
Nafarroako Sokatirako
txapela Amaiurren da
Gizonezkoetan Nafarroako goma
gaineko sokatira txapelketako le-
hen bi postuak Amaiurrera joan di-
ra. Emakumeetan Beti Gaztekoak
bigarren eta hirugarren izan dira.2007ko abenduaren 20a • XXVII. urtea

www.ttipi.net

39Merkatarien Elkarteak
Eguberrien atarian
Eguberriak gainean ditugu eta
dudarik gabe kontsumoak nabar-
men eginen du goiti. Saltzaileak
garai honetarako nola prestatu
diren galdetu diegu merkatariei.
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ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA TELEBISTA

Bertan Baztango Merkatarien Elkarteko 73 saltokik publizitate kanpaina sendoa egin du Eguberrien atarian. Argaz-
kian Baztan-Bidasoaldeko telebistetan emititu den iragarkian parte hartu duten merkatari batzuk ageri dira.

Gurutze PIKABEA
Gero eta ohitura haundiagoa da-

go herrietako denda ttikiak utzi, eta
hirietako merkatalgune haundietara
jotzeko. Nafarroan, erraterako, elika-
gaietan denda ttikiek duten merkatu
kuota %20koa da, eta arropa dende-
na %35ekoa. Hori dela eta, herrieta-
ko saltokien bilakaera elkarteetan bil-
tzea izan da. Elisabet Azkarate Na-
farroako Komertzioen Federazioko
kudeatzaileak «batasuna ezinbertze-
koa» dela erran digu, «bakarrik lortu
ezin diren helburuak lortzeko». Eta
hori da, Bertan Baztango Merkatarien
Elkartea, Doneztebarrak Merkatarien
Elkartea, Berako Larun-Haitzpe El-
kartea eta Lesakako Zerbitzu Elkar-
tearen kasua. Hiri bazterretako salto-
ki erraldoien indarra haundia den ga-
raian, erantzuna herrietatik dator. De-
nek ere helburu argia dute: herria bi-
zirik mantendu, eta herriari mugi-

Beharko sakelak prest eduki! Eguberriak gain gainean ditugu, eta
dagoeneko eginak ez badira, laster opariak erosiko beharko
ditugu. Kontsumitzailea gastuaren zurrubiloan murgiltzera
bultzatzen dituen garaiak dira Eguberriak, eta badirudi ia
ezinezkoa dela ez gastatzea. Ez bada gastatzen, Eguberriak ez
ditugula behar bezala ospatzen ematen du. Kontsumitzaile
bakoitzak ohi baino %5 gehiago gastatuko du Eguberrietan.
Nafarroako Estatistika Institutuaren arabera, familia nafar
bakoitzak Eguberrietan 900 euro inguru gastatu zituen joan den
urtean. Horietatik 278 euro janari eta edarietara joan ziren:
arrain eta mariskoa, bildotsa, ardoa eta cava, turroiak…; bertze
252 euro jostailu eta oparietan gastatu zituen. Eta jakina, garai
honetan ohikoa dena loterian 90 euro gastatu zituen bakoitzak
iaz. Gainontzekoa bidaietan eta bertzelako gastuetan joan zen.
Aldaketa hauen guztien aitzinean, komertzianteak era berezian
prestatzen dira Eguberrietarako, saltokiak kanpotik apainduz eta
eskaintza zabalak eginez, bertzeak bertze, erosleak sarituz. 

ESKUALDEKO MERKATARIEN ELKARTEAK EGUBERRIETAN

Sakelak prest? 
Badatoz Eguberriak
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mendua ematea. «Jendearen gustu-
ko herria egitea», dio Rosa Lasaga Le-
sakako Bixkiak dendako jabeak eta
Lesakako Zerbitzu Elkarteko diruzai-
nak; «Herriari bizitasuna ematea», Mai-
te Zozaia Doneztebeko Tximista den-
dakoa eta Doneztebarrak Merkatarien
Elkarteko diruzainaren hitzetan. «De-
nok denon beharra dugu, eta merka-
taritza gune haundiei aitzin egiteko au-
kera bakarra da», dio Neli Yanci Vita-
licio Aseguruak eta Bertan Baztango
Merkatarien Elkarteko batzordekide-
ak. Hain samurrak ez diren garaiotan
hainbat kanpaina lantzen dituzte urte
osoan merkatarien elkarteek, eta Egu-
berrietarako ere prestatu dira. 

BAZTANEN EROSLEEN
FIDELTASUNA SARITZEKO ASMOZ

Baztanen sendo dabiltza Egube-
rriak prestatzen. Lehenbizi marrazki
lehiaketa egin zuten, Eguberrietako
kartela iragartzeko. «Kartel hori Egu-
berrietako kanpaina parte hartzen ari
garen merkatari guztien ekimena da»,
dio Nelik. Aurten ez baitute elkarteko
bazkide guztiek parte hartu. Iaz be-
zala, jendearen fideltasuna saritzeko
asmoz, fideltasun txartelaren kanpai-
na paratu zuten abian azaroaren 12an.
Fideltasun txartela betetzeko zigilua
jaso daitekeen saltokiak dira ekime-
naren barne daudenak. Fideltasun txar-
tel hori 12 zigilurekin osatu behar da,
baina denda edo merkatari bakoitzak
ezin du hiru zigilu baino gehiago eman.
Horren helburua, «jendea denean ibil-
tzea da», adierazi digu Vitalicio Ase-
guruak-ekoak. Urtarrilaren 8a bitarte
luzatuko da kanpaina, eta orduan egi-
nen da 60 saritik goiti banatzeko zoz-
keta. «Herritarrei eskerrak emateko
modua da», Neliren hitzetan.

Gisa berean, abenduaren 10ean
erakusleiho lehiaketa abiatu zuten.
Ikastaro bat ere egin zuten horren ingu-
ruan. Ortziral honetan,  hilak 21, buka-
tuko da lehiaketa, eta lau laguneko
epaimahaiak erabakiko du zeini eman
saria. Eta egutegia da Bertanen ber-
tze egitasmoa. Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdiko etxeetan dohainik ba-
natu dute. Baztango argazkiekin osa-
tu dute egutegia eta azken orrian, el-
karteko telefonoak bildu dituzte. 

Publizitate kanpainak ere egin di-
tuzte. Ttipi-ttapa eta Xaloa Telebiste-
tan eta Xorroxin Irratian emititzen ari
dira. «Iragarki horietan jendea kanpo-
ra  joaten bada, hemen bizia galtzen
duela islatu nahi dugu». 

Beran, abenduaren 26tik 30era hau-
rrentzako parkea antolatu dute: puz-
garria, haurrentzako tailerrak...

Donezteben, Eguberrietan murgil-
tzear daudela hasiko dituzte ekime-

nak. Hasteko, ortziral honetan, Santo
Tomas Eguna dela eta, txistorra jatea
eginen dute. Gainerako xehetasunak
Maite Zozaiak argitu dizkigu: «Era-
kusketa bat ere antolatu dugu, ema-
kumeen elkartearen eskutik. Eta aben-
duaren 25etik aitzinera, haurrentzako
tailerrak eginen dira egunero, eta ortzi-
ral batean gaztain jatea egitea ere pen-
tsatu dugu. Iaz bezala, urtarrilaren
5ean, Kalbagataren ondotik, merka-
tarien elkartekook osatutako lotea ere
zozketatuko dugu. 2.000 euroko ba-
lioa duen lotea, eta horretarako aitzi-
netik txartelak egonen dira salgai. Egu-

berri guztietan lotea erakusleiho ba-
tean egonen da ikusgai». Erakusleiho
lehiaketa ere eginen dute.

Lesakako Zerbitzu Elkartean, aza-
roaren azken astean, kanpaina bere-
zia garatu zuten. Lehenbizi erakuslei-
hoen lehiaketa egin zuten eta jendeak
erantzun ona eman zuen. Eta kan-
painarekin bukatzeko, azaroaren 27an
kontsumitzaileen eguna egin zuten.
Bertze kanpainarik eginen dute gal-
detuta, «Eguberrietan denak oso lan-
petuak egoten gara, eta martxo alde-
ra kanpainaren bat eginen dugula»,
azaldu digu Rosak.

Jakina da merkataritza gune haun-
diek ez dietela mesederik egiten he-
rriko saltoki ttikiei. Betidanik egon da
merkatalgune haundietara joateko ohi-
tura: Donostia, Irun, Iruñea... Baina
edonola ere, hemen ere aukera za-
bala dago. Horretan bat datoz merka-
tari guztiak. Orain, ordea, arazoa ez
dator hiri bazterretatik. Eztabaida orain
Baztanen dago, Arraiozen. Aurreiku-
sia dagoen merkataritza gunearen
proiektuaren arrastoak ikus daitezke.
Lurra mugitzen hasiak dira. 2005eko
urte hasieran Baztango Udalaren ha-
sierako onespena erdietsi eta gero,
Ur konfederazioak eta Nafarroako Go-
bernuak geldiarazi egin zuten Urtelor
enpresak aurkeztutako proiektua, erre-
ka bazterrean egonik uholdeak izate-
ko arriskua zegoela iritzita. Lehen
proiektu hartan, ezetza eman zen, bai-
na joan den urteko azaroan, Gober-
nuak baimena eman zuen 49.000 me-

tro koadroak landa eremu izatetik zer-
bitzu arlora bideratzeko. Lehen  mugi-
menduak egiten hasiak dira, baina
merkatariak ez dira horren aldekoak.
Elisabet Azkaratek azaldu digunez,
«Elizondotik kanpo egitea hanka-sar-
tzea litzateke, komertzioaren deslo-
kalizazioa eraginen bailuke. Elizon-
don egokiagoa litzateke, tokiko ko-
mertzioak bultzatzeko». Rosa lesaka-
rrari «gaizki iruditzen zaio egitasmoa».
«Denak lanean ari gara, ahalik eta ho-
bekien, eta herriko komertzio ttikiei
kalte eginen lioke». Maite Zozaiak ere
eragina somatuko dutela dio. Eta bi-
de beretik jo du Neli Yancik ere: «Bai-
menak lortzea ez dago gure esku eta
ezin dugu aunitzik egin. Udalarekin
egon garenetan, ez dugu erantzun
garbirik jaso. Momentuz, lurrak mu-
gitzeko lizentzia bakarrik dutela erran
digute. Ez dakiguna da, benetan horre-
la den ala ez, ez dugu deus garbi». 

ETA ARRAIOZKO MERKATARITZA GUNEAREKIN ZER?

Komertzianteak ez dira aldekoak

ARTXIBOA

Merkatalgune haundiek merkatu kuotaren %80a dute elikagaietan, eta salto-
ki ttikiek gainerako %20a.
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Kontseilua: 10 urte

euskararen nor-

malizazioaren alde

Erakunde baten bizi-
tzan, euskararen nor-
malizazioa helburu duen
erakunde baten bizitzan
10 urte ez dira gehiegi,
ezta gutxiegi ere. Ha-
mar urtean gauza asko
gertatzen da eta Eus-
kararen Gizarte Era-
kundeen Kontseiluan jo-
andako hamar urteota-
ko lorpen nagusiak zen-
batzeko bi eskuetako
atzamar guztiak behar
ditugu:

Bat. Euskararen Gi-
zarte Erakundeen Kon-
tseiluan bildu dugu eus-
kalgintzaren zati esan-
guratsua (46 eragile)
euskararen normaliza-
zioan aurrera egiteko
helburu konpartitu eta
bakarrarekin. Euskara-
ren unibertsoan lanera-
ko planeta kokatu ge-
nuen.

Kontseilua osatzen
duten bazkide bakoitza
norbere zereginarekin
zein guztiak elkarlane-
an Kontseiluaren ater-
kipean lan eskerga egin
da. Besteak beste eus-
kalgintzako elkarteen ar-
teko ezagutza eta lotu-
ra areagotuz, eta eus-
karak dituen beharretaz
guztion artean gogoeta
eginez.

Bi. Euskal Herriko

bost kirol estadiotan he-
rritarren ahotsa entzu-
narazi genuen, 120.000
lagunen “Bai euskarari”
bateratu eta indartsua-
rekin.

Hiru. Gizarte-eragi-
leen babesa bilatu du-
gu. Gure jarduna elkar-
lanean oinarritu dugu.
Hori dela eta, hainbat
herritako administrazio-
rekin, erakunderekin,
sindikaturekin, eragile-
politikorekin eta enpre-
sarialekin lanean dihar-
dugu.

Lau. Euskal Herriko
lurralde guztietako 121
herritara hedatu dugu
euskararen aldeko me-
zua “Bai Euskarari Akor-
dioa Herrietan” proiek-
tuaren bidez. Horri es-
ker, Tafallan, Amurrio,
Uztaritze, Basauri eta
Donostian lan egiten du-
gu, besteak beste.

Bost. Lan-mundua
euskalduntzen lagun-
tzeko tresna asmatu du-
gu: Bai Euskarari Ziur-
tagiria. Enpresa eta bes-
telako entitateek eus-
kararen alde hartzen di-
tuzten neurriak kredita-
tzeko sistema eta tres-
na sortu dugu. Proiektu
berritzaile honek jada
Euskal  Herr i  osoko
1.500 entitatetan eragi-
tea lortu du.

Sei. Hizkuntza-es-
kubideak babesteko
tresna abian jarri dugu:
Hizkuntza-Eskubideen
Behatokia. Herritarren

kexa eta zorionekin lan
egiten du zuzenean,
abian jarritako ‘Euska-
raren telefonoa’ren bi-
dez.

Zazpi. Gizartearen-
gandik etengabeko la-
guntza jaso dugu. Are
gehiago, norbanakoek
euskararen aldeko kon-
promiso zehatzak hartu
dituzte.  

Zortzi. Nazioarteko
hainbat instituzio eta era-
kunderekin harremane-
tan gaude, eta hizkun-
tza gutxituei buruzko fo-
roetan izan gara.

Bederatzi. Hizkun-
tza-politika eraginkorrak
lortzeko eragite-lana bu-
rutu dugu EAEn, Nafa-
rroan eta Iparraldean.
Halaber, Euskal Herriko
66 udalerriren hizkun-
tza-politika neurtu dugu
normalizazioan aurrera
egiteko abiapuntua de-
finituz, eta ildo beretik
jarraituko dugu.

Hamar. Eskarmentu
hau guztia metatuta ha-
maika gehiago ditugu
egiteko. Eta gogotsu
ekingo diogu euskara-
ren normalizazioaren bi-
deari. Horretarako, bi-
delagunak behar ditu-
gu, “Euskaraz bai” ozen
esateko zure ahotsa be-
har dugu. 

Bidegune honetatik
eskerrak eman nahi diz-
kiegu bidaide eta la-
guntzaile izan ditugun
guztiei; zuri ere bai, nos-
ki; orain arte egin duzu-

narengatik eta etorkizu-
nean egingo duzuna-
rengatik. 

Era berean, euska-
raren alde gaudenon in-
darrak bildu nahi ditugu.
Kontseilua osatzen du-
gun erakundeok, ‘Eus-
karaz bai’ adierazpena
prestatzen ari gara, eus-
kararen egoera azaldu
eta e tork izunerako
erronkak azalduko di-
tuena. Adierazpen ho-
nen bidez Euskal Herri
osoko eragileen atxiki-
mendua biltzea dugu
helburu. Denon ahotsa
behar dugu, “Euskaraz
bai” argi eta garbi en-
tzun dadin.

Xabier Mendiguren
Kontseiluko 

idazkari nagusia

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A

OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bi-
dali behar dira. Bertze-
la, ez dira argitaratu-
ko. Iritzi ezberdinek to-
kia izan dezaten, ez da
komeni makinaz idatzi-
tako 25 lerro baino lu-
zeago idaztea. Laburtu
beharra izanez gero, Tti-
pi-Ttapak bere esku iza-
nen du horretarako es-
kubidea.
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«Nafar guztientzat
Xabierreko Gaztelua
leku berezia dela uste
dut, fededuna izan ala
ez. Niretzat leku honek
bere xarma du, familia-
rekin eskiatzera joaten
nintzenean, aunitzetan
gazteluan gelditzen
ginen. Gustukua dut
lekua, bakea adieraz-
ten dit, eta bizitzari
buruz hausnartu eta
pentsarazi».«(...) Hon-
darribiatik Xabierrerako
bidean igarotako sei
orduok pentsatzeko
aukera ematen dute,
eta Xabierrera ailega-
tzean aitzinera atera-
tzea gustatuko litzaida-
keen proiektu bat
eskatu dut».

Patxi VILA
Berako txirrindularia
D. Navarra 2007-11-28

«Abokatu batzuk ibili
ziren auzia begiratzen
eta ikusi genuen Elizak
bere izenean jarri
dituela Leitzako eliza,
abadearen etxea,
ondoko baratzea eta
ermita. Hilerria ez dute
erregistratu. Hilerria
gastua baita».
«Ikertzen segituko
dugu, badirelako
dudazkoak diren beste
bi eraikin. Gogoa
badago, baina denbora
behar da, eta pertsona
bat jarri behar da
horretan lanean. Ni
arratsalde batez egon
nintzen begiratzen, eta
ikusi nuen artxibo
zahar gehienak elizari
buruzkoak direla».

Xabier ZABALO
Leitzako alkatea
BERRIA 2007-12-12

DIARIO DE NAVARRA, 2007-11-28

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
Urtezahar Egunean marka berria eza-

rri nahi duzu, 290 kiloko harriare-
kin. Nola ikusten duzu zure burua?
Entrenamenduetan gehiena egina da-
go eta orain zaindu egin behar dut.
Minak eta lesioak ebitatu eta puntu-
puntuan joan beharko nuke.

Altxatuz gero, 23 urterekin Sarale-
giren marka berdinduko zenuke...
Bai baina nik hori ez nekien, orain gu-
txi esan didate. 16 urterekin  210 ki-
lo jaso nituen, 17rekin 240.. Orduan
adinari begiratzen da, baina behin
puntu batera ailegatuta, ez zaio be-
giratzen besteek noiz egin zuten zer. 

285 kilotan duzu azken marka. Bost
kilo bost dire!
Bai! Otsailean egin nuen 285ekin aha-
legina, eta aurreko marka 2005eko
azaroan. Hau urtea pasatu gabe to-
katu da, neguan beti bezala. Bost ki-
loka ari naiz eta hemendik aurrera...
Kilo asko dira eta koska haundiak. 

Egun hori prestatzen, nolakoa da
Inaxioren egun normal bat?
Urtezahar Egunean arratsaldean egi-
nen dut ahalegina. Normalean eguerdi-
tan nahiago izaten dut baina tira. Arin
bazkaldu eta ia gosearekin joan behar-
ko dut. Eginez gero, orduan gustura!

Nola entrenatu duzu? Noiztik zabil-
tza entrenatzen?
Udan erakustaldiak daudenez, ezin
da gogor entrenatu, baina arike-
tak egiten hasia nintzen gero
ez agujetarik izateko. Erakus-

taldiak bukatzean entrenatzen serio
hasi nintzen.

Zein da aitaren aholku nagusia...
Horrelakoetan berdina, lasai hartze-
ko eta dena ongi kolokatzeko.

Marka egitea lortuz gero, ez litzate-
ke 2007a bukatzeko modu txarra!
Baina ez bada ere, mentalizatua na-
go beste saiakera bat eginen dudala.

Marka egin ala ez, Urtezaharra non
ospatuko duzu?
Herrian bertan.

Harrijasotzaileek urteko zein sasoi-
tan deskantsatzen dute?
Harriak jaso gabe ezin dut hilabete
batez egon, gainera ahaztu egingo
litzaidake! Marka hau eginez gero,
esku batekin 230koarekin saiatuko
naiz eta lortzen badut, uda bitarte la-
saiago ibiliko nintzateke.

Pasatu dituzun plazen artean, bu-
ruan geldittu zaizun uneren bat?
Plaza eta jasoaldi guztiak bereziak
dira, etxean izan edo urruti, eguraldi
txarra edo ona izan, jende gehiago
edo gutxiago, beti saiatzen naiz one-

na ematen.
Aurtengo urtearen
balorazio bat...
Suertea eduki dut ez du-
dalako lesiorik izan eta

31n marka egi-
tea  u r tea

bukatzeko
modu

polita.

• 11 GALDERA LABUR •

Inaxio PERURENA
Leitzako harrijasotzailea
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Nafarroako Hiri Hon-
dakin Solidoen Par-
tzuergoan dauden be-
deratzi mankomunita-
teetan zaborren tasa igo
eginen da urte berria
hastearekin batera.
Mankomunitate horien
artean daude, hain zu-
zen, Bortzirietako Hiri
Hondakin Sol idoen
Mankomunitatea, Ma-
lerrekako Zerbitzu Oro-
korren Mankomunitatea
eta Baztango Udala. Ai-
tzitik, Leitzaldeko he-
rriak, Urdazubi eta Zu-
garramurdi Partzuergo-
an ez daudenez ez da
zerga hau aplikatuko.

Etxebizitza arrunte-
tan 17,5 eurokoa izanen
da urteko tasaren igoe-
ra; eta enpresen ka-
suan, 22 eurokoa. Tasa
berri horrekin 2008an
1,7  milioi euro bilduko
dira, eta horrez gain, Na-
farroako Gobernuak 2,6
milioi euroko laguntza
emanen du. Diru hori
hondakinak Tuterako El
Culebrete biometaniza-
zio  plantara garraiatu
eta han dagokien trata-
mentua egiteko bidera-
tuko da. Aipatzekoa da,
zabor tona bakoitza be-
har bezala tratatzeak 50
euro balio dituela. 

Gaur egun, Nafarroa-
ko Hiri Hondakin Soli-
doen Partzuergoa Na-
farroako bederatzi man-
komunitatek osatzen du-
te: Malerreka, Bortziriak,

Baztango Udala, Zan-
gotza, Mairaga, Izar-
beibar, Erribera, Erribe-
ragoitia eta Eska-Sala-
zar. Horietaz gain, Mon-
tejurra eta Sakanakoek
ere partzuergoan sar-
tzeko asmoa dutela
adierazi dute, baina ho-
rren tramitazioa bertze
hilabete batzuez luza-
tuko litzateke. Behin ho-
riek biak sartuta, Nafa-
rroa osoan lau manko-
munitate geldituko dira
partzuergoan sartu ga-
be, gehienak Nafarroa
iparraldean. 

Bertzalde, Nafarroa-
ko Gobernuko Toki Ad-
ministrazio Departa-
mentuak bertze 5,4 mi-
lioi euro emanen ditu
Nafarroan eginen diren
hiru transferentzia gu-
ne eraikitzeko. Hiru plan-
ta berezi horietako bat
Baztanen izanen da, Zo-
zaian, eta Tafallan eta
Zangotzan bertze biak.
Gune horietan manko-
munitateetako zaborra
bildu, banatu eta trin-
kotu eginen lukete ga-
rraio gastuak murrizte-
ko, eta gero dagokion
tratamentu gunera era-
manen lukete. Gaur
egun, horretarako baka-
rra dago, Tuteran. Par-
tzuergoan dauden man-
komunitateen hondaki-
nak kudeatzeko nahi-
koa da, baina Iruñerri-
ko Mankomunitatea par-
tzuergoan sartuz gero,
bertzelako irtenbidea bi-
latu beharko litzateke.

2008ko egute-
giak etxez etxe

Bertzalde, birzikla-
tzea zeinen garrantzi-
tsua den jabetzeko,
2008ko 9.000 egutegi
banatuko dira Baztan,
Bortziriak eta Malerreka-
ko etxeetan. Lameriñas
eta Ondikolek aterata-
ko animalien argazkie-
kin osatu dute egutegia,
eta herriz herri zabor be-
rezien bilketaren egu-
nak eta ordutegiak zein
diren zehazteaz gain,
ahokuak eta intereseko
telefonoak ere ageri di-
ra. Horrez gain, egute-
gi bakoitzak zenbaki bat
darama, eta zenbaki ho-
ri heldu den urteko ekai-
naren 30ean Malerre-
kako Mankomunitatean
(Doneztebe) eginen den
zozketan parte hartze-
ko da. Saria irailean bi
lagunentzako Kanariar
Uharteetan aste bateko
egonaldia da.
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Zaborren urteko tasa 
17,5 euro igoko da Baztan,
Bortziriak eta Malerrekan
2008an
Enpresentzat, berriz, tasa hori 22

euro igoko da

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Europan onartutako araudiari jarraiki, Ibardingo zabortegia urriaren 31n ix-
tekoa zen bertze hainbatekin batera, baina oraindik martxan dago.

HONDAKINAK

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458



Amaia eta Ainhoa
Urtea bukatzeko

egun gutti falta dira eta
urtero bezala, garai ho-
netan ospakizun bere-
ziak izanen ditugu. Hi-
laren 24an, Olentzerori
ongi etorria eginen dio-
gu eta horretarako arra-
tsaldean herriko haurrak
Eguberri kantak abeste-
ko bilduko dira. Aurten
17:30ean Herriko Etxe-
ko Plazan elkartuko di-
ra denak. Ilunabarrean
gazte eta helduak ate-
rako dira herriko karri-
ketan abesteko. Urteko
azken egunean, berriz,
bi ekitaldi ezberdin iza-
nen dira: Glin-glan eta
Diostesalbea. Arratsal-
dez haurrak auzoz au-
zo eskean ibiliko dira.
15:00etatik aitzinera
etxeko atarietan glin-
glan, glin-glan, duenak
ez duenari eman kan-
tatuko dute eta goxo-
kiak bilduko dituzte.
18:00ak jotakoan, aldiz,
gazte eta helduak kan-
tuan ibiliko dira urte za-
harra agurtu eta berria-
ri ongi etorria emateko. 

Erbi ehizarako
debekua

Berako Ehiza eta
Arrantza Elkar teak
abenduaren 4tik aitzi-
nera, zonalde batean er-
bi ehizan aritzea debe-
katu du. Horrela, muga

honen hegoaldean ezin
izanen da ehizatu: Eus-
kaldunako bideguru-
tzea, Altzateko plaza,
Malet Ostatua, Aranzu-
ri, Maritxera doan erre-
ka jarraituz Maritxenea,

Ontzarri, Oiarnu eta
Kondendiaga. Hegoal-
detik Sara eta Etxalar-
ko mugetaraino heda-
tzen da debekua. Aben-
duaren 23tik urtarrilaren
31ra bitartean inguru ho-

rretan zakurrekin ibil dai-
teke baina eskopetarik
gabe. Gainerako ehiza-
barrutian aurreko urte-
tan bezala ehizatu ahal
izanen da. 

Eguberrietako
parkea

Berako Udaleko Mer-
kataritza Batzordearen
laguntzarekin, Berako
Larun-Haitzpe denda-
rien elkarteak Eguberri-
tako parkea antolatu du.
Hilaren 26tik 30era,
11:30etik 13:30era eta
15:00etatik 19:00etara
zabalik izanen da eta
haurrentzako puzga-
rriak, tailerrak, eta abar
izanen dira. Egun baka-
rreko sarrera hiru euro-
koa da eta bortz egune-
ko bonoa 10 eurokoa. 

2007ko
kontribuzio eta
tasak 

Abenduaren 21ean
bukatuko da 2007ko
kontribuzio eta tasen
agir iak ordaintzeko
epea. Azkeneko bi ur-
tetan bi zatitan kobratu
dira, baina aurten dena
ordain-agiri bakar bate-
an eginen da. Bertzal-
de, 2007ko bigarren
lauhileko uraren ordain-
agiriak ordaintzeko epea
2008ko urtarrilaren 9an
bukatuko da. 
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BERA

Olentzero, Diostesalbe eta glin-
glanekin agurtuko dugu urtea
Hilaren 31n, lehenbizi haurrak eta helduak gero, eskean ibiliko dira

FLASH
Abesbatzaren
kontzertua
Berako abesbatzak
abenduaren 2an Do-
nostiako Queimadako
Kofradiak egindako 14.
kapituluan parte hartu
zuen. Abesbatza kofra-
dia honetako Ohorezko
Kofrade izendatu zuten
2005ean eta aurten, Do-
nostiako Udaletxean ki-
de berriak izendatzeko
egindako ekitaldian par-
te hartu zuten. Maria Ba-
rredoren zuzendaritza-
pean, euskara, galego
eta gazteleraz hiru kan-
tu eskaini zituzten. Ho-
rrez gain,  larunbatean,
hilak 22, kontzertua es-
kainiko du San Jose Za-
har Etxean 17:00etan. 

Piano eta tekla-
tu entzunaldia
Isidoro Fagoaga Musi-
ka Eskolak abendurako
hainbat entzunaldi an-
tolatu ditu. Abenduren
26an izanen da azkena
eta kasu honetan piano
eta teklatu ikasleek ur-
tean ikasitakoa erakus-
teko aukera izanen du-
te. Musika Eskolan iza-
nen da 17:30ean.

Joseba Irazoki-
ren lan berria
Hirusta Recordsek ar-
gitaratuta, Belardian tal-
dearekin batera, Jose-
ba Irazokik Pobre gara
diskoa aurkeztu du. Tal-
de honekin grabatzen
duen lehen aldia da eta
bere azken diskotik ez-
berdina. Doinu elektri-
koa berreskuratu du eta
Iparramerikako sus-
traiak eta euskal tradi-
zioa uztartu ditu. Jose-
ba Sarrionandiaren Izki-
riaturik liburuko testuak
musikatu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIA

Errandonea txapeldun Lizarran
Abenduaren 9an jokatu ziren Lizarrako VI.  Lau
t’erdiko Txapelketako  finalak, benjamin (99ko-
ak eta 98koak), alebin (97 eta 96koak) eta in-
fantil mailan (95ekoak). Bortzirietako bi ordez-
kari baziren finaletan, eta tartean beratar bat.
Gainera txapela eskuratuta etorri zen. Alebin
97koan Ander Errandonea herritarrak Iruñeko
Joanes Bakaikuri 18-16  irabazi zion. Hiruga-
rren urtea zuten elkarren aurka jarraian, eta  ai-
tzineko bi urteetan Errandonea  azpitxapeldun
gelditu bazen ere, oraingoan, txapela janztea
lortu zuen. Argazkian Unai Zamorano lesaka-
rrarekin ageri da Ander —ezkerrekoa—. Lesaka-
rra, infantil mailan azpitxapeldun izan zen, Ola-
no leitzarraren kontra 15 eta 18 galdu ondotik.

herriz herri
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LESAKA

Aitor AROTZENA

Azkeneko hilabetee-
tan Lesakan hainbertze
hauts harrotu duen Cor-
nelia Lekuona Funda-
zioko lurren saleroske-
ta kontratuen afera mol-
datu da. Duela hilabete
inguru, Juan Fermin Mi-
txelena alkate ohiaren
eskariz, kontratuak si-
natu zituen konstrukto-
reak hauek ez zutela ba-
lorik onartu zuen, zu-
zenbidean erabat deu-
sez baitziren, nuloak ale-
gia: Juan Fermin Mi-
txelenak ez zuen Fun-
dazioko Patronatuaren
botererik sinatu zitue-
nean eta gainera, sale-
rosketa kontratuko lu-
rrak, berez, ezin ziren
saldu. Honela, kontra-
tua kitatua gelditu zen
eta sinatzaileek ondotik
edozein erreklamazio
aurkezteari uko egin zio-
ten.

Juan Fermin Mitxe-
lena alkate ohia kontent
agertu da afera molda-
tu delako azkenean. Be-
rak aipatutakoaren ara-
bera, bere hanka sar-
tzea izan zenez, berak
hartu zuen udal batza-
rrean arazoa moldatze-
ko konpromisoa, «eta
horrelaxe egin dut, ino-
lako ondorio ekonomi-
korik gabe, ez Udala-
rentzat ezta Fundazioa-

rentzat ere». Soluzio ho-
nekin, gainera, bide ju-
diziala saihestea lortu
da, horrek ondorio eko-
nomikoak izanen bai-
tzituen Cornelia Lekuo-
na Fundazioarentzat eta
Tantirumairu ikastola-
rentzat.

Merkatari
Elkartearen
sariak

Lesakako Zerbitzuen
Elkarteak antolatutako
Astean, eskaparate
lehiaketa egin zen. Boz-

ketetan parte hartu zu-
ten pertsonen artean,
udal igerilekuetarako ur-
te baterako bono bana
zozketatu zen eta Pili
Retegi Larretxea eta
Ebarista Telletxea Tapia
izan ziren saridunak.

Aipatzekoa da Es-
kaparateen lehiaketan
Txirula loredendak lor-
tu zituela botu gehien,
233. Ondotik, Telletxea
argazki dendak 142 bo-
tu eskuratu zituen eta
Kuttuna dendak 117 bo-
tu.

Aste horretan ere
bertze promozioa egin
zen. Elkarteko dende-
tan erosketak egin zi-
tuztenek, ehuna euro-
ko hiru erosketa bale-
ren zozketan sartzen zi-
ren. Honela, Antxordo-
ki ileapaindegian gas-
tatu beharreko 100 eu-
roko balea Maite Gaz-
telumendiri egokitu zaio,
Ordoki altzari dendara-
koa Karmentxu Inziar-
teri eta Iñaki janariden-
dan gastatu beharrekoa
Ane Gurrutxagari.

Cornelia Lekuona Fundazioko
lurren afera moldatu da azkenean 
Konstruktoreak kontratuen baliogabetasuna onartu du 

ARGAZKIA: LEGARRA

«Bortzirietako Gorriak» Osasunako peña lanean
Feria bezperan egin zuen aurkezpen ofiziala Lesakako Osasunaren pe-
ñak. «Bortzirietako Gorriak» izena hartu du eta aurkezpenera Osasuna-
ko hiru jokalari agertu ziren: Carlos Alberto Vela mexikarra, Igotz Garde
baztandarra eta aita lesakarra duen Oier Sanjurjo. Peñak 2 eta 80 urte ar-
teko laurogei bazkide ditu eta Egoitz Telletxea da presidentea. Egoitza,
berriz, Koxkilla ostatuaren lehenbiziko solairuan dute.

FLASH
Olentzero eta
jaiotza
lehiaketetan
aldaketak
Aurtengoan zenbait al-
daketekin datoz aben-
duaren 24ko Olentzero
eta jaiotza lehiaketak.
Beti bezala, eguerdian
eginen dira lehiaketak,
baina sari banaketa
arratsaldez eginen da,
17:00etan eta plazan
egon beharko dute par-
te hartu duten Olentze-
ro nahiz jaiotzek. Ho-
nekin, arratsaldean ere
Olentzeroak karrikaz ka-
rrika ikustea da Udala-
ren helburua, Koldo Er-
kizia alkateak aipatu di-
gunez. Jaiotza lehiake-
tan, lehen aldiz, bi ka-
tegoriatan banatuko di-
ra: 10 urte artekoak eta
11 urtetik goitikoak. Sa-
riak ere handiagoak iza-
nen dira aurten. Errate-
rako, 16 urtetik goitiko
Olentzero irabazleak,
arratsaldean musika
bandarekin desfilatze-
ko eskubideaz gain, 300
euro irabaziko ditu.

Eguberrietako
kontzertuak
Abenduaren 19an, as-
teazkenean, musika es-
kolak eskainiko du ba-
tzar aretoan, 18:00etan.
Trikitilari, txistulari eta
akordeolari taldeek le-
ku berean eginen dute
abenduaren 22an, la-
runbatean, 20:00etan.
Abesbatzak eta Musika
Bandak elizan eskaini-
ko dute emanaldia aben-
duaren 23an, 11:30ean.
28an Andra Mari Zahar
Etxean kantatuko du
Abesbatzak 17:00etan;
29an kantu zahar poteo
herrikoia eta 31n Dios-
tesalve kalejira.
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Joseba eta Nerea
Familia bati gertatzen

ahal zaion gauzarik txa-
rrenetakoa sufritu behar
izan zuen Oiarburuko
familiak joan den aben-
duaren 10ean. Tximis-
ta baten eraginez, goize-
ko 2:37an, ganbarako
koadro elektrikoa erre
eta sua baserri osora
hedatu zen. Segidan
eman zuten abisua SOS
Nafarroako 112 zenba-
kian eta Oronoz-Mugairi
eta Iruñeko suhiltzaile-
ak berehala joan ziren
baserrira. Goizeko 5ak
alderako sutea kontrol-
pean zuten, baina sua-
ren ondorioz teilatua
erori egin zen eta lehen

solairuan kalte aunitz
sortu zituen. Landetxe
gisara ere erabiltzen zu-
ten baserria eta beraz,
etxebizitzaz aparte, lan-
biderik gabe gelditu di-
ra. Joxe Ramon eta
Agustina senar-emaz-
teak, Pepita amatxi, eta
Sonia alaba onik atera
ziren, nahiz eta gerta-
tutakoa ez zaien seku-
la atzenduko.

DIRU BILKETAK

FAMILIARI LAGUNTZEKO

Udalak Nafarroako
Kutxan eta Rural Kutxan
kontuak ireki ditu lagun-
t zak  b i l t zeko :
20540021379150566562
(Nafarroako Kutxan) eta

30080086281736722727
(Ruralen). 

Toki Ona Institutuko
Guraso Elkarteak ere la-
guntzeko kanpaina abia-
tu du. Zare bat zozke-
tatuko dute ortziral ho-
netan, hilak 21, institu-
tuko familien artean.

80 urtekoei
omenaldia

Urtero bezala, La-
rraburua elkarteak 80
urte bete dituztenak
omendu zituen Xabier-
ko Frantzisko egunean,
abenduaren 3an. Elkar-
tean bertan bazkari ede-

rra egin zuten eta, on-
dotik, plakak, lore-sor-
tak eta bertze oroiga-
rriak eman zizkieten aur-
tengo omenduei: Mari-
txu Zubieta, Matias Te-
lletxea, Perpetua Arbu-
rua eta Teresa Goiene-
txeri.

Oiarburu erre zen
tximista sartuta
Familia laguntzeko ekiminak

abiatu dira berehala

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA

Etxalartarrak hirugarren Usazaleen bestan
Jana, edana, kantua, euria, sareak, sariak, euskara, frantsesa, eta nola ez,
usoak. Ez zen deus faltatu joan den abenduaren 1ean uso-denboraldiaren
akabila ospatzeko. 120 usazaletik goiti elkartu ziren bazkari ederraren buel-
tan herriko plazan paratutako karpa handi batean. Urteroko ohitura da baz-
kari hori, baina lekua aldatu egiten da. Urtero herri batean biltzen dira. Aur-
ten Etxalari tokatu zitzaion, eta besta handi bat antolatuta hartu zituen Ipa-
rraldetik etorritako usazale guztiak. Batzuk autobusez, bertzeak autotan.
Goizean goizetik Iharmendiko gainera hurbiltzen joan ziren dozenaka usa-
zale, bisita gidatu batean parajeak ikusteko. Eguraldi txarra zela eta, txa-
bola barrenean pasatu behar izan zuten goiza. Jan, edan eta kantari joan
zitzaizkien orduak. Eguerdi partean, herriko plazan elkartu ziren bazkal-
tzera. Elutsako ilar gorriak, Anttoniok prestatutako usoak eta panaderian
erretako bildotsa izan zituzten menuan. Bazkalondotik, Irune eta Itxaso
trikitilariekin batera, sari-banaketa izan zen. Uso kopuru handiena harra-
patu zuen Usategia Xiberuko Lanne herrikoa izan zen eta, horrela, lehen-
biziko saria irabazi zuen: zapel handi bat. Bigarren Napalekoak izan ziren
eta hirugarren gureak, Etxalarkoak. Kontent agertu ziren postu horrekin,
aspaldiko urteetako posturik onena izan baitzen, aspaldiko denboraldirik
onenari esker. Hurrengo urterako animorik ez zaie falta.

ETXALAR

ARGAZKIA: LEIRE ETXEBERRIA

Oiarburun, etxe eta lanbiderik gabe gelditu dira.
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Nerea ALTZURI
Urte honen azken

txapan gaude eta Egu-
berri garaia gainean du-
gu. Arrazoi batengatik
edo bertzeengatik gure
artean ez dauden lagu-
nak eta familiakoak go-
goan izanen ditugu. 

Ohiturari jarraituz,
Eguberri bezperan egi-
ten den kantu-kalejira-
rako gaztetxoak eta hel-
duak prestatzen ari di-
ra. Iaz bezala eskolako
ikasle eta irakasleek
Olentzero bat aterako
dute. Halere, seguras-
ki herriko kuadrilek ere
bertze pare bat aterako
dituzte.

Bazkalondoan Olen-
tzeroak bizkarrean eta
baserritarrez jauntzita
herriko hainbat lagun
herrian barna kantuan
ariko dira eskusoinua-
ren laguntzaz. Gero,
merezitako merienda
eginen dute. Biharamu-
nean, Eguberri Eguna,
eguerdian plazan el-
kartuko dira berriz. Jo-

koak eginen dira eta
Eguberrietako abestiak
kantatu Olentzeroak al-
damenean dituztela.
Ondotik, ohitura hala
baita, Olentzeroak erre
eginen dira. Nolanahi
ere, eguraldiaren ara-
bera eginen da hori.

Turkiara bidaia  
Lehenago ere aipa-

tu moduan, hurrengo ur-
teko bidaia gidatua Tur-
kiara eginen da, ekai-
naren 9tik 19ra. Hala,
bidaia horretara joate-
ko asmorik duenak ur-
te berria hasi aurretik
izena emateko deia egin
da. Bidaiaren nondik no-
rakoak ere emateko mo-
duan gaude.

Ekainaren 9an, Do-
nostiatik Madrilera eta
Madriletik Istanbulera,
bi hegalditan oporleku-
ra iritsiko dira bidaiariak.
Arantzatik Donostiara
autobusez joanen dira.

Ekainaren 10ean,
bertzeak bertze, Izmir
badia ferriarekin guru-

tzatuko dute. Ondoren,
Bursa aldean, Mezkita
eta Mauseo Verde de-
lakoak, hiriko monu-
menturik ikusgarrienak
bisitatuko dituzte. Area
de Esmirna hirian pa-
satuko dute gaua. 

Ekainaren 11n Efe-
so hirirantz abiatu eta
Templo de Artemisa bi-
sitatuko dute, munduko
zazpi leku ikusgarrienen
artean dagoen eraikina.
Gran Anfiteatro, Celsio
Liburutegia eta Adriano
Iturria ere ezagutuko di-
tuzte. Efeso museoan
egondakoan Denizli hi-
ri aldera joanen dira. 

Ekainaren 12an,
Pammukale, Konya,
Meylana Mauseloa eta
Capadocia ikustera joa-
nen dira. Ekainaren
13an Lapadocia hirira
joan eta bertako eraiki-
nak ikusteko aukera iza-
nen dute. 

Hilaren 17a bitarte
Istanbulen egonen dira.
San Salvador de Cho-
rako eliza, Edirnekapi
auzoa, Pier Loti men-
dia, Süleyman el Magni-
fico Mezkita eta Gran
Bazar xokoa ikusiko di-
tuzte. 18an turkiar bai-
nu batera joanen dira
eta 19an berriro etxera.

Aipatu bezala, izen-
ematea lehenbailehen
egitea komeni da. Har-
tuemanetarako telefo-
noa 948 634030 da
(Martin Legarra).

Asier 
Apezetxeak
bigarren postua

Aitzineko alean au-
rreratu bezala, aben-
duaren 9an bukatu zuen
Asierrek Lizarrako Txi-
rrindulari Elkartearen
Opena. Lan txukuna
egin du txirrindulari
aranztarrak eta bigarren
bukatu du sailkapen na-
gusian. Zorionak!

Astelehenean betiko
legez Olentzeroekin
kalejira eginen da
bazkalondoan
Eguberri Egunean haurrentzako

jokoak eginen dira plazan

ARTXIBOA

Ludoteka urtarriletik aitzinera berriz martxan
Bortzirietako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Euskara Mankomunitate-
en ekimenez, ludoteka proiektua abiatu zen irailean haurrei heziketa ere-
dugarri bat eskaintzeko asmoz. Bortz herrietan eskaini zen zerbitzua, 3
eta 8 urte bitarteko haur guztiei. Hasiera batean abendura bitarteko egi-
tasmoa zen, baina Eguberriak bukatutakoan, urtarrilaren 8tik aitzinera,
ludotekak martxan izanen dira berriz ere. Arantzan, zerbitzu hori astear-
te eta ortziraletan eskainiko da, 16:00etatik 17:30era. Izen emateko epea
joan den astean akautu zen. Argazkia 3 urte baino guttiagokoentzako lu-
doteka zerbitzukoa da, aitzineko ikasturtean ateratakoa.

ARANTZA
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Giro ederrean joan dira
aurtengoan ere Kultur Egunak
Bota patsa! antzerki emanaldiak jendez bete zuen Zaharren Etxea

ttipi-ttapa
Abenduaren 6tik 8ra

Kultur Egunak egin zi-
ren Igantzin. Haur zein
heldu, denen izan zu-
ten parte hartzeko au-
kera. Abenduaren 6an,
ortziralarekin haurrak
izan ziren protagonis-
tak, eta herri kiroletan
ari eta filmak ikusteko
aukera izan zuten, bai-
ta merienda goxoa das-
tatzeko aukera ere.
Biharamunean, hilak 7,
Euskal Herrian hain eza-
gun egin diren Bota pa-
tsa! antzerkia ikusteko
aukera egon zen. Ongi
pasatzeko komedia arin
bat eskaini zuten eta Za-
harren Etxea jendez be-
te zen emanaldia ikus-
teko. Larunbatean, tra-
dizio bihurtu den era-
kusketa eguna izan zen.
Biltokiren eskutik, Igan-
tziarrak eta kirola gaia-
rekin erakusketa izan
zen Baratzondon. Az-
ken urteotan mendian,
bizikletan edo pilotan
herritarrek jokatu eta ira-
bazitako txapelketak bil-
du zituzten Baratzon-

doko mahaietan argaz-
ki eta trofeoen bidez.

Erakusketarekin ba-
tera patata-tortila lehia-
keta abiatu zen. Guzti-
ra, bederatzi tortilla aur-
keztu ziren eta guztien
artean, Julen Taberna
gaztearena aukeratu
zuen epaimahaiak. Bi-
garren saria, Julenen
amarentzat, Gurutze Iri-
barrenentzat izan zen.
Semeak amaren ira-
kaspenak ikasteaz gain,
hobetu ere egin duela
erran liteke, beraz. Hi-
rugarren saria ere gaz-

tetxo koadrila batentzat
izan zen, Janire, Maite,
Unai eta konpainiaren-
tzat. Epaimahaia Maria
Jesus Telletxea, Jose-
txo Arburua, Jose Luis
Sein eta Joseba Urbis-
tondok osatu zuten.

Arratsaldean, lehia-
ketan parte hartu zuten
tortillak dastatzeko au-
kera izan zen Biltokin
eta kultur egunei aka-
bera emateko, 64 P
Errepidea taldearen jazz
emanaldia izan zen,
Udazkeneko Bira ziklo-
aren barrenean.

Udal
ordezkariek 120
euro pleno
bakoitzeko

Udal ordezkariek, al-
kateak zein zinegotziek,
120 euro jasoko dituz-
te joaten diren pleno ba-
koitzeko. Akordioa due-
la gutti hitzartu bazuten
ere, 2007ko ekainaren
16etik, hau da, kargua
hartu zuten egunetik ai-
tzinera izanen du era-
gina. Horrez gain, kar-
guaren ondorioz sortu
daitezkeen gastuak ere
ordainduko dira.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Arrakasta haundikoa izan zen Igantziarrak eta kirola izeneko erakusketa.

IGANTZI

Bertso
eskolaren
taldekako
txapelketa
ortziral eta
larunbatean 
ttipi-ttapa

Ortziral eta larunbat
honetan eginen da Bor-
tzirietako bertso esko-
lak bederatzigarren al-
diz antolatutako Bor-
tzirietako taldekako
lehiaketa. Aurtengoan
ere bertso maratoia for-
matuan etorriko da eta
zortzi hirukote osatu di-
ra, guztira 24 bertsola-
ri. Ortziral honetan, hi-
lak 21, 20:30ean Espi-
dobaitan eginen da afa-
ri berenduaren ondotik
hasiko dira kanpora-
ketak. Lau hirukote ari-
ko dira bertsotan, eta
larunbatean, Xarutan
13:30ean eginen den
bazkariaren ondotik
bertze lau hirukoteak
l eh i a t uk o  d i r a .
18:30ean Saskin lehen
finalerdia jokatuko da,
eta 20:30ean Atxaspin
bigarrena. 22:00etan
barrikotea eginen da
Kattun eta ondotik, fina-
la. Otorduetara joate-
ko 618963011 telefo-
noan eman behar da
izena.

BORTZIRIAK
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Aitor Apeztegiak irabazi du
Nafarroako oilagor txapelketa
Joan den larunbatean Espainiako txapelketan parte hartzekoa zen

Jaione OTXANDORENA
Joan den azaroaren

24an jokatu zen Seño-
rio de Erron  Nafarroa-
ko oilagor txapelketa. 23
parte-hartzaile izan zi-
ren, tartean sunbildar
bat, Aitor Apeztegia Ber-
tiz. Parte hartu bakarrik
ez, lehen postua ere lor-
tu baitzuen. Bi oilagor
ehizatzea lortu zituen
sunbildarrak, bertze par-
te-hartzaile baten ko-
puru berdina, baina Ai-
tor kontrol postura le-
henengoa iritsi zenez,
beretzako izan zen txa-
pelketako sari nagusia.
Nafarroakoa irabazita,
joan den larunbatean,
abenduak 15, Sabaizan
egitekoa zen Espainia-
ko oilagor txapelketan
parte hartzeko asmoa
zuen Aitorrek. Hurren-
go alean emango di-
zuegu Espainiako txa-

pelketan lortutako emai-
tzaren berri. 

Olentzerorekin
itzulia
Datorren asteartean,

abenduaren 25ean,
14:30 aldera hasiko da
urtero herrian egin ohi
den Olentzeroren ibilal-
dia. Egun horretan Olen-
tzerorekin herrian ba-

rrena atera nahi due-
nak, beheko eskolara
joan beharko du aipa-
tutako ordurako, eta ahal
izanen gero baserrita-
rrez jantzita.

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIA

Aitor Apeztegia eta bere zakurrari ez zaie kontent egoteko arrazorik falta,
Nafarroako oilargor txapelketako sari nagusia etxeratu baitute.

Agenda 21
Foroaren
lehen bilerak
arrakasta
ttikia izan du  
ttipi-ttapa

Azaroaren 20an Ma-
lerrekako Agenda 21
Foroaren lehen bilku-
ra egin zen Donezte-
ben. Uda partean es-
kualdeko 311 herrita-
rreri egindako inkesta-
ren emaitzak eman zi-
tuzten ezagutzera eta
saio interesgarria izan
bazen ere, foroaren
bultzailea den Terra
Prometeako lantaldea-
ren iritziz hagitz jende
gutti bildu zen. Horre-
gatik, foroaren bigarren
saioa ortzegun hone-
tarako, hilak 20, hitzar-
tua izan arren, bilera
bertan behera uztea
erabaki du lantaldeak.
Horren ordez, Agen-
dako 21eko Batzorde
Eragilea biltzea eraba-
ki dute, hemendik ai-
tzinerako nondik nora-
koak adosteko.

MALERREKA
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ttipi-ttapa
Zubietako bizilagu-

nek herria zeinek go-
bernatzea nahiko luke-
ten herritarrak aukera-
tu zituzten abenduaren
9an egindako hautes-
kunde berezian. Guzi-
ra, 268 lagunek zuten
bozkatzeko eskubidea
eta erdiak baino guttia-
gok, 124k bete zuten es-
kubide hori. Zazpi he-
rritarren izenak jarri be-
har zituzten papertxo
batean eta guzira 18 la-
gunen zerrenda atera
zen. 18 horiek aben-
duaren 15ean biltzeko-
ak ziren, Udala osatu-
ko duten zazpi haute-
tsiak erabakitzeko. 

Abenduaren 9an,
Fermin Etxekoloneak
eskuratu zituen boto
gehien, 62; Patxiku Mi-
txelenak 50; Lino Eli-
zaldek 46; Mikel Telle-
txea Beltzak 42; Ines
Gerekak 34; Gorka
Fuentesek 30; Jose Luis
Mendiburuk 29; Jose
Mari Juanikorenak 28;
Periko Santestebanek
27; Pio Elizaldek 25; az-

ken legealdiko lehenbi-
ziko bi urtetan alkate
izan zen Jon Mikel Ara-
gonek 23 boto; Iñaki
Etxeberriak 22; Tomas
Otxandorenak 20; Be-
nantzio Baleztenak,
1999tik 2003rako lege-
aldian alkate izan ze-
nak, 20 boto; Isabel Eli-
zaldek 18; Txelo Urzai-
nek 17; Battitta Santes-

tebanek 16 boto eta Mi-
kel Loiartek bertze 16.
Orain Gobernuari dago-
kio herria gobernatuko
duen batzordea izenda-
tzea. Zubietarrek Iruñe-
tik erabakia itsuan har-
tu ez dezaten, hautes-
kunde bereziok egitea
erabaki zuten, hauta-
gaiak aukeratu eta Go-
bernuari proposatzeko.

Zubietarrek herria gobernatzea
nahi duten herritarrak aukeratu
dituzte
Hilaren 9an 268 lagunetik 124k eman zuten botoa

MALERREKA

Hainbat zenbait zerri hazle
sarituak estatu mailako
Porc D’Or lehiaketan

Zerriak hazten di-
tuzten Nafarroako zor-
tzi zerri hazlek lortu du-
te aurten Lleidan egi-
ten den Porc D’Or
lehiaketako saria. Ka-
talunyako Generalita-
tearen menpe dagoen
Institut de Recerca I
Tecnologia Agroali-
mentàries erakunde-
ak ematen ditu domi-
nak, produkzio datuen
arabera estatu osoko
zerri-esplotazio one-
nak sarituz. Deialdi ho-
netan parte hartu ahal
izateko, zerri-esplota-
zioa BDporc izeneko
datu-basean sartua
egon behar du.

Hamalaugarren edi-
zioa zen aurtengoa,
eta guztira 450.000 ze-
rrama dituzten espai-
niar estatu osoko 900
zerri-haztegik hartu du-
te parte. Hauetatik 77
esplotazio izendatuak
zeuden 48 saritarako.
Deialdian hiru produk-
tibitate arlo ezberdin
saritzen dira, bizirik
jaiotako zerrikumeak,
produktibitate kopurua
e ta  uma tze - tasa ,
urrezko, zilarrezko eta
brontzezko dominare-
kin.

Gure eskualdera
sari ugari etorri dira,
hiru sailetan. Lehen
kategorian, produkti-
bitate kopurua sarituz
(125 zerri baino gu-
ttiago), Etxalarko Fran-
cisco Jabier Irisarrik
urrezko domina esku-
ratu du, eta Urrozko
Jose Mari Iribarren
Etxegiak zilarrezkoa.
Kategoria berean, bi-
zirik jaiotakoen saile-
an, Iturengo Isidro
Bazterrika Mutube-
rriak urrezko saria lor-
tu du, eta Francisco
Jabier Irisarri Telle-
txea etxalartarrak
brontzezkoa.Umatze-
tasen atalean, Bego-
ña Sanzberro Iturri-
ria baztandarrak, Na-
farroako Gobernuko
Landa Garapen eta In-
gurumen kontseilaria
denak lehenbiziko sa-
ria lortu du. Alman-
dozko abeltzaina hiru-
garren aldiz saritu du-
te Porc D’Or lehiake-
ta honetan. Zilarrez-
koa Donamariako Le-
on Lasaga Irazoki-
rentzat izan da, eta Be-
rroetako Juana Etxe-
nike Bikondoarentzat
brontzezkoa.

ESKUALDEA

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Santa Luzia Eguna Donezteben
Ohiturari eutsiz, abenduaren 13an Santa Luzia
eguna egin zen Donezteben. Goizean Malerreka-
ko artisauen lanen erakusketa eta salmenta izan
zen, eta meza ondotik, Udalak Mª Teresa Min-
degia Muñoz jostuna omendu zuen. Aurtengo
Urrezko Titarea jaso zuen Mª Teresak.
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Ainara MINDEGIA
Azaroaren 3an joka-

tu ziren emakumezko-
en eta gizonezkoen Eus-
kadiko koxkor biltze Txa-
pelketak, Bilboko Casi-
lla kiroldegian. Lehenik
emakumezkoen lehia jo-
katu zen. Hiru koxkor
biltzailek parte hartu zu-
ten emakumezkoen txa-
pelketan; Maika Arizte-
gi iturendarrak, Nahia-
ra Ferranek eta Itsaso
Hernandezek. 

Saioa hagitz ongi ha-
si zuen Maikak, baina
lau saskiratzetan huts
egin ondotik ezin izan
zuen aitzineko marka
hobetu. Lehengo mar-
ka hagitz  ona zuen
(7:28), baina oraingoan
ezin izan du hobetu
(7:23). Hala ere Ema-
kumezkoetan seigarren

txapela jantzi zuen  Mai-
ka Ariztegik. Zorionak!

Ikasleen irteera 
Astearte honetan, es-

kolako ikasleak Irungo
Ficoban Eguberrietako
parkean izan ziren. Egun
guztian, puzgarri, bideo-
jokoak eta hainbat jo-
korekin gozatu zuten.

Eguberrietako
ekitaldiak

Ortziralean, hilak 21,
Eguberrietako ekitaldi
berezia prestatu dute
eskolako irakasle nahiz
ikasleek, 9:30etan hasi
eta 12:00ak arte. Azken
hilabete honetan ira-
kasleak eta ikasleakgo-
gor aritu dira lanean
egun polit honetarako
prestatzen, eta hala, txi-
kienetik hasita gela ba-

koitzak bere saioa es-
kainiko du. Kantuak,
dantza, musika tresna
ezberdinak, antzer-
kia…Ez da ezer faltako.
11:00ak inguruan saio
horiek amaituko dira eta
opo r rak  ha r t zeko
11:00etatik 12:00etara
Gabonetako gosari be-

rezia izanen dute. Eki-
taldi hauek gurasoei ere
irekiak daude, eta ani-
matu zuen seme-alaben
ikuskizunak ikustera.

GABON KANTAK

Haur eta gazteak da-
goeneko hasiak dira
Olentzero egunerako

kantak prestatzen. Es-
kolatik atera eta arra-
tsaldetan Gabonetako
kantak eta trikitixa har-
tu eta abenduaren 24ko
saioa dotore antolatzen
ari dira. 

Bide batez,Eguberri
on eta Urteberri on opa
dizuegu herritar guztiei.

Maika Ariztegik koxkor
biltzen Euskadiko
seigarren txapela lortu
du emakumezkoetan
7 minutu eta 23 segundoko
denboran akitu zituen lanak

ITUREN

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Ohiturari segituz, Aurtitzen aurten ere mutil ttikiena aukeratuko dute Olen-
tzerorena egiteko; bertze batek Jesus Haurtxoaren irudia eramanen du eta
bertze bi etxeetan jasotako puskak biltzeaz arduratuko dira. Bildutakoarekin
Eguberrien ondotik berendua eginen dute.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Ezintasuna duten

pertsonek ere Bertizko
Natur Parkeaz goza-
tzeko aukera izan de-
zaten, ibilbide moldatua
prestatu dute. Nafarro-
ako Gobernuaren eta La
Caixaren ekimena izan
da, eta inaugurazio eki-
taldia azaroaren 28an
egin zuten. La Caixak
guztira 1,2 milioi euro-
ko inbertsioa egin du.
Ek i ta ld ian  Begoña
Sanzberro Nafarroako
Gobernuko Landa Ga-
rapen eta Ingurumen
kontseilaria, Fermin Ola-
be parkeko zuzendaria,
Pedro Castillejos eta
Hernan Crespo La Cai-
xako Negozio Ataleko
zuzendaria Nafarroan
eta Gizarte saileko ar-
duraduna, hurrenez hu-
rren, eta Matilde Gomez
Casas Nafarroan ON-
CEk duen ordezkaria
izan ziren. Ekimen ho-
nen bidez zentzumen
ezberdinak esperimen-
tatzeko aukera ematea
da helburua, ezintasu-
nak dituzten bisitariek
ere gozatu dezaten.

Bidexka berriak 450
metro ditu eta ibilbidea-
ren alde batean soka bat
jarri dute, baita zurezko
makilak ere sokari eus-
teko. Ibilbidearen hasie-
ran panel informatiboa
dago. Ukimen eta ikus-

menezko elementu la-
gungarriak datoz ondo-
tik: belarrientzako en-
tzumen-tronpak paratu
dira, eta naturak es-
kaintzen dituen soinuak
anplifikatzen ditu; uki-
mena eta usaimena lan-
tzeko lantzagailuak ja-
rri dira naturaren ele-
mentuak ukitzeko; uki-
men-ikusmena uztar-
tzen dituzten plakak ere
badaude. Enbor hil bat
ere badago, ukimena
eta usaimena lantzeko. 

Ibilbideaz gain, Na-
tur Parkera sartzeko zu-
bia ere birmoldatu du-
te. Konponketa hauek
123.000 euroko gastua
izan dute, eta La Cai-
xak osotasunean or-
daindu ditu.  Interpreta-
zio zentroa ere berritzea
aurrreikusi dute.

Bortz zentzumenekin gozatzeko
ibilbideak Bertizko Natur Parkean
Ezintasuna duten bisitariei gozatzeko aukera eman nahi diete

BERTIZARANA FLASH
Oieregiko
Kontzejuak
Natur Parkea
bere herrian
dagoela aldarri-
katu eta dago-
kiona eskatu du
Oieregiko Kontzejuan
ez daude batere ados
Bertizko Natur Parkea-
ren funtzionamendua-
rekin. Natur Parkea Oie-
regin dagoen arren, ad-
ministrazioak Oieregi-
rekiko inongo begiru-
nerik ez duela salatu du
Jose Mari Galarregi
Kontzejuko lehendaka-
riak. Hala, hainbat es-
kaera luzatu ditu Kon-
tzejuaren izenean: Par-
keak bisitekin jasotzen
denaren %50a ematea.
«1984an Parke Natura-
la izendatu zenetik, gas-
tuak bertzerik ez ditugu
izan». Horrez gain, tu-
rismo bulegoan bana-
tzen diren Baztango trip-
tikoen inguruan ere kri-
tika egin du, Bertiz Oro-
noz-Mugairin dagoela
islatzen dutelako, eta ez
Oieregin. Erreparazea-
tik Balangondorako bi-
dea Kontzejuarena de-
la ere aldarrikatu du, eta
bide berdea bilakatzea-
ren kontra daudela. Gi-
da Batzordean, «boto
exekutiboa eskatzen du-
gu, eta ez kontsultara-
ko botoa». Alde horre-
tatik, Gida Batzordea-
ren azken bilera duela
sei urte egin zela ere sa-
latu du Galarregik, eta
berritu beharko litzate-
kela. Parkean lanpostu
gehiago zabaltzeko es-
kaera ere luzatu du, eta
lanpostu hauek lehia-
ketara atera beharko li-
ratekeela uste dute Oie-
regiko Kontzejuan. 

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Sekuoiak enborrari besarkada bat emateko auke-
ra ematendu —goian—. Beheko argazkian entzu-
men tronpak ageri dira.
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ttipi-ttapa
Nafarroa osoko erre-

ka arro ezberdinei bu-
ruzko Uraren Foroa egi-
ten ari da hilabete haue-
tan. Bidasoa arroari da-
gokionez, hainbat bile-
ra egin dira Bertizen eta
hauei buruzko ondorio-
ak eta etorkizunean se-
gitu beharreko lan ildo-
ei buruzko azalpenak
eman zituzten azaroa-
ren 28an.

Foro hau uraren in-
guruan interesa duen
edozeini irekia egon zen:
udal erakundeak, era-
biltzaileak, enpresak, el-
karte edo pertsonak in-
dibidualak... Bidasoa
ibaiaren arroaren egoe-
rari buruz hausnartze-
ko zuzeneko gonbida-
penak egin zitzaizkien
280 pertsoneri eta pro-

zesuan Baztan, Bortzi-
riak eta Malerrekako 60
bat lagunek hartu zuten
parte. Bederatzi hilabe-
tez zortzi bilera egin zi-
ren: hasierako bileren
ondotik, aurkezpena
egin zen martxoan;
maiatza eta ekaineko bi-
leretan egungo egoera
eta helburuei buruzko
diagnosia egin zen; ekai-
nean, irailean eta urrian,
uraren kalitatea hobe-
tzeko neurriei buruzko
sesioak egin ziren eta
azaroko saioan emai-
tzen aurkezpenaren on-
dotik, erakunde ezber-
dinekin bilerak eginen
zituzten. Foro honen az-
ken helburua, 2015. ur-
tean Bidasoako uraren
egoera ona izatea da,
horretarako behar diren
neurriak proposatuz.

Foroan parte hartu
zutenen ustez, ur-hor-
nidura leku guzietan ez
dago segurtatua, erre-
ka bazterren eta eko-
sistemaren egoera txa-
rra eta uraren kontami-
nazioa dira arazo na-
gusiak. Industria eta he-
rrietako isurketak ere ai-
patu zituzten, bertze
zenbait gairekin batera.
Arazo nagusiak ezagu-
tu ondotik, helburu na-
gusiak ezarri zituen fo-
roak. Batetik, erreka eta
ekosistema mantentze-
ko ur-emari nahikoa se-
gurtatu nahi da; uraren
kalitatea eta errekako

ekosistemaren kalitate
hidromorfologikoa ere
hobetu behar dira; ura-
ren erabilpen jasanga-
rria sustatu nahi da, ku-
deaketa eta kontrola ho-
betu eta sentsibilizazioa
landu. Helburu hauek
kontuan hartuta, zenbait
neurri ere proposatu zi-
tuen Uraren Foroak eta
hemendik aitzinera,
udalei, mankomunitate-
ei, Nafarroako Gober-
nuari eta Uren Konfe-
derazioari hartu behar-
ko liratekeen neurrien
berri emanen zaie.

Uraren Foroaren hi-
ru bozeramale ere izen-

datu ziren: sektore publi-
koaren bozeramailea Vi-
cente Arotzena Aran-
tzako zinegotzia izanen
da eta ordezkoa, Deñe
Abuin, Lesakako zine-
gotzia. Sektore produkti-
boaren bozeramailea,
Jose Javier Arraztoa,
energia hidroelektrikoa-
ren produktorea eta or-
dezkoa, Cederna-Ga-
ralur erakundeko Aran-
txa Arregi; gizarte sek-
torearen ordezkaria, Jor-
ge Teniente, ANMS Rí-
os con vida elkarteko
presidentea izanen da
eta ordezkoa, Jose Igna-
cio Irusta erabiltzailea.

Bidasoa errekari
buruzko ondorioak
ezagutzera eman ditu
Uraren Foroak
2015. urtean arro osoan uraren
egoera ona izatea da helburua 

URA

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Monika Migeltorena, Concha Fernandez de Pinedo, Alberto Jimenez eta Cris-
tina Alonso, prozesuaren dinamizatzaileak.
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ttipi-ttapa
Arkupeak Erretira-

tuen Elkarteak bere ur-
te amaierako besta egin
zuen joan den azaroa-
ren 24an Donezteben.
Baztan-Bidasoa es-
kualdeko 3.600 bazki-
de ditu elkarteak eta ho-
rietatik 700 elkartu ziren
Donezteben. Dena den,
bertze urtetan baino jen-
de guttiago hurbildu zen.
Aitzineko urtearekin
konparatuz, 300 lagun
guttiago. 

Omenaldi besta izan
zen eta Felipe Ganboa
lehendakariak aurten hil-
dako 86 bazkideak go-
goan izan zituen. Baina
aldi berean, bazkideak
elkartu eta leku berriak
ezagutzeko duten go-
goa ere azpimarratu
zuen. Aurten banaz ber-
tze bidai bakoitzera 380
bazkide joan dira.

Eguneko egitaraua
mezarekin hasi zuten,
eta meza ondotik denak
kiroldegira joan ziren
bazkaltzera. Hala ere,
aitzinetik, eguneko mo-
mentu hunkigarrienaren

txanda izan zen: ome-
naldiak. Miguel San Mi-
guel Doneztebeko al-
kateak eta Marta Alva-
rez Gizarte Gaien eta
Garapenerako Lanki-
detzaren zuzendari na-
gusia bertaratutakoei
ongietorria egin eta sei
omenaldi egin ziren. Ho-
nako hauek jaso zuten
txapela, makila eta lore
sorta: Joakin Goikoe-
txea zuzendaritzako ki-
dea (87 urte); Jose Urru-

tia Saldiasko ordezka-
ria (87 urte), Anuntxi
Agesta berriki arte zu-
zendaritzako kide izan-
dakoa (92 urte) eta be-
re senarra den Jose
Paul Corrales (86 urte).
Azken hau zuzendari-
tzako kidea izateaz gain,
ordezkaria eta Arkupe-
ak elkarteko idazkaria
ere bada. Aurten hil di-
ren bertze bi kide ere
omendu nahi izan zi-
tuzten: Pantxito eta Ro-

sario Gorostiaga anai-
arrebak. Biak ordezka-
riak izan ziren, eta Pan-
txito zuzendaritzako ki-
dea ere izan zen. 

Egun ederra pasatu
zuten erretiratuek aza-
roaren 24an, eta badu-
te bertze bestak anto-
latzeko asmoa ere. He-
mendik guttira izanen
dena urtarrilaren 20an
eginen dute. Eusebio
Irazoki omenduko dute
Sunbillan.

ARKUPEAK

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Omenaldia jaso zuten  bazkideak.

700 bazkide inguru elkartu ziren
Arkupeak-en urteko azken bestan  
Urtarrilaren 20an Eusebio Irazoki omenduko dute Sunbillan 

Literaturzale
bila dabil 111
Akademia 
ttipi-ttapa

Irakurtzea gustuko
duzula? Horixe nahi-
koa da 111 Akademia-
ko kide izateko. Manuel
Larramendi Kultur Baz-
kunaren ekimenez
abiatu zen 111 Akade-
mia, euskal literatur-
zaleen lehenengo aka-
demia. 111 kide izatea
da helburu, eta horie-
tatik guttienez 17 na-
farrak izatea. Momen-
tuz, 82 kide ditu, eta
horietatik lau dira na-
farrak (Erratzu, Etxalar
eta Arantza).Oraingoz,
funtsezko eginkizuna
urtero Beterriko Libu-
rua Ohorezko Literatur
Aipamena hautatzea
da, irakurleentzat go-
gokoena den liburua
saritzea, alegia. Ha-
sieran, Beterriko Libu-
rua aldizkariko irakur-
leek erabakitzen zuten
nori eman ohorezko ai-
pamena. 2000. urtean
irakurle horiekin Epai-
mahai Orokor bat osa-
tu zen, eta orain, epai-
mahai hori Euskal He-
rri osora zabaldu nahi
da. Interesatuak urte-
an guttienez bizpahiru
liburu irakurri beharko
lituzkete, urte horretan
euskaraz argitaratuak;
liburuak irakurri ahala,
horiei buruzko iritzia bi-
daliko luke akademia-
ra, eta urtea amaitze-
an bozka bidez auke-
ratu irakurri ditueneta-
tik nori emanen lioke-
en urte horretako ai-
pamena. Informazio
gehiago: 943 696450/
akademia@111akade-
mia.com-en, edo Baz-
tan, Bera, Doneztebe,
Leitza eta Lesakako li-
burutegietan.

LITERATURA
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Kontxi KLABER
Susto galanta hartu

zuten Beltzekoborda ba-
serrian joan den aben-
duaren 1etik 2rako goi-
zaldean, bai etxekoek
baita bertara inguratu-
tako auzokideek ere. Zo-
rionez, gela bakarra erre
zen, bestelakoa badiru-
di ere etxearen itxura
ikusita,keak bazter guz-
tiak belztuta utzi baitzi-
tuen. Goizuetatik suhil-
tzaileak etorri ziren, eta
ordurako sua itzalia ba-
zen ere, eurek eman zu-
ten azken begiratua.

Bertso afari
arrakastatsua

Enaitz eta Enkarnik
abenduaren 7rako an-
tolatua zuten afaria eta
ondorengo festa jendea-
ren gustukua izan zen.
30 lagun bildu ziren afal-
tzera, eta ondoren Unai
Agirre eta Maialen Lu-
janbio bertsotan aritu zi-
ren Xabier Legarreta gai
jartzaile zutela. Enaut
Agirre bertso zaharren
kantuan aritu zen, Ima-
nol Kamio esku soinua-
rekin eta Aitor Atxega
gitarrarekin lagun zitue-
la. Jendeak kantatzeko
orriak banatu zituzten,
baita gustura aritu ere.

San Martinak
giro ederrean

Iazko arrakasta go-
goratuz, pozik hartu
zuen jendeak aurten ere
San Mar t in  eguna.
1999an egindako bideo
emanaldia ikusi ahal izan
zen, baita  Jose Mari Ca-
rrereren ipuinak entzun
ere. Azkenik,norberak
egindako taloak jan zi-
ren –argazkian—.

Beltzekobordako jangelak su hartu
zuen abenduaren 2ko goizaldean
Keak bazter guztiak belztu zituen baina gela bakarra
erre zen

ARANO
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Esteban AROTZENA
Ehunka lagun igo di-

ra Ganbarara aurtengo
azaroko asteburuetan
bertan burututako eki-
taldiak ikusi asmoz. Inoiz
ez bezalako erantzuna
eman diote, beraz, he-
rritarrek Azaro Kulturala-
ri, Kultur Taldeak eta
Udalak antolakuntzan
bete-betean asmatu du-
tenaren seinale. Eriz
magoak, Jaione Olaza-
balek eta bertso idatzien
jaialdiak bete egin zu-
ten Ganbara, eta dia-
positiba emanaldia, Xal-
to Sariaren kanporake-
tan eta zine proiekzio-
an ere jendetza polita
bildu zen aretoan. Hila-
beteko ekitaldi nagusiak,
feriak, alegia, jasotako

erantzuna baloratzeko
hitz bat bakarra erabili
liteke: ikaragarria. Min-
gain urdinaren ondorioz
aziendak ezin kaleratu
izanak kalte egin zion
feriari dudarik gabe,
eguerdi artean plazak
zeukan itxurari batez
ere. Dena den, bazka-
lordutik igande goizera
arte ederki ahaztu ziren
mingain urdinak, pare-
gabea izan baitzen he-
rriko festa giroa. 

Goizueta
Astintzen

Goizueta Astintzen
aldizkariaren hirugarren
aleak ere azaroan iku-
si zuen argia. Zortzi orri-
koa da, mamitsua eta
koloretsua, aurreko biak

bezala. Taberna eta era-
kunde publikoetan ba-
karrik banatu dira orain
arteko aleak, baina jen-
de gehiagoren eskue-
tara zabaltzeko garaia
ailegatu dela uste dute
egileek. Horretarako
harpidetza kanpaina
abiatu dute. Harpidedun
egiten denak urtean lau
ale jasoko ditu etxean
12 euroren truke. Intere-
sa tuek  go izuast in -
tzen@gaztesarea.net
helbidera bidali behar
dute e-maila izen-abi-
zenak emanez. 

Koroaren saioa
Bere lehen emanal-

diaren urtebetetzearekin
kointzidituz, herriko ko-
roaren saioa izanen da

elizan hil honen 29an, la-
runbatean, ilunabarreko
meza ondoren. Urte Za-

har ilunabarrean, berriz,
herriko kaleetan barre-
na ibiliko dira kantuan.

Erantzun ederra eman diote
herritarrek aurtengo ‘azaro
kulturalari’
Jende andana hurbildu zen Feria Egunean 

Juana Mari SAIZAR
Rokrodomoa, tiroli-

na eta herrian barna
hainbat baranda eta hel-
duleku jarri behar dituzte
urtea bukatu baino le-
hen. Nafarroako Gober-
nuko Toki Administrazio
Departamentuak eman-
dako laguntzarekin egin-
go dira. Hainbat udalek
eskaera berdina egin
dute, eta lan guztiak ba-
tera egin behar dituzte. 

Kontribuzioak
abenduan

Katastroko datuak
gaurkotuak ez zeude-
nez, aurtengo kontribu-
zioa abendura pasatu-
ko da, orain bidali di-
tuztelako datuak. 

Susmagarriak
butanoen
errebisioan

Aste honetan buta-
noaren errebisioak egi-

teko enpresa baten ize-
nean hiru mutil ibili dira
herrian barna. Baina
susmagarriak zirelako-
an, herritar batzuek Na-
farroako Gobernura dei-
tu zuten, eta han ziur-
tatu zieten enpresa ho-
nek espediente bat ire-
kia duela eta ez duela
baimenik errebisio ho-
riek egiteko. Udaletik
012ra deitu eta etxez
etxe honen berri eman

zuten. Errebisioa lega-
la denean, bost egun
aurretik deitzen dute
etxeetara etorriko dire-

la jakinarazi eta prest
egoteko. Ez da lehenen-
go aldia hau gertatzen
dela, beraz, argi ibili. 

Urtea bukatu aurretik barandak
eta rokodromoa eraikiko dira
Gobernuak lanak egiteko dirulaguntza eman du

GOIZUETA

ARESO

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

2008ko Goizuetako egutegia 
Herriko hainbat argazkilariren kolaborazioari
eta ezker abertzaleko beste zenbait kideren la-
nari esker, 2008ko Goizuetako egutegi ikusga-
rria kaleratu zen Feria Egunean. Bera izan zen
gainera, produktu izarra, ia 300 ale saldu bai-
tziren egun horretan bakarrik. Orduan erosi ez
zuenarentzat Amaiarenean eta estankoan dau-
de salgai bost eurotan. 

ARGAZKIA: JUANA MARI

Guraso Elkarteak Gabonetarako ekimen berri bat
jarri du martxan. Larunbatero umeak eskolan el-
kartzen dituzte, eta arratsaldea pasatzeko film bat
emititu ondoren txokolatea eskaintzen dute.
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Oraindik argitu gabe dago
Vanpac lantegiaren afera
Enpresan hiru sute izan dira, horietatik bi Leitzan

Joseba URKIOLA
Azaroaren 26ko goi-

zaldean, Vanpac S.A.
enpresak Leitzan dau-
kan egoitzak su hartu
zuen. Antza, eraikun-
tzaren kanpoaldean
zeuden paper prentsa-
tuetan sortu zen sua eta
pixkanaka zabaltzen jo-
an zen. Segurtasun sis-
temak berehala aktiba-
tu ziren eta suhiltzaile-
ak ere segidan gertura-
tu ziren sua itzaltzera.
Eguna argitzerako de-
na kontrolatua zuten. 

Ez zen Vanpac S.A.
enpresaren lehen ez-
beharra. izan, 2006ko
urrian, beste sute bat
gertatu baitzen. Orduan
ondorioak kaltegarria-
goak izan ziren. Azken
sutean 100 bat tona ma-
terial erre ziren eta iaz-
koan, materiala erre-
tzeaz gain eraikuntzak
kalte handiak jasan zi-
tuen. Halere, azken ger-
takari honek zalantzak
sortarazi ditu enpresa-
ko arduradunengan. Jo-
kin Dorronsoro lantegi-
ko gerentearen arabe-
ra, ez zen ezusteko ba-
ten ondorioa izan, eta
nahita sortutakoa izan
liteke. Azaroaren 15ean,
enpresak Oiartzunen
daukan egoitzan beste
sute bat izan zuen eta
ordukoak Leitzan ger-
tutakoaren antza han-

dia du. Orain kasua
Guardia Zibila eta abo-
katuen esku dago. 

Emakumeen
aurkako indar-
keriaren eguna

Leitzako Bilgune Fe-
ministak Emakumeen
Aurkako Indarkeriaren
Aurkako Nazioarteko
Egunaren harira, ekin-
tza ugari antolatu zituen.
Azaroaren 23an, Aurre-
ra Elkartean En Tierra
de Hombres filma eskai-
ni zuten. Ondotik, Miren
Aranguren Euskal Herri-
ko Bilgune Feministako
dinamizatzaileak ema-
kumeak eta indarkeria-
ri buruzko hitzaldia es-
kaini zuen. Azaroaren
25ean, Emakumeen
Aurkako Indarkeriaren
Kontrako Nazioarteko
Egunean, Euskal Herri-
ko txoko gehienetan be-
zala, Leitzan ere kon-
tzentrazioa  egin zen
Emakumeen aurkako
erasorik ez lemapean.
40 lagun inguru bildu zi-
ren Lopeneko iturrian.

Saharar herriari
laguntza 

Leitzako Saharauien
Laguntza Taldearen eki-
menez, janari bilketa
eginen da aste honetan.
Lekaleak, arraza, olioa
eta atun zein sardin la-
tak biltzea da asmoa,

eta horretarako Jubila-
tuen Tabernara eraman
beharko dira janariak
17:00etatik 19:30era bi-
tarte. Horrez gain, he-
rriko dendetan ere ku-
txak paratuko dira.

Ekuadortarrak
Gabon Gaua
elkarrekin

Abenduaren 24an,
Leitzan bizi diren ekua-
dortarrek Gabon Gaua
elkarrekin ospatuko du-
te eskolan. Gainera,
besta zabaltze aldera,
beste herrietako ekua-
dortarrak ere gonbida-
tu dituzte. Hilaren 29an,
berriz, Ekuadorko kul-
tura hobeki ezagutzeko
festa antolatu dute.

ARGAZKIA: WWW.SUTAGAR.COM

Su Ta Gar eta DJ Bertso
azaroaren 23ko parrandan 
Jende ugari bildu zen Atakabeltz Gaztetxeak
azaroaren 23an antolatu zuen gau berezira.
Emanaldian, Su Ta Gar izan zen protagonista
eta gonbidatu nagusia. Orotara, 250 lagun in-
guru bildu ziren eta hasieran halako jendetza
egotea nahikoa zaila zirudien arren, gaua iga-
ro ahala ez zen inolako arazorik izan. Gorosa-
beldarrek Jainko hilen uhartean 2006an kale-
ratutako azken diskoko abesti ugari kantatu zi-
tuzten. Hauekin batera, baita JoTa Ke eta Itxa-
ropena bezalako kantu ezagunak ere. Rock doi-
nuen ostean, Dj Bertso (Oskar Estanga) igo zen
Gaztetxeko tranpaldo gainera eta honek musi-
ka brasildarra, tradizionala, modernoa… dene-
tarik jarri zuen gauari segida emateko.

LEITZA

Jeiki 
Abesbatzaren
kontzertua 
ttipi-ttapa

Abenduaren 23an, Lei-
tzako Jeiki Abesbatzak
kontzertu berezia es-
kainiko du herriko Migel
Donearen parrokian.
Sinfonietta Academica
Orkestra izanen du la-
gun. Emanaldia bi zati-
tan banatu dute. Ekital-
diaren lehen saioan, Ga-

bonetako abesti batzuk
abestuko dituzte eta he-
men ez dute gonbida-
tuaren laguntzarik izan-
go. Bigarren zatian, al-
diz, Sinfonietta Acade-

mica lanean hasiko da
eta elkarrekin, Mozar-
ten meza delakoa abes-
tuko dute, hau da, Mis-
sa Brens in Major Kw
259 Mozart obra.
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Baztan ezagutzeko 
15 ibilbide megalitiko
inauguratu dituzte
Lanen aurrekontua 69.594 euro-

koa da eta Gobernuak %64,22a

emanen du
Maite OTEIZA

Cederna-Garalurrek
prestatutako Nafarroa-
ko Mendialdea Dinami-
tzaile Planaren barne-
an, Baztani dagokion
proiektua inauguratu zu-
ten Otsondon azaroa-
ren hondarrean, Ce-
derna-Garalurreko or-
dezkariek, Baztango
Udaleko agintariek eta
Nafarroako Gobernuko
Kultura eta Turismo kon-
tseilariak. Udalaren
proiektu honen aurre-
kontua 69.594,20euro-
ko izan da, eta %64,22a
Kultura eta Turismo De-
partamentuak eman du.

Ibilbide hauek Josu
Cabodevilak eta Itziar
Zabaltzak markatuak
izan dira, eta «Baztan-
go edesti aurreko oroi-
tarriak»ezagutzeko au-
kera ematen dute, kan-
potarrei zein bertakoei.

15 ibilbide dira, eta
horretarako mapa bat
kaleratu dute. Hauek di-
ra ibilbideak:  Aritzakun
(Bertako eskola zaha-
rra eta frontoia bisita dai-

tezke. Maistrugain esta-
zio megalitika dago. 13,8
kilometro); Alkurruntz
(zenbait megalito eta es-
tazio sismografiko dau-
de. 7,7 kilometro). Elo-
rrieta (Elorrietako esta-
zio megalitikora xenda.
6,250 kilometro); Xorro-
xin (Urjauzia eta basoa.
6,350 kilometro); Iñar-
begi (Iñarbegiko auzo-
ra bisita.14,025 kilome-
tro);  Baztangoiza (Ur-
dazubitik heldu den Do-
nejakue bidearekin bat
egiten du). Arizkungo
plaza (12,215 kilome-
tro); Gaztelu Zokoa
Amaiurko errotako pre-
saraino (1,450 kilome-
tro); Elizondoa (Elizon-
doko kuartela eta Sas-
kaitz iturria. 8,430 kilo-
metro); Beartzun (Bear-
tzungo mendien barnat
13 kilometro); Basabar
estazio megalitikarat ibil-
bidea (7,630 kilometro).
Ibaineta (Ibainetako Ze-
laiako eskualde megali-
tikorat xenda. 5,100 ki-
lometro); Sorginen Bi-
dea (Baztan eta Xareta

arteko mugako mendiak.
12,940 kilometro); In-
fernuko Errota ,Baztan
eta Etxalar arteko muga
(5,100 eta 7,7 kilometro).
Aratxuri Belateko  San-
ta María ermita (1,950
kilometro); Abartan (Ba-
saburuako her r iak .

12,770 kilometro).

Mendiaren
inguruko bi
emanaldi 

Baztango Mendigoi-
zaleak antolatuta, bi bi-
deo emanaldi eginen di-
ra hurrengo asteetan

Arizkunenean. Hilaren
28an, Patxi Egillorrek
De los Pirineos al Hi-
malaya emanaldia es-
kainiko du eta urtarrila-
ren 4ko saioak 7 erra-
tzuar Nepalendu izena.
Biak ere 20:00etan iza-
nen dira.

ARGAZKIA:PATRIZIA LEIZA 

Ikaspilota Topaketa arrakastatsua Elizondon
Pilotan aritzeko aitzakiarekin, ikasleen arteko harremanak sendotzeko
Ikaspilota Topaketa egin zuten Berako Labiaga, Lesakako Tantirumairu
eta Baztan Ikastolako 85 ikaslek azaroaren 28an Elizondon. 9:30etik ai-
tzinera, beroketak egin eta txoko ezberdinetan banatu ondoren, ordu eta
erdiz pilotan aritu ziren. Unai Apeztegia pilotari profesionala ere gonbi-
datua zuten antolatzaileek, eta ez zuen hutsik egin, ikasleekin pilotan ari-
tu zen. Ondotik kiniela egin zuten, segidan jokatuko zen partidaren emai-
tza zein izanen ote zen asmatzeko. Mikel Goñi eta Iñaki Otxandorena ere
joatekoak ziren, baina azkenean ezin izan zuten joan. Hala, Unai Apezte-
giak hiru irakaslerekin jokatu zuen: Unai Apeztegia-Patrizia Leiza eta Juan-
jo Atxa-Joseba Lasarte. 12-11 irabazi zuten lehenbizikoek. Ondotik, sari
banaketa egin zuten: Asegarceko kamiseta eta esku pilotak kiniliela as-
matu zutenentzat, eta gainerakoek aukeran izan zituzten Lur dantzaleku-
ko kamisetak, erlojuak eta txapak, Nafarroako Kutxako kamisetak, bise-
rak, pilotarien argazkiak... Antolatzaileak kontent ageri ziren egunak izan-
dako arrakastarekin, eta bide batez, eskerrak eman nahi izan dizkiete Baz-
tan Ikastolako Guraso Elkarteari (gosaria eskaini eta laguntzeagatik), Lur
dantzalekuari eta Nafarroako Kutxari (emandako opariengatik) eta bere-
ziki Unai Apeztegiari, bere esker oneko borondateagatik.

BAZTAN
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13 hilabetetako lanen
ondotik Elizondoko elizak
ireki ditu ateak
Abenduaren 8an egin zuten

inaugurazio ekitaldia

ttipi-ttapa
Elizondoko Santiago

Elizak berriro ireki ditu
ateak. Barrrenetik guz-
tiz eraberritua dute,
600.000 euroko gastua
eginez. 13 hilabetetako
lanen ondotik aben-
duaren 8an egin zuten
inaugurazio ekitaldia,
eta han izan zen, ber-
tzeak bertze, Francisco
Perez Iruñeko artza-
pezpikua. Eliza 1920an
inauguratu zen lehen-
bizikoz, 1913an antzi-
nako eliza uholdeek
hondatu baitzuten. 

Alde batetik zoladu-
ra berritu dute. Tarima
zaharra kendu dute, eta
irradiazio-berogailua ja-
rri; galderak eta elekt-
rrizitate sistema erabe-
rritu dituzte eta zolan ze-
ramika paratu dute. Ba-
rrualdea ere margotu
dute. Iruña-Uharteko

Beis Margoak-ek pinta-
tu du barren aldea, eta
Art3 enpresak erretau-
la zaharberritu du. Ko-
roaren azpian bi horma-
irudi ere margotu dituz-
te Ana Larrui eta Fernan-
do Gorostidik. 

Bertzalde, kristaleria
eta organoa zaharbe-
rritzen ere ari dira. Le-
rro hauek idaztean
oraindik bukatu gabe ze-
goen lana. Kristaleriare-
kin Oliten ari dira lane-
an, eta erromatar garai-
ko organoa Murchan-
ten. Kanpokaldean ere
konponketak egin dira:
sarreran lauza berriak
paratu, eliz atarian bur-
din sarea jarri...

Lanak egiteko Artza-
pezpikuak %10eko la-
guntza eman du; Via-
nako Printzea Institu-
tuak ere erretaularen
eraberritzea subentzio-

natu du eta Nafarroako
Kutxaren Zuk aukeratu,
zuk erabaki kanpaina-
ren bidez ere laguntza
jaso da. Herritarrek au-
zolanean ere lan haun-
dia egin dute. 

Kolegioko
kanpaiak eta
erlojua Lizarrara

Azaroaren 23an ha-
si ziren Lekarozko ko-
legioko elizako dorreko
kanpaiak eta erlojua
desmuntatu eta ga-
rraiatzen. Kolegioa be-
re egin zuen Nafarroa-
ko Gobernuak 3,3 milioi
euroren truke, eta az-
ken erabaki hau ere Go-
bernuak hartutakoa da.

Baztango Udalak, bere
aldetik, horren inguruan
deus ez zekiela adiera-
zi du, nahiz eta eliza Ba-
lleko Udal Hirigintza Pla-
nean babes bereziko
eraikina dela adierazi.
Antza, Lizarrara eraman
dituzte. 

Kolegioaren gaine-
rako ondasunak lehe-
nago eraman ziren. Li-
burutegia, museoko ob-
jektuak, elizako irudiak
eta abar hainbat lekuta-
ra garraiatu ziren, Zan-
gotzara eta Iruñera, ber-
tzeak bertze. Kanpaiak
1895 aldera paratu zi-
ren dorrean eta erlo-
jua1908an ailegatu zen
Lekarozera Frantziatik.

San Andresak
Azpilkueta eta
Zigaurren

Azaroaren 30a, San
Andres eguna, Azpil-
kuetan eta Zigaurren
besta izan zen. Azpil-
kuetako zaindaria iza-
nik, lehen herriko bes-
tak orduan ospatzen zi-
ren; gero, ordea, San
Ferminetara aldatu zi-
tuzten. Meza batekin os-
patu zuten eguna, eta
larunbatean herriko el-
kartean afaria eta dan-
tzaldia izan zuten. Zi-
gaurren, berriz, ospaki-
zuna larunbatera pasa-
tu zuten. Bertako ermi-
tan meza eta jarraian
luntxa izan zuten.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Nafarroako eta Elizondoko elizetako ordezkariak inaugurazio egunean.

BAZTAN
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Sorginen Museoko hamar milagarren
bisitaria saritu dute
Valentziara joan da saria eta produktu sorta eta Errotaberrin egonaldia irabazi ditu

Margari eta Koro
Sorginen Museoak

zer errana ematen se-
gitzen du, eta oraingo-
an ere berri onak ema-
teko. Joan den uztaila-
ren 20an ireki zen Zu-
garramurdiko Sorginen
Museoak abenduaren
7an jaso zuen hamar mi-
lagarren bisitaria: Juan
Miguel Garcia Sanchez.
Museoa ezagutzeaz
gain, opari berezia ja-
sota joan zen etxera va-
lentziarra, hamar  mila-
garren bisitaria izatea-
ren saria hartuta, ale-
gia. Sari gisa, Nafarro-
ako Gobernuak eman-
dako zonaldeko pro-
duktu sorta eta sei per-
tsonendako asteburu
bat Zugarramurdiko
Errotaberri landetxean.
Sei pertsonendako le-
kua duen errota zahar-
berritua da Errotaberri. 

Sariduna Kuenkatik
zetorren bidai antolatu
batean. Zugarramurdi-
ko museo berria eza-
gutzera etorri eta arras
kontent zegoen oparia
jasotakoan.

Kenpo-Kai
ikastaroek
harrera ona 

Uste baino arrakas-
tatsuagoa suertatu da
aurten lehenbiziko aldiz
antolatu den Kenpo-Kai
ikastaroa. Hasieran
Leorlaseko eskoletako
gimnasioan ematen ha-
si ziren, baina pittaka-
pittaka jende kopurua
gehituz joan zen, eta
gaur egun 38  lagun ari
dira. Hainbertze lagun
ez dira gimnasioan sar-
tzen eta Zugarramurdi-
ko pilotalekuan ari dira-
duela hilabete bat.

Haurrak ere gustura
ari dira eta 15 lagune-
ko taldea osatu da,
hauek larunbatetan ari-
tzen dira, 11:00etatik
13:00etara.

ARGAZKIA: UTZITAKOA; 
KORO ETA MARGARI

Goian museoko ha-
marmilagarren bisita-
ria ageri da saria jaso-
tzerakoan; beheko ar-
gazkian, berriz, ageri-
ko gelditzen da Kenpo-
Kai ikastaroek herrian
izan duten harrera ona.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI
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Amotzeko eskolako irakasleen etxea botako
dute hiru ikasgela berri eraikitzeko
Euskaltzaindiak Zaldubiri buruzko hitzaldiak eginen ditu Elkartetxean

Franck DOLOSOR
Amotzeko auzoa

hazten ari da gelditu ga-
be eta geroan ere ber-
dintsu segituko du. Amo-
tzeko eskolan haurren
kopurua haunditzen ari
da azkarki eta beraz,
ikasgela berriak behar
dituzte. Iazko urritik ira-
kasleen etxea ez da
gehiago baliatzen eta
hala, etxe hau botatzea
deliberatu du Herriko
Etxeak. Toki horretan hi-
ru ikasgela berri altxa-
tu nahi dituzte. 300.000
euroko gastua sortu du
horrek eta hautetsiek di-
rulaguntzak galdetuko
dizkiote estatuari eta
Paueko Kontseilu Na-
gusiari.

Euskaltzaindia-
ren hitzaldiak

Euskaltzaindiak, gu-
re mintzairaren akade-

miak, Gratien Adema
zena omenduko du be-
re heriotzaren mende-
muga kari. Euskaltzai-
nek zenbait hitzaldi es-
kainiko dituzte Zaldubi-
ri buruz abenduaren

20an17:00etan. Euskal-
tzale honen omenaldian
Henri Duhauk liburu be-
rria plazaratuko du he-
rriko ikastolari izena
eman dion senpertarra
hobeki ezagutzeko.

Kattin gogoan
Kattin Bergara, sor-

tzez Borthaire, zenaren
heriotzak samin haun-
dia sortu du herrian. Un-
tsalaz, berriemaileek ez
dituzte beren senti-

menduak erakutsi be-
har beren artikuluetan
bainan Kattini omenal-
di bat egitea eta eske-
rrak ematea ezinber-
tzekoa zait. Lerro hauek
izkiriatzen baditut eta
zuek irakurtzen baditu-
zue Kattini esker da.
Ehunka senpertar gaz-
tek bezala Kattinekin,
hain ezagutua eta mai-
tatua zen eskola emai-
learekin, ikasi nuen idaz-
ten eta irakurtzen. Mi-
lesker, beraz, eta zure
etxekoei  doluminak.

Olentzeroren
bisita

Olentzero abendua-
ren 21ean ortziralarekin
etorriko da Senpererat.
Eskoletako haurrak ka-
rriketan barna ibiliko di-
ra ikazkin maitagarrai-
rekin goizeko 9:30etik
goiti.

SENPERE

herriz herri

ARGAZKIA:STUDIO DE LA NIVELLE 

1982an sortutakoen biltzarra
Aurten 25 urte beteko dituzten senpertarrek lagunen arteko biltzarra egin
dute berriki.
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Xan HARRIAGUE
Etxez etxe opariak

eta ikatza banatzen ibi-
li baino lehen, Olentze-
ro herriko plazatik pasa-
tuko da heldu den larun-
bat arratsaldean.Arri-
batzean, azken metroe-
tan, hiru eskoletako hau-
rrek lagun izanen ditu
bidea irekiko baitiote kri-
seiluekin. Herriko Etxea-
ren atarian, ongi etorria
eginen diote Eguberrie-
tako kantuak eskainiz.
Ondotik Olentzerok be-
re bihotz ona erakutsi-
ko die subila ekarriz, hau
da, goxokiz betea iza-
ten den enborra. Hau-
rrekin egon eta gero, be-
re bidea segituko du on-
doko egunetan lan anitz
izanen baitu, baina he-
rritarrek besta giroa se-
gituko dute aperitifa egi-
nen baita Sarako kan-
tari eta musikariekin.

Elkarretaratzea
Euskal Presoak Eus-

kal Herriratzearen alde-
ko elkarretaratzea egi-
nen da usaian bezala
urtats bezperan. Plazan
eginen da, 19:00etan,
Europa mailan bozka-
tua izan den legearen
errespetua galdetzeko.

Legeak dio presoak
haien etxeetatik ahal be-
zain hurbil bete behar
dutela kondena, baina
gaur egun ez da hala
izaten. Anitzen ustez, zi-
gorra gogortzeko herri-
tik ahal bezain urrun
kartzelaratzen dituzte.
Horrelako neurriekin,

kondenatzeaz gain,
familiarrek ere jasaten
dituzte ondorioak, bisi-
ta labur batengatik kilo-
metro anitz egin behar
baitituzte. Gisa berean,
aitzineko ortziralean, el-
karretaratzea usaian be-
za l a  eg i nen  da ,
19:00etan.

Olentzero plazatik pasatuko da
larunbatean haurren agurtzeko
Presoei buruzko legea errespetatzea galdetuko da urtats bezperan

SARA

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Aurten ere ongi etorri beroa eginen diote haurrek Olentzerori.

Urte batzuk pausako
hartu eta gero, Fred
Berruet irratira itzuli
da. Joan den urritik ai-
tzinera Gure Irratiko
(106,6/90,5 FM) Dis-
koteka Ideala saioa
aurkezten du azteaz-
ken eta ortzegun gu-
ziz,  15:30ean eta
22:00etan, hurrenez
hurren. Aldi oro disko
bat aztertzen du disko-
teka ideala osatu ar-
te. Orain arte estilo
anitz jorratu ditu: PJ
Harveyren Rid Of Me,
Ma rv i n  Gaye ren
What’s going on?,
Mobyren Playeta The
Clashen London Ca-
lling, bertzeak bertze.
Entzuleen iritzia jaso-
tzeko, eta ondoko
saioan aztertuko duen
diskoa entzun ahal
izateko web orria ere
sortu du: www.blo-
gak.com/diskoteka. 

Gure Irratian da
berriz ‘Diskoteka
Ideala’ saioarekin

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

Fred BERRUET
PERTSONAIA
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SORTZEAK
Eneko Zulaika Iturria, Arantzakoa, aben-
duaren 4an.
Oier Erkizia Amoros, Doneztebekoa,
abenduaren 7an.
Leire Egurtza Vicedo, Aranokoa, urria-
ren 30ean.
Aimar Arandia Elizondo, Berakoa, aza-
roaren 16an.
Sara Straat Etxeberria, Iturengoa, aben-
duaren 2an.
Naroa Petrirena Antzizar, Sunbillakoa,
abenduaren 1ean. 
Ibon Ruiz Sarasola, Lesakakoa, azaro-
aren 24an.
Olaia Urrutia Opoka, Amaiurkoa, azaro-
aren 20an. 
Mikel Gartzia Txakon, Elizondokoa, aza-
roaren 23an.
Beñat Ezkurra Nabarro, Arraiozkoa, aza-
roaren 26an.
Maialen Migeltorena Gazkue, Berroeta-
koa, azaroaren 26an.
Ibai Mindegia Etxenike, Oronoz-Mugai-
rikoa, abenduaren 3an. 
Ander Rekondo Irigoien, Leitzakoa, aza-
roaren 21ean.
Maddi Zugarramurdi Barinaga-Remen-
teria, Leitzakoa, azaroaren 21ean.

HERIOTZAK
Karlos Marturet Eugi, Zugarramurdikoa,
azaroaren 27an, 93 urte.
Esteban Soubelet Mendiburu, Urdazubi-
koa, azaroaren 29an, 71 urte.
Josefa Ezkurra Mutuberria, Leitzakoa,
azaroaren 23an, 62 urte.
Santiago Mikelestorena Irigoien, Etxa-
larkoa, azaroaren 26an, 90 urte.
Francisco Altzuguren Perugorria, Be-
rakoa, azaroaren 27an, 86 urte.
Paskual Etxarte Elizondo, Lesakakoa,
azaroaren 30ean, 81 urte.
Mª Jose Lasarte Irigoien, Iturengoa, aza-
ro 30ean, 51 urte.
Maria Arrijuria Elizegi, Iruritakoa, aben-
duaren 2an, 95 urte.
Francisco Larralde Iribarren, Arizkun-
goa, abenduaren 4an, 71 urte.
Felix Etulain Irigoien, Erratzukoa, aben-
duaren 4an, 74 urte.
Dolores Apeztegia Etxeberria,Lesaka-
koa, abenduaren 6an, 85 urte.
Antonio Lasarte Fernandez, Berakoa,
abenduaren 6an, 96 urte.
Francisco Arretxea Irigoien, Zigakoa,
abenduaren 10ean, 89 urte.

EZKONTZAK
Jose Miguel Lazkanotegi Mugikaeta Mª
Arantzazu Sansiñena Iparragirre, Be-
rakoa eta Etxalarkoa, azaroaren 24an Etxa-
larren.
Joseba Andoni Genua Santamaria eta
Maite Bazterrika Migeltorena, Etxalar-
koa eta Sunbillakoa, abenduaren 1ean
Sunbillan.

Agustin 
IRAOLA MARITORENA

I. URTEMUGA
Narbarte, 2006/XII/16

Lehenengo urtea pasatu duzu
zure emaztea eta semearen ondoan

lasaitasun eta pakean
samina eta tristura denak

utzirik alde batean.
Gure ondoan ez zaude

baina zaude gure bihotzetan.

ZURE FAMILIA

Gervasio 
ALZURI MAIZ

II. URTEMUGA
Arantzan, 2005/XII/20

Urteak pasatzen dira
baina guk beti bezala

gogoratzen dugu zure alaitasun
eta begietako dizdira. 

ZURE EMAZTE ETA SEME-ALABAK

Arantxa 
BARAIBAR GOGORZA
Leitzan, 2007ko azaroaren 13an

Hostoak arboletatik erotzen diren bezala
udazkeneko egun batean joan zinen.

Geroztik gure bihotzak egunero
zure oroitzapenarekin betetzen dira.

AMAZABAL INSTITUTUKO 
GURASO ELKARTEA
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A.A.

Amaiur B taldeak gi-
zonezkoetan eta Saka-
nak emakumezkoetan
irabazi dute Nafarroako
goma gaineko sokatira
txapelketa. Aurten, sei-
koteen artean jokatu da
txapelketa hau, 465 ki-
loz beheiti gizonezkoe-
tan eta 390 kiloz behei-
ti emakumezkoetan.

Hiru jardunaldi joka-
tu ziren azaroan, Arbi-
zun, Lesakan eta Txan-
trean. Lehen saioan,
emakumezkoetan ber-
dintasun handia izan zen
eta 3 punturekin ber-
dinduak gelditu ziren Sa-
kana, Beti Gazte A eta
Beti Gazte B. Txantre-
ak talde gaztea atera du
aurten eta puntu baka-
rrarekin gelditu zen. Gi-
zonezkoetan, Amaiur A
eta B arras berdinduak
aritu ziren, eta desen-
pateko tiraldia ere be-
har izan zuten. Azkene-
an, Amaiur Ak 3 puntu
lortu zituen, Amaiur Bk
2 eta Txantreak (muti-
letan ere talde gaztea-
rekikin), bakarra.

Lesakan, azaroaren
17an, kontuak aldatu zi-
ren. Gizonezkoetan,
Amaiur B nagusitu zen
(orduan ere desenpatea
jokatu behar izan zuen
herrio bertze taldeare-
kin). Amaiur Ak Txan-
treari irabazi zion, eta
Txantreak tiraldi guziak
galdu zituen.

Emakumezkoetan,
Sakanak ez zuen uste-
kaberik onartu eta eta ti-
raldi guziak irabazi zi-
tuen, bigarren Beti Gaz-

te A izan zen, hirugarren
Beti Gazte B eta lauga-
rren Txantrea. 

Honela, Txantreako
azken saiora puntutan
berdinduak ailegatu zi-
ren Amaiurko bi talde-
ak, baina azkenean
Amaiur B izan zen txa-
peldun 8 punturekin, bi-
garren Amaiur A 7 pun-

turekin eta Txantrea hi-
rugarren 3 punturekin.

Emakumezkoetan
Sakanak pronostikoak
bete eta tiraldi guziak ira-
bazi zituen, txapela be-
reganatuz. Lesakako
Beti Gazte A izan zen
bigarren, Beti Gazte B
hirugarren eta Txantrea
laugarren. Sailkapen

orokorra ere horrelaxe
gelditu zen: Sakana txa-
peldun 11 punturekin,
Beti Gazte A bigarren 9
punturekin, Beti Gazte
B hirugarren 7 punture-
kin eta Txantrea lauga-
rren 3 punturekin.

Nafarroako txapel-
keta akaut ubezain abu-
di, Euskadiko 4x4 txa-

pelketan hasiak dira
Amaiurko bi talde. Gai-
nera, 290 kiloz beheiti-
ko lehenbiziko tiraldiak
Amaiurren berean egin
ziren abenduaren 1ean.
Bizkaiako Abadiño A eta
B, Sokarri eta Gaztedi,
Arabako Badaioz eta 6
Conceyos asturiarrak ari
dira amaiurtarrekin.

Amaiur B taldeak irabazi du
Nafarroako sokatira txapelketa
Emakumetan Sakana gailendu zitzaien Beti Gazteko bi taldeei

HERRI KIROLA

ARGAZKIAK: AITOR A.
Nafarroako txapelketan parte hartu duten Amaiur eta Beti Gazteko tiralariak.
Amaiur A galtza beltzekin aritu da eta Amaiur B, txapeldunak, txuriekin. Be-
ti Gazte A taldeak gerriko gorria jantzi zuen eta B taldeak beltza.

FLASH
Nafarroako klub
arteko txapelke-
tako lehenbiziko
mailan segituko
du Errekak
Erreka A pilota taldeak
seniorren lehen mailan
Nafarroako klub arteko
txapelketan lehen kate-
gor ian segi tuko du
2008an ere. Abendua-
ren 1ean jokatu zen Erre-
ka eta Lizarrako San Mi-
guel A taldearen arteko
azken jardunaldia Do-
nezteben. Bi taldeak hi-
runa jardunaldi irabaziak
zituzten eta beraz, emo-
zio handia izan zen. Li-
zarran jokatutako bi par-
tidak Errekakoek iraba-
ziak zituztela kontuan
hartuz, aski zuten parti-
da bat irabaztea. Eta ho-
rixe egin zuen buruz bu-
ru Iñaki Etxegarai bera-
tarrak, San Migueleko
Arkaitz Peñasi 18 eta 13
irabazita. Bigarren par-
tidan, Errekako Markel
Etxebeste beratarra eta
Joseba Madar iaga
aranztarra, San Migue-
leko Jorge Yaniz eta Aux-
kin Perez profesional
ohiaren kontra aritu zi-
ren. 9 eta 22 galdu zu-
ten Errekakoek, baina
Etxebestek tantu bikai-
nak egin zituen eta Ma-
dariagak aitzin egin zion
duela urtebete arte pro-
fesionala izan den eta
sasoi ikaragarriarekin
dagoen Auxkini. Azke-
nean, beraz, poz han-
dia Errekako pilotari, en-
trenatzaile eta jarrai-
tzaileentzat, heldu den
urtean berriz ere lehen
mailan jokatuko baitute.
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«Aitarekin aizkora
hartu izan dut noizbait,
baina betidanik pilotak
gehiago tiratu dit»

Aitor AROTZENA
Abendu hasiera ikusgarria izan du

Jon Jaunarena 15 urteko pilotari lei-
tzarrak. Gazte mailako pilotari nafa-
rrei zuzendutako Guillermo Mazo lau
t’erdiko txapelketa irabazi zuen aben-
duaren 3an, finalean Ansotegi irur-
tzundarrari 18-7 irabazita eta kantxa
osoan, Cafés Baqué txapelketako ka-
dete mailako finalean Zabaleta 18-
10 menperatu zuen. «Nik lehenbizi-
ko urtea dut kadete mailan eta kon-
trarioak ni baino urtebete eta bi urte
zaharragoak izan ditut eta ez nuen
espero txapeldun ateratzea. Txapel-
keta ona egitera atera nintzen, ira-
baztea tokatu da eta ongi!».

Binaka ere ikuskizuna eman du
Diario Vasco txapelketan. 18 urte ar-
teko pilotariak biltzen dituen prome-
sas kategorian finalerdietaraino ai-
legatu baitzen, 16 urteko Bolinaga-
rekin batera. «Ez genuen partida bat
ere irabaztea espero eta begira, fi-
nalerdietan galdu genuen. Oso gus-
tura gaude!».

Urte bikaina izaten ari da Aurre-

rako pilotariarentzat. Beste txapel
ugari ere lortu ditu: «Elgetako lau t’er-
dikoa, Amezketako Joxean Tolosa
txapelketa, Leitzako txapelketa, Al-
tsasuko Santo Kristo txapelketa…
Leitzarekin Nafarroako eta Euskal
Herriko Herriartekoak irabazi ditut.
Esan liteke parte hartu duten txa-
pelketa gehienak irabazi ditudala».

«SAKE ETA KOLPE ONAK DITUT, BAINA

ERREMATEAN HOBETU BEHAR DUT»
Modalitate guzietan ongi molda-

tzen da Jaunarena, baina beharba-
da berari buruz buru kantxa osoan
aritzea gustatzen zaio gehien. 

Bere ezaugarri nagusiei buruz gal-
detutakoan, hori besteek erantzun
beharko dutela uste du Jaunarenak,

baina «sakea eta kolpea» azpima-
rratzen du leitzarrak. «Oraindik gaz-
tea naiz eta gauza asko hobetu be-
har ditut, horien artean errematea ai-
patuko nuke»

Heldu den urteko martxoaren 2an
16 urte beteko ditu Jaunarenak eta
dagoeneko enpresa profesionalen
begiak somatzen hasia da kolkoan.
«Dagoeneko Asegarcerekin entre-
namendu batzuk egin ditut, batzue-
tan profesionalekin, besteetan afizio-
natuekin, baina abudoegi da profe-
sionaletan pentsatzen hasteko. Orain-
dik lan asko egin beharra dago!».

Herri kirolari eta pilotarien herria
da Leitza. Aita aizkolaria izanik, pi-
lotaren bidea hartu du Jonek. «Ttiki-
tatik pilotan aritu izan naiz. Aitarekin
noizbait aizkora hartu izan dut, bai-
na pilotak gehiago tiratu izan dit».

Aurten txapel ugari irabazi ditue-
la begibistan dago, baina iaz, kurio-
sidade bezala, Xabier anaiarekin ba-
tera binaka jokatuta lau txapel era-
man zituzten egun berean etxera, ba-
koitzak bina. Hori ere marka da! 

«Dagoeneko Asegarcerekin

entrenamendu batzuk egin ditut,

baina goizegi da profesionaletan

pentsatzen hasteko. Oraindik lan

asko egin beharra dago!»

• Abendu hasiera bikaina izan du Jon Jaunarena
15 urteko pilotari leitzarrak: lau t’erdiaren
barrenean, Guillermo Mazoren omenez egiten den
jubenil mailako txapelketa eta kantxa osoan,
Cafés Baqué txapelketa kadete mailan irabazi
ditu.

• Binaka ere, Diario Vasco txapelketaren
finalerdietara ailegatu da Bolinagarekin batera.
15 eta 16 urterekin, promesas kategorian lehiatu
dira, 18 urte arteko pilotariekin.

• Leitzarekin Nafarroako eta Euskal Herriko
Herriarteko txapelketak ere irabazi ditu. Urtea
beste hainbat txapel irabaziz borobildu du.

ARTXIBOA

Jon JAUNARENA
Leitzako pilotaria
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Aitor AROTZENA
Azaroaren 25ean jo-

katu ziren Igantzin Bor-
tzirietako eskuz bina-
kako zazpigarren txa-
pelketaren finalak. Gu-
zira 144 pilotari aritu txa-
pelketa honetan eta gu-
zi horietatik18 bikotek
lortua zuten bederatzi
finaletako batean joka-
tzeko txartela. 

Aurrebenjamin B
mailan 18 eta 3 irabazi
zuten Oier Larretxea eta
Xiker Lizardi beratarrek
Venta Yanci eta Xabier
Taberna igantziarrei.
Txapelketa honetan,
Gaizka Zandio ere ari-
tu da Berako bikotea
osatzen.

Aurrebenjamin A
mailan ere bikote bera-
tarrak, Yago Cantero eta
Mikel Eltzaurdiak 18-3
irabazi zieten Aritz Ira-
zoki eta Enero Sanzbe-
rro etxalartarrei.   

Benjamin B mailan,
gipuzkoarren arteko nor-
gehiagoka izan zen.
Hondarribiko Xabi eta
Mikel Etxarte anaiak  ga-

raile izan dira, 18 eta 15
irabazi baitiete Oiar-
tzungo Imanol Ugalde
eta Mattin Kazaboni. 

Benjamin A mailan,
oraingoan bai Oiar-
tzungoak txapeldun izan
ziren. Iker Mujika eta Iker
Salaberriak  18 eta 8 ira-
bazi zieten Gure Txo-
koako Harri Maritorena
eta Peio Migelenari

Alebin B mai lan,
Ekaitzako Jon Mazizior

eta Gure Txokoako Jo-
kin Pinatxo 18-12 na-
gusitu ziren Lesakako
Arkupeko Julen Palen-
zuela eta Aitor Alzuga-
rai-en kontra. 

Alebin A mailan, el-
kar ongi ezagutzen du-
ten Berako bi bikote izan
ziren aurrez aurre. An-
doni Lazkanotegi eta
Beñat Mitxelena izan zi-
ren garaile, 18 eta 11
irabazita Ander Erran-

donea eta Iñigo Marti-
nezi. 

Infantil B mailan,
Oiar tzungo Andoni
Ugalde eta Jon Irigoie-
nek 18 eta12 irabazi zie-
ten Etxalarko Xabier Ga-
llardon eta Beñat Maia-
ri. Azken markagailuak
hori adierazten ez badu
ere, berdintasun handia
izan zen partida osoan. 

Infantil A mailan, par-
tida orekatuagoa espe-

ro zen, txapelketan el-
karren aurka arituak bai-
tziren.  Azkenean Oiar-
tzungo Oier Sarasti eta
Eneko Aizpuruk 18 eta
6 irabazi zieten Lesa-
kako Unai Zamorano eta
Arantzako Markel Jora-
juriari. 

Azken partidan, ka-
dete mailakoan, Gure
Txokoako Julen Erran-
donea eta Arkupeko Io-
su Sanjurjo, Arkupeko
Mikel Maia eta Igantzi-
ko Biltokiko Iker Rojo-
ren kontra  aritu ziren.
Partida ederra eskaini
zuten. Hasieran hagitz
parekatua joan zen mar-
kagailua. Azkenean, ha-
lere, gehiago asmatu zu-
ten Mikel Maiak eta Iker
Rojok eta 18 eta 12 ira-
baztea lortu zuten.

Finalak bukatu on-
dotik, sariak eman zi-
tzaizkien txapeldunei eta
azpitxapeldunei. Txa-
pelketa jokatu duten gu-
ziei oroigarri bana ere
eman zitzaien. 

Dagoeneko banaka-
ko txapelketa hasi da.

Bortzirietako eskuz binakako txapelketaren
finalak jokatu ziren Igantzin 
Zazpigarren edizio honetan 144 pilotarik hartu dute parte

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

144 pilotarik hartu dute parte eskuz binakako txapelketan. Horietako aunitz Igantzira hurbildu ziren sariak biltzera.

PILOTA

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Alebin A mailako finalistak. Ezker-eskuin, Andoni Lazkanotegi, Ander Erran-
donea, Iñigo Martinez eta, pilota astinduz, Beñat Mitxelena.
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g HAURRENTZAKO AISIALDIA

LESAKA
Abenduaren 30ean,
Kanpanolue haurrentzako
antzerki musikala, 
pilotalekuan, 17:00etan.
Otxogorrienea Guraso
Elkarteak antolatuta. 

AZPILKUETA
Abenduaren 26an,
haurrentzako tailerra,
16:00etatik 18:00etara. Izen
ematea, nork bere eskolan.

ELIZONDO
Abenduaren 27an,
haurrentzako tailerra,
16:00etatik 18:00etara. Izen
ematea, nork bere eskolan.

GARTZAIN
Urtarrilaren 2an,
haurrentzako tailerra,
16:00etatik 18:00etara. Izen
ematea, nork bere eskolan.

BERROETA
Urtarrilaren 3an,
haurrentzako tailerra,
16:00etatik 18:00etara. Izen
ematea, nork bere eskolan.

g ERAKUSKETAK

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

ELIZONDO
Abenduaren 5etik
urtarrilaren 5era, Meatze-
tatik Baztanera izeneko
erakusketa Arizkunenean.
Ana Mari Marin, Jose Mari
Apezetxea, Kepa Arizmendi,
Tomas Sobrino, Jose Mª
Rezola, Xabier Soubelet,
Begoña Durruti, Ismael
Fidalgo, Angel Aja et, Amalio
Garcia eta Marcelino Bañale-
sen lanak ikusgai. 
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TELEBISTAKO TXOKOA

Eguberrietako saio bereziak
eta urteko errepasoa
IKUSGAI TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

2007a ere badoa, eta horrekin ba-
tera TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ere ur-
teko balantzea egiteko tenorea ai-
legatu da. Hala bada, urtea behar
bezala agurtzeko, Aio 2007 saio
berezia eskainiko dute telebista-
ko lankideek abenduaren honda-
rreko egunean, 31n. Urte osoko
errepasoa eginen da gizarte, ki-
rol, politika eta kultur arloetan. Bai-
na Urtezahar eguna baino lehen,
izanen da zer ikusi gure telebis-
tan. Ortziral honetan, Eguberrien
bezperan, erreportaje bereziak es-
kainiko dira. Batetik, Rafael Ene-
terreaga lesakarrak Olentzeroren
inguruan idatzi duen liburua aur-
keztuko digute: Olentzeroren tra-

dizioa Lesaka eta Euskal Herriko
Eguberrietan. Egun berean, Ariz-
kungo Goierrenea museoan egi-
ten den mundu zabaleko ehundik
gorako jaiotzen erakusketako iru-
diak ere ikusgai izanen ditugu. Be-
rako Jesusen Bihotza ikastetxeko
ikasleek ere jaiotza islatzen dute
eta hori ere ikusgai izanen da. Hila-
ren 24an eskualdeko herrietan bar-
na Olentzerorekin batera herriko
karriketan ibiliko dira telebistako
lankideak, hala nola, Lesakan eta
Beran. Eta Eguberrietako menu
goxoa prestatu nahi duzula? Ba
lasai egon, horretarako saio bere-
zia prestatu baitu TTIPI-TTAPA TELE-
BISTAk hilaren 26ko Eltze Beroan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 25,00 € (+3,00)

Zerri gizena
0,885 € kiloa.   (+0,022)

Zerramak:
0,290€ Kg/bizirik. (+0,022)

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

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: 7,20/7,70
8-10 kilokoak: 5,50 /5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Azaroaren 23tik 30era bitarteko prezioak)

DISKAK
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Governors taldearen
musika estiloa rock in-
dartsu eta melodikoan
koka daiteke. Gorputz
haundiko abestiak dira,
espazioa azkar betetzen
duten horietakoak. Mu-
sika gihartsu eta zail-
dua. Taldea Fjord tal-
dearen errautsetatik sor-
tutako ekimena dela
erran daiteke. Juan San-
gre da proiektuaren bul-
tzatzailea eta gidaria eta
urte andana daramatza
musikaren mudnuan.
Hala, bere bi talderik
ezagun eta osapetsue-
nak —Ekon eta Fjord—
biak gailurrean ibilita-
koak dira. Talde arra-
satearraren Itxaron be-
harra ez da itxaropena
izeneko lan honek 11
kanta ditu guztira: Az-
ken dantza; Zikloa; Ezer
esan gabe; Galdutako
laztanak; Sugearen an-
tzera; Orainaldia; Des-
tinuaren eskutan; Itxa-
ron beharra ez da txro-
pena; 1981; Zure begi-
radetan eta Zorionaren
anai herrena. 

Itxaron beharra ez da
itxaropena

OIHUKA, 2007
GOVERNORS



Erosketak Eguberriak baino lehen
egitea aholkatu du Irachek
Kontsumitzaileak ohi baino %5 gehiago gastatzen du Gabonetan

Baztango ipuinak. Halaxe du
izena Xorroxin irratiak eta Din-
daia Fundazioak elkarlanean
argitaratu berri duten liburuak.
Izenburuak berak dioen be-
zala, Baztango ipuinak bildu
dira, 27 guztira. Irudiak ere sar-
tu dira zenbait istoriotan eta
ipuinak entzuteko aukera ere
badago, irakurketa are atse-
ginagoa eginez. Baztango so-
lasa anitza izaki, Baztango 15
herrietako jendeak irakurrita-
ko ipuinak ere bildu dira eta
doinu herrikoekin tartekatuz

emaitza bikaina lortu da. Ipuin
gehienak herri-tradiziotik hartu-
takoak dira, «gure inguruan
galbidean ditugun lanbide eta
bizimodu batzuen islak». Da-
goeneko salgai paratu dute
Baztango liburudenda eta pa-
perdendatan, 10 eurotan, ha-
la nola, Oskorri, Nafarpress,
Axular eta Fantxiken. Baztan-
go solasak eta istorioak hobe-
ki ezagutzeko aukera ezin ho-
bea izan liteke, eta mintzo eta
doinu ezberdinak entzuteko
aukera paregabea inondik ere.

LIBURUAK

Baztango ipuinak

DINDAIA, 2007
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g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Abenduaren 23an, Legatera
ateraldia, Baztango
Mendigoizaleak-ek
antolatuta.
Abenduaren 30ean,
Alkurruntera ateraldia
antolatu du Baztango
Mendigoizaleak.

g BERTSOAK

LESAKA
Abenduaren 21ean eta
22an, Bortzirietako Bertso
Eskolako taldekako
Txapelketa. 

g LEHIAKETAK

BAZTAN
Abenduan eta urtarrilean, 
II. Bertso eta paper eta ipuin
lehiaketa: 6-11 urte; 12-14
urte eta 15-17 urte. Lanak
aurkezteko epea: urtarrilaren
11n.
Abenduan eta urtarrilean,
gutun lehiaketa eta piropo
lehiaketa 18 urtetik
goitikoendako. Lanak
aurkezteko epea urtarrilaren
11 izanen da, Baztandarren
Biltzarraren egoitzako
postontzian. 

g FERIA

ELIZONDO
Abenduaren 22an, Baztan-
Bidasoako artisauen feria,
goizetik eguerdira bitarte,
Elizondoko Foruen Plazan.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Abenduaren 22an, Joxeina
Etxeberria Elizondoko Lur
dantzalekuan, 01:00etatik
aitzinera. Sarrera: 8 euro. 
Abenduaren 29an, Lur
DJotak, 01:00etatik aitzinera.
03:30 bitarte kontsumizio bat
dohainik. Sarrera: 8 euro.

JAKIN BEHARREKOAK

Eguberriak gain
gainean ditugu, eta
erosketak egiteko ga-
raian murgilduak gau-
de, eta kontsumitzai-
leek ohi baino %5
gehiago gastatuko du-
tezte Eguberrietan.
Nafarroako Estatisti-
ka Institutuaren ara-
bera, joan den urteko
Gabonetan familia na-
farren bataz bertzeko
gastua 900 euro in-
gurukoa izan zen. Ho-
rretaz jabeturik, Ira-
che Kontsumitzaileen
Elkarteak erosketak
aitzineratzeko ahol-
kua eman du, bertze-
ak bertze, prezioak
konparatzeko asti
gehiago izateko. 

Garai honetan, ohi-
koak izaten da es-
kaintzak jasotzea, eta
horrek dudarik gabe,
kontsumoa bultzatu
eta areagotu bertze-
rik ez du egiten. Ira-
chek norberaren gai-
tasunetik haratago
dauden gasturik ez
egiteko aholkatu du,

eta egun berezi haue-
taz behar bezala go-
zatzeko. 

AHOLKUAK
· Etxetik atera bai-

no lehen, erosi beha-
rreko gauzen zerren-
da egin. Erosketak
egiteko, ahal dela, jen-
de gehiegirik ez da-
goen ordutegia auke-
ratu.

· Haragia eta arrai-
naren prezioek goiti
egiten dute sasoi ho-

netan, baina aldez ai-
tzinetik erosiz gero,
eta behar bezala izoz-
tu kalitateta berdin
mantenduko dute. 

· Etxetresnak, in-
formatikako tresnak,
liburuak, jostailuak...
erosi aitzinetik denda
ezberdinetako pre-
zioak konparatu, zen-
baitetan aldea haun-
dia baita.

· Jostailuak eros-
terakoan, EE Euro-
pako Erkidegoaren zi-

gilua eraman behar
dute, araudia betetzen
duten seinale eta hau-
rraren adinarekin ego-
kiak direla adieraziz.

· 2x1eko eskain-
tzekin ez fidatu. Deus
egin aitzinetik kalku-
luak atera eta merkee-
na aukeratu. 

· Produktuen eti-
keta ongi irakurri, eta
iraungitze datari, osa-
gaiei eta argibideei ka-
su egin.

· Erreklamazio bat
egin behar izanez ge-
ro, faktura gorde.

· Produktuek gu-
ttienez bi urteko ber-
mea izan behar dute,
eta horretarako, eros-
keta agiria gordetzea
ezinbertzekoa da.

· Izoztutako pro-
duktuak erosterako-
an, baldintza onean
daudela ziurtatu. On-
tziratu gabe baldin ba-
dago, datuak ongi
azalduak egon be-
harko dute, eta zen-
bat dagoen glasatuta
adierazi.
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Iaz nafar bakoitzak bataz bertze 252,3 euro gas-
tatu zituen jostailu eta oparietan.

XORROXIN IRRATIA
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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.
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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

lekua eta garajea. Moblez-

tatua. Igogailuarekin. Prezio

interesgarria. %629 032752.

gai.%615 561458.

DONEZTEBE. 97m2ko pi-

sua bere bajerarekin salgai.

Berria. %655 573763.

ETXEBIZITZAK
109 Errentan eman
LESAKA. Pisu mobleztatua

errentan emateko. %943

643378.

LESAKA. 87m2ko pisua

errentan emateko. 4 logela

eta mobleztatua, moldatu be-

rria. %628 329762.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko lokal ko-

mertziala  salgai. Albistur 43.

%659 609678.

IRUN. Hiri erdian 70m2ko

ostatua saldu edo errentan

emateko. %636 858512.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LEITZA. Baserria salgai,

8.000m2ko lur eremuare-

kin.%647 816739.

SUNBILLA. Eraikitzen ari di-

ren etxebizitza salgai. 3 lo-

gela eta 2 bainugela.

%616170177.

ZUGARRAMURDI. Bi fami-

lientzako etxebizitza salgai,

bakoitza 170m2koa. 3 loge-

la, 2 bainugela, sukaldea,

egongela-jangela, itxitako

garajea. 600m2ko lorategia.

295.000 euro. %615 744433.

BAZTAN. Elizondo ondoan

beheko solairuan dagoen

118m2ko pisua salgai. Mo-

bleztatua eta sukalde monta-

tua. %670410556.

LESAKA. 110m2ko etxebi-

zitza salgai, Bittirian. Bista

onak eta prezio negoziaga-

rria. %670 319380/  607

769519/ 948 637347.

DONEZTEBE. 80m2ko bi-

garren eskuko pisua sal-

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.

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-

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



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

lan po s 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.

Emakumea edozein lane-

tan ariko litzateke. %628

814559.

BERA. Emakume batek

Beran lan eginen luke.

Umeekin eta etxeetan lan

4545
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egindakoa, esperientzia-

duna eta informeekin.

%654027179.

ELIZONDO. Elizondoko

emakume batek haurrak

edo adinekoak zaintzen lan

eginen luke, gauez ere

bai.%618391026.

Emakumea edozein lane-

tan ariko litzateke, eskola-

ko orduetan. %948 634260.

BERA.Emakume batek lan

eginen luke sukaldean la-

guntzen edo garbiketa la-

netan orokorrean. %638

276921/ 948 625791.

LANA
302 Eskaintzak
DONEZTEBE. Malerrekako

Jubilatuen Elkartearen os-

tatua martxan paratu nahi

da. Errenta ez da kobratuko

baina interesatuak bere gain

hartu beharko ditu gastuak.

Santa Luzia karrikan.  %676

636391/ 948 450387 (eguer-

dian eta 21:30etik aitzinera)

GORRITI. Jatetxe batean lan

egiteko neska bat behar da.

%948 504061.

OITZ. Posadan igande eta

jai egunetan lan egiteko zer-

bitzaria behar da.%948

451951.

BERA. Ibardinen mutil bat

behar da biltegian aritzeko.

Otsailetik aitzinera eta fran-

tses pixka bat dakiena.

%609480646.

DONEZTEBE. Bixen osta-

tuan zerbitzaria behar da la-

runbat gauetan aritzeko.

%948 450383.

DONEZTEBE. Ameztia hos-

tal-ostatuan lan egiteko nes-

ka bat behar da. Esperien-

tzia edukitzea eta euskaldu-

na izatea eskatuko da. Bal-

dintza onak. %948 450028.

LESAKA. Linddurrenborda

sagardotegian zerbitzari eus-

kalduna behar da astebu-

ruetan lan egiteko. %948

637212.

ETXALAR. Herriko Osta-

tuan fregaderan lan egiteko

pertsona behar da. Aste tar-

tean lanaldi erdia eta astebu-

ruetan osoa. %948  635450.

DONEZTEBE. Sukaldaria

behar da Titi ostatuan. Ha-

siera batean asteburuak li-

bre. %948  450271.

MOTORRA
501 Salerosketak
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.

LESAKA. Opel Kadett au-

toa salgai, NA-S. Egoera

onean  e ta  me rke .

%665741527.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
West Highland White Te-

rrier arrazako 2 zakurku-

me  a r  zu r i  sa l ga i .

%609083342.

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.

Beretta 300 eskopeta sal-

gai, 12/70 kalibrea, 2 ka-

noi: bat oilagorretarako (zi-

lindrikoa) eta bertzea uso-

etarako (policho). %618

934717.

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 5 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

Volkswagen Golf 1.9 TDI 110 CV,
Laguna Grand Tour Privilege 2.2
DCI, Citroen Saxo 1.9 D, Opel

Corsa, Renault Laguna 2.2 D, Espa-
ce Privilege 2.2 DCI, Clio Campus

1.5 DCI, Kangoo Combi 1.9 D.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,30€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

www.ttipi.net
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JOSEBA AGIRRE

lesakarrak 9
urte bete ditu
abenduaren
8an. Zorionak
eta muxu 
haundi bat
denon partetik,
berexiki Aneren
partetik.

Zubietako AIN-
HOAk 14 urte
bete ditu aben-
duaren 4an. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat la-
gun guztien
partetik. Segi
beti bezain
umoretsu!!

ENAUT SAN JUAN

TABERNA

aranztarrak 3
urte bete ditu
abenduaren
13an. Aunitz ur-
tez pottoko fa-
milia guztiaren
partetik.

EGOITZ GOÑI

OSKOTZ

aranztarrak
abenduaren
3an urtea bete
du. Muxuak
Arantzako eta
Oizko familien
partetik.

Zubietako GA-
RAZI SANTESTE-
BAN OTXANDORE-
NAk 4 urte bete
ditu abenduaren
16an. Aunitz ur-
tez familiaren
eta bereziki, Na-
roa, Uxue eta
Ikerren partetik.

EKIÑE GARAZO

GAMIO gazte-
luarrak aben-
duaren 31n 5
urte beteko di-
tu. Zorionak
attaren partetik.

AMAIA GARAZO eta EKIÑE GARAZOk
abenduaren 24an eta 31n 22 eta 5
urte beteko dituzte. Zorionak fami-
lia guztiaren partetik.

Sunbillako
OIERrek aben-
duaren 20an 4
urte beteko ditu
eta bere arreba
NAROA hilaren
1ean jaio da.
Zorionak eta
muxuak fami-
liaren partetik.

IBAI IRIBARREN

LARRETXEAk 12
urte beteko ditu
abenduaren
23an. Zorionak
“urroztarra”. Ba-
dakizu nor ga-
ren? Prestatu
berendua eta ja-
kinen duzu.

Berako SANDRA

ETXEGARAI

ALDABEk 6 urte
bete ditu aben-
duaren 6an.
Zorionak fami-
liaren partetik.
Aunitz urtez ru-
bia!

HAIZEA URKIOLA

beratarrak
abenduaren
27an 4 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak sorgintxo
Ion, aita eta
amaren parte-
tik.

Berako HAIZEA

URKIOLAk aben-
duaren 27an 4
urte beteko di-
tu. Zorionak eta
muxuak Lesa-
kako eta Bera-
ko familiaren
partetik.

Berako AROA

MARTIN ALDUN-
TZINek 6 urte
beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

Irungo UNAI

LOIARTE OTXAN-
DORENAk 10 ur-
te beteko ditu
abenduaren
18an. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

Elizondoko 
BEÑAT MORTA-
LENA LIBANOk 3
urte bete ditu
abenduaren
10ean. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat ama
eta aitaren par-
tetik.

AROA MARTIN

ALDUNTZIN bera-
tarrak 6 urte
beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
eta muxu asko
attuna, amona
eta osaba Iña-
kiren partetik.

OIER ORBEGOZO

ARZUAGAk 2 ur-
te bete ditu
abenduaren
12an. Zorionak
“bitxito” eta mu-
xu haundi bat
aitatxo eta
amatxoren par-
tetik.

DIEGO

BIURRARENA

ORTIZek
6 urte bete ditu
azaroaren
30ean. Zorio-
nak eta muxu
pila bat familia-
ren partetik.

Berako ETHANek abenduaren 5ean
7 urte bete ditu. Zorionak eta mu-
xuak atta, ama eta Kenairen parte-
tik.

Donamariako
NEKANE GRAZE-
NEAk 20 urte be-
te ditu azaroa-
ren 28an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.
Txanpainaren
esperoan gaude

EKAIN ZABALA

ORTIZ lesaka-
rrak abendua-
ren 7an 2 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
pila pila aitatxo
eta amatxoren
partetik.

JUAN MIGUEL

ERASOk aben-
duaren 15ean
urteak bete 
ditu. Aunitz ur-
tez gure talde-
ko liderrari.
Prestatu bizi-
kleta Pekinera
joateko!

Elizondoko 
EIDER

TELLETXEA GA-
LARREGIk aben-
duaren 16an 4
urte bete ditu.
Zorionak Xabier
eta Enekoren
partetik.

Barañaingo AMAIA eta AINHOAk 6
urte bete dituzte abenduaren 11n.
Zorionak txikitinak Oihana, Rober
eta Liliren partetik.

Zorionak gure
etxeko printze-
sari. IBINKA ER-
BITIk 4 urte be-
teko ditu aben-
duaren 19an.
Ongi pasa!

OSKITZ eta SUARRI MADARIAGA

OTEGI aranztarrek 2 urte beteko
dituzte abenduaren 29an. Zorio-
nak eta bi muxu bi sorginei amatxi
Margariren partetik. 

AITZIBER eta ANDONIk abenduaren
14an eta 31n 3 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta bi muxu haundi
familiakoen partetik pottoko pare
honi.

BATIXTA TELLE-
TXEA ELIZONDO

gure atatxi xa-
harrak 94 urte
bete ditu aben-
duaren 16an.
Aunitz urtez fa-
miliaren eta Orti
eta Lexuri birbi-
loben partetik.

Doneztebeko
ANE LARRETXEAk
7 urte beteko di-
tu abenduaren
28an. Zorionak
familiaren eta
bereziki atta,
ama eta Mikelen
partetik. Muxuak
gure printzesari.

ANDONI TELLE-
TXEA APEZTEGIA

beratarrak 3 ur-
te beteko ditu
abenduaren
31n. Zorionak
eta muxu bat
familiaren eta
berexiki Asie-
rren partetik.

Berako ANDONI, AITZIBER eta XABIk
3 urte beteko dituzte abenduaren
31n, 14an eta 28an. Zorionak eta
muxu haundi bana.

GARAZI SANTES-
TEBAN OTXANDO-
RENA zubieta-
rrak 4 urte bete
ditu abenduaren
16an. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

Elko-Nevadako
MICHELE IGOAk
abenduaren
26an 13 urte
beteko ditu. Zo-
rionak Lesaka-
ko familiaren
partetik.

AINARA PACHE-
CO SAN JULIAN

beratarrak
abenduaren
15ean 6 urte
bete ditu. Zorio-
nak Ane, atta
eta amaren
partetik.

Irungo NORA PALENZUELA INDABURU

eta Etxalarko LEIRE IRIBARREN IN-
DABURUk datorren abenduaren 21
eta 26an urtea eta 5 urte eginen
dituzte. Zorionak eta muxu haundi
bat familiaren eta berexiki Etxalar-
ko lehengusuen partetik.

XABIER

MARTIKORENA

SAHARREA bera-
tarrak 5 urte be-
teko ditu urtarri-
laren 11n. Zorio-
nak familiaren
eta berexiki Ma-
nex eta Joseba-
ren partetik.

Lesakako JAIONE

GOÑI MITXELENAk
5 urte beteko ditu
abenduaren
19an. Zorionak
eta milaka muxu
Arantzako fami-
liaren partetik.
Egun ona pasa
sorgintxo!

Berako NAIKEk
abenduaren
25ean urtea 
beteko du. 
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

MANEX saratarrak eta KOLDO lega-
sarrak abenduaren 1ean eta 31n
beteko dute urte bana. Zorionak bi-
kote Berako familiaren partetik.

ASIER JUANENEA

LABAIEN leitza-
rrak abendua-
ren 18an 6 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat 
politte!

EKHI eta EKIÑEk abenduaren 17an
eta 31n 5 urte beteko dituzte. Zo-
rionak “bitxos”!!
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MIKEL AROZENA

MITXEO alman-
doztarrak aben-
duaren 15ean 8
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren eta bere-
ziki Aimar eta
Oierren partetik.

AINTZIRAk aben-
duaren 26an 5
urte beteko ditu.
Zorionak amatxi,
atatxi, ama eta
attaren partetik.

Donamariako IBINKA ERBITI BALEZ-
TENAk abenduaren 19an 4 urte be-
teko ditu. Zorionak atta, ama, Xu-
ban eta Ugaitzen partetik. Lau
muxu haundi.

Zorionak Dona-
mariako IBINKA

ERBITI BALEZTE-
NAri. Abendua-
ren 19an 4 urte
beteko ditu. Au-
pa gure pittika!

Berako IVAN NUÑEZ PEREZek 3 urte
beteko ditu urtarrilaren 2an.
Zorionak eta ongi pasa atautxi-
amatxi eta osaba-izeben partetik.

GANIX eta ALAITZ

AGILAR berata-
rrek abenduaren
18an eta urtarri-
laren 7an 4 eta
13 urte beteko
dituzte. Zorio-
nak atta, ama
eta bereziki Ain-
hoaren partetik.

Elizondoko ENE-
KO DAGERRE

MARTIRENAk 3
urte bete ditu
abenduaren 8an.
Zorionak eta mu-
xu bat familiaren
eta bereziki, aita,
ama eta Josuren
partetik.

IVAN NUÑEZ PEREZ beratarrak 3
urte beteko ditu urtarrilaren 2an.
Zorionak eta muxu haundi bat
atta eta amaren partetik.

ROSI OLAZIREGIk
abenduaren
18an 42 urte
bete ditu. Sor-
gin bat zara!
?????? 
Zorionak eta
Urteberri On!

Igantziko IÑIGO eta JONE TXOPERE-
NA SALDIASi zorionak abenduaren
28an eta urtarrilaren 19an 2 urte
beteko dituztelako. 
“Gure bitxoak”!!!

MARKEL AGESTA HERNANDORENA

sunbildarrak urtea beteko du
abenduaren 19an. Zorionak pre-
zioso eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetk.

AMATXI MARI

JOXEk urteak
beteko ditu
abenduaren
24an. Argazkian
bai gazte! Muxu
haundi-haundiak
Orti eta Lexuri
biloben partetik.

Oizko Mª EUGE-
NIA MINDEGIAk
abenduaren
21ean urteak be-
teko ditu, baina
ez zaio nabari!
Zorionak familia-
ren eta bereziki
Andrea eta Mar-
koren partetik.

Oizko ANDREA eta MARKO SAN MI-
GUELek abenduaren 20an eta 28an
urteak beteko dituzte. Zorionak Oiz-
ko atautxi eta amtxi eta osaba-izeba-
ren partetik. Musu haundi bat bi po-
ttoloei.

www.ttipi.net
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