurtitz eta iturendarrei azken bisita
egiten zaie ilunabarrean. Aurtiztar eta
iturendarrek berriz asteazkenean baz-
karia izanen dute eta arratsaldean etxez
etxe ibiliko dira joare eta trikitilariekin.
Ondotik afariak izanen dira elkarteetan.

ILBELTZAK 31 eta OTSAILAK 1,
larunbata eta igandea
Kontuen eguna da Iturenen inauterietako
azkena.Egunhorretanezda joarerik jotzen.
Inauteriak akitu eta hurrengo larunbatean
egin ohi da Iturenen,etaAurtizen igandean.
Iturenenbazkaria izanenduteHerrikoEtxe-
ko ganbaran. Bazkaldu aitzinetik herriko
dantzarien saioa eta bertsolariak eta aiz-
kora apustua izanen dira herriko plazan.
Bazkaldu ondotik dantzaldia eta kontuen
afaria. Aurtizen xaharren afaria eginen du-
te igandean.

EGITARAUA

ITUREN, AURTITZ ETA ZUBIETAKO INAUTERIAK



| 27ttipi-ttapa | 630 zk.

2015.01.22

Pello SANTESTEBAN | Zubietako joalduna

«Nere izaeraren osagarri, hitzez
esplikaezina den sentipena da»
Berrogeita hiruzpalau urte daramatza joareak astintzen

Umetatik izandu joareenoihartzunahurbilPellok. Zubietaraunitzekbezalaxe,zazpiurteren
bueltan jarri zituen lehenengo aldiz joareak, «errege bezpera batean. Etxez
etxe joateko ohitura izaten zen orduan ere» eta dagoeneko
berrogei urte baino gehiagoz eraman ditu gibelean. Ez da
harritzekoa beraz, bere ahotik entzutea joaldun izatea
bere «pertsonaren zati bat» dela. Joalduna izatea
«oso zaila da esplikatzeko. Nere barruan dagoen
zerbait da, nere izaeraren osagarri bat da, sen-
tipenbatetahitzezesplikaezina,nirepertsonaren
zati bat delako» aipatu digu. Berexiki gogoan
dituen inauteri batzuez galdetuta segituan etorri
zaio burura «joare baten izmia galdu»
zuenekoa,ez zengelditu ez,zegoenarekin
aitzinera«urtehartannirejoarepareen
hotsa joare bakar baten hotsean
geldituzen».Hauezda izanurtehaue-
tan gertatu zaien bitxikeria bakarra.
Eguraldiak ezusteko bat baino gehia-
go eman dizkiete «duela bostpasei
urte,astelehenarekin,Aurtizkoosta-
tuan salda hartu eta Ituren aldera
abiatzenhasiginenean,izugarrizko
kazkabar eta elur erauntsia hasi zen, eta horrela jarraitu zuen Iturenera iritsi eta
bertatik atera ginen arte. Kazkabarrak lurra zuri-zuri jarri zuen. Baina Iturendik
atera bezain pronto, kazkabar erauntsia gelditu egin zen». Bera joaldun hasi zenetik
joareak ibiltzekomodua ez dela aldatu kontatu digu, baina kopurua bai «izan dira Zubie-
tatik Iturenera 6 joaldun bakarrik joandako urteak. Gaur egun kopuruak gora egin
du 14-16 joaldun joaten gara». Ez dira joaldunak bestaren protagonista bakarrak eta
mozorroek edo joaldunek «biek garrantzi handia» dutela «bakoitzak badu bere egi-
tekoa. Ni joaldun izanda, neretzat joaldunak xarma berezi bat dauka eta garrantzi
gehiago ematen diet joareei, baina inauteriakmozorrorik gabe ez ziren existituko».
Mozorro artean, bertze hamaika joaldunen erritmoan eginen du Zubietatik Ituren eta
Aurtizera bidea. Noiz arte? «Nork daki! Gorputzak aguantatzen duen arte».
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EGUBERRIETAKO

OTSAILAK 5, ortzeguna
09:00etan Mozorro Zurien gosaria Primi
ostatuan. Ondotik eskolako neska-muti-
koei bisita eginen diete bizkarrekoak pa-
ratzeko. Segidan bi taldetan banatuta Mo-
zorro Zuriak lau baserri auzoetara joanen
dira Beñat eta Andoni Mitxelena akordeoi-
larien laguntzarekin.Egunguztiabaserriz-
baserri eskean ibiliko dira. Arratsaldean
mozorro besta eskolan. Gauean Mozorro
Zurien afaria Primi ostatuan.

OTSAILAK 6, ortzirala
Goizean Mozorro Zurien gosaria Primi
ostatuan. Ondotik herrian barna eskean
ibilikodiraBeñat etaAndoniMitxelenaakor-
deoilarien laguntzarekin.EguerdianMozo-
rroZurienbazkariaPabloenean.Egunosoan
eskolakoneska-mutikoakbaserrizbase-
rripuxka-puxka ibilikodira.Gaueanbertso
afaria Aterpean Amets Arzallus eta An-
doni Egañarekin. Gauean Emakumeen
afaria Burlada ostatuan. Gauerditik aitzi-
nera dantzaldia Gorapean Migel Anjel
Agerralderekin.

OTSAILAK 7, larunbata
EguerdianMozorroZurienbazkariaBurlada
ostatuan. Arratsaldean herriko ttiki eta
gaztetxo mozorrotuen kalejira. Ilunaba-
rrean herri kirol saioa eta apustua fron-
toian. Gauean Mozorro Zurien afaria Ekai-
tza Elkartean. Gauerditik aitzinera dan-
tzaldia Gorapean Oharkabe taldearekin.

ARANTZAKO INAUTERIAK | Otsailaren 5etik 7ra

EGITARAUA
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Beñat MITXELENA DANBORIENA | Arantzako 27 urteko gaztea

«Kantatu eta dantzatzeko
kantak joz gozatu egiten dut»
Inauterietan Mozorro Zuriekin akordeoia jotzen ibiliko dira anaia eta biak

Ikasleeta langile fina,akordeoilari ezinhobea,pilotanona...Ezagutzendutenekdiotenbeza-
la, «artista» bat da BeñatMitxelena. Ikasketaz ingeniari industriala da,eta lanbidez Lande-
tako lantegibateanmantenimenduanaridena.Afizioz,berriz,akordeoilaria,pilotaria,mendi-
zalea eta lagunekin egotea gustatzen zaiona,«bai juergan eta baimahai-inguruan ere».
Ona izatearena, halere, «nahiko erlatiboa» dela dio: «kontua da zeinekin konparatzen
zaituzten». Baina aitortu digu «gauzak gustuarekin egitea» gustatzen zaiola, «hasitako
gauzak bukatzea eta ahal bada dakidan hori hobetu eta gauza berriak ikastea».
Ttikitatikdabil akordeoiarekin:«MusikaEskolanseibaturterekinhasinintzen,etaordu-
rako eskuin eskuarekin Andre Madalen jotzen banekien, etxean attarekin ikasia».
Zaletasuna familiakoa baitu. «Etxean betidanik aditu izan dut atta akordeoia jotzen»,
adierazi digu: «orkestretan ere ibilia da urte aunitzez» eta gogoan du «larunbatero ez-
kontzetara jotzera joaten zela». Atautxi zena ere akordeoilaria zuen: «herrietan akor-
deoia jotzen dudanean, oraindik jende aunitz oroitzen da beretaz. Bere istorioak ere
kontatu izan dizkidate: apezekin arazoak izaten omen zituen baltsak jotzeagatik.
Edo jendea ez bazen dantzara animatzen, jo bitartean dantzatu ere egiten omen
zuen». Eta anaia ere akordeoilaria: «berak ere ederki jotzen
du»,azpimarratudigu.Osababatekttikitanerabilitako«Larri-
naga markako akordeoi ttiki urdin bat» izan zen bere
lehenbizikoa: «oraindik etxean dugu, 70 bat urte omen
ditu». Azaldu digu «soinu bizikoak» dituela gustukoen,
«lehenagokoestilokoak».Duelaurtebat etaerdi halakoa
erosi zuela kontatu digu, nahiz eta etxean baduten
non aukeratua, zazpi baitituzte!
Ez dakigu inauterietan horietako zein erabili-
koduen,bainabadakiguMozorroZuriekin
baserriz-baserri eta etxez-etxe dabile-
neanfinastindukodituelabehatzak.Akor-
deoiajoarren,«berdin-berdin»gozatzen
baitu. «Gehiago gozatzen dudala ere
erranennuke,nireafizioabaita.Kantatuetadan-
tzatzeko kantaz joz, izugarri gozatzen dut. Eta
egia erran, herriko inauterietan lagunek bezala

jan eta eda-
ten dut. Ba-
tzuetan beha-
tzak nahasten dira,
bainaezda inorkon-
turatzen», dio irriz. 21
urterekin atera zen le-
henaldizMozorroZuri:
«urte batzuez azter-

ketak inauteriekin batera izan nituen eta ezin atera
gelditunintzen».Azkenurteotan,ordea,aukeraezdugaltzen.
Onartu digunez, lehenbiziko eguneko gosaria du maiteena:
«jendeagogo ikaragarriarekinegotendaeta inauteriak
aitzinetikditugulapentsatzehutsarekinharrotzengara».
Bide batez,Arantzako inauterietara hurbiltzeko gonbitea ere
luzatudu,«girobikaina izanenda.Beraz,animatu!».Han-
txe ikusikoduguBeñat,saltsarenerdian,MozorroZuri jantzi-
ta, lagunartean ongi pasatzen eta akordeoia jotzen. Berak
gozatuz eta ondokoei ere gozaraziz.

«Arantzako inauteriak
aipatzekotan, hagitz
juergistak garela erra-
nen nuke, egunero egi-
ten dugu hemen besta»

Beñat MITXELENA
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OTSAILAK 6, ortzirala
10:00 aldera Berrizaun auzotik hasita,
etxez-etxe eta baserriz-baserri eskean
ibiliko dira gazteak. Herrira bueltan, bide-
gurutze aldeko etxeetara bisita eginen du-
teetagero,Frainauzora joanendira.Eguer-
dian bazkaria eginen dute. Bazkalon-
doanherrianetaSarrolaetaLasagaau-
zoetaneskean ibilikodiragazteak. Gauean
afaria eginen dute.

OTSAILAK 7, larunbata
08:00etan Mozorroak elkartu eta Irisarri
auzora joanen dira gazteak. 11:00 aldera
herrirabueltatuetaUnanuauzoraetaPie-
dade gainera joanen dira. Arratsaldean
haurrakkalejiran ibilikodira.Ilunabarrean
etxez etxe eskean ibilita banatuko dituz-
ten boletoen zozketa eginen dute gaz-
teek, lehenengo saria bildotsa eta biga-
rrena ardo lotea. Gauean afaria eginen
dute.

IGANTZIKO INAUTERIAK | Otsailaren 6 eta 7an

EGITARAUA



Serokobordako
Alejandro
Santestebanen
ustez,
ttuntturroek 60
urteko historia
besterik ez dute

Fermin ETXEKOLONEA
Inauteriak gainean

ditugueta egitarauaren
berri zehatza aldizkari
honetako gehigarrian
duzue. Iduriezbaduere,
inauteriek ere bere le-
geak badituzte. Gazte-
akelkarteakprestatzen
ditu inauteriaketa inau-
terietakoarauaketapre-
zioak agertu dituzte.
Puxkak biltzen beran-
duenez 09:15ean hasi-
ko dira. 12:00etan go-
sarikomahaiakbildueta
estalpeko mahaia libre
utziko da. Azken urtee-
tan bezala, 19:30ean

mahaitik altxatu behar-
koda.Afariak22:00etan
izanen dira. Bazkarira-
kotxartelak12:30akbai-
no lehen hartu beharko
dira. Elkartetik kanpo
daudenentzakoprezio-
ak: Gosaria, 12 euro;
bazkaria, 20 euro; afa-
ria, 20euro. Larunbate-
ko afaria eta asteazke-
nekobazkaria, 15 euro.
Eserita gosaltzen duen
haurrak12euroordain-
du beharko du, beste-
la pintxo bana emanen
zaieborondatez.Denek
borondatea jarrita,gau-
zak errezago egiten di-
renez, iñotetako larun-
batean gazteen artean
ardurak banatuko dira.

TTUNTTURROEK 60 URTE
SerokobordakoAle-

jandroSantesteban, jo-
aldun zaleak gogotik
ikertu du inauteriaren
eta joaldunen historia.
Ttuntturroak, bere us-

tez, orain dela 60 urte,
1955 inguruan, hasi zi-
ren janzten.Zumeaedo
zimitzarekin eman zio-
ten forma, estruktura.
Orduraartezapelarekin
edo ibiltzenomenziren.
Dena den, ez omen zi-
ren orain bezainbertze
joaldun ibiltzen eta de-
na informalagoa izaten
omen zen. Horren era-
kusgarri, lau lagun joan
omen ziren joaldun Itu-
renera ttuntturroei inau-
gurazioa emanez: Ma-
nuel Loiarte, Ignacio
Santesteban, Perico
Monaco eta Santiago
Mutuberria.

Gure esku dago
lanean

Gure Esku dago eki-
menarekin bat eginez,
jendeaanimatzenhasia
da. Ardurak banatuak
daude. Jasone Astibia
eta Kattalin Paul dira
herrikoarduradunaketa
herri mailan lantzen ari
dira. Mugimendua hasi
eta ea jendea anima-
tzen joaten den.

Ludotekan kargu
aldaketak

Txitxilo elkartearen
ludotekan kargu alda-
ketak izan dira: lehen-
dakariaOlgaGarroteda
orain, lehendakari or-
dea Karmele Bendoiro
eta idazkaria Yolanda
Salaburu, hiruak berri-
akkarguan.Diruzain la-
nean Iratxe Telletxeak
segitzen du.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Errege bezperako joare soinuek iragarri dituzte inauteriak
Urteroko legez, Errege bezperan Zubitako haurrak, joareak bizkarrean jarri eta
eskean ibili ziren. Aurten haur asko bildu ziren eta nahiz eta laino artean ibili,
gustora egin zuten herrietako etxeetan baita baserrietan ere urteroko bisita.
Arratsean helduak ere joaten dira Aurtitz eta Iturenera, eta batzuk Doneztebe-
ra ere joaten dira erregeei ongi etorria egitera.

ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � BADATOR MOZORRO BESTA

Inauteriek ere
badituzte bere
arauak eta
prezioak

HERRIZ HERRI | 31
ttipi-ttapa | 630 zk.

2015.01.22



ttipi-ttapa | 630 zk.

2015.01.2232 | HERRIZ HERRI

Gurutze
Sainduaren
ermitari urtean
zehar beste
erabilpenen bat
ematea egokia
litzateke

Fernando ETXEBERRIA
Baztaneko borda

inguruan baseliza iza-
ten zen XVIII. mendera
arte. 1721eko uztaila-
ren 19an gotzaindegi-
ko ordezkar i batek
Ezkurrabisitatuzueneta
alkateetabizilaguneies-
katu zien ermita hori
moldatzeko, oso egoe-
ra kaxkarrean eta eror-
tzeko puntuan zegoe-
lako. Hala ez egiteko-
tan, sei hilabeteren bu-
ruan itxi beharko zela.

Sei urteberanduago
ordezkari hori bera eto-
rri zen, beste baseliza
bat herritik hurbilago
egitea eskatuz, baina

hori bai, bakarrik bizila-
gunen diru ekarpene-
kin, hauek erosi behar
baitzuten lurra eta erai-
ki.

Lehenagoko baseli-
za zegoen lekuan gu-
rutze bat jartzeko ere
aholkatu zuen, bertan
izan zela seinale gisa-
ra. Horrelaxe egin zu-
ten eta harrizko guru-
tzea jarri zuten, baina
denborarekin zati bat
erori zen. Orain, lurra-
ren jabedenSantosTe-
lletxeak ingurua garbi-
tu eta falta zen zatia ja-
rri du, eta aski dotore
gelditu da lekua.

1727ko apirilaren
27an jakinarazi zion
Ezkurrako alkateak
gotzaindegiairiGurutze
Sainduaren baselizako
lanak bukatuak zirela
etaherriraetortzeko, le-
kuakmezaematekobal-
dintzaguztiakbetetzen
zituela ziurtatzera.

Baina gaur egun, ur-
tean bitan bakarrik era-

biltzen da Gurutze Sa-
induaren ermita hori,
uztailaren 3an eta irai-

laren 14an. Horregatik,
interesgarria izanen li-
tzatekeurtekogainera-

ko egunetan beste era-
bilpenen bat topatzea
eraikinari.

GIZARTEA � GARAI BATEAN BASELIZA ZEGOEN

Baztaneko
bordako
gurutzea berritu
eta ingurua
txukundu dute

EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Urte bukaerako afaria Barrankan
Azken urteotako ohiturari eutsiz, Ezkurra, Eratsun eta Leitzako jendea bildu zen
Barranka ostatuko afariarekin urtea agurtzera eta berriari ongi etorria ematera.
45 lagun izan ziren, ederki afaldu ondotik urte berria pozez, musikaz eta kan-
tuz agurtu zutenak.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Gurutzea lehen zegoen bezala ageri da koadro txikian eta orain moldatu eta ingurua txukun-
du ondotik nola gelditu den ikusten da argazki handian.



Gaur egun 59
bazkide ditu
Asinko aldeko
zerbitzu berriak

TTIPI-TTAPA
Joan den ekainaz

geroztik kirola egiteko
aukera berria zabaldu
zuen Udalak, Beheko-
landako gimnasioare-
kin. Ordura arte herrian
inoiz izan ez zen zerbi-
tzua ireki zuen Asinko
inguruko nabe batean,
udal gimnasioa eta jen-
dea hasi da poliki-poli-
kimuskulazio tresnekin

etabertandaudenbes-
te aparatuekin treba-
tzen. Hain zuzen, uda-
letxetik aipatu digute-
nez,gauregun59bazki-
de ditu gimnasioak.

Urte osorako bazki-
de egiteak 25 euroko
prezioa du eta urte be-
rrian sartuak garenez,
2015eko kuota ordain-
tzeko epea zabalik du-
te Udaletxean bazkide
direnek, baita bazkide
berri egin nahi dutenek
ere. Modu berean, ora-
in arte bazkide izan eta
bajaemannahidutenek
ere udaletxean jakina-
razi beharko dute.

GOIZUETA

GIZARTEA � 25 EURO URTE OSOA

Behekolandako
gimnasioko
urteko kuota
ordaintzeko
epea zabalik da

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Eguberriak bukatu orduko karnabalei begira
Ezin aipatu gabe utzi Eguberrietako ospakizunak, Olentzero eta Maridomingi
eta Errege Magoak urtero bezala agertu baitziren herrira. Baina orain aurrera
begiratu eta karnabalak ditugu begibistan. Dagoeneko Guraso Elkarteak egin
du bilera eta erabaki du inauterietako astelehenerako aurtengo gaia: Brasil.
Bazkarirako txartelak ere laister jarriko dituzte salgai Elenan ostatuan eta Xi-
monen harategian.
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LEITZA

ARGAZKIA: MIEL MARI ELOSEGI

I. San Silbestre lasterketa jendetsua
Urtezahar egunean lehen aldiz San Silbestre lasterketa egin zen herrian. De-
nok bat Leitzako guraso elkartea izan zen antolatzailea, udalaren laguntzare-
kin. Arrakasta handia izan zuen ekimenak 220 laisterkari inguruk parte hartu
baitzuten. Arratsaldeko 17:00etatik aurrera herriko alde zaharreko bideetan ze-
har ibili ziren korrikalariak. Oso balorazio ona egin dute antolatzaileek eta da-
tozen urteetara begira berriz antolatzeko asmoetan dira.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Zer diote Leitzako paretek?
Aurrera doaz kale komunikazioaren inguruan egi-
ten ari den lanketarekin.Lehen saioaren ondoren,
dagoeneko 200 iritzi jasoak zituzten. Horretarako
ekimen desberdinak egin dituzte, buzoiak jarri, ka-
lean iritzi bilketa egin institutuan, ostiraletako azo-
kan, eskolako atarian, tabernetan… 7 herritar ari
dira burubelarri lan horretan. Ilbeltzaren 16an egin
dute bigarren saioa eta hurrengoa ilbeltzaren 29an
izanen da 18:30ean Udaletxeko aretoan.

HEZIKETA

Haurrentzako
masaje tailerra
antolatu dute
gizarte zerbitzuek

Franki errekako
behekaldeko
eta Larbaide-
giko bideko
arazoak
konpondu
dituzte

JM BARRIOLA
Azken urteetan euri-

teenondoriozkaltehan-
diak izandira. Esateba-
terako, Leitzalarretik
etortzendenFrankierre-
kako beheko partean,
baserriondoan, urakbi-
dea iaeramanzuendue-
laurtegutxi.Geroztiker-
di zintzilik zegoen herri
bidea. Egoera aztertu
ondorenbeharrezkobai-
menak eskuratu eta ha-
rriekin pareta bat eraiki
da.Horrela,bideaegon-
kortu eta neguan erre-
kak izatenduen urema-
ri handietatik babestea
da asmoa. Larbaidegi-
ko bidean ere sortzen

diraarazoak.Bertaneu-
riteen ondorioz erreka
osoa sortu eta bidetik
joatenda,kalteugariera-
ginez. Auzotarreneska-
riari erantzun eta hodia
sartu da ur emaria bes-
te aldetik bideratzeko.
Udalak eta auzotarrek
elkarlanean burutu du-
te lan hau auzolanean.

Ihoteak gainean
Datorren larunbate-

an hasiko zaizkigu iho-
teaketaurterokomodu-

an pesta alaiak izatea
aurreikusten da (gehi-
garrian duzue egitara-
raua).Azkenurteetanbe-
zalaxe udalak pabilioi
bat alokatu du herrita-
rrei gurdiak apaindu eta
ihoteen inguruko lanak
burutzeko toki bat es-
kaintzeko. Ongi pasa!

Herri-mobilizazioak
Ilbeltzaren10eanBil-

bon egindako manifes-
tazioaraherritarugari jo-
an ziren. Hiru autobus
betezirenLeitzan,guzti-
ra 170 herritar inguru
bildutaetaeurenkotxea
hartuta gehiago ere jo-
an ziren euskal preso-
en eskubideen alde el-
kartasuna adierazteko
asmotan.Handikbiegu-
netara Euskal Herrian
izan ziren atxiloketei
erantzunez 60 herrita-
rrekkonzentrazioakegin
zituzten Aski da! erre-
presioari stopetaatxilo-
tuak askatzeko eta kon-
ponbideari erasorik ez
izatea aldarrikatuz eta
honetaz gain, ekitaldi
desberdinak ere burutu
dira.

OBRAK � UDALAK ETA AUZOTARREK ELKARREKIN

Uholde arriskuak ekiditeko
zenbait lan egin dituzte

ARGAZKIA: LEITZAKO UDALA

Franki errekako beheko zatian harrizko pareta egin dute.

Ba al zenekien
KorrikaLeitzatikpasakodelamartxoaren21ean,
goizaldeko 4ak inguruan. Jadanik kilometro-
ak erosi eta Korrika laguntza eman daiteke.

?

JM BARRIOLA
0-12 hilabete arteko
haurrentzatmasajetai-
lerra antolatu dute gi-
zartezerbitzuek.Lotu-
ra afektiboak egin eta
indartu,kolikozeinhai-
zeekin lagundu, ume-
en loa erraztu, haurra-
rekin gustora egoteko
tartea hartu, zainketa
eta haziketari buruzko
zalantzak eta kezkak
argitu eta konpartitze-
kotarteaeskaintzeada
tailer hauen helburua.
Mentxu Isturitz gizarte
hezitzaileak zuzendu-
ko ditu saioak eta os-
tiraletan, otsailaren 6,
13, 20, 27 eta mar-
txoaren 6an izanen di-
raUdaletxekolehenen-
go solairuan 10:30etik
12:00akarte.Plazamu-
gatuakdaudenez inte-
resa dutenek ilbeltza-
ren 28a baino lehena-
go deitu beharko dute
Gizarte Zerbitzuetara
948510840zenbakira,
informaziogehiagoere
bertaneskuratu liteke.
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ARESO

Karroza
desfilean parte
hartzera
animatu nahi
dituzte
herritarrak

Juana Mari SAIZAR
Herriko inauteriakur-

tarrilaren30eta31nos-
patuko dira. Urteroko
ohiturarekin jarraituz,
ostiralean haurrek es-
kolatik kalejira egingo
duteherrianbarrenaeta
hori amaitzeanmerien-
da izangodute.18:00e-
tan hasiko da herriko
eskea etamusikaren e-
rritmoan harat eta ho-
nat giro bikainean ibili
nahi duen orori gonbi-
tea luzatuadago.Gaue-
anLagunArtekoekafa-
riaegingodutePakeTo-
ki elkartean. 22:00etan
berriz Euskal Herriko
MusTxapelketakokan-
poraketa jokatuko da,
hauere,PakeTokin.Mu-
sean aritu nahi duenak
momentuan bertan
eman beharko du ize-
na.Larunbata izatenda
inauterietakoegunhan-

dia. Goizean goizetik
baserrietakoeskean ibi-
liko dira Lagun Arteko-
ak.Batekoarinarin,be-
steko fandango... ba-
serrietan eskaintzen
dizkietenmokadugoxo
eta tragoxkaarteanpa-
sakodutegazteekegu-
na.17:00akaldera itzu-
liko dira herrira eta or-
duan egingo da karro-
zen kalejira. Aurten an-
tolatzaileek saiakera
egin nahi dute karroza
desfile hau indartzeko.

Horregatik, herritarrak
animatunahidituztebe-
raien karrozak atera-
tzera, familian, lagunar-
tean... ez du ezer han-
diegirik behar! Zerbait
prestatuetakalera!Gai-
nera aurten nahiz eta
antzerkirik ez egon, ka-

rrozek emanaldiren bat
egin behar dutela aipa-
tudute.Beraz, ikusibe-
harko da zer prestatu
duten herritarrek! Aur-
ten berrikuntza bat ere
izango da, trikipoteoa
antolatu baitu-
te herrian ba-

rrena. 21:30ean afaria
izango da Pake-Tokin
eta afal ondoren musi-
ka eta parranda.

Jone Lozano aske
JoneLozanoherrita-

rra aske geratu da urta-
rrilaren 8an. Polizia es-
painarrak Lyongo es-
petxetik Madrilera era-
man zuen urtarrilaren
7anAuzitegiNazionalak
deituta. Biharamunean
Madrilgoepailearenau-
rretik igaro eta gero, as-
ke geratu zen.

Zuberoko ikastolari
laguntza

Euskararenegunean
bildu zen dirua Ziburu-
ko ikastolari bidaltzeko
asmoazegoelaaurrera-
tu genizuen. Bidali zaio
jada, eta egia esan zo-
riontzekoa da aresoa-
rren jarrera. Egun oso-
anzeharegindakoekin-
tzetan 1000 euro garbi
lortu ziren, eta juxtu ho-
riexek bidali dira Zibu-
rura. Mila esker herritar
guztieiPestaBatzordea-
ren partez eta jarrai de-
zagun euskararen alde
gauzak egiten!

OSPAKIZUNAK � KALEJIRA, ESKEA, AFARIAK, MUS TXAPELKETA...

Inauteri giroa urtarrilaren 30 eta 31n
zabalduko da herrian

Ba al zenekien
Areson eraikitzeko asmoa dagoen etxeetan
jendeaapuntatzenhasiadela?mugietaezgal-
du aukera hau! Ez da denbora asko geratzen
zerrendak ixteko eta!

?

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL
Herriko txoko guztietara zabalduko da umore ona trikiti doinuen laguntzaz.
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Eraikin berria
egitea eskatu
dute langileek

TTIPI-TTTAPA
Elizondoko Lanbide

Eskolara bisita egin zu-
ten urtarrilaren 8an Na-
farroako Parlamentuko
alderdi guztietako or-
dezkariek.Bertatikber-
tara, 50 urte bete behar
dituen ikastetxearen
egoerakezkagarria iku-
si zuten eta langileek,
eraikin berri baten be-
harraadierazizieten.Bi-
leraragonbidatuakzeu-
den Berako Toki Ona,
DoneztebekoMendaur
eta Lekarozko Institu-
tuetako zuzendariak,
baita Baztan, Beintza-
Labaien,LesakaetaBe-
rako udal ordezkariak
ere.

Elizondoko Lanbide
EskolakoKomisioakes-
kaera zehatzak egin
zizkien parlamentariei.
Alde batetik, «egungo
eraikuntza dagoen be-
zalamantentzeabertze
kurtso batez, babes
neurriakeremantentzea
eta hauen jarraipen zo-

rrotza egitea». Aldi be-
rean, eraikin berri bat
egiteko zereginei bere-
hala ekin behar zaiela
ere uste dute. Hezkun-
tzaDepartamentuak lor-
tu duen dirua (300.000
euro inguru) egungose-
gurtasunneurriakman-
tendu eta etorkizuneko
ikastetxeberriaegiteko
erabiltzea (azterketak,
proiektuak…)eskatuzu-
ten langileek. Eraikin
berria egin bitartean,
egungo ikasketak Eli-
zondoko egoitza bere-
an izaten segitzea es-
katu dute eta «ezbeha-
rraaukerabihurtuz,Hez-
kuntza Departamentu-
ak eskualde honi Lan-
bideHeziketaegunera-
tua eta euskalduna es-
kaintzea bideratu».

50. URTEURRENA
ERAIKINAREN EGOERA
KAXKARRAREKIN

Elizondoko Lanbide
Eskola 50 urte betetze-
radoaeta ibilbide luzea
egin du Baztan Bida-
soako Lanbide Hezike-
tan. Gaur egun, ikaste-
txean 157 ikaslek ikas-
ten dute Lanbide Hezi-
ketak eskaintzen ditu-

en maila ezberdinak.
Gainera, azken ikastur-
teotanetorkizunerabe-
girakohausnarketaba-
tenondorioz,euskaraz-
ko Lanbide Heziketako
hezkuntza eskaintza
berritu eta zabaltzeko
asmoz, hainbat urrats
eman dira Hezkuntza
Sailaren oniritziarekin.

Halaere,Elizondoko
Lanbide Eskolaren egi-
tasmo honen traba na-
gusiakokaturikdagoen
egoitzaedoeraikinada.
Izanere,eraikinakezdu
eskualdean beharrez-

koa den hezkuntza es-
kaintza eguneratzeko
adina leku fisiko eta
bertzalde, eraikinaren
berritze eta mantenu
ezak ondorioak izan di-
tu. Hain zuzen ere, jo-
andenekainaren30ean
teilatu zati bat erori zen
etagertaerahorrekage-
rian utzi zuen ikaste-
txekoeraikinarenegoe-
ra kaxkarra. Une hone-
tan, teilatuapuntalez jo-
siadago ikastetxekoki-
deon segurtasuna ber-
matzeko.

Larriadenegoeraho-

ni irtenbide bat emate
aldera, Hezkuntza Sai-
la eraikina konpontze-
ko300.000eurokogas-
tua egiteko prest ageri
da. Baina, honek ez lu-
ke arazoa erabat kon-
ponduko, izanere,gaur
egungo Lanbide Hezi-
keta eskaintza egune-
ratzeko espazio fisiko
handiagoa behar baita.
Gainera ikastetxeakdu-
en barneestrukturaza-
harkitzearazoaereezta
konpontzen (kalefak-
zioa, elektrizitatea,ma-
kinaria, isolamendua…).

BAZTAN

GIZARTEA � URTARRILAREN 8AN

Nafarroako
parlamentarien
bisita izan dute
Elizondoko
Lanbide Eskolan

TTIPI-TTAPA
LekarozkoLarraldeasagardotegian
irekizutenurtarrilaren16an,2015eko
txotxeko sagardotegi denboraldia.
Baztangobazterrakberemisteriozko
trilogianezagutzeraemandituenDo-
lores Redondo idazlea izan zen sa-
gardo berria dastatzen lehena. Le-
karozko Larraldearekin batera, Le-
sakako Linddurrenborda, Beruete-
ko Behetxonea, Aldazko Marti-
txonea eta Lekunberriko Toki Alai

sagardotegiek osatzen dute Dola-
rea, Nafarroako Sagardotegien El-
kartea eta aurten 300.000 litro es-
kas kupeleratu dituzte.
2011nereLekarozen ireki zutenNa-
farroako sagardotegi denboraldia
eta orduan Undiano Mallenco fut-
boleko nazioarteko epaile ezaguna
izan zen arduraduna. Iaz, berriz, Le-
sakako Linddurrenbordan ireki zu-
ten denboraldia Patxi eta Donato
Larretxea anaiek.

LARRALDEA SAGARDOTEGIAN ILBELTZAREN 16AN

Dolores Redondo idazleak ireki du aurtengoan
Nafarroako txotxeko sagardotegi denboraldia

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Nafarroako parlamentariak Elizondoko Lanbide Eskolako instalazioak begira.



TTIPI-TTAPA
Gizarte bazterketa

arriskuan daudenei la-
guntzekoprogramak in-
dartzea da laguntza
hauenhelburua.10.000
euro horietatik zatirik
handiena, 5.000 euro,
haur eta familiekin lotu-
ra duten proiektuetara-
ko bideratuko dituzte.
2.000euroadinekoeizu-
zendutakoproiektueta-
rako izanen dira, 2.000
euro larrialdi egoereta-

rako eta 1.000 euro
Udalak gizarte lan ba-

bestua susta tzeko
ekintzakbultzatuditzan.
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Baztango
beharrekin ez
duela zer
ikusirik dio

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Udalez

GaindikoPlanSektoria-
l a ren t ram i taz ioak
(UGPS) babestu nahi
duen hirigintza garape-
na «pelotazo urbanisti-
kohutsa»delasalatudu
Udal Gobernu Taldeak
eta «ez du batere zeri-
kusirik,ezBaztangobe-
harrekin,ezNafarroa tu-
rismo aldetik bultza-
tzearekin». Ekimen ho-
rren egiazko interes ba-
karra252etxebizitzaga-
ratzea dela uste du go-
bernu taldeak, «gehie-
nak luxuzkoak, golf-ze-
laiari lotuak,etagolf-ze-
laiaaitzakiabertzerikez
da. Kontua da espeku-
lazio hutsezko hirigin-
tza-operazio zaharrak
berritzea». Nafarroako
Gobernua legearenkon-
tra ari dela ere uste du,
hortaz UGPS hori gel-
diaraztekoetaharentra-
mitazioa ezesteko es-
katu diote, gainerako-
an,Baztanek indarosoz
eginen dio kontra, «bai
arlo instituzionalean,bai
arlo sozialean, bai arlo
judizialean, Baztanen
aurkakoeraso latzabai-
ta hirigintzaren eta ing-
urumenarenaldetik,bai
eta espekulazio hu-
tsezko operazio bat, ez

baitu zerikusirik herrita-
rren interes sozialekin».

Ildo honetatik,Aroz-
tegia eta gero zer pla-
taformak deituta ehun
bat lagun bildu zituen
elkarretaratzeaereegin
zen Lekarozen. Arozte-
gia eta gero zer Plata-
formak argitara eman
zuen oharrean, alarma
egoera piztu dela adie-
razi zuen.Oharrakzioe-
nez, «harrigarria baina
egia. Nafarroa Auzitegi
Nagusiak Aroztegiko
egitasmo urbanistiko-
espekulatzailea gelditu
ondotik, enpresa bul-
katzaileakUdalezGain-
dikoPlanSektorialaera-
biliz betiko proiektua
Nafarroako Gobernua-
rekinzuzenean tramita-
tuz egin nahi du, horre-
la Lekarozko herria eta
BaztangoUdalaetaBa-
tzarNagusiabazter ba-
tean utziz. A ze demo-
krazia!».

BAZTAN

GIZARTEA � UDAL GOBERNU TALDEAK

Lekarozko
Aroztegiko
asmoa ‘pelotazo
urbanistikoa’
dela uste du

UTZITAKO ARGAZKIA

Aniz eta Berroetako gazteak etxez etxe dabiltza inauterietan
Urte berriarekin baterat bestaz ez aspertzeko Anizko inauteriak izan dituzte ur-
tarrilaren 17an. GoizeanMendiarte kultur elkartean elkartu ziren Aniz eta Berroe-
tako gazteak eta gosaldu ondotik etxez etxe ibili ziren puxkak biltzen: arrautzak,
xixtorra, xingarra... etxe guztietan egonaldia egin ondotik, bildutako puxkekin
afaria izan zuten elkartean. Larunbatean, urtarrilaren 24an, gauza bera eginen
dute, baina hontakoan Berroetan.

GIZARTE BAZTERKETA ARRISKUAN DAUDEN FAMILIEI LAGUNTZEKO

La Caixaren Gizarte Ekintzak 10.000 euroko
dirulaguntza eman dio udalari

UTZITAKO ARGAZKIA

La Caixako eta Gizarte zerbitzuetako ordezkariak.



Hasierako
prozedurak ez
duela arau
bakar bat bera
ere hautsi
adierazi du

TTIPI-TTAPA
BaztangoBatzarna-

gusiak ez du Kintoan
borda bat handitzeko
inolako baimenik eman
eta ez ditu horrelako o-
bra baimenik ematen.
Horrela erantzun dio
Udalak egunkari bate-
an agertutakoari.

Udalak dioenez, ur-
tarrilaren 2an ikusi zen
kasuaneskaerabat tra-
mitatzen ari da eta ez
da inolakobaimenikga-
bekoobrarik hasi. «Tra-
mitearen lehendabiziko
pausoa,urtarrilaren2ko
Batzar Nagusian onar-
tuzena, lurrarenokupa-
zioa da. Hori baino le-
henbateragarritasunur-
banistikoko txostenbat
egin zen, bertze kasue-
tan egiten den bezala.
KasuhauKintokoMan-
komunitateak kudea-
tzen duen lurraren bar-
nean dago (Baztango
eta Erroko Udalek osa-
tzen dutena) eta honek
oniritzia eman du».

Bi Udalek beren lur
eremuetan baimen ur-
banistikoak emateko
eskumena dute eta ka-
su hontan Baztani da-
gokio.Herri lurreanoku-
patzekobaimenaesku-
ratu ondotik, eta obra
baimena eskatu baino
lehen, Nafarroako Go-
bernuak jarduera bai-
mentzeko espreski
emandako ebazpena

beharko du eskatzaile-
ak, lur ez-urbanizaga-
rrian egoteagatik.

Udalgobernutaldea-
ren erranetan «UPNk
egitenduenkonparake-
takdatugarrantzitsubat
uzten du kanpo, Irurita-
ko kasuak ez zuen, ez
Udaleko ezta Nafa-
rroako Gobernuko bai-
menik ere. Horregatik
abiatu zen zehapen es-
pedientea, eraikinaren
eraispen eta errealitate
fisikoarenberritzearekin
akituzena,gauregungo
legeakhalaeskatzendu
eta. Gainera, UPNk ka-
su hontan proposatu
zuena zen lurra birkali-
fikatzeaegoera ilegalbat
legalizatzeko. Hau da,
legezko estaldura bat
egitea gaur egungo le-
geak espreski debeka-
tzen duen arau hauste
urbanistiko batendako.
Laburtuz, UPNk Udal

Gobernuari prebarika-
tzeaeskatzenzion.Kin-
toko kasuan berriz, ha-
sitakoprozedurakezdu
arau bakar bat bera ere
hausten».

Laburbilduz,UPNren
aldetik gobernu honen
desakreditazioaren sa-
iakera desesperatu ba-
ten aitzinean gaudela
uste du udal gobernu
taldeak, «UPNk preba-
rikatzeaeta tranpakegi-
tea proposatzen du eta
gukgardentasunezgo-
bernatzea posible dela
erakusten ari gara eta
araudiabetez.Urteetan
ustelkeriaetaklientelis-
moari esker gobernatu
du UPNk eta erregime-
naerortzenaridela ikus-
ten duelarik bere bide
bakarradenokegitendi-
tugu tranpakerrateada.
Azeriak buztana luze,
berak bezala bertzeek
ere hala dutela uste!».

Bortzeko haundian
Ilbeltzaren 25ean,

igandean 19:00etan
bertso trama izanendu-
te Arizkunenean, Odei
Barroso, Alaia Martin,
Maialen Lujanbio eta
Unai Iturriagarekin.Fer-
nando Anbustegi iza-
nen da gai-jartzailea.

Ilbeltzaren 30ean,
22:30ean, Bi Bala ber-
tso musikatuak izanen
dituzte Elizondoko In-
tzaostatuan.BertsoEs-
kolak eta Intza ostatu-
ak elkarlaneanantolatu
dute emanaldia.

Bertso eskolaren
bosgarren urteurrene-
ko ekitaldiekin aki-
tzeko, ilbeltzaren 31n,
Gizakunde eguna dela
eta Jantziloren epaike-
taetaafariabertsolarie-
kin izanendaaurtengo-
anErratzukoplazaneta
elkartean, arratseko
10etatik aitzinera.

BAZTAN

GIZARTEA � UPN-K ADIERAZITAKOARI ETA EGUNKARI BATEAN ARGITARATUTAKOARI ERANTZUNEZ

Kintoko herrilurretan ez duela borda bat
handitzeko baimenik eman dio Udalak
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UTZITAKO ARGAZKIA

BKTren Eguberrietako saskia Iruritako Maite Saharrearentzat
Urtero bezala, Eguberrietako saskia zozketatu du aurten ere Baztango Kirol
Taldeak eta Iruritako Maite Saharrea suertatu da saridun. Argazkian, sariduna
ageri da, BKT eskubaloi taldeko zuzendaritza batzordeko Rafa Mitxelenarekin.

Liburutegia berriz
zabalik
Uztailaren4kouholde-
ez geroztik itxia zego-
enBaztangoLiburute-
giakbereateak irekidi-
tu urtarrilaren 12an.
Oraindikbarnekozen-
bait lanegitea faltaba-
da ere, arratsaldeko
5etatik8akbiztarte ire-
kia egoten da bertara-
tunahiduenguztiaren-
dako. Uholdeen aitzi-
netik liburuak, DVDak
etxerateramanzituzte-
nak ere itzultzen hasi-
ak dira.

Bizi testamentua
eta heriotza
egokiaz
Bizi testamentua eta
heriotza egokiaren
ingurukoZineforumeta
solasaldia izanen da
urtarrilaren29an,arra-
tseko 7etan Arizkune-
nea kultur etxeko hi-
tzaldi aretoan (3. so-
lairua). Borondatezko
heriotza zinean filma
eskainiko dute eta so-
lasaldia Manuel Ecio-
lazaCarballorenesku-
tik izanen da. Familia
medikuaetaNafarroa-
koDuintasunezhiltze-
koeskubidearenalde-
koelkartekoburuada.
Ekintza, Duintasunez
hiltzekoeskubidekoel-
karteaketaUdalakan-
tolatua da.

Nobela Beltzaren
Astea
Egunotanburutzenari
da Nobela Beltzaren
Astea. Egitarau zeha-
tza, 4. orrian.

� FLASH
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Txartelak salgai
daude 20
euroren truke

TTIPI-TTAPA
Ikur inposaketa on-

dorioz jarritako isunei
aurreegiteko (3.600eu-
ro), urtarrilaren 31rako
ilar-jatesolidariobatan-
tolatu da herrian. Afera
ilun huni buelta eman,
eta elkarren artean on-
gipasatzekoetasusten-
gua adierazteko balia-
tu nahi dabesta: Ilar-ja-
teanpartehartuz,elkar-
tasunaerakutsinahide-
nez IlartasunEgunadei-
tu zaio ekitaldiari.

Azketako aparkale-
kuanxapito (karpa)han-
di bat jarriko da (lasai,
berogailua izanen da).

Egitarauaeguerdianha-
siko da, aperitifa musi-
kaz animaturik izanen
baita, eta bazkariaren
ondotikkontzertuakes-
keinikodire, herrikoeta
inguruko musikariekin.

Menua hau da: en-
tsalada, ilarrak sakra-
mentuekin, herritarrek
egindako pastizak eta
desertak, eta xanpain
sorbetea!! Hori dena,
gehi kontzertu pila bat
20 eurotan. Eta besta
hantxe luzatzeko ideia
bada, ostatuan ogitar-
tekoak eta musika iza-
nen dira. Bazkariko

txartelak toki hauetan
daude salgai: herrian
Graxiana eta Altzate-
nan; Saran Herriko
Etxeko edantegian, eta
Urdazubin Montxon.

Gan den urtean 8
herritarrek jaso zuten
isunanahikoaezbazen,
berriki (urtarrilaren lehe-
nengo egunetan) ber-
tze herritar batek ere
450 euroko isuna jaso
du. Azkenekoa ote da?
Gehiago ailegatuko di-
re oraindik? Egun har-
tan plazan zire-
nak ez daude
batere trankil.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � URTARRILAREN 30EAN ILARTASUN EGUNA

Ilar-jate solidarioa
antolatu dute isunei
aurre egiteko

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Ikur inposaketak salatzeko egindako elkarretaratzean parte
hartu zutenei jarritako isunak ordaintzen laguntzeko eginen
da ekitaldia.

Ba al zenekien
Urtarrileko lehenbizikohamabortzaldianMu-
seoa itxitaegonadela.Lezeaberriz,astehon-
darretan edeki zen. Orain ia ordutegi norma-
la dute biek.

? UTZITAKO ARGAZKIA

Neguko pilota txapelketaren finala
Abenduaren 20an jokatu zenNegukopilota txapel-
ketaren finala. Partida borrokatua izan zen, baina
azkenean Olivie eta Kepak irabazi zieten Kaiet eta
Frantxixkori (40 eta 32). Ondotik Arleun elkartean
afari eder batekin ospatu zuten.
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Azoka, desfile
koloretsua,
zaldunen
arteko lehiak
eta bertze
hainbat ekitaldi
izan ziren

TTIPI-TTAPA
Denboran gibelera

egin zuten urtarrilaren
10ean Urdazubin, Fa-
baren erregea koroa-
tzekoospakizunarenbi-
dez. Izanere,Nafarroa-
koantzinakoerresuman
Erdi Aroan zegoen ohi-
tura zaharra errepikatu
zuten bertze behinMu-
thiko Alaiak elkarteak
antolaturiko ekitaldian.
Aurtengoan Axulargai-
nekoJokinEtxart12ur-

tekogaztetxoak izandu
ohore hori, Salbatore-
ko monastegian egin
zen ekitaldian.

Pasa den abenduan
eginzenaukeraketahe-
rriko Gauiñara elkarte-
an. Hamar neska-muti-
kok parte hartu zuten
hautaketa prozesuan.
Mahai bueltan elkartu-
ta, errege-opi l edo
errosko zatiak dastatu
zituzten,Jokinekbarne-
anbaba topatuzuenar-
te.

Fabaren erregea ko-
roatzekoerritua1920ko
hamarkadan berresku-
ratu zuen Ignacio Ba-
leztena leitzarrak, eta
1960ko hamarkadatik
aurrera Muthiko Alaiak
elkarteakNafarroanhe-
rriz herri antolatzeko
erabakia hartu zuen.

Aurten Urdazubiren
txanda izandaetaegun
osoan hainbat ospaki-
zun egin dituzte, ber-

tzeakbertze, karriketan
barna egin den desfile
koloretsua, Artisautza
azoka, falkoneria era-

kusketak, zaldunen ar-
teko lehiak, Iturengo jo-
aldunak etamusika ere
izan ziren.

URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � URTARRILAREN 10EAN

Jokin Etxart
izendatu dute
Fabaren Errege

ARGAZKIAK: ALFIL COMUNICACION ETA JUAN MARI ONDIKOL
Jokin Etxart Fabaren Errege izendatu berria eta zaldunen arteko lehia ezpatarekin.



Atentatuaren
ondoko ale
berria erosteko
300 galde izan
dituzte
Lekuonaren
etxean

Franck DOLOSOR

Charlie Hebdo aste-
kari satirikoarenkontra-
ko atentatuak samina,
kezkaetahaserrehaun-
dia sortu du Senperen
ere. Cabumarrazkilaria
zen ezagunena hau-
rrentzat egiten ziren te-
lebista saioetan ager-
tzen baitzen duela zon-
bait urte. 1992azgeroz,
bertze motako ma-
rrazkiak egiten zituen
CharlieHebdomugarik
ez zuen agerkari umo-
retsuarentzat. Bere he-
riotzak zur eta lur utzi
ditu herritar frango. U-
saianezdirahainbertze
astekari saltzen gure
herrianbainaatentatua-
ren ondoko ale berria
erosteko300galde izan
dituzte Lekuonaren
etxean. Bertzalde, he-

rriko eskoletan kazeta-
ri,marrazkilari eta judu-
en kontrako atentatuak
aipatu dituzte ikaslee-
kin. Solasaldiak burutu
dituen irakaslebatekdio
kultura eta hezkuntza
aterabide bakarrak di-
rela islamarekin deus
ikusteko ez duen fana-
tismoaren kontra bo-
rrokatzeko.

ParisenbereanJere-
myTrottin kazetari sen-
pertarrak hurbiletik se-
gitudituerasoaketaon-
doko egunetan egin di-
ren mobi l i zaz ioak .

AzkenurteetanBFM-TV
albistegi telebistaren-
tzat lan egiten duen
gazteak dio «egun go-
gorrak izan direla». Je-
remyren ustez «zori-
txarrezarazoaezdaba-
terekonpondua10urte-
ko haur askok ez baitu-
te minutu bateko isilu-
nea egin nahi izan».
Frantziako lehenminis-
troak iragarri dituen se-
gurtasun neurri berriak
ezdiraaski izanenegoe-
rari buru egiteko, ara-
zoa sakonagoa baita
Trottinen arabera.

Agur Honorine eta
Edouard

Azkenegunhauetan,
beren azken egoitzarat
segituak izandirabihe-
rritar ezagun: Honorine
Chipy eta Edouard Ga-
chen. 80 urteko gizona
biziki estimatua zen ur-
teetan herriko etxeko
idazkaria izan baitzen.
Erretiroa hartuta ere
herritarrak eta bereziki
laborariak lagundu izan
ditu paperak betetzen.

Bertzalde, Audene-
teko zuhaitzaren azken
adaska erori dela azpi-

marratu du jaun erreto-
reak Honorine Chipy,
sortzezBorthaireXaba-
teneko etxeko andrea-
ri egin zaionazkenagu-
rrean. 95 urte bete be-
rrizituen ibarrundarmai-
tagarriak. Pilotan, ber-
din kontrabandoan, la-
borantzan…deneri lotu
behar izan zuen lauala-
ba mundurat ekarri zi-
tuen andereak. Honori-
nezenarenmemoriaren
parte bat Senperetik
Senpererat l iburuan
agertzen da. Miarritze-
kobonbardaketaren le-
kuko zuzena izan zen
1944ko martxoaren
27an. Orduan neskato
zenUztaritzenetaegun
hortan Miarritzerat joa-
na zen bizikletaz. Bon-
bardaketan biziki bel-
durtu zenbai etakolpa-
tu bonba baten perdira
hartubaizuenaztalean.
1960ko hamarkadan
begi txarrez ikusi zuen
laborarieri Ortzango
errekako gozamena
kentzeaSenperekoain-
tziraeraikitzeko.Borro-
kagogorrabezain luze-
an parte hartu zuen lu-
rra galtzea ez baitzuen
bateregustukoaHono-
rine zenak. Doluminak!
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SENPERE

GIZARTEA � ESKOLETAN KAZETARI, MARRAZKILARI ETA JUDUEN KONTRAKO ATENTATUAK AIPATU DITUZTE IKASLEEKIN

Charlie Hebdoren kontrako atentatuak
zer erran haundia sortu du hemen ere

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Kontrabandoa, alemanen okupazioa edo Miarritzeko bonbardaketa, denak aise eta alaiki
aipatzen zituen Honorine zenak.

TTIPI-TTAPA
Senpereko Hatsa elkarteak dei

egiten die beren olerkiak Hatsaren
Poesia 2015 olerki bilduman ager-
tarazi nahi duten idazle guziei. Hel-
duen ekarpenak berantenaz urta-
rrilaren 31rako bidali behar dira, es-
koletako haurrenak aldiz, otsailaren
22rako.

Idatziak igortzeko baliatu beha-
rreko helbideak hauek dira: Hatsa
elkartea. Oxtikenea FR 64310 Sen-
pere,edoemailezolerkibilduma@sfr.fr

Olerki guziak, baldintza eta ba-
naketarik gabe, liburuan, apirilaren
12an,hamazazpigarrenaldikotzegi-
nen den Hatsaren Poesia egunean
publikatuak izanen dira.

OLERKARIEI DEIALDIA

Hatsaren Poesia olerki bildumarako lanak
aurkez ditzakete heldu nahiz haurrek
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Agente
kontaketari
baten
galdezketari
erantzun
beharko diote
herritarrek

Joana GERENDIAIN
Urtarrilaren 15 eta

otsailaren 1aren artean
biztanleriaren kontake-
ta egiten ari dira Saran
eta Frantzia osoan.
Agente bat pasako da
etxe guzietan eta gal-
dezketa bati erantzun
beharkodiozue.Biztan-
lekontaketari esker,he-
rri bakoitzeko biztanle
kopurua finkatzen da
eta horrela finkatzenda
estatuaren parte har-
tzea herriko aurrekon-
tuetan.

Herri mailan, biztan-
leriaren kontaketari es-
ker Herriko Etxeko era-
bakiak populazioaren
beharrei egokitzendira:
herriko ekipamenduen

(eskola,..) beharra, au-
zoen arraberritze pro-
gramakprestatuetaga-
ratubehardirengarraio-
bideak finkatu eta ber-
tze zonbait.

Eltzekari lehiaketa
Abenduaren 21ean

iragan den Idoki egu-
berriko merkatuan el-
tzekari lehiaketa anto-
latuzuten.Arrangoitze-

ko Erregina eta Annie
Sarrosquik irabazi dute
epaimahairensaria,be-
ren kuia eta topinanbu
eta ardi gasna arraspa-
tuzkokremarekin.Publi-
koarensaria,SarakoTe-
rexa eta Xabier Aldun-
tzinek irabazi dute be-
rengaztainkremarekin.
Bertze parte hartzaile-
ak Lutxi Iribarren-Arbu-
rua etaMartta Arburua;
Sandrine eta Melinda
GuilianiGarcia ;Sébas-
tienRenouxetaMathieu
Etcheverrigaray;Maider
Azarete eta Oihana zi-
ren.

Kirol emaitzak
Urtarrilaren10-11ko

asteburuan esku balo-
ianseniorrek22-16gal-
du dute PauNousty-ko
ekiparen kontra. Erru-
bian lehenak galdu du
40-8 Puyoo-ko ekipa-
ren kontra.

SARA

GIZARTE � OTSAILAREN 1A BITARTEAN

Biztanleriaren kontaketa egiten ari
dira etxez etxe egunotan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Biztanleriaren kontaketari esker herriko etxeko erabakiak populazioaren beharrei ego-
kitzen dira.
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HERIOTZAK
PascualGerardoAldeaLarunbe, Le-
karozkoa, abenduaren 23an, 75 urte.
Filomena JuanenaTelletxea, Donez-
tebekoa, abenduaren 24an, 86 urte.
Eustasio Bengoetxea Urroz, Beintza-
Labaiengoa, abenduaren 25ean, 74 ur-
te.
Bonifacio Faxio Barberena Irigoien,
Zugarramurdikoa, abenduaren 25ean,
75 urte.
Julia Ariztegi Arburua, Etxalarkoa,
abenduaren 27an, 67 urte.
Yorita Esparza Viela, Lesakakoa, ur-
tarrilaren 1ean, 99 urte.
Esteban Ezkurra Otxandorena, Sal-
diaskoa, abenduaren 31n, 75 urte.
Justo Iribarnegarai Etxandi,Erratzu-
koa, abenduaren 31n, 88 urte.
AntonioMagirenaSarratea,Zigakoa,
urtarrilaren 1ean, 69 urte.
Kontxita Mikelperizena Endara, Be-
rakoa, urtarrilaren 3an.
Jose Maria Eraso Estanga, Areso-
koa, urtarrilaren 3an, 85 urte.
Enrike Taberna Vera, Doneztebekoa,
urtarrilaren 5ean, 87 urte.
Jesus Mari Aristi Agirre, Elizondon,
urtarrilaren 6an, 80 urte.
Josetxo Lasaga Goia, Berakoa, urta-
rrilaren 8an, 81 urte.
MariaLuisaAlduntzinCaballero, Lei-
tzakoa, urtarrilaren 11n, 70 urte.
JuanaPetrirenaOrdoki,Alkaiagakoa,
urtarrilaren 13an, 97 urte.
Juan Gamiotxipi Goñi, Iruritakoa, ur-
tarrilaren 13an, 97 urte.
Emilia Dorremotz Sarratea, Elizon-
dokoa, urtarrilaren 14ean, 83 urte.
Antonio Almandoz Agirre, Arantza-
koa, urtarrilaren 14ean, 91 urte.
Pantxo Matxikote, Sarakoa, 48 urte,
abenduaren 17an.
Mathilde Jorajuria, Sarakoa, urtarri-
laren 4ean, 94 urte.
Pierre Larzabal, Sarakoa, urtarrilaren
4ean, 80 urte.
Mattin Pikabea, Sarakoa, urtarrilaren
5ean, 53 urte.
Nika Berekotxea, Sarakoa, urtarrila-
ren 10 ean, 87 urte.

MattinJuanenaMaskotena,Urdazu-
bikoa, azaroaren 28an.
Unai Escudero Barrenetxea, Gar-
tzaingoa, azaroaren 21ean.
Noa Arantzamendi Arretxea, Onda-
rrukoa, abenduaren 21ean.
Nagore de Carlos Lasa, Leitzakoa,
abenduaren 21ean.
Mikel Bengotxea Iriarte, Narbarte-
koa, azaroaren 22an.
Jokin Perez Mutuberria, Narbarte-
koa, abenduaren 25ean.
Irati Perurena Bazterrika, Iturengoa,
abenduaren 22an.
Naikari Alzuri Mindegia, Aurtizkoa,
urtarrilaren 12an.
Maddi Irazoki Arbues, Igantzikoa,
abenduaren 19an.
IreneGoiaMariñelarena,Doneztebe-
koa, abenduaren 16an.
Sofia Aimé, Sarakoa, abenduaren 15
ean.
Peio Haristeguy, Sarakoa, abendua-
ren 20 an.
Unai Pildain, Sarakoa, abenduaren
31n.
Ainhize Suhas Etxart, Urdazubikoa,
urtarrilaren 2an.
Joanes Pinillos Auzmendi, Etxalar-
koa, azaroaren 22an.
InarLujanbioPerurena,Goizuetakoa,
urtarrilaren 9an.

EZKONTZAK
Mikel Aingeru Goñi Erize eta Nerea
Mariezkurrena Ezkurra, Basaburua-
koak Narbarten, azaroaren 14ean.
Imanon Ziganda Igartua etaArantxa
Ibarra Santxotena, Arraiz eta Lega-
sakoa, Narbarten abenduaren 3an.
Aitor Zelaieta Mikelarena eta Gora-
neArtiedaApeztegia, LegasaetaBe-
rakoa, abenduaren 5ean Narbarten.
Miguel Andresena Ariztegi eta Eva
Azpilikueta Martinez, Legasa eta Al-
tsasukoa, abenduaren 6an Narbarten.

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

SORTZEAK

Jose
DAGERRE MARTINEZ

Beran, 2014ko urtarrilaren 3an
I. URTEURRENA

Beti gure bihotzean zaude.

Bere aldeko meza, otsailaren 8an,
10:00etan, Berako parrokian.

ZURE ETXEKOAK

Luciano
IRIARTE AGUIRRE

1956/10/07-2011/01/20
IV. URTEURRENA

Atta, zure irrifar polita gogoratuz,
gure ondoan zaudela sentittuz,

zure ilusio eta ametsekin jarraituz
aurrera segituko dugu beti

zuri maitatuz.

ZURE FAMILIA

.



Alberto
Barberenak
laugarren aldiz
irabazi zuen
Elizondon

TTIPI-TTAPA
Urtea agurtzeko ko-

rrika egitea aukeratzen

dute aunitzek eta ha-
laxe gertatu da aurten
erehainbatherritan.Le-
sakan, Bortzirietako el-
kartasunSansilbestrea-
ren hirugarren edizioan
80 bat lagunek parte
hartu zuten eta ez zen
sailkapenik egin.

Elizondokoseigarren
edizioan, Alberto Bar-

berenak bere laugarren
garaipena lortu zuen,
Iñaki Telletxea eta Unai
Barazabalen aitzinetik.
Nesketan, Baigorriko
Amaia Kastorenea izan
zen garaile, Ainhoa
Etxeberria eta Marina
Vicenteren aitzinetik.

203 heldu eta 150 hau-
rrek parte hartu zuten.

Doneztebeko bede-
ratzigarrenedizioanRa-
fa Maritxalar lesakarra
nagusituzen, IñigoArre-
gi eta Xanti SanMigue-
lenaitzinetik.Nesketan,
Teresa Jadraque izan

zen gara i le , Maika
AriztegibigarrenetaAna
Zelaieta hirugarren. 60
haur eta 141 heldu ate-
ra ziren Donezteben.

I . Le i t zako San
Silbestre lasterketan
220 lagunek parte har-
tu zuten, giro ederrean.

LASTERKETAK � URTARRILAREN 31N

San Silbestre
lasterketak urtea
sasoian akitzeko

56 bikote eta 2
hirukote Santa
Barbarako
Igoeran

TTIPI-TTAPA
Kasik 300 lagunek

parte hartu zuten urta-
rrilaren 10ean Berako
MendiEgunarenzortzi-
garren edizioaren hari-
ra antolatutako ekitaldi
ezberdinetan. Agerra
Mendi Taldeak, Man-
ttalek eta Gure Txoko-
ak 2007ko urtarrilaren
13an Taillonen hildako
XabierZubieta,LoroPi-
kabea eta Xabier Sara-
legirenomenez presta-
tzen dute eguna.

Larunbatgoizeanes-
kalada tailerra egin zen
TokiOnakiroldegian,eta
60 bat neska-mutikok
parte hartu zuten. Arra-
tsaldean, SantaBarba-
rara oinezko mendi ibi-
laldia,binakakokronoi-
goera eta haurrendako
lasterketak egin ziren.

50 bat lagunek parte
hartu zutenoinezko ibi-
laldian eta 60 bat korri-
kalarik ttikienen laster-
ketan.

5,5kilometrokoerlo-
juaren kontrako laster-
ketan 56 bikotek eta bi
hirukotek hartu zuten
parte, joan den urtean

baino lau gehiagok.
Bortz herrietako kirola-
riekin batera, Irun, Sa-
ra edo Iruñetik ere hur-
bildu ziren.RikardoBa-
roja eskolaren paretik
minutuero atera ziren
partehartzaileaketa jen-
dearen animoak bildu
zituzten ibilbide osoan,

baita hildako mendiza-
leakgogoratzenzituzten
koloretako xingolak
Santa Barbara gaineko
hornidura lekuan ere.
Ohikoadenez, lasterke-
ta ez da konpetitiboa,
baina bikoteen denbo-
rak hartu zituzten eta
panel batean erakutsi.

Probaren ondotik,
partehartzaileentzako
berendua eskaini zen
eskolako jangelan eta
oparien zozketak ere
egin ziren.

MUNDUARI BIRA
Mendiaren Eguna

borobiltzeko, kultur
etxean Aitor Igiñitz gi-
puzkoarrak eta Laura
Martinez Calderónma-
drildarrak La vuelta al
mundo en pedales do-
kumental interesgarria
aurkeztuzuten.Duela8
urtezgeroztik txirrindu-
lan mundua ezagutzen
dabiltza, eta oraingoz
80.000 kilometro buru-
tu dituzte, 45 herrialde
zeharkatu, bertzeak
bertze, Angola, Bosnia
Herzegovina, Bulgaria,
Txina, Dubai, Arabiar
Emirerri Batuak, Espai-
nia,Frantzia, Italia,Etio-
pia, Iran, Kenia, Mala-
sia,Mongolia,Namibia,
NepaletaMonaconbar-
na.

MENDIA � URTARRILAREN 10EAN

300 lagunek parte hartu zuten Berako
VIII. Mendi Eguneko ekitaldietan

ARGAZKIA: A. AROTZENA
56 bikotek eta bi hirukotek parte hartu zuten Santa Barbarako igoeran.
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ARGAZKIA: A. AROTZENA
Bortzirietako III. Elkartasun San Silbestrearen irteera Lesakan.



Ofizialtasuna
aldarrikatuz
emakumeak
paleta goman
eta gizonak
eskuz aritu
ziren

TTIPI-TTAPA
Pilotak ere ofizialta-

sunarenbidea jorratzea-
ri ekin zion Eguberrie-
tan. Euskal selekzioa-
ren etaMexikoren arte-
ko lagunarteko lau ja-
ialdiantolatuzituenEus-
kadikoEuskalPilotaFe-
derazioak,horietakobat

urtarrilaren2aneginze-
na Berako Eztegara pi-
lotalekuan. 400 lagun
bildu ziren eta giro ede-
rra izan zen frontoian.
Partidak baino lehen
aurreskua dantzatu zu-
ten Gure TxokoakoMi-
kel Esnaola eta Izaskun

Agaradantzarieketaan-
tolakuntzak txapela ja-
rri zien pilotariei.

Emakumezkoenpa-
letagomapartidan,eus-
kal selekzioko Amaia
EtxalekuetaMaiteRuiz
de Larramendik 25-12
irabazi zieten Mexiko-

koRosaFloresetaPau-
lina Castillori eta gizo-
nezkoen eskuz binaka-
ko partidan, euskal se-
lekzioko Ander Erran-
donea eta Iñigo Marti-
nezberatarrek22-13ira-
bazi zieten Mexikoko
Medina eta Morales-i.

PILOTA � URTARRILAREN 2AN

Euskal Herria eta
Mexikoren
arteko lehia izan
da Beran

UTZITAKO ARGAZKIA

Mexiko eta euskal selekzioko ordezkariak, partidak jokatu baino lehen-

30-24 irabazi
zion finalean
Endika Urrutia
saldiastarrari

TTIPI-TTAPA
Xanti Uterga do-

neztebarrak irabazi du
erremonteko Master
txapelketaren bosga-
rrenedizioa,urtarrilaren
10ean Galarretan joka-
tutako finalean Endika
Urrutiasaldiastarrari30-
24 irabazita.

2010ean jokatu zen
Master txapelketaren le-
hen edizioa eta Uterga
dahirugarren txapeldu-
na,EzkurraketaUrrizak
bina txapel irabazi bai-

tituzte.
Ora ingoan Xant i

Uterga izan da txapel-
duna.Doneztebekoau-
rrelariak lan istripu la-
rria izan zuen 2013an
eta hamar bat hilabete
emanzituen frontoieta-
tik kanpo. Baina itzuli
denetik,bi txapelhaun-
di jantzi ditu, binakako
txapeldun izan baitzen
iaz eta maisuen maisu
orain. Kirolak bigarren
aukera eman dio Txibi-
ri eta ederki aprobe-
txatzen ari da.

Finalean bere espe-
rientzia eta seriotasuna
plazaratu zuen. Partida
borrokatuetapiloteatu-
an sendo eta ziur man-
tenduzen.Partidaoso-

an sake bakarra hutse-
gin zuen eta ez zuen
bertzehutsegiterikegin.
Endikak ere aurre egin
zionUtergari. Nahiz eta
saldiastarra gibeletik
izan markagailuan, do-
neztebarrak baino tan-
to gehiago egin zituen
piloteoan (22 saldias-
tarrak, 19 donezteba-
rrak),baitahutsegitege-
hiago ere, zortzi dene-
ra. Gainera tanto baka-
rra egin zuen sakeare-
kin eta Utergak lau.

Markagailuan beti
aitzinean ibili zen do-
neztebarra (4-1, 11-9,
16-10,24-20,28-21eta
30-24).

PILOTA � BANAKAKO ERREMONTE TXAPELKETA

Xanti Utergak
irabazi du
Master
txapelketa
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ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Endika pilota astintzen eta Uterga erne.
Beheitian, doneztebarra txapelarekin
eta saldiastarra azpitxapeldun.
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Hitzaldiak
LESAKA
Umeen maitasun
beharra hizpide

Urtarrilaren 30ean
Carlos Gonzalez pedia-
tra ezaguna 18:00etan
Kultur Etxean.

ELIZONDO
Euskal Nobela Beltzaren
Astearen barne

Urtarrilaren 22anMa-
riano Izetaren Dirua gal-
garri liburuaren berrar-
gitarapenaren aurkez-
pena, 19:00etan Arizku-
nenean. Ondotik, Jon
AbrilekinMariano Izeta,
euskal nobela beltzaren
abiapuntu solasaldia.
Urtarrilaren 23an
Baztango kontu beltzak,
Gaztetxean, 20:00etan.
Urtarrilaren 24an Bel-
tzetik beltzera nobelaz
mahai ingurua Arizku-
nenean (11:00).
16:00etan Juan Kruz
Igerabideren Zango-
traba nobela eta Jose-
ba Larratxe Josevisky-
ren Requiem gabaren
erdian komikia aukeztu-
ko dituzte.

Bizi testamentua eta
heriotza egokia hizpide

Urtarrilaren 29an
Arizkunenean Manu
Eziolazarekin (19:00).

BERA
Akupunturari buruz

Urtarrilaren 23an Bi-
dazik antolatuta Bera-
landetan, 18:30ean.

ELIZONDO
Irribilera

Urtarrilaren 29an Baz-
tanen aisialdi eta parte-
hartze hezitzaile baten
aldeko dinamika abian
jartzeko, Baztango
Udaletxean 17:00etan.

Tailerrak
BERA
‘Musikari ttikiak’

musika tailerra

Otsailaren 27an eta
martxoaren 6, 13 eta
27an 0-3 urteko hau-
rrentzat. Izen-ematea
ilbeltzaren 30era arte.

Bertsoak
ERRATZU-ELIZONDO
Baztango Bertso
Eskolak bortz urte

Urtarrilaren 25ean
bertso trama Odei Ba-
rroso, Alaia Martin,
Maialen Lujanbio eta
Unai Iturriagarekin Ariz-
kunenean 19:00etan.
Urtarrilaren 30ean

Bi Bala bertso musika-
tuak Elizondoko Intza
Ostatuan, 22:30ean.
Urtarrilaren 31n bertso
afaria Erratzun, Giza-
kunde Egunean.

Ipuin-kontalariak
BERA
Haurrentzako ipuin
kontalaria

Urtarrilaren 23an
Estitxu Mentaberrirekin
18:00etan Liburutegian.

Kontzertuak
BERA
Entzunaldiak

Musika Eskolan

Urtarrilaren 27an
haize-instrumentuen
entzunaldia 18:00etan.
Urtarrilaren 28an
txistu entzunaldia
18:00etan.

Bera Kantari

Urtarrilaren 31n
Illekuetatik 19:00etan
abiatuta.

ELIZONDO
Kontzertuak
Lur aretoan

Urtarrilaren 24an
Endara DJ-a.
Urtarrilaren 31n
Demode Quartet.

Filmak
BERA
‘Emarock’ dokumentala

Urtarrilaren 30ean
Anixe elkarteak
antolatuta, 18:00etan
Beralandetan.

DONEZTEBE
Bideo aurkezpena

Urtarrilaren 23an
Doneztebeko Gure Es-
ku Dago batzordeak,
giza katearen eguneko
argazkiekin egindako
bideoa aurkeztuko du.

Zinema emanaldia

Urtarrilaren 25ean
Tormeseko itsumutila
filma, 16:30ean.

ELIZONDO
‘Borondatezko heriotza
zinean’ pelikula

Urtarrilaren 29an Kul-
tur Etxean, 19:00etan.

LESAKA
‘Benan. Mendia arnas’

Otsailaren 8an Xumar
Altzugarairen doku-
mentala Kultur Etxean
18:00etan.

Ospakizunak
SUNBILLA
Inauteriak

Urtarrilaren 23tik
25era.

ELIZONDO | 2015.01.29
Bizi testamentua eta heriotza
egokia hizpide eta ikusgai

Bizitestamentuaetaheriotzaego-
kiaz filma eta solasaldia. Hitzal-
dia Manuel Eziolaza medikuak
emanen du eta filma Boronda-
tezko heriotza zinean izanen da.

Zinea eta solasaldia

BERA | 2015.02.27
0 eta 3 urte bitarteko
haurrentzako musika tailerra

‘Musikari ttikiak’ musika tailerra
antolatu dute 0 eta 3 urte bitarte-
ko haurrei zuzendua. Izena ema-
tekoepea ilbeltzaren30eanbuka-
tuko da. Prezioa 30 eurokoa da.

Tailerrak

DONEZTEBE | 2015.01.25
Tormeseko itsumutila filma
ikusgai

Juanba Berasategi zinegile gi-
puzkoarrak Tormeseko itsumu-
tila literaturakoklasikoarekinani-
maziokofilmaeginduetaDonez-
teben ikusgai izanen da.

Zinema

urtarrilak 22 - otsailak 5

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Joareak, mozorroak eta
karrozak prest!

Hasia da mozorro be-
sta. Zenbait herritan da-
goeneko ospatu dituzte
inauteriak eta abudo,
Aurtitz, Ituren eta Zubie-
tako joaldunek hartuko
dute lekukoa. Leitzan
atsauretuen pestak ez
du hutsik eginen eta
Sunbillan igandeko ka-
rroza desfilearekin boro-
bilduko dituzte inauteri-
ak. Inauteri ofizialen ai-
tzinetik, Areso, Arantza,
Igantzi eta Donamariak
hartuko dute lekukoa.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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LEITZA
Inauteriak

Urtarrilaren 24tik 27ra.

AURTITZ, ITUREN ETA
ZUBIETA
Inauteriak

Urtarrilaren 26tik 28ra
eta 31n eta otsailaren
1ean.

ZUGARRAMURDI
Ilartasun Eguna

Urtarrilaren 31n isunei
aurre egiteko besta
solidarioa.

ERRATZU
Gizakunde eta
Jantziloren epaiketa

Urtarrilaren 31n.

ARESO
Herriko inauteriak

Urtarrilaren 30ean eta
31n.

ARANTZA
Inauteriak

Otsailaren 5etik 7ra.

IGANTZI
Inauteriak

Otsailaren 6an eta
7an.

DONAMARIA
Inauteriak

Otsailaren 6tik 8ra.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Urtarrilaren 25ean
Elizondo-Alba-Elizon-
do, 08:00etan abiatuz.
Otsailaren 1ean
Dolmenen ibilaldia,
08:00etan Berroetatik
abiatuta.

BERA
Goizuetara irteera

Otsailaren 1ean
Izen-ematea urtarrilaren
30era arte, Agerra
Mendi Taldean edo
gauez 948 630362ra
deituz.

›

Benantxio Irureta mendizale aizarnarraren (Gipuz-
koa)omenezXumarAltzugarai lesakarrakeginda-

ko dokumentala daBenan, mendia arnas. Benantxio
2013ko maiatzaren 11n hil zen Aneton. Bizitza osoa
eskainizionmendiari,etaHimalayan,Andeetan,Alpee-
tanetaPirinioetantontorugarizapalduzituen,bertzeak
bertze,YalungKang (Himalaya, 8.505m)1988an.Do-
kumentalaelkarrizketetanoinarritutadago.Benantxiok
mendian ondoan izan zituen hainbat lagunekin elkar-
tudiraXumarAltzugaraizuzendariaetaEstitxuFernan-
dezelkarrizketatzailealesakarrak,etahorrenemaitza
daBenan,mendiaarnas.Denaden,Anetoko istripua-
ren aitzinetik sortu zen dokumentala egiteko ideia.
Benantxiokmendiabizitzeko,gozatzekoeta transmi-
titzeko zuenmodu berezi hori bildu nahi zuen Xuma-
rrek eta hainbat irudi grabatuak zituen ordurako, bai-
nahorretanarizelagertatuzenezbeharra.Dokumental
horren nondik norakoak bilduak daude Interneteko
atari honetan: www.mendiaarnas.com.

Bihar ez da gaur. Horixe da Tolosako gaztetxe-
ko txarangaren disko berriaren izena. Etenga-

beko garapen baten azken mugarria, lan berriena.
Zortzi abesti, guztiak konposaketa propioak (DUT
taldearen bertsio bat izan ezik). Ez kalejirarik, ez
fandangorik, ez habanerarik... Itsasoberrietan ige-
rian, estilo berrien beldur gabe dihardu Bonbere-
nea Txarangak disko honetan. Karlos Osinagare-
nak dira nahasketa, masterizazio eta abarrekoak.
Gertuko kolaboratzaile batzuen parte hartzea tar-
teko (Sorkun Rubio, Juantxo Arakama...), prota-
gonismoa berrikuntzarena da, garapenarena. In-
tro bezala definitu daitekeen Era berria abestiak
berak eta izenburuak laburbiltzen dute orain arte
esandakoa: txaranga bat ulertzeko era berri baten
aitzinean gaude.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Bonberenea, 2014

Bihar ez da gaur

Musika

BONBERENEA TXARANGA

Xumar Altzugarairen
dokumentalaren ataria

Internet

WWW.MENDIAARNAS.COM

1190. urtekoSanta Katelina egun batez hasten da
nobela hau, Gaztelako Alfontso VIII.a erregeak

Haro familiaren laguntzarekin Nafarroako Antso VI.a
erregeariBizkaiakenduzionetikurteguttira.Geroztik,
Durangaldea –bi erresumen artekomuga– azpikeria
politikoen jokalekubihurtuda.Bertakotenentea,Pe-
tro Latrone, Didaco Lupi Harorekin azpilanetan da-
bil,Gaztelareneskutikbotereahanditzeko.Nafarroa-
koerregeak,ordea,arretazzelatatzenditumuga-es-
kualde horretako jauntxoen jukutriak, bere erresu-
ma eta herritarrak barneko nahiz kanpoko etsai
guztienerasoetatikgeritzatzeradeliberatua.MilaSal-
terainen eleberri honetan Errikardo Lehoi-Bihotza,
Antso VII.a, Berengela eta gisako pertsonaia histo-
rikoakPeru itsuarekin, Anglesa serorarekin edoPru-
dentzio sasikoarekin nahasten dira. Denen artean
garai gatazkatsu baten irudi bizia eskaintzen dute,
historiaren bidegurutze erabakior batekoa, «Erresu-
maren ilunsentia hasi zenekoa».

Txalaparta, 2014

Erresumaren ilunsentia

Liburua

MILA SALTERAIN

Goizuetan «jaio, bizi
eta lan» egiten du

Maixek. «Mendian ibili
etabaratzeanaritzea»di-
tu afizio eta aspaldian
baztertu xamar eduki
arren «abestu eta bizi-
kletan ibiltzea ere» gus-
tuko du. Goizuetar peto
petoaizanik,herrikotxo-
ko politenaz galdetuta
«Goizuetan dena politta
da» erantzun digu, ho-
rregatik, zer hobe Loi-
tzate eta Manduegiko
ttonttorretaraigoeta«pa-
rajezoragarrihauekikus-
teabaino»proposatudi-
gu. Asteburuetan «lasai
egon, eguraldiak lagun-
duz gero mendi buelta
egin, lagunekinegoneta
parrandaren bat egite-
ko» tartea hartzen du.
Inauterizalea ere bada,
eta herrikoen zain egon
gabe,Zubieta,Leitzaeta
Aranokoetarajoanohida.
Bidaiatzeko orduan ere,
begirada bertako para-
jeetara zuzentzen du,
«gertuko txokoak ikusi
eta ezagutzea gustuko
dut, tokiguztiekdutebe-
re xarma». Urrutixeago
joanbeharkobaluberriz,
Picos de Europako ton-
torrak zapaldu nahiko li-
tuzke. Eta amets egiten
hasita, dio «bazterreta-
ko istiluak bukatu eta ea
ongi egoten garen».

«Urrutira joan gabe,
bertatik bertara,
xarma berezia duten
toki asko daude»

Nire aukera

Maixe AIZPURU
Goizuetar peto petoa
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kaldea,egongela,komu-
na eta 2 logela. 350 eu-
ro. Pisua estrenatzeko
dago. �674 847735.
LESAKA. Pisua erren-
tan emateko Ote karri-
kan.Ganbara,bajera,be-
hekosuaetasukaldeeki-
patua. �661 262531.
BERA.Altzatenpisumo-
bleztatuaerrentanema-
teko. 4 logela, egonge-
la, sukaldea, bainugela,
balkoi ederra eta bero-
gailuarekin.�686990087
/ 948 630217.
ALMUÑECARren,Gra-
nadako kosta tropikale-
an, etxebizitza errentan
emateko maiatzean (hi-
labete osoan). Pertsona
bat edo birentzat ego-
kia. Hondartzako lehen
lerroan,igerilekuaetabis-
taederrak.Guztizekipa-
tua, aire egokitua.�658
943702.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

ELIZONDO edo ingu-
ruanbikotegaztebatek
logela1edo2dituenpi-
su bat errentan hartuko
luke.�628 073021.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA. Neska batek pi-
sua konpartitzeko nor-
bait nahi du. Ahal dela
neska eta ahal bada
erretzailea ez dena. Ar-
duratsuaetanikeuska-
raz ez jakitea axola ez
zaiona. Pisua egoera
onean dago, auzo la-
saian. �662 585965.
IRUÑEA.Buztintxuriau-
zoan logela argitsua eta

DONEZTEBE.Bi logela-
ko pisua salgai, egoera
onean. 15m2ko trastele-
kua.110.000euro.�630
160353.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO. Giltxaurdi
karrikan pisu berria
errentan emateko. Ga-
rajea eta trastelekuare-
kin.3 logela,2bainuge-
laetaegongela.450eu-
ro. �600 418207 (Mer-
txe).
ARRAIOZ. Baserria
errentan emateko edo
saltzeko.�609973306.
DONEZTEBE. Zazpi-
gurutze karrikan pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela,2komun,egonge-

berogailuarekin. �676
707620.
ETXALAR. Larrapil Sa-
rriku karrikan etxe bat
errentan emateko. He-
rriko bista zoragarriak
dituen toki paregabea.
3 logela, 2 bainugela,
sukaldea, 2 egongela,
despentsa eta trastele-
ku handiarekin. Oso
eguzk i t sua . � 687
766971 / 688842054.

DONEZTEBE. Duplexa
errentan emateko. Su-

la eta sukalde ederrak,
eta ganbara. � 648
518415.
BERA. Altzateauzoan
pisua errentan emate-
ko. 3 logela, egongela,
sukalde ekipatua, bal-
koia bista ederrekin.
Deitu ikusteko eta so-
lasteko. �678 947804.
DONEZTEBE. Etxebi-
zitzaerrentanemateko.
Toki onean, pisu ederra
da eta mobleztatua. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea, egongela, des-
pentsa eta trasteleku
haundiarekin. Balkoi
ederra du eta eguzki-
tsua da. �697 846613.
BERA. Altzate karrikan
pisua errentan emate-
ko. 3 logela, egongela,
sukalde ekipatua, bal-
koia bista ederrekin.
Deitu ikusteko eta so-
lasteko. �686488773.
ELIZONDO. Braulio
Iriarte karrikan pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela, mobleztatua eta

ETXEBIZITZAK
salgai

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

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio ekonomi-
koa. �646 774177.

SUNBILLA.Herri kaxko-
an eta leku zoragarrian
etxe berria salgai. 100
m2ko 3 solairukoa. 5 lo-
gela, 3 bainugela, sukal-
dea, egongela-jangela,
portxea eta etxe ondoko
terrenoarekin. Bi garaje.
395.000 euro. �687
832844.
LEITZA.UharteGotzaian
pisua salgai. 90 m2koa,
2. solairuan, igogailuare-
kin; sukaldea, komuna,
berogailuaeta leihoakbe-
rrituak. Balkobea eta
leihoak kanpo aldera.
�637 806044.
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai. �626
463576.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.eus edo www.ttipi.eus

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
1,043 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,440 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 4,96
2.koa 3,78
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,26
1.koa 4,00
2.koa 3,83

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

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: 7,00/7,60
8-10 kilokoak: 5,70/6,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urtarrilaren 2tik 9ra bitarteko prezioak)
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polita errentan hartzeko
neskabatbeharda.Erre-
tzailea ez dena. 235 eu-
ro gehi gastuak. �636
181546

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.
DONEZTEBE . 133
m2ko bajera salgai. Lei-
tzako errepidean, 66.
zenbakia.Prezio interes-
garria.Saltzekopremia.
�948 456010.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Legia karrikan
50 m2ko garajea erren-
tan emateko. Eguzki-
tsua.�686990087/948
630217.

LURRAK/ORUBEAK
errentan emateko

ELIZONDO. 140 m2ko
baratzea errentan ema-
teko. Prestatua eta ura-
rekin. Bertze lur eremu
bat ere badut baratzea
egiteko,Elizondotik4ki-
lometrora.�948580724.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
klase partikularrak

DONEZTEBE.Esperien-
tzia haundiko gitarjole
senegaldarrakgitarelek-
triko eta akustiko klase-
ak ematen ditu Donez-
teben.Horrezgain, fran-
tsesmintzapraktikakla-
seak ematen ditu.�686
447865/ 631 048131.

LANA
eskariak

SUNBILLA. Emakume
euskalduna lan bila da-
bil. Haurrak zaintzen,
etxekolanakegiten,den-
detan... �680 781632.

Doneztebeko emaku-
me euskaldun batek
etxekolanetan,hauredo
adinduak zaintzen lan
eg inen luke . � 673
372938.
ARANTZA. Neska bat
etxekolanetan,zerbitza-
ri, sukaldari laguntzaile,
umeetaadinekoakzain-
tzenarikolitzateke.�606
304610.
Doneztebeko neska
euskaldun bat dende-
tandependienta, adine-
ko pertsonak zaintzen,
etxeak garbitzen, zerbi-
tzari,sukaldari laguntzai-
leedoadministraribeza-
la lanean aritzeko prest
Malerreka-Baztanalde-
an. Kotxe propioarekin.
�649 901395.

LANA
eskaintzak

Mendiko lanetan eta
zuhaitzak botatzen es-
perientzia duen mutila
behar da.Motozerrare-
kin lan egiten ongi da-
kiena. �658 015080.
Etxetik lanegitekojen-
dea behar da. Oso in-
teresgarria. Jubilatueta
pentsiodunentzakoere,
beraien ekonomia ho-
betzeko.�699382673.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Bi arratoi zakur opari-
tzeko. �690 959909.

ANIMALIAK
salgai

Urte bateko bi zerri gi-
zen salgai. Euskal txe-

rri arrazakoak. Kapri-
txora haziak. �690
181644.
Behorra salgai, ttikia
eta mantsoa. �687
950373.
Border Collie arraza-
ko zakurkumeak sal-
gai. Atta eta ama langi-
le finak. �661 767027.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Lanpara salgai. �660
870536.

Monturako aulkia sal-
gai. �660 870536.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Landagainta in-
guruangraduatutakobe-
taurrekoprogresibakgal-
duditutazaroaren29an.
Norbaitek aurkitu badi-
tu nirekin harremanetan
jartzea eskertuko nuke.
�622 737536.
Txokoto ostatuan pati-
tenete bat eta horrekin

batera giltza batzuk
ager tu d i ra . � 948
580351.
GOIZUETA.Argazkika-
marabatenbateriaager-
tu da plazan. �948
514006.

IGANTZIKO
UDALA

Arau Subsidiarioen
aldaketa puntuala

IgantzikoUdalak, 2014ko
azaroaren 20an egin oso-
ko bilkuran, hasiera batez
onetsi zuenIgantzikoArau
Subsidiarioen aldaketa
puntuala, Gema Sein Re-
tegiandreaketaIñigoEtxe-
pare Errandonea jaunak
sustatua, 1. poligonoko
403. lur zatiaren zati bat
urbanoa izateko.
LurraldearenAntolamen-
duari eta Hirigintzari bu-
ruzko abenduaren 20ko
35/2002 Foru Legearen
79. eta74. artikuluei jarrai-
kiz, aipatuespedientea jen-
daurrean egonen da Udal
Idazkaritzanhilabetez, ira-
garki hau Nafarroako Al-
dizkari Ofizialean argita-
ratzen denetik aitzina, az-
ter dadin eta bidezko ale-
gazioak aurkez daitezen,
betiere jendea har-tzeko
orduetan.

Igantzi, 2014.12.24
Alkatea,

M. Lourdes Ibarluzea
Irureta
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HEGOI ZELAIETA
lesakarrak urtea
bete du urtarrila-
ren 16an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat etxe-
ko ttikiari ama
eta attaren par-
tetik potxolo!

HEGOI ZELAIETA
lesakarrak urtea
bete du urtarri-
laren 16an.
Zorionak eta
muxu haundi-
haundi bat
Lesakako fami-
liaren partetik.

Sunbilako AURKENE ITURRALDEk
2 urte bete ditu abenduaren
30ean. Zorionak familia guztiaren
partetik, baina bereixiki Eneritzen
partetik. Muxu haundi bat bihurri.

ARRATE ITURBIDE
OLAZABAL gure
igantziar maka-
rrillak urtea bete
du urtarrilaren
7an. Zorionak
eta mila esker
zure alaitasuna
kontajiatzeagatik.

Zubietako LEIRE MARIEZKURRENA

PEROTXENAk urtarrilaren 16an 30
urte bete ditu eta ENAITZ ELIZALDE

MARIEZKURRENAk 18an 2 urte.
Zorionak Zubietako familia osoa-
ren partetik eta berexiki Nahia,
Janire eta Aimarren partetik. Muxu
handi bat ongi pasatu eguna.
Pasteltxo goxoa prestatu bikote!

Lesakako HEGOI ZELAIETA URRIZAk
urtarrilaren 16an urtea bete du.
Zorionak morroxko eta muxuak
pilaka, attona, amona, izeba eta
osaben partetik.

IRAIDE GOGORTZA

ETXEBERRIA, gure
etxeko printze-
sak, urtea bete
du urtarrilaren
21ean. Zorionak!
Muxuak familia-
ren partetik. Asko
matte zattugu!

Lesakako MARKEL ETXEPARE
AIESTARANek 2 urte bete ditu
urtarrilaren 10ean. Zorionak fami-
lia guztiaren partetik eta bereziki
bere bi anaia zaharren partetik!

ANDRES ALZUGA-
RAI CONTRERASek
3 urte bete ditu
urtarrilaren 17an.
Zorionak eta mu-
xuak Almandozko
aitatxi, amatxi eta
osabaren partetik.
Ez izan bihurria!

ARGIA AGIRRE

ARRETXEA sunbil-
darrak otsailaren
3an urteak beteko
ditu. Zorionak!
Sunbilla, Lekun-
berri eta Geren-
diañeko familiak,
aita, ama eta Oier.

Aunitz urtez
Arraiozko AIORA

ARRAZTOA AGE-
RREBERE gure po-
ttolinari, urtarrila-
ren 22an 2 urte
beteko baititu. Ai-
tatxo, amatxo eta
familia guzia.

IKER OTXOTEKO

BENGOETXEA

etxalartarrak
urtarrilaren
28an 6 urte
beteko ditu.
Zorionak fami-
lia guztiaren
partetik!

Zubietako atautxi JUANek eta
lehengusu ENAITZek urteak bete
dituzte urtarrilaren 14an eta
18an. Zorionak eta muxu haundi
bat Legasako familiaren partetik,
baina berexiki Nahiaren partetik.
Berendu goxua prestatu!

Aunitz urtez amatxi INAXI!
Urtarrilaren 29an 99 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat zure etxeko biloben partetik.
Ederki ospatuko dugu!

Legasako IZEI eta IRAIA ASTIBIA

MARTIRENAk urtarrilean urteak
beteko dituzte. Aunitz urtez
bikote! Merendu goxua presta-
tu...

Berako NAIKE

ERKIZIA ORDOKIk
abenduaren
25ean 8 urte
bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familia guztiaren
partetik.

Zorionak
Zubietako
ENAITZ ELIZALDE
MARIEZKURRENAri
urtarrilaren 18an
2 urte bete ditue-
lako Ezkurra eta
Zubietako fami-
liaren partetik.

MIKEL ZABALA
ORMAZABALE k
9 urte beteko
ditu ilbeltzaren
29an. Zorionak
familia guztia-
ren eta berexiki
Joanes eta
Iratiren partetik.

JULENek urtarri-
laren 2an 2 urte
bete ditu. Aunitz
urtez morroxko!
Eta mila muxu
potolo!

ADEIk otsailaren
3an 2 urte bete-
ko ditu. Aunitz
urtez potxolo!
Mila muxu
potolo!

MAIDERrek
urtarrilaren
27an 5 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo!

Zorionak Lega-
sako AINTZANE

eta IRAIA
izeba-ilobei
Legasako
sorgintxo
baten partetik.
Muxu haundi
bat!

Ongi etorri ARATZ, guraso, atatxi,
amatxi, osaba eta Igorren partetik.
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