
Xabier Ibargarai palis-
ta Nafarroako irabazle  
Oberena taldearekin ari den erra-
tzuarrak Nafarroako buruz buru-
ko txapela jantzi du, lehen aldiz
larruzko pilotarekin. Heldu den
urtean profesionaletan ariko da.2007ko azaroaren 29a • XXVII. urtea

www.ttipi.net

56Patziku Perurenaren
lan berria kalean
Goizuetan sortu eta aspalditik
Leitzan bizi den idazleak Daki-
guna ikasten eleberria kaleratu
du berriki. Liburua globalizazioa-
ri lotuta dagoela azaldu digu. 
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ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Joseba URKIOLA
Orain hiru urte, Harrizko pareta er-
di urraturik eta aurten harrizko pa-
retak urratu eta Dakiguna Ikasten.
Zer ikus daiteke lan honetan?
Harria ikaragarri gustatzen zait, den-
boran eta espazioan, sinbologiarik han-
dienetakoa eduki dezakeena baita.
Hortaz harriari hainbesteko erreferen-
tzia, bai azalean, baita aurretik argita-
ratutako lanean ere. Mamia, aspaldi-
danik ezer argitaratu gabe nengoela
aprobetxatuz, gai askoz osatutako za-
kua da. Liburua osotasunean ugaria
da. Orain irakurleak esan beharko du.
Nolatan izenburu hori?
Mila zentzu izan dezaken arren, egiaz,
egun bizi dugun globalizazioaren fe-
nomenoarekin lotua dago. Badirudi
norbanakoak egun bizi guztia kanpo-
ko gaiak ikasten eta barneratzen iga-
rotzen duela. Baina aldi berean, ahaz-
tu egiten gara bakoitzak barruan dauka-
gun hazi edo nortasun hori nondik da-
torren. Hori da adierazi nahi dudana,
kanpotik datorkigun nolabaiteko bon-
bardaketa geldiezinaren aurrean, ba-
koitzak barnean daukagun hori zein
merkea eta baliagarria den ohartzea.

Txillardegik lan batean, «Egunkari
hau, neure kezken kutxa izango da»
aipatu zuen...
Ni ere zeozer idazten hasten naize-
nean, kezka bat tarteko hasi ohi naiz.
Askok esaten didate oso kritikoa nai-
zela, baina mundu guztiak bizi duena
eta nik neronek arruntasunez bizi du-
dan zerbaiten inguruan idaztea, alfe-
rrikako lana iruditzen zait. Gure bizi-
tza, J.M. Irigoienek esango lukeen
moduan, poliedrikoa dela deritzot, hau
da, ehun alde desberdinetatik ikus dai-
tekeena. Ni gutxien ikus daitekeen
perspektiba azaltzen edo horren in-
guruan idazten ahalegintzen naiz. 
«Fruitu ttipiak eskuragarri dauzkan
zuhaitz eder bat» bailitzan aurkez-
ten da liburua. Dastatzen hastean,
gozotik ala gazitik du gehiago?
Egungo gizartean dagoen baino go-

zotasun gehiago eta zentzu poetiko
batean txertatutako garraztasuna da-
go liburuan. Garraztasuna agian gehia-
go egonen da, baina orokorrean, egu-
neroko gaien inguruan mintzatzen
naiz: maitasuna, sexua, natura, filo-
logia, oinazea, zoriontasuna…
Zure hausnarketez gain, filosofo-
en, pentsalarien… hitzak daude.
Nire lagun onenak liburuak izan dira.
Gauza tristea da, liburua berez gauza
hotza eta materiala baita, baina liburu
batean hainbeste maitasun, poetiko-
tasun, berotasun edo bihotzeko isto-
rio oso gutxitan harrapatu dut. Pasar-
te asko beste autoreenak diren arren,
pertsonalak dira eta gordinean neure
baitatik atereak. Beste askorenak ga-
rai bateko adabakiekin konparatuko ni-
tuzke, petatxu lana egiten baitute.  De-
nak, hori bai, nire gustuko literariota-
sun eta poetikotasunarekin hornituak.
Hurrengoan pentsatzen hasi zara?
Bi ume dauzkat, eta nahi edo ez, bizi-
modua asko aldatzen dute, baina mate-
riala metatzen ari naiz. Dena den,
egun lan bat argitaratzea nahiko zai-
la da. Argitaletxeek ez dute inolaz ere
busti nahi.

• Aspaldidanik Leitzan bizi den
Patziku Perurena goizuetarrak
saiakera berria kaleratu du:
Dakiguna ikasten (Alberdania). 

• Poesiari buruz idazten hasi
zen eta duela 22 urte
argitaratu zuen lehen poema
bilduma. Baina ez da genero
bakar batera mugatu eta
geroztik liburu saila egin ditu.

• Azken lana globalizazioarekin
lotuta dagoela azaldu digu,
«kanpotik datorkigun bonbar-
daketaren aurrean, bakoitzak
barruan daukaguna zeinen
baliagarria den ohartzeko».

«Garraztasuna agian gehiago

egonen da liburuan, baina

orokorrean eguneroko gaien

inguruan mintzatzen naiz:

maitasuna, sexua, natura...»

«Lan bat kaleratzea zaila da, 
argitaletxeek ez baitute busti nahi»
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PLAZAOLAKO PARTZUERGO TURISTIKOAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Plazaolako Bide Berdearen zati bat, Leitzatik pasatzen den bidean.

Gurutze PIKABEA
Plazaolako Partzuergo Turistikoa

1994an sortu zen irabazi asmorik ga-
beko elkartea da, sei udalek eta arlo
pribatuko 130 ordezkarik osatzen du-
te: Areso, Basaburua, Larraun, Le-
kunberri, Leitza eta Iza-Gulinako Uda-
lek eta, bertzeak bertze, ostalaritza,
landetxe, artisautza eta bertze elkar-
tetako arduradunek. Era bateko eta
bertzeko hainbat ekimen eta jardue-
ra garatu ditu, guztiak ere helburu ar-
giarekin: zonaldeko turismo-garape-
na planifikatu, kudeatu eta bultzatzea;
Eta guztiaren abiapuntu Plazaolako
Natur Bidea. Bide zidorrak berresku-
ratu, Mendukiloko kobazuloak, Basa-
buruako haritzak, Albiasuko begira-
tokia, Larraun ibaiaren sorlekua, era-
kusketak, azokak, Plazaolako pasa-
portea... Urteen joanean baliabide an-
dana garatu dute. Eta horien artean
dago bide berdea berreskuratzeko

Europako Bide Berdeen III. Sariketa. Halaxe du izena Plazaolako
Bide Berdeak lehendabiziko saria lortu duen lehiaketak.
Plazaolako Partzuergo Turistikoak garapenaren eta turismoaren
alorrean lortu du saria, bide berdea berreskuratzeko azken
urteetan egin duen lana saritzeko eta bide batez, partzuergoaren
kudeaketa sistema ona baloratzeko, udal erakundeak eta enpresa
pribatuen elkarteak elkarlanean ari baitira. Sari banaketa
azaroaren 7an egin zen Madrilen, Bide Berdeen Turismoa eta
Osasunari buruzko jardunaldi teknikoen barrenean. Europako
herrialde ezberdinetako hainbat hautagairen artean aukeratua
izan zen Plazaolakoa. Zehazki, Plazaolako Bide Berdearekin batera,
Espainia, Frantzia, Italia, Belgika, Erresuma Batua, Irlanda,
Austria eta Txekiar Errepublikako bertze 26 kandidatura lehiatu
ziren, alde batetik, garapen eta turismoaren saria lortzeko eta
bertzetik, mugikortasunarena. Plazaolako ordezkariak gustura
daude lortutako sariarekin, eta ate berriak irekiko dituelakoan.
Horrela azaldu digu behintzat Jose Maria Aierdi presidenteak. 

BIDE BERDEEN GARAPEN ETA TURISMOAREN ARLOAN

Plazaolako Bide Berdeak lehen saria
lortu du Europako lehiaketa batean
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proiektua ere, garai batean Plaza-
olako trenak Iruñea eta Donostia lo-
tzeko egiten zuen 84 kilometroko
bidea berreskuratze egitasmoa, ale-
gia. Eginahal horretan ari dira az-
ken urteotan, eta dagoeneko 19 ki-
lometro atondu dituzte Mugiro (Na-
farroa) eta Andoain (Gipuzkoa) ar-
tean: 2000. urtean Mugiro-Lekun-
berri-Uitzi bide zatian lehen zazpi
kilometroak inauguratu ziren;
2001ean Uitziko tuneletik Gipuz-
koako mugarako bertze 12 kilome-
tro egokitu ziren. 

Moldatutako lehenbiziko bi zati
horiek lortzeko, ordea, Uitziko tu-
nela berreskuratu beharko da, 2,7
kilometrokoa. Hala, behin hau egin-
dakoan trenbidearen Nafarroa al-
deko 22 kilometro berreskuratuak
geldituko ziratekeen. Nafarroa eta
Gipuzkoaren arteko mugatik An-
doain bitarteko 22 kilometroko za-
tia, berriz, egokitua dago, nahiz eta
hau ez den natur bidea. Gainera-
koari dagokionean, Plazaolako Par-
tzuergo Turistikoak azterketak egi-
ten segitzen du Iruñera ailegatze-
ko gelditzen den zatia berreskura-
tzeko: Mugiro-Irurtzun eta Irurtzun-
Iruñea zatiak, hain zuzen. Aipatze-
koa da, bertzalde, bidea Nafarroa-
ko bertze inguruetara hedatzeko as-
moa ez dutela baztertzen Par-
tzuergoan, hartara, Nafarroak tu-
rismoa erakartzeko baliabide eman-
korra eskaini dezan.

Zer suposatzen du Euro-
pa mailako sari honek?
Oso garrantzitsua da hala-
ko saria irabaztea, are ge-
hiago, alor horretan gu bai-
nohistoria gehiago duten In-
galaterra, Belgika eta Fran-
tzia bezalako herrialdeek par-
te hartzen duten lehiaketa
dela kontuan hartuta. Antzi-
nako trenaren bidea aitzakia-
tzat hartuta zonaldeko kultu-
ra erakutsi izana ere saritu
dute, baita Partzuergoaren
kudeaketa eredua ere, entita-
te publikoak eta pribatuak el-
karlanean ari direlako. Sa-
riak indatsuago sentiarazte-
ko balio izan digu, eta gaine-
rako trenbide zatia berres-
kuratzeko gogoberritu gaitu.

84 kilometroko bidea be-
rreskuratzea da helburua;
dagoeneko 19 eginak...
Uitziko tunela, Mugiro-Irur-
tzun eta Irurtzun-Iruña za-
tiak gelditzen dira. Uitziko tu-
nelarekin Lekunberritik An-
doainerako zatia elkartuko
da. Baina argi dugu, Plazao-
lako bidea interes turistiko
haundiko baliabidea bilaka-
tzeko, ibilbide haundi bat an-
tolatu beharko dugula. Na-
farroak badu horretarako au-
kera, eta lehiakortasun haun-
diko bide berdea garatu dai-
teke. Iruña Donostiarekin el-
kartuko duen bide horretaz
gain, Baztan-Bidasoa alde-
ra, Lizarra eta Irati aldera ere
ailegatzen bagara, —Nafa-

rroako Gobernuak eta uda-
lek borondate politikoa bal-
din badute—, produktu in-
teresgarri eta lehiakorra es-
kaintzeko moduan izanen gi-
nateke, estatuko eta Euro-
pako leku askotan zaila iza-
nen litzatekeen zerbait.
Iruña-Donostia zati guztia
bukatua ikusteko datarik
aurreikusi duzue?
Uitziko tunela bi urte barru
egina egonen dela uste dut,
eta Irurtzundik Iruñerako za-
tia ere bizpahiru urtera ire-
kia egotea espero dugu.
Etorkizunera begira ba-
duzue bertze egitasmorik?
Bide Berdea da proiekturik
nagusiena, baina ez baka-
rra. Azken urteotan beste
proiektuak ere landu ditugu,
eta une honetan ere baditu-
gu esku artean. Oso garran-
tzitsua da turismoa erakarri-
ko duten baliabideak lantzea.

«Nafarroak badu lehiakortasun handiko
bide berdea garatzeko aukera»

Jose Mª AIERDI Plazaolako Partzuergo Turistikoko presidentea

Plazaolak trenbide estua eta lurrunez-
ko trakzioa izan zuen. Hastapenean,
meatzerako-trena izan zen. Plazaolako
meatzeetatik Andoainera burdina ga-
rraiatzeko erabili zen. Denborak aitzi-
nera egin ahala, hasieran meatzaritzan
soilik erabiltzen zen trena merkatari-
tzarako bihurtu zen gero. 1914ko ur-
tarrilean, ordea, Donostiatik txango-
zale talde batekin etorri zen trena; eta
ordutik aitzinera, Donostia eta Iruñea
lotzen zituen bidaiari-trena izan zen.
40 urtetan hala iraun zuen; merkatari-
tzarako eta komunikaziorako bide izan
zen, eta, aldi berean, kulturaren elkar-
trukerako aukera ere eman zuen. Bai-
na hasierako garai ederrak 50. ha-

markadan bukatu ziren: 1953 urteko
uholdeak eta autobusen konpetentzia
tarteko, bertan behera gelditu zen tren
zerbitzua 1958an. Hamar urte beran-
duago, trenbidearen lursailak enkan-
tean jarri eta jabetza pribatuaren esku
geratu ziren. 1989an Lekunberriko Uda-
laren ekimenez, Plazaolaren ibilbidea
natur bide gisa berreskuratzeko lehen
pausoak ematen hasi ziren; 1994an
Partzuergo Turistikoa eratu zen eta
2000. urtean trenbideko lehen zazpi ki-
lometroak egokitu ziren. Gaur egun Do-
nostia eta Iruñea lotzen dituen 84 ki-
lometroko trenbidea berreskuratzeko
lanean jarraitzen du Plazaola Par-
tzuergo Turistikoak .

PLAZAOLAKO TRENAREN HISTORIA
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Berako Aralarri

erantzuna

Aralarrek prentsan
agertutako idatzia dela
eta, Berako Eusko Aber-
tzale Ekintza ANVko tal-
dekoek desadostasunak
zuzenean solastuz mol-
datzen direla uste du.
Hala ere, zenbait kontu
argitze aldera, molde be-
rean erantzuteko beha-
rra sumatu dugu. 

Lehenik, gu ez gara
inolaz ere gordeka ibili.
Hilero ogasun batzor-
dean biltzen gara EAE-
ANVren alkatea eta gai-
nerako taldeetako par-
taide bana, eta bertan
Herriko Etxeko diru mu-
gimendu guztiak azter-
tzen dira eta beraz, gar-
bi dago aholkularitza ho-
nen gastuak ere bertan
ikusiko ditugula.  

Herriko Etxera aile-
gatu berri den alkate ba-
tek aholkua eskatzea ez
da deus ere txarra, kon-

trakoa, herriari ahalik eta
zerbitzurik onena es-
kaintzeko borondatea
erakusten du. Are gehia-
go Herriko Etxean hain-
bat gai korapilatsu iku-
sita gure taldeak beha-
rrezkoa ikusi du alkate-
ak bere kontsultak egi-
teko aholkulari bat iza-
tea, nahiz eta idazkaria,
hirigintza aholkularia eta
auzitegitako defentsa-
rako abokatua bertan
izan.  Gure ustez hauei
etengabe kontsultak egi-
teak Udaleko martxa
moteldu eginen luke eta
herritarrei ahalik eta zer-
bitzu onena eskaintze-
ko helburuarekin hartu
dugu erabaki hau.  Ur-
te baterako kontratua si-
natu dugu eta bukatze-
an egingo ditugu behar
diren balorazioak. Alka-

teari dagokion eskubi-
dea erabili bertzerik ez
dugu egin .

Harrigarria iruditu zai-
gu Aralarrek kritika hau
egitea, ikusirik berak al-
katetza duen beste he-
rri batzuetan erabaki ber-
dina hartu duela.

Alkatearen soldata-
ren harira, soilik aipatu,
lehengo alkateordeak
23.452 euro jasotzen zi-
tuela jardunaldi partzia-
lean lan eginez eta orain-
goak 35.108 euro jar-
dunaldi osoan eta era-
bateko dedikazioarekin.
Bertzalde, alkatearen
soldata Udalbatzarrak
ahobatez onartu zuen,
hau da, zinegotzi guz-
tiek aldeko botoarekin.

Aralarrek eskubide
osoa dauka Udalaren
funtzionamenduari  eta

alkatetzaren jardunari
nahi dituen kritikak egi-
teko, baina aldi berean
espero dugu Aralarren
jarduera komunikabide-
ei begira egindako la-
nean ez oinarritzea. He-
rriko Etxean zer aldatua
badago eta horretan bi-
de lagun izateko gonbi-
ta luzatzen diogu.

Josu Irazoki
Berako EAE-ANV

Guda

Bertze behin, aspal-
diko urtetan bezala, urria
hurbiltziarekin batera, ta
aurten gutti azaldu den
haizeguak lagunduta,
hasi zen nabaitzen era-
soaren usaia.

Polborinetan, gure

Donezteben eta inguruko herrietan
TTIPI-TTAPA TELEBISTA 

32. kanalean ikusten da orain 
Antena partikularra dutenek telebista bersintonizatu beharko dute eta,
pazientzia pixka batekin, telebista aparatuak bilatuko ditu etxeko antenatik
hartzen diren frekuentziak. 

Antena kolektiboa duten etxeetan, ordea, nahitaezkoa izanen da
anplifikadore berria jartzea. Horretarako, antena instalatzaileari deitu
beharko zaio.

Argibide gehiago behar izanez gero, deitu 948 63 54 58 telefonora. 

OHARRA
Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-deiturak eta telefonoa bidali behar
dira. Bertzela, ez dira argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan dezaten, ez da ko-
meni makinaz idatzitako 25 lerro baino luzeago idaztea. Laburtu beharra izanez
gero, Ttipi-Ttapak bere esku izanen du horretarako eskubidea.



gudariek prestatzen ikus-
ten nittun armak ta muni-
ziuk erosten. Ni halere,
ez nitzen sartu, ezpainaiz
borroketan parte hartze-
ko bezain ausarta,.... Zo-
rionez, ni egon gabe ere,
emakume bat edo bertze
ta gizaseme ausart an-
dana dago guri babeste-
ko. Odol hotz-berodunak,
grina ta indarrez beteta-
ko gorputzadunak.

Ta hasi zen borroka.
Uso itxuraz mozorroturik,
iparraldetik erasoa sar-
tzen hasi zen, nahiz eta
ez ziren espero bezain
haibertze lagun izan. 

Halere, urriko hilautin
azkeneko egunetan, ta
azaruko lemizkutan, au-
rrez-aurreko bortitzak izan
ziren, heriotz danbak han
eta hemen, mendi magal
ta gailurretan, ikustezinak
diren gure gudariak, gu-
re ingurua defenditzen.

Niri mingarria suerta-
tzen zaitt tiro hots horiek
aditzia, geldittu gabe, han
ta hemen, 2, 4, 7, hamar!

Bat bertzian atzetik! Ez
nuke entzun nahi, urdu-
ritasuna ta oihu itteko go-
gua sortzen baizaitt, biño
biharrezkoa baldin bada,
hala bedi, guzion onera-
ko.

Halere, aurten ere ga-
raile ateri gara, aunitzek
(bihar bada gehienek)
ihes in dute, batzuk kos-
taldetik juan direla diote,
balitteke, biño gu, bertze
urte baterako lasai gau-
de. Ta honezkero jakinen
dute erasotzaile hoiek, ga-
raia alletzen denin, berriz
ere han izanen direla gu-
re gudariak euren arme-
kin, erasoari aurre itteko
prest.

Joanes Sakonegi

Beti Abel bihotzean 

Merezi dutenak iristen
omen dira finalera eta az-
ken bolada honetan fina-

lez final dabil gure pilota-
ria baina, ez du suertea
bere alde izan aurrekoe-
tan. Hala ere, frontoia zu-
rekin egoten da Abel, ber-
tan egoten garen askori
zuk erakutsi baitiguzu pi-
lotaz gozatzea zer den.
Erakustaldi bikainak egi-
ten ari zara, aurrean jar-
tzen zaizun edozein «obs-
takulu» atzean utziz. Pi-
lotari bikaina eta horreri
zure umiltasuna gehitzen
badiogu zu bezelako bat
sortzen delako gaude
guztiok zurekin. Zure jo-
katzeko moduagatik eta
zure izaeragatik zara hain
maitatua ezagutzen zai-
tuzten toki guztietan be-
raz, gaurkoan nik idazten
dizudan arren, ematea da-
goen suerte guztia opa
dizugun guztien izenean
idazten dizut. Animo eta
aurrekoan esan nuen mo-
duan, jarraitu lanean txa-
pela zurea da eta!!! 

Maitane Gereño
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«Kotxeetan nahi eta
ahal den adina gastatu
daiteke, 3.000 eurotik
hasi eta hortik goiti.
Nire kasuan dena nik
ordaintzen dut, hagitz
zaila da babesleak
lortzea... Jendeak ez
du dirua emanen
bertzeak ongi pasa
dezan. Enpresa bat
duen afizionatu bat
aurkitzeko suertea
behar da... Baina diru
aunitz da: kotxea eta
hau mantentzea,
arropa, lizentziak,
erremolkea, seguruak,
probetan izen
ematea... Hobe ez
badut segitzen! Afizio
haundia behar da
horretarako».

KOTETO
Lesakako auto gidaria
D. Vasco 2007-11-16

«Batez ere,
Partzuergoaren
kudeaketa sistema
baloratu dute —tokiko
entitateek eta enpresa
elkarte pribatuek parte
hartzen dutelako– eta
bide berdea zonaldeko
ardatz hartuta egin den
eskaintza
turistikoa».«Uitziko
tunela konpondu, eta
Mugiro-Irurtzun eta
Iturtzun-Iruña zatiak
berreskuratzean, hiru
proiektu  horiekin
Plazaolako Bide
Berdea estatuko
osatuenetarikoa
izatera pasatuko
litzateke, eta Europa
mailan indar
haundikoa izatera».

Jose Mª AIERDI
Plazaolako presidentea
D. Noticias 2007-11-13

DIARIO VASCO, 2007-11-16
• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
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Nafarroako Euskal Kantu Txapelketa jokatu
zen azaroaren 17an Lekunberrin
Elizondoko Elisa Perotxenak ahots xarmantaren saria jaso zuen

ttipi-ttapa
Nafarroako Kantu

Txapelketaren finala jo-
katu zen joan den aza-
roaren 17an Lekunbe-
rriko 31 aretoan. Giro
ederra sortu zuten kan-
tariek aurtengo edizio
honi behar bezalako
akabaila emateko. 

Sariei dagokienez,
sormenezko kanten le-
hen saria Aurizberriko
Ainara Villanueva eta
Edurne Errearentzat
izan zen eta bigarren sa-
ria Tuterako Saioa Cres-
porentzat. Era zaharre-
an kantatu zutenen ar-
tean, lehen saria Iruñe-
ko Izkon bikotearentzat
izan zen eta bigarrena
Elizondoko Elisa Pero-
txena eta Iñaki Geren-
diainentzat. Era moder-
noan kantatu zutenen
artean, lehen postua Le-
kunberriko taldeak etxe-

ratu zuen, eta bigarren
saria Aurizberirko Miren
eta Edurne Erreak.

Bertze sari bereziak
ere izan ziren: ahots xar-
mantaren saria Elizon-
doko Elisa Txoperena-
rentzat izan zen; A ca-
pella egindako lanaren
saria Orbaitzetako Aho-
tsak taldearentzat; sor-
men lan ederrenarena
Saioa Cresporentzat eta
bikote lanari emandako
saria Leitzako Maddi
Olano eta Birjinia Ma-
riezkurrenarentzat.

Honela, 2008ko ekai-
nean Bilboko Arriaga
Antzokian izanen den
Euskal Herriko Kantu
txapelketa nagusirako
Nafarroako ordezkariak
erabaki ziren: bakarlari
bezala Saioa Crespo
joanen da, bikoteka Iz-
kon bikotea eta taldeka
Lekunberriko taldea.

KULTURA

UTZITAKO ARGAZKIA

Xurdin haurrentzako antzerki musikala Leitzan
Xurdin eta gorringo lakuaren misterioa, horrela du izena Xurdin taldea-
ren azken lanak. 2 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzendua dago eta eus-
kara jatorrean antzezten dute. Euskal Herrian barna, txoko desberdine-
tan eginen dituzten geldialdien artean bat Leitzan eginen dute. Larunbat
honetan izanen da Leitzako zinean, 16:30ean. Argazkian Josemari Go-
rostegi Tomson ikuskizunaren sortzailea ageri da. «Xurdinen abentura
berri honetan, Alaitasunaren basoa arriskuan egonen da berriro, orain-
goan Marilur sorgin maltzurraren laguntzarekin...».

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net



Amaia eta Ainhoa
Aralarrek Josu Ira-

tzoki alkatea aholkulari
pertsonala kontratatzea
kritikatuz prentsan ager-
tutako idatzia dela eta,
Berako  EAE-ANVk
prentsa ohar baten bi-
dez erantzun du. ANV-
ren ustez, desadosta-
sunak zuzenean hitz
eginez moldatzen dira,
baina zenbait kontu ar-
gitze aldera molde be-
rean erantzuteko beha-
rra sumatu dute. 

Lehenik, inoiz ez di-
rela gordeka ibili argitu
nahi izan du ANVk: «Hi-
lero ogasun batzorde-
an biltzen gara EAE-
ANVren alkatea eta gai-
nerako taldeetako par-
taide bana, eta bertan
Herriko Etxeko diru mu-
gimendu guztiak azter-
tzen dira».Herriko Etxe-
ra ailegatu berri den al-
kate batek aholkua es-
katzea ez da deus ere
txarra ANVren ustez,
kontrakoa baizik, «he-
rriari ahalik eta zerbi-
tzurik onena eskaintze-
ko borondatea erakus-
ten du». Are gehiago,
hainbat gai korapilatsu
ikusita beharrezkoa iku-
si dute alkateak kon-
tsultak egiteko aholku-
laria izatea. 

Urte baterako kon-
tratua sinatu da ahol-
kulariarekin eta buka-
tzean eginen dituzte ba-
lorazioak. Alkateari da-
gokion eskubidea era-
bili bertzerik ez dutela
egin azpimarratu du
ANVk. Alkatearen solda-
tari dagokionez Udal-
batzak aho batez onar-
tu zuela oroitarazi du,
eta zera gaineratu: «le-
hengo alkateordeak
23.452 euro jasotzen zi-
tuen jardunaldi partzia-
lean lan eginez eta
oraingoak 35.108 euro
jardunaldi osoan eta era-
bateko dedikazioare-
kin». Idatzia akautzeko,
Udaletxean «bide lagun
izateko gonbita» luzatu
die ANVk Aralarri. 

Alkaiagako
asfalto fabrika-
ren kontra

Agerrako bizilagun
talde batek Alkaiagan
egin nahi duten asfalto
fabrikaren kontrako ja-
rrera aurkeztu du, fa-
brika hori beraien etxe-
etatik hurbil egoteaga-
tik. Bizilagun talde ho-
nek gainerako bizilagu-
nak eta Berako Udalak
deus egin gabe ez gel-
ditzea eskatu dute. Di-
rudienez, aurreko Uda-

lak ez zuen erabaki hau
alegatu. Bizilagunek las-
ter gai honen inguruan
hitz egiteko batzarra egi-
nen omen dute.

Gaztetxoen
ateraldia
Ibardinera

Nafarroako Kirol Jo-
lasen barnean, mendi
ateraldi ezberdinak an-
tolatu dira. Azaroaren
18an Berako Beramen-
di taldeak antolatuta,
300 gaztetxok Bera-
Ibardin-Bera ibilbidea

egin zuten, tartean Sun-
billa eta Berakoek. Goi-
zean abiatu eta eguer-
dirako itzuli ziren Bera-
ko frontoira. Bertan baz-
kaldu eta ondoren joko
ezberdinez gain, men-
di igoerari buruzko DVD
bat ikusteko aukera izan
zuten. Urrian, Sorogain
eta Auritz arteko ibilbi-
dea egin zuten gazte-
txoek eta hilaren 18koa
aurtengo azkena izan
zen. Dena den, datorren
urtean ere atera ld i
gehiago eginen dituzte:

urtarrilaren 20an San
Adrianera joanen dira;
otsailaren 24an Bardee-
tara; apirilaren 20an Ur-
basara eta maiatzaren
10ean orientazio proba
eginen dute. Eskualde-
an Berako Larun Men-
di Taldea eta Sunbilla-
ko Ulibeltzak Elkartea
daude sartuta ekimen
hauetan baina edozein
herritako neska-mutilek
parte har dezakete. Ho-
rretarako 675829420
edo 687351489ra deitu
behar da.
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Aholkularitza kontratatuz
herriari ahalik eta
zerbitzurik onena eman
nahi diola dio ANVk
Hala erantzun dio Aralarrek

egindako kritikari

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Lagun Haundiak Berako Jubilatu elkartearen egoitza
inauguratu dute
Duela  urte pare bat, Berako talde batek erretiratuen elkarte bat sortzeko
asmoa agertu zuen. Lehengo urteko azaroan lehen bilera egin zuten eta
100 lagun inguru bildu ziren. Hala, estatutuak egin, dirulaguntzak eska-
tu eta azkenean egoitza lortu dute. Bolondresek moldaketa lanak egin zi-
tuzten, eta lehengo astean, azaroak 23, inauguratu zuten Lagun Haundiak
Elkarteak Legia karrikan izanen zuen egoitza. Luis Aizpuru apaizak egoi-
tza bedeinkatu zuen eta ondotik hameketako ederra egin zuten. Gaur egun
228 bazkide ditu elkarteak eta momentuz 10 euro jarri dituzte materiala
ordaintzeko. Aurrerantzean 12 euroko kuota ordaindu beharko dute. Egoi-
tzan sartzeko bazkide izatea derrigorrezkoa izanen da.  Lehendakaria Mer-
txe Retegi da, lehendakariordea Mari Carmen Castelos, idazkaria Espe
Ustaritz, diruzaina Maria Jesus Diaz eta bokalak Karmen Mitxeltorena, Mª
Victoria Erro eta Josefina Iglesias.

BERA
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LESAKA

Aitor AROTZENA
Cornelia Lecuona

Fundazioko lurren sa-
lerosketa kontratuen in-
guruan azken asteeta-
ko adierazpen uholdea-
ren ondorioz, azaroaren
15ean jendaurrean in-
formazioa eman zuten
Cornelia Lecuona Fun-
dazioa kudeatzen duen
Patronatuak eta Tanti-
rumairu ikastolak Kasi-
noan.

Jakina denez, Fun-
dazioko Patronatua he-
rriko alkateak, herriko
apezak eta apez lagun-
tzaileak edo koadjuto-
reak osatzen dute eta
hiruak, Koldo Erkizia,
Ander Gillegi eta Juan
Aiastui, alegia, jendau-
rrera agertu ziren. Be-
raiekin batera, Tantiru-
mairu ikastolako ordez-
kariak izan ziren ager-
penean.

Ander Gillegi apezak
garbi utzi nahi izan zuen
agerraldia ez zela ekin-
tza politikoa eta, Cor-
nelia Lekuona Funda-
zioaren historia eta era-
kunde honen helburuen
berri eman zuen.

Ondotik, Lupe Muxi-
ka, ikastolako irakasle-
ak «irtenbide bakarra
kontratuak legalki deu-
seztatzea» dela aipatu
zuen. Azken bi urteetan
gai honen inguruan Pa-
tronatuak eta ikastolak

izandako bileren eta har-
tutako erabakien berri
eman zuen.

«36 ETXEBIZITZA AGERI

DIRA KONTRATUAN,
MUSIKA ESKOLARIK EZ»

Koldo Erkizia alkate-
ak hartu zuen hitza se-
gidan. Berak kargua har-
tu zuenean, bi saleros-
keta kontraturen berri
izan omen zuen. «Ba-
tek Kristo-Enea futbol
zelaiko lurrak eta ondo-
ko baratza hartzen zuen
eta 36 etxebizitza au-
rreikusten ziren, 18 ba-

bes ofizialekoak eta 18
libreak. Bertze kontra-
tuak ikastola ondoko ba-
ratzea hartzen zuen, eta
bi adosatu aurrikusten
ziren». Alkateak azpi-
marratu nahi izan zuen,
«inon ere ez zela Musi-
ka Eskolarik edo haur-
tzaindegirik agertzen,
Juan Fermin Mitxelenak
aipatu duen bezala,
etxebizitzak, lokal ko-
mertzialak eta garajeak
baizik. Bi kontratu hauen
truke, 90.000 eta 18.000
euroko fidantza ere
eman zuen konstrukto-

reak, txeke bidez».Kon-
tratua beteko ez balitz
Fundazioak fidantzan
utzitakoaren bikoitza or-
daindu beharko lioke
eraikitzaileari.

Orain arte gertatuta-
koaren berri eman on-
dotik, hemendik aitzi-
nera Patronatuak eta
ikastolak eman beha-
rreko urratsak azaldu zi-
tuen Lupe Muxikak. Ira-
kasleak jakinarazitako-
aren arabera, «kontra-
tuak nuloak dira hiru
arrazoiengatik: batetik,
lurrak ezin direlako sal-

du, bertzetik, Juan Fer-
min Mitxelenak Funda-
zioaren botererik gabe
sinatu zituelako eta az-
kenik, 1990ean sinatu-
tako hitzarmen baten bi-
dez, lurrak ikastolari
utziak zaizkiolako 25 ur-
terako, hau da, 2015.
urtera arte. Halere, kon-
tratuak nuloak izan
arren, legalki deusezta-
tzen ez diren bitartean,
indarrean daude».

BIDE JUDIZIALA

HARTZEA ERABAKI DUTE

PATRONATUAK ETA

IKASTOLAK

Horregatik, kons-
truktoreak arazoa onez
onean moldatzeko bo-
rondaterik erakutsi ez
duenez, bide judiziala
hartzea erabaki zuen
Patronatuak irailaren
17an eta Tantirumairu
ikastolak urriaren 11n
egindako ez ohiko ba-
tzarrean. Kontratuen ba-
liogabetasun legala gal-
degiten dute ikastolak
eta Patronatuak, baita
epaiketaren kostua Juan
Fermin Mitxelenak eta
Garayar konstruktoreak
ordaintzea ere.

Bide judiziala segi-
tuz, lehenik, adiskide-
tza-ekitaldia eginen li-
tzateke, baina hau ai-
tzinera aterako ez ba-
litz, ohiko epaiketa egin
beharko litzateke.

Epaitegietako bidea hartzearen arrazoiak
azaldu zituzten Patronatuak eta ikastolak
Lurren salerosketa kontratua legalki deuseztatzeko aukera bakarra dela diote

ARGAZKIAK: AITOR A.

Hotzari aurre egin zioten herriko neska-mutikoek
azaroaren 18ko Haurraren Egunean
Azaroaren 18an, Lesakako Irain eskolako Guraso Elkarteak eta Tantiru-
mairu ikastolako Otxogorrinea Guraso Elkarteak antolatutako Haurren
Eguna ospatu zen. Goiz hotzean hainbat eskulan egin eta jokuetan par-
te hartzeko aukera izan zuten neska-mutikoek. Arratsaldean, berendua
eta Iñigo Etxeparek paratutako musika aditu eta dantzatu zuten.
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Joseba eta Nerea
Iparraldeko zortzi

usategietako langileak
eta Etxalartik 12 bat in-
guru. Guztira 120 lagu-
netik goiti bilduko dira
larunbat honetan, herri-
ko plazan, uso-denbo-
raldiaren akabera os-
patzeko. Aurten gaine-
ra, aitzakia badute, az-
keneko 5-6 urteetako
denboraldirik onena izan
delakoz. Iaz 36 dozena
bakarrik hartu zituzten.
Aurten laukoiztu egin
dute kopurua: 141 do-
zena harrapatu dituzte,
1.694 uso denetara.
Inoiz baino kontentua-
go daude usazaleak.
«Haizea gure alde izan
dugu. Iparra egun auni-
tzetan etorri zaigu eta
usoek bide naturala har-
tu dute, kostatik pasatu
beharrean, mendi ingu-
rura hurbildu dira»erran
digu Patxiku Irisarri usa-
zaleak. Aspaldiko par-
tez, aspertzeko asti
haundirik ez dute izan
bi hilabete hauetan, eta
irri ederrekin akabatu
dute denboraldia.

BISITA ETA BAZKARIA

Aspaldiko ohitura da
denboraldi bukaeran be-
deratzi usategiak (ipa-
rraldean zortzi eta gu-
rearekin bederatzi) baz-
kari baten bueltan elkar-
tzea. Urtero herri des-
berdinean egiten da
besta eta aurten Etxa-
larri tokatu zaio. Goize-
an Iharmendiko gaine-
ra joanen dira denak,
bertakoak eta gonbida-
tuak, bisita gidatu bate-
an Usategiak ikusteko.

Eguerdi partean, herri-
ra jautsi eta bazkari ede-
rraren bueltan bilduko
dira. Arratsaldean trikiti-
xa izanen da. Seguras-
ki, berandurarte luzatu-
ko da besta gehienen-
tzat. 

SARIAK ONENARI ETA

TXARRENARI

Bazkalondotik, ran-
kingbat eginen da 9 usa-
tegien artean, bakoitzak
harrapatu dituen uso-
kopuruaren arabera.

Gehien lortu dituen usa-
tegiari txapela emanen
zaio, eta guttien harra-
patu duenari ere bai.
Etxalarkoak goiko pos-
tuetan egonen dira aur-
ten, 141 dozenako mar-
ka ez baita edonolakoa.

Frontoiko
teilatua berritua

Duela bi aste aka-
batu zituzten frontoiko
obra-lanak. Aspaldiko
beharrei erantzunez, tei-
latu berria eman diote.

120 usazaletik goiti bilduko dira
larunbat honetan usazaleen bestan
Azkeneko urtetako uso-sasoirik onena izan da aurtengoa

ETXALAR

ARTXIBOA

Usazaleei ez zaie kontent egoteko arrazoirik falta izan aurtengo denboraldian.

FLASH
Mus txapelketa
Herrikon
Arrakasta handiz egiten
da ortziralero mus txa-
pelketa Herriko Osta-
tuan. Aitzineko urteta-
ko martxa ikusita, joan
den urri akaberan hasi
zen aurtengo txapelke-
ta. Ortziralero produk-
tu-sorta ederra ematen
zaio bikote irabazleari
eta horren aitzakian, 12
bat bikote elkartzen di-
ra astero. Ekainera ar-
te luzatuko da txapelke-
ta. Edozeinentzako ire-
kia dago eta hitzordua
arratseko 11etan da.

Euskara
Mankomunita-
tearen Gogoeta
Eguna
Azaroaren 17an Eus-
kara Mankomunitateak
antolatutako Gogoeta
Eguna egin zen Kultur
Etxean. Bortzirietako 20
bat euskaltzale bildu zi-
ren eskualdean euska-
ra sustatzeko zer egin
behar den hausnartze-
ra. Zigor Etxeburua Kon-
tseiluko kidea aritu zen
koordinatzaile lanetan
eta puntu franko ezta-
baidatu ondotik, ondo-
rioak atera eta euska-
raren normalizazio-pro-
zesurako pausuak ze-
haztu zituzten. Aitzine-
ko bi asteetan, Lesakan
eta Beran izan ziren hi-
tzaldiak. Etxalarkoak bu-
kaera eman zion jardu-
naldi sortari.
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Nerea ALTZURI
Azaroa ere bere az-

ken egunetan da. Urte-
ari ere hilabete bat gel-
ditzen zaio agurtzeko.
Aldiro aldiro, berriak ja-
so eta idazten ditugun
ataltxo honetan, Asier
Apezetxea txirrindula-
riaren ibileraren errepa-
soa eginen dugu. Uda
bukaeran bere aurrei-
kuspenen berri eman
genuen. Dakizuen mo-
duan, Euskadiko txa-
pelduna izan zen txa-
pelketa ona eginez.
Orain Lizarrako Txirrin-
dularien Elkarteko Ope-
na korritzen ari da (Dia-
rio de Navarra Opena
delakoa). Dagoeneko
joan den igandeko pro-
barekin sei egin ditu, eta
Lizarran abenduaren
9an hondarreko proba
eginen du. Joan den
iganderarte egindako
saioetan bigarren eta hi-
rugarren postuak lortuz
joan da, eta sailkapen
orokorrean bigarren to-
kian dago 93 punture-
kin. Urriaren 21ean abia-
tu zen mendi bizikleta
arloko Nafarroako open

entzutetsu hau Argeda-
sen; urriaren 28an Otei-
zan izan zen bigarrena;
azaroaren 4an Muniain
de la Solanan; azaroa-
ren 11n Deikaztelun;
azaroaren 18an Luki-
nen; eta joan den igan-
dean Zurukuainen. Guz-
tira 30 kilometro ingu-
ruko probak dira eta or-

du eta erdi inguruko irau-
pena dute, goian dau-
denek azkarrago egin
arren. Asierrek fisikoki
ongi dabilela adierazi di-
gu, kontent dago bere
buruarekin, nahiz eta le-
henengo posturik ez lor-
tu. Jabi Moso Lizarrako
prestatzaile fisikoarekin
ari da entrenatzen, eta

Conor Saltokiko txirrin-
dulari gazteak ahalegi-
nak eginen ditu aben-
duaren 9an abudoago
egiteko. Zorte on Asier!

Garbitzaile
berria

Urte mordoska egin
ditu Arrunekobordako
Rosario Agestak herri-

ko eraikinen garbiketan.
Gainera aitzineko udal
informazioan bere lan
ona eskertua izan zen.
Berak baja hartu oste-
an, herriko langile ba-
tek garbitu ditu eraiki-
nak. Joan den hilabete-
an Udalak herriko lau
eraikinen garbiketarako
lehiaketa publikoa za-
baldu zuen. Azaroaren
erdialdera epea akau-
tuta, hemendik aitzine-
ra hilabete eta urte be-
rriarekin batera Exke-
rrenekobordako Ixabel
Lukanbiok garbiketa ar-
dura hartuko du. Uda-
letxea, medikuaren kon-
tsulta, ludoteka eta es-
kola garbituko ditu.

Kontzertua
Aterpen

Musika talde auni-
tzek bisitatu dute Aran-
tzako Aterpeko Taber-
na. Oraingoan talde sor-
tu berri baten eta bere
burua Euskal Herri oso-
an aurkezten ari dena
izanen da abenduaren
7an. Gobernors talde-
ak emanaldia eskainiko
du 22:30etik aitzinera.

Asier Apezetxea goiko postuetan dabil
Lizarrako Txirrindulari Elkartearen Openean
Ixabel Lukanbio herriko eraikinak garbitzeko langilea izanen da aurrerantzean

ARANTZA

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI 

Hasi dira ardiei mingain urdinaren gaitzaren
kontrako txertoak ematen 
Nafarroako bertze herrietan bezala, Arantzan ere hasiak dira mingain ur-
dinaren eritasunaren kontrako txertoak paratzen. Herrian Julio Salinas
ari da horretan, eta iragarri bezala, hasieran ardiei bakarrik emanen zaie.
Joan den astean hasi ziren, eta aste honetan segituko dute. Behiei, be-
rriz, beranduago emanen zaie.
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Ekitaldiz beteriko kultur egunak eginen dira
abenduaren 6tik 8era bitartean
Abenduaren 7an Bota patsa! antzerki emanaldia izanen da Baratzondon 21:00etan

ttipi-ttapa
Urtero bezala Igan-

tziko Euskara Batzor-
deak  kultur egunak an-
tolatu ditu abenduaren
6tik 8ra bitartean. Aben-
duaren 6ko ekitaldi guz-
tiak haurrei zuzenduak
izanen dira. Hasteko,
11:00etatik aitzinera eta
bi orduz, tailerrak iza-
nen dituzte, Kulki taldea-
rekin frontoian. Talde
hau lehen ere Igantzin
izana da, eta herri kiro-
letan oinarritutako taile-
rrak lantzen ditu, hau-
rrentzat aski gustukoak
izaten direnak. Arra-
tsaldean bi film eskani-
ko zaizkie, biak ere Ba-
rantzondon. Lehena,
4:00etan, txikienentzat,
Haur Hezkuntzakoen-
tzat, izanen da. Ondo-
tik, 5:15ean Lehen Hez-
kuntzakoentzat bertze
bat izanen da. Eta gero

denentzako berendua
izanen da.

Abenduaren 7an hel-
duentzako txanda iza-
nen  da .  Gaueko
9:00etan, Baratzondon,
Bota patsa! antzerki
emanaldia izanen da.

Txalo Konpainiaren la-
na da eta telebistako bi
aktore ezagunek parte
hartzen dute. Biak gim-
nasio batean elkartuko
dira, eta haien arteko el-
karrizketaren bitartez
ongi pasatzeko kome-

dia arin bat eskainiko
dute.

Abenduaren 8an, tra-
dizio bihurtu denez, era-
kusketa eguna izanen
da. Igantziko Biltokiren
eskutik, Igantziarrak eta
kirola gaiarekin erakus-

keta izanen da Bara-
tzondon, 11:30etik ai-
tzinera. Gai horrekin be-
rarekin egin zen 2003ko
erakusketa, baina, el-
karteko arduradunen us-
tez, geroztik ere herri-
tarrak kirol jarduera ani-
tzetan aritu dira, eta be-
rriz egitea erabaki dute.

Erakusketarekin ba-
tera abiatuko da pata-
ta-tort i la lehiaketa,
11:30ean frontoian. Nahi
duen guztiak parte har-
tzen ahal du, eta arra-
tsaldean, 7:00etatik ai-
tzinera, horiek dasta-
tzeko aukera izanen da
Biltokin eginen den be-
renduan.

Eta kultur egunei aka-
bera emateko, Biltokin,
19:30ean 64 P Errepi-
dea taldearen jazz ema-
naldia izanen da, Udaz-
keneko Bira deituriko zi-
kloaren barrenean. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Iker Galartza eta Joseba Usabiaga aktore ezagunak izanen dira Bota patsa!
antzerkiaren protagonistak

IGANTZI

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Eguberrietarako prestakuntzak
hasiak dira dagoeneko
Olentzerorekin ateratzeko aurretik entsaioak eginen dira

Jaione OTXANDORENA
Eguberriak iristeko

gutxi falta dela eta, da-
goeneko prestakutza la-
netan hasiak dira he-
rrian. Antzakaitz kultur
ta ldeak antolatuta,
abenduaren 24an Olen-
tzerorekin ibilaldia egi-
nen da, baina aitzinetik
entsaioak eginen dira.
Ale hau idazterakoan ez
genekien noiz izanen di-
ren entsaioak, beraz, es-
kolako haurren eta he-
rrian jarritako oharren
bidez emango da horien
berri.

GAZTEEN ESKEA

Bertzalde, abendua-
ren 25ean, gazteak es-
kean a terako d i ra .
17:00ak aldera hasiko
dute herriko itzulia eta
gauean baserriz base-
rri ibiliko dira goizalde-
rarte. Halere, aldez au-

rretik izena eman be-
harko dute Itturburu os-
tatuan, abenduaren
10etik 20ra.

GAZTEEN BAZKARIA

Azken urteetan he-
rrian gazteek Alfredon
bazkaria deritzona egi-

ten dute. Aurten aben-
duaren 22an izanen da
eta berrikuntza bezala,
bazkarira joaten duten
guztiek mexikarrez mo-
zorrotuak joan beharko
dute. Mozorro onenak
saria jasoko du gaine-
ra. Aldi berean, aipatu,

Alfredo Arretxea sukal-
dariak ETBko Horrela-
koa da bizitzasaioan ko-
laboratzaile lanak egi-
ten dituela sukaldaritza-
ko aholkuak emanez.
Hamabostero azaltzen
da, astearte edo asteaz-
kenetan, 19:45 aldera.

SUNBILLA

Kanposantu
berriko
lanak
lizitazio
fasean
daude 
ttipi-ttapa

Beintza-Labaienen
kanposantu berria egi-
teko obren lizitazio
epea zabaldu du Uda-
lak. Egin beharreko la-
nek 160.626,20 euro-
ko gastua izan behar-
ko dute gehienez —
zergak kontuan hartu
gabe—, eta interesa-
tutako enpresek aben-
duaren 14a bitarte iza-
nen dute euren propo-
samenak aurkezteko
epea.  Beintza-La-
baiengo udaletxean
aurkeztu beharko du-
te, astelehen, asteaz-
ken eta ortziraletan
09:00etatik 12:00eta-
ra. Obrak egiteko epea,
berriz, sei hilabetekoa
izanen da.

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: AMAIA ARRETXEA

Joan den urteko bazkarian sari batzuk banatu zituen Alfredok.
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Ainara MINDEGIA
Urteroko ohiturari hu-

tsik egin gabe, aurten
ere Kultur Egunak an-
tolatu ditu Ibintza Kultur
Taldeak. Ortziral hone-
tan, azaroak 30, hasi eta
igandera arte luzatuko
dira. Ortziralean, 20:00-
etan talo jatea eginen
da Herriko Etxeko Gan-
baran eta ondotik kantal-
dia izanen da Jaione
Olazabalekin. Larunbat
goizean haurrak izanen
dira protagonistak.
11:00etan haur jokoak
eta tailerra izanen dira,
eta 13:30ean haurren
bazkaria Herriko Etxe-
ko Ganbaran. 16:00etan
16 urtetik gorakoentza-
ko mus txapelketa ha-
siko da. 16:30ean Pa-
txin-Potxin pailazoek
ikuskizuna eskainiko du-
te plazan eta egunari se-
gida ona emateko ber-
tso afaria eginen da He-
rriko Ostatuan Irazu eta
Amuriza bertsolariekin.
Ondotik, dantzaldia Se-
bastianekin.

Igandea izanen da
azken eguna. Arratsal-
dean Jagoba Mantero-
laren eskutik Iturengo
argazkiak ikusteko au-
kera izanen da Herriko
Etxeko Ganbaran eta
ondotik tortilla patata eta
postre lehiaketa (etxe-
an egin behar dira).

EGUBERRIETAKO

ZOZKETARAKO

TXARTELAK SALGAI

Bertze urte batez
Ibintza Kultur Taldeak
Eguberrietako zozketa-
rako txartelak salgai pa-
ra tu  d i t u .  Zozke ta
2008ko urtarrilaren 5ean
eginen da eta hau iza-
nen dira sariak: lehen-
bizikoa zare eder bat;
bigarrena bizikleta eta
hirugarrena bi lagunen-
dako afaria Altxunea
Erretegian.  Sariak he-
rriko denda, ostatu eta
ileapaindegiekin osa-
tuak dira. Zenbaki sari-
tuak Ttipi-Ttapa, Xaloa
eta Xorroxinen jakina-
raziko dira.

Kultur Egunak antolatu
ditu Ibiltza Kultur
Taldeak ortziraletik
igandera 
Igandean Iturengo argazkiak

ikusteko aukera izanen da 

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Ander Erasunen garaipen berria
Donezteben jokatutako Euskal Herriko aizkolari gazteen txapelketan he-
rritarra izan dugu berriz ere txapeldun. Aizkolari gazteek bi kanaerdiko
eta lau 45 ontzako moztu behar izan zituzten, lehia estua izan zuten eta
ikuskizun polita eskaini zuten. Zorionak berriz ere Ander!

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

San Martin bestak ezin hobeki
Giro ederrean igaro dira aurtengo San Martin bestak. Adin guztietako jen-
dearentzako ekitaldiak izan dira eta denetan ere ikusle eta parte-hartze
nabarmena izan da. Haur jokuak, aizkora apostua, trikitixa jaialdia, dan-
tzak… Hala ere, eskerrik haundienak herriko gazteei, ostatua eta elkartea
martxan jartzeagatik eta bestak antolatzeagatik.  

ITUREN

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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Ukrainiako haurrei laguntzeko kanpaina
abiatu du eskolako Guraso Elkarteak
Arropak, jostailuak eta bertze produktuak biltzeko epea hilaren 30ean akituko da

ttipi-ttapa
San Migel Eskolako

Guraso Elkartearen eki-
menez, Ukrainiako hau-
rrei laguntzeko kanpai-
na garatzen ari dira es-
kolan, Malerreka La-
guntzen izenarekin.
Azaroaren 20an paratu
zuten martxan proiek-
tua eta hilaren akabera
arte hori lantzen ariko
dira. Arropak, jostailuak,
oinetakoak eta higiene
produktuak ari dira bil-
tzen, baina antolatzai-
leek janaririk ez emate-
ko adierazi dute. 

Bilketa ortziral hone-
tan bukatuko da, eta bi-
tartean, helburua 1.000
kiloetara ailegatzea iza-
nen da. Horretarako
haur bakoitzak hiru kilo
eramatea nahi dute. Bil-
keta amaitzean, Gura-
so Elkarteak sailkape-
na eginen du kutxetan
eta abenduaren 19an
kamioia bidaliko dute. 

Horrez gain, Nafa-
rroako Aurrezki Kutxa-
ren bidez laguntzeko au-
kera ere zabaldu dute.
kherson izenarekin egi-

tasmoaren aldeko la-
guntza edozeinek ema-
ten ahalko du. 

Kanpaina Guraso El-
karteak proposatu zuen,
eta eskolak proiektua-
rekin bat egin eta Ukrai-
niako haurren egoera
hurbilagotik ezagutzen
aritu dira ikasleak. In-
formazio gehiago 948
456144 telefonoan edo
helbide honetan: erre-
kagurasoak@terra.es.

Osasun
kontseilariaren
bisita

Maria Kutz Nafarro-
ako Gobernuko Osasun
kontseilariak Donezte-
beko Osasun Etxea bi-
sitatu zuen joan den aza-
roaren 20an.  Izan ere,
orain del a zenbait hila-
bete udal ordezkariak
Nafarroako Gobernu-
koekin elkartu ziren Osa-
sun Etxearen egoera-

ren berri emateko. Do-
neztebeko zinegotziek
Bortziriak eta Baztango
osasun zentroek hobe-
kuntzak egin dituztela
diote eta ez dela gauza
bera gertatu Donezte-
bekoarekin. Hala, X iz-
pidun makina jartzea eta
emakumearentzako
arreta zerbitzua egotea
eskatu zuten. Osasun
kontseilariak Donezte-
bera etorriko zela agin-

du zuen orduan, eta ho-
rren harira egin zuen bi-
sita hilaren 20an.

Binakako pilota
txapelketan izen
emateko epea

Erreka elkarteak Es-
kuz Binakako VI. Pilota
Txapelketan parte har-
tzeko deia egin du. Aur-
ten ere benjamin, ale-
bin, infantil, kadete, ju-
benil, bigarren mailako
senior eta senior elite
kategorietan jokatuko
da. Maila guztietan par-
te hartu nahi duten pilo-
tari guztiei irekia dago
txapelketa, senior elite
kategorian izan ezik, he-
men gonbidapen bidez
etorriko baitira bikote-
ak. Txapelketa 2008ko
urtarrilaren erditsuan ha-
siko da eta martxoko le-
hen hamabostaldian aki-
tu. Izen ematea aben-
duaren 7a arte egin dai-
teke 948 450991 fax
zenbakira idatziz. Txa-
pelketa kanporaketa bi-
dez jokatuko da eta fe-
derazioko lizentzia nahi-
taezkoa izanen da. 

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: GOIZALDE URDANPILLETA

San Migel Eskolako ikasleak  Ukrainiako haurren egunerokoa nolakoa den
ezagutzeko aukera izan dute.
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Udaleko Gobernu
Batzordeak Magnaren
proiektuaren inguruan
duen proposamena
aurkeztu du
Informazioan, eztabaidan eta

kontsultan oinarrituko da

ttipi-ttapa
«Baztandarrek ha-

rrobiaren proiektuaren
kontra eta alde daude-
nen baldintzak eta arra-
zoiak zein diren hurbi-
letik ezagutu ditzaten»,
Udaleko Gobernu Ba-
tzordeak bere proposa-
menaren berri eman du.
Hala, iritzi «osatu, arra-
zoizko eta zuzena» bil-
tzea da helburua, eta
horretarako bortz atale-
tan bereizitako plana da
aurkeztu dutena:

Batetik, Informazio,
Eztabaida eta Kontsul-
ta Plana Batzar Nagu-
sian aurkeztea da as-
moa, eta eztabaidatu
ondotik botazioa egitea.

Bigarrenik, «proiek-
tuaren iritzi ezberdinen
inguruko informazioa
emanen da, eta lau kuar-
teletan eginen den bil-
kuretan eztabaidak egi-
nen dira».

Hirugarren ata la
hausnarketarako izatea

proposatu dute. Kuar-
teletan egindako bilku-
ren ondotik, «herrieta-
ko alkateei eta Batzar
Nagusiari Batzarretan
botatuko diren jarreren
berri emanen zaie. Aldi
berean, horren inguruan
informazio kanpaina sa-
kona eginen da».

Laugarren atalak 15
batzarretan herri kon-
tsultak egitea aurrei-
kusten du. Eta azkenik,
bosgarren eta azken fa-
sean,  kontsu l taren
emaitza bildu eta Batzar
Nagusira eramanen li-
tzateke, eta hala, Uda-
laren plenoan berretsi
eginen litzateke .

Udaleko Gobernu
Batzordeak aukera ho-
ri «demokratikoena»eta
Balleko araudiarekin bat
datorrena dela dio.

Rakel Goñiren
dimisio eskaera

Rakel Goñi NaBai tal-
deko zinegotziak lane-

ko arrazoiak tarteko, di-
mititzeko asmoa azaldu
zuen urriaren 9an ida-
tzi baten bidez, eta ha-
la, bere kargua bete-
tzeko tramiteak egiten
hasteko eskatu zuen.
Baina NaBairen ze-
rrendan ondotik heldu
diren hiru lehenbiziko-
ek kargua hartzeari uko
egin zioten, Carlos Ga-
raikoetxeak, Izaskun
Etulainek eta Mirentxu

Oiartzabalek. Horrega-
tik badirudi, hutsik gel-
ditutako kargua Miguel
Angel Garaioa Muñoa-
ren esku geldituko de-
la, hala onartzen badu.

Ikaspilota
Topaketa
Elizondon

Nafarroako Ikastolen
Elkartearen ekimenez,
asteazken honetan,
azaroak 28, egin zen Eli-

zondon Ikaspilota To-
paketa. Lesakako Tan-
tirumairu, Berako La-
biaga eta Baztan Ikas-
tolako 5. eta 6. mailako
ikasleak elkartu ziren eta
10:00etatik aitzinera pi-
lotariak txoko diferente-
tan banatu eta pilotan
aritu ziren. Tartean go-
saria eduki zuten eta pi-
lotari profesionalekin
egoteko aukera ere izan
zuten. 

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA 

Herri kontsultaren aldeko manifestazio jendetsua 
Erdiz Bizirik plataformak deituta, manifestazio jendetsua —2.000 lagun
antolatzaileen arabera— egin zen azaroaren 10ean Elizondon, Magna en-
presak Erdizen egin nahi duen harrobiari buruzko erreferenduma egin de-
zaten eskatzeko. Antolatzaileak pozik ageri ziren manifestazioak izanda-
ko harrerarekin. 17:00etan abiatu zen Elizondoko plazatik eta karriketan
barrena ibili ondotik berriz bueltatu ziren plazara. Aziendarik ere ez zen
falta izan, zaldiak, behiak eta ardiak han izan baitziren. Plazako ekitaldian,
plataformako kideek Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentua-
ri «arduraz» jokatzeko eskatu zioten, eta Baztango Udalari, berriz, «tran-
pak eta gezurrak alde batera utzi eta baztandarren borondatea errespe-
tatzeko». Bide batez, sinadura bilketa martxan paratua dela ere gogora-
razi zuten antolatzaileek, eta horretarako baztandarrek Herriko Etxean si-
natu beharko dutela.

BAZTAN
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Arraiozko zeharbidea
berritzeko lanak egiteko
hitzarmena sinatu dute
Udalak eta Gobernuak
Zoladura-lanak egiteaz gain, ur

fekal eta euri-uren hornidura eta

saneamendua ere berrituko dira 

Maite OTEIZA
Arraiozko zeharbi-

dean eraberritze lanak
egiteko akordioa sinatu
dute Baztango Udalak
eta Nafarroako Gober-
nuko Herri Lan Sailak.
Zehazki, errepidea be-
rritu eta zoladura-lanak
eginen dira zeharbide-
an. Lanak egiteko ha-
sierako aurrekontua
1.253.976,30 eurotan
ezarri dute, eta horieta-
tik 568.375 euro Go-
bernuak ordainduko di-
tu. Aipatu, zoladura la-
nak egiteaz-gain, ur fe-
kal eta euri-uren horni-
dura eta saneamendua
ere berrituko direla, bai-
ta elektrizitatea, telefo-
nia, argiteria eta gas zer-
bitzuan berrikuntzak
egin ere. Obrak egiteko
hartu beharreko neu-
rriak Baztango Udala-
ren esku geldituko dira. 

Bertzalde, herriko
plaza zeharkatzen duen
ibaiaren kanalizazioak
herritarren kexa piztu
zuen hasieratik, eta aza-
roaren 5ean obrak gel-
ditu ere egin zituzten.
Hala, joan den azaroa-
ren 14an Amelia Sala-
nueva Nafarroako Go-

bernuko Tokiko Ad-
ministrazioko kontseila-
ria eta Begoña Sanz-
berro  Landa Garape-
neko eta Ingurumene-
ko kontseilaria Arraio-
zen izan ziren, eta Hi-
drografia Konferazioa-
rekin eta Udalarekin
adostasun batera aile-
gatzeko konpromisoa
eman zuten.

Santa Zezilia
besta Baztanen

Santa Zezilia eguna
zela eta, Baztan Musi-
ka Eskolak ateak ireki
eta musika Elizondoko
karriketarat atera zuen.
17:00etan bere egoi-
tzatik abiatuz, Giltxaur-
di, Jaime Urrutia, Txo-
kotoko zubian barna ibi-
li ziren, eta Antxitonea-
tik bueltatu ziren me-
rienda goxo batekin aki-
tzeko eguna. 

Eguberrien atarian,
hurrengo ekitaldiak ere
iragarri dituzte: aben-
duaren 18an Elizondo-
ko zahar-etxean eta
abenduaren 22an Eli-
zondoko elizan (nahiz
eta Arizkungo elizan ira-
garri, Elizondoko eliza
obretan zegoelakoz).

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA 

Elbeteko Lekuederrea baserria kiskalia 
Suak erabat erre zuen azaroaren 19ko gauean Elbeteko Lekuederrea. Itxu-
ra denez, tximiniak berotutako kapirioren batetik sortu zen sua belarra
edukitzeko erabiltzen zen ganbaran, eta zurezko egitura izaki, etxe oso-
an zabaldu zen. Suhiltzaileek gau osoan aritu ziren sua kontrolatzeko la-
netan, baina suak erabat hondatu zuen baserria. Dena den, zorionez, etxe-
an bizi diren lau bizilagunak onik atera ziren eta baserrian eta ondoko bi
bordetan zituzten behi eta zaldiak ateratzeko astia izan zuten. 

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA 

Gaspar Castellano historialaria Erratzuri buruz
Gaspar Castellano historialariak Erratzuri buruz egin duen doktoretzari
buruzko mintzaldia eskaini zuen Erratzuko Kastonea etxean: Erratzu en
la hora baztanesa del XVIII. Iruritatik kanpo sortu zen baina bere haur-
tzaroa Iruritan pasatu zuen. Gaztaroan Zaragozara joan zen bizitzera, zu-
zenbide ikasketak egin eta Ejea de los Caballeroseko udaletxeko idazka-
ria izan zen. Politikan ere bere pausuak egin zituen: Zaragozako Diputa-
zioko presidentea, Baztango Udaleko zinegotzia eta Nafarroako Parla-
mentuan ere eserita egon zen. Gure herrietako historia gustuko duen per-
tsona da, eta beti prest dago edonorekin gaiari buruz solasteko.

BAZTAN
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e t x e g i n t z a g e h i g a r r i a

Etxeko argiak
Fakturan aurrezteko aholkuak 
Argindarraren tarifa-igoerak direla-eta fakturan aurrezteko, aholku eta ohitu-
ra soil-soilak betetzea arras egokia dela frogatu da.

•Jarri bboonnbbiillllaa kkoonnbbeennttzziioonnaalleenn oorrddeezz (hauexek bai-
tira guttien irauten eta gehien kontsumitzen dutenak)
lanpara “eraginkorrak” (fluoreszente konpaktuak, erre-
aktantzia erradioaktiborik gabeak eta boltaje apaleko
halogenoak): argitasun berbera ematen dute, 8 bider
gehiago irauten dute eta energiaren %80rainoko au-
rrezkia egiten dute. Espainiako Energia Dibertsifikatu
eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) arabera, bonbilla
tradizional baten ordez kontsumo apaleko beste bat
jartzeak, bigarren honen bizitza baliagarria amaitzean,
60 euro baino gehiagoko aurrezkia ekarri du.

• Etxean dauzkazun kontsumo handieneko hiru bonbillen ordez kontsumo apa-
leko hiru baliokide ipintzen badituzu, argiterian gastatzen duzuna erdira jau-
tsiko duzu eta, aurrezki hori esker, erositakoak zortzi hilabetetan bere burua
ordainduko du. Hortik 5 urtera, aurrezkia 300 euro ingurukoa izanen da.

• Lanpara fflluuoorreesszzeennttee kkoonnppaakkttuuaakk energia aurreztaile apartak dira, are eta
gehiago etxebizitzako kontsumo elektrikoaren %20 inguru argiterian gasta-
tzen dena dela kontuan izanik. Arras litekeena da, behar hainako argitasun
naturalik ez duten bizitza batzuetan gastu hori argindarraren faktura osoaren
erdia ere izatea.

• Jarri fluoreszenteak argitasun han-
dia behar duzun tokietan, argia
denbora luzean pizturik eduki be-
har baduzu: sukaldean, bainuan,
etab. Fluoreszenteak goriak baino
10 aldiz gehiago dirau eta lau al-
diz energia gutxiago kontsumitzen
du. Ez ibili etengabe piztu eta itza-
liz, horrek lanpararen bizitza la-
burtzen baitu. Fluoreszentea itza-
lirik 20 minutu baino gutiago ego-
tekoa bada, hobe duzu pizturik edu-
kitzea.

• Lanpara guztiek, hautsik gabe egon behar dute, garbirik, igortzen duten ar-
gitasuna zikinkeriak traba ez dezan.

• Ahal den guztietan, balia zaitez argitasun naturalaz. Egun argiz, eduki zabal-
zabalik gortina eta pertsianak, eguzkiaren argitasunari ahalik eta etekin han-
diena ateratzeko. Piztu argi artifiziala egiaz behar duzunean bakarrik. Inor ez
dagoen tokietan ez utzi argirik piztuta.
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Energia
sortzen duten
aerosorgailuak
Haizea aprobetxatuz,
energia norberaren etxean
Etxeko erabilerarako energia sortzen duten aerosorgailuak hasi dira paratzen
etxeko teilatuetan.

Produktua Alemaniatik dator eta hagitz harrera ona izan du Nafarroan. Enflo
izeneko aparailuak dira, haizearen bitartez energia sortzen duten aparailu tti-
kiak.

Energia berriztagarriek gero eta garrantzia handiagoa duten garaian, antena
paraboliko baten neurriko tresna sortu dute, 70 zentimetroko diametroa due-
na eta urtean 400 kilowatio sortzeko gai dena. Etxeko teilatuan paratu eta sa-
re elektrikora zuzenean konekta daiteke, eta hala sortzen du energia.

Tresna isila dela erraten da, ez zaratarik, ez bibraziorik egiten ez duena. Pre-
zioa 3.000 euroren inguruan dabil. 

Etxebizitza bakoitzaren energia kontsumoa hila-
betean 400 watio ingurukoa dela kontuan hartuz,
eta Enflo delakoa urtean 400 kilowatio sortzeko
gai dela jakinda, badirudi, etxeko beharrak behar
bezala asetzeko prestatua dagoela. Hori bai, hai-
zearen indarra hobeki bereganatzeko teilatuaren
goiko aldean paratzea komeni da, leku huts ba-
tean, ahal dela, in-
guruan eraikinik ga-
be.

Izan ere, etxebizitzaren egiturak berak badu era-
gina energia lortzerakoan; herrietako etxe zein
txaletetan ez da arazorik izanen. Aitzinetik etxe-
bizitza ugari dituzten eraikinetan, ordea, gabezia
batzuk sor litezke.

Gaur egun Alemaniatik datorren tresna den arren,
heldu den urteari begira, Nafarroan egiten has-
teko asmoa dago. 
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Euriborra
Azken bi urte hauetako etengabeko
igoerak biziki kaltetu ditu sakelak   
Euriborrak markatzen du Europa osoan kontratatuta dauden hipoteken indi-
zea. 2005az geroztik hilabetero etenik gabe gora egin du indize horrek, eta urri
honetan, lehenengo aldiz, hautsi egin da joera hori %0,08ko merketze arin ba-
tekin. Euriborraren jautsiera berri ona da hipotekaren bat kontratatuta duten
guztientzat, baita higiezinen sektore osoarentzat ere. Izan ere, higiezinen sek-
torea bereziki kezkatua dabil azken aldiotan hipoteken gorakada etengabeak
etxebizitzen salmentan ekarri duen moteltzearekin.

Dena den, 2005eko irailaz geroztik euriborra %2,31 goratu da. Horrek eragin
du batez besteko hipoteka bat (150.000 euro 25 urterako %0,5eko diferentzia-
larekin) hilabetean 690 euro ordaintzetik 897 euro ordaintzera pasatu dela.

Hipoteken baldintzak errebisatzea

Euriborraren presioak eraginda, milaka pertsonek erabaki dute euren hipote-
karen baldintzak errebisatzea. Hala, gero eta jende gehiagok erabakitzen du
amortizazio epea luzatzea, eta batez bertze, 26 urtekoa da epe hori momentu
honetan. Hipoteka-mailegu gehien gehienak etxebizitza erosteko erabiltzen di-
ra gaur egun.
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E U R I B O R R A

%2,31 +
Europako hipoteka gehienak
indize honen arabera eraba-
kitzen dira.

2007ko urria %4,647
2007ko iraila %4,725
2007ko abuztua %4,666
2007ko uztaila %4,564
2007ko ekaina %4,505
2007ko maiatza %4,373
2007ko apirila %4,253
2007ko martxoa %4,106
2007ko otsaila %4,094
2007ko urtarrila %4,064
2006ko abendua %3,921
2006ko azaroa %3,864
2006ko urria %3,799
2006ko iraila %3,715
2006ko abuztua %3,615
2006ko uztaila %3,538
2006ko ekaina %3,401
2006ko maiatza %3,308
2006ko apirila %3,221
2006ko martxoa %3,100
2006ko otsaila %2,910
2006ko urtarrila %2,833
2005eko abendua %2,783
2005eko azaroa %2,684
2005eko urria %2,414
2005eko iraila %2,219

Kredituak bateratzea baino
hobe epea luzatzea

Hilabete bakoitzean ordaindu behar den ko-
purua zertxobait arintzeak ez da beti auke-
rarik hoberena. Jakitunen iritziz, hipoteka-
kredituaren epea luzatzea da gastu guttien
eragiten duena. Hagitz larriak ez diren ka-
suetan, bankuekin negoziatzen ahalegindu
behar da, eta hipoteka-mailegua itzultzeko
epea luzatzen saiatu. Hartara, interes gehia-
go ordainduko da denbora gehiagoan, bai-
na aldi berean, hilabeteko kuota jautsi egi-
nen da. Horrek momentuko estualditik ate-
ra lezake kontsumitzailea. Guztia bitarteka-
ri baten bidez kudeatzea, berriz, gastu gehien
eragiten duen bidea da. Bitartekariak enti-
tate ezberdinekin negoziatuko du eta kon-
tsumitzailearen aukera onena zein den az-
tertu, baina trukean komisioa kobratuko du.

Behar puntuala denean, hur-
bileko bati eskatu mailegua

Ahal den neurrian, komenigarriagoa da mai-
legua hurbileko norbaiti eskatzea. Eta gero-
ra, arazorik egon ez dadin, itzulpena nola
eginen den xehetasunez zehaztu. Aukera
hori eskuragarri ez badago, banku ezberdi-
netara jo eta negoziatu daiteke, eta propo-
samen onena onartu. Azken aukera gisa, bi-
tartekariaren bidea hautatzen bada, baldin-
tzak ongi aztertu deus sinatu aitzinetik.
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Pladurra
Hamaika erabilerako zelulosa

Isolatzaile termiko eta akustiko gisa dituen abantailez gai-
nera, apainketan, altzarigintzan eta erabilera industriale-
tan baliatzen da pladurra.

Etxegintzan pladurra erabiltzeak hastapeneko alor anek-
dotiko hutsa aspaldi gainditu zuen, hamaika erabilereta-
rako balio baitu: erabilera industrialetan, brikolajean eta,
batez ere, apainketan balioesten da material honen arin-
tasuna eta instalatzeko azkartasuna. 

Kostua osaketaren arabera aldatzen da. Pladurra, igeltsuzko
barnealdea estaltzen duten zelulosazko bi geruzak osatzen
dute baina, segun-eta zertan erabiliko den, barnealde ho-
ri sendotua edo beste material batzuekin (beira-zuntzare-
kin, adibidez) osatua egon daiteke. Emaitza: ukipen atse-
gineko plaka, erresistentzia handikoa, baita suaren aurre-
an ere. Era askotako bukaera eman dakioke, gainera: pin-
tura, papera, berniza, azulejoa…

Jartzeko unean, pladurra altzairu galbanizatuzko egitura
batean kokatzen da; egitura hori hezurdura izanen da eta
haren gainean plakak josi eta paper berezi batekin elkar-
tuko dira. Eragiketa hau amaituta, torlojuak eta balizko aka-
tsak masilla berezi batekin estaliko dira, bukaera unifor-
mea erdietsi arte. Eragiketa garbi eta lehorra da eta obra-
lanak bezainbeste hauts ez du harrotzen baina pazientzia
handia eskatzen du, plakak zehatz-zehatz doituko badira.

Plaka-motak

Pladurraren jatorrizko estruktura igeltsu eta zelulosak osatua badago ere, bar-
ne-plaka hori hainbat materialezkoa izan daiteke, emanen zaion erabileraren
arabera. 

•  EEssttaannddaarrrraakk. Igeltsu zuri eta zelulosazko bi kanpo-geruzak osatua. Hauxe
da oinarrizko plaka eta hemendik abiaturik fabrikatzen dira gamako gaine-
rakoak. Metro kuadroaren prezioa: 5 - 10 euro.

•  GGooggoorr sseennddooaa. Bere diseinuari esker, gorputz gogorren kolpe eta inpak-
tuak hobeki pairatuko ditu eta, gainera, isolamendu artistiko ona erdietsiko
du horrela. Ospitaletan, aisialdi zentroetan eta tankerakoetan baliatzen da.
Metro koadroaren prezioa: 25 - 30 euro.

•   SSuuaarreenn kkoonnttrraakkooaa.. Barne-geruza igeltsuz eta beira-zuntzez osatua dago:
material horrek sarexka gisa dihardu, su-garren kontrako erresistentzia are-
agotuz. Metro koadroaren prezioa: 7 - 30 euro.

•  UUrraarreenn kkoonnttrraakkooaa.. Kanpoko zelulosazko plakak silikonaz tratatu dira, he-
zetasunaren xurgapena apaltzeko. Plaka hau biziki baliagarria da sotoetan
eta bainuetan. Metro koadroaren prezioa: 20 - 30 euro.



Egurrezkoak 
eta bukaera 
sintetikokoak 
Altzarien merkatuak aukera zabala
eskaintzen dio bezeroari
Ohe aproposa, arropa armairu egokia edo jantokiko mahaia hautatzeko seku-
lako pazientzia hartu behar izaten da, estilo, diseinu eta prezioen aukera amai-
gabea delako. Baina, horrez gainera, erosi nahi denaren berri luze-zabal iza-
tea ere komeni izaten da: materialen kalitatea, garbitzea, kontserbatzea, zona
lehor edo hezeetan zahartzea, etab. Merkatuak eskaintzen duena, nagusiki, bi-
tan banatzen da: bukaera sintetikoko altzaria eta egurrezko altzaria. Lehenak
prezio merkeagoak eta diseinu gehiago ditu. Bigarrenak, bukaerako fakturan
nabarmenduko den zur lana, eskulangintza, hitz batez.

Ohikoena, egurrezko atala altzariaren kutxa edo ingurukoa bakarrik izatea da.
Estrukturaren gainerakoa aglomeratu, kontratxapatu edo zuntzezko oholekin
moldatzen da. Horrelakoak arboletako adar, azal, zerrauts eta txirbilez ekoiz-
ten badira ere, tenperatura edo hezetasun aldaketen aurrean altzariaren joka-
era hobea bermatzen dute. Zumea, rattana eta melamina ere baliatzen diren
arren, zura da denetan maitatuena. Nolanahi ere, zur edo egurretan ere alde
handiak daude.

Oinarrizko batek hurrengoak bereizten ditu

•• EEgguurr ggooggoorrrraa:: garestiena eta iraunkorrena. Alde honetara eginez gero, ka-
oba, haritza, gaztaina, pagoa, gerezia, intxaurra, lizarra, wenge edota teka,
bertzeak bertze. Prezioa: armairu bat erosteko 1.000 eurotik gora.

•• EEgguurr ssaammuurrrraa:: merkeena eta arinena. Honelako zurak dira pinua, izeia, ma-
kala eta urkia, adibidez. Samurra da lantzeko baina horrek ez du erran nahi
gutti iraunen duenik. Prezioa: armairu bat erosteko, 700 eurotik gora.
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Altzaria kalitateduna den ezagutzeko elementuek

•• EErrttzzaakk.. Altzari sintetiko baten ertzak irregularrak eta itsatsiak egon ohi di-
ra; zurezko altzariak, oholtzen kasuan, elkarri itsatsitako lamez edo pieza ba-
kar batez osaturiko amaiera perfektua dauka.

•• BBaazztteerrrraakk.. Biribildurik egon behar dute, kolperik hartuz gero, kalte edo mi-
na arintzeko.

•• KKoolloorreeaa.. Egur naturalezko altzariek ñabardurak, betak eta kolore ez unifor-
meak agertzen dituzte.

•• BBuukkaaeerraa.. Altzaria bainuan jartzekoa bada, kanpo aldean korrosioaren kon-
trako berniz edo pintura eduki behar du. Haurrentzako altzariak direnean, ga-
rrantzi handikoa da pinturak berunik ez edukitzea.

•• DDiissttiirraa.. Distira handiegiak ikusmen-nekea eragiten du, are eta gehiago al-
tzari horretara begira luzaro egotekoa bada.

•• EErrrreessiisstteennttzziiaa eettaa eerrggoonnoommiiaa.. Armairuak itxura sendoa erakutsi eta er-
gonomikoa izan behar du, hau da, gauzak hartzeko eta uzteko aukera erraza
emanen duena. Loturek pisuaren aurreko erresistentzia agertu behar dute
eta, altzaria haurrek badarabilte, erabilera intentsiboagoa jasateko modukoa
behar du izan.

•• EEssttaallkkii sseegguurruuaakk.. Estalki horizontalek, ixtean, inor kolpa ez dezaten, bat-
bateko itxiera eragotziko duten elementuak eduki behar dituzte.

•• AAiirreezzttaattzzee ssiisstteemmaakk.. Altzari edukitzaileak –kutxak eta antzekoak– barrual-
dekoa aireztatzeko zuloak edo antzeko mekanismoak eduki behar dituzte.

•• EEgguurrrreezzkkooaakk eeddoo bbeesstteellaakkooaakk iizzaann ddaaiitteezzkkee;; garrantzitsuena, ongi fa-
brikatuak egotea da, atzealdea ondo bukatua (arraspatu eta bernizatua), doi-
tze perfektua eta aurreikusiriko gehieneko kargaren araberako labaintze-sis-
tema edukitzea.

ESTILOAK, EGURRAK
•• IInnppeerriiooaa. Arrosa argi eta zerrodun uniformatuko kao-

bazkoak, batik bat, linea klasikoko altzariak. 
•• NNeeookkllaassiikkooaa. Zur finak, hala nola haritza –horixka,

erresistentzia handikoa– edota intxaurra –marroi arrex-
ka eta zerrodun oparokoa–. Lerro zuzenak, itxura soi-
lekoak, baina dotore-dotoreak.

•• KKoolloonniiaallaa. Gerezia –tonu gorrixka eta zerrodun disti-
ratsua– eta bernizez trataturiko intxaurra darabiltza, ba-
tik bat, zahartu airea emateko. 

•• PPrroobbeennttzzaallaa. Gerezia darabilte gehien etxe horiek be-
re-bereak dituzten kutxak eta antzekoak moldatzeko.

•• LLaannddaattaarrrraa. Pinu marroi argi edo horixka da estilo ho-
netan hedatuena, “zaharkitua”, maiz. Eskuz landutako
armairu, apalategi, liburutegi edota ateek etxeari giro
berezia ematen diote.

•• MMooddeerrnnooaa..Txapadun eta melaminazko oholtzekin fa-
brikaturiko altzari hauen ezaugarriak dira bolumen za-
balak edo minimalistak, lerro zuzenak eta modulukako
distribuzioak.
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Berogailuaren
kontsumoa
Ate-leihoetatik eskapatzen da beroa

Neguko hotza iristearekin batera piztu di-
ra berogailuak etxeen %85ean eta, beraz,
gehitu egin da energia-kontsumoa: argin-
darra, gas naturala, propanoa, butanoa,
egurra eta fuela.

Klima, etxebizitzaren azalera, leiho mota
eta kalitatea, eta isolamendu termikoa arras
erabakigarriak dira berogailuaren kontsu-
moan. Behar diren neurriak hartzen badi-
tugu, –geroko utzi gabe– aurre eginen dio-
gu negu gogorrari, poltsikoari kalte han-
dirik eragin gabe. Horrela, harri batez bi
kolpe emanen ditugu: dirua aurreztu eta
energiaren kontsumoak ingurumenean
duen eragina guttitu.

• Kontrola ezazu berogailuaren tenperatura. Etxean bazaude, ter-
mostatoa 20ºCtan eduki egunez. Lo egiteko aski da 15º eta 17º ar-
teko tenperatura. Adi: Etxeko tenperatura gradu bakar batean jaus-
teak %9ko aurrezpena dakar energia-kontsumoan.

• Ez ahaztu leihoak direla berotasuna atxikitzeko ahulenak (beroaren
galerarik handiena, %40, leihoetatik gertatzen da). Ahal izanez ge-
ro kristal bikoitzak jarri leihoetan; %20 aurreztuko duzu.

• Ate-leihoen itxituretan juntura itsaskorrak jarri. %5 - 10 bitartean
aurreztuko duzu.

• Pareta eta sabaietan isolamendu termiko ona ezarri. Isolamendu-
rik gabeko etxebizitzetan %70eraino gehi daiteke urtean berokun-
tzaren gastua, familibakarreko etxibizitzetan batez ere.

• Ez eduki berogailurik alferrik piztuta erabiltzen ez diren lokaletan.

• Etxean bero gehiegi somatzen baduzu, ez leihorik ireki. Hobe da
erradiadore batzuk itxi edo tenperatu jaustea.

• Ezarri erradiadoreak leihoen azpian. Leihotik sartzen den aireak ko-
rrenteak sortzen ditu eta beroa gela guztian barrena zabaltzen la-
gunduko du.

GOMENDIOAK
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Berokuntza
sistemak
Bero-metagailuak
Itxura aldetik, erradiadoreen antzekoak dira. Berotasuna sortu eta metatzeko
elektrizitatea gauez kontsumitzen dute, egunekoa baino %53 merkeago baita
gaueko tarifa. Gero, egunean zehar beroa "dario" metagailuari, berokuntza
premiak eskatu ahala.

BBii mmeettaaggaaiilluu mmoottaa ddaauuddee:: estatikoak eta dinamikoak. Aurrenekoak, bero-
kuntza premia iraunkorra duten gela ttikietarako dira egokiak, tenperatura ze-
hatz-mehatz kontrolatzea ezinbesteko ez denean. Dinamikoek deskarga-erre-
gulazio hobea dutenez, horrelakoak instalatzea komeni da espazio handiago-
etan eta tenperatura-erregulazio zehatzagoa edo berotasun-ezartze azkarra-
goa lortu nahi den tokietan.

Erradiatzailea
Beroa igortzeko sistemarik naturalena da. Zolaren azpitik doazen hodiek ur be-
roa daramate. Bero-azalera handiagoa da eta gorputzak ez du nozituko ez be-
rorik ezta hotzik ere, berezko tenperaturan (35º - 36ºC) mantenduko baita. Sa-
baian, paretetan eta zoruan integra daitekeen arren, lehen bietan eraginko-
rragoa da, energia erradiatzailea espazioan barrena baitoa espazioa bera be-
rotu gabe: azalera hotzago batekin kontaktu egitean bakarrik bihurtzen da be-
rotasun.

AAllddeekkooaakk. Gaueko tarifaren kostua gasarena baino merkeago da.
Etxean hainbat tenperatura desberdin erregulatzeko aukera ema-
ten du eta nonahi instala daiteke, obrarik egin gabe. Ekoizpen-gu-
nean ez du oxigenorik kontsumitzen, ezta ke nahiz gas kutsatzaile-
rik ere, eta gasa eta elektrizitatea elkarren ondoan egotearren arris-
kua murrizten du.

KKoonnttrraakkooaakk. Prezio altua, aparatu elektriko tradizionalen aldean.
Nolanahi ere, galdara eta ur-zirkuituz osaturiko sistemekin konpa-
ratuz gero, pare-parera hurbiltzen dira kostuak. Bero-deskargaren
erregulazioa aparatu elektriko konbentzionaletan baino okerrago
da, metaturiko bero-zati bat erabiltzaileak esku hartu gabe deskar-
gatzen baita. Instalazio elektriko eskasa duten etxebizitza zaharre-
tan, instalazio elektrikoaren erabateko erreforma egin behar izate-
ak azken prezioa dezente garestitzen du. 

AAllddeekkooaakk. Ikusezin eta konfortagarria da, bero osasun-
tsuagoa ematen du eta eguratsa ez du lehortzen. Epelta-
suna etxe osoan barrena berehala eta uniformeki barreia-
tzen da, zeinahi tokitan tenperatura homogeneoa lortuz.
Zoru erradiatzaileak beroa espazio barrenera zuzentzen du
eta kanpoko paretetako zein sabaietako gehiegizko tenpe-
raturak murriztu edo suntsitzen ditu. Sistema honek ener-
giaren kontsumoan %10 eta %30 bitarteko aurrezkia eragin
dezake. Zoru erradiatzaileko sistemek giroa freskatu ere
egin dezakete, ur beroaren ordez ur freskoa bideratuz ge-
ro.

KKoonnttrraakkooaakk. Instalatzeko eta balizko matxurak atzeman
eta konpontzeko etxebizitzako zorua altxatu beharra dago.
Ez da komeni honelakoa jartzea etxe txikietan, ezta klima
epelekoetan ere. Alternatiba garestia da, urtean bizpahiru
hilabetez baizik erabiliko ez bada.
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Bero-punpak 

Itxuraz, aire egokituko aparatuen antzekoak dira. Sistema honi esker urte oso-
an tenperatura egokiaz goza dezakegu: berotasuna neguan, aire frexkua udan
eta gehiegizko hezetasunaren xurgaketa tarteko sasoietan, eta guztia aparatu
bakarrarekin. 

Hotz nahiz beroa emateko aukera horri esker, bero-punpa da egokiena es-
kualde epel edo beroetan. Ahalik eta konfort handiena erdiesteko, premiazko
frigoria eta kalorien kalkulua behar bezainbertzeko sinesgarritasunaz egitea
ezinbertzekoa da. Konparazio batera, logela bat hoztu nahiz berotzeko, 1.750
frigoriako/kaloriako aparatua ezarri behar dela esaten da; 25 metro kuodroko
egongela girotzeko, berriz, 3.000 frigoria edo kaloriakoa.

Gas naturala 
Berogailu sistema hau dugu erabilienetako bat, gas naturala garbia eta era-
ginkorra izateaz gainera, kutsakorra ez delako. Gas naturalezko berogailu in-
dibidualak etxe osoan barrena sakabanaturiko erradiadoreen bidez berotzen
du etxebizitza. Erregai erosoa da, banakuntza eta metaketa ez baita kezka bi-
de. Instalatuz gero, bai berogailurako, bai ura berotzeko zein elikagaiak su-
kaldatzeko erabil daiteke.

AAllddeekkooaakk. Beroa erraz erregulatzeaz gainera, erregaia ez da
deposituetan bildu behar: beraz, ez da zertan aldian behin
mantenua, ikuspenak eta eskaria egin beharrik. Etxe osoa ten-
peratura berean eduki daiteke, gela batetik bestera igarotze-
an hozbero-jauzi deserosorik somatu gabe. Erradiadoreak es-
trategikoki jartzen badira, etxe guztian tenperatura homoge-
neoa izanen dugu. Erradiadore sistemak berotasun osasun-
tsua, gehiegikeriarik gabea, uniformea eskaintzen digu, ar-
nasketa edo alergi arazoak sufritzen dituen pertsonarentzat
biziki kaltegarri diren aire-sistemak bazterturik, gas kutsatzai-
leak igortzen dituzten errekuntzak bezala.

KKoonnttrraakkooaakk. Hirietan ez bezala, herri guttitan dute gas natu-
rala (Bera, Lesaka, Leitza…). Instalazioa (galdara, hodiak, erra-
diadoreak, etab.) jarrita ez dituzten etxebizitzetan izugarri igo-
tzen da kostea.

AAllddeekkooaakk. Bero-punparen abantaila nagusia, berokun-
tzan lortzen duen eraginkortasun energetikoan datza, kon-
tsumitzen duen energia baino bizpahiru aldiz gehiago ema-
teko gauza delako. Efektu bera erdiesteko, bertze bero-
kuntza aparatu edo sistema zenbaitek baino energia gu-
ttiago kontsumitzen du (%30 eta %65 bitartean) eta gu-
ttiago kostatzen da, gainera. Aparatu eta instalazio bakar
batekin bi zerbitzu emateak inbertsioak murriztu eta insta-
lazioak soildu egiten ditu. Sute edo leherketaren arrisku-
rik ez dago, erregaien metaketarik edo hoditeriarik nahiz
su-garrik ez baitago. Toxikatzeko arriskurik ez dago, ke-ir-
teerarik ez baitu.

KKoonnttrraakkooaakk. Neguko eguraldia benetan latza duten es-
kualdeetan edo kanpoko tenperatura hotz-hotza denean,
sistema honek zailtasunak izan ditzake behar den berota-
sun guztia emateko. Bero-punpa konduktuen bitartez ins-
talatzen bada, inbertsioa dezente igotzen da (6.000 euro
ingurura), hainbat lan egin behar direlako: etxebizitzako
sabaiak apaldu, konduktuak instalatu, etab.





Funtzionaltasuna
Dekorazioan, mobleak bezain 
garrantzitsuak dira osagarriak 
Dekorazio kontutan sarturik, mobleak bezain garrantzitsuak, edo beharbada
gehiago, dira erabiltzen diren osagarriak. Iritzi honekin bat datoz arlo honeta-
ko profesional gehienak. Izan ere, osagarri ttiki horiek gela eta espazio bakoi-
tzaren nortasuna indartzeaz gainera, bizi propioa ematen diote.

Denetarik eta gustu guztiak asetzeko haina dago merkatuan, baina gehienek,
berdin gazte eta ez hain gazte, funtzionaltasuna da bilatzen dutena. Minima-
lismoaren aldeko joera nagusitzen da, baina beti ere, funtzionaltasuna begi
bistatik galdu gabe. Egongeletan, konparazio batera, estilo modernoko moble
akoplatuak dira gehien saltzen direnak. Dena den, arloko profesionalen ahol-
kuei kasu egiten dio jendeak eta atea irekita uzten dio era guztietako gustu eta
estiloei.

Harria
Aitzinetik 
muntatutako harri
naturala etxeko
pareten apaingarri
Paretetan egurrezko frisoa paratu beha-
rrean aitzinetik muntatutako harri natu-
rala jartzea izan liteke aukera bat. Itxuraz
harri naturalaren antza du, baina pareta-
ri itsatsita gelditzen den zatia leuna du.
Azulejuak bezala paratzen da,  eta aldi be-
rean, harri naturala baino aunitzez mer-
keagoa da.

Paretan paratzeko, berriz, harrien lehen-
dabiziko ilara leuntzea eta lerrokatzea ko-
meni da, hurrengoak ere ongi geldi dai-
tezen. Hala ere, aitzinetik muntatutako ha-
rri hau formatu desberdinetan aurki dai-
teke, adreilu formako neurri ttikietatik ha-
si eta plaka haundietara.  
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Pintura
Nola pinta ditzakegu azulejuak
etxean?

Orain artekoaren aspertu eta sukaldea-
ren edo bainugelaren dekorazioa alda-
tu nahi dugula? Horretarako etxean egi-
teko aukera aproposa izan liteke azu-
lejuen kolorea aldatzea. Dena den, ho-
ri egiten hasi aitzinetik zenbait aholku
bildu ditugu. Deus baino lehen garbi-
tzea komeni da, batez ere sukaldearen
kasuan, grasarekin eta baporearekin zi-
kindua edo hondatua egon daitekeela-
ko. Garbiketa ilerik uzten ez duen tra-
pu batekin egitea komeni da.

Pareta pintatzeko garbigarria den
esmalte sintetikoa erabili behar
da, hartara, gerora grasarekin zi-
kintzean azulejuak ahalik eta mo-
du errazenean garbitu ahal izate-
ko. Bertzela, zikina kentzeko gehie-
gi igurtzitzen badugu, esmaltea
kentzeko arriskua dago. 
Margotzeko, berriz, arraboia era-
biltzea aholkatzen da, aunitz erraz-
tuko baitu eginbeharreko lana, eta
pintura isurtzeko arriskua ttikiagoa
delako. Gisa berean, ez legoke gaiz-
ki brotxa batekin arraboiari pintu-
ra eman, gero honekin pareta pin-
tatzea.

Azulejuaren hasierako kolorea eman nahi dugunetik
hagitz diferentea denetan bi aldiz margotzea komeni
da, horrela, azken emaitzean ez da nabarituko lehena-
go bertze kolorea zuela.
Eta nola ez, pintatzerako orduan, gustuaren arabera
egin dezakegu hori: zerrenda apaingarri edo zenefaren
erara, edo itxura geometriko jakin batekin, edota ko-
lore desberdinekin. Hori norberak erabaki beharko du.
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Dekorazioa
Etxearen nortasuna,
dekorazioaren baitan
Margotu, sukaldea, altzariak, argiztapena… Gauza ez da giltzak eskuratzea
bakarrik. Etxebizitzaren arazoa handia bada ere, behin giltzak eskuratuta, hor-
rek ez du erran nahi etxea bizitzen jartzeko prest dagoenik. Azken ukituak ema-
ten denbora joaten da, eta noski, dedikazioa eta lana eskatzen du. Izan ere,
etxean gustura sentitzea bezalakorik ez dago, eta horretarako hagitz garrantzi-
tsua da etxearen apainketa, sukaldearena, logelarena, bainugelarena, egon-
gelarena… Joerak aldatuz doazen heinean, aukerak ere zabalduz doaz. 

Etxea margotzea izaten da egin beharreko lehendabiziko gauzetako bat. Es-
tiloak urtetik urtera, eta gustuaren arabera aldatzen badira ere, gero eta kolore
deigarriagoak erabiltzeko joera handitzen ari da. Jende helduak kolore argiak
aukeratzeko ohitura du; gazteek, ordea, nahiago dituzte gero eta kolore ausar-
tagoak, kontrastea eragiten dutenak. Etxeko paretak pintatu beharrean, batzuek
papera paratzen dute. Garai batean gehiago erabiliak ziren, paratzeko eta
kentzeko errazak direlako, baina gaur egun ere erabilera ugaritzen ari da. Kolore,
diseinu, testura eta forma aunitzetako aukera zabala da eta horrek konbinatzeko
aukera ematen du. 

Sukaldea
Sukaldea hornitzeak ere bere lana eskatzen du. Jabearen aurrekontuaren
arabera, era bateko edo bertzekoa izanen da, baina beltza, gorria, pistatxo
berdea eta naraja dira kolore erabilienak. Dena den, kolore argiek garbita-
sunaren sentsazioa indartzen dute. Sukaldea osatzen duten elementuak ugari
dira: labeak, garbigailuak, altzariak, ateak, aire girotua, hozkailua, kafe maki-
na… Altzari herdoilgaitzak, egurrezkoak edo laminatuak izan, eskaintza zabala
da. Eta horiek guztiak ongi kokatzea ezinbertzekoa da, sukaldeak erraz mugi-
tu eta dena eskura dagoen lekua izan behar baitu. Hala, sukaldearen neurrien
arabera, egokitu beharko ditugu tresnak. Zenbaitetan, sukaldea hagitz ttikia
baldin bada, hozkailua egongelan paratzen da. Bide horretatik joz, fabrikatza-
ileak modelo erakargarriak egiten ari dira. 

Eta kuriosoa dirudi, baina dagoeneko etxeko zerbitzuak automatizatzeko tekni-
ka eta baliabideak eskaintzen hasiak dira enpresak. Domotika deritzo horri.
Telefono edo bertzelako sistema bidez kontrolatzen dira etxetresna elektrikoak.
Eta etorkizunera begira, internet bidez edozein lekutatik etxeko lanak egiteko
aukera sortuko dute. Nork daki!





Altzariak
Altzariak aukeratzea ere ez da batere erraza. Eta
aurten modan jarri dena kolore beltza eta zuriarekin
egindako konbinaziotik dator. Mahaiak, aulkiak, ar-
mairuak, oheak…
Hauetan ere aukera zabala da, diseinu moderno-
agokoak edo tradizionalagoak, gustuaren, leku-
aren eta aurrekontuaren arabera bat edo bertze.
Egurrezko altzariak lan gehiago eskatzen dutelako,
garestiagoak dira, baina honetan ere badaude
gorabeherak.
Haritza, pagoa, lizarra, gerezia eta gaztaina dire-
nak gogorragoak eta garestiagoak dira; aldiz, pi-
nua, izeia eta urkia merkeagoak eta leunagoak. 

Argiztapena
Argiaztapena aukeratzea ere ez da uste bezain sinplea, eta bakoitzaren be-
harraren eta gustuaren arabera diferentea izanen da. Argi naturala ahalik eta
gehien aprobetxatzea komeni da, hori beti, eta hortik aitzinera argi artifizialek
beteko dute gainerako lana. 

Sukaldeetan hodi fluoreszente zuriak paratzen dira, argi hotza eta zuzena, eta
luzaroan piztuta egoteko pentsatuak. Bertze argiak baino garestiagoak dira,
eta piztean gehiago kontsumitzen badute ere, gerora kontsumo elektriko ttikia
dute. 

Egongela eta logeletan, ordea, argi naranjak aukeratzen dira, goxotasun eta
berotasun sentsazioa eragiten dutenak, giroa erosoagoa egin dezaten. Ko-
munetan, berriz, foku indartsuak jartzen dira, eta aldi berean ispiluaren al-
boetan fokuak ere paratzen dira. Ez da komeni ispiluaren gainean argiak jartzea,
hala itzalak sortzen direlako. 

Argiak kokatzerako orduan ere gero eta produktu berriagoak merkaturatzen
ari dira. Sabaian argi orokor bat jar daiteke, eta gela guztia argiztatu horrela.
Baina horrez gain, elementu jakinak argiztatzeko lanparak jarri daitezke, in-
tentsitate haundiagoak eta ttikiagokoak.

Hortik aitzinera, bertzelako ukituak ematea gelditzen da. Paretak margoekin,
koadroekin edo ispiluekin apaindu, errezelak edo kortinak paratu, alfonbrak…
Elementu adierazgarri andana dago, etxeko txokoak norberak nahi bezala
atontzeko. 
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Esteban AROTZENA

Nafarroa osoko ber-
tsolari gazteentzat an-
tolatzen den eta ostiral
honetan, hilak 30, joka-
tuko den Xato Sariak bu-
kaera ezinhobea ema-
nen dio hain arrakasta-
tsua suertatzen ari den
Azaro Kulturalari. 

Bederatzigarren edi-
zioa beteko du ostirale-
an bi urtetik behin bu-
rutzen den sariketa ho-
nek. Aurten gainera,
kanporaketa ere Goi-
zuetan bertan eginen
da. Ilunabarreko 8etan
Ganbaran elkartuko di-
ra 12 bertsolari. Bosna
bertso kantatu beharko
du bakoitzak han, eta
sei onenek Umore Ona
Elkartean arratsean os-

patuko den finalerako
txartela lortuko dute.
21:30ean izanen da afa-
ria eta ondoren hasiko
dira kantuan bertsola-
riak. 

Tradizionala bihurtu
da dagoeneko Andres
Narbarte Xalto bertso-
lari haundiaren izena da-
raman sariketa hau, eta
gaur egun Euskal He-
rrian plazaz plaza da-
biltzan hainbat bertso-
lari ikusi litezke irabaz-
leen zerrendan: Silvei-
ra, Arozena eta Amets
Arzallus, besteak bes-
te. Aurtengo edizio hau
ere Nafarroako Bertso-
lazaleeen Elkarteak an-
tolatu du Goizuetako
Udalaren eta Kultur Tal-
dearen laguntzaz.

Soldaten
jaitsiera Herriko
Etxean

Udal korporaziokoek
%27 gutxiago kobratu-
ko dute legealdi hone-
tan urriko plenoan aho
batez hartutako akor-
dioaren arabera. 

Aurtengo diru kopu-
ruak erreferentzi modu-
ra hartuz, esan, 19.000
eurokoa dela kontzep-

tu horretarako diru pol-
tsa. 13.900 Iruñetik hel-
du direnak, eta gaine-
rakoa, 5.100 euro Uda-
lak berak ordaintzen
duena. Ba orain, Uda-
laren diru kopuru honi
uko egin dio korpora-
zioak, eta beraz, Nafa-
rroako Gobernuak ema-
ten duena bakarra ja-
soko dute ondorengo
lau urteotan. 

Herriko Etxetik ba-
datozkigu beste bi berri
ere: batetik, kanposan-
tuko lurperatze laneta-
rako pertsona bat behar
dela; eta bestetik, zabo-
rretara bota beharreko
altzari edo edozer tres-
na handien bilketa hile-
ko azkeneko astean ba-
karrik eginen dela. Au-
rretik udaletxera deitu
behar du interesatuak. 

Ostiraleko Xalto Sariak
emanen dio bukaera
aurtengo Azaro
Kulturalari
Kanporaketa eta finala herrian

jokatuko dira, 20:00etatik aurrera

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

135 kiloko basurde ikusgarria
Argazkiko basurde hau (135 kilo) urriaren 7an bota zuen Motzaneko koa-
drilako Olajaundiko Tiburtxiok. Hilabete eta erdiren burura, berriz ere no-
tizi bihurtu da basurde eder hau, urrezko domina eman baitio bere latai-
nari ehiztarien erakunde batek. Ongi merezitako saria argazki ikusi dai-
tekeen bezala. 
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ttipi-ttapa
Mingain urdina es-

kualdera hedatu da.
Azaroaren hasieran
Oiartzun eta Errente-
riako (Gipuzkoa) bede-
ratzi etxaldetan ardiei
eta behiei eragiten dien
gaitz hori hedatu zela
jakin zenetik, Nafarroa
iparraldean, 1.897 odol
froga egin zituen Nafa-
rroako Gobernuak in-
guruko 20 kilometroko
eremuan, eta tartean gu-
re eskualdeko hainbat
baserritan. Azaroaren
14an jak in  genuen
emaitz horien berri le-
henbizikoz, eta gaitzak
jotako kasuak ere bai.
Lau kasu agertu ziren
Nafarroan: Goizuetako
bi baserritan, eta Lei-
tzako bertze batean lau

behi gaixotuta daudela
adierazi zuten. Horren
ondotik, joan den aste-

an, mingain urdinaren
eritasunak jotako ber-
tze azienda agertu zen;

Nafarroan, ardietan le-
hendabizikoa, eta hau
ere Goizuetan. 

Nafarroan agertu di-
ren lehen 5 kasuak es-
kualdean izan dira, Goi-
zuetan eta Leitzan. Bai-
na horietaz gain, dato-
zen egunetan kasu
gehiago agertzea ere
posible dela onartu zuen
Begoña Sanzberro Na-
farroako Gobernuko In-
gurumen eta Landa Ga-
rapenerako kontseila-
riak. Gisa berean, ar-
dientzako txerto kan-
paina abian dela gogo-
ratu zuen Sanzberro
kontseilariak, eta aben-
duaren hasierarako Es-
painiako Gobernuak
behientzako txertoak
ere bidaltzea espero du-
tela gaineratu zuen. Bi-
tartean eritasunari aitzin
egiteko lanean segitu-
ko dutela erran zuen. 

Mingain urdinaren gaitzaren 5 kasu 
agertu dira Goizuetan eta Leitzan 
Lehendabiziko lau kasuak behietan antzeman dituzte, eta bestea ardietan

GOIZUETA-LEITZA

ARTXIBOA

Mingain urdinaren gaitzaren ondorioz, eskualdeko aurtengo feriak azienda-
rik gabekoak izan dira.

“Kultur etxeen eta udaleko bertze kul-
turgune batzuen eraikuntza eta eki-
pamendua” izeneko kontusailaren
kargura 5.930.500 euroko gastua bai-
mendu eta udal titulartasun publiko-
ko kultur etxeak egiteko proiektuak
prestatu eta haiek eraiki, egokitu eta
hornitzeko dirulaguntzak emateko
deialdia onesten duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 131 zk., 2007/10/19
356/2007 Foru Agindua, irailaren 23koa,
Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta
Turismo Departamentuko kontseilariak
emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-

dad/BON/Boletines/2007/131/Anuncio-14/
Epe amaiera: 2007/11/20.

Unibertsitate-tituludunak prestatze-
ko lau beka emateko deialdia egiten
duen Foru Agindua, Gizarte Gaien eta
Garapenerako Lankidetzaren Zuzen-
daritza Nagusian aritzeko.
Non argitaratua: NAO 131 zk., 2007/10/19
221/2007 Foru Agindua, irailaren 21ekoa,
Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaie-
tako kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/131/Anuncio-
13/

Epe amaiera: 2007/11/16.

"Nafarroa 2007-2008. Tokian tokiko
Garapen Iraunkorreko Praktika Ego-
kietarako V. Sariaren arauak" onetsi
eta, 2007an eta 2008an, Praktika Ho-
berenetako sarien gasturako baime-
na ematen duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 115zk., 2007/09/14
276/2007  Foru Agindua, abuztuaren
27koa, Landa Garapeneko eta Inguru-
meneko kontseilariak emana.
http://www.cfnavarra.es/BONE/079/F071
3406.htm
Epe amaiera: 2008/05/30.

LAGUNTZAK ETA SUBENTZIOAK
Laguntza eta subentzioei buruzko informazioa astero eguneratua www.ttipi.net eta Ttipi-Ttapa telebistan ere aurkituko duzu

Informazioa hau Cederna-Garalur Elkartearen Europe Direct Europari buruzko informazio zerbitzuak emana da. 
Kontsultatu www.cederna.es webgunea, “laguntzak eta subentzioak” atalean
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Mikel Olano filologoa Irungo
Literatur Sariaren garaile izan da
Azkuko belagain eleberriarekin jaso du saria

Joseba URKIOLA
Mikel Olano filologo

leitzarrak, Azkuko bela-
gaineleberriarekin, eus-
kal eleberriaren saileko
2007ko Irungo Hiria Ku-
txa literatur saria iraba-
zi du. Epaimahairen
aburuz, emakume me-
diku baten istorioa eta
Euskal Herriko lur ere-
muaren gainbehera uz-
tartzen dituen idazlana,
lan literario egoki baten
isla izan da. Idazlana-
ren kontaera xume eta
aberasgarria ere na-
barmendu dute.

Aipatu, Durangoko
Azokan argitaratuko den
Azkuko belagain lan
hau, ez dela Mikelek
egin duen lan literario
bakarra. Aspalditxoan,
Leitzako euskara gai na-
gusi zeukaten lanetan
murgilduta ibi l i  den
arren, noiz edo noiz ida-
tzi ditu narrazioak ere.
Hala nola, Bizkarra ez
dudan emakumea ele-
berria, 1995ean kalera-
tu zuena. Orduan gai-
nera, urte hartako Do-
nostia literatur saria es-
kuratu zuen.

Atakabeltzean
zine emanaldiak
asteazkenetan

Leitzako Atakabeltz
Gaztetxeak zinearekin
konprometitua dihardu.

Lehengo urtean beza-
la, denboraldi honetan
ere eta astean behin be-
deren, gaztetxeak filmak
ikusgai paratuko ditu.
Pelikulak eskaintzeko
hautatutako eguna as-
teazkena da. Joan den
urtean, berriz, ostegu-
na zen.

Azaroaren 7an ekin
zitzaien emanaldiei eta
Eguberrietako hutsar-
tea bitarte, interesatua

egon daitekeen orok as-
teazkenero 19:00etan
izanen du horretarako
hitzordua. Momentuz
eskaini dituzten tituluen
artean, Diaro de un Skin
edota Bowling for Co-
lumbine Michael Moore
AEBtako zuzendariaren
artelan kritikoa nabar-
mendu daitezke. Esan,
Kubricken El resplandor
film klasikoa ere ikusgai
egon dela.

Xurdinen
abenturak

Xurdin taldea an-
tzerki musikal berri bate-
kin dator: Xurdin, eta go-
rringo lakuaren miste-
rioa. 2 eta 10 urte arte-
koentzako ikuskizuna
da eta Euskal Herrian
barna eginen duen ibilbi-
dean, Leitzara etorriko
da. Larunbat honetan,
abenduak 1, 16:30ean
eskainiko du emanaldia.

LEITZA

ARGAZKIA: PABLO FEO

Herriko hainbat txoko 2008ko egutegian 
Azken bi urteetan egin moduan, Pablo Feo Leitzako argazkizaleak herri-
ko irudiekin egindako egutegi berri bat aurkeztu du. Berrikuntza gisa,
2008ko ale honetarako, Leitzako txokoak izanen dira protagonistak. Au-
rreko edizioetan argazkilariak ateak izan zituen ardatz. Guztira 12 dira Pa-
blok hautatu dituen argazkiak, eta bakoitzak urteko hilabeteekin lotura
hertsia du. Batzuetan nabarmenagoa da besteetan baino. Argazkien ar-
tean, Sasaingo presaren irudia, Inguruartean hartutako argazkia eta jada
herritarren memorian bakarrik dirauen Villa Paulinaren irudia daude. 

Leitzako IKA euskal-
tegiak Euskararen
araugintza: arauketa
eta hiztegi batua tes-
tu liburua berrargita-
ratu du. Lan hau orain
urte batzuk kaleratu
zuten baina nolako
arrakasta izan duen
ikusita, berriro argitara-
tzea erabaki dute. Tes-
tu liburuak, besteak
beste, euskara ikaste-
ko baliagarriak izan
daitezkeen arau eta
ariketak ditu. Egileak
Amaia Astibia, Aitziber
Bergara, Agurtzane
Gartziarena, Kepa Ma-
teorena eta Kontxi Zo-
zaia dira. Bigarren ar-
g i ta lpen honetan,
1.000 ale kaleratu di-
tuzte. Norbaitek esku-
ratu nahiko balu, Eus-
kaltegira deitu (948
610776 )  edo  l e i -
tza@ikanet.net helbi-
dera deitu dezake. Ai-
patu, liburua Duran-
goko 442. liburu eta
disko azokan eta Eus-
kal Herriko liburuden-
detan egonen dela.

Euskararen
araugintza
berrargitaratua

Leitzako Euskaltegia
IKA
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Juana Mari SAIZAR
Leitzako Gorritz Es-

kabazioak enpresa hain-
bat lan egiten ari da he-
rriko pistak hobetzeko.
Horien artean, Maingo-
neko bordatik Leitzako
mugaraino doan pista
zabaldu egin dute hiru
metro eta erdira asfal-
tatuz. Gisa berean, Axe-
neko eta Ustakiñeneko
bordako bideak ere bi
metrotik hiruraino za-
baldu dituzte eta zola
ere berdindu egin dute. 

Bestalde, Ulizarretik
Urtxabaletaraino ura
ekarri eta aska bat ere
egin dute iturriak apro-
betxatuz. Azkenik aipa-
tu, Merkuko pistan eta
Axeneko borda ingu-
ruan landa kanadarra
ireki dutela, aziendak ez
pasatzeko, hain zuzen. 

Leire Baraibar
Behobia-
Donostian 16.

Leire Baraibar Gar-
mendiak Behobia-Do-
nostia lasterketan par-
te hartu zuen joan den
azaroaren 11n. Ez hori

bakarrik, denbora ona
egin zuen. 16. postua
lortu zuen ordu bat eta
hogeita bost minutuz
lasterka egin ondotik,
senior mailan. Zorionak
eta segi horretan!

Herriko pistetan konponketa lanak
egiten ari da Gorritz enpresa
Ulitzarretik Urtxabaletaraino ura ekarri eta aska bat ere egin dute

ARESO

Anartz Olanok txapel
berri bat ekarri du he-
rrira. Izan ere, txapel-
dun atera zen eskuz
binaka Errioxan, Titin
III.aren izena daraman
txapelketan jokatuta-
ko finalean. Txapel ho-
netaz gain, alebin mai-
lako jokalaririk hobe-
renaren saria ere ja-
so zuen aresoarrak.
Txapelketako finala
Logroñon jokatu zen
joan den azaroaren
11n. 

Eskuz binakako
txapeldun izan da
Errioxako Titin
III. Torneoan

Anartz OLANO
PERTSONAIA

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR 

Metereologia gunea berria Gereñoneko baserrian
Gereñoneko baserrian meteorologia gunea berritu dute. orain arte, egu-
nean hiru aldiz datak hartzen zituzten baina aragzkian ikusten den be-
zela, plaka solarren bitartez kargatzen den eta barrenean ordenagailu txi-
ki bat daukan eta memoria hori hilabetean behin hustutzen duten tres-
na bat jarri dute. oraindik beste bat beste tresna bat jartzeko asmotan di-
ra haizearen eragina ikusteko.
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Margari eta Koro
Uztailean ireki zuten

estreinakoz Sorginen
Museoa, eta hasieratik
arrakasta haundia izan
du. Epe horretan 8.600
bisitari baino gehiago
pasatu dira, gehienak
Nafarroatik etorriak
(%23), baina baita kan-
potik etorritakoak ere. 

Bertzalde, herriko tu-
rismo baliabideak aur-
kezteko asmoz, Muse-
oak bisitak antolatu zi-
tuen azaroaren 12tik
15era. Hiru egunez, Xa-
reta, Baztan, Malerre-
ka, Bortziriak eta Berti-
zaranako 80 landetxe-
tako ordezkariak igaro
ziren —argazkian—.

Kantatzeko zita 
Kantatzeko afizioa

daukatenek aukera ona
dute Zugarramurdiko
Posadan.  Zita bi ortze-
gunetik behin 20:00ak
aldera izaten da, eta
kantatzeaz gain opil-ja-
tea ere egiten da. Kan-
tuak Waston kantariak
ematen ditu eta gisa
guztietakoak dira. Or-
daindu egunean bere-
an egiten da, jende ko-
puruaren arabera. Aza-
roaren 8an egin zen le-
hen saioa, eta geroztik
hamabortzero egiten da.

Alkerdiko bestak
Urteko azkeneko

bestak hortxe ditugu: Al-
kerdi auzoko bestak.
Abenduaren 15ean os-
patuko dute Armua ja-
tetxean bazkari bat egi-
nez, Joxe Angel akor-
deoilariak alaituta. Ize-
na Etxelekuan edo An-
salasen eman behar da
eta 10 euro aitzineratu.

Uztailetik honat 8.600 lagunetik goiti
pasatu dira Sorginen Museotik 
Azaroaren 12tik 15era inguruko landetxetako jabeei
ateak zabaldu zizkieten

ZUGARRAMURDI

herriz herri
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Xan HARRIAGUE
Urtero Telethonaren

alde sosa biltzeko egi-
ten den Larrunera upa-
tzea heldu den larun-
batean zortzi eginen da.
Usaian bezala, San Ina-
zioko lepotik abiatuko
dira trenez, eta oinez
jautsi. Parte hartzeko
i zenak  o r t z i r a l eko
17:00ak aitzinetik eman
beharko dira Turismo
Bulegoan. Ordainduko
diren 10 euroak Teletho-
nerako izanen dira.

Bestetik, aitzineko
asteartean, abenduak
4, haurren ibilaldia egi-
nen da. Hor ere hiru es-
koletako haurren arte-
an bilduko dena Tele-
thonarentzat izanen da.

Gu ta gutarrak
30. urteurrenaren os-

pakizunen barne, ikas-
tolak Gu ta Gutarraken

emanaldia antolatu du
abenduaren 14an, Lur-
berrin, 21:00etan. Igor
Elorza eta Unai Iturria-
ga bertsolariek eta Jo-

su Zabal Hertzainake-
ko musikariak bertsoak
eta musika uztartzen di-
tuzte ikuskizun horre-
tan. Ikusliarrekin eta

dauden herriarekin bat
egin nahian, gomitatuak
izaten dituzte, eta orain-
goan, Speiz Mukaki dan-
tza taldea izanen da. 

Telethona laguntzen ahalko da
trenean Larrunera upatuz
Gu ta Gutarrak eta Speiz Mukaki taldeak Lurberrin abenduaren 14an

SARA

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net

UTZITAKO ARGAZKIA

Daniel Laplacetti oroigarria
Azaroaren 10ean, Omordian aritu diren langileek Daniel Laplacetti sor-
presa eman zioten erretreta hartu berri duelako. 60 bat lagun bildu ziren
Errotaxaharrekobordan bazkaltzeko, eta azken 30 urte hauetan zuzenda-
ria izan dena eskertzeko. 

FLASH
Bideo eta
antzerki
emanaldiak
Gaztetxeak bideo ema-
naldia antolatu du hel-
du den astearterako,
abenduaren 4rako,
Omordian. 20:00etan
Kutsidazu Bidea Ixabel
filma ikusteko aukera
izanen da. Bestalde,
abenduaren 9an, txon-
txongiloen txanda iza-
nen da, Theatre du ri-
vagedelako konpainiak
irudimen handia duen 9
urteko mutiko baten
abenturak kontatuko
baititu Omordian. Arra-
tsaldeko 5etan hasiko
den antzezlana euska-
raz eskainiko da.

Pala txapelketan
parte hartzeko
epea zabalik

Egun guttiren buruan
hasiko da Pleka trinke-
teko pala txapelketa.
Parte hartu nahi dute-
nek abenduaren 10a bi-
tarte izanen dute izena
emateko epea, 05 59 54
22 06 telefono zenbaki-
ra deituz. Urtero beza-
la lau maila izanen di-
ra, eta jokatu ahal iza-
teko 25 euro ordaindu
beharko dira.
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Saihesbide berriak ez du Baiona eta
Amotzeko bideekin loturarik izanen
5 miliun euro gostako da bide berria egitea Urguriko lurretan

Franck DOLOSOR
Herriko Etxeak eta

Paueko Kontseilu Na-
gusiak bortz miliun eu-
ro baliatuko dituzte he-
rriko saihesbidea egite-
ko. Bide berriaren xe-
dea karrikatik pasatzen
diren ibilgailuen erdia
hartzea da. Herriko eta
departamenduko hau-
tetsiek saihesbidearen
berri eman dute berriki
bilkura publiko jendetsu
baten karietarat. Auza-
pezak argi zion saihes-
bideak ez dituela pro-
blema guziak arrimatu-
ko. Bere ustez, denbo-
ra berean Baiona, Iba-
rrun eta Amotzekin lo-
turak eginen balira ho-
goi urtez bederen ez li-
tzateke deus aitzinera-
tuko. Hautetsiek uste
dute hobe dela bide bat
egitea Olhako itzulbi-
detik Ibarrungo biderai-
no eta gero ikustea zer
egin beharko den. Lu-
rrak hartzeko negozia-
ketak hasi dira hogoi bat
jaberekin. Bideaz gain,
bi itzulbide eta bi zubi
ere eraikiko dira. Itzul-

bide bati esker Urguri
auzorat sartuko da eta
bigarrenarekin lotura
eginen da karrika eta
Ibarrun arteko bideare-
kin. Bi zubi berri altxa-
tzea beharrezkoa da bi
aldiz zeharkatu behar
baita Urdazuri ibaia. La-
nak hasiko dituzte Lu-
berriako urtegia prest
izanen dela. Dena un-
tsa  badoa,  u r teg ia

2008ko hazilean estrei-
natuko da. 

LUBERRIA INGURUKO

LANAK

Azken asteetan itxu-
raz arrunt aldatu dira Lu-
berriako inguruak. Ura
emateko partea aben-
du honen hondarrean
bururatuko dute. 32 000
metra kubiko betun eta
150 000 metra kubiko

lur eman dituzte urtegia
egiteko. Urte hondarre-
an lanak geldituko di-
tuzte eta lanean hasiko
dira berriz apirilean. Ur-
tegiaz gain, 600 metra-
ko luzetasuna duen
saihesbidea egin dute
Luberrian. 650.000 eu-
ro gosta da biderri berri
hau egitea. Herritar ai-
nitz harritu egin da hiru
gauza jakitean. Lehenik
ikustea Dantxarinearat
doan bidea ez dela zu-
zena. Alta, agintariek
behar ziren eremu za-
balak hartu zituzten la-
nak egiteko. Bigarrenik,
urtegia beteko delarik
uholdeak gertatzean,
Nafarroarat doan bide
hau, hautetsiek Ainhoa-
ko saihesbidetzat har-
tzen dutena, urak esta-
liko duela dio Bernard
Auroy Uztaritzeko kan-
tonamenduko kontseila-
ri nagusiak. Hirugarre-
nik, urtea baino gutiago
du Luberriako bide oso-
ak, hau da, lehen balia-
tzen zena berritu zela.
Hamar bat hilabeteetan
bakarrik egin zen lana.

SENPERE

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE 

Urrezko Ezteiak
Urrezko Ezteien ospakizunekin segitzen dute
Herriko Etxekoek. Aldi honetan, Aintziran bizi
diren bi senpertar hauek zoriondu dituzte.

Dantxari-
neako erre-
pidean lanak
egiteko
laguntza
jaso du
Udalak 
Margari eta Koro

Dantxarinea guru-
tzatzen duen errepidea
moldatzeko dirulagun-
tza lortu du Urdazubi-
ko Udalak. 3.092.406
euroko gastua duen la-
nak eginen dira, eta Na-
farroako Gobernuak
1.027.071 euro or-
dainduko ditu. Obrak
egiteko eskubideak,
berriz, Udalaren gain
geldituko dira, eta obrak
bukatzean manteni-
mendua ere Udalaren
esku geldituko da. Hel-
burua trafikoa antola-
tzea da eta hala, egi-
nen diren lanak hauek
izanen dira: espaloiak
eraiki, zola eta zola az-
piko sarea eraberritu,
mugako azkeneko za-
tia aldatu eta sei erro-
tonda egin. Udalak eta
Gobernuak azaroaren
19an hitzartu zuten
proietkua.

URDAZUBI
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SORTZEAK
Aitor Etxeberria Osua, Berakoa, azaro-
aren 2an.
Eneko Etxeberria Osua, Berakoa, aza-
roaren 2an.
Enaitz Zelaieta Muñoz,Elizondokoa, aza-
roaren 8an.
David Agerrebere Ziaurriz,Elizondokoa,
azaroaren 5ean.
Eñaut Altzugarai Ariztegi, Elbetekoa,
azaroaren 9an. 
Asier Barberena Opoka, Elizondokoa,
azaroaren 3an.
Argoitz Erasun Ortuoste, Doneztebe-
koa, azaroaren 13an.
Maria Aizkorbe Jimenez, Goizuetakoa,
azaroaren 17an.
Lesli Aitziber Burga Campo, Leitzakoa,
azaroaren 10ean.
Oier Aranburu Canflanca, Leitzakoa,
azaroaren 7an.
Oier Ugartemendia Agesta, Sunbilla-
koa, azaroaren 14an. 
Urko Igiñiz Santiago, Urrozkoa, iraila-
ren 21ean.
Silvia Igiñiz Santiago, Urrozkoa, iraila-
ren 21ean.
June Igiñiz Santiago, Urrozkoa, iraila-
ren 21ean. 

HERIOTZAK
Pedro Mª Zebrian Arribas, Arizkungoa,
azaroaren 12an, 59 urte.
Saturnino Goñi Aranburu, Lekarozkoa,
azaroaren 14an, 85 urte.
Silvia Zabaleta Uitzi, Leitzakoa, azaroa-
ren 16an, 93 urte.
Mª Angeles Gonzalez Ezpeleta, Aran-
tzakoa, azaroaren 13an, 71 urte.
Arantxa Baraibar Gogortza, Leitzakoa,
azaroaren 14an, 43 urte.
Guillermo Martinez Gonzalez,Erratzun,
azaroaren 17an, 57 urte. 

EZKONTZAK
Iñaki Sanzberro Goñi eta Mª teresa Itur-
burua Etxandi, Elizondo eta Erratzukoa,
azaroaren 5ean Elizondon.
Jesus Fermin Larraintzar Irigoien eta
Mª Pilar Fagoaga Martiarena, Iruñeko-
ak, azaroaren 10ean Elizondon.
Jose Luis Antxorena Elizalde eta San-
tos Isabel Jima Jimenez, Ziga eta Ekuar-
dorkoa, azaroaren 16an Elizondon.
Jon Atxurra Goñi eta Cristina Lasarte
Pellejero, Donostia eta Berakoa, azaroa-
ren 10ean Beran. 
Asier Olaizola Apezetxeaeta Goretti Te-
lletxea Lujanbio, Goizuetakoa eta Lei-
tzakoa, urriaren 27an Goizuetan. 

Victoria HITA ARCE
«Bittori»

Alejandro Juanikotena Torres-en alarguna

III. URTEMUGA
Cancun-en (Mexiko) hil  zen, 

2004ko azaroaren 27an

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik.

Gure bihotzetan betiko
maite zaitugu amatxi.

Gogoan zaitugu.

ZURE FAMILIA



2007/11/29 • 459. zbk. 

55kirola kirola • ttipi-ttapa

A.A.
Doneztebeko feria

egunean jokatu zen
Euskal Herriko aizkola-
ri gazteen txapelketan
emozio handia izan zen,
batez ere lehen enbo-
rretan. Aurtizko Ander
Erasun, Leitzako Arkaitz
Olano, Arostegiko Ju-
len Kañamares, Iruñe-
ko Ruben Saralegi, As-
teasuko Jokin Alkizale-
te eta Zumarragako Ju-
len Aranbarri aritu ziren.
Oihan eta Garikoitz La-
rretxea ere txapelketa
honetan aritzekoak zi-
ren, baina azkenean ez
zuten parte hartu, le-
sionatuak zeudelakoz.

Aizkolari gazteek bi
kanaerdiko eta lau 45
ontzako moztu behar zi-
tuzten, eta aipatu be-
zala, lehia estua izan
zen hasieran, batez ere
Erasun, Olano eta Ka-
ñamaresen artean.

Lan erditan, kasik

berdinduak zeuden hi-
ruak. Kañamaresek 4
minutu 39 segundotan
moztu zuen, Olanok se-
gundo bat gehiago be-
har izan zuen eta Era-
sunek bortz gehiago.
Saralegi ere ez zen bu-
rutik urrun, 24 segun-
dora eta bi gipuzkoarrak
dezente gibelago geldi-
tuak ziren.

Baina lehenbiziko lan
erdiko ezaugarria ber-
dintasuna izan bazen,
bigarren erdiarena An-
der Erasun aurtiztarra-
ren nagusitasuna izan
zen. Pixkanaka aldea
handitzen joan zen eta
azkeneko enborra 10
minutu eta 37 segun-
dotan moztu zuen An-
der Erasunek, duela bi
urte Ugaitz Mugertzak
egin zuen marka hobe-
tuz. Kañamaresek ere
marka polita egin zuen,
11 minutu eta 18 se-
gundo.

Aipatu bezala, Ola-
no leitzarra hustutzen
joan zen eta azkenean
hirugarren postua ere
galdu egin zuen, Sara-
legiren mesedetan. Ola-
nok Saralegik baino 4
segundo gehiago behar
izan zituen. Alkizalete
izan zen bosgarren eta
Aranbarri gaztetxoa sei-
garren.

BINAKAKO URREZKO

AIZKORA ABENDUAN

Ander Erasun gus-
tura zegoen txapelare-
kin. «Denek faborito be-
zala jotzen ninduten,
baina aste erdian gaiz-
ki ibili naiz tripetatik, goi-
tika… Uste nuen ez nue-
la nirea emanen, baina
lortu dut». Hasieran
lehia berdindua ikusi
zuen, «besteek ere go-
gor jo dutelako, baina
nik erritmoari eutsi diot».
Bi urtean laugarren txa-
pela da Erasunentzat

eta urteko hirugarrena
(Nafarroako 3. mailakoa
ere irabazi zuen) eta
gustura dago egindako
lanarekin: «Urtea ezin

hobe doaie, gustura na-
go». Orain, abenduan
Binakako Urrezko Aiz-
kora txapelketan aritu-
ko da Aurtizkoa.

Ander Erasun Euskal Herriko
aizkolari gazteen txapeldun
Aurtiztarra ongi nagusitu zen Doneztebeko feria
egunean jokatutako finalean 

ARGAZKIA: A.A.

Iñaki Portu lesakarra eta Julen Txoperena igantziarra lanean.

Portu eta Txoperena
Nafarroako bigarren mailako
arpanlarien txapeldun
A.A.

Nafarroako bigarren mailako arpanlari txapel-
ketan Igantziko Julen Txoperena eta Lesakako
Iñaki Portu alde batetik, eta bertzetik, Berriozarko
Asier Urbistondo eta Mikel Huarte aritu ziren. 45
ontzako etzandako enborrari hamar ebaketa eman
behar zizkioten eta zutik zegoen enborrari lau.

Etzandako lehen korteetan aitzinetik ibili zen
Berriozarko bikotea, baina zutikako enborretan
buelta eman zioten Txoperena eta Portuk. Azke-
nean 5: 44 behar izan zituzten lana akautzeko eta
Urbistondo eta Huartek 7:15”.

1. A.ERASUN 1’01” 2’09” 4’44” 7’25” 8’59”10’37”
2. J.KAÑAMARES 49” 2’16” 4’39” 7’51” 9’32” 11’18”
3. R.SARALEGI 1’02” 2’19” 5’03” 8’23” 10’13” 11’59”
4. A.OLANO 55” 2’02” 4’40” 7’54” 9’52” 12’03”
5. J.ALKIZALETE 1’06” 2’42” 5’21” 8’54” 12’02” 13’28”
6. J.ARANBARRI 16’41”

45 45    54 54 45 45

ARGAZKIA. AITOR A.

Gazte mailako marka berria ezarri zuen Erasunek,
2005ean Ugaitz Mugertzak egindakoa hobetuz.

HERRI KIROLA
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Aitor AROTZENA
Urte emankorra izan da aurten-

goa Xabier Ibargarai palista erra-
tzuarrarentzat eta abudo, pala pro-
fesionalera saltoa eginen du. «Urte
akabailan edo heldu den urte hasie-
ran hasiko naiz, bai. Palan ez da ber-
tze pilota modalitate batzutan haina
diru mugitzen, baina Bizkaiako Di-
putazioak hartu du eta badirudi lau
urterako etorkizuna segurtatua da-
goela. Halere, badakigu palatik ez
dela bizitzen ahal, lana behar duzu
aparte, baina ilusioz nago». Lehen-
dik ere, afizionatua izanik, profesio-
nalekin batera lehiaketa bat irabazia
da palista erratzuarra eta esperien-
tzia «arrunt polita» iruditu zitzaion.
«Fusto argentinarrarekin batera, Ur-
kia-Galan profesionalei irabazi ge-
nien finala, ustekabea emanez. Pro-
fesional hitza aditzen duzunean, ema-
ten du zu baino gehiago direla, bai-
na motibazio gehiagorekin jokatzen
duzunez, gogo horiekin ez da hain-
bertzeko diferentzia ezagutzen».Xa-

bi Ibargarai gibeleko koadroetan ari-
tzen da eta «bi esku onak ditut, ez-
kerra naiz baina eskuinarekin ere
berdin ematen diot, eta hori aban-
taila da. Kolpean potentzia handia
dut eta horrekin min aunitz egiten diet
kontrarioeri. Buru aldetik hobetu be-
har dut, galtzen hasten naizenean
hondoa jotzen dudalako. Beharba-
da gaztea naiz eta esperientzia ho-
ri falta zait».

PALAREN BITARTEZ, BERTZE
HERRIALDEAK EZAGUTU

Palak hainbertze herrialde eza-
gutzeko aukera eman dio Ibargarai-
ri. Berriki, Reunion Irletan lehiaketa
bat jokatu du eta hiru aldiz Kuban

izana da. «Arras esperientzia polita
izaten da, bertako jendearen kontra
ari behar da eta ikusten da pilota ez
dela bakarrik hemengo kontua, han
ere badirela maila handiko palistak.
Gainera, leku zoragarriak dira eta bi-
sitatzeko ederrak».

Beharbada pala izanen da pilota
modalitateen artean ezezagunena
jendearentzat. «Telebistan gutien
agertzen dena da eta ikusteko zai-
lena ere bada jendearendako. De-
portivon jokatzea zaila da, peloteo
guti izaten da eta hiru-lau pilotaka-
da segidan ematen badira tantu lu-
zea da. Ahal duguna egiten dugu,
baina horrela da». Pala motza, lu-
zea, paleta, larruzko pilotarekin, go-
mazkoarekin…Palaren barrenean
hainbertze modalitate izateak ere jen-
dea nahasi dezake beharbada. «Igual
bai, pala motzean eta paletan pilo-
teo luzeagoak ikusten dira, baina pa-
la luzearekin ez, eta jendeari ez zaio
hori gustatzen. Eta profesionaletan
pala luzearekin jokatzen da!».

• Xabier Ibargarai Erratzuko
palistak Nafarroako buruz
buruko txapela jantzi du,
lehen aldiz  larruzko
pilotarekin. Hiru final jokatu
ditu Txikiren kontra eta
aurten irabaztea lortu du.

• Oberena taldeko pilotaria,
pala motzean ere binaka
Nafarroako txapeldun eta
Espainiako klub arteko
txapeldun izan da Zozaia
lesakarrarekin batera.

• Halere, beretzat txapelik
handiena, profesionalekin
nahasita jokatutako
Nazioarteko Irekikoa izan da.
Fusto argentinarrarekin
batera irabazi zuen.

«Telebistan gutti agertzen dira

pala partidak eta ikusteko zaila

ere bada jendearendako. 

Hiru-lau pilotakada ematen

badira, tantu luzea da».

«Heldu den urtean profesionaletan
debuta eginen dut eta ilusioz nago»

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Xabier IBARGARAI Erratzuko palista
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ttipi-ttapa
Aunitz dira gaur egun

lasterketetan parte har-
tzen duten eskualdeko
txirrindulariak. Denak bil-
tzea zaila da baina ho-
rietatik batzuk bildu di-
tugu. Gehienek ere den-
boraldi ona egin dute.
Halere, aipatu, Jon Os-
karitzek ezin izan due-
la bere maila eman,
denboraldi hasieran kla-
bikula hausteak arazo
franko ekarri baitizkio
arizkundarrari.

Jose Luis Agesta ju-
benila txukun ibili da eta
emaitzek hala erakus-
ten dute. Orain Bi-Lux
taldean ari da, baina ba-
liteke hurrengo urtean
Seguros Bilbaora joa-
tea. Lehen postuak lor-
tu zituen Bilatortan,
Errenterian, Zangotzan
eta Arroitzen. Azken ho-
netan, bigarren urtez ja-
rraian Nafarroako txa-
peldun izan zen. Horrez
gain, bigarren sailkatu
zen Arreko txapelketan,
eta laugarren Altsasun
eta Beran. Castellonen
jokatutako lasterketa na-
zionalean, 25. izan zen
almandoztarra.

Garikoitz Atxa afi-
zionatuetan ari da, Li-
zarte taldean. Alman-
doztarrak berandu ekin
zion denboraldiari es-
kumuturra hautsi zuela-
ko, baina laster etorri zi-
ren garaipenak: Haro
(Errioxa) eta Laudioko
lasterketetan lehena
izan zen; Arroitzen bi-
garren sailkatu zen eta
horrenbertzez, elite mai-
lako Nafarroako txapel-
dun izan zen bigarrenez;

Uharteko saioan hiru-
garren izan zen eta bos-
garren Llagostiko Itzuli-
ko (Katalunia) etapa ba-
tean. Murtzian jokatuta-
ko nazio mailako laster-
ketan 65. sailkatu zen.

Francisco Meoki
Scania-Conauton ari
den beterano elizonda-
rra ere ederki moldatu
da: lehena izan zen As-
tudilloko (Palentzia) eta
Erriberako Itzuliko eta-
petan, baita Olite eta Mo-
ros Calatayudeko (Za-
ragoza) lasterketetan
ere, beteranoak-40-en
mailan; bigarren postua
Iruñan eskuratu zuen,
eta bere mailan eta men-
dian lehenbizikoa izan
zen; Gasteizen eta
Nafarroako Kopako fi-
nalean bigarren gelditu
zen, eta 23. Jaengo txa-
pelketa nazionalean.

Ebakuntza bat tarte-
ko, Iñaki Villoria Sca-
nia-Conautoko alman-
doztarrak ere berandu

hasi zuen denboraldia,
baina lan fina egin du:
lehena izan zen Fromis-
tan (Palentzia) eta tarte-
ko helmugetan; bigarren
Apatamonasterioko
(Bizkaia) lasterketan, eta
Master 30ean lehena eta
Euskadiko txapeldun; hi-
rugarren sailkatu zen
Moros Calatayuden (Za-
ragoza) eta tarteko hel-
mugetan; laugarrena
izan zen Iruñan biga-
rrena Master 30ean;
Eguesen hirugarrena
izan zen Master 30ean;
Nafarroako Kopako fi-
nalean Master-30 laster-
ketan ere hirugarren gel-
ditu zen eta 30. Jaenen.

Bidelan-Kirolgi talde-
ko Joseba Larraldebe-
ratarrak saio ona egin
du denboraldi honetan.
Bigarren sailkatu zen 23
urtez azpikoetan Arroi-
tzen, eta hirugarren Le-
desman eta Arroitzen.
Bosgarren izan zen Be-
rriatuan eta seigarren

Tudela de Dueroko (Va-
lladolid) etapa batean
eta Campaspero eta
Lazkako lasterketetan.
Ayeguin eta Villatortan
(Katalunia)  zazpigarren
izan zen. Bidasoako Itzu-
lian ere lan bikaina egin
zuen eta sailkapenean
17. lekuan bukatu zuen.
Ororbian, Laukizen eta
Duranan 10. postua lor-
tu zuen eta Camargon
eta Muxikan 12.a; Sala-
mankako txapelketa ba-
tean 13. gelditu zen eta
15. Fiteron eta Lemoien.
Gijueloko (Salamanka)
etapa batean 17. izan
zen eta Mutilba Beheko
txapelketan 18.; Moja-
doseko Itzuliko (Valla-
dolid) lehen etapan 22.
izan zen eta Salaman-
kako Itzulian, hiru eta-
petan 27., 31. eta 63.
sailkatu zen.

Mikel Nieve leitzarra-
ri buruz zer erranik ez.
Orbea taldean ariko de-
nak, denboraldi bikaina

egin du eta estatu espai-
niarreko amateurrik one-
na izendatua izan da.

Guttiago dira neskak
baina badira etorkizuna
izan dezaketenak ere.
Judit Saizar Aralar Txi-
rrindulari Taldeko lei-
tzarra infantil mailan ari
da eta lan txukuna egin
du: lehena izan zen Na-
farroako eskolarteko txa-
pelketan,  nesken kate-
gorian. Euskadiko es-
kolarteko txapelketan
ere lehena izan zen eta
Nafarroako selekzioare-
kin Espainiako Txapel-
ketan zazpigarren.

Andoitz Azurmendi
leitzarra Burunda Txi-
rrindulari Taldean ari da,
kadeteetan. Denboraldi
honetan lau lehen pos-
tu eskuratu ditu —hiru
mendian—eta lau biga-
rren postu—bi men-
dian—. Horrez gain, Va-
lladoliden, Espainiako
Txappelketan 14. geldi-
tu zen.

Eskualdeko txirrindulariek emaitza
onekin amaitu dute denboraldia
Mikel Nieve leitzarra aurtengo estatu espainiarreko amateurrik onena 

TXIRRINDULARITZA

ARTXIBOA

Joseba Larralde Bidelan taldean ari da eta emaitza onak eskuratu ditu den-
boraldi honetan.

FLASH
Baztan Futbol
Taldean
egindako lana
sarituz bi
zilarrezko
domin banatu
dituzte

Baztan Futbol talde-
an 25 urtez egindako la-
na sarituz, Kirol Meri-
tuari emandako Zila-
rrezko Dominak jaso zi-
tuzten azaroaren 20an,
Felix Gonzalez Uriarte
eta Lander Santamaria
Alcocer elizondarrek.
Felix Gonzalezen ka-
suan, Nafarroako Fut-
bol Federazioan egin-
dako lana ere eskertu
zen. Miguel Sanz Nafa-
rroako Gobernuko pre-
sidenteak banatu zituen
zilarrezko dominak eta
bi baztandarrekin bate-
ra, Nafarroa osoko ber-
tze hainbat lagun sari-
tu zituzten, Nafarroako
Jauregiko Tronuaren
Saloian egindako eki-
taldian.

kirola • ttipi-ttapa
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g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Azaroaren 17tik
urtarrilaren  6ra, Roger
Bravard margolariarekin
erakusketa: 63 urtetako
pintura, 1944tik 2007ra.
Asteazkenetik igandera
Klaustroan, 14:00etatik
18:00etara.

g IPUIN KONTALARIAK

BERA
Azaroaren 30ean, Isabel
Millet haurrentzako ipuin
kontalaria, 18:00etan
Liburutegian.

g MULTIMEDIA

BERA
Azaroaren 30ean, Ikuskizun
Multimedia: Mokaua.
22:00etan Kultur Etxean.
Sarrera 8 euro.

g KULTUR EGUNAK

IGANTZI
Abenduaren 6tik 8ra,
Iturengo Kultur Egunak.
Xehetasun gehiago 13.
orrialdean.

ITUREN
Azaroaren 30etik
abenduaren 2ra, Iturengo
Kultur Egunak. Xehetasun
gehiago 15. orrialdean.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Azaroaren 30ean, Ruper
Ordorikaren kontzertua,
Arizkunenean. 20:00etan.
Sarrera 5 euro.
Abenduaren 1ean, Joselu
Anaiak taldearen kontzertua
Lur dantzalekuan, 00:30etik
aitzinera. Sarrera 8 euro.
Abenduaren 15ean, Ken
Zazpi taldearen kontzertua
Lur dantzalekuan, 00:30etik
aitzinera. Sarrera: 12 euro
aitzinetik; 15 euro takilan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Igantzi eta Iturengo Kultur
Egunak ekitaldiz beteak
INFORMAZIOA TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Lesaka eta Goizuetako feriekin
bukatu da udazkeneko feria eta
azoka denboraldia, baina Egube-
rriak baino lehen izanen da gure
herrietan kulturarekin lotutako eki-
taldirik. Igantziko Euskara Ba-
tzordeak antolatuta, abenduaren
6 tik 8ra kultur egunak eginen da.
Duela lau urteko bidetik, baina be-
rrikuntzekin, Igantziarrak eta kiro-
la gaiaren inguruko erakusketa
izanen da. Horrez gain, Kulki tal-
dearen eskutik, herri kiroletan oi-
narritutako tailerretan aritzeko au-
kera izanen dute ttikienek. Akto-
re ezagunen eskutik Bota patsa!
izeneko emankizuna ikusgai iza-
nen da. Patata-tortila lehiaketa,

jazz emanaldia, haurrentzako fil-
mak... Adin guztietako jendea-
rentzako ekitaldiak.

ITURENGO KULTUR EGUNAK

HILAREN 30ETIK ABENDUAREN 2RA

Horrez gain, Iturengo Ibintza Kul-
tur Taldeak antolatuta, kultur egu-
nak izanen dira Iturenen ere. Or-
tziral arratsaldean talo jatea eta
kantaldia izanen dira. Larunbate-
an, batez ere haurrei zuzenduta-
ko ekitaldiak izanen dira, baina
bertso afaria ere izanen da Irazu
eta Amurizarekin. Igandean, be-
rriz, herriko argazkien erakuske-
ta. Horiek eta bertze hainbat kon-
tu TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ikusgai.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 20,00 € (+2,00)

Zerri gizena
0,863 € kiloa.   (=)

Zerramak:
0,270€ Kg/bizirik. (-0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,10 (+0,03)
1.koa 3,79 (+0,03)
2.koa 3,26 (+0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,22 (+0,03)
1.koa 3,91 (+0,03)
2.koa 3,36 (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   140,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 145,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,08/3,18
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,90/8,30
8-10 kilokoak: 6,10 /6,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)

DISKAK
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Duela 11 urte, Osko-
rri taldeak The Pub Ibil-
taria izeneko abentura
paratu zuen abian, edo-
zein instriumentu jo eta
kantatu egiten duen pu-
blikoa den jendea pro-
tagonista bilkatuz. The
Pub Ibiltaria kolekzioa
13 alekoa izanen da, eta
oraingo hau. Azken lan
hau 2006ko abendua-
ren 21ean errejistratu
zen, Bilboko Pio Baro-
ja plazan. Euskal He-
rrian sortutako 17 abes-
tiz osatutako bilduma da
eta gehienak ere as-
paldiko kantuak dira:
Edari Maitagarria; An-
dregaia; Bizi naiz mun-
duan; Aldrebeskeriak;
Orain hasten naiz kan-
tatzen; 1813ko Donos-
tiaren erreketa; Alargu-
na;Alferraren astea;Ur-
zapal bat; Ai, aberatsa
banintz; Karta Duesoa-
tik; Polita zeradela; Izar
ederra; Biba Errepubli-
ka; Sakamantekasen
berriak; Maitatua sobe-
ra (Ama)eta Akerra iku-
si degu.

The Pub Ibiltaria XI

ELKAR, 2006
OSKORRI



Abenduaren 10etik 13ra banatuko
dira birziklatzeko poltsak Bortzirietan
Etxean jasotako gutunarekin joan beharko da poltsaren bila

Mendi buelta bat, artxiboeta-
ra joan-etorri bat, libururen ba-
tean aurkitutako datu bat edo
oroitzapenaren zokoren bate-
tik sortutako hitz ahantzia, ho-
rietako edozein zertzelada izan
daiteke liburu honetako pieza
bakoitzaren ernamuina. Hiz-
kuntza du abiapuntu, hizkun-
tza bizia, garai batekoa edo
oraingoa; estilo pertsonala era-
biltzen du, berea eta identifi-
ka erraza, baina iradokizunez
betea. Hizkuntzaren barruan
ari da, senaren argi-mutila har-

tuta, mugarri bila, dakiguna
ikasten, edo genekiena, behin-
tzat. «Ez gara ohartzen, bai-
na, horretan dugu atseginik
handiena. Ikasmin handia izan-
da ere, aurrez dakiguna bes-
terik ez baitugu ikasten. Gure
bihotzak bere eskema zaha-
rren arabera antolatzen baiti-
tu material berri guziak, lehe-
nagotik dakienera egokitzen
ez den guzia aintzat hartu ga-
be». Maitasuna, gorrotoa, hiz-
kuntza, literatura, euskal usa-
dioa, filosofia... ditu hizpide.

LIBURUAK

Dakiguna ikasten

Patziku PERURENA
ALBERDANIA, 2007
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g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Abenduaren 7an, Ani:
Aceritora mendi-ateraldia
antolatu du Ulibeltzak mendi
taldeak.

BAZTAN
Abenduaren 2an, Adartzara
ateraldia antolatu du
Baztango Mendigoizaleak
mendi taldeak. 
Abenduaren 9an,
Oteixonera ateraldia
Baztango Mendigoizaleen
eskutik. 
Abenduaren 16an,
Hirubelakaskora ateraldia
antolatu du Baztango
Mendigoizaleak-ek.

g BERTSOAK

ERRATZU
Abenduaren 8an, bertso
afaria, Errimak zizurketuz...
ideiak laxatuz. Bertsolariak:
Maialen Lujanbio, Erika
Lagoma, Jon Barberena eta
Xabier Silbeira. 21:00etan
Elkartean. Gai jartzailea:
Fernando Anbustegi.

BERA
Abenduaren 2an, bertso
saioa. Bertsolariak:
Sebastian Lizaso, Fredi Paia,
Miren Artetxe eta Joxe Juan
Zubieta Etxabe. Gai
jartzailea: Julen Zelaieta.
19:00etan Kultur Etxean. 

GOIZUETA
Azaroaren 30ean, Xalto
Sariak. 20:00etan
kanporaketa Ganbaran;
21:30ean afaria Umore Ona
Elkartean eta ondotik finala.
Xehetasunak 47. orrialdean.

g FERIA

ELIZONDO
Abenduaren 8an, Baztan-
Bidasoako artisauen feria.
Goizetik eguerdira bitarte,
Elizondoko Foruen Plazan.

JAKIN BEHARREKOAK

Bortzirietako Hiri
Hondakin Solidoen
Mankomunitatearen
ekimenez, Bortzirie-
tan etxeko zaborraren
birizklatze-kopurua
hobetzeko poltsak ba-
natuko dira. Ikerketa
soziologiko berrien eta
Bortzirietan egin diren
kanpainetatik atera-
tako ondorioen ara-
bera, jendeak ez ditu
etxean sortzen zaiz-
kion zaborraren zati
desberdinak bereiz-
ten ez duelako horre-
tarako edukiontzi ego-
kirik. Hain zuzen, ara-
zo horri aitzin egiteko
asmoz dator poltsa
berritzaile hau. Bor-
tzirietako Hiri Honda-
kin Solidoen Manko-
munitatean Bortzirie-
tako herritarren arte-
an banatuko du las-
ter.

Argazkian ageri
den bezala, urdin, ber-
de eta hori koloreko
hiru poltsa ditu, pa-
pera edo kartoia, bei-
ra eta enbaseak ba-

koitza dagokion le-
kuan sartu dezan. Pol-
tsak garbitu egin dai-
tezke eta horrenber-
tzez, luzaroan erabil-

tzeko prestatuak dau-
de. Erabiltzeko ez du
inongo konplikaziorik.

Goiko taulan herri
bakoitzean zein or-

dutan jaso behar den
ageri da. Beran Ezte-
gara frontoira joan be-
harko da edukiontzia
jasotzera; Lesakan
Herriko Etxeko arku-
pera; Etxalarren Man-
komunitateko bule-
gora; Igantzin frontoi-
ra eta Arantzan He-
rriko Etxeko gorape-
ra. Mankomunitateak
etxeetara bidalitako
gutunean xehetasun
horiek guztiak azal-
tzen dira, baita poltsa
jasotzera gutunaren
goiko aldearekin joan
behar dela zehaztu
ere. Dena den, aipa-
tu, Arantzan eta Igan-
tzin oraindik ez dela
zehaztu zein egune-
tan eginen den bana-
keta, baina Manko-
munitateik ahalik eta
abudoen eginen du-
tela adierazi dute.

Kanpaina dagoe-
neko abiatua da. Tti-
pi-ttapa telebistan eta
Xorroxin irratian pu-
blizitate kanpainak
emititzen ari dira.
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NON NOIZ

Bera abenduaren 10ean (9:00-11:00)

Bera abenduaren 13an (11:30-13:30)

Lesaka abenduaren 10ean (11:30-13:30)

Lesaka abenduaren 13an (9:00-11:00)

Etxalar abenduaren 12an (goizez)

Igantzi zehaztu gabe (9:00-11:00)

Igantzi zehaztu gabe (11:30-13:30)

Arantza zehaztu gabe (9:00-11:00)

Arantza zehaztu gabe (11:30-13:00)
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58 Sail honetan iragarkia jartzeko 8€ ordaindu behar da.
Ttipi-Ttapa telebistan eta www.ttipi.net-en ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

60

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

erantzukizunik.

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

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

%659075659.

LESAKA. 110m2ko etxebi-

zitza salgai, Bittiria kalean.

Bista onak. %670319380/

607769519.

BEASAIN. Etxebizitza ba-

teko beheko solairua salgai.

Ileapaindegia, biltegia, taile-

rra eta abar  jartzeko ego-

kia. 9.500.000 pezeta

(57.000euro). %686062963.

BERA. Legia karrikan

92m2ko pisua salgai. %948

630821/ 661115332.

LESAKA. Bittirian 90m2ko

pisu mobleztatua salgai. Sar-

tzeko prest. %943 667955.

LESAKA. Bittiria 67, 1.ez-

kerrean dagoen pisua sal-

gai. 3 logela, bainugela, sukal-

dea, egongela eta balkoia.

219.000 euro. %618074643.

IRUN. 87m2ko pisua salgai,3

logela, 2 bainugela, traste-

lekua eta garajea. Moblez-

tatua. Igogailuarekin. Prezio

interesgarria. %629 032752.

LEITZA. Baserria salgai,

8.000m2ko lur eremuare-

kin.%647 816739.

ETXEBIZITZAK
109 Errentan eman

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. %659

609678.

LANA
301 Eskariak
ETXALAR. Autonomo, PY-

ME edo partikularrentat ad-

ministrazio eta fiskalitate

arloko lanak egiten ditut.

%662 011142.

ARANTZA.Emakume gaz-

te euskaldun batek lan egi-

nen luke. Lehen betetako

lanpos tuak :  b i l t eg i

laguntzailea, bezeroaren-

tzako arreta eta ofizial ad-

ministraria. %663695410.

BERA. Pertsona batek

Ibardinen lan eginen luke,

edo igeltsero peoi lanean

edo pintura ofizial lanean.

%627056696.

BERA.Pertsona batek por-

talak edo pisuak orduka

garbitzen lan eginen luke,

edo sukaldari laguntzaile

bezala. %627056696.

Gizona edozein lanetara-

ko. Zurgineta nekazari la-

netan aritua. %628 814559.

LESAKA. Pisu mobleztatua

errentan emateko. %943

643378.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotore bat interesatua

egonez gero, permuterako

prest.%678 526091.

DONEZTEBE. 95m2ko pi-

sua salgai. Trastelekua, igo-

gailua eta garaje-lokal ko-

mertziala. %660317356/

649703186.

LESAKA. Bittiria kalean pi-

su berr ia  sa lga i .

ELIZONDO.  
- 2. eskuko eta promozio

berriko pisuak eta
apartamentuak salgai.

ERRATZU-AZPILKUETA.  
- Etxeak, pisuak eta lur

eremuak salgai.
BERA.
- 2. eskuko pisuak salgai.
- Ostatuak salgai.
- Lur eremuak salgai.
LESAKA.  
- Pisuak eta lur eremuak salgai.
DONEZTEBE.  
- 2.eskuko pisuak salgai. 
- Promozio berriko 2 duplex

salgai.
NARBARTE.  
- 2. eskuko pisuak salgai.
SUNBILLA. 
- Familia bakarreko etxeak eta

adosatuak salgai.
DONEZTEBE INGURUAN.  
- Baserriak, etxeak, bordak,

pisuak eta lur eremu
eraikigarriak salgai.

ELIZONDO INGURUAN. 
- Familia bakarrekoak eta lur

eremuak salgai.
BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak, etxeak,

pisuak, apartamentuak eta lur
eremuak salgai.

PROMOZIO BERRIAK. 
GARTZAIN: 135 m2ko familia

bakarreko bi etxebizitza, 
600 m2ko partzelarekin.

ORONOZ-MUGAIRI: Bi
familiako 8 etxebizitza,178m2

erabilgarri bi solairutan
banatuak.

AGOITZ: bi familiako 20
etxebizitza, 201 m2 eraikiak
eta 170 m2ko lorategiarekin.

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak,
lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 50.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com
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Emakumea edozein lane-

tan ariko litzateke. %628

814559.

LANA
302 Eskaintzak
Industrialde bateko jate-

txean astez menuak egi-

teko sukaldaria behar da.

Asteburu eta besta egu-

netan ez du lanik eginen.

%948 351822.

SUNBILLA. Kanpinean

langilea behar da. %948

450540.

BERA.Saltzailea behar da

Renault tailerrean lan egi-

teko. Gidatzeko baimena-

rekin. %948 630621.

BETELU.Haur eskolan or-

dezkapenak egiteko lan

poltsa osatzen ari dira. Es-

katzen da: EGA, magiste-

ritza hau hezkuntzan, hau-

rrentzako goi zikloko tek-

nikaritza eta gida baime-

na. %948513001 (Josune).

DONEZTEBE. Malerrekako

Jubilatuen Elkartearen os-

tatua martxan paratu nahi

da. Errenta ez da kobratuko

baina interesatuek bere gain

hartu beharko dituzte gas-

tuak. Kokaleku ona, Santa

Luzia karrikan.  % 676

636391/ 948 450387 (eguer-

ditan eta 21:30etik aitzinera)

GORRITI. Jatetxe batean lan

egiteko neska bat behar da.

%948 504061.

ALKAIAGA. Etxea garbi-

tzeko norbait behar da. As-

tean sei ordu. %943 632484.

OITZ. Posadan igande eta

jai egunetan lan egiteko zer-

bitzaria behar da.%948

451951.

MOTORRA
501 Salerosketak
Ibiza 1.9 autoa salgai,

1998koa, egoera onean.

Direkzio lagundua, E.E.

%696794345.

Bultaco Sherpa 350 mo-

torra bertze moto ttiki baten-

gatik aldatuko nuke. Ego-

era onean. %678853913.

Mercedes ML 320 gasoli-

nazko  au toa  sa l ga i .

1998koa. Hagitz egoera

onean .  15 .000  eu ro .

%629985060.

Gas-gas EC200 motorra

salgai, 2006koa, 6 hilabe-

terekin gut t i  erabi l ia .

%689042282.

Gas-gas 125 Enducrose-

ko motorra salgai, egoera

onean, gutti erabilia, 2004.

urtekoa. 2.700 euro nego-

ziagarriak. %627457886.

Pasquali markako trakto-

rea (14CV) eta Algha se-

gadora sa lga i .  % 948

504498.

Nissan Primastar furgo-

neta salgai, urdin metali-

zatua eta 9 plazakoa, 2 ur-

te eta 50.000 km. 3 urteko

garantia. %618883117.

Ongarria hedatzeko remol-

kea salgai. %948452110

(gauez).

Isuzu Trooper todoterre-

noa salgai. 140.000 kilo-

metro. %690 848542.

Golf 1.9 TDI autoa salgai,

1998koa, NA-AV. Egoera

onean. %649934844.

125 ccko crosseko mo-

torra salgai. Egoera one-

an eta merke. 2001ekoa.

%680781571 (arratsaldez).

Opel Astra autoa salgai,

diesela eta egoera onean.

%948 581044.

Peugeot 205 diesela sal-

gai, C.C., E.E., aire egoki-

tua, direkzio lagundua. Be-

ti garajean egondakoa.

%660184729.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
West Highland White Te-

rrier arrazako 2 zakurku-

me ar zuri salgai. Hilabe-

te eta erdi. %609083342.

ARANTZA. 300 kilo ingu-

ruko zerrama salgai. %948

634093.

Bi urteko ahari mutur go-

rria salgai, adarrik gabea.

%609877177.

DENETARIK
702 Salerosketa
Gas kaldera itxia salgai.

%620254203 (goizez).

Bigarren eskuko Zero Se-

tte trikitixa profesionala

salgai. 1.200 euro. %948

599229.

Bigarren eskuko autoak:
Mitsubishi DID 3 ate automatikoa eta manuala, Mitsubishi Intense

3 ate, Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra, Grand Vitara 5 ate, Opel
Zafira, Terrano II 3 ate, Opel Frontera 3-5 ate, Galloper 3-5

atekoa, Galloper Super Exceed 3ate, Montero IO 5 ate, Ibiza, Seat
Inca, Almera, Fiat Doblo, Nissan Navarra, Frontera 3-5 ate eta

Suzuki Jimmy.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

AUTO IA BERRIETAN
ESKAINTZA ZABALA

(6-12 hilabetekoak)
Clio, Modus, Kangoo, Megane,
Megane Grand Tour, Scenic,
Laguna, Laguna Grand Tour,

Espace.
BIGARREN ESKUKOAK

Renault 19 Chamade, Volkswagen
Golf 1.9 DTI 110 CV, Laguna Grand

Tour Privilege 2.2 DCI, Citroen
Saxo 1.9 D, Opel Corsa, Renault
Laguna 2.2 D, Clio Campus DCI,

Peugeot 406 1.9 90 CV.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE
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Zubietako LUIAk
abenduaren
14an 3 urte be-
teko ditu. Muxu
haundi bat Zu-
bietako izeba-
osaba, atautxi-
amatxi eta bere-
xiki ama eta ai-
taren partetik.

XUBAN eta UXURI ETXEGIA sunbilda-
rrek azaroaren 30 eta abenduaren
1ean 9 eta 7 urte beteko dituzte.
Muxu haundi bat familia guztiaren
partetik. Ongi pasa eguna.

Zorionak SOR-
GINTXO. Aben-
duaren 14an 3
urte beteko di-
tuzu. Muxu
haundi bat Aur-
tizko familiaren
partetik. Presta-
tu txokolate eta
pastel goxoak.

Igantziko AITOR

TXOPERENA EU-
GIk 8 urte bete-
ko ditu aben-
duaren 10ean.
Zorionak eta
muxu aunitz 
familiaren 
partetik.

Zorionak PESKAS! Egun ona pasa-
tzea eta gurekin ospatzea espero
dugu, sorpresaren bat izanen da
eta. Muxu aunitz Tturko eta Eros-
kiko lankideen partetik.

BEÑAT ETXABIDE OLAZABAL lesaka-
rrak 2 urte bete ditu azaroaren
23an. Zorionak eta muxu pila bat
Beheko Errotako attona, amatxi,
izeba eta osaben partetik.

MIRIAM ETA MIRENek abenduan ur-
teak beteko dituzte.Zuen afariaren
zain gelditzen gara.Miriamek pi-
zza goxoa eta Mirenek Arkupeko
pastak. Muxu haundi bat zuen la-
gunen partetik.

PATXI LOIARTE

PETRIKORENA

igantziarrak
azaroaren 27an
5 urte bete ditu.
Zorionak etxe-
koen partetik.

JANIRE TELLE-
TXEA IRATZOKI

etxalartarrak
abenduaren
14an 4 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat gure
printzesari. 

MARITXU SAN-
CHEZ zubieta-
rrak 9 urte be-
teko ditu azaro-
aren 29an. Zo-
rionak prexioxa
eta disfrutatu
bizitzan. Muxu
haundi bat. Iña-
ki eta Ines.

OLAIA YANCI

ETXARTE

lesakarrak 5
urte beteko ditu
azaroaren
28an. Zorionak
prexioxa fami-
liaren partetik,
bereziki atta,
ama eta Beñat.

MIREN eta ARKAITZek laster urteak
beteko dituzte. Zorionak eta ongi
pasa eguna. A! Oroitu pastel goxo-
goxoak ekartzeaz!

Iruñeko IÑAKI

ALTZUGUREN LA-
RRAZAk 8 urte
bete ditu aza-
roaren 23an. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat fami-
liaren, eta bere-
ziki Maialen eta
Leireren partetik

Salamankako Topas espetxean
preso daukaten JOXEMIEL

GAZTELUk azaroaren 25ean 56 ur-
te bete zituen. Aunitz urtez eta
besarkada haundi bat etxeko eta
lagunen partetik. Euskal preso eta
iheslariak etxera!








