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Aitor AROTZENA
Nola hasi zineten dantza taldearen
eguna antolatzen?
Duela 25 urte, Arizkungo Elkartasu-
na dantza taldean ari ginen eta hil-
dako taldekide baten omenez Eli-
zondon zerbait egin behar genuela
pentsatu genuen. Eta zer egin behar
genuen? Ba, dantzatu! Orduan hasi
ginen taldearen eguna antolatzen eta
orai arte segitu dugu. Elkartasuna tal-
detik atera eta herrietan dantzak era-
kusten hasi ginen, Salaburu, Juan
Cruz Iriarte, Mikel Iriarte, Jose Anto-
nio Istilart, ni… Taldearen eguna guk
antolatutako zerbait zenez, guk egun
horrekin segitu genuen. Harreman
handia genuen Baigorriko jendeare-
kin eta Nafarroaren Egunera gan gi-
nen eta hortik sortu zen Baztango
Dantzariak taldea.
Hogeitabosgarren urteurrena os-
patzeko zerbait berezia egin duzue
edo egiteko asmoa duzue?
Aunitz jende pasatu da taldetik: le-
henbizitik Maurizio Elizalde, Felix Iriar-
te, Mariano Izeta, Manolo Biguria…
jende ezaguna pasatu da. Duela 25
urte hil zen Mañoli Irungarai, tartean

bertze hainbat gan dira eta aurten
Faustino Goñi hil zauku, betitik dan-
tza taldearekin arras lotua. Zerbait be-
rezia egin nahi genuen eta duela 25
urte dantzatzera bildu ginenak gon-
bidatu genituen Elizondora: Otsagi,
Urdiñarbe (Zuberoa), Lizarra eta Bai-
gorrikoekin bildu ginen, denak adi-
nekoak. 25 urte zaharragoak gara de-
nak, baina arras polita atera zen! 
Hainbertze urtez dantza irakasle
izan zara… Zenbatsu ikasle pasa-
tu izanen dira zure eskuetatik?
Ez dut kalkulurik egin, baina milatik
nahiko goiti seguru! Momentu ba-
tzuetan, Baztanen 300 dantzari ate-
ratzen ginen plazara. Iparraldean ere
ibilia naiz, Etxalarren, Igantzin…Sun-
billan afizio handia dago eta helduen
eta haurren taldeak ditut. Aunitz ager-
tzen dira entsaioetara eta finak dira.
Euskal dantza zer egoeran dago?
Jendeak badu dantzarako afizioa?

Orain momentuan arras apala dago.
Baina normala da, dudarik gabe ma-
kurrago dantzatzen da, baina kanta-
tu ere makurrago kantatzen da. Le-
hen igandero dantzatzen zen eta ez
zen deus ere gehiago! Kantuak ere
berdin, bazkaria edo afaria akitu eta
kantatzen hasten ginen. Orai inork ez
daki kantatzen. Denborak aldatu di-
ra eta hori onartu beharra dago.
Ohiko euskal dantzak erakusten di-
tuzu edo dantza modernoagoak ere
emateko prest zaude?
Ni nahiko berezia naiz. Gauza mo-
derno horiek, onak baldin badire, ez
dut problemarik erakusteko. Baina ez
dut ikusten sobera gauza onik! Eus-
kal dantzan bada jende hagitz ona,
kontatuak! Baina ikasten duena, nor-
malean ez da bere maisua bezain
ona. Nik nahiago dut, gutienez has-
teko, betiko dantzak. Euskal dantzei
eta ohiturei buruzko oinarria izan be-
har dugu, nongoak diren… Ni ez na-
go modernizatzearen kontra, badira
gauzak aunitz gustatzen zaizkidanak,
baina gehienetan egiten dena zera
da: betiko pausuak errepikatu, bertze
itxura bat eman eta kitto!

• 25 urte bete dira aurten
Baztango dantzariek beraien
eguna ospatzen dutela. Lehenik
Arizkungo Elkartasuna hasi zen
egun hori antolatzen, Mañoli
Irungarai hildako
taldekidearen omenez. Gero,
Baztango dantzariek segitu
zuten ekitaldiarekin eta
aurten, berriki hildako
Faustino Goñi gogoratu dute.

• Mari Cruz Goñi arizkundarra,
Baztango Dantzariak taldeko
sortzaile, dantzari eta
irakaslea da. Baztanen ez ezik,
inguruko hainbat herritan
ematen ditu dantza klaseak.

«Ez nago euskal dantzak

modernizatzearen kontra, baina

gehienetan betiko pausuak

errepikatu eta itxuraldatzen dira»

EL
KA

RR
IZK

ET
A

EL
KA

RR
IZK

ET
A

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Mari Cruz GOÑI Baztango dantza irakaslea

«Garai batean baino aisa
makurrago dantzatzen da orai»

    



2006/12/21 • 436 zbk. 

ARTXIBOKOA

2005eko irailean, Onbordiko tuneleko argien inaugurazioa egin zen, Bidasoako trenbidean. Cederna eta Turismo sai-
leko ordezkariekin batera, Juan Fermin Mitxelena Lesakako alkatea, Andres Etxenike Bertiz Partzuergoko presiden-
tea eta Deñe Abuin Lesakako zinegotzia ageri dira. Bertze garai batzuk ziren Partzuergoan.
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Aitor AROTZENA
Lesakakoa izan da Partzuergotik

ateratzea erabaki duen lehendabizi-
ko udala. Azaroaren 24ko batzarre-
an hartu zuen erabakia ahobatez eta
heldu den urte hasieran gauzatuko da
irteera. Berako udalak ere aste ho-
netan hartzekoa zuen erabakia eta
Sunbillakoak ere seguruenik bide be-
ra hartuko du, Paco Petrirena zine-
gotziak jakinarazi digunez.

Deñe Abuin, Lesakako Kultura eta
Turismo zinegotziak aipatu digunez,
alde publikoaren eta pribatuaren iriz-
pideak uztartzen ez dute asmatu, eta
ez dugu denendako onura berdina lor-
tu. «Saiatu gara segitzen eta gauza
berriak sortzen, baina agian egitura-
tua dagoen moduarengatik, edo jen-
dea ilusiorik gabe dagoelakoz, ez du

Duela hamalau urte, 1992ko abenduan sortu zen Bertizko
Partzuergo Turistikoa, Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka,
Sunbilla, Urdazubi eta Zugarramurdiko herri eta bailaretako
turismoaren garapena bultzatzeko. Bertan, inguru honetako 18
udal eta 8 elkarte (landa etxeak, hotelak, kanpinak, jatetxeak,
ostatuak, artisauak, merkatariak eta zerbitzuak) biltzen ziren
oraintsu arte. Baina gaur egun, Partzuergoa bidegurutzean
dagoela erraten ahal da. Bera eta Lesakako udalek Partzuergotik
ateratzea erabaki dute, funtzionamendu egokia ez duelakoan eta
bertze zenbait herrik ere bide bera segitzen ahal dute. Elkarte
batzuetan ere ez daude gustora eta bere gisara funtzionatzen
hasiak dira. Honela, Baztan, Bera eta Doneztebeko merkatariek
bakoitzak bere elkartea sortu du. Lesakan ere horretan ari dira
lanean. Abenduaren 14ean ez ohiko batzarra egin zuen Bertizko
Partzuergo Turistikoak, etorkizunerako lan ildoak finkatzeko.

ZENBAIT UDAL ETA ELKARTEK KONTSORTZIOA UTZI DUTE

Bertizko Partzuergo Turistikoaren
etorkizuna bidegurutzean
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funtzionatzen». Halere, Lesakako
Udalak Bertizekin batera lan egi-
nen duela argitu du Deñe Abuinek,
baita Txingudi eta Iparraldearekin
ere.

Lesaka eta Berak Partzuergotik
ateratzeko eman den bertze arra-
zoi bat, jartzen duten dirua ez dela
gero Bortzirietara bueltatzen izan
da. Herri bakoitzak duen bizilagun
kopuruaren arabera ordaintzen dio
Partzuergoari. Beraz, Baztan da
gehien ordaintzen duena eta gero,
Bortzirietako bi herri nagusiak. Aur-
ten Berak 12.000 euro ordaindu di-
tu eta Lesakak 9.000.

IlbeltzarVicente Arotzena, Ber-
tizko Partzuergo Turistikoko presi-
dente orde eta Arantzako alkatea-
ren ustez, aldiz, «Bortzirietatik idu-
ri du Bertizek gehiago egiten due-
la Baztango propaganda, baina ez
da hori. Filme laburrak jartzen dira
Elizondon, jartzen dira Donezteben,
Beran eta Lesakan. Niri ere ez zait
kortoen asuntoa gustatzen, baina
aldeko botu eman nuen, kontsor-
tzio guziari mesede ekartzen ahal
dion neurrian konforme nintzela».
Herri ttikietan ere zerbait egin be-
harko litzatekeela uste du Arotze-
nak: «Adibidez, aurten dantza tal-
de bat ekarri Arantza eta Igantzira;
heldu den urtean Etxalar eta Sun-
billara». 

Ilbeltzaren 10ean berriz ere bil-
tzekoa da Bertizko Partzuergoa eta
orduan zehaztuko da etorkizunean
zein herrik eta zein elkartek segi-
tutuko duten kontsortzioan.

Zergatik hartu duzue
Bertizko Partzuergotik
ateratzeko erabakia?
Gure kasuan, trenbidea-
ren moldatze lana izan da
erabakia hartzeko behar
genuen azken ttantta, gaia
ez baita seriotasunez era-
man. Lesakako Udalak
moldatu zituen Tellegi eta
Onbordiko tunelak, zola
berritu zuen, argiak para-

tu, baina ondotik bertze
deus ez dela egin ikusten
dugu. Denak elkarrekin
egin behar genuela erran
zen, kontsortzioaren bi-
dez, baina ez da deus ain-
tzindu. Halere, itxuraz in-
dar gehiago eginen da
elkarrekin bakoitza be-
re aldetik joanda baino…
Kanpotik, baina lan egi-
nen dugu Bertizekin, bai-
na baita, Iparraldearekin
eta Txingudirekin batera
ere. Gehiago zabaldu be-
har garela argi dugu. Ho-
ri alde batetik, eta gero,
beste aldetik, Lesakak En-
darlatsa eta Onbordi ar-
teko trenbide zatiarekin
segituko du.
Momentu egokia auke-
ratu al duzue Bertiztik
ateratzeko?
Kreditoa ordaindu dugu
eta ez dugu deus zor. Zer-
bait berria egiteko garaia
orain da, jendeak ilusioa
baldin badu hartuko du

bertze kredito bat eta eta-
pa berri bat hasiko da, bai-
na ez dut uste. Partzuer-
goak aitzinera segitzeko
arrazoia burugogortasun
politikoa da. Bertiztik ate-
ratzea ez da izan kapritxo
bat edo haserrealdi bat,
honek horrela ezin du se-
gitu. Eta ez gara gu ho-
rretaz konturatu garen le-
henbizikoak izan. Urtero
kuestionatzen da par-
tzuergoa, baina lau urtez
18 udaletako politikoak
pasatzen dira eta inork ez
du urratsa eman nahi, hu-
rrengoak emanen du erra-
ten dugu. Ez dakit zenbat
diru joan den erreflexio
jardunaldietan, plan es-
trategikoetan, baina hori
gero ez da aurrera era-
maten, ez du deustarako
balio.  Bertizek hagitz ge-
rente onak izan ditu, bai-
na azkenean ilusio galdu
dute eta joaten dira, ezin
dutelako lanik egin.

“Bertizko Partzuergo Turistikoak
burugogorkeria politikoarengatik
eginen du aitzinera”

Deñe ABUIN Lesakako zinegotzia

Partzuergoaren lanarekin
konforme ez eta ateratzea
erabaki dute zenbait udal
eta elkartek… Zer iruditzen
zaizu?
Partzuergoak egiten duen
lana neurtzea zaila da. Nik
kontsortzioari euro bat eman,
eta bueltan bi etorriko zaiz-
kidala uste badut, irizpide
horrekin deskuidatua nago.
Zonaldea bezala pentsatu
behar dugu, Nafarroako Go-
bernura bakarka joaten bal-
din bagara ez gara deus ere.
Zerbait lortu dugu denak el-
karrekin joan garenean, hor
dago karreteren adibidea.

Madrilen trenabidearen gaia-
rekin izan ginenean ere erran
ziguten %100 emanen zi-
gutela, ikusten zutelako es-
kualde osoak bat egiten zue-
lako proiektuarekin, eta gai-
nera Gipuzkoarekin eta Ipa-
rraldearekin elkartzen zela.
Orain hori dena bota behar
baldin badugu!
Kontsortzioak ez duela
funtzionatzen eta proiek-
tuak geldirik daudela ere
aipatu da…
Orain arte Kontsortzioak egin
duen proiekturik handiena
eta onena zona guzirako,
trenbidea, hor dago. Eta nik

hori ez dut utziko, Madrile-
tik ez badute erraten zere-
ginik ez dugula. Gai honen
inguruan gaizki ulertuak ere
izan dira. Sunbillako base-
rritarrei saldu zaie hortik ezin
izanen dutela pasatu eta ho-
ri ez du inork erran. Akaso
ailegatuko da traba batzuk
paratzea, baina ez baserri-
tarrei, haiek beti irekia iza-
nen dute edo irekitzeko mo-
dua. Bertzeek ezin izanen
dugu bide horretan ibili. Zei-
nek erran du baserritarrek
ezin dutela bide horretan ibi-
li?. Bertizko Partzuergoaren
funtzionamenduari buruz,
bakoitzak bere iritzia izanen
du. Orain, ez duela funtzio-
natzen guk nahi dugun be-
zala, hori zer da?. 

“Euro bat ordaindu eta bueltan bi nahi
baditugu, horrela ez goazi inora”

Vicente AROTZENA  Bertizko Partzuergoko presidente ordea
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Euskal irratien
prentsa agiria

Euskal Irratiak Fe-
derazioak (Irulegiko Irra-
tia, Xiberoko Botza, An-
txeta Irratia eta Gure Irra-
tia) bere elkartasuna
adierazi nahi die Gure
Irratiko administrari, la-
guntzaile eta bereziki 9
langileeri, bai eta Uzta-
ritzeko egoitzan erre-
gularki lan egiten zuten
Euskal Irratietako 5eri,
sutearen ondorioz, be-
ren lan tresna ke arte-
an desagertzen ikusi
baitzuten. Antxeta Irra-
tiko egoitza joan den api-
rilaren 16an uholdeek
desegin ondoren, orain,
sute batek kasik erabat
kixkali du Gure Irratia-
ren egoitza berria Uz-
taritzen.

Bi kolpe latz izan di-
ra, bai hunkituak izan di-
ren irratientzat, bainan
ere, Euskal Irratiaken
proiektuarentzat, ondo-
rioak, eguneroko pro-
gramaketan agertzen di-
relarik egun hauetan,
Gure Irratiako ekipak be-
re ekarpenak ezin bai-
titu egin eta Antxeta Irra-
tikoak behin behineko
lokaletan baitira oraino.

Euskararen kontra-
ko bi kolpe azkar, La-
purdin, bere eguneroko
biziraupenerako baitez-
padakoak diren bi tres-
na, uhinetatik desager-
tzen ikusten baititu. Eus-
kara, egoera erabat pre-
karioan bizi den hiz-
kuntza, desagertzearen
mugetan dena, UNES-
COk finkatuaren arabe-
ra, ofizialtasun eza eta
bi belaunalditako fami-
lia transmisioaren haus-
dura dela medio.

Federazioaren gero-
arentzat zinez delikatua
den unean heldu dira bi
kolpe hauek. Federa-
zioak dituen 35 langile-

etatik 9, gazte enple-
guen dispositiboan la-
gunduak baitira eta
2007-2010 epean de-
sagertzekotan, lagun-
tza hauek bururatzen ari
baitira.

Noiz arte iraunen du
euskarak Ipar Euskal
Herrian halako egoera
limitean? Une hauetan
egiten dugun galdera
nagusia da, berritz ere
ezbeharrak hunkitu gai-
tuelarik.

Une zail hauetan, gu-
re entzule eta Euskal
Herri osoko euskaltza-
le guzieri deia zabaldu
nahi diegu Gure Irrati-
ko langileek igorririko
SOS mezu larriarekin
bat egin eta ekonomi-
koki lagundu ditzagun. 

Elkartasun adieraz-
penak agertu dizkiguten
botere publiko desber-
dinak eskertu nahi ditu-
gu ere, espero dugula-
rik, zinez laster irratia-
ren aldeko ekimen kon-
kretuak bilakatuko dire-
la. Gure Irratiko langile-
ek lehenbailehen itzuli
behar dute lanerat, pro-
fesionalak baitira eta lan
horretan, botere publi-
koek, ahal bezain las-
ter bere geroari buruz-
ko segurtasun ekono-
mikoa ekarri behar die-
te.

EUSKAL IRRATIAK.

N-121?
Denak prisaka ga-

biltza egunero, lasterka
lanera, erosketak egi-
tera,  zinera,  hara eta
hona, bañan errepide
honetan ilarak eta istri-
puak daude aunitzetan,
euria egiten duenean
batez ere, errepide "txa-
rra" delako. Horregatik
errepide berri bat egitea
erabaki da, errepide se-
guru eta hobeago bat,

istripuak eta ilarak gu-
ttitzeko. Horregatik ber-
din du zuhaitzak bota-
tzea, mendia zulatzea,
erreka zikintzea, berta-
ko animaliak etxeik ga-
be uztia eta bertze au-
nitz hiltzea. Beharrez-
koa baita errepide hori.
Gure inguruan dauka-
guna,leku hortako eder-
tasuna ikusteko gai ez
dena itsu dago! Bañan
errepide berria behar
dugu! Bañan iritsiko da
egun bat urrun joan ga-
be, lasai eseri nahiko
duzuna paisaiaz eta in-
guruaz gozatzeko, ar-
nasteko eta txorien kan-
tuak aditzeko edo isil-
tasunaz gozatzeko, ba-
ñan orduan guartuko za-
ra leku zoragarri hori
errepide bat egiteko sun-
tsitu dugula. Inguruare-
kiko errespetagarriago-
ak diren  bertze aukera
batzuk kontutan hartu
ez ditugulako. Orduan
beranduegi izanen da. 

Bide horretako solu-
zio bat behar dela argi
ikusten da, bañan ara-
zoa ez  da errepide txa-
rra dela.Kamioi gehiegi
ibiltzen dire bide horre-
tatik eta ilarak sortzen
dituzte eta gure ezine-
gonak eta gure kotxe az-
karrak kamioiak antzin-
tzera eramaten digute.
(…) Tramu txar horiek
moldatzea soluzio bat
izan daiteke, bañan bai-
ta ere erran behar da
aunitzetan gure erruz
izaten direla istripuak,
beroan ondorioz lokar-
tzen garelako edo des-
pistatu egin garelako…
Horregatik konsziente-
ak izan behar gera ko-
txea hartzea arrisku  bat
dela eta gu gidatzeko
moduan ez gaudenean
(logaleagatik adib.) gu-
retzat eta gainontzeko-
entzat arrisku bat gare-
la. Aunitz daukagu ikas-
teko, gero eta kotxe az-

karragoak egiten dituz-
te, zertarako? (…) Ara-
zo honi irtenbidea ema-
teko haiek egindako
ikerketa bañon aunitzez
ere ikerketa sakonagoa
egin behar da. Bañan
betiko moduan joera
errazaren alde jo dugu
ondorioak neurtu gabe.
Gure erosotasunagatik,
gure bizi erritmoagatik
ama lurrari eta gainon-
tzeko  bizidunei erres-
petua galdu diegu.Gu-
re biziak gehiago balio-
ko balu bezala. Guztioi
axola digu gure biziak!

(…) Gure ingurua
gehiago zaindu behar-
ko genuke eta kontutan
euki, eta ez komeni zai-
gulako, errespetua me-
rezi duelako eta berdin
gainontzeko bizidune-
kin. Gure arazoak guk
sortu ditugu eta ez haiek
eta ez naturak ez dute
gure hanka sartzeen-
gatik ondorioak pairatu,
ez jasan behar! Gai-
nontzeko animalietatik
inteligentziak desber-
dintzen omen digu, eta
nik diot zertarako balio
dia jakitea 2+2 lau dire-
la gero ez bagera gai
onarrizkoena, bizia, bi-
zitza errespetatzeko  eta
gure arazoei irtenbide
zentzudunak bilatzeko.
Gauzak ez genituzke
horren erraz hartu be-
harko, gauza guztiak
bere ondorioak dauz-
kate eta erritmo hone-
tan segituz gero mun-
dua errepide zaharrez,
fabrikaz… betetako za-
bortegi bat izanen da eta
gu pozik haurren mo-
duan errepide berriare-
kin, eta aspertzen ga-
renean bertze bat es-
katuko dugu edo UPN-
ek ekarriko digu gabo-
netako! (bere sakelak
betetzeko).

Itziar
33441743L
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«Neretzat haurrekin
poesia lantzea zorion
handi bat da. Beraiekin
haur bilakatzen
naizelakotz, eta
irudimenaren
iturburuetara
hurbiltzen. Haurrek
lantzen dituzte
matematika, esku
lanak, kantuak,
bertsuak, nunbait
neurtuak diren gaiak,
baina damugarri zaut
poesiarentzat ez dutela
tokirik, edo bestenaz,
bakarrik ttikien
eskoletan, amen
bestetako egiten diren
poematxoetan baizik».

Auxtin ZAMORA
Senpereko poeta
Galtzaundi 2006-11-17

«Betizuak urtean hiru-
lau aldiz jausten dira
menditik herrira eta
barazkiak eta setoak
jaten dituzte. Urtero
errepikatzen da.
Honek izan dezakeen
ondorio ekonomikoak
ez nau kezkatzen,
baina betizuen jabeak
azienda hauen
arduradun egitea eta
ihes egiten ez uztea
eskatzen dut, egunen
batean zerbait
serioagoa gertatuko
baita. Ardura
abeltzainena da eta
beraiek moldatu behar
dute egoera». 

Antonio APEZETXEA
Goizuetarra
D.Noticias 2006-11-20

GALTZAUNDI, Tolosaldeko Herri Aldizkaria 2006-11-17

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
Futbola eta kantua bezalako zale-

tasun desberdinak uztartu al dai-
tezke?
Denbora daukezon bitarten bai nos-
ki. Gustokoak dittut ta.

Zer dauka futbolak abesteak ez dau-
kana?
Ekintza eta jarduera físiko haundie.

Eta abesteak futbolak ez duena?
Abestekoan soilik sentitzen den hori.

Egunero-egunero zerbait ikasten
dela esan ohi da, zer erakutsi di-
zu futbolak azken urte hauetan?
Gauzik positiboena taldekideekin lor-
tzen dozon harremana.

Kantuak, horrek ere zerbait iraka-
tsiko zizun ezta? Zer?
Kantuan gauze bera baino egoera
desberdinetan.

Eta batean eta bestean ikasitako
gauza horiek erabilgarriak egin al
zaizkizu eguneroko jardunean?
Dudik gabe. Beti da aberasgarrie jen-
dekin erlazionatzea. 

Ikasten ere bazabiltza. Denbora nahi-
koa izaten al duzu denak egoki au-
rrera eraman ahal izateko?
Lehen esan bezela, denborak agin-
tzen do. Zenbaitetan ezin ailegatuz
ibiltzen ga.

Askotan hiru eginbeharrak batera
egin beharrean aurkituko zara. Ze-
ri ematen diozu garrantzia?
Denek konpromiso maila bat eska-
tzen badute ere, dudik gabe lehe-
nengoa ikasketena da.

Eta garrantzirik gutxiena?
Ez da garrantzi kontua, ardura eta
konpromiso kontua baizik.

Nola ikusten duzu futbolaren etor-
kizuna Leitzan eta inguruan?
Ongi ikusten dot. Gazte ugari dabil
orain futbolen eta ongi gainera.

Eta Asketa abesbatzarena?  
Giro bikainen aitzen gara eta aurre-
ra egingo dugu. Hemendik gazte
gehiagori animatzeko gonbita luza-
tzen diet.     

• 11 GALDERA LABUR •

Jon ARANGOA
Leitzako Aurrerako futbolaria eta Asketa Abesbatzako abeslaria

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA
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Aitor AROTZENA
Abenduaren 24a ar-

te Etxalarko Kultur Etxe-
an ikusgai egonen da
Integrarte erakusketa.
Adimen elbarritasunak
dituzten 26 artistek egin-
dako 78 obra ikus dai-
tezke. Isabel Arbonies,
ANASAPS elkarteko
presidenteak adierazi
zuenez, proiektu hori
montatu dute gizartea-
ri erakusteko adimene-
ko elbarritasuna duten
pertsonen bizia ez dela
bakarrik eritasuna, eta
horren ondoan gauza
batzuk egiteko gai dire-
la. ANASAPS elkartea-
ren barnean dauden
pertsonak gizarteratu
nahi dituzte, artearen
hezkuntza erabiliz eta
estereotipoak bazter ba-
tera utziz.

«AURREIRITZI NAHIZ
ESTIGMAK GAINDITUZ»

Mertxe Mendiburu,
Dizdirako arreta zuze-
neko arduradunak az-
pimarratu nahi izan zue-
nez, erakusketa horre-
kin pertsona hauek di-
tuzten gaitasunak pla-

zaratu nahi izan dituz-
te: «Nafar gizartearen
zatirik handienak eza-
gutzen ez duen bertze
dimentsio bat agertzea
da erakusketa honen
helburu bakarra, au-
rreiritzi nahiz estigma
guztiak gaindituz. Lan
hauen erakusketarekin
jendearen hurbiltasun
gehiago bilatzen dugu».

Etxalarren ez ezik,
Tuteran, Tafallan eta Iru-
ñean egin da erakus-
keta, Nafarroa osoan lan
hauek erakusteko.

ANASAPS-eko de-
legazio guztietan bildu-
tako 130 obretatik 78
ikusgai daude Etxala-
rren. Erakusketa zaba-
lik izanen da astegunez
16:00etatik 19:30era eta

asteburuetan 18:00eta-
tik 20:00etara. 

Elkarteko presiden-
teak jakinarazi zuenez,
heldu den urterako ar-
gazki erakusketa pres-
tatzeko asmoa dute. Be-
re erranetan, adimen
urriko pertsonek argaz-
kiak hartzeko duten mo-
dua hagitz interesgarria
da.

Integrarte erakusketa zabalik da
Etxalarko Kultur Etxean
Adimen elbarritasunak dituzten artistek egindako lanak ikusgai daude

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Ainhoa Arburua, Isabel Arbonies eta Mertxe Mendiburu, ANASAPS elkarte-
ko teknikariek erakusketaren berri eman zuten prentsaurrean.

Altzate, 19•948630786 •BERA

& 948630052•Zalain•BERA
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E R A K U S K E TA
Bereau etxea • LESAKA 

Tel.: 948 637 266 • 607 226 891
Faxa: 948 637 511

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

Haur, gazte
eta helduei
zuzendutako
lehiaketak
antolatu dira
Baztanen
ttipi-ttapa

Baztango euskal-
gintzak 6 eta 17 urte
artekoendako bertso
paper eta ipuinen
lehiaketa eta 18 urtez
goitikoendako gutun
eta esaldi lehiaketak
antolatu ditu. Lanak
urtarrilaren 30a baino
lehen igorri beharko
dira Baztandarren Bil-
tzarra elkartera (22
posta kutxa, Elizon-
do). 

Bertso paper eta
ipuinen lehiaketa hiru
mailatan banatu da,
adinaren arabera: 6-
11 urte artekoak; 12-
14 urte artekoak eta
15-17 urtekoak. Adi-
naren arabera, lanen
luzera aldatuko bada
ere, denek gai librea
izanen dute. Lehen-
biziko bi saridunek li-
buruz eta CDz osatu-
tako lotea irabaziko
dute. Gutun eta esal-
di lehiaketako irabaz-
leek berriz, bi pertso-
nendako afaria esku-
ratuko dute.

KULTURA



Amaia eta Ainhoa
Abenduaren 13an

Gure Txokoa Elkarteak
eta Toki Ona Institutu-
ko Guraso Elkarteak
egindako bilkuran, gaz-
tetxoentzako (gehienez
17 urtekoak) elkarteko
zonalde bat irekitzeko
asmoa agertu dute. Egu-
berrietarako irekitzeko
intentzioa badute eta da-
goeneko gazte batzuk
izena eman dute. Orain-
dik izena emateko epea
zabalik da eta interesa-
tuek Jamoteneako pos-
tontzian bere datuak utzi
beharko dituzte: izen-
abizenak eta telefono
zenbaki bat. 

Udaletxea
berritzeko
dirulaguntza

Nafarroako Azpiegi-
tura Planetik bi aldiz la-
guntza ukatu ondotik,
udaletxea moldatzeko
Nafarroako Gobernuak
280.000 euroko lagun-
tza eman du. Herriko
Etxea berritzeko lanak
597.466,72 eurotan ate-
ra dira lehiaketara. Di-
ru horrekin lanen le-
henbiziko fasea eginen

da: sotoan, beheko eta
lehenbiziko solairuetan
eginen dira lanak. La-
nak egiteko lehiaketara
aurkeztu nahi duenak
2006ko abenduaren
27ra bitarteko epea du
dokumentazioa udal bu-
legoetan aurkezteko. 

Eguberrietako
ekitaldiak

Eguberriak iritsi dira
eta ohiko ekitaldiak an-
tolatu dira. Horrela,
abenduaren 24ean
Olentzero Eguna ospa-
tuko da eta 15:30etik au-
rrera ikastetxetako hau-
rrak karrikaz karrika ibi-
liko dira kantari. Ondo-
ren, 17:00etan, Hator
Hator eta Olentzero
abesteko, Berako Pla-
zan elkartuko dira de-
nak. Eguraldi txarra ba-
da Eztegara Pilotale-
kuan kantatuko dute.
Helduak ere, Gure Txo-
koan elkartuko dira, pla-
zan abestuko dute eta
ondoren herriko karri-
katan barna ibiliko dira.
Urte zahar egunean ere
izanen da ekitaldirik.
Arratsaldeko 15:00eta-
tik aurrera, haurrek Glin-

Glan abestuz goxokiak
eta dirua bilduko dute
arratsaldean eta hel-
duak 18:00etan hasiko
dira Diostesalbea kan-
tatzen. Urtarrilaren 5ean
Erregeak etorriko dira
Berara. Berrikuntza be-
zala, Larun Haitzpe Mer-
katarien Elkarteak an-
tolatutako ekitaldiak ai-
patzekoak dira. Alde ba-
tetik, abenduaren 26tik
30era bitartean Egube-
rrietako Parkea zabal-
duko dute Altzateko
fronto ian.  Egunero
11:30etik 13:30era eta
15:00etatik 19:00etara
puzgarriak, haurrentza-
ko tailerrak eta bertze
hainbat gauza izanen
dira. Sarrerak eguneko
3 euro kostako dira eta
bortz egunetarako ero-
siz gero, 10 euro or-

daindu beharko dira.
Bertzetik, haurrentzako
zinema antolatu dute
abenduaren 27rako.
«Kiriku eta basapiztiak»
filma emanen dute Kul-
tur Etxean 18:00etan.
Sarrerak 2 euroren tru-
ke eskuratu daitezke eta
Eguberrietako Parkeko
pasearekin doan ikus-
teko aukera izanen du-
te haurrek.

Antzerkia
Uxane Zentroak eta

Antzerki eta Eskola El-
karteak antolatuta, Uxa-
ne Zentruko ikasleek
aurten ere antzerki ikus-
kizun berezia antolatu
dute. Abenduaren 23an,
Kultur Etxean «Andan-
do según se anda» an-
tzezlana eskainiko du-
te. 

Dantza jaialdia
eta erakusketa

Gure Txokoa dantza
taldeak dantza jaialdia
eta argazki erakusketa-
ren inaugurazioa eginen
ditu abenduaren 23an.
Argazki erakusketaren
inaugurazioa Jamo-
tenean izanen da 18:00-
e tan  e ta  ondo t i k ,
18:30ak aldera Larrain
dantza eta dantza herri-
koiak eskainiko dituzte. 

Gabon Kopa
futbito
txapelketa

Urtero bezala, aur-
ten ere areto futboleko
Gabon Kopa jokatzen
ari da kiroldegian. Aben-
duaren 18an hasi zen
eta 29ra bitartean luza-
tuko da. Partidak iluna-
barretan jokatzen dira.

herriz herri
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Gaztetxoei ateak
irekitzeko asmoa du
Gure Txokoa
elkarteak 
Udaletxea moldatzeko 280.000
euro eman du Gobernuak

BERA

ARGAZKIA: JON ALTZUGUREN

Mikel Zelaieta Mister Navarra izendatu dute
Abenduaren 10ean Barañainen egindako lehiaketan Mikel Zelaieta, 25 ur-
teko beratarra, 2006. urteko “Mister Navarra” izendatu zuten. Lehiaketa-
ra 70 lagun aurkeztu ziren eta 35 partehartzaile inguru baztertu zituzten.
Gala ikusteko 700 lagun bildu ziren eta arropa informalarekin, bainujan-
tziarekin eta gaueko arroparekin desfilatu zuten partehartzaileek. Mike-
lek, 500 euroko balioa duten foto-depilazio saioak irabazi zituen. 



Aitor AROTZENA
«Itzalaren gainetik,

Arranoa hegan» izen-
buruarekin,  Arrano el-
kartearekin elkartasun
eguna antolatu da aben-
duaren 30erako. Goi-
zeko 10etan diana iza-
nen da. 11:00etatik
13:00etara haurrentza-
ko antzerki tailerra eta
bertso tailerra izanen di-
ra. 13:00etan bertso po-
teoa eginen da eta
14:30ean bazkaria. 

Bazkariaren prezioa
10 eurokoa da eta ize-
na eman beharko da
Arrano ostatuan.  Baz-
kariaren ondotik mus
txapelketa jokatuko da
eta Sanferminak 78 eta
Ezkabako ihesaldia bi-
deoak eskainiko dira.
Ilunabarrean pintxo das-
taketa izanen da. Aipa-
tzekoa da egun osoan
ikusgai izanen dela kar-
tel erakusketa eta Eus-
kal Herriko pertsonaien
erakusketa.

Eguberrietako
ospakizunak

Urtero bezala, aben-
duaren 24ean, eguer-
dian, jaiotza eta olen-
tzero lehiaketa eginen
dira plazan. Baina ez da
eguberriekin lotutako
ekitaldi bakarra. Musi-

kariek ere bere lana era-
kutsi nahizik kontzer-
tuak eskainiko dituzte:
21ean Musika eskolak
eskainiko du pleno are-
toan 17:30ean; 22an
akordeolari, trikitilari eta
txistularien txanda iza-
nen da 20:00etan leku
berean eta 23an, Musi-
ka banda eta Abesba-
tzak eskainiko dute kon-
tzertua 20:00etan eli-
zan. Bertzalde, aben-
duaren 22an Txan Ma-
goak ere bere emanal-
diak eskainiko ditu,
17:00etan eskolako gim-
nasioan eta 22:00etan
Kasinoan.

A ipatu ,  azken ik ,
abenduaren 26tik urta-
rrilaren 5era Txiki Park
izanen dela Iraingo pi-
lotalekuan, 16:00etatik
20:00etara.

Bertso bazkaria
Arrano
elkartean

Abenduaren 23an,
Arrano elkartean ber-
tso-bazkaria antolatu du
Bortziritako bertso es-
kolak, 13:30ean. Jon
Maia eta Amets Arza-
llus arituko dira, Josu
Goikoetxea tramagilea-
ren erranetara. Izen
ematea, Arrano elkar-
tean bertan edo 618

963011 zenbakira dei-
tuz egin behar da.

Iker Tainta,
Mister Simpatia
Urriaren 21ean, Mister

Lur izendatu zuten Iker
Tainta Elizondoko Lur
dantzalekuan. Horrek,
abenduaren 10ean Ba-
rañainen egin zen Miss
eta Mister Navarra jaial-

dian parte hartzeko es-
kubidea eman zion. Sa-
ri nagusia eskuratu ez
bazuen ere, Mister Sim-
patia saria eskuratu
zuen Taintak.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Arrano elkartearekin
elkartasun eguna
antolatu da
Abenduaren 30ean eginen da eta
hainbat ekitaldi izanen dira

Udal
igerilekuak
badu bere
logotipoa
Udalak deialdia egin
zuen igerileku estali-
ko logotipoa aukera-
t zeko .  A za r oar en
24ean akautu zen epea
eta guzira 27 lan aur-
keztu dira. Horien ar-
tean, Asier Pérez-Kar-
kamok egindako lo-
gotipoa izan da ira-
bazlea. 300 euro eta
urte baterako bonoa
irabazi du. Logotipoa
udalaren web orrian
ere argitaratu da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu zuten
abenduaren 3an Tantirumairu ikastolan
Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen zela eta, aben-
duaren 1ean Tantirumairu ikastolako haurrek esketxak eskaini zituzten
bildutako guraso eta lagunen aitzinean. Talde bakoitzak bere eran mol-
datu zituen, antzerki, hip-hop eta dance gisara, baina denek euskararen
erabilerari buruzko mezu batekin. Erakustaldia bukatzeko, egunaren hel-
buruarekin bat egiten duen Euskal Herrian euskaraz kantatu zuten ikas-
leek irakasle eta gurasoekin batera.

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Azaroan hasi ziren

Udaletxean Mankomu-
nitatearen bulego berrie-
tarako obrak. Orain ar-
te Hiri-hondakinen Man-
komunitatea eta Gizar-
te Zerbitzua Mitxelarre-
neko lehenbiziko solai-
ruan zeuden, baina le-
kua ttiki gelditu zaie. Ho-
netaz gain, bigarren so-
lairuko udal bulegoeta-
ra igotzeko igogailua jar-
tzea erabaki zen. Bi gau-
za hauek kontuan har-
tuta, Udaletxeak Man-
komunitateari dagoz-
kien bulegoak ganba-
rara igotzea erabaki du
eta igogailua jartzea.
Mankomunitateentzako
7 gela izanen dira, bai
langileentzako bulego-
ak, bai eta bilerak egi-
teko gela handiago bat
ere. Igogailua eraikin
osoarentzat baliagarria
izanen da, hau da, uda-
letxeko bulegoentzako
eta mankomunitateeta-
rako. Obra osoaren au-
rrekontua 162.990 eu-
rokoa da, eta Nafarroa-
ko Gobernutik 83.929
euroko dirulaguntza es-

kuratu da. Obra hauek
otsailerako akabatuak
egotea espero da.

80 urtekoei
omenaldia

Urtero bezala, joan
den abenduaren 3an
aurten 80 urte bete di-
tuztenak omendu zituz-
ten Larraburua elkarte-
an. Lau lagun izan ziren
aurten: Buxungo Maria
Isabel Perugorria, Arri-

neko Bordako Pakita
Arretxea, Iruineko Bor-
dako Martin Indaburu
eta Anai Etxeko Maria
Zubieta. Elkarteko oroi-
garria eman zitzaien
guztiei eta bazkaria izan
zuten ondotik gonbida-
tu eta elkarteko kidee-
kin batera. Guztira 60
lagun bildu ziren eta,
erran digutenez, besta
giroak eta umore onak
ez zuen hutsik egin.

Mus eta Partxis
txapelketak

Datozen asteetan
akabatuko dituzte La-
rraburuko kideek aur-
tengo Mus eta Partxis
txapelketako partidak.
Finalistak erabakitzen
direnean, urteberri egu-
nean jokatuko dira bai
mus eta bai partxiseko
azken saioak eta Erre-
ge egunean eginen du-
te sari-banaketa.

Urteroko
ekitaldiak
Eguberrietan

Aldaketa handirik ga-
be heldu dira aurten ere
Eguberriak. Urteroko
ohitura segituz, Olen-
tzero etorriko da aben-
duaren 24ean. Ilunaba-
rreko mezaren ondotik,
kalejira eginen da  txis-
tulari, trikitilari eta hain-
bat herritarrekin. Olen-
tzeroren irudiak kalez
kale ibiliko dira eta on-
dotik, luntxa emanen
zaie bildutako guztiei.
Lerro hauen bidez he-
rritarrak guztiak anima-
tzen ditugu baserritarrez
jantzita joan daitezen.

Kontzentrazio
urteko azken
egunean

“Euskal  Presoak
Euskal Herrira” lema-
pean, kontzentrazio isi-
la eginen da Herriko
Etxeko arkupean heldu
den abenduaren 31an.
Urtero bezala, Egube-
rriak gure artean pasa-
tu ezin dituztenak oroi-
tuko dituzte hainbat he-
rritarrek.

Udaletxeko ganbaran Mankomunitateko
bulegoak egiten ari dituzte
80 urte bete dituztenak omendu zituen Larraburua elkarteak abenduaren 3an

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA
Mankomunitateentzako zazpi gela eginen dira Herriko Etxeko ganbaran.

ETXALAR

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin



Nerea ALTZURI
Eguberriak gainean

ditugu. Egun seinala-
tuak izanagatik ere, ba-
tzuentzat berexiak, eta
bertzeentzat ohikoak
izaten dira. Neguarekin
batera, ordea, Olentze-
ro menditik herrira jaus-
ten da eta opariak, ika-
tza… denetatik ekartzen
du herritarrentzat bere
morrale edo zaku han-
dian. Guzia prestatzen
ari dira berari harrera
egiteko hilaren 24rako.
Bertze hainbat herrie-
tan bezala, olentzeroak
eta kantuak guzien aho-
tan ditugu. Olentzeroak
honezgero eginak iza-
nen dira, eta kantuak

entsaiatzen ari dira. Aur-
ten eskolan olentzero
bakarra prestatuko du-
te eta Ekaitza elkarteak
ere bertze bat ateratze-
ko asmoa du. Heldu den
igandean, 16:00etara-
ko hitzordua jarria da-
go. Tradiziozko arropak
jauntzi, zintzurra ordura-
ko zaindu eta findu eta
ohiko kalejira eginen da
herrian barna, olentze-
roak bizkarrean hartu
eta kantuan.

Ondotik, Zahar Txo-
kon berendua izanen da
Guraso Elkarteak pres-
tatua. Biharamonean,
abenduaren 25ean,
eguerdian, haurrentza-
ko jokuak izanen dira

plazan, hauek ere Gu-
raso Elkarteak antola-
tuta. Olentzeroak hartu-
ta kantatu eta, beti be-
zala, erre eginen dira.
Olentzeroak sugarretan
dauden bitartean, korro-
an kalejira dantzatuko
dute partehartzaileek.

Ekaitza
elkarteko
berriak
Lehen aipatu moduan,

Ekaitza elkarteak  olen-
tzeroa ateratzeko in-
tentzioa du. Bertzalde,
Eguberrietako ohiko eki-
men honetaz gainera,
hilabete honetan bertze
kultur eta kirol ekintza
batzuk antolatu ditu el-
karteak. Joan den la-
runbatean, opil edo ta-
lo jatea egin zen Ekai-
t zan .  Abendua ren
30ean, larunbatean,
‘Tximista’ futbito txa-

pelketa jokatuko da fron-
toian. Herritarren arte-
ko futbito partidak joka-
tuko dira eta txapelke-
ta larunbat arratsalde-
an bertan akautuko da.
Parte hartu nahi duten
taldeek izena abendua-
ren 23a arte eman de-
zakete, Aitor edo Gaiz-
kari hotseginez. Txa-
pelketari bukaera ezin-
hobea emateko, afaria
eginen da elkartean.
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Abenduaren 30ean
‘Tximista’ futbito
txapelketa antolatu
du Ekaitza elkarteak
Hilaren 23a arte jokalari taldeek
izena eman beharko dute

Argazkiak: Oskar TXOPERENA
Herriko gaztetxoak nonahi, eskualdean nahiz zonaldetik kanpoko pilota txa-
pelketetan parte hartzen ari dira. Eskualdean, Bortzirietako banakako txa-
pelketan ari dira orain. Binakako txapelketan, berriz, finalak azaroaren 26an
jokatu ziren. Herritik ere izan zen ordezkaririk Beran. Kadetetan (argazkian)
Jon Jorajuria eta Unai Iparragirrek jokatu zuten finala eta Alebin B mailan,
Jon Mazizior Gure Txokoako Pinatxorekin aritu zen. Partidak galdu baldin
bazituzten ere, azkenean denak lan bikaina egin dute.

IGANTZIko
HERRIKO ETXEA

XEHETASUN AZTERLANAREN  
HASIERAKO ONESPENA 

Igantziko Udaleko alkate udalburuak, 2006ko abenduaren
5eko 113/006 ebazpenaren bitartez, ebatzi zuen hasiera
batez onartzea 1. poligonoko 19. lur zatian biltegi bat egi-
teko (sukaldea eta biltegi izateko eranskin bat) xehetasun
azterlana ( 2006ko urriaren 10ean bisatua Euskal Herri-
koArkitektoen Elkargo Ofizialean) Gurutze Iribarren Ma-
dariagak andreak sustatua. 

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko aben-
duaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 74. eta 76. artikuluan
ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da
hogei egunez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofiziale-
an agertu eta biharamunetik hasita, azter dadin eta bidez-
ko alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko aldian inork
ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsi-
ko da, bidezko bada. 

Igantzin, 2006ko abenduaren 5ean. 
Alkatea, Jesús María Begino Garro. 

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARANTZA
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Giro ederrean
joan dira aurten
ere Kultur Egunak
Aurkeztutako 13 plateren artean
Dani Taberna gazteak irabazi
zuen patata-tortilla lehiaketa

ttipi-ttapa
Abenduaren 7tik 9ra

Kultur Egunak ospatu
ziren Igantzin. Hirigin-
tza ereduari buruzko
mahaingurua aski inte-
resgarria egin zuten Bil-
tokin ortzegunean. Ha-
lere, ortzirala izan zen
Kultur Egunetako egun
nagusia. «Igantziarrak
atzerrian» erakusketa
ikusgai izan zen Zahar
Etxean. Bertan bildu zi-
tuzten atzerrian ibilita-
ko hainbat igantziarrek
utzitako argazki eta tres-
nak. Denbora berean,
Biltokin patata-tortilla
txapelketako epaileek
aurkeztu ziren 13 pla-

terak dastatzen hasi zi-
ren. Epaimahaia Blan-
ka Matxikotek, Pedro Al-
dabek, Kontxita Vicen-
tek eta Karmen Hitak
osatu dute aurten. Tor-
tilla-egileei dagokienez,
Janire Loinaz, Maria
Yanci, Unai Canabal,
Ana Sirera eta Irati Ar-
belaitzek osatutako tal-
deak bi tortilla aurkeztu
zituzten. Olaia Matxiko-
te eta Naroa Loinazek,
Ainhoa Antxordoki, Da-
ni Taberna, Rafa Za-
morano, Begoña Marti-
nez, Justa Sein, Jose-
txo Arburua, Maiana eta
Itziar, Mari Sol Dorron-
soro, Amaia Sein eta

Stefane Renaud-ek ba-
na aurkeztu zuten. Ho-
rien artean, txapela Da-

ni Taberna gaztearen-
tzat izan zen, bigarren
postua Stefane Renaud-

entzat eta hirugarren
postua Amaia Seinen-
tzat.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herri kirol taldea Migel Angel Etxarteren oroimenez
egindako oroitarrian
Argazkian Igantziko herri kirol taldea ageri da, herri kirola gehien bultza-
tu duenaren oroimenez, Migel Angel Etxarte «Kaxot» zenaren oroimenez
jarritako oroitarrian. Azken urteetan bezala, aurten ere emaitza onak es-
kuratu dituzte. Patxi Irazoki Euskal Herriko txapeldun izan da koxkor bil-
tzen. Behobia-Donostia lasterketan bikain ibili zen eta 12.000 lagunen ar-
tean lehendabiziko 40en artean sartu zen, 1:08ko denborarekin. Bertze
partaideen emaitzak ere onak izan dira: sokatiran txapeldun, Nafarroako
lasto eta ingude txapeldunak, Nafarroa ordezkatuz taldeko hiru kidek Eus-
kal Herriko 7 lurraldeen txapelketa irabazi zuten hirugarren urtez segi-
dan. Nafarroako konbinadari dagokionez, bi zatitan banatua dago eta ba-
tean laugarren izan baziren ere, bigarrenean txapeldunak izan ziren. Ar-
gazkian, herri kirol taldekoak aurten lortutako zapel eta kopekin ageri di-
ra. Aipatzekoa da aurten herriko haurrek Nafarroako konbinada txapel-
ketan parte hartu dutela. Laguntzaileen aldetik, Igantziko Biltoki, Igantzi-
ko Udala eta Lesakako Txakainlo aterpetxearen laguntza izan dute.

IGANTZI
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Jaione OTXANDORENA
Eguberriak gainean

daudela eta, dagoene-
ko hasiak dira egun ho-
rietan egingo diren eki-
taldien prestakuntzak.
Joan den ostiralean ha-
si zituzten olentzerora-
ko entsaioak eta ostiral
honetan ere entsaioa
izanen da, beheko es-
kolan 17:00etan. Igan-
dean, abenduak 24an,
beheko eskolatik hasi-
ko da olentzeroren ibi-
l a l d i a ,  egue rd i ko
14:30ean. Ibilaldia bu-
katu ondoren, ulibeltzak
elkartean berendua iza-
nen da.

GAZTEEN ESKEA
Bestalde, abenduak

25an, herriko mutil gaz-
teak Itturburu ostatuan
bilduko dira 17:00etan
herrian barna ‘eskean’
ibiltzeko. Aurten, berri-

kuntza bezela, antor-
txekin atera nahi dute
gazteek eta Arkaitz Min-
degia trikitilaria izanen
dute lagun. Herriko ibi-
laldia bukatu ondoren,

Itturburu ostatuan afal-
duko dute,  gauean ba-
serriz baserri eskean ari-
tzeko indarrak hartze-
ko. Goizalderarte luza-
tuko da eskea, nahiz eta

argazkian garbi ageri
den bezela, ateratzen
diren gazte guztiak ez
dute azken baserrira iri-
tsi arte irauten. Egun ho-
netan gazteekin eske-

an atera nahi duenak,
Itturburu ostatuan da-
goen zerrendan eman
beharko du izena.

ERREGE KABALGATA
Eguberrietako azken

ekitaldietako bat, erre-
ge kabalgata izanen da.
Urtarrilaren 5ean, arra-
tsaldeko mezaren on-
doren iritsiko dira Mel-
txor, Gaspar eta Balta-
sar eliz atarira, beren la-
guntzaileekin eta hur-
biltzen diren haur guziei
opar iak  banatzeko
prest. Eliz atarian Jaio-
tza ere izanen da. An-
tolatzaileek jakinarazi
dutenez, jaiotzaren on-
doan egoteko artzaitxo-
ak behar dira, eta nahi
duenak ere, bildotsaren
bat, oiloren bat, arraul-
tzez beteriko saskiak…
ekar ditzake, jaiotza do-
tore dotore jartzeko. 

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA
Eskean ibilitako azken  bi etxeetako  atarian ateratako argazkia, Lizartxo eta
Itzulbidea etxeetan: Aitor Agirre, Imanol Apeztegia, Unai Bertiz, Jabier Iba-
rra, Xabier Petrirena, Arkaitz Mindegia, Joseba Apeztegia eta Mikel Arrieta. 

Eguberrietako ekitaldi ugarietarako
prestakuntzak hasiak dira dagoeneko
Eguberri arratsaldean eskean antortxekin atera nahi dute aurten gazteek 

SUNBILLA
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ttipi-ttapa
Azaroaren 25ean

egin zuen Gazte Bu-
rrunba elkrteak urteko
batzar orokorra, iazko
balantzea egin eta etor-
kizuneko eginbeharrak
aipatzeko. Gai nagu-
sietako bat, elkartean
Malerrekakoak ez diren
pertsonak onartu ala ez
izan zen. Bozkatu on-
dotik, kanpoko kideak
onartzeko estatutuak al-
datzea erabaki zuten.

Urtean antolatu di-
tuzten ekitaldien balan-
tzea egin eta gero, diru
kontuak izan zituzten ai-
pagai. Jakinarazi zute-

nez, ekonomikoki urte
hasieran baina hobe-
kiago daude, batez ere
Doneztebeko bestetan
paratutako txoznari eta
Nafarroako Kutxak era-
maten duen «Zuk hau-
tatu, zuk erabaki» kan-
painan Gazte Burrun-
bako 2007ko programak
bildu dituen botoei es-
ker izandako dirulagun-
tzarengatik. Urteko egi-
taraua osatzeko eta ho-
betzeko helburuarekin
egin daitezken gauzen
artean, antzerkia pres-
tatzearena izan zen
arrakasta gehien izan
zuena. Hori dela eta, zu-

zendari baten lagun-
tzarekin, 2007an an-
tzeslana prestatzeko as-
moa dute elkarteko ki-
deek. 

Batzarraren bukae-
an, Jokin Apezetxeak
elkarteko presidente
kargua utziko zuela ja-
kinarazi zuen. Bere us-
tez urte ona izan da eta
azpimarratu nahi izan
zituen Erreka elkartea-
rekin antolatutako eki-
taldiak, The Bond Scot
Band taldearen kon-
tzertua eta lehendabizi-
koz bestak elkarlanean
antolatu dituztela udala
eta herriko ostatuekin.

Malerrekatik
kanpoko kideak
onartuko ditu
Gazte Burrunbak
Jokin Apezetxeak presidente
kargua utziko du urte bukaeran

UTZITAKO ARGAZKIA

Abenduaren 9an lepo bete zen Arantzoko, Gazte Burrunba elkarteak anto-
latutako bertso-afarian. 80 bat lagunek, gehienak gazteak, ederki afaldu on-
dotik, Sustrai Colina eta Jexux Mari Irazuren bertsoak aditu zituzten.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Santa Luzia egunean Urrezko Titarea eman zion
Udalak Angeles Buenetxeari. Jostunen egunean,
meza ondotik hartu zuen saria eta eskulangileen
lanak ikusteko eta erosteko aukera ere izan zen.
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ttipi-ttapa
Bi hilabetez beheiti

egin ondotik, langabe-
ziak berriz ere goiti egin
du gure eskualdean aza-
roan. Doneztebeko en-
plegu bulegoan, urri bu-
kaeran 561 lagunek ize-
na emana zuten eta hi-
labete beranduago
609k, 48 gehiago.

Langabeziaren igo-
era emakumeek soma-
tu dute batez ere. 25 ur-
te baino guttiago dituz-
tenetan 6 emakume
gehitu dira zerrendara,
eta 25 urtez goitikoetan
bertze 35. Gizonezkoe-
tan ez da hain igoera
handirik izan. 25 urtez
beheitikoetan 6 lagun
gehiago apuntatu dira
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan eta 25 urte
baino gehiagokoen ar-
tean, bakarra.

Sekulan lanik egin ez
duten pertsonez apar-
te, bertze sail guzietan
goiti egin du langabe-
ziak, baina batez ere
zerbitzuen arloan. Aza-
ro hasieran 328 ziren ar-
lo horretan lan bila ze-
biltzanak eta hilabete
beranduago bertze 50
gehiago. Industrian, ne-
kazaritzan eta eraikun-
tzan gorakada ttikia izan
da. Lehenean 3 lagun
gehitu dira zerrendan
eta bertze bietan lagun
bana. Arloz arlo, azaro
bukaeran 8 ziren lan-
gabezian, industrian
157, eraikuntzan 46 eta
zerbitzuetan 378. Aipa-
tu bezala, sekulan lanik
egin ez duten saila da
behera egin duen ba-
karra, 27 lagunetik 20ra
jautsi baita langabetu
kopurua.

Langabeziak gorakada
nabarmena izan du azaroan
Batez ere emakumeek somatu dute igoera

LANA

ARTXIBOKOA

Gehien bat emakumeek
somatu dute langabezia-
ren igoera, urrian baino
41 langabetu gehiago
baitzeuden azaro honda-
rrean.
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Eluseder industrialdeko lanak
Sukia enpresak egingo ditu
Juana Mari SAIZAR

Eluseder industrial-
deko proiektuaren su-
basta egin ondoren, Su-
kia enpresak baldintza
hoberenak eskaini ditu
eta bera izango da lu-
rraren truke obra guztia
egingo duena. Beraz,
udalak ez du inolako
gasturik izango eta
60.000 metro koadrotik
%1 udalarentzako gera-
tzen da. Honetaz apar-
te, 500.000 euroko su-

bentzioa espero da He-
rrilan eta Industria de-
partamentutik. Beran-
duago etorriko dira lan-
tokien lizentziak eta bes-
te. Ez da ohikoa truke
hau eta denbora asko
pasa dute Nafarroako
Gobernuarekin akordio
batera ailegatzeko.

Pista moldatzea
Abelzantza departa-

mentutik diru laguntza
lortu du udalak 5 pista

konpontzeko: Filipebor-
da, Hiruñegi, Belaku,
Eguarrea eta Erlatxe bi-
dea. Azken honetan me-
tro bat zabaldu behar
dute bidea Semerotik
hasi eta Azpikutxearai-
no .  Honen  kos toa
94.000 eurokoa da eta
%80a subentzionatua
izango da. 

Elizako teilatua
Elizako teilatua nahi-

ko egoera txarrean da-

go baina orain nabar-
mendu da eliza barre-
nean pareta puskak
erortzen ari direla. Due-
la 27 urte teilatua eta

bobeda edo ganga berri-
tu ziren, ganga erori egin
baitzen. Baina paretak
berritu beharrean pin-
tatu bakarrik egin ziren.

Esteban AROTZENA
Urteak igaro dira uda-

laren deialdiari  eran-
tzun paregabea ema-
nez larrialdietarako bo-
londres taldea herrian
osatu zenetik. Taldeki-
de askok A.T.A. (Asis-
tente Técnico de Am-
bulancia) ikastaroa egin
zuten, baita ederki hor-
nitutako anbulantzia
ekarri ere herrira, Nafa-
rroako Gobernuak eta
udalaren artean erosi-
ta. Urteak igaro ahale-
an, eta hainbat arrazoi
medio, jendez murriztu
egin da ATA talde hori,
eta horren ondorioz, zer-
bitzuan hutsuneak ema-
ten dira, ez baita egun

eta ordu guztiak bete-
tzeko hainbeste jende
taldean. Beraz, bolon-
dresak behar omen di-
ra herriari behar duen
bezalako zerbitzua es-
kaintzekotan. Informa-
zioa nahiko luketenek
edo, besterik gabe, ize-
na eman nahi dutenek,
bulego orduetan udale-
txera joan beharko du-
te. 

Koruaren
aurkezpena

Entseiuak hasi eta bi
hilabeteren burura kan-
tatuko du herritarren au-
rrean 40 lagun inguruk
osatzen duten koruak.
Larunbat  honetan ,

abenduak 23, izanen da
aurkezpena Ganbaran,
arratsaldeko 20:00etan
hasiko den emanaldia-
rekin. Goizuetakoaren
ondoren, Ereñozuko
Ozenki abesbatzak kan-
tatuko du. 

Udaran bueltan kul-
tur taldeak luzatutako
deialdiak inork uste ez
bezalako erantzuna ja-
so zuen, ia 50 lagun el-
kartu baitziren korukide
izan asmoz. Asteak iga-
ro ahalean kopuru hori

zertxobait jeitsi egin da,
baina hala ere, hasie-
ran aipatu bezala, 40 la-
gun elkartzen dira, ba-
taz beste, astean behin
edo bitan Igaratza Ape-
zetxearen zuzendari-
tzapean. AIpagarria, bai-
ta ere, Imanol Kamio
Ozenkiko zuzendaria
ematen ari den lagun-
tza.

Neguko
landaketak
Bertako haritza, urkia,

Douglas izeia, sequoya
pinua, gerezia, zedroa,
astigarra eta lizarra lan-
darez berrituko ditu ne-
gu honetan udalak Gain-
tzingo 20 Hektarea eta
Usurbideko Harriko bes-
te 20. 

Landaketa hauen au-
rrekontua 121.500 eu-
rokoa da, %65a Nafa-
rroako Gobernuak su-
bentzionatuko duelarik.
Irungo Jose Antonio Agi-
nagalderen enpresak
eginen du lana.

Larrialdietarako
Anbulantzia Laguntzaile
talderako bolondresak
behar dira herrian
Koruak larunbatean eginen du
jendaurreko aurkezpena

GOIZUETA

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Nekez lortu duen, Goizian argi hastian, Izarrak irtetzen du eta Olentzero kan-
tatuz aurkeztuko du bere burua koruak larunbat honetan.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Sukia enpresak lurraren truke egingo ditu Eluse-
der industrialdeko lanak.

ARESO
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Joseba URKIOLA
Azaroaren 23an  urak

protagonismo handia
hartu zuen Leitzan. Egu-
na argitzerako lehengo
gasolindegian eta ho-
nen alboan dauden Tola-
txenea, Orain Elkartea
eta Nafarroako Aurrez-
ki Kutxaren azpikalde-
an dagoen garajea urez
gainezka baitzeuden. 

Arazoaren erdigunea
errotonda alboko gaso-
lindegi zaharraren gu-
nea izan zen eta bertan
eman ziren eszenarik
nabarmen eta gogoan-
garrienak.

Urak eragin zezake-
en arazoa egoki bide-
ratze aldera, suhiltzai-
leak goizaldeko 3:00ak
aldera hasi ziren lane-
an. Hauen ondotik erai-

kuntza enpresa bateko
eskabadora batek eta
udaletxeko langileak ere
etengabe jardun zuten
lanean. 

Ustekabeko gertakari
honen ondorio moduan,
ura gonbidatu berezi
izan zuten eraikinek
nahikoa kalte jasan di-
tuzte. Gasolindegi za-
harra aurkitzen zen gu-
nean ere, urak utzitako
aztarnak egun asko eta
askotan nahikoa na-
barmenak izan dira he-
rritarrentzat.

Urak sortutako on-
dorio hauei konponbide
bat emate aldera, uda-
la kaltetuak izan dire-
nekin hartuemanetan
ibili da eta jada gehie-
nek beren inbentarioa
osatuxea daukate edu-

kitako kalteen ordaina
berreskuratzeko. Ga-
solindegi zaharraren gu-
nean berriz, berritze la-
nak hilaren 11n haste-
koak ziren eta badirudi
egun gutxiren buruan
dena lehen bezala ge-
ratuko dela.

Aurrerak
aurrera egin du

San Frantzisko egu-
nez eta gutxik gustoko
izaten duten eguraldi za-
kar bezain beltza pro-
tagonista zela, Leitza-
ko Aurrera futbol talde-
ak hurrengo fasera iga-
ro ahal izateko txartela
lortu zuen. 

Abenduaren 3an Uni-
vesidad Pública de Na-
varraren aurka 3-0 ko
garaipena lortu ondotik,

Aurrerak beste bi parti-
da jokatu behar izan di-
tu. Dena den garrantzia
handiegirik izan ez du-
ten partidak izan dira.
Aurrera futbol taldea
osatzen duten kideen
burua 2007.urtean bar-
neratzearekin batera,
gorputz eta arima hel-
du beharko dioten hu-
rrengo fasean baitago.
Fase honetan beste zor-
tzi talderekin batera Na-
farroako Iparraldeko
multzoa izendatutako li-
gaxka osatuko dute eta
ligaxka honetan lehen
hiruretan sailkatzeko
zortea edukitzen badu-
te, Leitzako futbol tal-
dea heldu den denbo-
raldian goragoko maila
batean ikuskatzeko au-
kera egonen da.

Urak kalte handiak eragin ditu
Azaroaren 23ko euriteek ondorioak utzi dituzte herriko kaleetan

ARGAZKIA: PILAR FERNANDEZ
Suhiltzaileak goizaldean hasi ziren lanean eta eraikuntza eta udal langileen laguntza izan zuten.

Asketa
abesbatza
Altsasun
Asketa abesbatzak Al-
tsasuko “Iortia” Kultur
Etxean kontzertua es-
kaini zuen. Emanaldi
hau azken urteetako ohi-
turari jarraiki, Nafarroa-
ko Gobernuak Xabier-
ko San Frantzisko egu-
nez antolatu dituen kul-
tur ekitaldien barnean
eskainitakoa izan zen.
Asketa abesbatzaren
hurrengo emanaldia,
Olentzero egunarekin
batera izango da eta
arrazoi hori tarteko, ja-
da hasiak dira ondo-
rengo egunetan hain-
besteko garrantzia har-
tuko duten “Gaboneta-
ko Kantak” direlakoak
ikasten eta entsaiatzen.

Dabid Anautek
liburu bat
argitaratu du
Dabid Anaut leitzarrak
“Txokotik zabalera” eus-
kara eta euskarak be-
rekin eduki ditzakeen
hainbat gai eta xeheta-
sunen inguruan liburu
bat argitaratu du. Libu-
ruko hitzaurrea Kike
Amonarriz tolosarrak
egin du. Eztabaidarako
eta hausnarketerako bi-
dea ematea helburu ga-
rrantzitsuenetakotzat
daukan  liburu honen ar-
gitaratzailea Alberdania
argitaletxea izan da eta
Zerberri sailean dago
sailkatua. 

FLASHLEITZA
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Maite OTEIZA
Alvaro Miranda Na-

farroako Gobernuko-
Herrilan, Garraio eta ko-
munikabideetako kon-
tseilariak Baztango uda-
letxera egin zuen bisi-
tan Irurita -Elizondo sai-
hesbideaz mintzatu zen.
Asmoa 2007ko akabai-
lan obrekin hastea eta
2009ko udan irekitzea
da. Obra honekin Iruri-
ta, Gartzain, Elizondo
eta Elbeten pasatzen
den trafiko handia he-
rrietatik aterako da.

Arraiozetik Elbeteko
gainera doazen lau au-
keren artean, gehien
konbenzitzen duena bi-
garrena da. Bere au-
rrekontua 9,55 milioi eu-
rokoa da eta 5.962 me-
troko luzera du. Otson-
don tunela egiteko as-
moa bazen baina ideia
momentuz baztertu da.

Irurita-Elizondo saihesbidea
2009ko udan irekitzea espero da
Lanak 2007ko urte akabailan hasiko dira

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Iruritako frontenis txapelketa
Abenduaren 2an nesken frontenis txapelketako azken bi partida jokatu zi-
ren Aranabia pilotalekuan. Lehenik hirugarren posturako lehia jokatu zen
eta ondotik finala. Jende andana hurbildu zen eta giro ederrean bukaera
eman zitzaion txapelketari. Hirugarren posturako partidan, Mª Carmen Eli-
zaldek eta Edurne Argainek 30 eta 22 irabazi zieten Arantxa Apeztegia eta
Leire Ericeri. Finalean Idoia Argain eta Begoña Goienetxek 30 eta 23 iraba-
zi zieten Amaia Iñarrea eta Nerea Arretxeari. Akabaila emateko, partehar-
tzaile guztiek, Olari jatetxean, afaria izan zuten.

BAZTAN
Arraiozko
kanposantua
Aspalditik arraioztarrak
eskatzen ari ziren kan-
posantuaren haunditzea
errealitatea bihurtu da.
Espazio aldetik arazo-
ak zituzten, betea zego-
elakoz eta ez zitzaien
lekurik gelditzen hilobi
berriak egiteko. Udalak
eta Nafarroako Gober-
nuak, gastuen ardura
hartu zuten %35 eta
%65an. Aurrekontua
39.759 eurokoa izan da
eta Mitxelena eraikun-
tzak empresa lanaz ar-
duratu da.  

Lore Iraunkorra
Amaiurren
Abendua ren  2an
Amaiurko errota eta eli-
zaren artean, Amaiurko
gazteluan Nafarroaren
independentziaren alde
borrokatu zutenen al-
dekoen omenez, “lore
iraunkorra” eskultura
inauguratu zuten, Baz-
tango udaleko, Amaiur-
ko herriko ordezkarien
eta amaiurtarren pre-
sentziarekin, bertzeak
bertze. Eskultura, Josu
Goia beratarrak egin du,
eta 3.000 kilo eta 6,40
metro altuera du.

Erratzuko
mediku
kontsulta berria
Erratzuko mediku kon-
tsulta berria, Baztan-
goiza eraikuntzak en-
presari eman diote, epe
barnean proposamena
aurkeztu zuen bakarra
zelakoz.

San Andres
Azpilkuetan eta
Zigaurren
San Andres eguna os-
patu zuten Azpilkueta
eta Zigaurren. Azpil-
kuetan goizean meza
eta larunbatean elkar-
tean afaria antolatu zu-
ten. Zigaurren, beren-
duaren ondotik,  ermi-
tan meza izan zuten.

FLASH
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M. O.
Igande honetan,

Eguberri eguneko bez-
peran, hamabortz he-
rrietan alkatea berritze-
ko batzarrea izanen da
eguerdiko 12etan. Egun
honetan aukeratuak iza-
nen direnek, Errege
egunean, urteko kon-
tuak aurkeztearekin ba-
tera, agintaldiari hasie-
ra emanen diote. Alka-
te berrien izendapen ofi-
ziala egun horretan egi-
nen da eta 2 urtetarako
hartuko dute kargua.

Hasiera batean ha-
mabortz alkateetatik,
badirudi bakarrak due-
la segitzeko asmoa, An-

tonio Elizalde Arizkun-
go alkateak, hain zuzen.
Gainerako guziek kar-
gua uzteko asmoa du-
te. Ikusi egin behar, har-
tzeko prest dagoen nor-
bait agertzen ote den.

Almandozko
eskola

Almandozko eskola
berriko zimentazio la-
netan ari zirela, harriz-
ko pareta erori zen. On-
dorioz, lanak gelditu egin
dira. Berriz ere pareta
nork egin eta ordaintzen
duen erabaki arte, ez di-
ra berriz eskolako la-
nean hasiko. Carlos Ga-
raikoetxea, Balleko uda-

leko hezkuntza zinego-
tziak aipatu duenez, «le-
hen egin zuenSunbilla-

ko enpresa berak egi-
tea espero dugu. Berri-
ki, Amaiurren bertze hi-

ru pareta egitea adjudi-
katu diegu eta detaile
polita litzateke».

Herrietako
alkateak 
Eguberri bezperan
aukeratuko dira
Gehienek kargua uzteko
borondatea erakutsi dute

BAZTAN

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

Santiago 15 
Tfnoa eta Faxa: 948 580804 

ELIZONDO

Santiago 15 
Tfnoa eta Faxa: 948 580804 

ELIZONDO

n Zurich Aseguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza
aseguruak
n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak
n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…
n Inmobiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta 
eta alokairua
n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko
karnetaren berritzea eta edozein gisako gestioak

ARGAZKIA: ONDIKOL

Logotipoa
merkatariendako
Baztango Ostalaritza,
denda eta Zerbitzuen El-
karteak badu bere logo-
tipoa. Lehiaketara 21 lan
aurkeztu ziren eta horien
artean, Juan Angel Pe-
rotxenaren «Bertan» au-
keratu zuen epaimahaiak
elkartea ordezkatzeko.
Argazkian, Perotxena
300 euroko saria hartzen,
Unai Arriaga elkarteko
presidentearen eskutik,
azaroaren 30ean.
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Lasai jostatzeko
lekurik gabe
gelditu dira
haurrak herrian
Gurasoek parkeko tresnak frontoi
zaharrera eramatea eskatu dute

Margari eta Koro
Orain arte herriko

haurrek trankil jostatze-
ko zuten toki bakarrarik
gabe gelditu dira. Par-
kearen ondoko eremuan
obretan hasi dira, ho-
rretarako parkearen za-
ti bat hartu behar izan
dute eta gelditu den ber-
tze zatia ez da batere
kondizionetan haurrak
behar den segurtasu-
narekin egoteko.

Horrengatik guraso-
ek bi eskari egin dizkio-
te Udalari: batean es-
katzen da parkea tokiz
aldatzea, fronton-zaha-

rera tresna guztiak pa-
satuz; eta bertzean es-
katzen da haurrek es-
kolako patio estalia era-
bili ahal izatea eguraldi
txarra denean. 

Iduriz, Udalak ongi
hartu ditu bi eskari hauek
eta orain gurasoek fron-
toi-zaharreko lanak noiz
hasiko diren zai daude.

Azketa jatetxea
moldatzen

Azketa jatetxea itxi-
ta dago gan den hilabe-
tearen erdi aldetik. Mol-
daketa lanak egin be-
har dituzte tokia zabal-

tzeko eta seguraski mar-
txorarte ez da berriz ede-
kiko. Bertzalde, “Armua”
jatetxea ere bakantza
sasoinetan sartu da eta
Aste Saindurarte itxita
egonen da.

Jatetxe kontuekin se-
gituz, aipatu Herriko
Etxean urte-xaharreko
afaria antolatu dutela,
eta ustez Zugarramur-
di eta Urdazubiko jate-
txe bakarra dugula hau
gau huntarako espres-
ki irekiko duena. Me-
nuaren barnean zikiroa
ere eskeintzen dute eta
ez hasi telefonoaren bi-

la, ez baita tokirik gar-
gero, dena hartuta da-
go.

Mendi
Federazioko
txartela

Herriko mendizaleei
“Mendi Federazio”ko
txartela berritzeko ga-
raia ailegatu zaiela oroi-

tarazten zaie. Horreta-
rako “Marixan” ostatuan
beren izena eta 65 eu-
ro utzi behar dituzte.
Txartela eskatzen den
lehenbiziko aldia baldin
bada, gainera karneta-
ren fotokopia ere behar
da. Guzti hau aben-
duaren 20a baino lehen
egin behar da.

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

• Enbalaketa 
elementuak eta 
flejeak.

• Garraio zintak eta
mahaiak.

• Mantenu rodilloak.Igantziko Bentak
&& 948 63 74 11

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

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: MARGARI

Haurrak lasai jostatze-
ko parkeko tresnak
frontoi zaharrera era-
matea eskatu dute. Az-
keta jatetxean molda-
keta lanean hasi dira.
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Gau Iñara Gazteen
Elkarteak arduradun
berriak ditu
Javier Larralde da elkarteko
lehendakari berria
Fanny eta Aitor

Abenduaren 2an, ur-
tero garai huntan egiten
den bezalaxe, gazteen
sozietateko afaria egin
zen laugarren aldiz. 66
lagun bildu ziren afarian,
hain zuzen ere, eta Iru-
ñeko Onofre akordeoi-
laria eta bere lagun tron-
petaria izan genituen
musikari, afaria eta on-
doko besta animatzeko.

Afaria baino fiteago
herriko gazteak bildu zi-
ren, Gau Iñara Elkarte-
ko arduradun berriak
bozkatzeko. Bozkatze
hau hiru urtean behin
egiten da, beraz ardu-
radun berriak hiru urtez
izanen ditugu ordezka-
ri. 

Orain arte Gau Iña-
ra elkarteko lehenda-
karia Cecilio Sansinena

izan da, lehendakarior-
dea Patxi Iriarte, diru-
zaina Izaskun Mihura,
idazkaria Javier Irigoien,
eta bertze mahaikideak
Igor Otheguy, Joxemi
Bengoetxea eta Noel
Eyheregaray. Eta egun,
ordea, Javier Larralde
dugu lehendakari, Ana
Mari Bengoetxea le-
hendakariorde, Miren
Sansinena idazkari, Ju-
len Uharte diruzain, eta
Noel Jaurena, Iñaki Al-
zuiet eta Begoña Jau-
rena bokal.

Alkerdiko
bestak

Abenduaren 16an Al-
kerdi auzoko besta egu-
na ospatu da. Besta hau
2001. urtean berresku-
ratu zuten auzo hunta-
ko gazteek, beraz bes-

ta egin den seigarren ur-
tea izanen da. Orain ar-
te besta hau abendua-
ren 26an egiten bazen,
Alkerdiko San Esteban
santuaren eguna baita,
aurten abenduaren
16an ospatzea erabaki
dute, bertzenaz Egube-
rriak bete-betean ha-
rrapatzen baititu. 

Egun huntan bazka-

ri ederrra izan da Bur-
kaitzea ostatuan, Fran-
cisco akordeoilariak ani-
matua. 

Klaustroko
erakusketa

Urdazubiko monas-
tegiko klaustroan zego-
en erakusketa, azaroa-
ren 26an bukatu beha-
rra zena, abenduaren

31ra luzatu da, aben-
duaren 2an France 3 te-
lebista kateak egin zuen
erreportaia baten aitza-
kian. Ibilbide turistiko ba-
ti buruzko erreportaia
honek erakusketa hori
barneratzen zuenez, hi-
labete baino gehixeago
atzeratu da erakusketa-
ren bukaera. Beraz,
oraindik ikus daiteke.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi urdazubiar Shak Xtreme proban
Azaroaren 24 eta 25ean gure herriko bi gaztek, Julen Uharte eta Noel Ey-
heragarayk parte hartu zuten Donibane Garazin hasi eta Sauveterre de Bé-
arnen akautu zen lehiaketan. 50 talde abiatu ziren, 46 iritsi eta urdazubi-
arrek 10. postua lortu zuten. Bigarren egunean, nabegazioko proban erdi
galduak ibili omen ziren, denbora pixka bat galduz. Hala ere zorionak biei,
proba bukatzea, eta postu horretan gelditzea, meritu handikoa baita.

URDAZUBI



2006/12/21 • 436. zbk. 

33

Franck DOLOSOR
Paueko laborantza

ganberako bozak egi-
nen dira urtarrilean.
21etik 31rat. Ordezka-
riak izendatu beharko
dira postaz igorriko di-
ren gutunen bidez. Orain
arte, kantonamenduko
hiri buruko herriko etxe-
rat gan behar zen. He-
mendik goiti, emaitzak
ez dira beraz gehiago
kantonameduka ager-
tuko departamendu oso-
koak izanen direlakotz.
Euskal kantonamen-
duetan Euskal Labora-
rien Batasuna nagusitu
zen doi doietatik. «Bihar
ere laborari» leloarekin
23 hautagaien zerren-
da osatu du ELBk. Ze-
rrenda kideen artean ez
da senpertarrik baina
bai herriarekin loturak
ditu bi emazte, Miren-
txu Doyhenart, Ibarru-
nen landare bilogikoak
ekoizten dituena, eta
Marie-Christine Elizon-
do urruñarra eta Ka-
mietako alaba ttikia.

Bertzalde, Jean Mi-
chel Anxolabehere Bai-
gorriko laborari euskal-
dunak zuzenduko du le-
hen aldikotz FDSEAren
zerrenda. Geroa kalita-
tean dela dio ere FD-
SEAk. Zerrendakideen
artean Philippe Marti-
non Kanbon Ezpeleta-
ko piperra egiten due-
na dago bertzeak ber-
tze. Boza horien emai-
tzek agerian utziko du-
te bertzeak bertze la-
borariek zer dioten ELBk
Ainizan sortu duen la-
borantza ganbera alter-
natiboaz.

Téléthon
Téléthon eritasun ge-

netikoen aldeko elkar-
tasun maratoiak arra-
kasta gaitza izan du aur-
ten ere. Orotarat, ehun
miliun euro pasa bildu
dituzte eritasun horien
ikerketak diruz lagun-
tzeko. Senpertarrek ere
ongi erakutsi dute be-
ren elkartasuna. Arre-
txea ikastegiko gazteek

3.800 euro bildu dituz-
te eta Inharrean egin
den mus txapelketan
bertze 2.500 euro ukan
dituzte téléthon besta-
rentzat. Horiek guziak
kontuan hartu gabe ai-
nitzek telefonaz eta pos-
taz eman dituztela be-
ren eskaintzak.

Loto irabazlea
Senperen

Suerte haundiko la-
gun batek 29.698,20 eu-
ro irabazi ditu berriki Lo-
to jokoan Hourcastag-
né familiaren saltokian.
5 zenbakiak eta zenba-
ki osagarria ere asma-
tu ditu.

Konpostagailuak
Bizi garbia sindikata-

ren konpostagailu be-
rriak banatuko dituzte
abenduaren 22an Elkar-
tetxean. Herritarrak na-
turatik hurbil bizi dira
itxura batean, 3 etxetik
bitan baitira jadanik ho-
lako konpostagailuak.

Laborariek beren
ordezkariak hautatu
behar dituzte 
Urtarrilean, Paueko laborantza
ganberarentzat

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

30 eta 50 urtekoen biltzarrak
Aurten 30 eta 50 urte betetzen dituzten senpertarrek elkarretaratzeak egin
dituzte berriki. Deneri zorionak.

SENPERE



Laetitia eta Sandrine
Urtero bezala, hiru

eskoletako haurrek
olentzeroren ongi eto-
rria ospatu dute abendu-
aren 16an, larunbat arra-
tsaldean, herriko pla-
zan. Haurrak plaza in-
guruan ibili dira olentze-
rorekin, berak ere goxo-
kiak banatu ditu, eta se-
gitzeko zintzur bustitze
bat eginen da arku az-
pietan herriko etxeak es-
kainirik. 

Pilota partida
Ziburuko
kolegioko
ikasleak
laguntzeko 
Azaroaren 25ean, Ple-

ka trinketean Waltary
eta Poueyts aritu ziren
Aroçarene eta Bielleren
aurka. Ekitaldi hori an-
tolatua izan zen Ziburu-
ko ikastolako ikasleak
laguntzeko. Asmoa du-
te urte bukaeran bidaia
egitera Bartzelonara.
Jende ainitz hurbildu
zen, 250 sartze egin zi-
ren Waltary eta Poueyts-
ek irabazi zuten 50-46. 

Dantza
ikastaldia 

Sarako Zazpiak Bat
dantza taldeak, ikastal-
di bat antolatzen du hel-
duentzat, mutxikoak
ikasteko. Abenduaren
30ean eta urtarrilaren

6an iraganen da goize-
ko 10etatik 12ak arte.
Pertsona bakoitzak 10
euro ordaindu beharko
du bi kurtxoentzat. In-
formazio gehiagorentzat
deitzen ahal dituzue
:Claire 0660439006 edo
Maider 0665219714. 

Kirolak 
Errugbia: Sarako tal-

deak Campet taldea
errezebitu du abendua-
ren 3an igandearekin.
Campet-ek ez zuen
erreserbarik, orduan le-
henak bakarrik jokatu
zuen, Sarak irabazi zuen

36-11. Hurrengo parti-
da abenduaren 17an
izanen da Kanboren
kontra, haien etxean. 

Eskubaloia: Aben-
duaren 2an sarako nes-
kak Pau-Noustyren aur-
ka aritu ziren etxean, ira-
bazi zuten 19-13. 
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Olentzero
abenduaren 16an
etorri zaigu
Helduentzako dantza ikastaroa
antolatu du Zazpiak Bat elkarteak

ARGAZKIA: IDOIA ERRANDONEA

Telethon 
Aitzineko alean aipatu genuen bezala, Telethon miopatiari buruzko ikerla-
nen sustengatzeko kanpainak abenduaren 7an eta 9an egin ziren herrian.
larunbatean, herritarrak Larrunera treinez upatu ziren eta iluntzean oinez
jautsi ziren, sakelako argiarekin. Eske ontzia ere emana izan zen postetxe-
an ortziral egun guzian eta larunbatean, baita San Inazio lepoan ere larun-
batean.

SARA

Gervasio ALZURI MAIZ
I. URTEMUGA

2005ko abenduaren 20an hil zen Arantzan,
61 urte zituela.

Udazkenean hostoak bezala
zu gabe giñen gelditu

neguko errekak bezala
bihotza zitzaigun izoztu
udaberriko eguzki-izpiek

digute zure alaitasuna guganatu
gure maitasuna haundienarekin

Zutaz gara oroittu.

Maribi, Juanjo ta Maite, Xabi, Mikel.
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EZKONTZAK

SORTZEAK
Alain Sarratea Fagoaga, Gaztelukoa,
azaroaren 20an.
Oihan Urroz Oiartzabal, Oizkoa, azaro-
aren 24ean.
Olhain Dulucq-Delpech, Sarakoa, aza-
roaren 27an.
Lizar Irigoien Urra, Berakoa, azaroaren
20an.
Aroa Reyes Palomo, Lesakakoa, azaro-
aren 30ean.
Oihan Iturria Otxandorena, Arantzakoa,
azaroaren 22an. 
Egoitz Goñi Oskotz, Arantzakoa, aben-
duaren 3an.
Joaquin Jimenez Etxeberri, Elizondo-
koa, azaroaren 18an.
Nahia Garate Bardeci, Iruritakoa, azaro-
aren 20an.
Araitz Zabaleta Zazpi, Iruritakoa, azaro-
aren 23an.
Ane Barrenetxe Bertiz, Elizondokoa, aza-
roaren 23an.
Kemen Derteano Gartziarena, Leitza-
koa, azaroaren 30ean.
Alaitz Kanflanka Ceballos, Leitzakoa,
azaroaren 29an.
Eder Sagastibeltza Uranga, Leitzakoa,
abenduaren 2an.

HERIOTZAK
Thérèse Errandonea, Sarakoa, azaroa-
ren 27an, 49 urte.
Tomas Otxotorena Goñi, Elizondokoa,
azaroaren 25ean, 77 urte.
Juan Martin Barberena Garbisu, Ziga-
koa, azaroaren 28an, 91 urte.
Modesta Sanzberro Galarregi, Leka-
rozkoa, abenduaren 3an, 79 urte.
Victoriana Martinez Cantero, Elgorria-
gakoa, abenduaren 1ean, 88 urte.
Pilar Maia Elizaintzin, Lesakakoa, aben-
duaren 3an, 74 urte.
Francisca Etxenike Ezkurra, Lekaroz-
koa, abenduaren 4ean, 79 urte.
Jose Maiz Bergara, Arantzakoa, aben-
duaren 7an, 83 urte.
Teodoro Vara Berasategi, Leitzakoa,
abenduaren 6an, 60 urte.
Fermin Elizalde Elizegi, Elbetekoa, aben-
duaren 6an, 87 urte.
Eustaquio Antonena Duhalde, Erratzu-
koa, abenduaren 8an, 60 urte.
Tomas Luis Moreno Palacios, Elizon-
dokoa, abenduaren 10ean, 64 urte.
Francisca Fernanda Iribarren Irigoien,
Erratzukoa, abenduaren 12an, 81 urte.
Evangelina Suso Astondoa, Berakoa,
abenduaren 11n, 78 urte.
Haritz Arenas Etxeberria, Arantzakoa,
abenduaren 13an, 2 urte.

Josu Telletxea Etxeberria eta Amaia
Iriarte Retegi, Igantzi eta Berakoa, aza-
roaren 22an.
Jose Luis Irigoien Sedano eta Maria An-
geles Urra Bidaurre, Bera eta Iruñekoa,
abenduaren 5ean.
Miguel Angel Ubiria Etxarte eta Idoia
Sunsundegi Irigoien, Lesakakoak, aza-
roaren 4ean.
Mikel Mendiburu Muxika eta Marina Ar-
gote Larrauri, Zubieta eta Gasteizkoa,
abenduaren 2an.
Koldo Erkizia Otxoteko eta Maria Jose
Arburua Etxeberria, Lesaka eta Igantzi-
koa, abenduaren 2an.
Luis Gaztañaga Lopetegi eta Aintza Arri-
zabalaga Alegria, Tolosa eta Ondarroa-
koa, Elizondon azaroaren 25ean.
David Elustondo Valencia eta Maria Es-
ther Lasheras Adot, Iruñekoak, Arizku-
nen urriaren 28an.

Mari Paz
PETRIKORENA ITURBIDE

I. URTEMUGA
Igantzin hil zen, 2005eko abenduaren 11n

Ahazten dugun hura
hiltzen delako soilik
maite zaitugulako

oroitzen zaitugu bizirik.

ZURE FAMILIA

Igantzin, 2006ko abenduaren 11n.

Fulgencia
IRAZOKI IRAZOKI

I. URTEMUGA
Donamarian hil zen 2006ko urtarrilaren 3an,

101 urte zituela

Seguru urte aunitz pasatuko direla
eta hau lehenbizikoa bertzerik ez dela izanen

Baina urteak kontatu ahal izateak berak
Zurekin ahazten ez garela adierazten du.

ZURE FAMILIA

Francisca
ETXENIKE EZKURRA

Lekarozen hil zen, 2006ko abenduaren 4ean,
79 urte zituela.

Ni hil naiz, baina zuenganako nere maitasuna
ez. Zerutik maiteko zaituztet, lurrean maitatu
zintuztedan bezala eta zuek nere alde otoitz
egiten duzuenok, Zerua irabazteko eran bizi

zaitezte, elkarrekin han aurkitu gaitezen.

ZURE FAMILIA
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Aitor AROTZENA
Azaroaren 26an jo-

katu ziren Berako Ezte-
gara pilotalekuan Bor-
tzirietako eskuz binaka-
ko seigarren pilota txa-
pelketako finalak. Bortzi-
riak, Irun, Hondarribia,
Oiartzun eta Hendaia-
ko 147 pilotarik hartu du-
te parte txapelketa ho-
netan. Finalak jokatu on-
dotik, txapelak eta tro-
feoak ere banatu ziren
eta Zubiondo jatetxeko
bazkariarekin akautu
zen aurtengo ekitaldia.

Bortzirietako txapel-
keta Bortziriak Pilota el-
karteak antolatzen du,
Belate zirkuitoaren ba-
rrenean. Giro polita izan
zen Eztegara pilotale-
kuan, jendealde haun-
dia eta frontoia bete-be-
tea ageri baitzen. Anto-
latzaileek aipatzen zu-
tenez, egundaino ez zen
horrenbertze jenderik

bildu final hauetan.
Aurrebenjamin B mai-
lan, Etxalarko Altxata
elkarteko bi bikote izan
ziren aurrez aurre: Ene-
ko Sanzberro eta An-
doni Iribarrenek, 18 eta
4 irabazi zieten Iker Bi-
zente eta Markel Iturriari.
Aurrebenjamin A mai-
lan, Oiartzungo Oiar-
peko Iker Salaberria eta
Imanol Ugalde 18 eta
17 nagusitu zitzaien
Igantziko Biltokiko Jo-
kin Mitxeo eta Enaitz Te-
lletxeari. 
Benjamin B mailan, gi-
puzkoarren arteko fina-
la jokatu zen: Irungo An-
doni Eizagirre eta Be-
ñat Dorronsorok, 16 eta
18 galdu zuten Oiartzun-
go Iker Mujika eta Ma-
ttin Kazabonen kontra.
Benjamin A mailan,
Gure Txokoako Andoni
Lazkanotegi eta Iñigo
Martinezek, 18 eta 9 ira-

bazi zieten Hondarri-
biako Adur Zubizarreta
eta Iker Arizmendiri.
Alebin B mailan, Oiar-
tzungo Gaizka Ezpon-
da eta Eneko Orkaizagi-
rrek, 18 eta 15 irabazi
zieten Gure Txokoako
Jokin Pinatxo eta Ekai-
tzako Jon Maziziori.
Alebin A mailan, Le-
sakako Arkupeko Ion
Olaizola eta Unai Za-
moranok 18 eta 15 ira-
bazi zieten Igantziko Bil-
tokiko Unai Telletxea eta
Joseba Aldaberi.
Infantil B mailan, Oiar-
tzungo Ander Imaz eta
Oier Sarastik 18eta 9
irabazi zieten Igantziko
Biltokiko Asier Sein eta
Arkaitz Retegiri.
Infantil A mailan, Oiar-
tzungo Joxe Leibar eta
Vicente Beolak 10 eta
18 galdu zuten Lesaka-
ko Arkupeko Mikel Maia
eta Iosu Sanjurjoren

kontra. Txapelketan ze-
har, Oihan Olaizola ere
aritu da Lesakako tal-
dean eta beretzat ere
izan zen txapelarik.
Kadete mailan, Aran-
tzako Ekaitzako Jon Jo-
rajuria eta Unai Iparragi-
rrek, 5 eta 18 galdu zu-
ten Oiartzungo Ibon Ta-
berna eta Iñigo Ugalde-
ren kontrako finalean.

ESKUZ BANAKAKOA
ABIATU DA

Binakakoa akautu
bezain abudo, astebu-
ru honetan eskuz ba-
nakako Bortzirietako ez-
kuz banakako txapel-
keta abiatuko da. Ho-
netan, ez dute Gipuz-
koako eta Lapurdiko pi-
lotariek jokatuko. Beraz,
Baztan edo Malerreka-
ko pilotari bat edo ber-
tze arituko baldin bada
ere, gehienak bortz he-
rrietakoak izanen dira.

Bortzirietako eskuz binakako
txapelketaren finalak jokatu ziren
Azaroaren 26an Berako Eztegara pilotalekuan
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Koteto Ezkurra
eta Julen San
Miguel
txapeldun
Koteto Ezkurra eta Ju-
len San Miguel donez-
tebarrek irabazi zuten
azaroaren 29an, Nafa-
rroa eta Gipuzkoaren ar-
teko erremonte desa-
fioaren finala. Huarten,
pronostikoak hautsi eta
gaur egungo binakako
txapeldunei, Zeberio II
eta Auzmendiri 23-40
irabazi zieten. Orain, Ez-
kurrak eta San Migue-
lek bikotea osatzen du-
te Espainiako txapelke-
tan ere. Beraiekin bate-
ra, Lizasok eta Urrutiak
osatzen dute eskualde-
ko ordezkaritza txapel-
ketan. Doneztebekoa
Juaristirekin ari da eta
Saldiaskoa Altuna I.are-
kin. Abenduaren 25ean
bukatuko dute hasiera-
ko ligaxka; abenduaren
31n hasiko dira finaler-
diak bi partidetara eta,
lesiorik ez bada, finala
urtarrilaren 13an joka-
tuko da Galarretan. 

Xabi Ibargarai
erratzuarra
Iruñea Hirian
txapeldun
Iruñea Hiria Nazioarte-
ko Pala motza irekia ira-
bazi du Xabi Ibargarai
erratzuarrak. Gainera,
palista afizionatu eta
profesionalei irekitako
txapelketa honetako fi-
nala jokatu zuen afizio-
natu eta nafar bakarra
izan zen. Fusto argen-
tinarrarekin bikote egi-
nez, Urkia eta Galanen
kontrako finala 40-32
irabazi zuen abendua-
ren 1ean Labriten. Fi-
nalerdian, Xabi Zozaia
lesakarra eta Erburu
kanporatu zituzten Fus-
to eta Ibargaraik. Hiru-
garren posturako lehian,
Zozaia eta Erburuk 31-
40 galdu zuten Gaube-
ka eta Rekalderen kon-
tra.

FLASHPILOTA

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Eskuz binakako txapelketan parte hartu duten pilotari batzuk, Eztegara pilotalekuko atarian.



A.A.
Azaroko azken aste

hondarrean jokatu zen
Lekarozen lehen maila-
ko bi talde nafarren ar-
teko derbia. Baztan
Rugby Taldeak partida
bikaina egin eta irabazi
zion Iruñeko La Unica-
ri. Baztandarrek gogoz
ekin zioten partidari eta

bi zigor-kolpe alde izan
zituzten eta entsegua
lortu. 22. minutuan bi-
garren entseiua lortu zu-
ten baztandarrek eta or-
duan agertu zen beraien
areriorik txarrena, erla-
jazioa. Iruñekoak 12-5
hurbildu eta horrela aki-
tu zen lehenbiziko za-
tia. Bigarrenean, Gala-

rregik markagailuan la-
saitasuna eman zuten
zenbait zigor kolpe gau-

zatu zituen. Gainera,
bertze bi entsegu egin
zituen BRTk. Honela,

lau entseguei esker, bo-
nus puntua lortu zuten
baztandarrek.
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Baztan Rugby
Taldeak irabazi zuen
Nafarroako derbia
Lau entsegu egin zituztenez, puntu
gehigarria ere eskuratu zuten

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Rugbi Taldekoak eta La Unicakoak, melean lanean Lekarozen.

Errekako
Aranburu
Garfera
Erreka pilota elkartean
ari den Antton Aranbu-
ru oiartzuarrak profesio-
naletan debuta eginen
du Garfe enpresaren es-
kutik. Abenduaren 29an
eginen du estreineko
partida bere sorterrian,
Oiartzungo Madalenso-
ro pilotalekuan. Arra-
tseko 10etan hasiko den
jaialdiaren lehenbiziko
partida Altzugarai eta
Sukiak, Berraondo eta
Almandozen kontra jo-
katuko dute. Ondotik,
Mikel Goñi oronoztarrak
eta debuta egiten duen
Antton Aranburuk, Ota-
egi eta Zezeagaren kon-
tra jokatuko dute.

Apezetxea
azpitxapeldun
Jon Apezetxea goizue-
tarra bigarren mailako
lau terdikoan azpitxapel-
dun izan da. Finalean
ez zuen deus egiterik
izan eta 2-22 galdu zuen
Mendizabalen kontra.

FLASH

A.A.
Euskal Jai Funda-

zioak heldu den urtean
Beran erremonte esko-
la sortzeko asmoa ager-
tu du. Erremonte esko-
la 13 eta 18 urte arteko
gaztetxoei zuzendua
egonen litzateke eta ur-
te osoan astean behin
eginen litzateke Ezte-
gara pilotalekuan, aste-
lehen edo asteazkene-
tan. Julen San Miguel
Doneztebeko erremon-
telari profesional gaztea
izanen zen arduraduna. 

Interesa dutenek To-
ki-Ona kiroldegian eman
behara dute izena, 948
630215 telefonoan, ur-
tea akautu baino lehen.
Jakina denez, gaur egun

ez da erremontelari pro-
fesionalik ez Beran ez-
ta Bortzirietan ere, bai-
na duela hamarkada ba-
tzuk Inaxio Ugartemen-
dia beratarra aritu zen
handienen artean. Be-
rrikiago, Joseba Iturral-
de eta Guillermo Peru-
gorria ere aritu dira pro-
fesionaletan. 

Maila hauetara aile-
gatu gabe ere, kirol mo-
dalitate berri bat eza-
gutu eta trebatzeko mo-
dua izanen dute gazte-
txoek erremonte esko-
lan.

Erremonte eskola sortu nahi dute
Beran heldu den urterako
13 eta 18 urte arteko gaztetxoei zuzendua

PILOTA

ERRUGBIA

ARTXIBOKOA

Julen San Miguel do-
neztebarra izanen litza-
teke Berako erremonte
eskolako irakaslea.
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g ERAKUSKETAK

AMAIUR
Azaroan eta abenduan
Juan Gorriti eskulturgilearen
«Gure basoak» erakusketa
serorategian. Zabalik
asteburuetan. 

ELIZONDO
Abenduaren 14tik
urtarrilaren 9 artio Rafael
Ubaniren pintura erakusketa
Arizkunenean.

ETXALAR
Abenduaren 24a arte
«Integrarte» erakusketa
ikusgai Kultur Etxean.
Buruko eritasunak dituzten
pertsonek egindako lanak
ikusgai, astelehenetik
igandera, 16:00etatik
19:30era.

g ZINEMA

BERA
Abenduaren 27an «Kiriku
eta basapiztiak»
haurrentzako zinema Kultur
Etxean 18:00etan.

ELIZONDO
Abenduaren 23an
«Olentzero eta Subilaren
lapurreta» filma Lur
diskotekan 18:00etan.
Sarrera: 2 euro.
Abenduaren 30ean
«Kutxidazu bidea Ixabel»
filma Lur diskotekan
18:00etan. Sarrera: 3 euro.

g BERTSO BAZKARIAK

LESAKA
Abenduaren 23an Arrano
elkartean bertso-bazkaria
13:30ean, Jon Maia eta
Amets Arzallusekin.
Tramagilea: Josu
Goikoetxea. Izen ematea
618 963011 telefonoan.

g FERIAK

ELIZONDO
Abenduaren 23an Baztango
artisau produktuen feria
Merkatu Plazan 10:00etatik
14:00etara.
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TELEBISTAKO TXOKOA

EGUBERRIETAKO SAIO BEREZIAK

Urteko errepasoa eginen du
Ttipi-ttapa Telebistak ere
Bertze urte bat joan zaigu eta Tti-
pi-ttapa Telebistan ere urteko ba-
lantzea egiteko tenorea ailegatu
da. Aurtengoan, urtea behar be-
zala agurtzeko, «Aio 2006» saio
berezia eskainiko dugu abendua-
ren 29an, 30ean eta 31n. Goizal-
de Urdanpilletak gidaturik, urteko
errepasoa eginen da gizarte, ki-
rol, politika eta kultur arloetan.  Ur-
teak zer eman duen ikusteaz gain,
Urte Zahar gauari buruzko pro-
grama berezia ere izanen da. Ho-
nela, lau erreportai labur pantai-
laratuko dira, gau berezi hori ahal
bezain dotore eta ongi pasatze-
ko. Honela, Mari Cruz lentzeria-
ren eskutik, Urtezahar gauerako

barneko arropa sexy eta gusta-
garriena aukeratzen lagunduko
dugu; ondotik, makillaje eta orraz-
kerari buruzko aholkuak emanen
ditu Yoan ilepaindegiak; Lur dis-
kotekako Francis Urrutiak Urte Za-
har gauerako duten egitarauaren
berri emanen digu eta Aitziber eta
Migelek saltsa nola dantzatzen
den erakutsiko digute.

LESAKAKO OLENTZERO ETA
JAIOTZA LEHIAKETA
Urte Zaharra baino lehen ordea,
olentzero eguna dugu eta herriz
herri ibiliko da gure ikazkina. Le-
sakako lehiaketa ere eskainiko du-
gu Ttipi-ttapa telebistan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 39,00 E (+1,00)

Zerri gizena
0,990 E kiloa.   (+0,017)

Zerramak:
0,500 E Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,89 (=)
1.koa 3,64 (=)
2.koa 3,44 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 4,01 (=)
1.koa 3,76 (=)
2.koa 3,53  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   210,00 (=)
idixkoak 258,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 170,00  (=)
idixkoak 195,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,94/3,05
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 6,80/7,50
8-10 kilokoak: 5,10 /5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Azaroaren 24tik abenduaren 1era bitarteko prezioak)

Memoriaren mapan Ru-
per Ordorikaren lan be-
rria dugu. Oroimenean
eta larruan itsatsiko zaiz-
kigun kantu biluzi eta bal-
samikoen bilduma bat.
Artifiziorik gabe. Gitarra
eta ahotsa. Ausart joka-
tuz kantuak bere horre-
tan agertzen zaizkigu.
Natural. Bata bertzea-
ren gibeletik uneak, to-
kiak, maitasunak, gal-
derak, minak agertzen
zaizkigu. Antzinako dis-
ko haiek grabatzen zi-
ren moduan egina, bai-
na berri, jada egiten ez
diren disko horietako bat.
Kantuak musika eta hi-
tza izaten du. Musikak
aipatu bezala Ruper Or-
dorikak sortuak dira eta
hitzak, guztiak, Joseba
Sarrionaindiak. Inedito-
ak. Goian aipatu gaiak
eta gehiago landuz, mai-
suki, belaunaldi oso ba-
ten diskoa, belaunaldi
aunitzentzako testuak,
bilaketari buruzkoak,
amodioaren ingurukoak,
ternurari dagozkionak…
hainbat.

Memoriaren mapan

ELKAR, 2006
Ruper Ordorika

DISKAK
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g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Abenduaren 24ean
Legatera ateraldia antolatu
dute Baztango
Mendigoizaleek.
Abenduaren 31n
Alkurruntzera ateraldia
antolatu dute Baztango
Mendigoizaleek.

g KONTZERTUAK

BERA
Abenduaren 20an
Eguberriko kontzertua,
Musika Eskolan, 17:30ean.

ELIZONDO
Abenduaren 30ean
Kontzertuak Gaztetxean.

GOIZUETA
Abenduaren 23an
Goizuetako koruaren
aurkezpena Ganbaran
20:00etan. Goizuetakoaren
ondotik Ereñozuko Ozenki
abesbatzak kantatuko du.

LESAKA
Abenduaren 21ean Musika
Eskolaren Eguberrietako
kontzertua Pleno Aretoan
17:30ean.
Abenduaren 22an
Eguberrietako kontzertua:
akordeolariak, trikitilariak eta
txistulariak Pleno Aretoan
20:00etan.
Abenduaren 23an Lesakako
Musika Banda eta
Abesbatzaren Eguberrietako
kontzertua San Martin elizan
20:00etan.

g ANTZERKIAK

BERA
Abenduaren 22an Uxane
zentroko ikasleek «Andando
según se anda» antzeslana
eskainiko dute Kultur Etxean
19:00etan.

ERRATZU
Abenduaren 22an
Txotxongiloak Erreka Mari
txotxongilo taldearen eskutik
Erratzuko Elkartean,
16:30ean.

Inkestek diotenez,
aur ten ber r iz  ere
gehiago gastatuko du-
gu kontsumo-onda-
sun, opari eta jana-
rietan. Alemaniarrek
gastatzen dutenaren
bikoitza gastatzen
omen dugu eta Egu-
berrietako aurrekon-
tuaren erdia opariak
erosteko erabiltzen
dugu. Gainera, jaio-
tza tasa ttikiagoa de-
nez, helduen artean
gehiago kontsumitzen
dugu eta gurasoei
opariak egiten dizkie-
gu. Garai honetan,
gainera, gure banku
edo aurrezki kutxaren
eskutitza jaso ohi du-
gu, gure kapritxoei au-
rre egiteko berehala-
ko mailegua hartzeko
aukera eskainiz. Kon-
tsumorako gonbida-
pen berria.

Kontsumo borti-
tzeko gizarte honetan
aholku hauek segitzea
zaila baldin bada ere,
Irache kontsumitzaile
elkartetik modu ardu-

ratsuan kontsumitze-
ko aholkua eman du-
te. Denok dakigu ez
dela aunitz gastatu be-
harrik Eguberri zo-
riontsuak pasatzeko,
beharbada, guttiago
gastatuz zoriontsua-
goak izanen dira. So-
berako gastuak eta
neurriz kanpoko kon-
tsumoa ekidin.

EGUBERRIETAKO
EROSKETAK EGITEKO
10 AHOLKU
1. Etxetik atera aitzin,

erosketa-zerrenda
egin. Ahal bada, den-
bora nahikoa duzun
eta jende pilaketarik
ez dagoen ordutegia
aukeratu.
2. Haragi eta arrainen
prezioak goiti egiten
du. Aitzinetik erosi eta
kongelatu.
3. Etxeko tresnak, in-
formatika, liburuak,
jostailuak… erosi be-
har badituzu, konpa-
ratu denda ezberdi-
netako prezioak.
4. Jostailua erostera-

koan, CE markatua
duten (Europako arau-
dia betetzen duena-
ren seinale) eta hau-
rraren adinerako ego-
kiak diren ziurtatu.
5. Bi batengatik eta hi-
ru birengatik bezala-
ko eskaintzekin kasu
eman. Ale bakoitzeko
prezioa kalkulatu eta
kontuak egin.
6. Produktuen etike-
tei begiratu.
7. Faktura edo eros-
keta-tiketa eskatu.
Edozein erreklama-
ziorako behar dira.
8. Kontsumo-ondasun
berri guziek 2 urteko
garantia daukate.
9. Kongelatutako pro-
duktuak erosten ba-
dituzu, enbasea ego-
era onean dagoela se-
gurtatu.
10. Orokorrean, la-
saitasunarekin erosi,
egitan behar duzuna.
Garestiena ez da be-
ti hobea eta ez da be-
ti oparia hartzen due-
nari gehien gustatzen
zaiona.

Eguberrietako kontsumoa eta gastua
murriztea aholkatu du Irachek
Erosketak aitzinduta prezio hobeak lortuko ditugu

JAKIN BEHARREKOAK

2006/12/21 • 436. zbk. 

Orain. Hemen. Gure inguruan
gertaturiko istorioak, gertatzen
ari direnak apika. Droga-sale-
rosketa zein bikote arazoak,
politikoen ustelkeriak nahiz gu-
raso eta seme-alaben kon-
pondu-ezinak. Gai guztiak di-
ra posible, giro guztiek dute
tokia, jende-mota orok du be-
re txokoa euskal hiri honetan.
Ipuingintzarako bere maisu-
tasuna behin baino gehiago-
tan frogatu ondoren, anbizio-
rik handieneko proiektuari ekin
dio Xabier Montoiak bilduma

berri honetan: idazkera doi eta
estilo zehatzez, gizarte baten
luze-zabala erakutsi, bere xe-
hetasun txikienetan ez bada,
bai bere ezaugarri eta zertze-
lada nagusietan. Ipuin haue-
tako pertsonaiak bakardade-
an bizitzera kondenatuta dau-
de: zahartzaroak eraginda, he-
rritik urrunduta daudelako...;
baina baita ezkonduta eta jen-
dez inguratuta bizi direnak ere.
Eta gainera bakarrik egoteko
beldurrez; edo, hobe erranda,
heriotzaren beldurrez. 

LIBURUAK

Euskal hiria sutan
Xabier MONTOIA
ELKAR, 2006

Garestiena ez da beti oparia hartzen duenari
gehien gustatzen zaiona.
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diarekin. % 626 088309.

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Bideoklubean sozio-

langile bat behar da, nego-

zioa erosteko aukerarekin.

% 635 712745.

ETXALAR. Zurgindegi ba-

tean lanean aritzeko langi-

lea behar da. %659 093005.

DONEZTEBE. Ostatu bate-

an larunbat gauean aritzeko

kamarero/a behar da. %948

450383.

Eraikuntza materialen sal-

tzailea behar da. Fijoa egi-

teko aukera. Gastuak eta ko-

misioak ordainduko dira. %

607 420420.

MOTORRA
501 Salerosketak
Suzuki Santana SJ10 au-

toa salgai, egoera oso one-

an. Beti garajean, ballesta

berriak, engantxearekin. %

646 986448.

Ford Mondeo familiarra sal-

gai. Egoera onean. 2.500 eu-

ro. % 616 243530.

Lada Niva salgai, SS-AJ ma-

trikuladuna. Merke. % 637

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da

interna moduan lan egiteko,

etxeko lanetan, xaharrak

zaintzen… Baztan-Bidaso-

an. % 638 552584.

Emakume euskalduna es-

kaintzen da garbiketarako

edo edozein lanetarako.  %

635 204339 (19:00etatik

21:00etara).

Emakumea eskaintzen da

adineko jendea zaintzen edo-

ta etxeko lanak egiteko. Eus-

kalduna eta esperientzia han-

40 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

686 062963.

SUNBILLA. 44 m2ko bajera

salgai, dutxa, komuna, ga-

sa, fregadera, solairuarte-

koa. % 669 774149.

LEITZA. Gaztañaga taber-

na traspasatzen da. Sukal-

de berritua eta MINP proiek-

tua egina. Ordaintzeko erraz-

tasun handiak. %699 361194.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Garajea errentan

emateko, Correos ondoan.

Aproposa motoak eta bizi-

kletak uzteko. %948 630881.

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
LEITZA. 4.000 m2ko lur erai-

kigarria salgai, Basakabi on-

doan. % 699 361194.

ZERBITZUAK
205 Iturginak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ELIZONDO. Babes Ofizia-

leko azken etxebizitzak sal-

gai, aparkaleku eta traste-

roarekin. Lindutx-Baztan. %

676 509312.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELGORRIAGA. Pisua erren-

tan ematen da, mobleztatua.

% 686 336169.

DONEZTEBE. Pisua erren-

tan emateko. Berria, kale-

fakzioarekin, 2 logela. %670

296423.

DONEZTEBE. Pisua erren-

tan ematen da. % 646

121536.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
ELIZONDO. Pisua errentan

hartuko nuke. %617 205320.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
GIPUZKOA. Goierri aldean

etxebizitza bezala egokitu-

tako bajera salgai, edozein

jarduerarako egokia Beasain

erdialdean. Ekonomikoa. %

• ELIZONDO.  
- Apartamentu eta pisuak
salgai.
- VPO pisuak salgai.
- Terreno rustikoak eta
urbanoak salgai.
• ARANTZA.
- Borda eta etxeak salgai.
- Baserria bere lurrekin
errentan.
• BERA.
- Pisua salgai. 
• LESAKA-IGANTZI.
- Terrenoak salgai. 
• DONEZTEBE.  
- Eraikuntza berriko eta 2.
eskuko pisuak salgai.
- 10 minutura: baserria,
borda eta lurrarekin salgai. 
- Etxeak eta bordak salgai.
• BAZTAN. 
- Bordak, baserriak, etxeak
eta terrenoak salgai.
• PROMOZIO BERRIAK:
• IGANTZI. AZKEN pisu
eta apartamentua
trasteroarekin eta
aparkalekuarekin salgai. 
INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

948 63 54 58
BERA
Laister 

eginen diren
PISUAK SALGAI.

& 666 421008



rriak: 110x44x182 cm. Pre-

zioa: 550 euro. %626 936480.

Argi-generadorea salgai,

gasoilekoa, estreinatu ga-

bea. % 660 764317.

Motxilazko desbrozadora

salgai, Stihl markakoa. 300

euro. % 679 419321.

Egurra ateratzeko kables-

tantea salgai.%629 417078

(gauez).

Bigarren eskuko pikete eta

alanbreak (mallakoak eta si-

tsakoak) salgai. % 948

635188.

Muebles de la Abuelako

alazena bat saltzen da. Goi-

ko ateak kristalekin eta be-

hekoak egurrezkoak. Neu-
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466110 (Xabi).

Audi 80 TD autoa salgai.

NA-AS matrikuladuna. Ego-

era onean. % 678 445529.

Motoa garraiatzeko erre-

molkea salgai, 2 metro lu-

zera eta 1,5 metro zabalera

duena. Egoera hagitz one-

an dago. % 676 131484.

Yamaha CS 50  motoa sal-

gai. Gorria, 2 urtekoa. %690

095086 (Maite).

Honda CBR 600 F motoa

salgai, 2001. urtekoa. Hagitz

egoera onean. %617 239361

(ilunabarrean, Xabi).

Citroen Xsara SX 2.0 HDI

90 cvko autoa salgai, 2002.

urtekoa. Horia. Extrekin. %

620 884046.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
20 ardien deretxoak salgai.

% 948 634077.

127 ardien deretxoak sal-

gai. %948 634083 (20:00eta-

tik 22:00etara).

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
LESAKA. Bereau inguruan

Orbea markako mendi-bizi-

kleta agertu da. % 687

871431.

LESAKA. Zakur bat galdu-

ta dabil Otsango aldean. Pin-

ttoa da eta badu lepoko bel-

tza.

SUNBILLA. Trenbidean

emakumearen betaurreko-

ak topatu dira. %948 635458.

Zakur ttikia zuria eta beltza

galdu da Lesaka edo ingu-

ruan. % 948 638117.

Alkaiaga industrialdean

haur baten urrezko pultsera

aurkitu da. % 610 326693.

LESAKA. Giltza sorta gal-

du da herrian, 6 giltzarekin;

Nissan Patrolarena, etxeko-

ak… % 948 635458.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Garraio-txartela saldu edo

errentan emanen nuke. %

678 608602.

Kalefakzio-kaldera salgai,

Roca markakoa, hagitz mer-

kea. Ikatz-egurrekoa, gasoil

erretzailea ere jartzen ahal

zaio. % 670 296455.

Masajeko kamilla bat sal-

gai. % 626 088309.

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra,
Grand Vitara 3-5 ate, Grand Vitara 3 atekoa gasolina,
Opel Zafira, Galloper 5 ate, Volkswagen Polo, Terrano

II, Ford Fiesta, Opel Frontera eta Mazda 2.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN ESKAINTZA
ZABALA (6-12 HILABETEKOAK)

CLIO, MODUS, KANGOO,
MEGANE, MEGANE GRAND TOUR,

SCENIC, LAGUNA, LAGUNA
GRAND TOUR, ESPACE.

BIGARREN ESKUKO KOTXEAK
OPEL ASTRA 2.0, MEGANE COUPE

1.9TDI, OPEL VECTRA CARAVAN 1.6,
CHRYSLER VOYAGER 2.0 7

PLAZAKOA, RENAULT SCENIC 1.9 DT,
HYUNDAI ATOS, PEUGEOT 306 1.9

TD, SUZUKI VITARA 1.6.

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

A
41
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42 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 EE. Bikoitza: 8 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,29EEko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

JANIRE TELLETXEA IRATZOKI

etxalartarrak 3 urte beteko ditu
abenduaren 14ean. Zorionak gure
ponpoxari familia guziaren parte-
tik, bereziki bere anaia Xabieren
partetik.

SANDRA ETXE-
GARAI ALDABE

beratarrak 5 ur-
te bete ditu
abenduaren 6-
an. Familia eta
bereziki aita,
ama, atautxi eta
amautxiren par-
tetik zorionak.

JON OLAIZOLA

OTXOTEKO

lesakarrak
abenduaren
8an 10 urte
bete ditu.
Zorionak denon
partetik.

AINARA PACHE-
CO SAN JU-
LIAN beratarrak
5 urte bete ditu
abenduaren
15ean. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat Ane,
attatto eta ama-
ren partetik.

OIHANE SA-
GARDIA AL-
ZUARTEk 5 urte
beteko ditu
abenduaren 27-
an. Zorionak
eta 5 muxu
handi atta, ama
eta bereziki
Ikeren partetik.

EIDER TELLE-
TXEA GALARRE-
GI elizondokoak
3 urte bete ditu
abenduaren
14ean. Zorio-
nak printzesa
Xabier eta Ene-
koren partetik.

ILARGI EMAZA-
BEL GRAJIRE-
NAk abendua-
ren 10ean urte-
ak bete ditu.
Zorionak Irune,
Amaia eta Ama-
goiaren partetik.
Txanpaina eka-
rri Labainera!

Attatto zan berri
da LOITEGI ira-
kaslea lengo ur-
teko 4-A.koak
ez gara atzendu
zoriontzea. Mila
muxu eta zorio-
nak leitzar biko-
tea. Bataiora
gonbitu, je-je!

Lesakako JO-
SEBA AGIRRE

OTXOTEKOk 8
urte bete ditu
abenduaren
8an. Zorionak
eta muxuak de-
nen partetik,
bereziki Ane-
txuren partetik.

Zorionak AMA-
GOIA GRAJIRE-
NAri abendua-
ren 19an urteak
bete dituelako.
Irune eta Amaia
lagunen parte-
tik muxu pila
bat. Txanpaina-
ren zain gaude.

Berako GANIX

AGUILAR LAZ-
KANOTEGIk 3
urte egin ditu
abenduaren
18an. Aunitz ur-
tez “txipilduna!”,
ama, aita, Ain-
hoa eta Alaitz-
en partetik.

ERRAMU CASTEIG ek abenduaren
18an urtea bete ditu. Zorionak fa-
milia guziaren partetik; muxu
haundi bat senarraren eta semea-
ren partetik. Amatxo: maite zaitut,
maite maite zaitut…

IMANOL TELLE-
TXEA PERUGO-
RRIA etxalarta-
rrak urtarrilaren
4ean 6 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fa-
miliaren parte-
tik.

GAIZKA ZAN-
DIO PAGOLA

beratarrak
abenduaren 20-
an 6 urte bete-
ko ditu. Aupa
gure pelotari!
Osabaren par-
tetik.

RAFA ETXEBERRIA PERURENA be-
ratarrak abenduaren 2an urteak
bete ditu. Zorionak familia guzia-
ren partetik. Osaba, begira zein bi-
kote ederra egiten dugun… Bata
bihurria eta bestea bihurriagoa…

GAIZKA ZAN-
DIO PAGOLA be-
ratarrak aben-
duaren 20an 6
urte beteko di-
tu. Zorionak
ama, aitatxi,
amatxi eta Adri-
anaren partetik.
Ongi pasa.

ANDONI TELLETXEA eta AITZIBER

ORDOKI beratarrek abenduaren
31n eta 14ean 2 urte beteko dituz-
te. Zorionak famili guztiaren parte-
tik eta berexiki Jon eta Asieren
partetik.

Urrozko IBAI

IRIBARREN LA-
RRETXEAk
abenduaren 23-
an beteko ditu
11 urte. «Gizon
ttiki, zorionak
eta muxu au-
nitz» zuk daki-
zunen partetik.

ENEKO DAGE-
RRE MARTIRE-
NA elizondarrak
2 urte bete ditu
abenduaren
8an. Zorionak
familiaren par-
tetik, berexiki,
Josu, aita eta
ama.

Zubitako GARA-
ZI SANTESTE-
BAN OTXANDO-
RENAk 3 urte
bete ditu aben-
duaren 16an.
Aunitz urtez! 3
muxu pottolo
zuretzat,
txirripittina!

AIORA ITU-
RRALDE INZA

beratarrak 3 ur-
te bete ditu
abenduaren 16-
an. Berako ata-
txi, amatxi eta
izeba-osaben
partetik zorio-
nak printzesa!

AVELINA eta XATUR gure bi ama-
txi sinpatika eta martxosarentzat,
77 eta 65 urte bete dituztelako
azaroaren 29an eta abenduaren
3an. Jon, Leire, Andrea, Rakel eta
Ireneren partetik.

Lesakako EN-
CARNACION AL-
ZUGARAYk
abenduaren
31n 81 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fa-
miliaren parte-
tik.

LEIRE IRIBA-
RREN INDABU-
RU etxalartarrak
4 urte beteko
ditu abendua-
ren 26an. Au-
nitz urtez fami-
liaren partetik.

JAIONE GOÑI

MITXELENA le-
sakarrak aben-
duaren 19an 4
urte bete ditu.
Zorionak Aran-
tzako atautxi-
amatxi, Joxe
eta Amaiaren
partetik.

MIKEL ARO-
TZENA MITXEO

almandoztarrak
abenduaren
15ean 7 urte
bete ditu. Zorio-
nak familiaren,
berexiki Aimar
eta Oier zure
anaien partetik.

ENERITZ eta  MANEX beratarrek
abenduaren 19an eta 22an 4 eta 9
urte beteko dituzte. Zorionak eta
muxu bana, ama, atta eta Onin-
tzaren partetik.

UNAI LOIARTE

OTXANDORENA

irundarrak 9 ur-
te bete ditu
abenduaren
18an. Zorionak
eta muxu asko
Esther eta bere
familiaren par-
tetik.

MADDI ORDOKI

AGIRRE be-
ratarrak 5 urte
beteko ditu
abenduaren
30ean. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat fa-
milia guziaren
partetik.

Elko-Nevadako
MICHELE IGOAk
12 urte beteko
ditu. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.

OIER PETRIRE-
NA sunbildarrak
abenduaren 20-
an 3 urte bete-
ko ditu. Zorio-
nak eta 3.000
muxu familiaren
eta bereziki Kle-
mente eta Mai-
derren partetik.

Arantzako
ENAUT SAN

JUAN TABER-
NAk 2 urte bete
ditu abendua-
ren 13an. Zori-
onak eta muxu
haundi bat bere
famili guztiaren
partetik.

Beratar honek
urteak beteko
ditu abendua-
ren 28an. Zo-
rionak lagunen
partetik.

Gazteluko EKI-
ÑE GARAZO

GAMIOk urteak
beteko ditu
abenduaren 31-
n. Zorionak fa-
milia eta berexi-
ki Arantzako
osaba-izebaren
partetik.

AROA MARTIN

ALDUNTZIN be-
ratarrak 5 urte
beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
eta muxu asko
Esther eta bere
familiaren par-
tetik.

BELEN OSUAk
31 urte beteko
ditu abendua-
ren 22an. Zo-
rionak Asier,
Andoni eta se-
narraren parte-
tik. Muxussss.

MARI CARMEN

KORTAk urte bat
gehiago aben-
duaren 28an, je,
je! Zorionak eta
egun ona pasa,
Arantzako lagu-
na Ainhoaren
partetik. Kafe
gozoa prestatu.

AROA MARTIN

ALDUNTZIN be-
ratarrak 5 urte
beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
Leitzako attuna,
amona eta osa-
ba Iñakiren par-
tetik. Muxuak.

GARAZI SAN-
TESTEBAN

OTXANDORENA

zubietarrak 3
urte bete ditu
abenduaren 16-
an. Zorionak eta
muxuak Esther
eta bere familia-
ren partetik.

Oronozko Xanti, Xanti, XANTI

ETXAIDE MIGELTORENAri, zorio-
nak bihurri, 3 muxu Gaizka, Lierni
eta zure ahizpa Izarren partetik.
Ongi pasa.

Oronozko XAN-
TI ETXAIDE MI-
GELTORENAri
zorionak! Aben-
duaren 29an 3
urte beteko di-
tu. Muxu haun-
diak Berroetako
familiaren par-
tetik.

ANDONI TELLE-
TXEA APEZTE-
GIA beratarrak
abenduaren
31n 2 urte bete-
ko ditu. Familia
guztiaren parte-
tik zorionak eta
muxu handi
bat.

Oronozko
GAIZKA OTEI-
ZA MIGELTORE-
NA ri zorionak
urte pilla-pilla
bete duelakoz.
Ongi ospatu
Berroetako fa-
miliaren parte-
tik.
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