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Olentzeroarekin batera he-
rriz herri eta etxez etxe es-
kean ibiltzeko ohiturarekin
kunplituko da hurrengo as-

teotan. Garai batean intxau-
rrak, urrak, naranjak edo
arraultzeak biltzen ziren, bai-
na gaurko egunean dirua

ematen zaie eskean datoze-
nei. Izan ere, ohituraz gain
kontsumoa eta dirua baita
egunotan errege. Telebista-

Horra, horra, 
gure Olentzero...
Horra, horra, 
gure Olentzero...

Xabi Otero

ko iragarkiek erostera bul-
tzatzen gaituzte. ‘Ez pen-
tsatu, erosi’ lelopean egi-
nahal guziak egiten baiti-
tuzte behar duguna eta be-
har ez duguna saltzeko.
Euskal mendietako ikaz-

kinarendako baino Oriente-
ko Erregeendako egokiago-
ak dirudite Eguberrietako os-
pakizunak.

44 Erreportaia: 
Inork ez du herriko
alkate izan nahi
Baztanen
Igande honetan, abenduak 20,
herrietako alkateak hautatzeko
bozketa eginen da Baztanen.
Administrazioaren antolakun-
tza berezia dute Baztanen, eta
antolakuntza horretan leku be-
rexia dute herrietako alkateek.

33 Elkarrizketa: 
Junkal Otxotorena,
Drogomenpekotasun
teknikaria Leitzaldean

1100 Elkartasuna: 
Eskualdeko 60 
misiolarik Nafarroako
Gobernuaren Urrezko
Domina hartu dute

66--88 Iritzia: 
Eguberrietako ospakizunen in-
guruan hainbat iritzi eta aholku,
eta Baztango hauteskundeen ana-
lisia.

2288 Kirolak: 
1998ko kirol izendegia
Aurten kirol modalitate desber-
dinetan nabarmendu diren ki-
rolari eta taldeen errepasoa.

BAZTAN:
Hauteskundeak igandean

Ohitura eta kontsumoa
Eguberriari lotuak
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KONTZERTUA Leitzako Frontoian
abenduak 19,  ar ra tseko 22etan

Zer eskainiko dizu
Gida honek?

DEN-DENA
Den-dena eskura eduki nahi baduzu, GIDA hone-
tan aurkituko dituzu inguruotako profesional, ko-
mertzio, lantegi eta zerbitzu guzi-guziak. Informa-
zio osoa eta goitik behera gaurkotua, erabiltzeko
eta gauzak bilatzeko erraxago antolatua, eta guzi
hori, etxetik mugitu gabe.

telefono gida 99
Inguru honetako etxe guzietan zure negozioaren
berri izatea nahi baduzu, jar zaitez gurekin harre-
manetan ABENDUAREN 19a baino lehen eta mila-
ka pertsonek irakurriko dute zure mezua.

ttipi-ttapa •   Herriko Etxeko Plaza, 1   •   E-31780 BERA 

(+34) 948 63 11 88

ANARKO

S A R R E R A K :
— Aurretik 1.300 Pta.
— Bertan   1.500 Pta.
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tttttttttttttttttttttttELKARRIZKETA

DATUAK..........

TESTUA:
AITOR AROZENA

ARGAZKIA:
JOSEBA AZPIROZ

v Junkal
Otxotorena
leitzarrak hiru
hilabete
daramazki
droga
menpekotasunaren
aurkako
prebentzio
lanean
Leitzaldeko
herrietan.

v Hasieran lau
hilabeteko
programa
egiteko
kontratatu
bazuten ere,
kontratua
luzatuko diotela
esan diote.

v Astelehen,
astearte eta
ostiraletan
Leitzan egoten
da; ostegun
goizetan
Goizuetan eta
asteazkenetan
Areson .

v Junkalek
‘Gizarte Lana ’
ikasia du  eta
inoiz ez zen
honelako lanean
aritua:
«Oposizioa
ganditu eta hasi
nintzen».

ZERTAN DATZA HIRU HI-
LABETEOTAN EGIN DU-
ZUN LANA?

Programaren helbu-
rua drogamenpekota-
sunaren prebentzioa da.
Eta prebentzioa zer den?
Arazoa sortu baino le-
hen lan egitea. Hasie-
ran programaren berri
eman da. Horretarako
komunikabideetan –TTI-
PI-TTAPAn, hamaboste-
an behin Karrapen…–
plazaratu ditugu gure
asmoak. Gazteei infor-
mazioa eman diegu, ez
bakarrik drogaz, baita
HIESaz edo denbora li-
breaz ere; eskoletan ere
egon gara txikienekin.
Gurasoei ere, gazteen
ohiturei eta jarrerei bu-
ruz informatu diegu tai-
ler batzuetan, familia-
ren eragina oso inpor-
tantea baita prebentzio-
an.
BERAZ, INFORMAZIOA
ETA PREBENTZIOA DA
ZURE LANA. BAINA
DROGA MAIZ XAMAR
HARTZEN DUTENEI ERE
LAGUNTZEN DIEZUE?

Bai, gure programan
prebentzioa dago alde
batetik, baina bestetik
arazoa dutenei harrera
eta aholkularitza es-
kaintzen diegu. Asko-
tan gurasoak etortzen
dira, bere seme-alaben
osasunaz arduratuak.
Arazorik ez izanda ere,
informazioa nahi iza-
nez gero, ateak zabalik
ditugu.
ETA HORREN ARABERA,
NOLA IKUSTEN DUZU

DROGA MENPEKOTASU-
NAREN ARAZOA LEI-
TZALDEAN?

Leitzaldeko egoera
aztertuz ez dago estu-
diorik, baina Nafarroa-
ko datu igoaltsuak iza-
nen ditugu hemen ere,
seguraski: Gehien kon-
tsumitzen den sustan-
tzia alkohola da, eta ge-
ro tabakoa. Gizartean
gehien zabaldutakoak
dira eta askotan jende-
ak ez ditu drogatzat har-

tzen, baina alkohola da
arazorik gehien sortzen
duena. Gazteen artean,
kanabisa eta sistesi-dro-
gen (extasia, speed-a…)
kontsumoa hedatu da
azken urteotan. 1996an
gazteen %6ak kontsu-
mi tzen  omen zuen
speed-a eta urtebete be-
randuago, %15ak.
BAINA DROGOMENPE-
KOTASUNA ETA NOIZ-
BAIT DROGA HARTZEA
EZ DA GAUZA BERA…

Droga beti egon da
eta etorkizunean ere
egonen da gure gizar-
tean. Helburua ez da
droga debekatzea izan
behar. Ikasi behar dugu

drogarekin elkarbizi-
tzen. Ez gaitzala men-
pean hartu eta ez deza-
la gure betiko portaeran
eragina izan.
ETA BUKATZEKO, OSTI-
RAL HONETARAKO MA-
HAINGURU BAT ERE AN-
TOLATU DUZUE…

Txus Congil, Eneka
Irizar eta Josune Zaba-
lak drogomenpekota-
sunaren prebentzioaren
esperientzia batzuk
azalduko dituzte. Be-
raiek urte asko daramate
Hernani, Altsasu eta
Irurtzunen eta euren es-
perientzia azalduko du-
te ostiralean,  8etan, Au-
rreran.

w }Alkohola da gehien kontsumitzen
den sustantzia, baina askotan jendeak
ez du dorgatzat hartzen. Halere,
arazorik gehien sortzen duena da~

«Gure helburua arazoa sortu baino lehen lan egitea da»

++ Junkal OTXOTORENA  Leitzaldeko Drogomenpekotasunerako teknikaria

“Drogarekin elkarbizitzen ikasi behar
dugu, bere menpean erori gabe” 
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rraten dute-
nez, garai ba-
tean baztandar
batek herriko
alkate izateari
uko egiten ba-
zion herritik
kanpora tua

izaten zen berehalakoan,
herbesteratua. Gauzak fran-
ko aldatu dira orduz geroz-
tik, eta gaur egun herriak
boto bidez aukeratzen du al-
katea, dauden hautagaien
artean bere gustokoenari
bozkatuz. Hori hautagairik

baldin badago behinik
behin… 
Izan ere, 15 herrietako alka-
teak izendatzeko nahiko lan
izanen da igande honetan
Baztan aldean. Orain alka-
te direnetatik, ez du ia inork
lan horrekin segitu nahi, bai-
na erreleboa ere nekez eto-
rriko zaiela ongi dakite. Ba-
nan-bana galdegin diegu
egungo alkateei, eta 15eta-
tik 9k argi dute ez dutela al-
katetzan bertze bi urtez egon
nahi. Bertze batzuek, aldiz,
azken momenturarte espe-

ratuko dute beren erabakia
hartzeko, baina generalean
ilusio haundirik ez dutela
nabari da. Hala ere, batza-
rrean bilduta bertze inor
agertzen ez baldin bada –eta
seguraski horrela gertatuko
da herri gehienetan– zen-
baitek ez du alkate segitzea
bertze erremediorik ikus-
ten: “norbaitek hartu behar
du lan hori” diote etsi-
etsian.
Abenduaren 20ko batzarre-
an inor ateratzen ez bada,
bozketa Errege Egunean

errepikatuko da, eta han au-
keratuko da hurrengo  bi ur-
tetan herriko ordezkaria iza-
nen dena. 

Alkatetza etxetik etxera
pasatzen zen lehen
Lehenago gauzak arras des-
berdinak izaten ziren. Erran
bezala, batzarreak izenda-
tzen zuen herriko ordezkari
nagusia, bainan ez bozketa
bidez. Etxe bakoitzeko per-
tsona bat agertzen zen batza-
rrerat, eta denen artean era-
bakitzen zuten nor zen pos-

E

HAUTESKUNDEAK BAZTANEN

Inork ez du herriko
alkate izan nahi

Abenduaren 20an
herrietako alkateak
hautatzeko bozketak
eginen dira Baztango 15
herrietan, bainan ez du
iduri jendeak hauteskunde
horietan interes haundirik
duenik. Egungo alkate
juradoei galdegin diegu ea
heldu den bi urteetan
alkatetzan segitzeko
asmorik ba ote duten, eta
ezezko borobila eman ez
dutenek oraindik pentsatu
beharra dutela edota
momentuan erabakiko
dutela... baina baiezkorik ez
dugu bakar bat ere jaso.
Eta ulertzekoa da, ez baita
nolanahiko lana Anizen,
Elizondon edo Oronozen
alkate jurado izatea. Gaia
hurbiletik ezagutzen
dutenek diotenez, alkate
baino gehiago jornalik
gabeko albinte edo
alguazilak dira.

TESTUA: ASIER GOGORTZA



tu hortarako egokiena. Alka-
tetza kasik etxetik etxera pa-
satzen zen bi urtetik bi urte-
ra.

Orain herri gehienetan 
hautagai bakarra
Duela 10 bat urte, ordea, lehen-
dabiziko hauteskundeak egin
ziren, eta orduztik honat afe-
ra honek interesa galdu du baz-
tandarrentzat. Herri ttikietan
hautagairik ere ez da kasik
presentatzen, eta bakarren bat
aurkeztekotan, hura izenda-
tzen da automatikoki herriko
alkate, konpetentzia gutti bai-
tago. Beraz, hauteskunde
hauek zentzu haundirik ez du-
tela ematen du. Uste hortakoa
da Celestino Elizalde, Ziga-
ko alkate juradoa: “itsuski da
horrelako herri ttiki batean

bozketa egi-
tea” dio. 
Dena den,
Baztango 15
herrietan be-
tiko lekue-
tan hautes-
ontziak ja-
rriko dira igandean, botua
eman nahi duten herritarren-
tzat zabalik. Toki gehienetan
Herriko Etxeetan.

Egitura administratibo
berexia
Baztango egitura administra-
tiboa arront berexia da, eta ai-
pamen ttiki bat egitea ez da-
go lekuz kanpo: Baztango he-
rriak lau koarteletan bereiziak
daude; Erberea, Baztangoiza,
Elizondo eta Basaburua. Ko-
artel horietako bakoitzak be-

re junteroa izendatzen du, he-
rriko alkateekin batera urtero-
ko lau Biltzar Nagusietan par-
te hartuko dutenak: Eguberri
ondoko astelehenean, Pazko-
tan, Pentekostesen eta San-
migeletan egiten dira bilkura
horiek, bazkari baten inguru-
an beti ere.
Historikoki gehiago izaten ba-
ziren ere, gaur egun Biltzar
Nagusian 32 boto izaten dira
guzira: Baztango alkatea eta
bere 12 zinegotziak, 15 he-
rritako alkateak, eta lau koar-

teletako junteroak. 
Jakina denez, Balleko Udala
da Baztango instituzio nagu-
sia. Biltzar Nagusiak gaur egun
aurrekontuak erabakitzeko ere
ez du eskumenik.
Esartek kontatu digunez, «le-
hen Junta Generalean admi-
nistratzen ziren herri ondasu-
nak. Baina gero konpetentzia
guziak kendu zizkioten eta gaur
egun bideak gainbegiratzea
eta horrelakoak bakarrik egi-
ten dituzte, bertze guzia legez
arautua dagoelako».  nn
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Alkateen artean gal-
dezka ibili gara eta
inork ez du bertze bi
urtez postuan segitu
nahi. Zergatik? 
Ni lehen aldiz Elizon-
doko alkate izan nin-
tzenean aitak erraten zi-
dan Baztango herrietako
alkateak jornalik gabe-
ko alguazilak bertzerik
ez zirela. Orduztik, kon-
petentziak murriztu egin
dizkiete, eta beraz, ge-
ro eta makurragoa da
alkateen lana. 
Zein da traba edo
zailtasunik haundie-
na?
Ba, seguraski, aurre-
kontuak osatzerakoan
alkateek ez dutela hitzik.
Kargu publiko bat bete-
tzerakoan dirua ebasten
ibili beharra ez da ba-

tere polita. Ni
lapur bat be-
zala senti tu
izan nintzen
batzutan. Eli-
zondon, izan
ere,  besteta-
rako dirua ate-
ratzeko ferie-
tan eskatu be-
har da, eta sal-
tzaile batzuk ez
dute hainber-
t z e  paga tu
nahi. Ferietan
bi milioi terdi
ateratzen dira,

eta horrekin bestak egi-
ten dira, Udalak ez bai-
tu gehiago ematen. 
Beraz, lanik zailenak
uzten dira alkateen es-
ku… 
Bai, eta gainera ez du-
zu inolako irabazirik, ez
materialik eta ezta mo-
ralik ere.   
Bertzalde, arras kasu
berexia da Baztango
antolaketa juridiko-
administratiboa, ezta?
Bai, Bertizaranan adi-
bidez, bailarak badu be-
re udala, eta herri gu-
ziak kontzejuak dira, hau
da, bere herri-ondasun
propioak ditu herri ba-
koitzak. Salazarren eta
Erronkarin, aldiz, alde-
rantzizko kasua ematen
da. Han bailarak dira

Junta Generalak, eta he-
rri bakoitzak bere uda-
la du. Administrazioa
herriek edo bailarek era-
maten duten hori da
desberdintasun bakarra.
Baina, Baztanen, ez di-
ra ez herri eta ez kontze-
ju. Izan ere, Baztango
herriak legez ez daude
herri bezala kontside-
ratuta, ‘toki’bezala bai-
zik. 
Beraz ez diozu etorki-
zun haundirik ikusten
alkate juradoaren kar-
guari, ezta?
Ez. Nik pentsatzen dut
hori akitu eginen dela.
Azkenean bestak algua-
zilekin egin beharko di-
tuzte. Junta Generalak
ez du Udalak bere esku
hartu ezin dezakeen fun-
tzio bakar bat ere. Uda-
len erosotasunagatik
Junta Generalek ez du-
te ia konpetentziarik,
baina zer guttiago, he-
rriko alkateek aurre-
kontu orokorra finkatze-
ko orduan parte hartzea
baino. Epe luzera, nik
us te ,  desager t zera
kondenatua dagoela.
Junta Generalak ez du
deustarako ahalmenik
gaur egun, eta institu-
zio batek ezin du modu
horretan iraun.

++ Pedro ESARTE  Elizondo (1977-78-91 eta 92an alkate izana)

«Biltzar Nagusia desagertu
eginen da luze gabe»

BITXIKERIA
HISTORIKOAK 

Historian zehar Baz-
tango herr ie tan
pisu haundia izan
dute  bet i  alkate
juradoek. Garai ba-
tean elizan ere toki
berexia gordetzen
omen zieten. 
Ni orain dela 25 ur-
te etorri nintzen Baz-
tanera, Malerreka-

koa bainaiz sortzez. Hala ere, Baztango
arau subsidiarioak eta legeak ezagutzen
hasita ohartu nintzen zeinen interesga-
rriak diren. Izan ere, duela denbora gu-
tti arte Baztangoa izandu da Nafarroa-
ko bigarren Herriko Etxea, Tuterakoa
bezain garrantzi haundikoa. Baztanek
orain galdu du itzala, azken 30 urte haue-
tan. Historikoki, ordea, arras inportantea
izandu da. Zona honetako diputadoa bat
Beran izaten zen eta bertzea hemen, Baz-
tanen. Kontuan hartu Nafarroan baka-
rrik 7 izaten zirela. Orain, berriz, es-
kualde honetan ez dugu bakar bat ere.

Lehen jauntxo aunitz zegoen Bazta-
nen, eta oso jende berezia omen zen gai-
nera. Felipe V.arekin baztandarrak eko-
nomia ministro izandu ziren, Goienetxe-
tarrak eta Iturraldetarrak, eta horrela
egin ahal izan zituzten hainbeste jaure-
gi.

Hauteskundeei buruz, berriz, erran
behar da aspaldiko ohitura zela bota-
zioak eskua altxatuz egitea –aurpegia
emanez–, eta behin ere ez bazkal ondo-
an. Euskal Herrian botazio bat onar-
tzeko goizean egin behar izaten zen nahi-
tanahiez.

Joxe URROZ
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LEGE GORDAILUA: NA-1324/85
FRANKEO ITUNDUA: 34/79

TIRADA: 6.950 ALE

Argitaratzailea: ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza, 1

31780 BERA
Tfnoa: 948 63 11 88
Faxa: 948 63 12 91

Internet:
http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa

e-mail:
ttipi-ttapa@topagunea.jalgi.com

Zuzendaria: Aitor Arozena. Pu-
blizitatea: Kulturkari, S.L. Erre-
dakzioa: Aitor Arozena, Asier
Gogortza, Joxemanuel Irigoien.
Administrazioa: Amaia Goia.
Erredakzio taldea: Pello Ape-
zetxea, Juainas Paul, Bittori Te-
lletxea. Berriemaileak: Joseba
Azpiroz, Esteban Arozena, Jua-
na Mari Saizar, Iban Isasi, Patxi
Iriarte, Patxi Otxandorena, Jaio-
ne Otxandorena, Alba Fernan-
dez, Lorena Galarregi, Pablo
Mendiburu, Franck Dolosor, Mar-
gari Etxenike, Koro Irazoki, Mi-
xel Gerendiain, Jacqueline, Eli-
xabet Iturria, Garbiñe Maiz, Os-
kar Txoperena, Pello Apezetxea,
Aitor Arozena, Asier Gogortza.
Kolaboratzaileak: EHNE Nafa-
rroa,Mikel Bezunartea, Joxe Ja-
vier Etxeberria…
Inprimategia: Gertu.
ttipi-ttapak ez du bere gain har-
tzen derrigorrez, aldizkarian adie-
razitako erranen eta iritzien eran-
tzukizunik.
Erakunde Laguntzaileak: Be-
ra, Leitza, Goizueta, Areso, Baz-
tan, Urdazubi, Zugarramurdi eta
Sarako udalak, Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea, Malerre-
kako Zerbitzu Mankomunitatea,
Zugarramurdiko Akelarre Elkar-
tea…

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

ttttttttttttIRITZIA

. Langile Autonomoak

. Nekazariak eta mendi-langileak

. Nominak eta Aseguro Sozialak

. Lan-kontratutarako laguntzak

. Enpresa berri ezberdinen sortzea

. Diru-laguntza ezberdinak

. Kontabilitateak

. IVA eta IRPF

. Errenta aitorpenak

. Elbarritasun eta jubilazio tramiteak

. Bideragarritasun planak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9-13tara eta 16-20tara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., & 948133328•133346. Faxa: 948133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

GAURKOTASUNEKO GAIA

ttipi-ttapa
fundazioak

Europako
Batzordearen
dirulaguntza

jaso du
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GAURKOTASUNEKO GAIA

Eguberri bezperan
gazteak gauerdiko mezara
hurbiltzen dira, usaia da

Eguberrietako ospakizunak

Eguberri giroan
sartzeko, bi aste le-
henago, abendua-
ren 10ean-edo, izai

bat erosten dut; baina egiazkoa,
ez plastikozkoa, honela bere usai-
na etxean zabaltzen delakoz. Ne-
re alabekin batera bestitzen dut:
kolorezko bolatxoak, girlanda
elektrikoak eta izar bat puntan.
Jaiotza eta izaiaren azpian hau-
rren zapatak ematen ditugu.
Eguberri bezperan, goizetik afa-
ri prestatzen hasten naiz, mahai-
na eder bat muntatzen dut, lore
sortekin eta gorostiarekin apain-
duz. Familia guzia elkartzen ga-
ra, denetara 20 bat lagun. Urtero
etxe desberdin batean afaltzen du-
gu: gau hortan egiazko “Papa No-
el” leihoa joz agertzen da familia
guziari opariak eskaintzera arno
baten truk. Goizeko 2ak arte elga-
rrekin egoten gara, eta biharrun
goizean usaia dugu mezara joate-
ko. 
Gazteago nintzelarik desberdina
zen, afaldu ondoan gauerdiko me-
zara joaten nintzen. Saran, gazte-
ria gehiena gauerdiko mezara hur-
biltzen da, usaia da. 
Eguberri eguna, berriz, nere bu-
rasoen etxean ospatzen dugu; hau-
rrek berriro atxematen ahal di-
tuzte bertze opari batzuk Papa
Noelek gauean utziak, eta heldue-
nak bazkari on baten inguruan el-
kartzen gara. 

Kizkitza ISASI
Ituren

Pertsonako 90.000 pezeta
gastatzen omen dugu, eta
hori kezkagarria da

Neri, printzipioz,
negua ez zait gusta-
tzen, uda sasoia na-
hiago dut, eta egu-

berriak ere ez ditut gustoko: kon-
tsumo gehiegi dago egunotan. 
Joan den egunean kontsumo-da-
tu batzuk ikusi nituen telebistan:
pertsonako 90.000 pezetako ba-
tazbestekoa gastatzen dugula
egunotan. Nik uste hori kezkaga-
rria den, kontsumismo haundian
sartzen ari baikara. Horrek, bes-
te aldetik, dendetako salmentak
igotzea ekartzen du. Doneztebe
batean, adibidez, komertzioek na-
barituko dituzte eguberriak, eta
turrona-dela edo beste gauzak di-
rela, herri ttikietako dendek ere
bai, seguraski.
Familia elkartzearen kontua, be-
rriz, ongi iduritzen zait. Gure etxe-
an gabon gauan eta eguberri
egunean elkartzen gara: etxe
gehienetan bezala –pentsatzen
dut– opariak eta janari ona izaten
ditugu, eta hurrengo egunean, be-
rriz, bazkaria. 
Herriko ospakizunei dagokienez,
hemen Iturenen duela bi edo hi-
ru urte egin genuen Olentzero bat,
suziri eta joariekin, hagitz polita.
Iaz, ordea, ez genuen denborarik
izan deus ere prestatzeko. Muti-
ko gazteak ere urtero olentzeroare-
kin ateratzen dira karrikaz-karri-
ka, eta neskak, berriz, jaiotza tti-
ki batekin. 

Gure etxean olentzero
ospatzen dugu bainan
gurasoen etxean erregeak

Santa Luzia egune-
an hasten ditugu
guk eguberritako
ospakizunak. Gu-

re etxean olentzero ospatzen du-
gu, bainan gurasoen etxera erre-
geak etortzen dira, eta horrela hau-
rrek bietan izaten dituzte opariak. 
Nik gustoko ditut egun hauek,
baina kontsumismo sobera dago-
ela uste dut. Pixko bat dirua alfe-
rrik botatzen dela iduritzen zait,
eguberriak pasatuta arropa eta ja-
nariaren prezioak jausten dituzte-
lakoz.
Haurrek ez dakite nor den olentze-
ro eta nor diren erregeak, baina
eskatzen hasita katalogo guzia es-
katzen dute. Aurten guttiago gas-
tatzeko asmoa genuen, Mitch hu-
rakaneko afera horretarako dirua
bidaltzeko, baina ezin dugu egin,
haurrek ez baitute hori ulertzen.
Bertze haurrei emateko aurten
olentzerori opari guttiago eskatu
behar diotela erraten diezu eta ne-
garrez hasten dira, oraindik ttiki-
ak direlako...
Bertzalde, herrian olentzeroa egi-
ten da urtero, haundiena eta tti-
kiena, baina ni gutti ateratzen naiz.
Hala ere, ikastolako haurrek egi-
ten duten olentzeroan hortxe ibil-
tzen gara gibeletik. 
Zerbait eskatzekotan, olentzero-
ri presoak eta errefuxiatuak etxe-
ra ekartzeko eskatu nahi nioke,
eta arazo guziak moldatzeko.

Begoña ANDUEZA
Bera

Arantxa INDABURU
Sara
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El Salvador-tik,
eskerrak emanez:
Hasieran zuengana jo ge-
nuen zuen laguntza eskatze-
ko, orain berriz, denei zorio-
nak eman nahi dizkizuegu.
Eta bihotz-bihotzez eskertu
nahi dizuegu zuen parte har-
tzea egon diren ekintza guzi-
etan: jaialdian, zozketan, di-
ru-laguntzan eta emandako
gauza guzietan.
Horrexegatik El Salvadorre-
kin adierazitako elkartasu-
na, eta noski, jasotako diru-
laguntzak azpimarratu nahi
ditugu.
Beraz, eskerrik asko eta zo-
rionak!
Hau da bildutako dirua: 
Igandeko jaialdia (sarrerak
eta ostatua); 527.496 pta
Zozketa: 400.000
Irain ikastetxeko 5. eta 6.
mailako salmenta: 16.885.
Emandako dirulaguntza:
684.950
Denetara: 1.627.321 peze-
ta.
Oraingoz gure lana hemen
bukatu da, agian aurrerago
zeozer egin daiteke, guk edo
beste talde batek.
Agur bero bat.

CIUDAD ROMEROREN

ALDEKO LANTALDEA.
(EL SALVADOR) 

¦¦¦

Ta gure mintzaira?
Zeri buruz ari naizen? Hori-
xe ba, gure mintzairez, Ma-
lerreka, Bidasoa eta Baztan-
go mintzairetaz, bertze Na-
farroako hainbat euskalki ai-
patu gabe, aintzineko hiru
hoiek baitire neretzat hurbi-
lenekoak. Eta, zein den kon-
tua? Ba, niri guttienez seku-
lako kezka sortzen dittela gu-
re mintzaira jatorrizkuak ko-
munikabideetan eta inguru
euskaldun hontako "euskal-
dun berriengatik" gero eta
baztertuagoak daudela. Bi
alor hotan nabaritzen dut
gehien, bertsolariengan erra-
te baterako ere nabaritzen
delik. Ez naiz solastuko mu-
sika taldeetaz, ostatutan pa-
ratzen diren karteletaz, etab.
Komunikabideetaz ari nai-
zenean, berexiki Xorroxin
Irratiari buruz ari naiz, Ttipi-
ttapa komunikabide idatzia
izanik, kasu ezberdina bai-
ta, nere ustez beinpin. Ai-
tortu behar dut pena, eta lo-
tsa pixko batekin ere bai,
nahiz eta momentun den-
bora gehigo Iruñean pasatu
hemen bino, bertan nagonin
guttitan aditzen dutela Xo-
rroxin Irratia, zenbait saio-
tan ezin baitut aguantatu eus-
kara batua argi eta garbia
aditzea. Deigarria dagitt Iru-
ñean, (Euskalerria Irratian)
nafarrera gehigo entzutia he-
men bino, pena ere bai. Ge-
ro, gainera, iparraldeko nor-
bait solasean adittu eta "zein
mintzaira polita dun" erraten
dugu, guriak deus balio ez-
palu bezala. Lehen aipatu
duten bertze ingurua "es-
kaldun berriena" da. Koma-
txo artian, ezpaitira egiazko
euskaldun berriak, auni-
tzetan hala balira bezala joka-
tzen badute ere. Garai batin,
itxian euskaraz ikasi eta ka-
rrikan erdaraz egitten zute-
nak, orain Iruñean Hizkuntz
Eskolan ari dire euskaraz
"ikasten" eta karrikan batuaz
mintzatzen zaizu lehen inoiz
hitzik ere erraten etzizunak
(nahiz eta jakin). Noski, inoiz
ez aldatzea bino hobe be-

randu aldatzea bino..., ezta
ba moda edo modernismoa
izanen? Aipamen ttiki bat ere
hemengo bertsolarientzat.
Bihar bada, nere obsesiua
da bino, beti egoten naiz gu-
re mintzaira ibiltzen duten
zai eta beti bezala tristura
ematen dit. Lizaso edo Ega-
ña hunara etortzen direnin
kantatzera, hemengo sola-
sak ibiltzen dittuzte eta, he-
menguak berriz, batuaz. Biz-
kaiako txapelketako bertsuak
adittu ezkero, inoiz bizkaie-
rarik adittu eztuenari erdia
ere ez enteintzia gerta le-
kioke. Gainera, noiz ibiltzen
dittugu gure euskalkiko hi-
tzak: euskara taldeari izena
emateko, txarangari izena
emateko, kuadrilari izena
emateko, etab. Behar bada
urrutiegi joatea emanen du
bino, nere konklusioa da hu-
nen atzin oraindik ere gutti-
gotasun konplejua dagola.
Lehen modernotasuna er-
daraz egittia zen eta orain
euskara batuaz egittia, bi ka-
sutan ere, nolapaitt errate-
kotan, kanpotik etorritakuak,
beti ere itxekua baztertuz.
Itxekuak lotsa ematen al di-
gu? Euskara batua beha-
rrezkua da, noski, bino, ingu-
ru ezberdinetara allegatzen
diren komunikabideendako;
bertan ibiltzeko, guriari eu-
tsi behar diogu nere ustez.
Utziko al dugu gure mintzaira
galtzen?

Joseba Urrotz
URROTZ

¦¦¦

UPNren bestari
buruz:
Atzo Franzisko Xabier egu-
na izaki, Nafarroako zain-
daria, UPN alderdiaren bes-
ta egin zen Elizondon. Goiz-
goizetik, kanpoko jende ol-
de batek Elizondo hartzen
zuen, beren besta ospatu
nahian. Batzuk autobusetan
eta autotan, etab ertze ba-

tzuk berriz patrol berdetan,
Elizondoko karriketako na-
gusi bihurtu ziren. UPNren
ekinbidea besta egin behar
duten herria, polizialki oku-
patzearen pareko baldin ba-
da, guztiz salagarria dela us-
te dugu beren jokabidea.
Orain arte bederen, eta Baz-
tani dagokionez, UPN Oro-
noz-Mugairen Guardia Zibi-
lendako kuartela egitea erran
nahi du, hemengo gazteari
etxea edukitzea ukatuz. Ha-
laber, UPN, bere alderdi bes-
ta gure herrian egitea Eli-
zondoko karrikak Guardia Zi-
bilez betez, erran nahi du.
Gisa berean UPN Baztane-
ra, Iruñetik eta Erriberatik us-
tezko nafar batzuk ekartea
erran nahi du, Baztan, baz-
tandarrak, gure erro eskual-
dunak, eskuara eta eskual
kultura hankapean hartu eta
zanpatzea. Azkenik, hain-
bertze polizi, kontrol eta era-
so kulturala erran nahi duen
UPN, guretako kanpoko kor-
batadun aberats batzuen pa-
reko bertzerik ez dira, es-
painolak eta fatxak.
Aupa Baztan gaztea eta es-
kualduna!

BAZTANGO GAZTE ASANBLADA

¦¦¦

Aresoko
Herritarron
Elkartearen oharra:
GAIA: Autobiako lanak egite-
an sortutako kalteen ordaine-
tan Areson egin behar diren
lan osagarriak.
Azaroaren 4an Elkarte ho-
netako batzuk Herri Lan Sai-
leko arduradunekin egon gi-
nen, egin gabe dauden la-
nak noiz eta nola egingo di-
ren jakin nahian. Esan zigu-
ten atzerapen bat zegoela,
berriz ere, eta egin gabe dau-
den lanak bi fasetan egingo
direla:
1.fasea.– Seguruenik urte
bukaera baino lehen egingo

dira eta 10 milioi inguruko-
ak izango dira. Lan hauek
egingo dira:
-Gainarberako bidea (6,3 mi-
lioi).
- Trintxelekuetarako pista (3,2
milioi).
- Maingoenea Bordarako pis-
ta (0,3 milioi).
2. fasea.– 99ko lehen hila-
beteetan egingo da, eta lan
hauek egingo dira:
- Gaikoetxeko Belazean, be-
heko soroan, estolderia (al-
cantarillado)
- Iturrita-Olatxeta inguruan,
ura biltzeko kuneta.
- Labaki parajean bi enko-
fratu zati garbitzea.
- Olatxeta inguruan belaze-
aren harresia.
- Malloak-Ubidesoro bela-
zeetako harresiak.
- Uso paradetako bideko ku-
neta konpontzea.
- Ignacio Labaienen belaze-
an errekako harresia haun-
ditzea.
Herritarron elkartea kexu
agertu zen lanak oso be-
randu zetozelako eta alda-
keta bat egiteko aukeraz gal-
detu zuen. Trintxelekueta-
rako pista egin beharrean
(gutxi erabiltzen da eta men-
dietako arduradunek ziurta-
tu digute Larrekobordako pi-
nudiaren –abeto beltza–
aprobetxamendua ezingo
dela pista horretatik atera),
Belaku baserrirako pista egi-
teari lehentasuna ematea eta
Trintxelekuetako errebuelta
hobetu eta konpontzea au-
rreragorako uztea. Erantzun
ziguten, baietz, posible ze-
la, baina Udalak eskatu be-
har zuela aldaketa hori. Ho-
rregatik, Herritarron Elkar-
teak Udalari eskatzen dio,
3,2 milioi pezeta horiek jen-
dea bizi den baserri bateta-
rako bidea hobetzeko erabil
dezala, horrela bertakoen bi-
zi kalitatea sustantzialki ho-
betuz.

ARESOKO HERRITARRON ELKARTEA

¦¦¦

IRITZIAtttttttt

IRAKURLEAK MINTZO
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++ Lander SANTAMARIA  Elizondarra

XXI. menderako 
alkateak
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HHotzak eta
elurrak aurre
hartu diote
Olentzerori
eta, nola ez,
bai ta  mota
g u z i e t a k o
i ragark iek

ere. Telebistan, egunkarie-
tan, aldizkarietan, postontzi-
etan... 
Publizitatearen bidez gauza
eta zerbitzuen berri ez ezik
horien beharra sortarazten
digute. Psikologo talde ba-
tek egindako ikerketa baten
arabera, publizitatearen era-
ginez kontsumitzaile
bakoitzak aldez au-
rretik pentsatzen due-
na baino bi aldiz gehia-
go erosten du bataz
bertze. Urtero egiten
diren estadistikak ere
hildo beretik doaz, ur-
tez-urte gure kontsu-
moa ederki haunditzen
dela baieztatuz. Iaz, errate
baterako, lagun bakoitzeko
gastua laurogei mila pezeta-
koa izan zen eguberrietan.
Lan polita egiten dute publi-
zitatearen munduan elkar-
lanean aritzen diren psiko-
logo talde eta mezu-egileek.
Izan ere, askatasuna, zorion-
tasuna eta gureak egin ditu-
gun hainbat balore trebezia
haundiz erabiltzen dituzte
beren mezuek eragin zuze-
na izateko. IRATXEk lortu
du berriki autoan abiada
haundiaz gidatzera bultza-
tzen zuen iragarki bat telebis-
tatik kentzea, baino hori ez
da adibide  bat  baiz ik .
Egungo legedia murritza gel-
ditzen da publizitatearen in-
darraren ondoan.
Honela, koloreak, hitzak eta
esaldi zorrotzak, azpimezu-
ak balira bezala, gainera hel-
du zaizkigu egunero. Adibi-
de gisa, supermerkatuetan

kontsumoa bultzatzeko xe-
dez erabiltzen dituzten
trikimailuak: produktuen
kokapena, koloreak, musi-
ka…  aldizkari batek zioen
bezala ‘ez pentsatu, erosi’
lelopean ahalegin guziak egi-
ten dituzte behar duguna eta
behar ez duguna saltzeko.
Azpijoku horren aurrean
‘itsu eta muttu’gelditzen ga-
ra kontsumitzaileok. Hone-
la, ingurugiroarekin arazo-
ak eta gizartearen ezberdin-
tasunak argudiatuz kontsu-
mo konszientea eta ardura-
duna aldarrikatzen dugunok

oztopo ikaragarriak aurki-
tzen ditugu gure mezuak za-
baltzerakoan.
Ez al da kontraesan izugarri-
a kontsumoa bultzatzen den
bitartean inguruarekiko
arazoak bideratzeko kontsu-
moa murriztu behar dela la-
gun artean onartzea? Ez  al
dakigu zenbait estatuk
publizitatean gastatzen dute-
na bertze batzuek jateko du-
ten presupuestoa baino ha-
maika aldiz haundiagoa de-
la? Ongi legoke kontsumoa
murriztu, gauzak berrerabili
eta hondakinak birtziklatu
behar direla gogoan izan eta
egunotan egi bihurtzea. 
Eguberrietan inoiz baino ge-
hiago hobe genuke publizita-
tearen komunikazioa modu
subjetiboa eta interesatua
dela kontuan izatea. Agian
horrela aintzinako Olentze-
ro xumea izanen da berriz
eguberrietako mezularia.

++ Mikel BEZUNARTEA IRATXE kontsumitzaileen elkartea

Eguberrietako 
kontsumo joerak

‘Ez pentsatu, erosi’ lelopean 

ahalegin guziak egiten 

dituzte behar duguna eta 

behar ez duguna saltzeko.

BBaztan Ba-
lleko 15 he-
rrietan botoa
emateko egu-
na izanen da
abenduaren
20a, Egube-
rri aitzeineko

igandea, 1999-2000 urtee-
tan alkate izanen direnak au-
keratzeko. Bizilagunek, Or-
denantzek, Kotoek eta Pa-
ramentoek I. kapituluan
diotenaren arabera, Herriko
Etxean edo ohitura duten to-
kian elkartuko dira, eta “kar-
gurako gai direnen artean
herriko pertsona bat auke-
r a tuko  du t e  bo tu
gehiengoaren bidez”.
Hauteskunde batza-
rrea XX. mendeko az-
kena izanen da, eta al-
kate berriak XXI.
mendeko lehenbizi-
koak; dudarik gabe
gertaera sinbolikoa da
hori, baina errealita-
tea ikusiz, arront kez-
kagarria ere bada.
Hauteskunderako az-
ken bi deialdiek argi
utzi dute baztandarrek
“res pública” deituta-
koa gero eta guttiago
estimatzen dutela:
kandidatu bakar bat
herri bakoitzean, aur-
kezteko azken orduan
konbentzitua, eta boz-
ketarik gabe automatikoki
aukeratua. Gero eta bolun-
tario guttiago dago esfortzu
aunitz eta onura eta poz gu-
tti ekartzen dituen kargu hau
betetzeko. 
Egoera bereziki kezkagarria
da Elizondon, balleko herri-
rik jendetsuena, eta dituen
ezaugarriengatik ez du idu-
ri bakarrik pertsona baten
sakrifizioz bakarrik aitzine-
ra eramatea posible denik.
1994. urtean, hautagairik ez

zen aurkeztu eta bozketa
errepikatu behar izan zen,
1996an bezalaxe, eta egoe-
ra azken momentuan mol-
datu zen. Bi kasuetan, are-
txea hiltegira joaten den be-
zain burumakur joan zen
hautagaia batzarrera.
Nola eta zergatik ailegatu
dira gauzak egoera honeta-
ra? Norberaren herriko gau-
zengatik gero eta elkartasun
eta interes guttiago dago, ba-
tetik, eta Ordenantza, Koto
eta Paramentoak zaharki-
tuak gelditu direla bertze-
tik. Gaur egun hutsaren hu-
rrengoa dira. Azkenik, bere

garaian herri ondasunen ku-
deaketan demokrazia eta ka-
tezismoaren adibide izan zi-
ren instituzioa, Junta Gene-
rala gaurkotzeko erabateko
beharra dago.
Baztango Balleak du hitza,
eta behin betikoz erabaki be-
har du bere instituzioetan
eta legedi autoktonoan sines-
ten duen, eta horrela bada
martxan jarri beharko ditu.
Gainerakoan, argiak itzali
eta etxera joaten ahal gara.

Baztango Balleak du hitza, 

eta behin betikoz erabaki 

behar du bere instituzioetan 

eta legedi autoktonoan 

sinesten duen. Horrela 

bada martxan jarri 

beharko ditu berehala, 

edo gainerakoan, argiak 

itzali eta goazen hemendik.
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«Txirringaren aienean
bidaiatuz, guk gerorrek
bidaian ikasi eta gozatu
adina ikasten eta
gozatzen badu
irakurleak, aienerik
gabeko patxadan
abiatuko gara, bizitzen
segitzeko grinaz».
Amaia ELOSEGI
Esther MUGERTZA
“Txirringaren aienean”
liburuaren egileak
Nafarkaria 98-XII-13

«Leitza eta Aresoko
hizkerak ere badira
Nafarroakoak. ».
Mikel OLANO
Filologoa
Nafarkaria 98-XII-13

«Giza Eskubideen
Deklarazioak herritar
bakoitza kontzientzia-
tzeko balio izan du
orain arte. Gogoratu
behar da giza
eskubideak toki
auniztan ez direla
errespetatzen, eta
munduan injustizia
haundia dagoela
oraindik».
Iñaki PERURENA
Leitzarra
Diario de Navarra 98-XII-13

Nafarkaria 98ko abenduak 13a

u Norekin abestuko huke gustora?
v Lertxundirekin, Donostian Orkestarekin 

emandako kontzertuan.
u  Nori kantatuko zenioke etxeko 

leihopetik?
v Aditzeko prest dagoen edonori.
u Ze kanta?
v Euskal kantu zaharren bat.
u Pertsonai historiko bat?
v Che Guevara
u Olentzero bahintz, ikatza 

norendako?
v Pinochetendako eta bera babesten 

dutenendako.
u Eta oparirik hoberena?
v …24rako pentsatuko diat.  
u Eguberrietan oporretan nora?
v Xoko hauetan aski gustora egoten nauk.
u Eguberriak: olentzero, hotza, 

turroia, txanpaina… 
v Kontsumismoa, espektatiba faltsuak, 

bestondoak…
u Egindako “inoxentada” bat?
v Arras txarra nauk broma eta txisteendako.
u Urtezaharreko plana?
v Zigan lagunekin afaldu, Elizondora gan eta…
u Urte berri-berri, zer dakarrazu berri…
v Bake prozesua errealitate bihurtzea.

Fernando JUBERA
ZIGA

‘Amaiurko Kantoreak’ taldekoa

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

pinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean
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Nafarroako Gober-
nuak Urrezko Domina
eskaini zien Xabierko
Franciscoren egunean
Nafarroako 1.584 mi-
siolariei. Hauen artean
hirutan hogei gure es-
kualdekoak dira. Nafa-
rroako Gobernuak, er-
lijio orden ezberdinetan
bertsuenen alde egiten
duten lana eskertu nahi
izan die guziei.

Misiolariak Iruñera
ekartzea ezinezkoa ze-
nez, beraien izenean
Jose Luis Garaioa, San-
t i ago  Marc i l l a  e t a
Sagrario Larraldek ja-
so zituzten dominak.
Gogoratuko denez, bi
apezak Sierra Leonan
eta moja Ruandan bahi-
tuak egon ziren urte ha-
seran.

Ondoko zerrendan
ageri dira eskualdeko

misiolarien izen-abize-
nak, sorterria eta jaio-
tze eguna eta gaur egun
dauden herr ialdea.
Datuak Iruñeko Artza-
pezpikutzako Misioen
Delegazioarenak dira,
eta azken aldiz urrian
berritu zirenez, balite-
ke hauetako norbait le-
kuz aldatua edo hila ego-
tea.

Nabari denez, mi-
siolari gehienak ema-
kumeak dira eta gure
herrien artean, Leitza da
misiotan lagun gehien
duena. Halere, aipaga-
rria da Azpilkueta be-
zalako herri ttiki bate-
an, adibidez, lau izatea.
Bertze datu azpimarra-
garria misiolarien adi-
na da, gehienak 60 ur-
tetik goitikoak baitira.
Zaharrenak 90 urte be-
teko ditu datorren urte-
an eta gazteenak 48 di-
tu.

++ ELKARTASUNA

Misiolariek
Nafarroako
Gobernuaren
Urrezko Domina
jaso zuten
Eskualdeko hirutan hogei dira
munduan barrena

HERRIZ HERRI ttttttttttttttttttttt

& 948631076 • BERA

Autozerbitzua
deskontua

Eztegara, 6 
& 948631403•BERA

Hamabostero
ofertak

Hamabostero
ofertak

Zatoz eta ikusiTEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031•BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

Altzate, 19•948630786 •BERA

Lanchas
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Bera & 948630735 

Andueza Sarratea, Mari Cruz Almandoz 1943-08-11 Paraguay
Maia Dendarieta, Mª Dolores Amaiur 1932-01-15 Argentina
Perurena Loiarte, Demetria Arano 1943-11-23 Argentina
Zabala Zabala, Presentacion Arano 1941-11-21 Estatu Batuak
Larretxea Grajirena, Ceferina Arantza 1913-08-06 Txile
Lukanbio Gonzalez, Ines Arantza 1939-10-02 Kamerun
Irigarai Urrutia, Pablo Arizkun 1923-04-28 Japonia
Iturralde Zozaia, Maria Jesus Arraioz 1933-06-06 Paraguay
Iturralde Zozaia, Martina Arraioz 1930-01-23 Brasil
Ziordia Gerendiain, Desposorios Arraioz 1918-03-12 Brasil
Ariztia Ainziburu, Julia Azpilkueta 1924-12-10 Argentina
Ariztia Ainziburu, Pilar Azpilkueta 1933-01-25 Kenia
Bidart Mendiberri, Maria Isabel Azpilkueta 1937-11-14 Korea
Koskarat Ariztia, Pilar Azpilkueta 1922-10-11 Argentina
Agirre Agirre, Pilar Bera 1913-01-01 Mexiko
Elizalde Irazoki, Jesus Bera 1933-12-19 Ekuador
Zelaieta Aramendi, Esperanza Bera 1942-08-01 Bolikosta
Goikoetxea Aizkorbe, Elida Bera 1922-04-13 Argentina
Errandonea Errandonea, Lorenzo Bera 1928-06-28 Japonia
Arandia Arribillaga, Mª Itziar Bera 1936-02-23 Marokko
Santesteban Iriarte, Felipe Berroeta 1926-07-19 Venezuela
Illunbe Arretxea, Mª Aranzazu Doneztebe 1933-02-03 Mozanbike
Zugarramurdi Zozaia, Juan Jose Doneztebe 1926-04-11 Venezuela
Bereau Andiarena, Javier Doneztebe 1948-07-16 Mali
Karrikaburu Lazkoz, Juan Cruz Elbete 1925-09-14 Venezuela
Mariezkurrena gaste, Agustin Elgorriaga 1934-12-25 Mexiko
Amorena Bikondoa, Juana Mª Elizondo 1950-01-18 Zaire
Belzunegi Meaka, Manuela Elizondo 1922-10-03 Venezuela
Juanikotena Urrutia, Claudia Elizondo 1944-07-17 Argentina
Urrutia Etxartea, Francisca Elizondo 1942-04-03 Ghana
Hernandorena Mariezkurrena, Asuncion Eratsun 1938-08-21 Venezuela
Mariezkurrena Ezkurra, Ignacia Eratsun 1917-05-24 E. Dominikarra
Hierro Irigoien, Maria Teresa Erratzu 1929-11-24 Txile
Mihura Etxeberria, Basilia Erratzu 1928-05-03 Argentina
Urrutia Irisarri, Maria Erratzu 1915-05-06 Argentina
Perugorria Danboriena, Jesusa Etxalar 1924-12-22 Marokko
Arribillaga Danborinea, Maria Isabel Etxalar 1936-09-21 Filipinak
Sanzberro Arburua, Fernando Etxalar 1941-02-11 Mali
Juanena Gartziarena, Josefina Ezkurra 1933-04-02 Venezuela
Sagastibeltza Ezkurdia, Juan Cruz Ezkurra 1937-08-01 Ekuador
Trantxe Etxeberria, Tomasa Igantzi 1926-12-20 E.Dominikarra
Sagaseta Ariztegi, Maria Jesus Ituren 1930-01-16 Estatu Batuak
Zabaleta Zestau, Juana Leitza 1935-03-15 Kuba
Mujika Astibia, Josefa Leitza 1939-03-27 Txile
Huarte Juanmartiñena, Mª Isabel Leitza 1924-11-18 Kolonbia
Martinez Rello, Manuela Leitza 1924-03-07 Kolonbia
Alkoz Arregi, Maria Dolores Leitza 1937-01-24 Paraguay
Sukunza Sagastibeltza, Maria Jesus Leitza 1943-11-23 Argentina
Urkiola Zestau, Maria Asuncion Leitza 1945-12-23 Paraguay
Altzugarai Arburua, Dionisio Lesaka 1909-04-08 Panama
Telletxea Telletxea, Alberto Lesaka 1929-02-16 Brasil
Zubigarai Iturria, Conchita Lesaka 1928-07-19 Bolivia
Sarobe Aldabe, Josefina Lesaka 1917-01-21 Mexiko
Bengoetxea Esparza, Mª Sagrario Oieregi 1926-06-08 Venezuela
Ziganda Lejarreta, Concepcion Oitz 1921-10-31 Nikaragua
Zugarramurdi Elizondo, Maria Pilar Sunbilla 1936-02-10 Venezuela
Orkin Maisterrena, Maria Pilar Ziga 1939-08-17 Venezuela
Sarratea Elizaintzin, Josefina Ziga 1948-03-18 Kolonbia
Uranga Goienetxe, Justina Zugarramurdi 1920-04-13 Peru
Elizalde Apestegia, Agustin Zugarramurdi 1933-01-03 Ekuador

Izen-deiturak Herria Sortze eguna Non dago?Izen-deiturak Herria Sortze eguna Non dago?
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v Udal zergak
ordaintzeko
epea
Abenduaren 7tik da-
torren urteko urta-
rrilaren 16ra arte za-
balduta dago 1998ko
hirugarren hiruhila-
beteko uraren or-
dain-agiria ordain-
tzeko borondatezko
epea. Ondoren, or-
dain-agiri hauek exe-
kutibo bidez kobra-
tuko dira, premia-
mendu errekargua,
atzerapen interesak
eta gerta daitezkeen
bertze gastuak gehi-
tuta.

v Baserritarren
hauteskundeak
Gaur, abenduak 17,
botua emateko egu-
na dute baserritarrek,
Nekazal Ganbara
osatzeko bozketak
eginen baitira Nafa-
rroa osoan. Horreta-
rako, goizeko 10eta-
tik 7tara idekia ego-
nen da Kultur Etxea.

v Moldaketak
Udalbatzarrak berri-
ki erabaki duenez,
Orsa S.L. enpresak
eginen ditu herria ze-
harkatzen duen erre-
pidearen hobetze la-
nak. 

v Eguberritako
torneoa
Toki Ona kiroldegi-
ak bertze urte batez
prestatu du gabone-
tako futbito torneoa.
Heldu den abendua-
ren 21, 22 eta 23an
kanporaketak joka-
tuko dira, eta 28,29
eta 30ean, berriz, fi-
nalak. 

tt ffllaasshh

ASIER GOGORTZA

Ortzegun honetan, hi-
lak 17, utziko dute libre
Joxelu Etxeberria bera-
tarra, 8 urte luzez penin-
tsulako hainbat gartzela-
tan preso eduki ondoren.
1990eko uztailan hartu
zuten preso, eta zigorra-
ren hiru laurdenak 1996.
urtean bete zituen arren
ez dute kondena osoa be-
te arte libratu. 

Gartzelako atarian es-
peroan izanen ditu Be-
ratik autobus batean
Monterroxoraino (Gali-
zia) joandako lagun eta
senideak. 

Bortzirietako Herri
Ekimenak, bertzalde,
ederki merezitako on-
gietorri eta omenaldia
prestatu du asteburu
honetarako. Agerratik
hasi eta Altzateraino he-
rria guruztuko duen
manifestazioa eginen da
larunbatean arratsalde-
ko 5etan, eguberrieta-
rako euskal preso guziak
Euskal Herrira ekartze-
ko, eta kondenaren 3/4ak
bete dituzten presoak
kanpora ateritzeko eska-
tuz. Manifestazioaren
ondotik Joxeluri ome-
naldi ttiki bat eginen zaio
Altzateko plazan (euria
egiten badu Altzateko
frontoian), eta gero pote-
oa eginen da ostatuetan
barna. Eguna ongi akau-
tzeko afari herrikoia iza-
nen da Zalain jatetxean.   

HIRU ETORKIN

ATXILOTUAK

Tanger-tik (Maro-
kko) Beraraino kamioien
erremolkeetan gordeak
etorri ziren hiru etorkin
atxilotu zituen joan den
astean Guardia Zibilak.
19 eta 25 urte bitarteko
hiru etorkinen asmoa
Italiaraino ailegatzea
zen, han beren senidee-
kin elkartzeko. Tangertik
Algeciraseraino ferry ba-
tean gordeak joan omen

ziren, eta penintsula osoa
beheitik goiti Transpor-
tes Bidasoako kamioie-
tan gurutzatu zuten, bo-
til tapoi artean sartuak.

Behin Berarat aile-
gatuta, kamioilariek hi-
ru gazteak kamioian zeu-
dela ohartu ziren, eta
Guardia Zibilari egin
zioten dei. Hiru gazteek
mendira ihes egin bazu-
ten ere segituan harra-
patu zituzten. Atxilotu
ondotik bi egun zera-

matela deus jan eta edan
gabe erran zuten. Polizia
espainiarraren esku gel-
ditu dira orain hiru ma-
rokkoarrak, eta kanpo-
ratze agindua etortzen
den bitartean  libre utzi
dituzte. 

NAFARROAKO GOBERNUAK

40 MILIOI IKASTOLARI

Nafarroako Gober-
nuak Labiaga ikastola-
rentzat 40 milioiko
dirulaguntza onartu du.

++ BERA

Abenduaren 19an eginen zaio
ongietorria Joxelu Etxeberriari
Manifestazioa eta afari herrikoia antolatu ditu Herri Ekimenak

Galiziako Silleda herriarekin anaitasun besta
Joan den abenduaren 6an musika eta dantza galiziarrez bete zen herria.
Izan ere, Bera eta Pontevedrako Silleda herria anaitasun besta batean elkar-
tu baitziren. Alde batetik, gaita doinu artean pulpoa edo riveiroa bezalako
produktu galiziarrak dastatzeko modua izan zen Eztegara pilotalekuan. 
Ondoren Trasdeza abesbatzak bere saioa eskaini zuen, baina seguraski egu-
neko protagonista nagusiak dantzariak izandu ziren. Triskele eta Gure
Txokoako dantzariek hobekien dakiten gisan dantzatu zuten Kultur Etxean
bertan. Erran behar da Triskele taldea Donostiakoa dela, bainan galiziar
jatorri duten donostiarrek osatzen dutela.

BOTXO
ostatua

Tfnoa: 948 630 052
Zalain Auzoa, BERA Bidasoa karrika, 8 • BERA • & 948 - 63 07 53

SAROBE
okindegia

SANDERS Pentsuak
Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA



AITOR AROZENA

Abenduaren 5eko
gau hotza goxatzeko
moduko omenaldi be-
roa eskaini zitzaion
Patrizio Goienetxe pre-
so ohiari. Bere etxetik
plazarako bidea ikurri-
ñaz inguratuak egin zu-
ten Patrizio eta bere fa-
mi l ia  e ta  l agunek .
Plazan esperoan zeuden
bortzehun bat lagunek
txalo zaparrada batekin
agurtu zuten preso ohia.
Tantirumairu dantza tal-
dekoen aurreskuaren eta
Senideak erakundearen
ongietorriaren ondotik
etorri zen oparien txan-
da. HB, Zutik, Lan
Taldea, LAB, Jarrai,
Elkarri, Beti Gazteko
jokalariak, Herri Eskola,
Bortzirietako Bertso
Eskola, Baztango Gazte
Asanblada, Bortzi-

rietako Intsumisioaren
Aldeko Taldea… eta tar-
tean utzi izanen dugun
bakarren bat, denek nahi
izan zuten opariren bat
eskaini eta Patriziori be-
sarkada bat eman.

ESPETXE EZBERDINETATIK

AGURRAK

Oparirik politenak,
halere, ukitu ezin zire-
nak izan ziren seguras-
k i .  Tas io  Erk iz iak
Basauriko espetxetik
igorritako bertsoak,
Iñaki Fagoagak Cuen-
catik eta Patriziorekin
Langraitzeko ziegetan
egondakoek idatzitako
eskutitzak edo Murtzia-
ko presoek zinta bate-
an grabatutako ahotsak
eztarrietan gorapilo bat
baino gehiago sortu zu-
ten. Ustegaberik ere izan
zen, kaputxadun batzuk
kioskora igo eta Frantzia

eta Espainiako bande-
rak erre zituztenean.

Plazako ekitaldia
Eusko Gudariak kanta-
tuz akautu zen, baina

ongietorri bestak izan
zuen segidarik, Kox-
konta jatetxean eginda-
ko afarian kasik 200 la-
gun bildu baitziren.
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++ LESAKA

ANAANA
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• & 948637944
LESAKA

tt ffllaasshh

& 948627573 • LESAKA

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

Omenaldi hunkigarria jaso zuen
Patrizio Goienetxe preso ohiak
Herriko kultur, kirol eta gizarte talde ugari berekin egon ziren

Hainbat opari jaso zituen Patrizio Goienetxe preso ohiak bere omenaldi egunean. Tantirumairu
dantza taldeak ere berea egin zion, Lesakako Aurreskua dantzatuz. TTIPI-TTAPA TB

Lore eta landareak
Frain auzoa • & 948637826

LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

Paleta goma
txapelketaren finala
igandean

Igande honetan, abenduak 19,
arratsaldeko 7etan jokatuko da
Batzoki elkarteak bigarren urtez an-
tolatutako paleta goma txapelketa-
ren final haundia. 

Guzira hamasei bikotek parte har-
tu dute txapelketan, zortzi bikote-
ko bi multzotan banatuak. Asteburu
honetan final laurdenak eta finaler-
diak jokatu dira. Final laurdenetan
Ibarra-Pernaute (Sunbilla-Oronoz),
Ormaetxea-Atorra (Oiartzun), Txo-
perena anaiak (Igantzi), Eugi-Hita
(Igantzi), Apezetxea-Ganboa (Do-
neztebe), Ugalde-Zumeta (Pasaia),
Salaberria-Salaberria (Urnieta-Her-
nani) eta Larralde-Lakosta (Urda-
zubi-Ziga) aritu dira.

Eguberrietako
ospakizunak gainean
ditugu

Urte sasoiak agintzen du eta ho-
rren arabera, Eguberrietako ekital-
dietan murgilduko gara laster.

Eguberri bezperan olentzeroak
baserriz baserri –goizean– eta ka-
rrikaz karrika –arratsaldean– ibili-
ko dira. Eguerdian, jaiotzekin ba-
tera, lehiaketa izanen dute plazan.

Urtezahar gauean, dagoeneko
ohitura bihurtu den abesbatzakoen
ibilaldia izanen da. Diostesalbe eta
bertze hainbat eguberri-kantu es-
kainiko dituzte, Zahar Etxeko bisi-
ta ahantzi gabe.

Errege bezperan, azkenik, Errege
Kabalgata aterako da eta plazan
Jaiotza biziduna ikustea espero da.
Ongi pasa eta urte berri on denei!

v Oihanberritzea
Mikelgorrin
Mikelgorri inguruan
eg in  beha r r eko
oihanberritze proiek-
tua onartu du Nafa-
rroako Gobernuko
Ingurugiro sailak.
Viveros y Repobla-
ciones enpresa publi-
koak eginen ditu la-
nak, oso-osorik Iru-
ñetik ordainduko di-
ren 10.972.542 peze-
taren truke. Udalak,
bere aldetik, landa-
reak sartzeko inten-
tzioa du leku berean,
7 milioiko aurre-
kontuarekin.

v Sokatira
taldeak
Nafarroako txapel
bat eskuratzeko az-
ken aukera izanen du
560 kilotan larunbat
honetan, abenduak
19, arratsaldeko 5eta-
tik aitzinera Betelun.
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A R T I K O n
Moulard arraza-
ko ahateak haz-
ten dituzte, arto-
arekin gizenduak.
Antzarak eta aha-

te hauek dira egiazko Foie
Gras-a produzitzeko oinarririk
tradizionalena. Foie Gras izen-
dapena, Frantzia eta Europako
arauek espreski artoz gizen-
dutako antzara eta ahateen gi-
bel koipetsuei ematen dieten
izendapena da.

MARTIKOren aktibitatea
nabarmen sendotu da azken
urteotan. Gaur egun MARTI-
KO da lehenengo banatzailea
hotel eta jatetxeetako Chef
ospetsuenendako, eta baita ere
goi-gastronomian espezializa-
tuak diren harategi eta jana-
ridenden artean.

Ahate hazkuntza
Moulard arrazako ahatee-

kin haztegi garrantzitsuak di-

tu MARTIKOk.
Haztegi horietan
lau hilabetetan
hazten dira ahate-
ak mendian bela-
gi eta toki irekiak
erabiliz eta tekni-
ka naturalekin la-
gunduak.

Prozesu osoan
osasun kontrol zo-
rrotzenak betetzen
direla segurtatzen dute tekni-
koek. Izan ere, hazterakoan
eta hiltzerakoan osasun kon-
trol ugari egiten zaizkie aha-
teei, etxeko teknikoak eta tek-
niko ofizialak kontrolaturik.

Ahateak hazteko presta-
tuak diren zelaietan, MAR-
TIKOk 36.000 ahate izaten
ditu gizentzen, eta kantitate
hori haundiagoa da merkatu-
ko eskaeraren arabera. Horrek
erran nahi du, gaur egun
Espainian MARTIKO dela
produktorerik haundiena.

Instalazioak
11.000 m2ko orube batean,

fabrikazioan eta kalitate kon-
troletan teknologia berrienak
dituen instalazio modernoak
egin ditu MARTIKOk, bere
produktuak kontsumitzera-
koan oraindik garantia haun-
diagoa izateko.

MARTIKOren produktuak
Garantia oinarri bezala har-

tuta, MARTIKOk honako pro-
duktu hauek jartzen ditu mer-
katuan:

• PRODUKTU FREXKOAK: 
‘Hutsean ontziratuak’ eta

behar bezala tinbratuak. Boltsa
bakoitzak bere pisua eta pro-
duktuaren ontziratze eta iraun-
gitze data agerian ditu.

•  PRESTATUAK DIREN 
PRODUKTUAK: 
MARTIKO produktuen ka-

lidadea, Frantzian gisa bere-
ko produktuek dutenaren pa-
rekoa da. Halaxe segurtatzen
dute produkzioan adituak di-
ren teknikoek. Produktu hauek
lata, kristalezko ontzi edo hu-
tsean ontziratutako poltsetan
merkaturatzen dira, itxura eta
presentazio hoberenarekin.
Inportatzen diren gisa bereko
produktuekin konparatuta,
arras prezio onetan saltzen di-
ra MARTIKOren produktuak,
kalitaterik hoberena kontuan
hartuta.

M

ttttttttttttttttttttPUBLIERREPORTAIA

Ahateak hazi eta produktua
merkaturatu arte, 
prozesu osoa egiten du
MARTIKOk Arantzan eta Beran.
Bitarte horretan kalitateari
ikaragarrizko garrantzia ematen
zaio, eta orain estrenatu duen
lantegi berriarekin oraindik
gehiago hobetuko du kalidadea.

MARTIKO:
Ahate produktuetan espezializatuak
MARTIKO:
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Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

PELLO APEZETXEA

Gobernutik espero
zen dirulaguntzarik es-
kuratu ez bada ere,
Cederna-Garalurrek
agindutako ehuneko
hamarra ordainduko
du, eta gainerakoa
Udalak aintzinetik
onartutako dirutik egi-
nen da. Momentuz ez
dira pentsatutako panel
guziak paratuko, bai,
ordea, auzo bakotxean
bat bedere. Panel ho-
rretan auzoko baserri
izen guziak eta bideak
ikusten ahalko dira.
Gainera, herriko auzo
guziak erakusten dituen
panela ere paratuko da
herriaren sarreran. Ho-
rrela, kanpotik etortzen
denak edozein baserri-
tara jotzen ahal izanen
du, inori galdezka ari
gabe ere, auzoaren eta
etxearen izena baldin
badaki. Etxalarren be-
zala, Bortzirietako ber-

tze herri batzuetan ere
paratuko dituzte auzo
mapak.

Larraburua
elkarteak bere
eguna ospatu zuen

Xabierko San Fran-
tzisko egunean, hilda-
ko sozio edo bazkide-
en oroitzapena mezan
egin ondotik,  bere
Larraburuko biltokia
bete zuen bazkaltzera-
koan. Bazkalondoko
musika eta dantzaldiak
arratsalde osoan luza-
tu ziren.

Landagain
Eskolako Guraso
Elkarteak junta
berritu du

Legez dagokion be-
zala, Juntaren erdia be-
rritu du Guraso Elkar-
teak. Isabel Sanzberro,
Pakita Altzuguren eta
Tere Martikorenak utzi
duten tokia Mª Jose In-
daburu, Izaskun Arbu-

rua eta Marta Villa-
mayorrek beteko dute.

Zubi berritzea
Etxeberriko borda-

ko zubia berritzeko di-
rulaguntza Gobernuari
eskatu dio Udalak.
Egurrezkoa da orain ar-
tekoa, eta sendoxeagoa
nahi litzateke egin
oraingoan. Baserrikoek
Udalari galdetu diote
laguntza, eta honek
Gobernuari. 

Baserri auzoen mapak
paratuko dira
Herri osokoa ere bai, herri sarreran

++ ETXALAR

Tfnoa: 948637027 LESAKA

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

OBRA PROIEKTUAK
4 Etxe berriak eraikitzeko
4 Zaharbarritzeko kanpotik eta barnetik
4 Urbanizazio proiektuak
4 Obra-zuzendaritza

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

E R A K U S K E TA
Bereau etxea • LESAKA 

Tel eta Faxa: 948 637 266

Txema Etxarte
Zolen akutxilatze eta 

bernizatze profesionala
& 948 637439 • 31700 LESAKA

Bernizadurak
Pintura
orohar

Bittiria, 37 • LESAKA • % 989 042 671

Herri arteko jokoak
Herri arteko Jokoak alai eta atseginak suertatu zi-
ren, egin zituztenentzat entretenigarriak, baina bai-
ta ikustera bildu zen jendearentzat ere. Herri des-
berdinetako gazteen harremanak indartzeko ere
segur baliagarriak izanen direla. Azkain, Bera,
Sara eta Etxalarko Elkarteek antolatu dituzte. 

80 urte betetakoei
omenaldia
80 urte aurten bete dituz-
ten elkartekideei omenal-
dia eskeini zien Larra-
burua Elkarteak, Xabierko
San Frantzisko egunean:
Martina Ozkariz, Asun-
cion Elizalde, Jose Juan
Pikabea, Jose Mari San-
siñena, Benedikta Sanz-
berro eta Zenona Zubieta
izan ziren omenduak.
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OSKAR TXOPERENA

Larunbat honetan
izanen da urtero herrian
bertan Igantziko Abes-
batzak eskeintzen duen
kontzertua. Aurten eki-
taldiz beteriko urtea izan
dute, eta urtarriletik ain-
tzinera berriz ere pa-
txadaz hasteko gogoa-
rekin omen dabiltza.
Kanpoan eskeinitako
azkeneko kontzertua
Donezteben izan zuten,
Bortzirietako Giltzarri
Abesbatzarekin batera.
Pozik etorri ziren ber-
tatik, bai kontzertuaren
emaitzagatik eta baita
Doneztebeko Mendi
Abesbatzak egindako
harrerarengatik. 

Doneztebeko Abes-

batza aipatu dugunez,
Igantzin eman beharre-
ko kontzertua, Kultur
egunetan egitekoa zena
hain zuzen, urtarrilaren
9an izanen da azkene-
an. Gauza ederrak adi-
tu ditugu talde honetaz
eta egun horretan iza-
nen dugu aukera baiez-
tatzeko. 

Traktoreen IATa
Joan den astean izan

zuten lehendabiziko al-
diz herriko traktoreek
IAT edo “ITV”a pasa-
tzeko aukera edo beha-
rra. Ez omen zen sobe-
ra gogorra egiten zuten
azterketa, baina segu-
raski gero eta gogorra-
goak izanen dira den-
borarekin. Hogei izan

ziren azkenean azter-
keta pasatzera hurbildu
zirenak, baina jakina,
guk dakigun horiek he-
mendik aintzinera erre-
pideetan ikusten dituz-
tenean bertze zerbait es-
katzeko aukera izanen
dute.  

Azienden
deklarazioa

Abenduaren 17an,
arratsaldeko 3tan akau-
tuko da azienden dekla-
razioa egiteko epea He-
rriko Etxean. Hau teno-
rez leitzen baduzu, ba-
dakizu, laisterka joan.

++ IGANTZI

Abesbatzaren
kontzertuak
eguberrietan
sartuko gaitu 
Dena prest olentzeroak
karriketan ikusteko ere

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Udazkeneko Kultur Egunak
Urtetik urtera giro hobearekin doazkigu udazkeneko Kultur egunak, ongi
finkatutako ekitaldiak baitira dagoeneko. Abenduaren 4an hasitako egita-
rauan ia ia denetik izan dugu 8a bitartean. Ezin izanen genuke deus azpi-
marratu, harrera hagitz ona izan baitu programa osoak. Zahar-etxean egin-
dako ekitaldirik jendetsuena Mikelats taldearen antzerki emanaldia izan
zen, bete-bete egin zen eta. Kanpoan, berriz, abenduaren 8an egun guziz
egindako Etxeko produktuen erakusketa. Ez zuen arrakasta txarra izan etxe-
etan prestatutako janarien degustazioak! Tartean, berriz, Leitzarrek egin-
dako “40 ordu” filma ikusgarria eta Marsel magoak eta Trokolo taldeak
eskeinitakoak.  Lan ederra aurten ere antolatzaileek egin dutena!

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera

• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina…)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak…)

Igantziko Bentak • & 948 637 411 • Faxa: 948 637 313

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

FrexkuenaFrexkuena
zugandikzugandik
hurbilagohurbilago

Bittiria, 67 - & 948637264

L E S A K A

EROSLE

Juan Arana, 10 • 20300 IRUN
Tel. 943 61 58 48

Gazteen Moda

MENGHINI
AKORDEOIAK

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO
AKADEMIA

AAKKOORRDDEEOOIIAAKK SSAALLDDUU EETTAA AALLKKIILLAATTZZEENN DDIITTUUGGUU

MENGHINI
AKORDEOIAK

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO
AKADEMIA

DOMIÑENEA Etxea
San Andres Karrika, 40 

NARBARTE
& 943 - 61 50 55

DOMIÑENEA Etxea
San Andres Karrika, 40 

NARBARTE
& 943 - 61 50 55

DDeesskkoonnttuuaakk 
aakkoorrddeeooiiaakk eerroosstteerraakkooaann

Iñaki ETXEBERRIA

IATa pasatzen
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ELIXABET ETA GARBIÑE

Arantzako gaztediak
Eguberrietako lehenbi-
ziko futbito txapelketa
antolatu du. Txapelketa
hau abenduaren 24tik
31ra bittarte luzatuko
da. Edozein aranztarrek
parte hartzen ahal du
txapelketa honetan,
kondizio bakarra, sei jo-
kalariko taldea osatzea
izanen da.

Ligaxka moduan jo-
katuko da eta irabazten
duen taldearentzat, eta
gol gehien sartzen di-
tuen eta asto itxura
haundiena duen jokala-
rientzat sariak izanen
dira. Sari hauek paratu
badituzte ere, antola-
tzaileek ez dute nahi
konpetizioa sobera go-
gorra izatea, lagun ar-
tean ongi pasatzeko mo-
du polit eta osasuntsua
baizik.

Izena emateko, he-
rriko edozein ostatura

joan behar da, aben-
duaren 18a baino lehen.

Gazte Asanblada
Eguberriak
prestatzen

Hondarreko astebu-
ruan, Gazte Asanbladak

bilera orokorra egin
zuen. Bileran, kontzer-
tu eguneko errifaren
zozketa egin zen eta zen-
baki saritua 2932 da.

Bertzalde, eguberri-
tako ekitaldiak ere an-
tolatzen hasi dira gaz-

teak, horien artean be-
rexienak olentzeroa eta
Santaktak. Azken os-
pakizun horretarako
eguna oraindik paratu
ez badute ere, urtero be-
zala herritarrei aitzine-
t i k  emanen  za i e

Santakta egunen berri.

Bai Euskarari
kanpainako
ekitaldiak

‘Bai Euskarari’ kan-
painarako herriko el-
karteak zenbait gauza
antolatzen ari dire. Joan
den igandean, Ekaitza
elkartean opil jatea egin
zen eta jende dexente
bildu zen, eguraldi ho-
tzarekin opil beroak ja-
tera.

Abenduaren 12an,
berriz, mezan Lesakako
abesbatzak kantatu
zuen. Ondotik, Andres
Iñigo euskaltzainaren
solasaldia egin zen eta
eguna akautzeko, Zahar
Txokon Amaia Zubiria-
rekin girotutako afaria
egin zen. 

Abenduaren 26an
Iruñeko Sadarren egi-
nen den ekitaldira joa-
teko autobusa antolatu-
ko da. Animazte, oka-
siuk merezi du eta!

Eguberrietako futbito txapelketa antolatu
dute gazteek
Herritar guziei zabaldua, abenduaren 24tik 31ra jokatuko da

++ ARANTZA

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

Barne edo kanpoalderako behar
dituzun pintura plastikoak

Eztegara 19 • & 948 63 02 40
BERA

• Gidatzeko karneten tramitazioa
• Karneten berritzea

630948 800

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 948627542

LESAKA

Gazteak hainbat kontu antolatzen ari dira egunotarako: futbito
txapelketa, olentzeroa, Santaktan… Artxibokoa

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

& 948631342 BERA•& 948637172 LESAKA
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JAIONE ETA ALBA

Gaur egun Egube-
rrietako bestetan gehia-
go pentsatzen ari baldin
bagara ere eta oraindik
denbora pixko bat falta
bada ere, dagoeneko ha-
siak dira iñauterietako
antolakuntzarako bile-
rak. Bizpahiru aldiz bil-
du da herriko jendea
Ulibeltzak elkartean, da-
torren urteko iñauterie-
tan aldaketak izanen bai-
tira. Halere, beti bezain
ikusgarriak izatea es-
pero dute.

Olentzero
abenduaren 24an
aterako da herrian
barna

Ohiko entsaioak egin
ondoren, datorren aben-
duaren 24ean Olentzero
aterako da herrian bar-
na. Arratsaldeko 2,30ak
aldera aterako da Leku-
Eder karrikatik eta ibi-
laldia aiktuta, Ulibeltzal

elkartean berendu goxo
bat eskeiniko da parte-
hartzaile guztientzat.

Errege Kabalgata
Errege bezperako

Kabalgatarako presta-
ketak ere hasiak dira.
Erregeak Herriko Etxe-
tik abiatuko dira arrats
partean. Hortik eliza-
raino joanen dira, herri-

ko abesbatza eta artzai-
nez lagundurik. Bertan
opariak banatuko dira
erregeengana hurbildu
eta muxu ematen die-
ten guzien artean.

Uraren erreziboa bi
aldiz kobratua

Urteko hirugarren hi-
ruhilabeteko erreziboa
deskuidoan bi aldiz ko-
bratu zaienei, dirua itzu-
liko die Udalak, bakoi-
tzari bere banku edo au-
rrezki kutxako kontuan.

Bake epaitegia
Bake epaile eta or-

dezko bake epaileen lan-
posturako deialdia za-
baldu du Udaletxeak.
Eskakizunak aurkezte-
ko epea abenduaren 30a
arte luzatuko da.

Sokatira saioa
Inmakulada
Egunean

Inmakulada egune-
an sokatira ikusteko au-
kera polita izan zen pi-
lotalekuan. 600 kiloko
txapelketa zegoen jo-
koan. Pena da azken ur-
teotan herriko tiralariek
ez parte hartzea txapel-
keta hauetan.

Tel.: 948 450 133
948 451 541

Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

++ SUNBILLA

FUNERARIA ZERBITZUAK
DONEZTEBEn

24 or24 ordutakdutako zerbitzuao zerbitzua
Iruñea-Donostia-IrungIruñea-Donostia-Irungo ospitaletatiko ospitaletatik

edozein heredozein herritara trasladoakritara trasladoak
Tfnoa: 948637404 • LESAKATfnoa: 948637404 • LESAKA

Tfnoa: 948450475 • DONEZTEBETfnoa: 948450475 • DONEZTEBE

MALDAERREKA, S.L.

Eguberrietako bestak pasatu gabe eta
iñauteriak prestatzeko bilerak hasi dira
Olentzero eta Errege Kabalgata ere prestatzen ari dira

Urtea akautu gabe eta batzuk dagoeneko iñauteriak prestatzen hasiak
dira. Denbora abudo joaten baita! Artxibokoa

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA - JATETXEA
Ameztia karrika • DONEZTEBE
Tfnoa: 948 450 306 Juan Arana, 10 • 20300 IRUN

Tel. 943 61 58 48

Gazteen Moda
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PATXI IRIARTE

Eguberrietako bes-
ten hurbiltasuna pro-
bextuz, Doneztebeko
Mendi abesbatzak eta
Irungo Musika Esko-
lako Orkesta Gazteak
kontzertua eskainiko
dute larunbat honetan,
abenduak 19, San Pedro
elizan. Kontzertua, arra-
tseko 7,30etako meza-
ren ondotik hasiko da,
Orkesta Gaztearen so-
ka taldearekin. Ondotik,
eguberri kantuak eskai-
niko dituzte Mendi
Abesbatzak eta Irungo
Orkestak. Kontzertu hau
garrantzitsua da Mendi
abesbatzarentzat, lehen
aldiz elkartzen baita tal-
de sinfonikoarekin eta
honek elkarlan haundia
eskatzen du. Kontzertua
Mendi taldeak antolatu
du Doneztebeko Udala-
ren babesarekin.

HIRU URTETAN HAINBAT

KONTZERTU ESKAINI DITU

Jakina denez, Mendi
abesbatza 1996ko hil-
beltzean sortu zen,
Doneztebeko Musika
Eskolaren babesean.
Talde gaztea izan arren,
kontzertuak eskaini di-

tu Iruña, Lesaka, Her-
nani, Hendaia eta Por-
tuga leko  Viana  do
Castelo eta Alcobaça
herrietan. 

Abesbatzak berriki
egin dituen ekitaldien
artean, J.A. Irigoien
konpositore donezteba-
rraren kantu bat berres-
kuratzea dago. Kantua
aspaldikoa izanagatik
ez zen inoiz abestu, bai-
na Santa Zezilia egu-
nean aditu ahal izan zen
elizan. Honekin batera
omenaldia eskaini zi-

tzaion musikariaren
alargun eta familiari.

Gaur egun, Mendi
abesbatzak 55 kantari
ditu eta zuzendaria Iñaki
Dieguez, Doneztebeko
Musika Eskolako ira-
kaslea da.

Santa Luzia
Nekazal feria goize-

an eta profesionalen ar-
teko pilota partiduak
–bat bigarren mailako
binakako txapelketara-
ko baliagarria, gainera–
arratsaldean. Hori izan

zen Udalak prestatuta-
koa, baina bertze bi osa-
garrik eman zioten bi-
xitasuna eta animazioa
Santa Luzia egunari.
Alde batetik, igandea
izatea, parte hartzeko
aukera zabala emanez;
eta bertzetik, Malerre-
kako erretiratuen euren
besta eguna ospatzea.
Larunbatean ere, hau-
rrek Takolo, Pirritx eta
Porrotx pailazoekin on-
gi pasatzeko modua izan
zuten. Beraz, denenda-
ko egun ederra.

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

Eguberrietako kontzertua eskainiko dute
Mendi Koralak eta Irungo Gazteen Orkestak
Larunbat honetan, arratseko 7,30etako mezaren ondoren izanen da elizan

++ DONEZTEBE

Eguberrietako opariak

Nagusia 12 - DONEZTEBE
Tel.: 948 450113

Jostailuak • Perfumeak • opariak
Zorionak eta Eguberri On!

Eguberri
bezpera eta 
Urte Zahar

gaueko martxa

Merkatarien karrika 28
& 948 451826
DONEZTEBE

Eguberri
bezpera eta 
Urte Zahar

gaueko martxa

Mendi abesbatzak Beran ere eskainiko du kontzertua abenduaren 22an Zaldua

Egingo Dugu
zozketa

Doneztebeko ferie-
tan Egingo Dugu kan-
painaren alde artisau la-
nekin osatutako zozke-
ta zenbaki hauei egoki-
tu zaie: 1-1.334; 2-0951;
3-0068; 4-1.306; 5-
0042; 6-0418; 7-0862;
8-0564; 9-0646; 10-
0516; 11-1.400; 12-
0022; 13-0376; 14-0822
eta 15-0842. Saridunek
948 451528 telefonora
deitu lehenbailehen.

Erreka Mendi
taldea

Joan den asteburuan
Piriniotara joateko as-
moa zuten Erreka men-
di taldekoek, 3.000 me-
troko bi gailur egitera,
baina elur jauzi arrisku
haundia zela eta bertze
baterako utzi dute.
Horren ordez, Hueska-
ko Hecho bailaran ibi-
li dira, baina Pinetatik
Gavarnierako ibilbidea
aurten eginen dutela
ziurtatu dute.



JANTZIAK, BITXIAK.
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Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako Euskara Zerbitzuaren argitalpena
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XXI. Mendeko
akordioa: Bai
Euskarari 

Honezkero denok izan du-
zue kanpaina zabal honen be-
rri. Euskal Herri osoan egi-
ten ari den kanpaina hau gu-
re herriotan ere egin da, eta
herriotako hainbat talde, el-
karte edo erakundek ere eu-
ren atxekimendua eman dio-
te. Kanpainaren helburua,
euskarak aurrera egiteko lor-
tu behar den akordio soziala
bultzatzea da, eta kanpaina
bukatzeko ekitaldi erraldoia
prestatu da: Euskal Herriko
bost estadioak betetzea
(Sadar, Anoeta, Mendizorro-
tza, San Mames eta Aguilera).
Beraz, Arano, Areso, Goizueta
eta Leitzako herritar guztiok
erronka honi erantzuten la-
gundu dezakegu, bost esta-
dioak betetzeko gure ekarpe-
na eginez, abenduaren 26an
Iruñera joanez.

Kultur ekintzak
Azken aldi honetan, aza-

ro eta abenduan, euskara zer-
bitzuak (UEMArekin eta kul-
tur taldearekin elkarlanean)
antolatutako zenbait ekin-
tzen berri emanen dizuegu,
labur-labur: Txan Handiaren
magia saioak (Goizuetan aza-
roaren 17an eta Areson aben-
duaren 7an); Yemen-i buruz-
ko diapositiba proiekzioa
abenduaren 11an, «Diztira,
beti, ez da urre» Goizeko Izarra
taldearen antzerki emanaldia
abenduaren 19an, eta an-
tzerkigintza ikastaroa Leitzan.

Aisialdi tailerrak
Urtero egiten den moduan

aurten ere lau herriotako ume-
entzat aisialdi tailerrak anto-

latu ditu euskara zerbitzuak
eguberrietarako. Beraz, opor-
egun hauetan jolas eta joko
ezberdinetan elkarrekin ari-
tzeko aukera izanen dute, 3
begiraleren laguntzarekin. Lau
herriotako umeentzat irekia
izanen da, eta eskolaren bi-
tartez jakinaraziko zaie zein
egun eta orduetan bilduko ga-
ren.

Merkatariak ere
euskaraz

Azaro-abenduan bi per-
tsona ibili dira herriotako den-
da, tailer, taberna eta era guz-
tietako establezimenduak bi-
sitatzen, udaletako euskara
zerbitzuak egiten dien es-
kaintza azaltzeko: errotuloak
euskaraz jartzeko dirulagun-

tza, itzulpen-zuzenketa-ahol-
kularitza zerbitzua... Helburua,
herritarron eguneroko bizi-
tzan hain garrantzitsua den
sektore honetan euskararen
erabilera bultzatzea.

Leitza, Goizueta,
Areso eta Aranoko
hizkerak

Hau idazten ari garen mo-
mentuan oraindik ez dakigu
zehazki noiz aterako diren,
(Leitza-Aresokoa dagoeneko
atera izan da) baina laster ba-
tean eskura izanen ditugu bi
liburu mardul. Batean Leitza
eta Aresoko hizkerak biltzen
dira eta bestean Goizueta eta
Aranokoak. Ordu askotako
lana, bertako euskararen tes-
tigantza ederra, herritar guz-

tiontzat eskuragarri. Gure he-
rriak eta bertako hizkerak ho-
beki ezagutzeko tresna ezin-
bestekoa, etxe guztietan be-
har lukeena.

Euskaltegiaren
matrikulazioa  

1998-99 ikasturterako eus-
kaltegiaren matrikulazioa ere
berri aipagarria da, berri ona
gainera. Ikasturte honetan
matrikulazioa igo egin da, eta
54  ikasle egonen dira ikas-
turte honetan, honela bana-
tuta:

Euskalduntzea: 16
Alfabetatzea: 16
EGA: 8
Gazteekin osatutako tal-

dea:14
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zken urteo-
tan komuni-
kabideek gi-
zartean lortu
duten pisua
eta gure egu-

neroko bizitzan duten eragi-
na begibistakoa da. Komu-
nikabideen hedapen horren
barruan nahikoa fenomeno
berria da tokian-tokiko tele-
bistarena, baina gero eta za-
balduagoa. Leitzan ere sortu
da honelako asmoa, eta
proiektu horren sortzaileek
bultzatuta horren inguruko
zenbait eztabaida eta azter-
keta ere egin da, batez ere
udalarekin edo honen ingu-

ruan.
Baina horrelako proiektu

bat herritarrei emanen li-
tzaiekeen zerbitzu bat denez,
eta herrigintzan pisu handi-
koa izan daitekeenez, herri-
tarrek horren berri izatea ere
interesgarria eta komeniga-
rria da eta horregatik saiatu-
ko gara hemen, labur bada
ere, horren inguruko haus-
narketarako ideia batzuk azal-
tzen.

Telebistaren 
funtzioa herrian

Bertako telebista batek
funtzio desberdinak bete di-

tzake herrian: hasteko, ber-
tako berriak lantzeko eta eza-
gutzera emateko bide zuzena
izan daiteke. Baina zerbitzu
bat dela planteatzen denean,
irratiarekin egiten den mo-
duan, hori baino gehiago esan
nahi da. Herritarren intere-
sekoak izan daitezkeen hain-
bat gai landu daitezke: uda-
laren zerbitzuak, era guztie-
tako deialdiak, herriko talde
eta elkarte ezberdinek egiten
dutenaren dibulgazioa, ber-
tako kultura bultzatzea,... eta
herrigintza oro har. Leitzako
herritarrentzat elementu ga-
rrantzitsua izan daiteke, in-
formazioa landu eta truka-

tzeko, herrian dagoenaren eta
egiten denaren berri eduki-
tzeko... Herritarrek hainbat
ekintzatan parte hartzea bul-
tzatzeko beste tresna eragin-
kor ere bat izan liteke. 

Bestalde, euskararen nor-
malizazioaren ikuspuntutik
ere bere papera bete de-
zake, irratiak be-
tezen duen

Leitzako Telebista
sortzeko proiektua

Herritarren inte-
resekoak izan dai-
tezkeen hainbat
gai landu daitezke
telebistan: udala-
ren zerbitzuak,
era guztietako
deialdiak, herriko
talde eta elkarte
ezberdinek egiten
dutenaren dibulga-
zioa, bertako kul-
tura bultzatzea,…
eta herrigintza
oro har.

AAAA
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EEEEuskararen BBBBerriak

moduan, jakina baita euska-
rak komunikabideen alorre-
an apostu handia egin behar
duela, aurrera aterako bada.
Ez bakarrik euskalgintzako
erakunde ezberdinek (eus-
kaltegia, euskara zerbitzua,
EHE, UEMA...) euren la-
na azaltzeko erabili dezake-
telako. Baita euskaraz emiti-
tzeak duen garrantziagatik ere.
Azken batean, erdarazko ko-
munikabideen presentzia ito-
garriari erantzuteko modua
dira bertako komunikabide
euskaldunak (irratia, aldiz-
karia, telebista edo dena
delakoa). Irratiaren apos-
tua horrexegatik egin
zen, beste arrazoi
batzuekin batera.

Aurkeztu
den 
proiektua

P r o i e k t u a
Leitzako gazte
batzuen artean
sortu da. VIDI-
COM produkto-
ran dabiltzanak
eta Karrape Irratian espe-
rientzia dutenak dira. Hauen
planteamendua Leitzarako
bertako telebista bat sortzea
da. Aukera tekniko ugari egon
badaitezke ere, Leitzaren

ezauga-
rriak, beharrak,

gaur egun dagoen azpie-
gitura eta alderdi ekonomi-
koa kontutan izanda, Ttipi-

Ttapa telebistaren bitartez
emititzea planteatzen dute.
Hau da, Ttipi-Ttapa telebis-

t a

hemen egunero ikusiko li-
tzateke, eta maiztasun
batekin (hasiera ba-
tean behintzat,
1 5 e a n
b e h i n )
Leitzako

telebistak berak sortutakoa
edo produzitutakoa emanen
litzateke (bertako berriak, kul-
tura, dokumentalak, elka-
rrizketak, mahai-inguruak...)

Proiektu honen arabera,
telebistak eta irratiak bat egi-
nen lukete. Hau da, irrati-te-
lebista izanen zen, honela la-
nari eta aurrekontuari etekin
gehiago ateratzeko. Aurre-
kontuari dagokinean, eta
Ttipi-Ttapa telebista eta
Leitzakoa ikusteko egin be-
harko litzatekeen hasierako
inbertsioaz gain (600.000 pta

inguru), gaur egun irra-
tiarentzat Leitzako
Udalak jartzen duen

kantitateari beste
700.000

p t a
i n -
gu-
r u

gehituta, irrati-telebista egin
litekeela planteatzen dute. 

Kontuan hartu
beharrekoak

Udalak gai honen azter-
keta egin duenean zenbait al-
derditan jarri du arreta: al-
derdi teknikoa (antenak...),
egin beharreko inbertsioa,
egoera legala, irratia finkatu
beharra, emisioaren kantita-
tea eta kalitatea... 

Jakina, honelako proiek-
tu batek abantailak eta arris-
kuak ditu. Adibidez, aban-
tailen artean, aipa daiteke te-
lebista lokalak oso komuni-
kazio zuzena ahalbideratzen
duela. Gainera, herriko tal-
de, elkarte eta era guztietako
kolektiboentzat adierazpide
ezin hobea izan daiteke, ero-
soa, erraza, eta etxe guztieta-
ra modu eraginkorrean iris-
teko modukoa

Arriskuen artean, aipa dai-
teke zaila dela Leitzaren ta-
mainako herri batean kalita-

tea eta edukin
nahikoa izanen
duen programa-

zioa egin eta man-
tentzea, edota te-
lebistak asko erre-
tzen duela, eta jen-
dea eta irudiak

erretzeko arriskua dagoela,
hau da, jende eta irudi bere-
tsuak askotan ateratzeko arris-
kua ere badagoela.

Horiek guztiak, eta beste
batzuk ere, kontutan hartu
behar dira proiektu edo ideia
bati baiezkoa eman baino le-
hen. Aztertzeko dagoen al-
derdi bat herritarren iritzia
edo jarrera da. Horretarako
urratsak ematen ari dira orain,
ahal den neurrian gaia pla-
zaratuz eta ezagutzera ema-
nez.

Telebista lokal baten al-
deko apostua egitea ez da era-
baki erreza, eta herriari, eus-
karari, kulturari eta azken fi-
nean herritarrei komeni zaie-
naren ikuspuntutik begiratu
behar da, lehentasuna duen
edo ez erabakitzeko. Edozein
modutan, herritarren jarrera
jakitea ere komeni denez, in-
teresgarria izanen litzateke
bakoitzak ahal duen moduan
edo neurrian horren inguru-
ko iritzia adieraztea.
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Aukera tekniko ugari egon badaitezke ere, Leitzaren ezaugarriak, beharrak, gaur
egun dagoen azpiegitura eta alderdi ekonomikoa kontutan izanda, ttipi-ttapa
telebistaren bitartez emititzea planteatzen dute.



txean telefoni-
karen  e ran-
tzungailu auto-
matikoa du-
zuenok, nahi
i zanez  gero ,

zuen telefonoak ematen diz-
kizuen mezuak («mezu berri
bat daukazu» eta antzekoak)
euskaraz entzun ditzakezue.
Horretarako, urrats hauek ja-

rraitu behar dituzue:
Telefonoa hartu. Mezuak

entzun ondoren (halakorik
balego), bi aukera daude: 0
(ateratzeko) edo 1 («hauta-
pen pertsonalak» edo «op-
ciones personales») botoiak
sakatzea. 1 aukeratu

Erantzungailuak 4 aukera
emanen dizkizu. 4.a aukera-
tu, hizkuntza aldatzeko au-

k e r a
e m a -
t e n
duena hain zuzen, 4 botoia
sakatuz.

«Clave de acceso» dela-
koa eskatuko dizu. Aurretik
zerorrek aldatu ez baduzu, zu-
re klabea 0000 izanen da, be-
raz, zenbaki hori markatu.

Ondoren, hizkuntza auke-

ratzeko esanen dizu, horreta-
rako bi aukera emanez. Hiz-
kuntza autonomikoari dago-
kion zenbakia aukeratu (2)
eta sakatu. Hortik aurrera,
erantzungailuak berak azal-
duko dizkizu eman beharre-
ko urrats errazak.

EEEEuskararen BBBBerriak
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EEEE %
Telefonoaren mezuak 
euskaraz

uela aste ba-
tzuk, gazteen
arteko euska-
raren erabile-
raz hausnarke-
tatxo bat egi-

teko asmoarekin, Leitzako
gazte batzuekin 3 bilera egin
genituen: 16-20 urte bitarte-
koekin, 20-24 urte bitarte-
koekin eta 24-30 urte bitar-
tekoekin. Hizkuntza joera ez-
berdinak dituen jendea eka-
rri nahi izan genuen bilere-
tara. Erderaz egiten duena,
beti euskaraz egiten duena,
biak berdintsu erabiltzen di-
tuena,...

Oso labur, bertan hitz egin-
dakoa entzun ondoren atera-
tako ondorio batzuk aipatu-
ko ditugu:

Badirudi gazteenen artean
euskara gehiago erabiltzen de-
la, euskaldunagoak datozela

Euskararen egoerarekiko
pertzeptzioa nahikoa ona da,
batez ere gazteenen artean. 

Euskararen kontrako ja-
rrerarik ez dago, ez behintzat
jarrera argirik edo nabar-
mentzeko modukorik.

Euskararekiko jarrera ona
da, baita erderaz egiten du-
tenen artean ere.

Koadrilla batzuetan gai ho-
netaz hitz egiten da, eta ba-
tzuk euskara gehiago erabil-
tzeko ahalegin konszientea
ere egin izan dute. Gazte ba-
tzuk euskaraz egiteko eraba-
ki konsziente eta pertsonala

ere hartu dute, eta horrek ere
izaten du bere eragina.

Erderaren laguntza bila-
tzen da askotan espresibitate
era bat lortzeko, erderaren
makuluak.

jerga/argota: erderaz, gaur-
ko gazteek, euskaraz mende-
ratzen ez dituzten errekurtso
asko dituzte. 

Solaskidearen  euskarare-
kiko jarrerak ere zerikusia du
hizkuntza aukeratzerakoan.

Badago adin bat, nerabe-
zaroaren inguruan, erdera era-
biltzen hasten dena. Ez da oso
argi ikusten zergatik gerta-

tzen den hori. Seguraski arra-
zoi asko daude.

Erderaz hitz egitearen arra-
zoi gisa, askotan ohitura ai-
patzen da. Baina ohitura ho-
ri noiz finkatu den, eta noiz
galdu edo aldatu zen euska-
raz egiteko ohitura ez da argi
ikusten.

Badago, urteekin, euska-
rara itzultzeko ohitura bat ere,
berriz euskaraz hitz egiten has-
teko.

Euskararen erabilera bul-
tzatzeko zerbait egitea inte-
resgarritzat jo da. Zerbait egin
daiteke, baita koadriletan ere.

DDDD

Gazteak eta
euskara
Gazteak eta
euskara





Bitxi eta erlojudenda. Taller propioa

Santiago, 88 Telf.: 948 580 939 

ELIZONDO

Jaime Urrutia, 27.ELIZONDO

Santiago, 88 Telf.: 948 580 939 

ELIZONDO



98-XII-17 • 244. zbk. • ttipi-ttapa 19

HERRIZ HERRI tttttttttttttttHERRIZ HERRI tttttttttttttttHERRIZ HERRI ttttttttttttttt

IBAN ISASI

Abenduaren lehen astebu-
ruan ospatutako Kultur
Egunak ongi  joan di ra .

Ortziralean, trikitilariek egu-
raldi txarrari aurre eginez, he-
rrian barna ibili ziren. Ondotik,
Herriko Etxeko sabaian taloa
jan zuten hurbildu zirenek.
Egin egingo dugu solasaldia
bertan behera gelditu zen, bai-
na eguberrietan gauzatuko

omen da. Gauean, jende au-
nitz hurbildu zen leitzarrek
egindako “40 ordu” filmea
ikustera. Jende gehien eraka-
rri duen ekitaldia izan da.
Biharamon goizean, hau-
rrendako jokuekin hasi zuten
eguna. Gazteenek, herrian bar-

na banatutako paperak bildu
zituzten ginkanan. Arratsaldez
pelikula eta berendua eta
gauez herri afarira berrogei
lagun inguru hurbildu ziren.
Ondotik, eta igandeko eguz-
kia ikusi arte, segitu zuen bes-
tak.

Ehun pago
moztuko dira
Bertizen urte
akabila baino
lehen

Azaroaren bukaeran
inguruko alkateei aur-
keztutako iharduera pla-
naren arabera, 101 pa-
go moztuko dira urte
akabila baino lehen
Bertizko natur parkean.
Madrilgo Unibertsidade
Politeknikoak ekaine-
tik irailera egindako az-
terketa kontuan hartuz,
honda tuen  dauden
zuhaitzak moztuko di-
ra, pago eta haritz baso
mistoa mantentzeko in-
tentzioarekin.

Plan honek 2,7 mi-
lioi pezetako aurrekon-
tua dauka eta lehenda-
biziko mozketak Aiz-
kolegi inguruan eginen
dira. Eri dauden arbo-
lak moztu, eremua gar-
bitu eta zuhaixka gaz-
teei lekua uztea da ha-
sierako helburua

Bertizko
Merkatari
Elkartearen
lehiaketa

Bertizko Turismo
Partzuergoko Merka-
tarien Elkartean dauden
dendariak urtarrilaren
14an eginen den zoz-
ketarako txartelak ba-
natzen hasiak dira be-
raien bezeroen artean.
Egun horretan 50.000
pezetako balioa duten
sei bale zozeketatuko
dira, elkarteko dende-
tan nahi den produk-
tuarengatik trukatzen
ahal direnak.

Iturengo Kultur
Egunak ongi joan dira

++ MALERREKA-BERTIZARANA
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JUANA Mª SAIZAR

Abenduaren 6an os-
patu zen Euskararen
Eguna. Eguraldia ez zen
portatu baina, arazo guz-
tiei aurre eginez, festa
polita atera zen. Txan
haundia magoa, hamai-
ketakoa taloarekin, pi-

lota partiduak eta dan-
tzari txikiek bete zuten
goiza. Eguerdian, herri
bazkaria paella txapel-
ketan parte hartutako
platerekin. Txapelketa
honetan Mari Carmen
Garmendia izan zen ira-
bazle, txapela eta sariak
lortuz. Ederki bazkaldu

eta alga-
r a  e t a
kantu ba-
tzuen on-
doren, trikitixa txapel-
keta izan zen bost bi-
koterekin. Hemen Igor
eta Jokin herritarrak ga-
raile suertatu ziren.
Ondoren txokolatada

eta dantzaldia, egunari
bukaera emateko.

Bai Euskarari
Ostiral honetan, Bai

Euskarari kanpainaren

aurkezpena eginen da
Herriko Etxean, arra-
tseko 8,30etan. Euska-
raren Kontseiluak eta
Aresoko Euskara Ba-
tzordeak antolatu dute.

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

ESTEBAN AROZENA

Azken aste hauetan
Kontseilua erakundea
burutzen ari den ‘Bai
Euskarari’ kanpainak
bukaera ikaragarria iza-
nen du abenduaren
26an,  arra tsaldeko
5 ,30e ta t ik  au r re ra
Euskal Herriko bost fut-
bol zelaietako harmai-
lak betetzea baitu hel-
buru.

XXI. mendeko akor-
dio baten aldeko mugi-
mendu hau merezi duen
neurrian baloratu du
udaleko Euskara Ba-
tzordeak. Horregatik,
Iruñeko El Sadarrera jo-
ateko gonbidapena lu-
zatu die herritar guziei,
autobusak dohain anto-
latuz gainera. Inte-
resatuek izen emateko
lekuak Urrutinea eta
Maritxu tabernak eta
Antton kafetegia dira,
hilaren 24a arteko epea

delarik horretarako.

Orkatz-txiki
abesbatzaren
emanaldia
abenduaren 19an

Abenduaren 19ko
ilunabarreko meza bu-
katu bezain pronto,
Zegamako Orkatz-txi-
ki abesbatzak emanal-
di bat eskainiko du eli-
zan. Bederatzitik ha-
mabost urte bitarteko 23
abeslari daude talde ho-
rretan. Programari bu-

ruz  esan
hamalau
k a n t e k
o s a t z e n
d u t e l a
G o i z u e -
tara ekarri-
ko dutena,
hauen ar-
tean, nola
ez, sei ga-
bon-kanta.
Udalaren
eskutik da-
tor ekital-
di hau.

Herritik El Sadarrera
‘Bai Euskarari’ esatera
Autobusak debalde izanen dira hilaren
26an Iruñara joan nahi dutenentzat

++ GOIZUETA

Euskararen aldeko
ekitaldiak egunotan
Sokatira taldea bikain ari da

++ ARESO

Su-hiltzaileen aretoa berrituko da
Herriko su-hiltzaileek erabiltzen duten aretoa berritzeko la-
nak Zabala y Goikoetxea eraikuntza enpresak hartu ditu be-
re gain. Madalenako ermitaren ondoan dagoen lokal horri tei-
latu berria emanen zaio barrenean eginen diren beste hainbat
obrez gain. 7 milioitik gorako aurrekontua dute lanek eta di-
rutza hau oso-osorik Nafarroako Gobernuak.

Herriko Etxetik da-
tozen berriekin segituz,
esan, Udalbatzak bat
egin duela Senideak,
euskal presoen senitar-
tekoen eskaerarekin.

Askatasuna debekatu-
rik duten pertsona orok
dagokion zigorra bere
familia eta gizarte ingu-
rutik ahalik eta hurbi-
len dagoen espetxean

betetzeko duen eskubi-
dea aldarrikatzen du
mozioak. Baita ezarri-
tako zigorraren hiru
laurdenak beteak di-
tuzten presoek askata-

sun balditzatuan egote-
ko duten eskubidea ere.
Besteak beste bi puntu
hauengatik haintzat har-
tu du Udalak Senideak-
en mozioa. Herritarrek
ere senideei sustengua
adierazi diezaieten,
Urte Zahar egunean ilu-
nabarreko 8etan herri-
ko plazan eginen den
kontzentraziora deitu
ditu korporazioak.

Urte Zahar egunean
berriz, plazara

Sokatira taldea txapeldun
680 eta 640 kiloko txapelak jantzi ditu eta asteburu honetan jo-
katu beharra zuen 600koaren azken jardunaldia. Argazkian, 600
kiloko bigarren jardunaldikoa da, Sunbillan. Legarra
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JOSEBA AZPIROZ

Leitzako zineman
berrikuntza lanak egi-
ten ari dira, beraz, obrak
bukatu arte ez da peliku-
larik emanen. Lokalaren
egoera txarra kontutan
hartuta, zenbait obra egi-
tea erabaki du Udalak.
Eserlekuak aldatzen ari
dira (bigarren eskuko-
ak jarriko dira); zola ere
berrituko da; larrialdi-
tarako irteerak egokitu-
ko dira; argi instalazioa
aldatuko da; eta biga-
rren proiektore bat ero-
siko da, pelikulak moz-
ketarik gabe eman ahal
izateko. Hilaren 26an
hasi nahi da berriz ere
pelikulak ematen.

Hauteskunde
emaitzak Sarrion 

488 langileen zentso
batetik %88,5k parte
hartu zuen Sarrio lan-
tegiko hauteskunde sin-
dikaletan. Administrari
eta teknikarien artean
ELAk 68 botu (2 or-
dezkari) eta LABek 45
(2) eskuratu zituzten.
Espezialista eta langile
ez kualifikatuen artean,
berriz, ELAk 153 (4 ord)
eta LABek 157 (5 ord).

Antzerki
emanaldiak

Lei tzako  Kul tur
Taldeak honako bi eki-
taldi hauek antolatu di-
tu: Abenduaren 19an,
iluntzeko 8etan, herri-
ko zineman, Goizeko
izarra taldeak, “Dizdi-
ra, beti, ez da urre” an-
tzezlana aurkeztuko du.

Abenduaren 22an be-
rriz, arratsaldeko 5,30e-
tan, Amazabal pilotale-
kuan Kukubiltxo talde-
ak, “Kukubelî” antzer-
ki saioa aurkeztuko du.

32 hilobi berri
kanposantuan

Udalak beste 32 ni-
txo berri eginen ditu

kanposantuan. Hauen
aurrekontua 4.386.861
milioi da eta esleipen
edo adjudikazioa su-
basta bitartez eginen da.
Obran parte hartzeko
proposamenak aurkez-
teko epea hilaren 17a
artekoa da. Lanak da-
torren urteko ilbeltza-
ren 4a baino lehen hasi

beharko dira eta bi hi-
labeteko epean bukatu.

Manifestaldia 
Udalak manifestaldi

deialdia luzatuko du
Euskal Presoak Euska-
lerrira orain lemapean.
Manifestaldia aben-
duaren 31n, arratsalde-
ko 6etan izanen da,
Udaletxeko plazatik
abiatuta. Erabakia HB
eta EAk hartu zuten
Senideak taldearen mo-
zio baten ondorioz. 

Lizarrako Akordioa
EA eta HBk batza-

rrera deituko dituzte he-
rriko elkarte, sindikatu
eta herri mugimendu ez-
berdinek ,  Lizar ra-
Garaziko akordioaz ari-
tzeko. Bilera, ilbeltza-
ren 8an, arratsaldeko
8etan izanen da, ziur as-
ki, udaletxean.

Kontzertua
larunbatean

Abenduaren 19an,
gaueko 10etatik aurre-
ra kontzertua izanen da
pilotalekuan Anarko,
Soziedad Alkoholika,
Latzen eta Komarekin.
Sarrerak, aurretik 1.300
pezeta eta bertan 1.500.

Zinemako moldaketak direla-eta ez da
filme emanaldirik izanen oraingoz
LAB sindikatua nagusitu da Sarrio lantegiko hauteskundetan

++ LEITZA

Urtebeteko konexioa gehi

posta elektronikoko helbidea:

10.000 Pta. + BEZ

TTIPI TXARTELA izateagatik INTERNETera konektatzeko aukera
ezin hobea duzu orain. JALGI zerbitzariarekin urtebeteko konexioa
gehi posta elektronikoko helbidea 10.000 Ptatan. 

Aukera hau galdu nahi ez baduzu, deitu: & (+34) 948 631188

KONEKTATU
internetera

Amazabal
pilotalekuko
teilatua
Amazabal pilotaleku-
ko teilatuaren egoera
txarrarekin kezkatuta
(itaxurak, uralita lasa-
tuak, etab.), Udalak
Hezkuntza Depar-
tamentuari dirulagun-
tza eskatu dio lehen-
bailehen berritu ahal
izateko. Udal instala-
kuntza hau Institutoko
eta Eskualdeko Ikas-
tetxe Publikoko ikas-
leek erabiltzen dute
gehien bat, bai atsede-
naldietan, baita soin-
ketarako orduetan ere.
Moldaketa-obren au-
rrekontua 10 milioikoa
da. Argazkian Pilota
Eskolakoak ikus di-
tzakegu.
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Eguberrietako egun
seinalatuak gainean di-
tugula-eta, urtero beza-
la, hainbat kultur eki-
taldi izanen dira herriz
herri.

Hasteko erakusketa
uga r i  i z anen  d i r a .
Abenduaren 10etik
17ra, “Eguzki bidezko
asmakariak” ikusgai
daude  E l i zondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean, arratsaldeko
6,30etatik 8,30etara.

Leku eta ordutegi be-
rarekin, abenduaren
18tik 29ra, “Nafarroako
basoak”, Ingurugiro,
Lurraldearen Anto-
lamendu eta Etxebizitza
Departamenduak eta
Balleko Udalak antola-
tutako erakusketa za-
balik egonen da.

Arizkunen, Boza-
teko Gorrienean bi era-
kusketa izanen dira
abenduaren 19tik hil-
beltzaren 6ra. Alde bate-
tik, “Jaiotza Baztanen”

izenekoa eta, bertzetik,
“Eguberritako postalen
erakusketa”. Erakuske-
tok Xabier Santxotenak
eta Baztango Udalak an-
tolatu dituzte. Gorrie-
nearen ordutegia, la-

runbatetan, 12etatik
2etara eta 4etatik 7eta-
ra; igande eta besta egu-
netan, 4etatik 7etara.

Musikak ere izanen
du lekua Arraiozko eli-
zan. Abenduaren 26an,

arratsaldeko 7,30etan
arpa eta txirula kon-
t ze r t ua  i z anen  da
Roberto Casado (txiru-
la) eta Abigail Aranda
(arpa) musikarien es-
kutik.

++ BAZTAN

v Ertamerikara
dirulaguntza
El i zondoko  San
Francisco Javier
ikastetxeko Guraso
eta Irakasleen Elkar-
teak 125.000 pezeta
bildu ditu Mitch hu-
rakanak kaltetutako-
ei laguntzeko. Iru-
ñeko Gobernuz Kan-
poko Erakundeen
Koordinadoraren
kontura sartu dute di-
rua.

v Traktoreen
Azterketa
Teknikoa (ITV)
Egunotan Baztanen
dago traktoreen az-
terketa pasatzeko tai-
lerra. Astearte eta as-
teazkenean Amaiur
eta Erratzun egon di-
ra, ortzegunean (17)
Azpilkuetara ganen
dira;  or tz i ra lean
Arizkunera, astelehe-
nean (21) Elizondora
eta asteartean (22)
Iruritara.

v Baztango Gazte
Asanbladaren
zozketa
Zenbaki saridunak
hauek dira: 1. Kitarra
elektrikoa, 952 zen-
bakia. 2. CD eta li-
buru xorta 049 zen-
bakia. Saria biltzeko
epea abenduaren 31
a r t e  i z anen  da .
Saridunik ez atera-
tzekotan, eta hilbel-
tzaren 15a arte zen-
baki hauek izanen di-
ra saridunak: 1- 438
zenbakia. 2- 784 zen-
bakia. Saria biltzeko
Xorroxin Irratira dei-
tu behar da.

tt ffllaasshhEguberrietan hainbat kultur
ikuskizun izanen dira
Bozateko Gorrienean eta Elizondoko Arizkunenean erakusketak eginen dira
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Santiago, 33 (Baztan ostatuaren aitzinean) • ELIZONDO

BAZTAN OPTIKA
ORDUTEGI BERRIA:

Egunero 
goizeko 9,30etatik 1,30etara eta

arratsaldetan, 4,45etatik 7,45etara

La Asturiana
ostatu• jatetxea

Tfnoa: 948 58 04 63
Santiago 51, ELIZONDO

Ikastolaren Krosa, ‘Bai Euskarari’ kanpainaren alde
Igande honetan burutu da Baztango ikastolak Balleko Udalaren laguntzaz
antolatutako Eguberrietako Krosa. Urtero bezala, korrikalari gaztetxoenek
aukera izan dute, maila ezberdinetan parte hartzeko. Aurten, kirol ekital-
di hau, “Bai euskarari’ kanpainaren barnean sartu da.

Zazpi udal lanpostu
finko betetzeko
deialdia luzatu da

Baztan Balleko Udalak opo-
sizio lehiaketaren bidez, finko-
ak izanen diren zazpi lanpostu
betetzeko deialdia luzatu du.
Zehazki, kultur koordinatzailea,
kirol koordinatzailea, bi admi-
nistrari laguntzaile, bi kontser-

je eta mekanikan espezialduta-
ko langilea kontratatu nahi di-
ra.

Erabakia ez zen udal kide gu-
zien gustokoa izan, EAren sei
botuekin eta HBkoarekin onar-
tu baitzen eta UPNko hiruk eta
ABkoak kontra bozkatu baitzu-
ten. UPNren erranetan, kontra
bozkatu zuen, deialdia egin den
moduarekin ez baitzeuden kon-

forme. Talde honetako zinego-
tziek xehetasun gehiagorekin az-
tertu nahi lukete deialdia ba-
tzordeetan.

Agrupacion Baztandarrako
Juanito Meoki, bere aldetik, lan-
postu hauek finkoak izatearen
aurka azaldu zen. Bere ustez,
langilegoa lau urtetik behin be-
rritzeko aukera egokiagoa da
udalarentzat.

ttipi-ttapa

6.800 harpidedun
23.000 irakurle

Zure publizitatea
etxe xoko
guzietan

& 948 63 11 88





24 ttipi-ttapa • 244. zbk. • 98-XII-17

HERRIZ HERRI tttttttttttttttHERRIZ HERRI ttttttttttttttt

TTIPI-TTAPA

Baztango Mendigoi-
zaleek mendian hilda-
ko bazkideak omendu-
ko dituzte datozen bi
igandetan.

Abenduaren 20an
Legaten izanen da hi-
tzordua, Lekarozko
Gerardo Plaza zena
omentzeko. Ez pentsa
Gerardo edozein men-
dizale zenik, 8.000 me-
troko gailur bat zanpa-
tu zuen lehendabiziko
mendizale euskalduna
izan baitzen, 1979ko

Nafarroako espedizio-
an.

Datorren igandean,
abenduaren 27an, Peio
Etxart eta Ramon Jaure-
na duela hamar urte
Orhiko ipar-paretean hil
zirela gogoratuko da.
Hauek ere punta-pun-
tako mendizaleak izan
ziren eta Pirinio nahiz
Alpeetako hainbat kax-
kotan jarriak zituzten
oinak.

Gogoratu behar da,
gisa berean, asteburu
honetan, “Bai Euskara-
ri” kanpainarekin bat

eg inez  Baz t ango
M e n d i g o i z a l e a k
Aritzakun eta Urritzaten
barna ibili zirela.

Errenta gutien
duten baztandarrek
zerga guttiago
ordaintzeko
proposamena

Agrupacion Baztan-
darrako Juan Meokik
azken udal batzarrean
egindako eskaria onar-
tzen bada, urtean bi mi-
lioi baino gutiago ira-
bazten duten baztanda-
rrek %20 gutiago or-

daindu beharko dute
zerga eta tasa ezberdi-
nei –etxebizitza egite-
ko, obra baimenak…–
dagokionez. Irabazi
hauek errenta aitorpe-
narekin frogatu behar-
ko dira. Proposame-
naren arabera, %20 ho-
ri lau urtetan altxatu ga-
be utziko zen, eta lau-
garren urtetik aitzinera,
bizitzaren kostuaren
arabera igoko litzateke.
Uda lba t zak  Ba rne
A n t o l a m e n d u k o
Batzordeari igorri dio
Meokiren eskaria.

++ BAZTAN

v Tomas
Sobrinoren
margolanak
Tafallan
Egunotan Tafallan
barna ibili behar ba-
duzu, Tomas Sobrino
Habans margolaria-
ren lanak ikusteko
aukera izanen duzu.
Erakusketa zabalik
egonen da hilbeltza-
ren 10a bitarte Velaz
jatetxe-kafetegian.

v Joste
ikastaroa
Udalak josteko lau
makina utzi dizkio
Ezpelura taldeko
emakumeei, datorrej
urteko martxoa bi-
tartean egin behar du-
ten joste ikastaroan
erabiltzeko. 

v Mendi
ibilaldiak 
zehaztuko dituen pla-
no-gida argitaratuko
du laster Balleko
Udalak, turistei be-
gira, batez ere. Lau
mendi ibilaldi azal-
duko dira eta bide
hauen inguruan aur-
kitzen ahal dituzten
zerbitzuak eta gai-
nerako xehetasunak
agertuko dira kartan.
Azpilkuetako Mea-
tzeratik Erratzura;
Iruritatik Belatera;
Amaiurtik Lekaroz-
ko  Hua r t e r a  e t a
Oronoztik Elbetera
doaz ibilbideak.

tt ffllaasshh

Baztango mendigoizaleek mendian
hildakoak gogoratuko dituzte
Joan den igandean ‘Bai euskarari’ kanpainarekin bat egin zuten

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

IZASKUNIZASKUN
MASAIA ZENTRUA

* Kirol Masaia
• Besoa, ukalondoa, belauna, zurmioa

* Bizi masaia
• Zerbikalak, lunbarrak

* Erlajazio masaia
• Gihar kontrakzioak

& 948 581399
Aita Donostia, 9 - 1. ezk • ELIZONDO

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDOLOREDENDA • GARDEN CENTER

Aritzondo, Bergara auzoa • Tfnoa: 948580971 • ARIZKUN
Errepide Nagusia • Tfnoa: 948592200 • NARBARTE
Jaime Urrutia 39 • Tfnoa: 948580668 • ELIZONDO

Baztanen…

Eta Iruñean…

ESTHER FUNERARIA
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak •

Dokumentazioak   
Beztitzeak, etab…

IRACHE TANATORIOA
Iratxe Monastegia, 60 

Tfnoa: 26 09 54

24 orduko zerbitzua

Juan Arana, 10 • 20300 IRUN
Tel. 943 61 58 48

Gazteen Moda

Gerardo Plaza, Peio Etxart eta Ramon Jaurena urtero-urtero gogoratzen dituzte
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++ ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

KORO ETA MARGARI

Cederna-Garalur
erakundeak proposatu-
ta, Urdazubiko Udalak
bere azkeneko bileran
proposamen hau onar-
tu du: Urdazubi-Zuga-
rramurdi-Baztanerako
Toki-garapenerako
agente bat kontratatzea.
Lanpostu hunek INEM-
eko dirulaguntza jaso-
ko du eta gainontzekoa
hiru udalen artean or-
daintzen da. Lanpostu
hau betetzeko izendatu
dena Izaskun Abril
Olaetxea beratarra da
eta urte bateko kontra-
tua izanen du.

Urtezaharreko
afaria Azketan

Lehen bizpahiru to-
kitan antolatzen bazen
ere, azken urte hauetan

Urtezaharreko besta ez
zen ‘Posadan’ baizik

egiterik; bertzela, edo
etxean edo herritik kan-
po  gan  beha r  z en .
Di rud ienez  aur t en
Posadakoek ez dire so-
bera animatu antolatze-
ra, baina haien ordez
Azketan egin behar
omen dute afaria. Beraz,
nahi duenak, Palazioan
izena eman behar du eta
jakin dezala afaria 5.700
pezeta gostako zaiola.

Urteberri on opa
dizuegu

Urte honetako azke-
neko TTIPI-TTAPA es-
kuetan duzun hau dela
eta, deneri Urteberri on
bat desiatzeko baliatu
nahi dugu. Eta deseio-
ak bakarrik gutti badi-
re, hor ematen dizki-

zuegu aholku batzuk
ere: Har ezazu bizitza
desafio gogor bat beza-
la, eta segur egon desa-
fio hoiek indartuko gai-
tuztela (beraz, ongieto-
rri desafioak). 

Segur egon biharko
eguna gaurkoan baino
hobea izanen dela (eta
hala ez bada, ez inpor-
tantziarik eman, baina
segi baikor). 

Jakin galerna gogo-
rrenen ondotik ere az-
kenean iduzkia agertzen
dela (bitartean aterpe
ona bilatu). 

Eta ez ahantzi, zuk
ere zerbaite eman behar
duzula (txoriak ez du
kantatzen kontent da-
goelako, alderantziz bai-
zik, kontent dago kan-
tatzen duelakoz).

Inguru huntarako Toki Garapenerako
agentea kontratatu du Urdazubiko Udalak 
Izaskun Abril beratarrak beteko du lanpostua urtebetez

Lapitegia karrika Zugarramurdin

Zugarramurdi eta Baztango presoak
hurbiltzea eskatuko da egunotan
Fernando Arburua eta Jose Migel Gaztelu etxetik urrun daude

Hilabeteotan preso-
en hurbilketa denen aho-
an izanda ere, egoera
berberean segitzen due-
nez, zonaldeko presoen
senideak beraien esku-
bideak eskatzeko el-
kartu dira. Bide dira zo-
nalde honetako preso-
ak: Fernando Arburua
Iparragirre zuamurdia-
r ra  e ta  Joxe Migel
Gaztelu Otxandorena
elizondarra.

Gazteluk badu urte
terdi Alcala-Mecoko
presondegian dela, he-

rritik 500 kilometrora.
Astero familiarrek mi-
la kilometroko bidaia
egin behar izaten dute,
40 minutuko bisitarako.

Arburuak berriz, fi-
te 19 urte eginen ditu
preso dagoela, bainan
duela 3 urtetik etxean
egon beharko luke, pre-
sondegietako legeak ha-
laxe baitio. Azkeneko 6
urte hauek Kanarietako
Salto del Negrora gan
behar izan dute bere se-
nideek ikusi nahi iza-
nez gero, 2.500 kilo-

metroko bidaia eginez.
Beraz, aldioro 100.000
pezetako gastoa eta lan
egunak galdu behar iza-
ten dute. Presondegi hau
arras gogorra denez, 6
urteotan 7 gose greba
egin behar izan ditu eta
zenbait etxialdi, bere es-
kubide batzuk lortzeko.

Gartzelaren gogor-
tasuna, senide eta lagu-
nen bidai luze, arrisku-
tsu eta garestiak, bisita
labur eta bijilatuak…

Guzti honengatik
Baztan-Zugarramurdi-

ko Senideen elkarteak
sostengu bila mozionea
aurkeztuko dute bi
Herriko Etxeetan. Aldi
berean ere kontzentra-
zioneak eginen dira
abenduaren 31n herri
guzietan, presoen es-
kubideak aldarrikatze-
ko.

Espainiako legeek
dioten bezala, presoak
beraien etxetik hurbilen
dagoen kartzelan egon
beharko lukete. Horixe
bera da Senideek eska-
tzen dutena.

Fernando Arburua

Joxe Migel Gaztelu6

++ PRESOEN ALDEKO MOBILIZAZIOAK
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++ SARA

MIXEL ETA JACQUELINE

Urte hondar honetan osta-
tu goxo bat desagertuko da,
San Pedro edantegiak bere
ateak hetsiko baititu. Hogeita
hamar bat urtez Yvonne eta
Henri bere senarrak bizi eman
diote etxe honi eta jakin du-
te beti bezeroei ongi etorria
egiten. Christine, alabak, il-
do beretik jarraiki du. Eskerrik
ainitz hauei eta erran gabe doa
aunitzentzat huts haundi bat
izanen dela.

Lur erortzea San
Inaziorako bidean

Eguraldi txarrak lurra le-
herrarazi du San Inaziorako
bidean azaroaren 29an, igan-
dearekin. Honen antolatzeko
bidea bortz egunez hetsirik
egon da. Aldi honetan Elba-
rrun auzoak mogimendu
gehiago jasan du, igeltsute-
giko bidea San Inazioko le-
poraino joaiten baita. Halere,
moldaketen ondotik, ez da
arazorik izan berriz ere erre-
pide hori erabiltzeko.

Bestak heldu direla eta
presoak gogoan

Euskal presoak Euskal
Herrirat lemarekin zozketa
bat antolatua da Iparraldeko
hamalau lekutan: hamalau ko-
mite, hamalau sari. Gure he-
rrian Biga komiteari doakio
antolakuntza. Txartelak eros
daitezke Herriko Etxeko edan-
tegian, emaitzak Urte Xaha-
rrez jakinen direlarik. 

Gure aldetik, gure elkar-
tasuna adierazten diogu

Bixente herritar presoari, bai-
ta preso guziei.

Miopathiaren aurkako
Telethon kanpaina

“Telethon” miopathiari bu-
ruzko ikerlanen sustengatze
urratsak abendoaren 4 eta 5ean
iragan dira frantses lurralde-
an eta 450 milioi liberako
emaitza hitzeman du jende-
ak.

Guttienik 12.000 ekitaldi
antolatuak izan dira eta, gu-
re herriari doakionez, larun-
bat arratsaldez elkarteen ko-
ordinaketa eta eskolen bitar-
tez, nahiko erantzun baikorra
eman zuen deiari. Ibilaldiak,
bai oinez bai txirrindulaz, so-
katira lehiaketak haurrentzat
eta ilunabarrean mutxikoak…

Ohi den bezala diru la-
guntzak poste txean e ta
Herriko Etxeko atarian zeu-
den kutxetan bildu ziren eta
jostailu eta eskuz egindako
gauzak saldu ziren. Eskerrak
parte hartu duten guziei.

Berriemaile hauen azken
agurra

Jadanik erran genuen be-
zala (ikus 239. zenbakia) ho-
nekin berriemaile izaitetik gel-
ditzen gara. Herriko berriek
beti ukanen dute leku ondo-
ko aleetan ere, gure jarraipe-
na Aña Mari  Etxeberri ,
Martina Goietxe eta Frederik
Berruet gazteek hartzen bai-
tute. 

Eskerrik beroenak gure le-
kukoa hartzeagatik eta ere-
man luzaz eta ahalik eta hu-
rrunen. Mixel eta Jacqueline.

San Pedro
edantegiak bere
ateak hetsiko ditu
urte hondarrean
Bertzalde, lur erortzea izan zen San
Inaziorako bidean

ttipi-ttapa
ZZOOZZKKEETTAA

Orain TTIPI TXARTELA izateagatik abantaila
gehiago izanen dituzu. Erosketa egiterakoan
erakutsi TTIPI TXARTELA eta ZOZKETAn parte
hartzeko boletoak irabaziko dituzu honako
denda eta ostatu hauek guzietan: 

AISIALDI AKTIBIDADEAK
BKZ . . . . . . . . . . . Bertiz

AUTO TALLERRAK
MENDAUR MOTOR . . Doneztebe
SANPI ARAGON . . . . Doneztebe
PEDRO GARMENDIA . Elizondo
DATUCELAY . . . . . . Elizondo
SANSIÑENA . . . . . . Elizondo
LACOSTA . . . . . . . . Irurita
ZALAIN MOTOR . . . . Bera

AUTO-ESKOLAK
SEMPER . . . . . . . . Bera

ARGAZKI DENDAK
GOIKO . . . . . . . . . Bera
AYLA . . . . . . . . . . Bera
MENA . . . . . . . . . . Doneztebe/Elizondo
ZALDUA. . . . . . . . . Doneztebe/Elizondo

ARROPA DENDAK
EDURNE . . . . . . . . Bera
SAIOA. . . . . . . . . . Doneztebe
J.J. PICABEA . . . . . Doneztebe
TXIRRISTA . . . . . . . Doneztebe
KAMAMILA . . . . . . . Doneztebe
PICABEA BOUTIQUE . Doneztebe
MARELI . . . . . . . . . Elizondo
IPINGI . . . . . . . . . Elizondo
COCOS . . . . . . . . . Elizondo
KATTALINGORRI. . . . Elizondo
FANTXIKE . . . . . . . Elizondo

ELEKTROGAILU DENDAK
MARIXUS. . . . . . . . Lesaka
ALTZURI . . . . . . . . Lesaka

ESTETIKA ZENTRUAK
AMAIA . . . . . . . . . Doneztebe
BEATRIZ . . . . . . . . Elizondo
MARIAN . . . . . . . . Lesaka

KIROL DENDAK
IPARLA KIROLAK . . . Elizondo
ZELA KIROLAK . . . . Bera
AGARA KIROLAK . . . Bera
Mª LUZ SPORT . . . . Bera

LENTZERIAK
Mª CRUZ. . . . . . . . Doneztebe
MAITE. . . . . . . . . . Elizondo
DEÑE . . . . . . . . . . Lesaka

LIBURUDENDAK
NAFARPRESS . . . . . Elizondo
LEGARRA . . . . . . . . Lesaka

MOBLEDENDAK
AMAIUR ALTZARIAK . Doneztebe
LEIZA . . . . . . . . . . Elizondo

OPTIKAK
OSTARGI . . . . . . . . Bera

PENTSUAK
MENDAUR . . . . . . . Doneztebe

ZAPATADENDAK
ALDI ROZAS . . . . . . Bera
GOÑI . . . . . . . . . . Elizondo
NEREA . . . . . . . . . Doneztebe
OSTIZ . . . . . . . . . . Doneztebe

ZURGINAK
ZIMELDI . . . . . . . . Etxalar

DESKONTUAK ttttttttttttttttttt

BERA
AZALEA Loredenda
ZIZKA Ostatua
BIDAXKA Ostatua
PUY Ostatua
ERREKALDE Ostatua
FAIDEL Ostatua
Mª JESUS DIAZ Liburudenda
DIRDIR Oparidenda
IGONE Paperdenda
KALASH Erlojudenda
MARTZUTZAK Arropa eta opariak
NAFARROA Janaridenda
OIHANA Arropadenda
PRIETO Estankoa
RADIO BIDASOA
MIGUEL Jatetxea

DONEZTEBE
LAKANBRA Motoak
ALUSTIZA Lurrindenda
BLAS Liburudenda
KALASH Erlojudenda

ELIZONDO
B. ALMANDOZ Zapatadenda
IZETA Erlojudenda
IZOZTUEN ETXEA
JAVIER Elektragailuak
MARTIN ARRAZTOA Motoak
MERKAOPARI
NATURA ETXEA
RETEGI Gozotegia
SOBRINO iroldegia

LESAKA
LABEKOAK Goxokidenda
OSIÑA Arropadenda
BITTIRIA Harategia
ELENA Arropadenda
ELENA Jostailuak
ETXARTE Erlojudenda
FAGOAGA Harategia
GOIZ ARGI Arropadenda
INAXIO Janaridenda
KOXKILA Ostatua
SASKI BERRI Ostatua

…eta erosketagatik
deskonturik ez, bainan
bai boletoak irabaziko:

ttttttttttttttttttt

o h a r r a kttttttttttttttttttt

¶ Zozketa eta saria TTIPI TXARTELA dutenentzat
da bakarrik

· TTIPI TXARTELA erosiz TTIPI-TTAPA laguntzen
duzu (aldizkaria + Telebista)

EEsskkaattuu lleehheennbbaaiilleehheenn zzuurree 
TTTTIIPPII TTXXAARRTTEELLAA eettaa aapprroobbeettxxaattuu 
eemmaatteenn ddiittuueenn aabbaannttaaiillaa gguuzzttiiaakk

&& 994488 663311118888
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Cesar Calvo Gartxitorenaeta Ana Mª
Velasco Egea, Iruñakoak Arizkunen,
azaroaren 21ean.
Iñigo Olaetxea Elosegi eta Mª Carmen
Alduntzin Zabaleta ,  Tolosa eta
Leitzakoa, azaroaren 28an.

Julen Loiarte Mitxelena, Iruritakoa,
azaroaren 19an.
Amaia Arraztoa Aleman, Iruritakoa,
azaroaren 18an.
Jon Zaldain Iraizoz, Elizondokoa, aza-
roaren 18an.
Izaskun Almandoz Elizalde, Lekaroz-
koa, azaroaren 23an.
Louis Galeron, Sarakoa, azaroaren 26an.
Xuban Etxegia Etxebeste, Sunbillakoa,
azaroaren 30ean.
Haritz Narbarte Barandiaran ,
Zubietakoa, azaroaren 16an.
Mari Sanchez Gereka, Zubietakoa, aza-
roaren 29an.
Leire Erasun Sansebastian, Iturengoa,
azaroaren 29an.
Itsaso Morato Perurena, Leitzakoa,
abenduaren 2an.

P a u l i n o  Z e s t o n a  J a i m e re n a ,
Gartzaingoa, azaroaren 27an, 83 urte.
Jesus Ariz Sorbet, Elizondon, azaro-
aren 27an, 86 urte.
Gabino Lekuona Astibia, Goizuetakoa,
abenduaren 1ean, 85 urte.
Iñaki Salbarredi Azurmendi, Leitza-
koa, azaroaren 22an, 54 urte.

JAIOTZAK HERIOTZAK

ZORIONAK!
Oparia ematen
lehenak
izan nahi
dugu

Haurtxoa sortu eta etorri Iruñeko Kutxara berehala.
Aldatzeko saskitxo hau, haurraren garbitasunerako
produktuekin betea, emanen dizugu.

Ez ahantzi familiaren liburuxka!

EZKONTZAK

Iñaki 
SALBARREDI 
AZURMENDI

Leitzako Haur eta Lehen Hez-
kuntzako ikastetxe publikoko ikas-
le, guraso, langile eta irakasleek une
latz honetan bat egiten dute fami-
liaren saminarekin.

Leitzan, 1998ko azaroaren 24a

Gazteendako 
era guzietako arropa

Lanerako arropa

Eguberrietako Opariak

Orain gainera, MUSIKA:MUSIKA:
Gustokoa duzuna 24 ordutan ekarriko dizugu

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

Internet: jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea.jalgi.com

*



ALMANDOZ, Jexux Mari
Lesakako atzelariak apirilaren
17an debuta egin zuen pilota
profesionalean. 23 urte ditu Al-
mandozek eta hiru urteko kon-
tratua sinatu du ASPErekin.

APEZETXEA, Juantxo
Urte ona izan da Goizuetako au-
rrelariarentzat. Ekainean Erre-
gearen Kopa irabazi zuen A Co-
ruñan, finala 18-0 irabazi ondo-
tik eta Mexikon Munduko txa-
peldun suertatu da. Herrian on-
gi merezitako omenaldia jaso
zuen.

ATXA, Mikel
Almandozko aurrelariak ere pro-
fesionaletarako pausua eman
du aurten ASPEren eskutik.
Urriaren 18an egin zuen debu-
ta eta orain arte maila arras po-
lita erakusten ari da.

BARRIOLA, Abel
Profesionaletako kontratua
1997. urteko maiatzean sinatu
bazuen ere,eskuetako arazo ba-
tzuk zirela eta, urte honetako
otsailaren 22an debutatu zuen
Tolosako Beotibarren Leitzako
atzelariak.

BERRUETA, Estibaliz
Hamazazpi urteko judoka be-
ratarra Euskadiko txapelketan
bigarren suertatu zen jubenile-
tan, 57 kiloz beheitiko katego-
rian.

BLAS, Miriam
Txirrindulari beratarrak (BH) na-
gusitasun osoz irabazi zuen Es-
painiako mendi-jautsiera Kopa,
txapelketa honetako hiru pro-
bak irabazi ondotik. Aurten Pi-
riniotako Kopa ere irabazi du eta
Espainiako txapelketan zila-
rrezko bi domina lortu ditu.

BRU, Antonio
Nafarroako kros txapelketa na-
gusia irabazi zuen korrikalari be-
ratarrak urtarrilaren 18an Bur-
latan. Ustegabea izan zen de-
nentzat, Andres Martinez, Ga-
rin edo Maritxalar faborito na-
gusiak gibelean utzi baitzituen.

DUATLOIA
Mitxel Aginaga narbartearra bi-
garren urtez suertatu da Nafa-
rroako txapeldun mendi duatloi
txapelketan. Hiru probak Baz-
tanen burutu ziren eta hiruetan
garaile izan zen. Iñigo Igoa le-
sakarra junior mailako txapel-
duna izan da.

ERREMONTEA
Irailaren 5ean jokatu zen Her-
naniko Galarretan Bingo-Lon-
dres txapelketaren finala, bi do-
neztebarren partehartzearekin:
Koteto Ezkurrak 35-24 irabazi
zion Iñaki Lizaso lagunari. Az-
ken hau, partidu nagusietan go-
gor hasi da eta gainera, Do-
neztebeko eskola zuzentzen ari
da.

ETXEBERRIA, Felix
Euskal Herriko bigarren maila-
ko aizkolarien txapela jantzi zuen
Doneztebeko feria egunean aiz-
kolari sunbildarrak. Datorren ur-
tean lehen mailan aritzeko es-
kubidea ere erdietsi du, ho-
rrenbertzez.

EUGI, Eduardo
Azken bi urteetan bezala, Igan-
tziko kirolariak irabazi du Nafa-
rroako lasto altxatze txapelke-
ta. Bi minutuko tandan 16 jaso-
aldi eman zition 45 kiloko far-
doari. Aipagarria da zazpi fina-
listetatik sei igantziarrak zirela.

EUSKARIANS
Hegoalde eta Iparraldeko errug-
bi jokalariek osatzen duten se-
lekzio ez ofizialak bere lehen
partida Senperen jokatu zuen
martxoan, Portugalen kontra.

GARRO, Juan Carlos
Denboraldi bikaina egin du aur-
ten txirrindulari beratarrak. Co-
ronas Saria eskuratu du eta Es-
painiako Irekian bigarren izan
da sailkapen orokorrean, nahiz
eta bortz etapetatik hiru iraba-
zi. Europako mendi bizikleta txa-
pelketan 10. izan zen.

GOÑI, Mikel
Bi urtez Asegarcen egon ondo-
tik Aspe enpresaren eskaintza
onartu zuen Oronozko aurrela-
riak. Joku aldetik, iaz baino ho-
beki aritu da Mikel, bainan go-
rabeherekin oraindik ere.

GURATZ MENDI
Aurten ere, afizionatu mailako
txirrindulari taldea errepideratu
du Leitzako kirol taldeak, Luis
Vicente Otin txirrindulari ohia-
ren zuzendaritzapean. Aurkez-
pen ekitaldian Abraham Olano
izan zen Basakabin.

GURE TXOKOA
Nesken taldea Emakumeen Mai-
la Nazionalean ari da aurten.

1998ko
kirol
izendegia

1998ko
kirol
izendegia

1998ko
kirol
izendegia
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Jexux Mari
ALMANDOZ

Mikel 
ATXA

Antonio
BRU

Mitxel 
AGINAGA

Felix 
ETXEBERRIA
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Lehendik ere horretarako haina
lortua zuten zelaietan, baina di-
ru arazoak medio, ezin izan zu-
ten kategoria honetara goititu.
Orain, laguntzailea lortu eta mai-
la polita erakusten ari dira Eus-
kal Herria osoan barna.

LARRETXEA, Donato
Nafarroako txapeldun suertatu
da aurten ere –bosgarren aldiz–
aizkolari aranztarra. Euskal He-
rrikoan, ordea, ez zuen joan den
urtean eskuratutako txapela be-
rriz lortzerik izan eta bigarren
postuan gelditu zen.

LARZABAL, Mixel
Korrikalari saratarrak irabazi du
aurten 36. aldia betetzen zuen
Kontrabandisten Lasterkaldia.
Larzabalentzat hirugarren ga-
raipena izan zen, jadanik 1991
eta 1994 urteetan irabazi bai-
tzuen.

LAXOA
Baztan-Errekako laxoa txapel-
keta hamabigarren aldiz iraba-
zi du Doneztebeko talde nagu-
siak. Abuztuaren 2an jokatu zu-
ten finala Arraiozen kontra, Iru-
ritako plazan. Plaza honen men-
deurrena bete da aurten. Do-
nezteben lehen aldiz jokatu da
gazteen arteko herriko txapel-
keta.

LUJANBIO, Amaia
Hamasei urteko korrikalari goi-
zuetarra Euskal Herriko kros txa-
pelduna suertatu zen kadete-
tan, otsailaren 8an Lizarran egin-
dako proban. Denboraldi hone-
tan Pamplona Atletico taldean
ariko da.

MARIEZKURRENA, Aitor
63 metroko jaurtiketa batekin
Beintza-Labaiengo Aitor Ma-
riezkurrenak Nafarroako jabali-
na txapelketa nagusia berega-
natu zuen lehen aldiz. Hogei ur-
tetan Idoia arrebari itzal egiten
hasia da kirol honetan.

MARITXALAR, Rafa
Korrikalari lesakarra Nafarroa-
ko txapeldun suertatu da 800
eta 1.500 metroko probetan. Ma-
ritxalarrek 1’56”55 behar izan
zuen 800 metroak burutzeko eta
kilometro terdiko proban, berriz,
3’50’25 denborarekin gelditu
zuen erlojua.

OLAIZOLA, Aimar
Asperekin hiru urteko kontratua
sinatuta apirilaren 12an egin
zuen debuta profesionaletan au-
rrelari goizuetarrak. Aste batzuk
lehenago, afizionatutan Espai-
niako txapelduna izana zen Olai-
zola II. Umore Ona taldearekin
ere Nafarroako Klub arteko txa-
pelketa eskuratu zuen.

OTXANDORENA, Iñaki
Atzelari oronoztarrak ere profe-
sionaletarako pausua eman du
Asperen eskutik. Martxoaren
8an egin zuen debuta Santo Do-
mingo de la Calzadan. Maila ona
erakutsi du orain arte eta da-
goeneko partidu garrantzitsue-
tan ikusi dugu bere kolpea.

PERURENA, Inaxio
Harrijasotzearen munduko iza-
rra izan ondotik, telebistako izar
bihurtu da aita. Badirudi orain
semearen txanda dela. 14 ur-
tetan 140 kiloko harria altxatu
du, urte bakoitzeko 10 kilo. Pen-
tsa  aitak beste horrenbeste egi-
nen balu!

PILOTAREN EGUNA
Senpere eta Berako hainbat pi-
lotari bildu ziren buruilaren 20an,
Migel Gallastegiren omenez eta
TTIPI-TTAPAren alde antolatutako
Pilotaren Egunean. Adin ezber-
dinetako hainbat pilotarien ar-
teko hainbat partida ikus ahal

izan ziren Senpereko plaza li-
broan eta ezker paretean.

SARALEGI, Kristina
Herri kirolarien arreba izanik,
emakumeek ere kirol honetan
beraien xokoa dutela erakutsi
du aizkolari leitzarrak. I. San
Fermin Saria irabazi zuen eta
udan egindako saioetan Euskal
Herriko aizkolari onena dela era-
kutsi du.

S A R A -
LEGI, Mi-
kel
327 kilo-
ko harria
bizkarreratu zuen otsailaren 7an,
Euskadiko Sei Orduetan. Mar-
ka hau, ordea, bertan behera
gelditu da, Mieltxok legezkoak
ez diren sustantziak hartu zi-
tuelako, nonbait. 

SOKATIRA
Areso eta Beti Gaztek Nafarro-
ako txapel guziak eskuratu di-
tuzte. Euskal Herrikoan ere bi-
kain ibili dira eta Aresokoek bi

eta Lesakakoek txapel bat he-
rriratu dute. Bikain!

UMORE ONA
Nafarroako klub arteko pilota
txapelketan garaipen ikusgarria
lortu zuen Goizuetako taldeak.
Bakarka Juantxo Apezetxea txa-
peldun izan zen finalean Cha-
feeri irabazita, eta binaka ere,
txapela Goizuetara joan zen,
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Migel 
GALLASTEGI
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Datorren urtean
lehendabiziko 

mailan ariko da 
Felix Etxeberria



AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

++ Liburuak

Amaia eta Estherrek urte dexen-
te eramaki dute gure eskualde-
an bizi eta lan egiten. Beren afi-
zio haundi bat bidaiatzea da, eta
duela urte batzuk Turkiatik
Myanmar-era (Birmania) ibilbi-
dea egin zuten bizikletaz. Sei
hilabete iraun zuen bidai harek,
eta hainbat herrialde ezagutu zi-
tuzten: Txina, Turkia, India… 
Handik itzuli eta gero herriz he-
rri ibili ziren beren esperientzia

kontatzen eta diapositibak era-
kusten, bainan orain, txalapar-
ta argitaletxeak karrikaratu duen
liburu honetan, bidai luze horre-
tan ikusi eta sentitutako guzia
paperaren gainean jartzeko au-
kera izan dute. 
Bidaian izan zituzte gorabehe-
rak, tokian tokiko ohitura eta er-
lijioak, eta batez ere Asiako ema-
kumeen bizimodua islatu nahi
izan dute liburu honetan.

«Txirringaren aienean»

Amaia Elosegi eta
Esther Mugertza

Txalaparta
tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

•  Zerrikumea (20 kilokoa): 1.800
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 97 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 35 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .550
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .520
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .480
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .560
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .530
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .500
Oharra: Prezio hauek 300-340 Kg.
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak 15.000 eta idix-
koak 28.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 30.000 eta idix-
koak 42.000 Pta.
Behi zaharrak: 
Behi nabar gizena: 360 Pta./Kg.
Kanal. Behi gorri ona: 400 Pta./Kg.
Kanal.

DATU ITURRIA: EHNE

v ZERRIKIA v

v BEHIKIA v

BASERRIA

BERA
w Abenduaren 19an
Joxeluri ongietorria. Ma-
nifestazioa, poteoa eta
herri afaria.

OMENALDIAK

w Abenduaren 19an
Latzen, Koma, SA eta
Anarko taldeen kontzer-
tua. Arratseko 10etan,
Leitzako frontoian. Sa-
rrera: 1.300 aitzinetik
eta 1.500 bertan.

KONTZERTUAK
LEITZA

w Abenduaren 26an 
Iruñea eta Donostiako
futbol zelaiak jendez
betetzeko asmoa du
Euskararen Kontseiluak.
Horretarako autobusak
debalde jarri dira zen-
bait herritan. 
Herriz-herri ekimen ho-
nen aurkezpenak ere
eginen dira egunotan.

BAI EUSKARARI
IRUÑEA-DONOSTIA

Ikusentzu-
le batzuek
hala eska-
tuta, urte

osoan eman ditugun
berri eta erreportaien

artean hoberenak be-
reizi eta abenduaren
hondarreko egunetan
emitituko ditugu.
Horrela,Bortzirieta-
ko herri bakoitza

egun batez izanen da
protagonista: hilaren
29an Lesaka, 30ean
Arantza,31n Etxalar,
urtarrilaren 4an Be-
ra eta 5ean Igantzi.

TELEBISTAKO TXOKOA

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA ORTZEGUNA ORTZIRALA

13:00 Herriz-herri (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.)

Jokoa Solas Bidegurutzean

21:00 Berriak Berriak Berriak Berriak Herriz-herri

21:30 Jokoa Solas Bidegurutzean Herriz-herri

H e l d u
den as-
t e a n
o l e n -

tzero eguna ospatu-
ko da inguru honeta-

ko ia herri guzietan.
TTIPI-TTAPAko kama-
rek lehendabiziko al-
diz filmatuko dituzte
Lesaka,Bera eta gai-
nerako herritako

olentzeroak,ahal izan
ezkero.Ondoren,iru-
dirik politenak aben-
duaren 24an –arrats
hortan bertan– eskai-
niko dizkizuegu.

Herriz herri saioa ere
eguberriz jantziko
zaigu.Han eta hemen
irauten duten usadio
zaharrei eginen die-
gu tokia.Adibidez,lu-

ze ariko gara Arantza-
ko ‘santaktei’ buruz
solasean. Bertze he-
rrietako ospakizunak
ere ez ditugu alde ba-
tera utziko, ez pen-

tsa.Gogo-
ratu ortzi-
ral hone-
takoa iza-
nen dela aurtengo az-
ken Herriz herri.

• Abenduaren 28an, Inoxente Egu-
nean, programa berexia botako
dugu TTIPI-TTAPATELEBISTAn. Ez gal-
du! Bertzalde, abenduaren 25ea-
neta urtarrilaren 1 eta 6an ez da
emisiorik izanen, guk ere opor har-
tuko baitugu. Eguberri on deneri!

EGUBERRIAK

TTIPI-TTAPAN

ttipi-ttapa telebista

30 ttipi-ttapa • 244. zbk. • 98-XII-17

w Abenduaren 22an
Doneztebeko Mendi
abesbatza eta Irungo
Gazteen Orkestak San
Esteban elizan beren
emanaldia eskainiko 
dute. Arratsaldeko
7,30etan.

BERA

w Abenduaren 19an
Doneztebeko Mendi
abesbatza eta Irungo
Gazteen Orkesta. Arra-
tsaldeko 7,30etan, me-
za ondotik, elizan.

DONEZTEBE

w Abenduaren 19an
Zegamako Orkatz-txiki
abesbatzaren emanal-
dia. Ilunabarreko meza
ondotik. 

GOIZUETA



061 Tfnora. deitu behar da

w Abenduaren 14tik
20ra Etxalar, Narbar-
te, Urdazubi, Elizondo
(Lezaun), Leitza eta
Goizueta.
w Abenduaren 21etik
27ra Bera, Donezte-
be, Elizondo (Iturralde)
eta Goizueta.
w Abenduaren 28tik
urtarrilaren 3ra Igan-
tzi, Elizondo (Lezaun),
Sunbilla eta Goizueta.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

GUARDIAKO 
BOTIKAK

JAKIN BEHARREKOAK

ELIZONDO
w Abenduaren 20an
Legatera. Baztango
Mendigoizaleek ome-
naldia eginen diote
Gerardo Plazari.
w Abenduaren 20an
Legatera. Baztango
Mendigoizaleek ome-
naldia eginen diote
Gerardo Plazari

MENDI IBILALDIAK

Gaurko honetan eguberri-
etan egiten ditugun eroske-
tetaz mintzatuko gara. Jaki-
na da garai honetan gehiago
gastatzen dugula oparitan
edo jateko gauzetan. Hori as-
ki ongi dakite publizistek,
eta horregatik ekidin behar
da gure erosketak publizida-
dearen arabera bideratzea.
Honetaz gain, hona hemen
bertze zenbait aholku egube-
rrietako gastuak neurriz kan-
pokoak izan ez daitezen:

1.- Behar duzunarekin ze-
rrenda bat prestatu eta hori
baino ez erosi. 

2.- Aurrerapen dexenteare-
kin eta patxadaz erosi, ezauga-
rriak, prezioak eta baldintzak
eskatuz. Jakina denez, egube-
rriak hurbildu ahala gauzak
garestitzen dira.

3.- Erositakoaren tiketa
edo faktura eskatu eta denbo-
ra batez gorde. 

4.- Saltzaileek gauza akats-
dunak aldatu behar dituzte
halabeharrez. 

5.- “P.V.P” delakoak pre-
zio osoa azaltzen duenez ez
digute horren gainetik deus
ere kobratzen ahal. 

6.- Zerbitzu bat kontrata-
tu edo konponketa bat egin

aurretik profesional guziek
nahitanahiez eman behar di-
guten aurrekontu idatzia es-
katu, hau gure garantiarik
haundiena baita. 

7.- Promozio bereziekin
ez liluratu. Izan ere, merke-
ago izateko itxurarekin gau-
za garestiagoak ere saltzen
dira. 

8.- Kontsumo iraunkorre-
ko gauzek guttieneko sei hi-
leko garantia badute ere, fak-
turarekin batera gorde behar
duzun garantia idatzia eskatu. 

9.- Arraina abudo honda-

tzen denez, ez da arrain fresko-
rik erosi behar baldin eta arrai-
na ez badago toki maldatsu
batean eta aldiero aldatzen
duten hormaren artean.

10.- Garai bateko janariak
izanik kadukatu urren dauden
turroi franko saltzen dute egu-
berriak aintzineko egunetan.

11.- Barazkiei dagokienez,
hobe da garaian garaikoak
erostea.

12.- ‘CE’markako jostailu-
ek Europa Batasuneko publi-
zitatea eta seguritateari buruz-
ko normatibak betetzen dituz-
te. Jostailuekin batera egilea-
ren ‘marca registrada’, izena
eta helbidea, sei hileko ga-
rantia eta erabiltzeko azalpe-
nak eman behar dizkigute.

13.- Publizitatea maltzu-
rra da batzuetan. Ustekabe-
an ez harrapatzeko jostailua
dendan frogatu.

IRATXE KONTSUM. ELK.

Publizitatea maltzurra 
da batzuetan. 
Ustekabean ez 

harrapatzeko jostailua 
dendan frogatu.

++ DISKAK   

Finkatua dagoena puskatzea
gustoko du Maixa ta Ixiar talde-
ak. Lehenbizi triki tradizionala-
ri kitarra, bateria eta baxua
gehitzera ausartu ziren, eta bis-
tan da formula horrek ongi bai-
no hobeki funtzionatu zuela.
Solasin izeneko disko hone-
tan, berriz, trikia doinu popero-
ekin nahasi dute, emaitza a be-
ratsa lortuz. Ikusi behar jende-
ak nola hartzen duen. Hala ere,

erran ohiko trikitia ez dutela
arras baztertu, fandango bat
eta porrusalda bat ere grabatu
baitute.
Eta zergatik solasin? Izan ere,
taldeko bortz partaideetatik hi-
ru nafarrak dira: Berako Jose-
ba eta Igor eta Leitzako Garbi-
ñe. Horretaz gain, produktore
gisa Mikel Irazoki aritu da. Be-
raz, badirudi nafar kutsua eman
nahi izan diotela diskari.  

«Solasin»

Maixa ta Ixiar

ELKARLANEAN

Eguberrietan
erosteko aholkuak
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LEITZA
w Abenduaren 31n
Udalak deituta, Euskal
Presoak Euskal Herrira
lemapean manifestaldia
eginen da herrian.
Arratsaldeko 6etan ha-
siko da Udaletxe pare-
tik.

MANIFESTALDIAK

LEITZA
w Abenduaren 19an
Txus Congil, Eneka Iri-
zar eta Josune Zabala
Askagintzako kideek
drogomenpekotasuna-
ren inguruan hitzaldia
emanen dute. Arratsal-
deko 8etan Aurrera El-
kartean.

MAHAINGURUAK
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Erizaina naiz, eta edade-
ko jendea edota zainketa
bereziren bat behar duen
jendea zainduko nuke. Lei-
tza inguruan. % 948 397
039 edo 943 675 502.

Ezkontza elizkizunetan,
urrezko eta zilarrezko ez-
tei-elizkizunetan kantatzen
dut. % 948 610 697.

Emakume bat eskaintzen
da etxeak garbitzeko. %
948 635 231.

Gas-gas trialeko motoa sal-
gai, 97. urtekoa. Berri-be-
rria dago. % 948 637 834.

8 zakurkume ditugu opari
emateko. % 948 627 573. 

BERA. Pisua salgai Kan-
ttonberri karrikan. 3 logela,
egongela, sukalde ekipa-
tua, bi bainugela eta tras-
teroa. % 948 630 995. 

LEITZA. Pisua ematen dut
errentan. Oso ongi moblez-
tatua, kalefakzio eta ganba-
rarekin. % 948 510 194.

BERA. 23m2ko lur-azpiko
bajera salgai. Ura eta ar-
gia baditu.% 948 630 412.

DONEZTEBE.Erdigunean
100 m2ko bajera komer-
tziala salgai. %948 450 308.

LEITZA. Bajera bat nahi
dut. % 948 510 194.

LESAKA. Pisua salgai Bi-
ttiria karrikan. 3 logela, su-
kalde ekipatua, egongela,
bainua eta trasteroa. % 948
625 305 (Agustin, 12etatik
15etara). 

BERA. 200-500 m2 arteko
lokala hartuko genuke erren-
tan. Laborategi bat antola-
tu nahi dugu produktu diete-
tikoak, kosmetikoak eta eli-
kagarriak egiteko. Ez da ku-
tsakorra. Idatzi helbide ho-
netara: Prof. G. Jauvais, 43
Av. des Dunes. 64.600 An-
glet. France.

MERKATU TTIKIA tttttttttttttttttttttttttt

101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko

115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak

203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

301. Eskariak
302. Eskaintzak

401. Eskaintzak
402. Akademiak

501. Salerosketak
502. Tailerrak

601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

ETXEBIZITZAK

GARAJEAK / LOKALAK

ZERBITZUAK

MOTORRA

LANA

IRAKASKUNTZA

ANIMALIAK

HARREMANAK

zein erraza den 
zure anuntzioa 
hemen jartzea…

Sail honetan partikular, profesional eta merkatarien informazio eta zerbitzuen berri ematen da. ttipi-ttapak ez du
bere gain hartzen dohainik argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzunkizunik. 

…eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen dute!!

948631188Hegoaldetik deitzeko
Iparraldetik 00-34-

DENETARIK

LURRAK / ORUBEAK

+

ETXEBIZITZAK

101 SALDU

tttttttttttttttt

LANA

301 ESKARIAK

tttttttttttttttt

ROMANO DEKORAZIOA

120 m2ko lokala 
salgai BERAn.

7 metroko erakustokia, 
guztiz ekipatua.

Legia, 1

& 948-631137/630948

Denda salgai
Herri erdi-erdian, martxan
dagoen janaridenda tras-
pasatzen da. 70 m2. 
Informazio pertsonala.
& 929 010 790 (arratsaldetan)

LESAKA

GARAJEAK/LOKALAK

107 SALDU

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

208 BERTZELAKOAK

tttttttttttttttt

%% 99 44 88 66 33 55 00 66 00

EETTXXAALLAARR:: BBaasseerrrriiaa ssaallggaaii,, eettxxee iinngguurruukkoo lluurr gguuzziieekkiinn 
((ssoorroo eettaa zzuuhhaaiizzttii)).. PPrreezziiooaazz ssoollaassttuukkoo ggaarraa ..

BASERRIA SALGAI

ELGORRIAGAn, borda
salga i ,  7.000 m2ko 
lur-eremuarekin. 
& 989 232 912
& 948 510 167

BULDAINBULDAIN

2,6
milioi
pezeta

LEITZAn, sa lga i  dauden
pisuak behar d i tut,
eskaera haundia dudalako. 
& 989 232 912
& 948 510 167

BULDAINBULDAIN

ERNE!
Sail honetan iragarkia jartzeko 1.000
pezeta ordaindu beharko da
hemendik aitzinera, eta ttipi-ttapa
telebistan ere agertuko da (nahi
izanez gero argazkiarekin). 
1.000 pezetak Rural Kutxako kontu

honetan sartu eta justifikantea
guri bidali behar diguzue:  

3008 0080 53 0200014973

ETXEBIZITZAK

102 EROSI

tttttttttttttttt

LEITZAn, oso txukuna dagoen
pisua sa lga i ,  Amazabal  ka lean.
Bista po l i tak.
& 989 232 912
& 948 510 167

BULDAINBULDAIN

11
milioi
pezeta

KULTURKARIKULTURKARI
Inprenta lanak
egiten ditugu

• Kartelak 
• Boletoak
• Faktura taloiak
• Bisita txartelak
• Aldizkariak
• …
Behar duzuna momentu
batean eginen dizugu;
zure gustora diseinatu,
inprenta desberdinekin
preziorik hoberena
negoziatu eta listo!
Deitu lasai, eskatu
aurrekontua eta ikusiko
duzu!

& 948 63 11 88

ETXEBIZITZAK

103 ERRENTAN EMAN

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

108 EROSI

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

110 ERRENTAN HARTU

tttttttttttttttt

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

601 OPARI EMATEKO

tttttttttttttttt

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Golf GTI, R11 D., Corsa

GSI, Opel Frontera,
Marbella, Land Rover Defender 

Suzukiak:Vitara eta
Samurai aukeran.

BBEERRAABBII ttaaiilleerrrraakk
& 948 631 445•BERA

Bigarren eskuko autoak
Nissan Patrol 4 zilindro
Nissan Patrol 6 zilindro
Renault 21
Citroen BX 1.4 polita

MOTORRA

502 TAILERRAK

tttttttttttttttt

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA
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Arraiozko Virginia Oteiza-
ri zorionak abenduaren 5-
ean urteak bete dituelakoz.
Beti bezain alai eta atsegi-
na izaten segi ezazu. Mu-
xu haundi bat Zigako koa-
drilaren partetik.

Goizuetako Morenori: orain
badakizu errandakoa be-
tetzen dudala eta orain zu-
ri tokatzen zaizu. Badaki-
zuna?

Ehun litrotako termo elek-
trikoasalgai. % 948 510 498.

Hiru logelako mobleak sal-
duko nituzke, bizpahiru al-
diz bakarrik erabiliak. 90
zmko ohatzea, armarioa,
mesanotxea eta aulkia du
bakoitzak. % 948 451920.

100 litrokoesnetankeasal-
gai. % 948 627 569.

Baserriko ilarbeltza salgai.
% 948 634 093.

Garagar eta gari lastoa
salgai, paka haundietan. %
607 457 004.

1.800 litroko zisterna trak-
ziodunasalgai. 9.900 Agri-
arendako espresa. % 948
452 205 (Irurita).

Manusmarkako tankea sal-
gai. 150 litrokoa. % 948 581
292.

Hiru urtekoahari mutur go-
rria salgai. % 948 627 569.

Bi zerri gizen salgai, 120
kilokoa bakotxa. % 948 634
093.

Urte-txerriaksalgai. % 948
510 277.

Haragitarako aretxeak
erosten ditugu.  % 948 450
160 (Luis).  

Basurdetarako zakurra
salgai, 7 hilabetekoa. %943
492 029 (gaueko 8etatik au-
rrera, Jose Luis). Oiartzun.

MERKATU  TTIKIAtttttttttttttttttt

HARREMANAK

801 AGURRAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

++ URTEBETETZEAK  

Rakel
Fagoaga
Etxartek 10
urte bete ditu
abenduaren 13an.
Zorionak
familiaren partetik.

Ander Abuin
Yepes lesakarrak
abenduaren 31n 5
urte beteko ditu.
Zorionak pandero-
jole! Alex, Beñat
eta lehengusuak.

Itsasne eta
Manexek aben-
duaren 14 eta 22an
8 eta urte bat bete
dituzte. Zorionak
pijonautak! Anaia
eta lehengusuak.

Unai Baraso-
ain Etxeparek 
urtea beteko du
abenduaren 23an.
Zorionak! Aitatxi,
amatxi, Egoitz,
Haritz eta Jaione.

Itsasne
Otxotekok 8
urte beteko ditu
abenduaren 14an.
Zorionak Ander,
Alex eta Beñaten
partetik.

Josune
Ortega
elizondarrak 12
urte beteko ditu
abenduaren 23an.
Zorionak osaba-
izeben eta bereziki
Juleneren partetik.

Joseba
Pikabeak
urtarrilaren 3an
beteko ditu 14
urte. Zorionak
lehengusuen
partetik..
Aupa zorrizo!

Mª Jesus
Baleztena
saldiastarrak
urtarrilaren 6an
beteko ditu
urteak. Zorionak
familiaren partetik.
Muxu aunitz.

Julen
Baleztena
Iruritagoiena
erasundarrak
urtarrilaren 6an
beteko ditu
urteak. Zorionak
zorritzo.

Andrea Calvo
Martinez
madrildarrak
abenduaren 31n
beteko du urtea.
Zorionak Berako
Maite eta Loliren
parteti. Muxu bat.

Jaione Ordoki
Elizondo
doneztebarrak
abenduaren 14an
bete ditu 10 urte.
Zorionak
familiaren partetik.

Maritxu
Zubieta
lesakarrak 32 urte
beteko ditu
abenduaren 22an.
Zorionak bere
familiaren partetik..

Gabriela
Manterola
lesakarrak 56 urte
beteko ditu
abenduaren 21ean.
Zorionak bere
familiaren partetik.

Ainhoa
Zelaieta
Lazkano
beratarrak 7 urte
beteko ditu
abenduaren20an.
Zorionak zure
familiaren partetik.

Naike eta Shailak abenduaren 31n
15 urte beteko dituzte.
Zorionak Nagoreren partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali seiloak eta sobrea zure helbidearekin.

Naike eta Shailak 15 urte beteko
dituzte abenduaren 31n.
Zorionak familia guziaren partetik.

Alaitz Danbo-
riena Altzu-
guren etxalarta-
rrak abenduaren
19an beteko ditu 6
urte. Zorionak eta
muxuak.Aita-ama,
Aitor eta Garazi

Maialen
Mikelarenak
abenduaren 31n 5
urte beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat
atta, ama eta
Iratxeren partetik.

ALBAITERITZA KLINIKA
Txertoak, analisiak, kirurgia,
pentsuak eta osagarriak
& 948 631362•Legia 13•BERA

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

603 KLINIKAK

tttttttttttttttt

Bidali
TTIPI-TTAPA

herritik
kanpo 
bizi diren 
lagun edo
familiakoei

Bakar bakarrik bidaltze gastuak
ordaindu behar dira. Eskatu
informazioa.

& (+34) 948 631188
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++ URTEBETETZEAK  

Joseba
Seisdedos
Larrainzarek
abenduaren 12an 3
urte bete ditu.
Zorionak guraso
eta arrebaren
partetik.

Benigna
Etxeberri
Etulainek
abenduaren 12an
urteak bete ditu.
Zorionak seme-
alaba eta iloben
partetik.

Beñat Iturria
Cuartero
beratarrak 9 urte
beteko ditu
abenduaren 23an.
Zorionak Jon,
guraso eta
amatxien partetik.

Ibai Iribarren
Larretxea
urroztarrak 3 urte
beteko ditu aben-
duaren 23an. Zori-
onak eta muxu
aunitz, aita eta
amaren partetik.

Irati Errando-
nea Zozaia
beratarrak aben-
duaren 12an bete
ditu 3 urte. Zorio-
nak Jesús, Jesus Mª,
Amaia eta Mekeke-
ren partetik.

Amaia Garazo
Mindegia
beratarrak
abenduaren 24an
beteko ditu 13
urte. Zorionak
aita, ama, eta
anaiaren partetik.

Itziar eta Iker
Rojo Txope-
renak abendua-
ren 4an eta hilbel-
tzaren 9an 7 eta 6
urte beteko dituz-
te.Aunitz urtez
familiaren partetik.

Arantzako
Aintzane
Iturriak 13 urte
bete ditu
azaroaren 29an.
Zorionak zure
lagunen parteti.
Aupa bakeira!

Cristina
Loiarte Lopez
elizondarrak 5
urte bete ditu
abenduaren 16an.
Zorionak aita, ama,
Amaia eta Jasone-
ren partetik.

Berako Jose
Javier
Zelaietak
azaroaren 28an
bete ditu 46 urte.
Zorionak eta
aunitz urtez!

Juana Unsain
Iturbide
aranztarrak
abenduaren 2an
bete ditu 83 urte.
Zorionak
familiaren partetik.

Olaia Salgado
lesakarrak abendu-
aren 1ean 7 urte
bete ditu. Zorio-
nak familiaren eta
batez ere aitatxo-
ren partetik.

Pablo Landa
Agirretxek
abenduaren 11n
bete ditu 10 urte.
Zorionak Sonia eta
Olaiaren partetik.

Mikel Jora-
juria Galetx
iruindarrak 8 urte
bete ditu
azaroaren 13an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Txonina
Roblesi zorionak
Yolanda, Iñaki eta
Ibaien partetik.

Aly Abuin
Arrasate
lesakarrak
abenduaren 26an
33 urte beteko
ditu. Zorionak
attatto. Mary,Alex,
Ander eta Beñat.

Nora Gil
leitzarrak 7 urte
bete ditu
abenduaren 3an.
Zorionak eta musu
haundi bat
familiaren partetik.

Mª Jose
Sarratea
leitzarrak urteak
bete ditu
abenduaren 2an.
Zorionak
familiaren partetik.

Ander Abuin
Yepesek
abenduaren 31n
beteko ditu 5 urte.
Zorionak amatxi,
aitatxi eta osaba-
izeben partetik.
Aupa txapeldun!

Migeltxo
Feitok
abenduaren 27an
beteko ditu 26
urte. Zorionak
zure familia
guziaren partetik.

Markos eta Pello Etxabide k
abenduaren 10ean eta 22an betetzen
dituzte urteak. Zorionak familiaren
partetik.

Miguel Iñigez
Barrenetxea
beratarrak
abenduaren 13an
urteak bete ditu.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Beñatek
urtarrilaren 5ean 
5 urte beteko ditu.
Zorionak aita, ama
eta Oihaneren
partetik.

Ainhoa
Berasategi
Artiedak urtea
beteko du
abenduaren 27an.
Zorionak eta muxu
bat atta, ama eta
familiaren partetik.

Hodei Unsion
Mendigutxiak
abenduaren 14an
bete ditu 2 urte.
Zorionak
Oreretako amatxi
eta osaba-izeben
partetik.

Joritz
Oiartzabal
Ceballosek
abenduaren 24an 5
urte beteko ditu.
Zorionak Aintzane,
aita, ama eta
besteen partetik.

Nerea Bertiz
Etxarte
igantziarrak 7 urte
bete ditu
abenduaren 8an.
Zorionak aita, ama,
anaia, amatxi eta
osabaren partetik.

Xabier Balda
Errandonea
beratarrak 18 urte
beteko ditu.
Zorionak bere
lagunen partetik.

Markel Jora-
juria Elizondo
aranztarrak 4 urte
bete ditu azaroa-
ren 5ean. Zorionak
eta muxu haundi
bat familiaren
partetik.

Ana Sarrateak
azaroaren 20an 4
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat
guraso eta
anaiaren partetik.

Ainhoa Astiz
lekaroztarrak ur-
tarrilaren 5ean 4
urte beteko ditu.
Zorionak eta mu-
xu bat.Amatxo, ai-
tatxo eta Nekane.

Txumari bera-
tarrak abenduaren
22an urte pila bat
beteko ditu.
Zorionak Asier eta
Julenen partetik.
Aupa osaba!

Gorka Sarra-
teaak abenduaren
4an 7 urte bete
ditu. Zorionak eta
muxu haundi bat
guraso eta
arrebaren partetik.

Jose Diego
Sarrateak aben-
duaren 4an urteak
bete ditu. Zorio-
nak eta pasa egun
on bat. Emazte eta
seme-alabak.

Nerea Urkizu
Albisturek 11
urte bete ditu aza-
roaren 27an. Zori-
onak eta muxuak
Goizuetako fami-
liaren partetik.

Iñigo Goñi
donamariarrak 6
urte bete ditu
abenduaren 10ean.
Zorionak eta mu-
xu bat Izaskun eta
familiaren partetik.

Joxe Gabriel
Apeztegia
doneztebarrak 3
urte beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat.
Paula eta familia.

Pedro Telle-
txea arraiozta-
rrak abenduaren
14an bete ditu
urteak. Zorionak
familiaren partetik.

Ana Belen
Amianok
abenduaren 20an
urteak beteko
ditu. Zorionak eta
musu bat aita eta
amaren partetik.

Josu
Juantorena
moñoñoak 17 urte
beteko ditu
abenduaren 24an.
Zorionak eta ia
noiz ailegatzen den
txanpaina Berarat.

Joxan Igoa
beratarrak 50 urte
bete ditu
abenduan.
Zorionak pitxonen
partetik.

Xanti eta Joxan beratarrek
abenduan egiten dituzte urteak.
Zorionak zuen koadrilakoen partetik.
Jarri txanpaina frexkatzen!

Gabik
abenduaren 18an
beteko ditu
urteak. Zorionak
etxeko hiru
sorginen partetik.

Itziar Etxarte
etxalartarrak
abenduaren 6an
bete ditu 17 urte.
Zorionak Igantziko
amatxi, osabak,
izeba eta lehengu-
suen partetik.

Kontxi Mike-
lestorena
etxalartarrak
abenduaren 5ean
beteko ditu
urteak. Zorionak
Igantziko familiaren
partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

Argazki bakoitzarekin batera 35 Ptako 6 seilu (210 Pta./8 libera) eta 
sobre bat bidali behar da. Gainerakoan ez dira argitaratuko. 

Argazkiak TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ere aterako dira.  

Jose A.
Goikoetxea
beratarrak abendu-
aren 2an bete ditu
urteak. Zorionak
familia guziaren eta
bereziki Evaren
partetik.

Rafael Etxe-
berria Perure-
na beratarrak 19
urte bete ditu
abenduaren 2an.
Zorionak eta muxu
haundi bat
familiaren partetik.

Ainhoa Altzu-
guren Mitxe-
lena beratarrak 2
urte beteko ditu
abenduaren 19an.
Zorionak aita, ama
eta Amaiaren
partetik.



• Etxegintza eta
burdindegi
materialak

• Zeramikak
(Venis, Porcelanosa,
Aparaci, Porcelanato)

• Teila frantsesak
(Guiraud, TBF)

• Egurrezko sukaldeak

• Tximiniak
& 948 450305 / 948 450068
DONEZTEBE- Leitzako errep. ZZaattoozz eesskkuuaallddeekkoo eerraakkuusskkeettaarriikk hhaauunnddiieennaa iikkuusstteerraa
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