
Doneztebe eta Beti Gazteko
neskak aurrez aurre
Lesakako Beti Gazte eta Donez-
tebeko neska kadeteen arteko
lehen derbia jokatu zen azaroa-
ren 15ean Lesakan, eta etxeko-
ek 3-0eko garaipena lortu zuten.2008ko azaroaren 27a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

57Langile ebentualak 
kalean eta fijoak larri
Krisi ekonomikoak bete-betean
eragin du eskualdeko lantegien
produkzioan. Horren ondorioz,
EREak aurkeztu dira hainbat toki-
tan eta langabezia ere igo egin da.
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ARGAZKIA: G. PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Iazko urrian hasi zinen zuzendari lane-
tan. Nolako balantzea egiten duzu? 
Ona ez. 18 lagun baino ez gara eta ho-
ri jende gutxi da abesbatza baterako.
Gainera 18 horietan mutil gutxi daude
eta daudenak turnoka ari dira lanean
eta ezin dira entsegu guztietara etorri.
Askotan hitz egin dugu honi buruz eta
azkenean bukatzea erabaki dugu. Na-
farroako Mendialdeko Abesbatzen To-
paketa antolatzeko konpromisoa har-
tua genuen, baina larunbateko topaketa-
ren ondoren, segitzea ezinezkoa denez,
hor bukatuko da Asketaren ibilbidea.
Mutil falta da arazoa, beraz,... 
Duela hilabete batzuk mutilak hartu
nahian kanpaina egin genuen, baina al-
ferrik. Koro mistoa gara, eta sei sopra-
no, zazpi kontralto, tenore bat eta baxu
bat izateak ez du zentzurik. Oso gaizki
konpentsatua dago. Emakumezkoena
bakarrik izanen litzatekeen korua sortze-
ko proposamena ere aztertu genuen,
baina bozketa bidez ezezkoa atera zen.
Dauden neskek jarraitzekotan mutilekin
jarraitu nahi dute. Pena da abesbatza
desagertzea, asko txikitatik koru horre-
tan egon baikara, baina zaila da.

Leitzan bertze abesbatza bat dago,
Jeiki. Planteatu duzue elkartzea? 
Ez dugu hitz egin honi buruz baina iku-
siko da. Beste abesbatza mota bat da
Jeiki. Egia da gero eta gazte gehiago
ari dela sartzen baina gehienak helduak
dira. Errepertorioa ere bestelakoa da
eta seriotasun haundiagoa dute. Agian
Asketa desagertzean Jeikirekin abeste-
ra animatuko da baten bat.
Nolako errepertorioa duzue Asketan? 
Betidanik euskal folklorearekin aritu ga-
ra. Mezan parte hartzeko badugu sa-
kroen errepertorio txiki bat ere, baina
gainontzekoa, %90a, euskal folklorea.
Musika edo doinu aldetik zein ezau-
garri ditu Asketak? 
Gurea beti izan da abesbatza gaztea
eta gazteak izanda ahotsak argiak izan
dira. Hori izan da gure ezaugarria. 20-

28 urteen artekoak dira gehientsuenak.
Nolakoa izanen da larunbateko abes-
batzen topaketa? 
Zortzi abesbatza elkartuko gara  eta
bakoitzak bi abesti kantatuko ditu. Ho-
rrez gain, Leitzakoak izaki, Jeiki eta
Asketak elkarrekin beste bat abestu-
ko dugu. Bukaeran, abesbatza guztiak
elkarrekin bi obra kantatuko ditugu. Or-
du eta erdiko saioa izanen da gutxi go-
rabehera eta ondotik afaria eginen du-
gu eskolako jantokian. Guk Balaiokan-
tu brasildarra aukeratu dugu, eta Jei-
kirekin Erribera abestuko dugu.
Zerbait gehituko zenuke? 
Topaketari buruz, esan, afiziorik ez du-
tenentzat edo halako emanaldi bate-
an inoiz egon ez den batentzat, auke-
ra ona dela, estilo desberdinetako abes-
tiak entzuteko modua izanen baitu. Al-
de horretatik, leitzar guztiak eta kan-
pokoak gonbidatuak daude. Bestalde,
Asketa desagertzera doanez, herrita-
rrei eta urte guzti hauetan lagundu di-
guten guztiei eskerrak eman nahi diz-
kiegu. Pena haundiz uzten dugu, eta
agian ez da betirako izanen, baina
oraingoz atea itxi beharra dago, ezi-
nezkoa delako.

• Nafarroako Mendialdeko
Abesbatzen Topaketa Leitzan
eginen da aurten, larunbatean,
azaroak 29, San Migel parrokian.
Zortzi abesbatza elkartuko dira.

• Aurtengo jaialdia antolatzeaz
Asketa abesbatza arduratu da
eta topaketaren xehetasun
gehiago eman dizkigu Asketako
zuzendaria den Ainhoa Rodak. 

• Urtebete darama Rodak
zuzendari lanetan, eta balorazio
bat eskatuta, berri tristea eman
digu: larunbatekoa izanen da
Asketaren azken kontzertua.
Desagertu eginen da.

«18 lagun baino ez gara eta hori

gutxi da abesbatza baterako.

Gainera mutil gutxi daude.

Askotan hitz egin dugu honi buruz

eta azkenean bukatzea 

erabaki dugu»

«Larunbateko koruen topaketarekin
bukatuko da Asketaren ibilbidea»
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Ainara RODA Leitzako Asketa abesbatzako zuzendaria
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ARTXIBOKO ARGAZKIA

Krisi ekonomikoak lanik gabe utzi ditu lantegiak eta horren ondorioz, langileak kanporatzeari ekin diote enpresek.

Gurutze PIKABEA
Langabeziak %13 egin zuen goiti

irailetik urrira Doneztebeko Enplegu Bu-
legoan. Horren gibelean, bertzeak ber-
tze, eskualdeko lantegi aunitzek langi-
le ebentualak kalera bota izana dago.
Horrez gain, Enplegua Erregulatzeko
Espedientea ere aurkeztu dute lantegi
batek baino gehiagok denboraldi jaki-
nerako. Batzuei zuzenean eragin die
krisi ekonomikoak; bertzeak, berriz, le-
hendik ere kili-kolo zebiltzan eta orain-
go krisi hau gehigarri bat baino ez da.

Condesa (Zalain Zoko, Lesaka)

Bortzgarren erreleboa
kendu nahi du enpresak

2007an Arabako Tubos Reunidos
eta Condesa enpresak bat egin zuten,
eta ia 25 milioi euroko irabaziak izan
dituzte. Halere, aurten, uda aitzinetik
Enplegua Erregulatzeko Espedientea
atera zuen mahai gainera Zalain Zo-

AEBek errausin egiten duenean mundu osoa gaixotzen dela dio
erranera zahar batek. Bada, ekonomiaren azken joerei erreparatuz,
hala dirudi. AEBetan 2007an hasitako finantza krisia mundu osora
hedatu da, eta ekonomiako bertze alorretara ere zabaldu da dagoe-
neko. Hedabideetan ez dugu bertzerik: krisia goian eta krisia behean.
Eta horrek ondorioak utzi ditu: lana eta produkzioak beheiti, sal-
mentak jaitsi, lantegiak itxi, greba mugagabeak, Enplegua Erregula-
tzeko Espedienteak (ERE), langileak kanpora, langabeziak goiti... Krisi
ekonomikoa omen dago guztiaren gibelean. Urrutiko arazoa bailitzan
ikusten genuen, baina ez, ailegatu da gurera ere. Egoera ez da xa-
murra eta adituen arabera, oraindik okerrena etortzear dago. Gaia
hurbilagotik ikusteko, eskualdeko ekonomiaren motore indartsuenak
diren lantegien egoera aztertu dugu tarte honetan. Gehienak
kolokan daude, eta batzuk krisi ekonomiko sonatu honen aitzinetik
ere hala honela zebiltzan arren, oraingo krisiak guztiei eragin die,
lehendik gaizki eta ongi zebiltzanei. Eskualdeko lantegi haundienetaz
aritu zaizkigu LAB, ELA eta UGT sindikatuetako ordezkariak.

Produkzioaren beherakadak %13 hazi
du langabezia gure inguruan
DONEZTEBEKO ENPLEGU BULEGOAN 670 ZEUDEN LAN ESKE URRIAN
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koko zuzendaritzak. «Basakeria bat izan
zen. Hainbertzeko irabaziak izan eta ge-
ro EREa aurkeztea», dio LAB sindikatu-
ko Julen Mitxeltorenak. Irailean, ordea,
alde batera utzi zuen EREa. Eta bertze
proposamen bat du orain eskuartean
zuzendaritzak: bortzgarren erreleboa
kentzearena. Tutu kalibratua eta bere-
zia egiten den sekzioetan bortzgarren
erreleboa kendu nahi du eta horrek 18
langileren murrizketa ekarriko luke.

Enplegua Erregulatzeko Espedien-
tea alde batera utzita, orain langile mul-
tzo baten lan erregimena da eztabai-
datzen ari direna. Halere, EREa buruan
dutela daude sindikatuak. UGTko Patxi
Altxuren hitzetan, «Nahiz eta oraingoz
espedientea erretiratu, luze gabe ber-
tze zerbaiten berri izanen dugu». LAB-
ek arriskua «beti» egonen dela uste du:
«gure aldetik borrokatzen segituko du-
gu Zalainek gehiago sufri ez dezan».

Arcelor-Mittal (Lesaka - Legasa)

Produkzioa %33ra jaitsiko
dela aurreikusi dute 

Arcelor-Mittalen, Condesan aspaldi
egin zuten bezala, ebentual guztiak ka-
leratu zituzten uda aitzinetik, eskaerak
%35era jaitsi baitira. LABeko Koldo Saen-
zek azaldu digunez, «baliteke %25era
ere jaistea». Makinak geldirik daude, eta
makinak geldirik egonean, jendea sobe-
ran dago. «Langile finkoak ere lanik ga-
be gaude, eta horrek edozer gauza ekar
lezake», dio UGTk. Dena den, Arcello-
rrek eskuartean duen egitasmo nagu-
sia Bidasoa Plana da eta horrekin itxa-
ropentsu daude sindikatuak, inbertsio
berriak ekartzen ahal dituelako. 35 mi-
lioi euroko inbertsioa izanen duen plan
industrial horren arabera, 2011rako Le-
gasako Arcelor lantegia itxi eginen da
eta produkzioa Lesakara eramanen da.
Lesakan, lerro konbinatua deritzona pa-
ratuko dute: pintatu edota galbanizatzen
duen makineria. Saneatzeko lerroa eta
aplakadora mistoa ere paratuko dira.
Teknologia berri horiekin langileak so-
beran geldituko dira: 59 urterekin ema-
nen diote erretiroa langileei eta gaine-
rakoak «%79 inguru kobratuko dute»,
dio Patxik. Inbertsioak 100 langileri era-

ginen die. «Gaur egun, Lesakan eta Le-
gasan 830 langile inguru gaude eta Bi-
dasoa Planarekin 650 bat geldituko ga-
ra», azaldu digu UGTk. Baina gainera-
tu digunez, «murrizketa justifikatua eta
bermatua da». 

Bai Arcelorren, bai Condesan, eraba-
kiak kanpoan hartzen direla kritikatu du
ELAko Jose Mari Arribillagak: «kanpo-
ko erabakien menpe bizi dira, Madril edo
Bruselan erabakitzen dute eta hemen
gertatzen dena ez zaie axola, ez dute
ikusten langileria nola gelditzen den».

Funvera (Bera)

58 egunez langileak
etxera bidali ditu enpresak

Krisia ailegatu arte, produkzioan be-
te-betean asmatu duen lantegietako bat
da Funvera. Baina krisiarekin erabat al-
datu zaio panorama. Enplegua Erregu-
latzeko Espedientea azaroaren 18an
aurkeztu zuen Nafarroako Gobernuan
eta horren ondorioz, 58 egunez langile
gehienak paroa kobratzera kalera joan
beharko dute. «Enpresak dio zer nola-
ko etorkizuna izanen duen pentsatze-
ko zazpi-zortzi hilabete behar dituela,
eta sindikatuok proba denbora guttia-
gorekin egiteko eskatzen dugu», azal-
du digu ELAk. LABeko Saenzek, ordea,
EREa onartu izana lantegian gehien-
goa duen ELAri leporatu dio: «ELA sin-
dikatua akordio batera iritsi da baldin-
tza konkretu batzuen truke. LABek ez
du sinatu, bertzelako irtenbideak ba-
daudela uste dugulako». Gisa berean,
azken bi urteotako irabaziak ekarri ditu
gogora LABek: «azken bi urteotan sei
milioi euroko irabaziak izan ditu. 2008ko
lehen sei hilabeteetan ere hagitz ongi
egin zuen lana, eta orain bat-batean
ERE martxan jarri behar dutela erran
dute, Alemaniako bezero batek huts egin
duelako. Enpresaren kudeaketa txarra
ez dute langileek ordaindu behar». 

58 egun horien ondotik gertatuko de-
naren beldur da LAB. «Orain lan-kon-
tratuen etenaldiarekin aurkeztu dute
EREa, baina gerta liteke, epea bukatu-
ta kontratua behin betiko etetea».

ELA, bere aldetik, EREen inguruan
mintzatu zaigu eta momentuko eraba-

kia presaka hartzea leporatu die enpre-
sei: «Urte aunitzetan zakua ederki be-
te dute enpresek eta zerbait banatzen
ahal dute. Berehala erregulazioa? Gu-
ttienez itxaron!». LABek, berriz, EREa
aurkeztu orduko enpresaren kontra egin
behar dela nabarmendu du, langileen-
tzat «kaltegarria» delako.

Savera (Bera)

Langile ebentualak
soberan gelditu dira

Eraikuntzaren krisiak Savera jo du.
Estatu espainiarrean eraikuntzaren sek-
toreak beherakada izan du, eta Savera
lantegiaren produkzioak ere beheiti egin
du. Langile ebentualak soberan gelditu
dira, baina ELAk adierazi digunez, «ERE-
en konturik ez dago oraingoz».

Manufacturas Alco (Bera)

Abenduaren 10era arte
enplegu-etenarekin

Gorabeherak lehendik somatu ziren
Manufacturas Alco lantegian. Irailaren
3an zuzendaritzak Enplegua Erregulatze-
ko Espedientea aurkeztu zuen. Urria-
ren 6an, berriz, negoziazioen ondotik,
neurri hauek erabaki ziren: batetik, langi-
leen soldatak %25 jautsi dira; bigarre-
nik, zazpi langilek aurre-erretiroa hartu
zuten; azkenik, 38-40 langilek aldi bate-
rako enplegu-etena izatea adostu zen.
Hala, langile horiek abenduaren 10era
arte enplegu-etenarekin segituko dute.
Lanik gabe daudenean, lanean baleu-
de bezala kobratuko dute, horretarako
gehigarria enpresak ordainduko baitie.

Sarripapel-Torraspapel (Leitza)

Enpresako bertze lantegiak
itxita, baina Leitzakoa salbu

Sarriopapel edo Torraspapel lantegia-
ren talde bereko bi lantegi itxi egin di-
tuzte –Zornotza (Bizkaia) eta Algecira-
sekoa (Espainia)–, baina antza, Leitza-
koa libre gelditu da. Papergintzaren kri-
siak eta egungo egoera ekonomikoak
eragin omen dituzte itxierak, baina Lei-
tzan orain arte adina ekoizten segituko
dutela adierazi du lantegia Kataluniatik
kudeatzen duen CVC kapital taldeak.

“Urteetan zakua ederki
bete dute enpresek; orain
banatzen ahal dute, ez?
Berehala erregulazioa?
Guttienez itxaron!”

J.M. ARRIBILLAGA, ELA

“Egoera hobetu bitartean
arrasto aunitz geldituko
dira bidean, eta
zenbaitzuri kostako zaie
gainditzea”

Patxi ALTXU, UGT

“EREa aurkezten duten
momentuan enpresaren
kontra egin behar da
langileentzat kaltegarria
delako”

Koldo SAENZ, LAB
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Mediku zerbitzuen
murrizketa 
salatzeko

Komunikabideen bi-
dez jakin dugu Osasun
Departamentuak Bazta-
nen dauden bi Arreta
Iraunkorreko Zentroeta-
ko bat itxi nahi duela, Oro-
nozkoa, hain zuzen. Ho-
rren aitzinean, Baztango
zinpeko alkateok, Batzar
Nagusia eta Baztango
Udalaren erabateko ba-
besarekin, erabaki dugu
neurri horrek sortzen di-
gun kezka azaltzea eta
Osasun Departamentuari
eskatzea bere postura
birplantea dezan.

Neurri hau aitzinera
ateratzen bada, mediku
bakar batek eta erizain
batek Baztan Balleko la-
rrialdi guztien ardura har-
tu beharko dute.

Gure ustez, osasuna
arras gai garrantzitsua da
eta bertan ez dira balia-
bideak murriztu behar.
Kontuan hartu behar da
Baztan Nafarroako uda-
lerri haundiena dela eta
bere mugen artean 375
kilometro koadro biltzen
dituela. Horretaz gaine-
ra, populazioa sakaba-
natua dago 15 herri eta
hainbat eta hainbat ba-
serriren artean. Aunitze-
tan mediku eta erizainek
distantzia haundiak egin
behar izaten dituzte eta
gainera, sarritan, bideak
ez daude asfaltaturik eta
kilometro anitz egin be-
har izaten dituzten bide
zakarretan. 

Honengatik guziaga-
tik, Nafarroako Gober-
nuko Osasunbideko kon-
tseilariari eskatzen dio-
gu aipatu Arreta Iraun-
korreko Zentroa ez ixtea.

Baztango
zinpeko alkateak

N-121A errepidea
N-121A errepidearen

inguruan eraiki den kon-
tsentsu politiko, mediati-
ko eta neurri batean so-
zialak jende aunitzen kez-
ka isilarazi badu ere, ez
du desagertarazi. Bal-
dintza hauetan, errepide
berri hau, egiten ari dire-
na errepide berria baita,
kritikatzea ez da batere
xamurra; baina egiten ari
direnaren aitzinean isilik
egotea, makurragoa li-
tzateke.

Hasteko, errepide be-
rri hau egiteko tenorean,
bide honetan izandako
istripu eta heriotz sami-
nak aipatu izan dira, hau
da, errepideak zuen arris-
ku handia. Samintasun
horrekin denok bat egi-
ten dugu, bistan denez;
baina ageriko arrisku
hauek ttipitzeko bertze
aukerak egon bazeuden:
eskualdea helburu ez
duen zama garraioaren
pausua debekatu, garraio
publiko kolektiboaren bul-
katzea (egun dagoena
irrigarria da), ildo horre-
tan, errepide berria egi-
teko halako diruketa era-
biltzeko prest badaude
zergatik ez Tren Txikito
berriz martxan paratze-
ko? Eta horrekin guztia-
rekin, punturik beltzene-
tan moldaketak egin, eta
dudarik gabe, mugitzeko
beharra murriztu. 

Gauzak horrela, erre-
pide berri honi buruz so-
lastatzerakoan, beha-
rrezkoa da  nazioarteko
zama garraioari buruz eta
horregatik, nazioarteko
lanaren antolaketa be-
rriari buruz aritzea. Tes-
tuinguru horretan, ekoiz-
pen kostuak murriztu eta
irabaziak handitzeko,
ekoizpen prozesuaren
zatiketa eta  zama ga-
rraioaren handitzea ger-
tatzen da; eta hau ez da
nolanahiko kontua, ka-

mioien joan-etorria N-
121A errepideko arris-
kuaren iturburuarekin lo-
tzen baita. Bertzetik, ka-
pitalismoaren birmolda-
ketaren baitan, metro-
polizazio prozesua he-
datzen ari da, eta horre-
kin, menpekotasun ha-
rremanean oinarrituriko
lurraldearen integrazio
funtzionala eta espezia-
lizazioa. Hala bada, hiri
lauso horrek gero eta ere-
mu handiagoa eraginpe-
an hartzen du. Horrela,
errepide berri honekin,
Donostialdea-Bidasoa hi-
riguneak, km2ko 1.000
biztanletik goiti duenak
eta alde guztietatik gai-
nezka egin hurren dabi-
lenak (plataforma logis-
tikoak, superportua, AHT,
saihesbideak…) esku-
eskura izanen du Baz-
tan-Bidasoa eskualdea,
horrek ekarriko duen ko-
lonizazio urbanistikoare-
kin, eta gisa guztietako
ondorio sozialekin. Nahiz
eta gaurgero, badiren
etorkizuneko egoera ho-
ri irrikaz, eskuak igurtziz
begiratzen dutenak, ne-
gozio berriak egiteko de-
siotan.

Baldintza hauetan,
eragile desberdinek erre-
pide berriari eman dioten
bedeinkazioa aski argi-
garria da. Aldi berean,
bazter guztien xehakun-
tza dakarren erokeri ka-
pitalista garapenkeriazale
hau gaitzesten dugunon
utzikeri eta ezintasuna .

Bederen ez dezatela
erran denen ongi-ikusia-
rekin egin zutenik.

Joseba Otondo 
J. I. Etxamendi 
Garbiñe Elizegi 

Mikel Ortega 
Urki Lizarribar 

BAZTAN

Eskualdeko
topaketa aurten
Saran!

Topaketa hau ez da
besta soila. Gazte egu-
nak normalean jendeak
besta on bat botatzeko
eguna bezala hartzen di-
tu, baina jakin behar da
haratago doala egun ho-
nen funtsa.

Duela hiru urte Baz-
tan-Bidasoako herrien ar-
tean behar bat sortu zen.
Bertako jendearen arte-
an harreman sendo bat
eratzekoa. Hantxe hasi
ginen ba, herriak batera
lanean. Guttinaka gutti-
naka herri gehiago bil-
tzen joan gara dinamika
honen ingurun, hala no-
la, Sara, Arantza, Azkai-
ne, Donibane Lohizune,
Bera, Donamaria, Lesa-
ka… (Barkatu norbait
ahantzi bazaigu). 

Baina herriak batze-
arekin batera, gure hel-
buruak haratago iritsi di-
ra oraingoan. Euskal He-
rriak bertze helburu ga-
rrantzitsuago bat eska-
tzen baitzigun. Mugak
haustearena, hain zuzen,
bi estatu arrotzek inpo-
satutako mugak. Euskal
Herria bat eta bakarra
baita. Beraz gazte egun
honekin inposatutako
muga horiek haustera
gonbidatzen dugu hur-
biltzen den oro. Euskal
herritar izan ala ez. Hori
baita gure izatea.

Elkartasuna bultzatu-
ko duen egun bat izanen
da, harreman hori era na-
tural batean, besta giro-
an, joera sexista eta ho-
mofoborik gabe igaroko
dena. Kriston giroan.

Beraz, gonbidatzen
zaituztegu giro apartan
mugak haustera, giro ele-
gantean. Zapaldu nahi
gaituztenei erakusteko
oraindik bertan jarraitzen
dugula tinko!

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

iritziairitzia
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Animatu eta parte har-
tu!! Besta giro naturalean
gure herria eraiki deza-
gun!

Eta bukatzeko gogoan
hartzeko esaldi bat: «Eus-
kaldunak aunitzetan ur tan-
ta bat gara eta harriaren
kontra ezin dugu deus ere
egin. Baina denok elkar-
tzen bagara eta mugak
hausten baditugu, harriak
higatu eta desegin ere egin
ditzakegu».

Eskualdeko Gaztetxe
eta Gazte Asanbladak

“Cristo Rey, Moruk
kanpora, Burkak
feministentzat,
Navarra Cristiano”

Ez dakit jakingo du-
zuen ala ez, baina Do-
nezteben gertatutako be-
rri baten salaketa idatzi
beharra sentitzen nuen.

Azaroaren 9tik 10era
eta 10etik 11era Donez-
teben pintada batzuk azal-
du ziren, margoketa ho-
rietan esaldi hauek ager-

tzen ziren: «Cristo Rey,
Moruk kanpora Burkak fe-
ministentzat, Navarra Ca-
tolica eta abar...».

Bidelagun elkarteak
islamari buruzko erakus-
keta bat ipini zuen herrian.
Margoketa hauek era-
kusketaren  kanpo alde-
an agertu ziren. Zergatik?
Nola egon liteke XXI.men-
dean horrelako pentsa-
menduak dituen jendea?
Argi dago egunetik egu-
nera horrelako kasu gehia-
go agertzen direla eta nor-
maltasunez hitz egiten da.
Noiz arte jasan  behar du-
gu sistema patriarkal eta
xenofobo hau? Nire us-
tez gaztetatik heziketan
dago gakoa: etxean, ikas-
tolan nahiz institutuan.

Ni Doneztebeko gaz-
te bat naiz eta sekula ez
dut horrelako jarrera fa-
xista eta matxista bat iku-
si nere inguruan baina de-
nak badakigu horrelako
analfabeto asko dagoela
herri guztietan eta kasu
honetan Donezteben egin
du bere hazaña pertso-
nala. Bejondeizula mise-
rablea ez nuke nahi zure
inguruan bizi, ez eta zure
laguna izan ere. 

Politikari buruz ere age-
rian dago ez duela ideia
askorik eta fasxisten mo-
notonian jaioa dela, de-
nak badakigu Donezte-
ben españolito asko da-
goela.

Asko sufritu dugu eta
sufritzen hari gara Eus-
kal Herrian, nahikoa da
gure herria erasotzeaz.
Lau katu zarete eta ira-
baziko dugu. Integrazioa-
ren alde, parekotasuna-
ren alde eta gure herria-
ren alde borrokatuko du-
gu!

Doneztebeko 
gazte bat

Zahar-etxeen
inguruan hitz bi

Zahar-etxea hitza adi-
tzen dugunean hainbat
gauza etortzen zaizkigu
burura, hainbat ideia, iru-
di eta sarritan topikoak
ere ez dira falta gure bu-
ruan leku hauetaz solas
egiten dugunean. Buru-
ra etortzen zaigun irudia
aiton-amon batzuk baka-

rrik eta asperturik beraien
gauzetan pentsatzen
inork kasurik egiten ez
dion bitartean izaten da.

Ideia hori zoritxarrez
oso zabalduta dago eta
horregatik daukagu hain-
bertze erreparo gure se-
nidereen bat bertan uz-
tea suertatzen bada. Bai-
na nola utziko dugu han
bakarrik? Ongi egonen
ote da? Ongi zaindurik?
Behar duen guztia iza-
nen du?

Zoritxarrez ez dugu
aintzat hartzen bertako
langileek egiten duten la-
na, lan gogorra, aunitze-
tan gaizki ordaindua, bai-
na esker onekoa. Berta-
ko langileek lana gogotik
egiten dute agureei be-
har duten guztia eskaini
eta zerbitzurik onena
emateko. Gure senideak
ezin hobeto zainduak
daude zentru hauetan,
bertara dedikatzen diren
espezialistak izaki, mo-
mentu oro badakite zer
egin eta nola zaindu per-
tsona hauek.

Betirako kendu beha-
ko genituzke gure buru-
tik zentru hauei buruz di-
tugun aurriritziak, leku

egokiak baitira gure se-
nideak uzteko. Ez dugu
benetan baloratzen pro-
fesional hauen lana eta
pertsona hauek agureen-
gatik egiten duten guztia.
Pertsona hauek beraien
senideak balira bezala
zaintzen dituzte agureak
beharrezkoa duten mai-
tasuna eta zaintza pro-
fesionala eskainiz.

Ezin ahantzi bukatze-
ko zaintza medikuaz ha-
ratago eskaintzen duten
kalitatezko zerbitzua, ai-
sialdi programa, aktibita-
te eta bertze hainbat gau-
za jartzen dituztelarik za-
harren eskuetan hauen
estantzia ahalik eta go-
xoena izan dadin. Oro har
erran daiteke pertsona
hauek lekurik egokiene-
tan daudela, eta jaso be-
har duten zainketarik ho-
berena jasotzen dutela.
Beraz, beharrezkoa da
behingoagatik gure gi-
zartean zentru hauek ba-
loratzea eta batipat ber-
tako langileak baloratzea. 

Koldo Saenz 
LAB sindikatua
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Guztira 14.864.644

euroko dirulaguntza
onartu du Nafarroako Go-
bernuko Berrikuntza, En-
presa eta Enplegu De-
partamentuak Nafarroa-
ko 42 enpresek eginda-
ko inbertsioak subentzio-
natzeko. Kopuru horre-
tatik 786.966,58 euro in-
guruko enpresentzako
izanen da: Savera, Ver-
kol eta Ubela lantegien-
tzat eta Alkaiaga indus-
trialdean dagoen Men-
daur karrozeriak enpre-
sarentzat. Produkzioa
modernizatu, sendotu eta
dibertsifikatzeko egin di-
tuzten inbertsioak su-
bentzionatzeko onartu di-
tu Gobernuak laguntzak.

Mendaur karrozeriak-
ek 364.423,54 euro jaso-
ko ditu 1.401.629 euro-
ko inbertsioari aitzin egite-
ko; Savera enpresak
188.399,40 euro hartu-
ko ditu 3.139.990 euro-
ko inbertsio bat tarteko;
Verkolek 220.000 euro-
ko laguntza izanen du,
2.000.000 euroko aurre-
kontua duen inbertsio ba-
tentzat; Ubela lantegiak
14.143,64 euro hartuko
ditu, 94.290,95 euroko
inbertsioa dela-eta.

Droga
mendekotasunaz
Drogen mendekotasu-

nari buruzko jardunaldia
antolatu dute Udalak eta
Askagintzak larunbat ho-
netarako. 10:00etan ha-
siko da eta 13:00ak bi-
tarte, droga mendekota-
sunen fenomenoari bu-
ruz ariko dira. Bertzeak
bertze, Hilario Garrudo
psikologo klinikoak hi-
tzaldia eskainiko du eta
horrez gain, Bera Herri
Planaren berri ere ema-
nen du Askagintzak.

INFORMAZIO PUNTUA

Bertzalde, sexualita-
te eta drogen kontsumo
eta erabilera dela-eta,
gazteak ahalik eta infor-
matuen egoteko infor-
mazio puntua zabaldu
dute Askagintzak eta
Udalak Herriko Etxean.
Ortziralero zabalik dago
bulegoa, 17:00etatik
20:00etara.  Helbide ho-
netara idatziz ere harre-
manetan jar daiteke: dro-

gaklarrugorrian@aska-
gintza.com. Hiru helbu-
ru nagusi ditu informazio
puntu honek: batetik, dro-
gen eta sexualitateen in-
guruan ezagupena es-
kaini nahi da; bertzetik,
osasun heziketarako es-
trategia ezberdinak ga-
ratu nahi dira, beti ere,
osasuna sustatu eta pre-
bentzioa landuz; azke-
nik, aholkularitza eskai-
ni nahi da, konfidentzial-

tasuna eta laguntza ema-
nez.

Azpiegitura
lanak egiten

Duela bi aldizkari, ne-
kazaritzako azpiegiture-
tan lanak eginen zirela
iragarri genuen. Bada,
hasi dira. Sasoi Eska-
bazioak enpresa da la-
nean ari dena, eta ber-
tzeak bertze, Xantelerre-
ka eta Suspelako bidee-
tan zoladura-obrak egi-
nen ditu; horrez gain, Za-
laingo ur depositura do-
an bidea ere konpondu-
ko du. Larun aldera do-
an pistan ere moldaketa
batzuk eginen ditu, eta
Kaule eta Garaitarreta
auzoetarako sarbidee-
tan ere hainbat lan egi-
nen ditu. Lan hauen au-
rrekontua 202.561,82 eu-
rokoa da eta Nafarroako
Gobernuak 121.537,82
euroko dirulaguntza
emanen du. Aurten
60.768,55 euro emanen
ditu eta gainerakoa hel-
du den urtean.

Ipuin kontalaria
ortziralean

Estitxu Mentaberri
ipuin kontalaria Liburu-
tegian izanen da ortzira-
lean, hilak 28. 5-8 urte
bitarteko neska-mutiko-
entzako saioa eskainiko
du 18:00etatik aitzinera.

Ia 790.000 euroko dirulaguntza jaso dute
Bera eta Lesakako lau lantegik
Egindako inbertsioak subentzionatzeko eman die laguntza Nafarroako Gobernuak

BERA

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Endarlatsako zubi berriaren arkua osatu dute
Endarlatsako zubi berriaren bi arku erdiak elkartu zituzten hilaren 18an. Zu-
bi berriak ikusmin handia sortu zuen, errekan pilarerik ez duelakoz izanen.
Edonola ere, oraindik aunitz falta da zubi berritik ibilgailuak pasatu ahal iza-
teko. Horretarako bete behar diren bederatzi fasetatik laugarrena bertzerik
ez baita izan bi arkuak elkartzea. Lan hau egitea Gipuzkoako Diputazioari
dagokio, nahiz eta Nafarroako Gobernuak erdia, 9,8 milioi euro, ordainduko
dituen. Ekitaldiaren garrantzia sinbolikoa nabarmenduz, Miguel Sanz Nafarroa-
ko Gobernuko presidentea eta Juan Jose Ibarretxe Euskal Autonomia Er-
kidegoko lehendakaria hurbildu ziren Endarlatsara, Gipuzkoako Diputazioko,
Nafarroako Gobernuko eta inguruko herrietako udal ordezkariekin batera. 
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Aitor AROTZENA
Azkeneko urteetan

Kultur Egunak antolatu
ditu garai honetan. Eus-
kara Batzordeak Aur-
ten, urrats bat aitzinera
egin eta Euskaraz Bai
ospakizuna antolatu du
aste hondar osorako.
Kontseiluak 10 urte be-
te dituela-eta erakus-
keta ibiltaria ekarriko da
Beti Gazte elkartera, la-
runbat eta igandean

11:00etatik 13:00etara
eta 18:00etatik 22:00e-
tara.

Ekitaldi gehienak
igandean izanen dira.
9:00etan bideo rallya-
ren aurkezpena eginen
da frontoian. 10:00etan
ilar prestaketa eginen
da Plaza Zaharrean edo,
euria eginen balu, fron-
toian. Eguerdian, etxe-
en izenak euskaraz pa-
ratuko dira eta euska-

raren erabilera bultza-
tzeko kanpainaren aur-
kezpena eginen da Pla-
za Zaharrean. 14:00-
etan ilar-jatea eginen da

frontoian. Bazkalondoa
girotzeko, Piano bat ber-
tsotan kantaldia izanen
da frontoian bertan. Egi-
tarauarekin akautzeko,

19:00etan bideo rallyko
lanen emanaldia eta sa-
ri banaketa eginen da
Herriko Etxeko arkupee-
tan.

Lesakan Euskaraz Bai
ospakizuna eginen da
igande honetan
Asteburu osoan Kontseiluaren 10.
urteurreneko erakusketa ibiltaria
ikusgai izanen da Beti Gazten

UTZITAKO ARGAZKIA

Tantirumairuko ikasleak Oteizaren mendeurrenean
Jorge Oteizaren jaiotzaren mendeurrena gogoratzeko Tantirumairu ikasto-
lako ikasleek Alzuzako museoa bisitatu ez ezik, artistaren teknika ezberdi-
nak erabiliz zenbait «artelan» egin dituzte. Horietako batzuk, Alzuzako Mu-
seoan Eguberrietan jarriko den erakusketan ikusgai izanen dira.

LESAKA

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

85 urtekoei omenaldia
85 urte bete dituzten Urrezko Adina elkarteko lesakarrak omendu zituzten
azaroaren 7an. Zehazki, hiru ziren omenaldia jaso behar zutenak: Juliana
Etxeberria Telletxea, Santiago Telletxea Telletxea eta Joxe Mari Iratzoki Te-
lletxea. Dena den, soilik Elordiko Santiago Telletxea hurbildu zen omenal-
dira. Argazkian, meza ondotik ageri da Elordikoa, emaztea, hiru alaba, errai-
na eta biloba bat ondoan dituela. Gero, Etxalarko Bentan bazkaldu zuten.

Mugikortasun Planak
aitzinera segitzen du 
Bizikleta erabiltzea bultzatu nahi da 

A.A.
2005ean hasitako

Mugikortasunaren Pla-
narekin segituz, hainbat
proiektu martxan ditu
Udalak. Gidariek eta oi-
nezkoek somatu izanen
dute bide-seinale alda-
ketak izan direla eta arre-
taz begiratzea gomenda-
tu dute. Lehen posible zi-
ren zenbait norabidetan
gidatzea debekatzen du-
ten seinaleak paratu di-
ra eta oinezkoendako pa-

sabidea erraztu. Horrez
gain, aparkaleku berrien
azterketa eta bizikletaren
erabilera bultzatzeko
kanpaina eginen dira.

Azken ekimen hone-
tan eta aitzinekoan be-
zala CRANAren lagun-
tza izanen da eta Uda-
letik guraso elkarteak ani-
matu nahi dituzte urtarril
aldera garatuko den bi-
zikletaren erabilera bul-
tzatzeko kanpainan par-
te hartzera.
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Joseba eta Nerea
Usategiak bi zatitan

banatuta daude; usaza-
leak alde batetik, eta
ehizturiak, bertzetik. His-
torikoki beti harreman
ona ezagutu zaie, bai-
na azken urteotan, de-
la arrazoi bat, dela ber-
tzea, tira-bira franko iza-
ten ari dira. Arrazoiak
arrazoi, aurten herri oso-
ra pasatu den arazo
bihurtu da, eta maila han-
diagoa hartu du, nahiko
gora-behera itsusiak pa-
satzera arte. Ehiza pos-
tuen enkantea egin ze-
netik, ezadostasunak
ikusi ziren bi aldeen ar-
tean, eta batek baino
gehiagok ez zuen aldarte
onean hasi uso denbo-
raldia. Asteen joanean,
ezadostasunak areago-
tu bertzerik ez ziren egin,
eta azken asteotan uda-
letxera ailegatu dira hi-
ka-mikak. Bi taldeek
Udalarengana jo dute
arazoari irtenbidea bila-
tzeko, eta momentu
hauetan arazoa alkatea-
ren mahai gainean da-
go. Denon hobe beha-

rrez espero dugu ara-
zoa lehenbailehen kon-
pontzea, gisa honetako
berriekin Usategiek be-
rez duten edertasun his-
toriko, turistiko eta kul-
turala desitxuratzea ber-
tzerik ez baita lortzen.
Lerro hauetan ez dugu
talde baten edo bertze-
aren aldeko jarrerarik
erakutsi nahi. Arazoa
guztiontzat modurik me-
sedegarrienean molda-
tzea nahi dugu, Etxala-
rren hobe beharrez, he-
rri bezala.

80 urtekoei
omenaldia

San Francisco Jabier
Egunean, abenduaren
3an, bi lagun omenduko
ditu Larraburua Jubila-
tuen Elkarteak 80 urte
betetzeagatik: Kuxi Itu-
rria Zubieta eta Kontxita
Villareal Irisarri. Igande-
roko mezaren ondotik,
bazkaria eginen dute La-
rraburuko egoitzan eta,
ondotik, lore-sortak eta
plaka emanen dizkiete
omenduei ekitaldi xume
batean.

Larraburuko
mus eta partxis
txapelketa
martxan

Azaroaren 23an ha-
si zuten Larraburuko ju-
bilatuek urteroko mus
eta partxis txapelketa.
Abenduaren hondarre-
ra arte, elkarren kontra
lehian ariko dira 11 bi-
kote musean, eta ber-
tze 8 bikote partxise-
an. Heldu den aben-
duaren 28an eginen du-
te azken  bazkaria eta
sari-banaketa.

Kultur Egun
arrakastatsuak

Aurtengo Kultur Egu-
netan jende aunitzek
parte hartu du eta inoiz
baino mugimendu han-
diagoa izan da herrian.
Herriko Ostatuan egin
zen bertso afariak se-
kulako arrakasta izan
zuen. Irungo txistulari
bandak eskaini zuen
kontzertu pedagogiko-
ak ere jende franko bil-
du zuen. Orijinala izan
zen besta batean artzain
batek txistua nola as-
matu zuen aditzea eta
tresna berriak nola sor-
tu ziren jakitea. Guztia
musikaz lagunduta
eskaini zuten. Ikuskizun
berritzaile eta polita izan
zen.

Iñaki Egañak Gerra
Zibilaren ondorengo ur-
teetan bizi tutakoaz
eman zuen hitzaldiak
ere aunitzen interesa
piztu zuen. Bertaratu zi-
ren gehienek hurbiletik
sentitu zuten Egañak
kontatutakoa, eta hagitz
interesgarria izan zela
erran digute.

Zalaparta handia herrian, usazale eta
ehizturien arteko tira-birak direla-eta
Arazoa udaletxean dago, eta udal taldea soluzioak bilatzen ari da

UTZITAKO ARGAZKIA

Eztabaida bizi-bizi dago eta ez usazaleak, ez ehizturiak ez daude gustura.

ETXALAR
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Euskara Batzordeak
bertze urte batez Kultur
Egunak antolatu ditu
abendurako. Urtero be-
zala adin guztietako jen-
deari zuzendatutako eki-
taldiak izanen dira aben-
duaren 5etik 8ra.

Euskara Batzordearen eskutik,
Kultur Egunak abenduaren 5etik 8ra
Astelehenean, etxeko produktu eta sendabelarren erakusketa eginen da

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Aurten ere bizkotxo lehiaketa eginen da udazkeneko Kultur Egunen barne.

IGANTZI

Ferietako lehen
sarietatik,
lautik hiru
Berara
ttipi-ttapa
Joan den urteko min-
gain urdinaren gai-
tzak Lesakako feriak
aziendarik gabe utzi
bazituen ere, aurten
buelta eman zaio eta
azienda lehiaketan
ere parte-hartze za-
bala izan zen azaro-
aren 20an. Guztira
295 abere aurkeztu
ziren. Behi aziende-
tan 34 buru bildu zi-
ren plazara eta sari
gehienak Berara jo-
an ziren: suizen ka-
tegorian lehendabi-
ziko hiru sariak Be-
rako Jose Antonio
Igoak eskuratu zituen
–190, 160 eta 100 eu-
ro–. Haragietako
behietan ere Igoak
irabazi zuen lehen
saria –190 euro–. Bi-
garren eta hirugarren
sariak, aldiz, Luis
Olaetxea lesakarra-
rentzat izan ziren
–160 eta 100 euro–.
Zaldietan 257 buru
aurkeztu ziren eta Le-
sakako Ion Muñoak
lortu zuen lehen sa-
ria –125 euro–; bi-
garrena Mª Isabe ln-
da lesakarrarentzat
izan zen –95 euro–,
eta hirugarrena Ma-
risol Otxoteko lesa-
karrarentzat –50 eu-
ro–. Azkenik, aha-
rietan lau abere aur-
keztu ziren eta lehen
hiru sariak Miguel An-
gel Etxegarai bera-
tarrarentzat izan zi-
ren. 35, 25 eta 15 eu-
ro jaso zituen, sa-
riengatik.

BORTZIRIAK

Abenduak 5, ortzirala
- 21:30ean txiste afaria

Biltokin, Guillermo Se-
gurola azpeitiarraren
eskutik.

Abenduak 6, larunbata
-16:00etan Baratzon-

don: haurrentzako film
emanaldia goxokie-
kin. 

-18:00etan Baratzon-
don: Go!azen film mu-
sikala gaztetxoentzat.

- Iluntzean, helduen-
tzako antzerkia.

Abenduak 7, igandea
- 11:00-13:00 eta 17:30-

19:30, Ziber Txokoan,
zeinen ttikiak garen!
unibertsoari buruzko
erakusketa interakti-
boa.

- 16:30etik aitzinera

haurrentzako ekin-
tzak.

- 20:00etan Baratzon-
don Iddwac musika
taldearen kontzertua.

Abenduak 8, astelehena
- 11:30etik aitzinera Ba-

ratzondon etxeko pro-
duktuen e ta  sen-
dabelarren mundua
erakusketa.

- 12:00etan frontoian
bizkotxo lehiaketa.

- 19:00etan Biltokin be-
rendua.
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Nerea ALTZURI
Zahar Txoko elkarte-

ak abenduaren 7an egi-
nen du urte akaberako
besta. 12:00etan aurten
hil diren elkarteko kide-
en oroimenez meza iza-
nen da eta ondotik, baz-
karia eginen dute egoi-
tzan. Bazkalondoan, be-
rriz, kantaldia eta dan-
tzaldia izanen da Irune
eta Itsaso Elizagoien
etxalartarrekin. Bazkari-
ra joan nahi duenak or-
tzirala baino lehen eman
beharko du izena. 

Aurtengo bestak be-
rrikuntzak ere izanen di-
tu, megafonia berria es-
treinatzeaz gain, lau t’er-
diko finala pantaila erral-
doian ikusiko baitute.

Udal informazioa
Urriko udal informa-

zioa jaso da etxeetan eta
horko zenbait puntu aipa-
tuko ditugu segidan. Gai-
nerakoak hurrengoan lan-
duko ditugu.

HERRIKO ARGITERIAREN

MANTENIMENDUA

Azken boladan arratsez

herriko argi batzuk itza-
liak egoten dira. Izan ere,
herriko langileak man-
tentze lanetan ari dira eta
argia aurrezteko helbu-
ruarekin plan egoki bat
bideratzen ari dira arra-
tsean zein argi itzal dai-
tezkeen ondorioztatze-
ko. Udalak zonalde ur-
banoan argiak jartzeko

obligazioa du berez, eta
horregatik, nahiz eta bi-
zilagun batzuen desa-
dostasuna izan, diru-sa-
rrera gutti dagoenez, au-
rrezte aldera, neguan
23:00etatik aitzinera he-
rriko farol batzuk itzaliko
dira. Zonalde urbanotik
kanpo, argiak erabaki-
tzen diren tenorean itza-

liko dira. Aurrezteko ber-
tze modu bat, kontsumo
baxuko bonbillak erabil-
tzea da. Halere, guztia
egokitzeko inbertsio
haundiegia egin behar-
ko litzateke.

BABES OFIZIALEKO

ETXEBIZITZAK

Babes Ofizialeko Etxebi-

tzak herrian eraikitzeko
interesa izanen luketen
herritarren zerrenda bat
irekia egon zen irailaren
akabera arte. Baina ez
da inor apuntatu. Udal in-
formazioan aipatzen de-
nez, EAJ-PNV alderdiak
behin baino gehiagotan
aipatu du plenoetan mo-
ta honetako etxebizitzak
egitea geldiarazi nahi
duela Udalak. Baina ho-
rri erantzunez, Udalak
zera adierazi du txoste-
nean: «inor apuntatu ez
denez, ez du zentzu
gehiegirik etxebizitzak
egiteak». Horrez gain, in-
formazio gehiago nahi
izanez gero, Herriko
Etxea zabalik dagoela
adierazi du Udalak.

Gorriak peñaren
mus txapelketa

Bortzirietako Gorriak
Osasunaren peñak le-
henbizikoz mus txapel-
keta antolatu du bailaran
barna. Azaroaren 14an
hasi ziren partidak eta or-
tziral honetan, 23:15etik
aitzinera, Pabloenean
txapelketako mus parti-
dak jokatuko dira.

Abenduaren 7an eginen da Zahar Txoko
elkartearen urte akaberako besta
Bazkarira joan nahi dutenek ortziral hau dute izena emateko azken eguna

ARANTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Haize berriak ludotekan
Julen Zelaieta hezitzaileak bere ardura utzi ostean, urriaren 10ean Dindaia
Fundazioak ludotekarako zaintzailea aukeratzeko probak egin zituen. Sei la-
gunek izena eman bazuten ere, azkenean bi aurkeztu ziren. Hala, frogak
akautu ostean, Koldobike Gorostiza herritarrak hartu du lan hau. Bertzalde,
Udalak zerbitzu honek dituen kostuak ttikitze aldera, Igantziko Udalari gon-
bitea luzatzeko asmoak ditu, beti ere, lehentasuna herriko haurrek izanik.
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ttipi-ttapa
Iaz bezala, aurten

ere nekazaritzako ibil-
gailuen eta ziklomoto-
rren azterketa tekniko-
ak egiteko aukera iza-
nen da herriz herri. Ho-
na hemen bakoitzean
zein egunetan eginen
den azterketa.

Herria eta eguna
AZAROA

Bera  . . . . . . . . . . . . . .28
ABENDUA

Lesaka  . . . . . . . . . . . . .1
Etxalar  . . . . . . . . . . . . 2
Igantzi  . . . . . . . . . . . . . 9
Arantza  . . . . . . . . . . 10
Sunbilla  . . . . . . . . . . 11
Donamaria  . . . . . . . .12
Urdazubi  . . . . . . . . . 15
Urdazubi  . . . . . . . . . 16
Amaiur  . . . . . . . . . . . 17

URTARRILA 
Erratzu  . . . . . . . . . . . . .7
Azpilkueta  . . . . . . . . . 8
Arizkun  . . . . . . . . . . . . .9
Arizkun . . . . . . . . . . . .12
Elizondo  . . . . . . . . . . 13
Beartzun  . . . . . . . . . 14 
Lekaroz  . . . . . . . . . . 15
Irurita  . . . . . . . . . . . . . 16
Irurita  . . . . . . . . . . . . .19
Zugarramurdi  . . . . . . .20
Gartzain  . . . . . . . . . . 21
Arraioz  . . . . . . . . . . . 22
Ziga  . . . . . . . . . . . . . . 23
Berroeta  . . . . . . . . . . 26
Almandoz  . . . . . . . . 27
Narbarte  . . . . . . . . . . 28
Orabidea  . . . . . . . . . 29
Oronoz-Mugairi  . . . 30

OTSAILA
Beintza Labaien  . . . 2
Urrotz . . . . . . . . . . . . . . 3
Oitz  . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Saldias  . . . . . . . . . . . . 5
Ituren  . . . . . . . . . . . . . . 6
Ituren  . . . . . . . . . . . . . . 9
Ezkurra  . . . . . . . . . . . 10
Eratsun . . . . . . . . . . . 16
Zubieta  . . . . . . . . . . . 17
Zubieta  . . . . . . . . . . . 18

Ortziral honetan hasiko dira herriz herri nekazaritzako
ibilgailuen azterketa teknikoak egiten 
Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herrietatik pasako dira

ESKUALDEA



ttipi-ttapa • herriz herri

2008/11/27 • 483. zbk. 

14

Jaione OTXANDORENA
Bertze urte batez,

Eguberriak baino aste-
buru bat lehenago, hau
da, abenduaren 20an,
gazte bazkaria eginen
da Ulibeltzak Elkarte-
an. 11 urte dira bazka-
ri hau egiten hasi zela.
Alfredo Arretxea su-
kaldariak bere kuadri-
lla eta bertze kuadrilla
pare batekin antolatu
zuen lehen urteetan,
baina urtetik urtera gaz-
te gehiago gehitzen jo-
an da eta azken urtee-
tan 80 gazte inguru bil-
tzen dira egun horre-
tan. 

Alfredok berak la-
guntzaile batzurekin
batera prestatzen du
bazkaria. Mahai ingu-
ruan kantu zaharrak eta
abesti ezagunak kan-
tatzen dira. Lagungarri
izateko, plater bakoi-
tzaren ondoan liburux-
ka bat izaten da kan-
tuen letrekin.  Ondotik
musika. 

Bazkari honetan ize-
na emateko kuadrilla
bakoitzeko arduradu-
nari erran beharko zaio

eta aldi berean bazka-
rira joateko 24 euroak
abenduaren 14a baino
lehen ordaindu behar
dira.

Eguberrietako
prestaketak
martxan

Eguraldia dagoene-
ko seinaleak ematen
ari bazaigu ere, Egu-
berriak gainean ditu-
gula ohartzea kosta
egiten zaigu, baina po-
liki-poliki horien pres-
taketetan ere hasi be-
har da. 

Abenduaren 24an,
urtero bezala, Olen-
tzerorekin herriko itzu-
lia eginen da, baina as-
te pare bat lehenago
kantuen entseguak egi-
nen dira. Berri hauek
idazterakoan, entsegu
horiek noiz izanen di-
ren ez denez ezagu-
tzera eman, eskolako
haurrei ohartxoak bi-
daliko dizkie Guraso El-
karteak eta herrian bar-
na ere kartelak jarriko
dira entseguetara joan
nahi duen guztiak jakin
dezan noiz diren.

Udazken
Loreak saioan

Aurreko ttipi-ttapa-
ren alean erran bezala,
ETB1eko  kamerak
Sunbillan izan ziren
Udazken Loreak tele-
saiorako irudiak gra-
batzen. Igande arra-
tsetan emititzen da saio
hau, 21:30ak aldera.
Beraz, adi egon be-
harko dugu herritar ba-
tzuk saio horretan ikus-
teko aukera izanen bai-
tugu.

Gazte bazkaria datorren
abenduaren 20an eginen da
Izena emateko azken eguna abenduaren 14a
izanen da

ARGAZKIA: AINHOA ETXEBESTE

105 kiloko
basurdea
Azaroaren 9an, igande-
ro bezala, herriko ba-
surde ehiztariak mendi-
ra atera ziren eta hara
nolako zortea izan zuen
Igor Bertizek! Argazkian
ageri den 105 kiloko ba-
surdea hiltzeko aukera
izan eta aski ongi pro-
bextu zuen. Argazkian
Igor Bertiz, Juan Luis
Apeztegia, Ibai Apezte-
gia, Oihan Apeztegia,
Martin Jose Oryo eta Jo-
se Antonio ageri dira.

SUNBILLA

Aurtengo gazte bazkaria iragarri duen kartela.
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Islamaren kontrako
pintadak egin dituzte bi
aldiz segidan Donezteben
Gertatutakoaren kontrako
salaketa aukeztu dute

ttipi-ttapa
Kultura islamiarrari

buruzko informazioa
eman eta kultura horren
aurka dauden aurreiri-
tzien aurka borrokatzea
zen Donezteben zabal-
dutako erakusketaren
helburua, baina badiru-
di helburu hori betetze-
ko aunitz dagoela orain-
dik egiteko. 

Bidelagun Elkarteak
antolatua, azaroaren
3an islamari buruzko
erakusketa zabaldu zu-
ten Donezteben Islama,
guztion ondarea izena-
rekin. Baina handik den-
bora guttira kultura ho-
rren kontrako pintadak
egin dituzte ezezagu-
nek,«mahoma zerria»,
«Nafarroa katolikoa» eta
«moroak kanpora» be-
zalakoak idatziz. Era-
kusketa zegoen tokia-
ren kanpokaldea pinta-
dekin azaldu zen aza-
roaren 10eko goizean,
eta pintadak garbitu eta
ezabatu arren, pintada
gehiago egin zituzten
azaroaren 11tik 12rako
arratsean ere. Aldi ho-
rretan, gainera, erakus-
keta zegoen tokiko atea-
ri silikona paratu zioten.
Malerrekako Gizarte
Zerbitzuen Mankomuni-
tateak gogor kritikatu du
gertaera, eta salaketa

paratu dutela adierazi
diote Ttipi-Ttapari. 

Ura
Doneztebeteik
Sunbillara

Hamar urteren on-
dotik, joan den urteko
ekainean ireki zuten Aur-
tizko ur biltegi berria.
Proiektuak guztira 3.500
bizilagun hornitzen ditu,
Ituren, Elgorriaga, Do-
neztebe, Zubieta eta
Sunbillakoak, hain zu-
zen. Dena den, Sunbi-
llakoa, azken faserako
utzi zen eta orain, Do-
neztebetik Sunbillara ura
eramanen duen azken
fase horretako lanak
abudo adjudikatuko di-
rela aipatu zuen azaro-
aren 14an, feria egune-
an, Doneztebera egin-
dako bisitan Amelia Sa-
lanueva Nafarroako Go-
bernuko Toki Adminis-
trazio Departamentuko
kontseilariak. 

Kontseilariarekin ba-
tera, Pedro Pegenaute
departamentuko zuzen-
dari nagusia eta beran-
duago, Begoña Sanz-
berro Landa Garapen
eta Ingurumen kontsei-
laria izan ziren. Miguel
San Miguel Doneztebe-
ko alkateak feriak bisi-
tatzeko egindako gon-
bidapena onartuta eto-

rriak ziren Doneztebe-
ra. 

Doneztebe eta Sun-
billa arteko lan hauek
800.000 eurotik goitiko
aurrekontua izanen du-
te eta Mendaur Plana-
ren azken fasea izanen
da. Ura eramateko ez
ezik, gas naturalaren ka-
nalizazio lanak egiteko
ere aprobetxatuko da eta
gehien bat, garai bate-
ko trenbidean barna egi-

nen dira. Honela, bi lan
hauek bereiz egitekotan
sortuko liratekeen ara-
zoak saihestuko dira.
Joan den urtera arte ura
hainbat iturritatik hartzen
zen: iturendarrek Bor-
dazar, Xelat, Lertxundi,
Berrurta eta Iturriatik; El-
gorriagak Malkorratik;
Doneztebek Errotaza-
rretik; Sunbillak Bidasoa
ibaitik, eta Zubietak Txi-
txillotik. Azken lan hauek

akitzen direnean, ordea,
denek Aurtitzen dagoen
ur-biltegi berria erabili-
ko dute. 

1,9 milioi euroko au-
rrekontua izan zuen obra
Mariezkurrena enpresak
egin zuen eta Nafarro-
ako Gobernuko Toki Ad-
ministrazioko Departa-
mentuak finantzatu. Ma-
lerrekako Mankomuni-
tatea arduratzen ari da
mantenimenduaz. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Telletxea Altzariak-en denda zaharrean paratua zegoen erakusketa, baina egun
batetik bertzera bertzelako itxura hartu zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Doneztebeko Udaletxeko eta Nafarroako Gobernuko ordezkariak feri egunean
elkartu ziren.

MALERREKA
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ITUREN

Arkaitz MINDEGIA
Azken urteetan be-

zala, ongi hornitua da-
tor Ibintza Kultur Tal-
deak antolatutako As-
teburu Kulturala. Aben-
duaren 5, 6 eta 7an os-
patuko dira, eta hona
hemen, egunez egu-
neko xehetasunak:

ORTZIRALA, abenduak 5
- 20:30ean trikitilarien

ibilaldia karrikaz karri-
ka. 

- Ondotik Herriko Etxe-
ko Ganbaran Andres
Iñigoren hitzaldia: Nor
zen Iturengo arotza? 

Eta eguna ongi akitze-
ko talo jatea.

LARUNBATA, abenduak 6
- 11:00etan haurrenda-

ko tailerrak eta gazte-
txoendako herri kiro-
lak.

- 13:30ean haurrenda-
ko bazkaria Herriko
Etxeko Ganbaran.

- 16:00etan mus txa-
pelketa helduentzat
(16 urtetik gora).

- 16:30ean Gorringo An-
tzerki Taldearen esku-

tik Herriko Etxeko gan-
baran, 1.028 kontu ize-
neko ipuina haurren-
tzako.

- 21:30ean kantu afaria
Herriko Ostatuan. On-
dotik dantzaldia Joxe
Angel akordeolariare-
kin. (Txartelak aben-
duaren 4a arte salgai,
betiko tokietan).

IGANDEA, abenduak 7
- 18:00etan Herriko

Etxeko Ganbaran An-
ge Duhalderen kon-
tzertua.

Ander Erasun
berriz txapeldun

Doneztebeko ferie-
tan jokatutako Bigarren
Mailako Nafarroako
Txapelketan Ander
Erasunek jantzi zuen
txapela, 19:23ko den-
bora eginez. Horrela
heldu den denboraldian
Nafarroako maila na-
gusian aritzeko auke-
ra izanen du.  Zorionak
berriz ere! Honi buruz-
ko xehetasun gehiago
56. orrialdean aurkitu-
ko duzue.

Asteburu Kulturala antolatu du Ibintza Kultur
Taldeak abenduaren 5etik 7ra
Kantu afarirako txartelak abenduaren 4 baino lehen hartu beharko dira ohiko lekuetan

ARGAZKIA: AINARA ETA EKIÑE MINDEGIA

Aio San Martinei
Zaila da hitzez bakarrik bestak deskribatzea baina argazkietan ikusi du-
zuenez, denetarik izan zen aurtengo San Martinetan. Ortziral eguerdian
herri bazkariarekin hasi eta astearte arratsaldean postre lehiaketarekin
akitu arte, hainbat ikusgarri izan ziren Aurtitzen. Rock kontzertuak, triki-
tixa jaialdia, dantzak, aizkora apustua, haurrentzako jokuak eta bazkaria,
pilota partidak... Zer erran? Ba… pena haundiarekin agurtu ditugula aur-
ten ere, baina tira, datorren urterako guttiago gelditzen da.
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Elizako lanak inauguratuko dira
igande honetan 
Egun berean sei gaztek sendotza hartuko dute

Juana Mari SAIZAR
Igande honetarako,

azaroak 30, parrokiak
arratsalde borobila pres-
tatu du. Obren bukaera
dela-eta, inaugurazioa
eginen da. Artzapezpi-
kua etorriko da, gaixoak
bisitatuko ditu etxeetan,
eta ondotik meza izanen
da 18:00etan. Egun ho-
rretan, gainera, sendo-
tza hartuko dute sei gaz-
tek, eta gero, herri afa-
ria izanen da Pake Toki
elkartean, nahi duen guz-
tiendako. Artzapezpikua
eta herrian zerbitzatu du-
ten beste hainbat apaiz
ere gonbidatuak daude.

Jende asko bildu da
hirugarren aldiz ospatu
diren San Martin jaietan 
Lehiaketako argazkiak oraindik
ikusgai daude Kontzeju tabernan
Ainhoa ANSA

Duela hiru urte hasi zi-
ren, azaroaren 11ko buel-
tan, eta Olentzeroarekin
eskean bildutako dirua
erabiliz, herritarrei eske-
rrak emateko festa hau
ospatzen! Aurtengoa bi
egunetan igaro da:

Ostiralean, hilak 7, zi-
kiro jatea antolatu zen
Kontzeju tabernan eta 40
bat lagun gerturatu ziren
afaltzera. Larunbatean,
berriz, Kontukantoi ipuin
kontalarien ipuinak en-
tzunez goxatu ziren he-
rriko txikienak San Roke
Elkartean eta ondotik, he-

rriko Xabier Legarreta ber-
tsolariak eta Hernaniko
Bertso Eskolako Unai Agi-
rre, Aritz Zerain eta Aitor
Mendiluzek bertso-trama
musikatua eskaini zuten
udaletxeko ganbaran. 

Bertsolarientzat pres-
tatutako gaiak musika-
tuak eman zituen Eñaut
Agirrek Aitor Atxegaren
gitarraren laguntzaz eta
entzuleak erabat sartuta
egon ziren bertsolariek
moldatutako istorioan. 

Jaiarekin bukatzeko,
nahiko talo, hirugihar, txis-
tor, gazta, txokolate eta
gaztaina jateko aukera

izan zen, Garikoitz eta
Ixiarren trikitixa eta pande-
roaren giroan. 

Jada urteroko ohitura
bihurtzen ari den festa ho-
nek berezitasun bat izan
du aurten. Izan ere, Ara-
noko I. argazki lehiaketa
antolatu du festen ba-
tzordeak eta, San Marti-
netan erakusketan jarrita-
ko argazkiak ikusgai dau-

de oraindik Kontzejun.

ARGAZKI LEHIAKETA

‘Arano’ gai hartuta an-
tolatu da argazki lehiake-
ta eta izan duen harrera-
rekin oso pozik geratu di-
ra antolatzaileak. Herri-
tar askok hartu du parte
eta argazki zaharrak, be-
rriak, paisaiak, etxeak,
jendea, aziendak, beste-

lako animaliak... deneta-
rik agertu da. Aukeratuta-
ko argazkiekin datorren
urterako egutegi bat egin-
go da, etxe guztietara he-
rriko argazkiak irits daite-
zen. Ea hurrengo urtee-
tan ere bide berari jarrai-
tzen diogun!

Argazkiak aukeratze-
an, ez dira pertsona be-
raren bi aukeratu.

ARGAZKIAK: ARANTXA ETA AINHOA ANSA

Gaztetxo zein heldu denek gozatu zuten San Martin jaietan.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Asia eta Afrikari buruzko erakusketa
3, 4, 5 eta 6. mailako ikasleek egin zuten, han
eta hemen bildutako tresna, musika eta oiha-
lekin. Oso interesgarria atera zitzaien, hainbat
bitxikeria ikusteko aukera egon baitzen. Arra-
kasta ikusita, gehiago egiteko asmoa azaldu
zuen irakasleak, baina denbora da oztoporik
haundiena.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Txan magoa abenduaren 3an
Nafarroako Gobernuaren Kultur Zirkuituaren bar-
ne, Txan magoa etorriko da abenduaren 3an.
17.00etan hasiko da ikuskizuna. Argazkian ageri
dena, halere, UEMA eta Euskara Zerbitzuaren eki-
menez etorri zen Lur Korta ipuin kontalaria da.

ARANO

ARESO
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Esteban AROTZENA
Mingain urdinaren gai-

tza medio, iaz Gobernuak
paratutako mugak gain-
dituta, inoiz baino indar-
tsuago heldu dela dirudi
larunbat honetako, hilak
29, Feria berreskuratua-
ren bostgarren edizioa. 

Plazaren itxura abe-
rasteko balioko du zalan-
tzarik gabe Nafarroako
Gobernuaren erabaki ho-
rrek. Dena den, azien-
den presentziari garran-
tzirik kendu gabe, goiz
osorako antolatuko diren
hainbat kontuk diztira
emanen diote egunari,
Barrenitxeko belarsoko
gorotz zabaltze erakus-
taldiak edo Unai, Haritz
eta Josebaren arteko aiz-
kora desafioak, esate ba-
terako. Ehunka lagun bil-
duko dituen bazkariak
eta ilunabarreko eta arra-
tseko parrandak boro-
bilduko dute herritar as-
korentzat urte guziko
haundiena den egun hau. 

Elkartasun
bidaia Parisera
Abenduaren 8tik aurre-

ra Iñigo Elizegi epaitu-
ko dutela-eta, elkarta-
sun bidaia antolatu da
Parisera hilaren 11rako.
Gazteek eta langabe-
tuek 10 euro ordaindu
beharko dute autobusa,
eta 25 euro gainerako-
ek. Izena Amaiarenean
ahal den abudoena
ematea komeni omen
da. Epaiketaren ostira-
leko saiora joanen dira
bidaiariak eta larunba-
tean bueltatuko dira.

Sinadurak
Nafarroako
Gobernuan

Larrialdietako zerbi-
tzua lehengora buelta-
tzeko eskatuz, guztira
512 sinadura aurkeztu
dira Nafarroako Gober-
nuan. 1988az geroztik
egon den zerbitzua jo-
an den uztailaren 7an
kendu zuen Osasunbi-
deak, mediku eskasia
dagoela argudiatuz.
O ra i n  8 : 00e ta t i k

15:00etarako mediku
zerbitzua baino ez da-
go, eta herrian kontsul-
ta 24 orduz zabalik ego-
tea nahi da.

Baialtzinikin…
6.000 euroko saria
eman diola Udalari Na-
farroako Gobernuak
labaderoan egindako
zaharberritze lanen-
gatik?

Dena prest dago larunbat honetan
eginen den Feria egunerako
Aziendez gain, gorotz zabaltze erakustaldia eta aizkora desafioa ikusgai

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Herritar eta bisitari guztiak baserritarrez janztea nahiko lukete Feriaren antola-
tzaileek, iaz lau gazte hauek egin zuten bezala. 

Hiri Hondakinen
Partzuergoan
sartu dira bi
Udalak
ttipi-ttapa
Nafarroako Hiri Hon-
dakinen Partzuer-
goan sartu dira Are-
so eta Leitzako Uda-
lak, beste hainbes-
te herrirekin batera.
Hala onetsi zuten
hasiera batez aza-
roaren 13an, eta
biharamunaz geroz-
tik, akordioa jendau-
rrean dago ikusgai.
Hala egonen da, la-
neko 15 egun balio-
dun pasatu arte. Ale-
gazioak aurkezteko
epea bukatzean,
kontrakorik ez bada
behinik behin, behin
betikoz onartuko da
erabakia. Nafarroa-
ko Hiri Hondakinen
Partzuergoa eskual-
de guztietako zabo-
rren tratamendua
modu orokor bate-
an kudeatzeaz ar-
duratzen da, eta
Baztan, Bortziriak
eta  Maler rekako
Mankomunitateak
lehendik sartuak
daude horren barne.

ARESO-LEITZA
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ttipi-ttapa
Urtero egiten den Na-

farroako Mendialdeko
abesbatzen topaketak
Leitzan du hitzordua aur-
ten, eta larunbatean, aza-
roak 29, izanen da. Aur-
tengo edizioa antolatzea-
ren ardura Leitzari ego-
kitu zaio, urtetik urtera to-
paketa honen tokia al-
datuz joaten delako eta
aldi honetan Asketak egin
behar izan du. 

Guztira zortzi abesba-
tzek hartuko dute parte:
Mendi Abesbatzak (Do-
neztebe), Giltzarri Abes-
batzak (Bortziriak), Erein-
tza Abesbatzak (Lizarra),
Camino de Santiago
Abesbatzak (Allegi), Er-
kudengo Ama Abesba-
tzak (Altsasu), Etxarri
Aranazko Abesbatzak
eta Jeiki eta Asketa Abes-
batzek. 19:30-ean hasi-
ko da saioa San Migel
parrokian eta ondotik, el-
karrekin afalduko dute. 

BERRI TXARRAK

Larunbateko topake-
tan bere agurreko saioa
eskainiko du Asketak.
Izan ere, jende eta ba-
tez ere mutil eskasia de-
la-eta, ibilbidea bukatzea
erabaki du. Horri buruz-
ko xehetasun gehiago 3.

orrialdean aurkituko di-
tuzue. Asketako zuzen-
dari Ainara Rodari elka-
rrizketa egin diogu.

Lurren trukatzea
industria
indartzeko

Herrian industria ga-
ratzeko, Nafarroako Go-
bernuak permuta edo lu-
rren trukaketa egitea era-
baki du herriarenak di-
ren eta jabego pribatua
duten lurren artean. Iñu-
rrista industrialdean da-
goen 1.363 metro koa-
dro industriarako erabili
nahi dira, baina lur ere-
mu hori pribatua denez,
Udalarena den beste ere-
mu batekin trukatzea era-
baki du Landa Garapen
eta Ingurumen Departa-
mentuak. Hala, Beheko
Errota inguruan dauden
1.983 metro koadrorekin
eginen da trukaketa.

Ordezkorik gabe
Institutuan

Amazabal Institutuan
15 egunez irakasle ba-
ten ordezkorik gabe egon
zirela salatu du Leitzako
EAk ohar bidez. Institu-
tuak Nafarroako Gober-
nuari ordezkapena egi-
teko eskaera «nahikoa
denborarekin» eskatua

zuela dio oharrak, eta
erantzunik ezaren ardu-
ra Gobernuari leporatu

dio. «Aurreikuspenik eza
eta Hezkuntza Departa-
mentuan sortzen diren

arazoak konpontzeko
gaitasun eskasa» izatea
kritikatu ditu.

Nafarroako Mendialdeko
abesbatzen topaketa
eginen da larunbatean
San Migel parrokian
Larunbatekoa izanen da Asketa
abesbatzaren azken emanaldia

LEITZA

ARGAZKIA : PABLO FEO

2009ko Leitzako
egutegia kalean
Beste urte batez jarraian, Pablo
Feo argazkilariak herriko iru-
diekin osatutako 2009ko egute-
gia kaleratu du. Egutegian age-
ri diren argazki guztiak Leitza-
koak dira, eta egileak ttipi-tta-
pari azaldu dionez, horietako as-
kotan «ikuspegi ezberdina ema-
ten» ahalegindu da. Oraingoa
egutegiak kaleratzen dituen lau-
garren aldia du Feok eta dago-
eneko salgai jarri ditu. Besteak
beste, honako txoko hauek age-
ri dira argazkietan, hilabete ba-
koitzeko bat: Izaietako izeiak,
herriko ikuspegia, Astaizaga eta
toki horretako labaderoa eta ka-
robia, Sasaingo alertzeak, tren-
bidea, Peritza, Maimur estankoa
eta Adur taberna...

ARGAZKIA : PABLO FEO

Aurrerako emakumezkoak ere lanean
Aurrerako beste taldeek bezala, areto futboleko emakumezkoen taldeak
ere hasia du denboraldi berria. Duela bi ale argitaratutako kirol gehiga-
rrian emakumezkoen talde honen berri ematean, taldekideen izenak bai-
no ez genituen aipatu. Baina oraingoan izen horien atzean daudenak ikus-
teko modua badugu. Arrate Otermin, Ainara Zabaleta, Arrate Begiristain,
Judith Mariezkurrena, Birjinia Mariezkurrena, Irati Barandiaran, Oihana
Jaunikorena, Arantxi Sukuntza, Joana Sagastibeltza, Ainhoa Otermin,
Alaitz Morato eta Irati Iparragirre dira taldeko jokalariak eta Iñaki Zabalo
dute entrenatzailea.
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ttipi-ttapa
Zinegotziek ordainsari

berriak dituzte hilaren ha-
sieraz geroztik. Hala
onartu zuen Udalak aza-
roaren 3ko plenoan, Na-
Bairen aldeko zazpi bo-
toekin eta UPNren kon-
trako seirekin. Erabaki
berria aitzineko ordain-
sarien kontra UPNk epai-
tegietan aurkeztutako sa-
laketaren ondotik etorri
da. Izan ere, 2007ko irai-
lean Udalak legealdi be-
rriko ordainsariak onar-
tu zituen, baina UPNk zi-
negotzi delegatuek eta
ez zirenek jasoko zute-
naren artean alde haun-
diegia zegoela iritzita, he-
legitea aurkeztu zuen.
Bada, Nafarroako Auzi-
tegi Administratiboak
onartu egin du Leopoldo
Jaen zinegotziak UPN-
ren izenean paratutako
helegite hori eta horren
harira proposatu zituen
NaBaik ordainsari be-
rriak. Horren arabera, ho-
nela gelditu dira:

-Zinegotzi delega-
tuak:Udaleko zeregine-
tan egunero aritzen di-
renak eta astean 20 or-
du baino gehiago sar-
tzen dituztenak, hilabe-

tean gehienez ere 1.200
euro jasotzen ahalko di-
tuzte, 75 euro eguneko. 

-Zinegotzi delega-
tuak: egunero lan egin
baina astean 10 ordu
baino gehiago sartzen
dituztenak, hilabetean
800 euro jasotzen ahal-
ko dituzte gehienez, 35
euro eguneko.

-Delegatuak ez diren
zinegotziak: gehienez
300 euroko ordainsaria
izanen dute hilabetean,
15 euro eguneko. Na-
Baik proposatutakoaren
arabera, zinegotzi hauei
–UPNko zinegotziak tal-
de honetan sartzen di-
ra– bertzelako bilkureta-
rako joateagatik gehia-
go jasotzea tokatuko ba-
litzaie, 75 euro gehiago
emanen zaizkie. Horre-
kin batera, zinegotziek
egiten duten dedikazioa
guztia zehatz aurkeztu
beharko dute hilabetero.

Hori izan zen hilaren
3ko plenoan NaBaik aur-
keztutakoa eta Udalean
gehiengoa izanik onartu
zuena. Baina antza, UPN
ez dago konforme eta
horren kontrako helegi-
tea jartzeko asmoa adie-
razi du. Plenoan bertan,

UPNko Jose Mª Gar-
mendia zinegotziak, Na-
Bairen proposamen be-
rria Nafarroako Auzitegi
Administratiboaren ebaz-
penaren «guztiz kontra-
koa»dela adierazi zuen.

Horrez gain, UPNek
Udalak dituen «zailtasun
ekonomikoak»direla-eta,
alkatearen eta korpora-
zioaren lansari eta die-
tak izozteko eskatu zuen.

UPNren eskaera
Bertze proposamena

ere luzatu du UPNk. Eli-
zondoko Jaime Urrutia
karrika oinezkoentzako
egokitzeko proiektuak eta
elizako parkearen zati
batean 50 autorentzako
aparkalekua egiteko
egitasmoak herritarren
artean sortu duen «gai-
tzespena» dela-eta, Eli-
zondoko plaza eta bere
ingurua zaharberritzeko
proiektu berri baten deial-
dia egitea eskatu zuen,
«lehiaketa bidez eta one-
na aukeratuz».

Mariano Izeta
bertso sariketa 

Azaroaren 13an abia-
tu zen Mariano Izeta ber-
tso sariketaren hirugarren
edizioa eta bi kanporake-
ta jokatu ondotik, larun-
batean, hilak 29, eginen
da finala Elizondon,
18:00etatik aitzinera. 16
bertsolari aritu dira lehian
eta horietatik seik baino
ez dute lortu finalerako
txartela: kanporaketa ba-
koitzeko lehen sailkatuek
eta puntuazioaren ara-
bera bertze lauk. Lerro
hauek idazterakoan ez
zegoen zehaztua finale-
ko bertsolariak zein iza-
nen ziren, baina aipatu,
parte-hartze zabala izan
duela eskualdetik. Ber-
tsolari hauek aritu dira:
Iker Gorosterrazu (Ituren),
Garazi Taberna (Bera),
Jon Elizetxe (Gartzain),
Maialen Belarra (Donez-
tebe), Egoitz Gorosterra-
zu (Ituren), Ioar Tainta (Le-
saka), Patxi Castillo (Be-
ra), Saioa Alkaiza (Iruña),
Oier Lakuntza (Iruña), Iker
Iriarte (Iruña), Aimar Ka-
rrika (Auritz), Aritz Sara-
gueta (Betelu), Alazne
Untxalo (Ituren), Ekaitz
Astiz (Iraizotz), Eneko
Lazkoz (Etxarri) eta Die-
go Riaño (Leitza).

Kutsadura
murrizteko 

Udalak kutsadura mu-
rrizteko programa bat
abiatuko du Almandoz,
Aniz, Arraioz, Azpilkue-
ta, Ziga eta Oronoz-Mu-
gairin. Egitasmo horre-
tan, hala nola, araztegiak
instalatzea eta bertzela-
ko neurri zuzentzaileak
aurreikusi dira. Progra-
ma Toki Azpiegituren Na-
farroako Elkarteak (NIL-
SA) egindakoa da.

Gaztelu Cadizera 
Joxemiel Gaztelu pre-

so baztandarra Sala-
mankako Topas espe-
txetik Cadizeko Puerto
I.era eraman dute berri-
ki. Preso daramatzan 11
urtetan lau aldiz aldatu
dute dagoeneko. Euskal
Herritik 1.100 kilometrora
dago eta senitartekoek
adierazi digutenez, bisi-
tatzera joateko 30 ordu-
ko bidaia egin behar du-
te, eta horrek 150 euro-
ko gastua eragiten die.

Kontzertua
Iruritan 

Elizondoko Abesba-
tzak kontzertua eskaini-
ko du igande honetan,
azaroak 30, Iruritako Eli-
zan. 12.00etan hasiko da
emanaldia.

Delegatuak diren eta ez
diren zinegotzien
ordainsari berriak
onartu ditu Udalak
NaBairen aldeko zazpi botoekin
eta UPNren kontrako seirekin
atera da aitzinera

ARGAZKIA: ARANTXA GAMIO 

Zigaurreko bestak ospatuko dituzte abenduaren 6an
Aurtengoan abenduaren 6an izanen dira Zigaurreko bestak: San Andresak.
Zigaurreko ermitan emanen den mezarekin emanen zaio bestei hasiera. Hau-
xe izaten da urte guzian ematen den meza bakarra, gainera. Ondotik herri baz-
karia eginen da eta gero, giro alaitzeko dantzaldia izanen da. Herritar guztiak
gonbidatuak daudela jakinarazi dute antolatzaileek.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Baztan-Bidasoaldeko

hondakin solidoen trans-
ferentzia planta Oronoz-
Mugairiko Xolborro in-
guruan egitekoa da, bai-
na ez dira horren alde-
koak herritarrak, eta ha-
la adierazi zuten urriaren
17an egindako batza-
rrean.

Herritarrek badakite
Baztan-Bidasoako ara-
zo nagusietako bat, gu-
ziok sortzen ditugun za-
borren arazoari konpon-
bidea eman behar zaio-
la, eta horregatik, bat egin
dute transferentzia plan-
ta eraikitzeko ekimena-
rekin. Baina ez dute us-
te Xolborro denik lekurik
egokiena, ondo-ondoan
Oronoz-Mugairi urez hor-
nitzen duen iturria baita-
go. Kutsadura eta bertze
eragozpenak sor daitez-
keelako Xolborron jar-
tzearen guziz kontra dau-
de eta inguruan leku ego-
kiagoak eta arrisku gu-
ttiago sortzen dutenak
badirela uste dute.

Gainera, herritarrek
salatu dutenez, «herria-

ri ez zaio inoiz informa-
tu Xolborron planta hori
jartzeko asmorik dagoe-
nik, ezta proiektua idaz-
ten ari zirenik ere». Ho-
rregatik, eman ez dioten
informazioarengatik pro-
testa azaltzea ere era-
baki zuten batzarrean eta
hemendik aitzinera,
transferentzia plantaren
behin betiko kokapenaz
eta herriarengan eragin
zuzena izan dezaketen
bertze gaiei buruz infor-
mazio zuzena ematea
eskatu diete proiektuan
zerikusia duteneei.

Bere garaian, N-
121eko lanen ondorioz,
Xolborroko iturri hori gal-
du egin zen, baina lan
haundia eginez, berres-
kuratu egin zuten. Orain,
herritarrek ez dute iturria
berriz galtzen utzi nahi.

Zuzendaritza
berria Bertanen 

Bi urte pasatu dira
Baztango merkatari eta
zerbitzuen elkartea sor-
tu zenetik, eta hasiera
hartan adostu bezala, el-
karteko zuzendaritza ba-

tzordea berritu dute bi ur-
teren buruan. Azaroaren
10eko bilkuran erabaki
zuten zein izanen diren
datozen bi urteetan zu-
zendaritzan egonen di-
renen izenak. Blanki Le-
tona (Albaitaritza), Jai-
me Biguria (Eskiz infor-
matika), Mikel Sobrino
(Fantxike), Ana Goñi (Po-
ttoki), Mari Jose Alaña
(Malkorra) eta Jose Mª
Ursuegi (Frantsene) di-
ra kide berriak. Halere,
orain arte zuzendaritzan
egon diren hiruk batzor-
dean segituko dute kide
berriak kargura egoki-
tzen joan daitezen. Asun
Irigoien (Ipingi), Isabel
Gonzalez (Virgilio oineta-
koak) eta Marisa Tenak
(Dia) segituko dute uda
bitartean zuzendaritza
berriari laguntzen.

Birziklatzeari
buruzko
erakusketa

Nafarroako hainbat
udalerritan ibili ondotik,
hilaren 17an ailegatu zen
birziklatzeari buruzko era-
kusketa Baztanera eta

ortziral hau, azaroak 28,
arte Arizkunenean ego-
nen da. Helburua: birzi-
klatzea izeneko erakus-
keta hau 18:00etatik
20:30era dago irekia.

Erakusketarekin bate-
ra, hainbat datu eman di-
tuzte: 2005ean baztan-
dar bakoitzak 379 kilo za-
bor sortu zituen urtean,
1,04 kilo egunean. Para-
tu diren birziklatzeko edu-
kiontziei esker, 2005ean
2.293 tona gai organiko
eta bertzelako bildu zi-
ren ,  64  tona  on tz i

berreskuratu ziren, era-
bilitako paperaren %38
berreskuratu zen eta 269
tona beira jaso ziren.

Oronoz-Mugairiko
kontsulta zabalik

Aitzineko alean Osa-
sunbideak Oronoz-Mu-
gairiko larrialdietarako
kontsulta ixteko asmoa
zuela aipatu genuen, bai-
na azkenean ez dute ken-
duko eta Oronoz-Mu-
gairiko kontsultategiak
lanean segituko du orain
arte bezala.

Hondakin solidoen transferentzia
planta herrian egitearen aurka
daude Oronoz-Mugairiko bizilagunak
Proiektuari buruzko informaziorik ez dutela salatu dute

ARGAZKIA: ONDIKOL

Hasier Larretxearen ‘Azken bala’
Azken bala. Izen horixe du Hasier Larretxea arraioz-
tarraren azken liburuak. Joan den urtean argita-
ratu zuen, eta hainbat sari jaso ditu olerkia libu-
ru horrekin. Aurten, berriz, bi hizkuntzetan kale-
ratu du, euskaraz eta gaztelaniaz. Azaroaren 15ean
aurkeztu zuen Arizkunenea Kultur Etxean. 

BAZTAN
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Xan HARRIAGUE
Usaian bezala, Tele-

thonaren aldeko diru bil-
keta eginen da abendu-
ko lehen larunbatean. Tu-
rismo bulegoak Larru-
nera trenean upatzea es-
kainiko du usaian baino
merkeago. 10 euro bai-
zik ez dira ordaindu be-
harko, eta sos guztia ezin-
tasuna duten jendearen-
tzat eta eritasunen iker-
tzeko joanen da. Trena
14:30ean aterako da San
Inazioko geltokitik, eta le-
ku berera itzuliko 17:00ak
aldean. Eskaintza denei
irekia da, Telethona la-
gundu nahi dutenei, bai-
ta prezio merkeago bat
baliatu nahi dutenei ere. 

Ondotik txokolet es-
nea eta pastizak saldu-
ko ditu Lurberrin Sarako
Urtxintxak eskubaloi tal-
deak. Horko etekinen er-

dia ere ikerketarako era-
biliko da. 

Bezperan hiru esko-
letako haurrek ere haien
laguntza emanen dute
eta Xiba euskal jokoak
eginen plazan. Sosa bil-
tzeko herritarrei haien ba-
bestea edo sponsoriza-
tzea galdetuko dute.
13:30ean hasiko dira eta
16:00ak irian finituko.
Hortan ere lagundu nahi
duten guztiak ongi eto-
rriak izanen dira.

Gazte eguna
Gaztetxeak auzo he-

rrietako hainbat elkarte-
rekin batera gazte egu-
na antolatu du heldu den
larunbaterako. Goizean
txistulariak, txalaparta-
riak eta bertsolariak ari-
ko dira plazan. Eguer-
dian elkarrekin bazkal-
duko dute, eta arratsal-

dean hainbat joko egi-
nen dira, euskal jokoak,
bertzeak bertze. Arra-
tserako afaria antolatu
dute, eta ondotik kon-
tzertuak eskualdeko tal-
de batzuekin, Gaztetxe
Band, Garraxi eta Aizkor
erauntsia tarteko.

Uso denboraldi
ona sareetan
Azken urteetako uso
denboraldi hoberena

egin dute herriko saree-
tan. Deus konparatze-
korik ez lehengo ga-
raiekin, baina aurten 99
uso harrapatu dituzte,
hala ere.

Bertsu xapelketa
Karlos Aizpurua ber-

tsolariak Ipar Euskal He-
rriko bertsulari xapelke-
tako 7. postuan finitu du.
Hobeki egiten ahal zuen,
baina finalean sartzea

kosta zitzaion, eta ongi
bukatu bazuen ere, gai-
neratiko bertsolariek tar-
tea egina zuten jadanik.

Janari bilketa
Iraungitzen ez diren

janarien bilketa eginen
da ortziralean Herriko
Etxean. 

Beharrean direnei ba-
natzeko janariak goize-
an b i lduko d i tuzte,
9:00etatik 12:30 arte.

Larrungo trenean usaian
baino merkeago upatzen
ahalko da Telethonarekin
Aspaldiko partez denboraldi ona
izan da uso ehiziko sareetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Xarbo Errekako bestak umore ederrean iragan dira
Xarbo Errekako bestak ospatu dituzte bigarren aldikoz. Hazilaren 15ean
auzoko 70 bat lagun bildu ziren elkarrekin bazkaltzeko, afaltzeko, baita
ahate jokoan edo sokatiran aritzeko ere.

ttipi-ttapa
Heldu den urteari be-

gira, aurten Zubietan
egin den Errotaren
Eguna antolatzeko ar-
dura Udalak hartu du.
Azaroaren 15ean egin
zen aipatu Errotaren
Eguna Zubietan, eta
han hartu zuen San-

tiago Villares alkateak,
Patxiku Mitxelena Zu-
bietako alkateak eman-
dako txanda.

Cederna-Garalur El-
karteak abiatu zuen
Errotaren Eguna anto-
latzeko ekimena, eta
hurrengo aldietan ere
segida eman nahi dio-

te, eskualdean ez di-
relako gutti martxan
d a u d e n  e r r o t a k :
Amaiur, Etxalar, Bera,
Senpere... Hurrengo
ur tekoa Urdazub in
egindakoan, ikusiko da
nork hartuko duen ber-
tze edizioak prestatze-
ko lekukoa.

Errotaren Eguna Urdazubin
eginen da heldu den urtean
Zubietaren lekukoa hartu du alkateak

ARGAZKIA: ARANTXA ARREGI

Villares eta Mitxelena, Urdazubi eta Zubietako alkate-
ak, lekukoa batek bertzeari pasatu ondotik.

URDAZUBI

SARA
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Franck DOLOSOR
Errebelazioa. Hitz hau

baliatu dute zonbait be-
rriketarik Ekhi Erremun-
deguy bertsulari gazteaz
mintzatzeko. Ekhi Baio-
nan sortu eta bizi da bai-
na bere aitaren familia
Senperekoa da. Hazila-
ren 15ean Donibane Lohi-
zuneko Jai-Alain jokatu
zen Ipar Euskal Herriko
lehen Bertsulari Xapelke-
tan seigarren tokian sail-
katu zen. Umoretsu eta
aisetasun piska batekin
agertu zen taula gaine-
an. Dena den, kartzela-
tik ateratzean urduritasun
doi bat ere sentitu zuen
taula gainerat itzultzean
bi mila bertsuzaleen aitzi-
nean. Etxekoak izigarri
kontent dira semeak mai-
la ederra erakutsi baitu.

Ekhik 19 urte bete di-
tu berriki eta ikasketak
ikastolan egin ondoan,
orain Zientzia Politikoak
ikasten ditu Bilbon. Due-
la hamar urte hasi zen
bertsutan Patxi Iriart, Gi-
len Hiribarren eta Mizel
Mateorekin batean. Fi-

nalean ongi aritu zen bai-
nan pundu batzuk galdu
zituen eta horregatik ezin
izan du sailkatu Euskal
Herriko finalean parte har-
tzeko. Dena den, etorki-
zun oparoa duela froga-
tu du. Primadera ez du
oraino hogoi aldiz ikusi
eta halere jadanik eder-
ki ari da bertsutan. 

568 pundurekin Amets
Arzallus nagusitu da eta
Sustrai Colina izan da txa-
peldunordea 544,5 pun-
turekin. Miren Artetxe izan
da hirugarrena (538),
Maddalen Arzallus lau-
garrena (525,5), Odei Ba-
rroso bostgarrena (507,5),
Ekhi Erremundegi seiga-
rrena (503,5), Karlos Aiz-
purua zazpigarrena (490)
eta Xumai Murua zortzi-
garrena (466). Duela gu-
ti arte, bertsularitza gal-
tzekotan zen baina zaleei
esker ohitura hau berpiztu
da, gazteak berriz josta-
tzen dira euskararekin.

Ongi etorri
Korrikari
Bi urtetik behin egiten

den AEKren aldeko ha-
maseigarren lasterkal-
dia 2009ko martxoaren
26tik apirilaren 5a arte
eginen da eta aldi hone-
tan Tutera eta Gasteiz
lotuko ditu. Senperen
martxoaren 30ean, as-
telehen goizean, pasa-
ko da Korrika. Lekukoa
uztarriztarrei hartuko
diegu azkaindarrei ema-
teko. Tttipi-ttapa, has
zaitezte prestatzen, ba-
dator Korrika...

Ekhi Erremundeguy seigarren
tokian sailkatu da Iparraldeko
lehen Bertsulari Xapelketan 
Martxoaren 30ean Senperetik pasako da Korrika

SENPERE

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Ekhik etorkizun oparoa duela erakutsi du historian Ipar
Euskal Herrian jokatu den lehen zoingehiagokan.         

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Lagunen arteko afariak
Udazkenarekin batera, klaseetako afarien denboraldia hasten da. Berriki
60 urte bete dituzten senpertarren biltzarra ospatu da. 
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Gela bakoitzaren argiztapena aukeratzerako orduan, gela horren erabilera hartu
behar da kontua. Ez baita gauza bera, logela bat, ikasteko gela bat edo sukalde bat
izatea. Gela haundietan, egongela edo jangelen kasuan, erraterako, argi zuria iza-
tea gomendatzen da, neutroa. Lanpara haundiek orokorrean argiztatuko dute ge-
la, baina horrez gain, batez ere interes puntuak argiztatzeko fokalizatua egotea ez
dago gaizki.
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NOLAKO SOLAIRUA JARRI

Ongi pentsatu beharreko erabakia

Etxearen pertzeptzioa desberdina izanen da aukera-
tzen dugun solairuaren arabera. Zola aukeratzera-
koan kontuan hartu beharreko ezaugarriak aipatzen
hasita, bi nabarmen daitezke: luze irautea eta ero-
soa izatea. Gaur egun zeramikazko baldosak ez dira
hagitz ikusiak, eta merkatuan dagoen eskaintza za-
balari erreparatzea baino ez dago etxerako egokie-
na zein den aukeratzeko.

KOLOREAK AUKERATZERAKOAN
Paretak eta gela bere osotasunean nolakoak diren
kontuan hartzea aholkatzen da. Zola argitsuek gela-
ri argitasuna emanen diote beti, eta zola ilunak, be-
rriz, egunerokoan gehiago kaltetzen diren tokietara-
ko egokiagoak dira; sukalderako, bertzeak bertze. 

Koloreaz gain, aunitz erabiliko dugun gela bateko zo-
lan iraunkortasuna ere aintzat hartu behar da, hau
da, eguneroko desgasteari aitzin egiteko gai izanen
dena hautatu behar da. 

KOMUNETAKO ZERAMIKA
Komunetarako pizarra-baldosak deiturikoak edo ze-
ramikarekin eginak egokiak dira, hezetasunak egin
dezakeen erasoaren aitzinean egonkorrak direlako.
Urteen joanean itxura mantendu egiten dute gaine-
ra.
Etxebizitzaren ezaugarriak aztertu eta norbere gus-
tuak kontuan hartzea da, azken batean, zola egokia
hautatzeko sekretua.

PARKET FLOTATZAILERAREN EROSOTASUNA
Egurrezko piezak dira, tailer espezializatuetan itsa-
tsiak eta bernizatuak. Egurrezko zola hauek ez dira
lurrean ez itsasten ezta iltzatzen ere. 
Edozein gainazaleraren gainean erabil daiteke, bai-
ta lehenagoko zola baten gainean ere. Garbitzeko,
ura eta ozpina nahastea gomendatzen dute profe-
sional batzuek; beste batzuek, berriz, ura aski dela
diote. Edozein modutan, mantentze egoki baterako
hobe da ur gehiegi ez botatzea.
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LANTEGIKO MOBLEAK

Aulkiaren egokitasunak zerikusi
zuzena du bizkar eta lepoko oinazeak
izatearekin

Lantokia izan ohi da eguneko ordu gehie-
nak pasatzen ditugun lekua, eta horrega-
tik, ezinbertzekoa da lanean eroso egotea
eta mobleak ahalik eta egokienak izatea.
Horrek guztiak gure umorean eraginen du,
eta ondorioz, lan egiteko dugun motiba-
zioan ere bai. Bulego batean lan egiteko-
tan, aulkia egokia izan behar du. Behar be-
zalakoa ez bada bizkarreko arazoak iza-
nen ditugu eta epe luzera osasun arazoak
ere sortuko zaizkigu.

Ezaugarrien eta duten funtzioaren ara-
bera, aulki eskaintza ugaria dago mer-
katuan. Batzuek beso-euskarriak di-
tuzte, eta halakoak, atseden hartzeko
onak dira. Horiez gain, bizkarraldean
neurri desberdina duten aulkiak ere ba-
daude. Horiek batez ere, ordenagailu ai-
tzinean denbora luzez egon behar du-
tenei bideratuak daude.

Aulkiak gurpilak izan ditzakete, edo ez.
Baina gurpilduna izatea onuragarria da,
horrek mugikortasunerako aukera ema-
ten duelako. Aulkia bira ematen duena iza-
tea ere ez da kaltera, mugikortasun haun-
dia ematen baitu horrek ere. Mahaiaren
altuerara egokitzeko aukera ematen du-
ten aulkiak gomendagarriagoak dira, al-
tueranahikoan ez egotea izan ohi baita biz-
karreko edo lepoko oinazeak sortzearen
arrazoi nagusietako bat. Buru-euskarria
izatea ere komenigarria da. Azken batean,
lanerako txoko eroso bat egokitzea da kon-
tua, norbere osasunari kalterik egin gabe.  



EURIBORRA

Markak guztiak hautsi eta gailurra jo
ondotik beheranzko bidea hartu du

Gora eta gora ari zen, marka guztiak hautsiz, baina azkenean, beheranzko joera
hartu du Euriborrak, Europa osoan hipoteka gehienak kalkulatzeko erabiltzen den
indizeak. Azken urteotan beheiti egin gabe goratzen ari zen, eta 2008aren hasiera
bereziki adierazgarria izan zen gailurra jo zuelako. Urriaren 9an jo zuen goia Euri-
borrak, %5,512ra ailegatuz. Baina krisi ekonomikoaren eraginez, Europako Banku
Zentralak interes tasak jautsi dituenez geroztik, beheiti dator. Adibide bat emate al-
dera, demagun Euriborraren batez bertzekoa %4,219koa dela –azaroaren 19an  ho-
rixe zen euriborraren indizea–, eta 25 urtetan 240.000 euroko hipoteka ordaindu be-
har dugula. Gisa horretara, 1.296,01 euro ordaindu beharko genituzke hilabetean.
Aldiz, urteetan gibelera eginez,  2003ko azaroan, indizea %2,410ean zegoen. Har-
tara, 224400..000000 eeuurrookkoo hhiippootteekkaa 2255 uurrtteettaann oorrddaaiinndduu bbeehhaarr iizzaanneezz ggeerroo,, 11..006655,,8833 eeuu--
rroo oorrddaaiinndduu bbeehhaarrkkoo ggeennuukkee hhiillaabbeetteeaann,, bbeerraazz,, dduueellaa bboorrttzz uurrttee bbaaiinnoo 223300,,1188 eeuurroo
ggeehhiiaaggoo hhiillaabbeetteeaann,, eettaa 22..776622,,1166 eeuurroo ggeehhiiaaggoo uurrtteeaann.

Europako Banku Zentralak interes tasak jautsi eta urriaren erdi aldera hasi zen
jausten Euriborra. Martxoaz geroztik ezagutzen ez zen mailara jautsi zen orduan
indizea. Azaro hasieran berriz jautsi zituen interes tipoak Europako Banku Zentra-
lak, %3,25era. Horrekin diruaren balioa 2006ko urriaz geroztik egon ez zen maila-
ra jautsi zen. Halere, adituen arabera, gehiago jautsi beharko luke maileguetan era-
gina izan dezan.
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Itxura guztien arabera, hipotekak kalkulatzeko 
erabiltzen den indizeak jausten segituko du

Jautsierak jautsiera, hipotekak berritzea noiz tokatzen den ere kontuan hartu be-
har da. Izan ere, mailegua urtean behin berrikustea izan ohi da ohikoena, eta be-
raz, heldu den urteko lehen hiru hilabeteetan eguneratzen dutenak izanen omen
dira sakelean onura somatuko duten lehendabizikoak. Horrela diote adituek.

Mailegua berrikusten denean, normalean aitzineko bi hilabeteetako Euriborraren
balioa hartzen da erreferentziatzat. Hartara, hipoteka urrian eguneratu behar ba-
da, abuztuko indizea kontuan hartzea izaten da ohikoena. Abuztuan %5,323koa izan
zen Euriborraren batez bertzekoa. Aldiz, mailegua abenduan berrikustekotan, urri-
ko Euriborraren balioa hartuko litzateke kontuan, %5,258, alegia. Eta urtarrilean
eguneratu behar dutenek, azaroko indizea (%4,219 ingurukoa) hartuko lukete erre-
ferentziatzat. Edonola ere, berrikusketa egiteko irizpidea banketxe bakoitzaren ara-
berakoa da.

Adituen iritziz, hipotekak kalkulatzeko erabiltzen den indizeak jausten segituko du,
eta Europako Banku Zentraleko lehendakaria den Jean Claude Trichetek urtea bu-
katu baino lehen diruaren balioa ere jautsiko dela iragarria du. Ikusi beharko da
zein neurritan egiten duen hobera mailegua duten herritarren sakelak.

Azken lau urteotako gorabeherak

2008ko azaroaren 19an . . . . %4,219
2008ko urria . . . . . . . . . . . . . . %5,258
2008ko iraila . . . . . . . . . . . . . . %5,384
2008ko abuztua . . . . . . . . . . . %5,323
2008ko uztaila . . . . . . . . . . . . %5,393
2008ko ekaina . . . . . . . . . . . . %5,361
2008ko maiatza . . . . . . . . . . . %4,994
2008ko apirila. . . . . . . . . . . . . %4,820
2008ko martxoa . . . . . . . . . . %4,590
2008ko otsaila . . . . . . . . . . . . %4,349
2008ko urtarrila . . . . . . . . . . %4,498

2004ko abendua. . . . . . . . . . . %2,301
2004ko azaroa . . . . . . . . . . . . %2,328
2004ko urria . . . . . . . . . . . . . . %2,316
2004ko iraila . . . . . . . . . . . . . . %2,377
2004ko abuztua . . . . . . . . . . . %2,302
2004ko uztaila . . . . . . . . . . . . %2,361
2004ko ekaina . . . . . . . . . . . %2,404
2004ko maiatza . . . . . . . . . . . %2,297
2004ko apirila. . . . . . . . . . . . . %2,163
2004ko martxoa . . . . . . . . . . %2,055
2004ko otsaila . . . . . . . . . . . . %2,163
2004ko urtarrila . . . . . . . . . . %2,216
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Gela bakoitzaren argiztapena aukeratzerako orduan, gela horren erabilera hartu
behar da kontua. Ez baita gauza bera, logela bat, ikasteko gela bat edo sukalde bat
izatea. Gela haundietan, egongela edo jangelen kasuan, erraterako, argi zuria iza-
tea gomendatzen da, neutroa. Lanpara haundiek orokorrean argiztatuko dute ge-
la, baina horrez gain, batez ere interes puntuak argiztatzeko fokalizatua egotea ez
dago gaizki.
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PAPER PINTATUAK

Etxeko paretei aire berri bat emateko,
moble guztiak mugitzen ibili gabe

Paper pintatuak itzuli dira! 1960. eta 1980. hamar-
kadan hagitz ohikoa zen paretak dekoratzeko paper
pintatuak erabiltzea. Gero, ordea, modak baztertu
egin zituen, eta urteetan ez ditugu ia ikusi ere egin.
Paretak pinturarekin margotzea jarri zen modan or-
duan. Baina orain, badirudi berriz ere indartsu dato-
zela paperak. 

Oinarrian, bi paper mota daude: gofratua edo binili-
zatua eta binilikoa.

PPAAPPEERR GGOOFFRRAATTUU EEDDOO BBIINNIILLIIZZAATTUUAA
Berniz kapa bakarra du eta hezetasun handia duten
geleterako aproposa da. Garbitzeko nahikoa da es-
ponja bat arin-arin pasatzea. 

PPAAPPEERR BBIINNIILLIIKKOOAA
Binilo kapa bat du eta horren ondorioz, iragazgaitza
eta garbigarria da. Aunitz erabiltzen diren geletara-
ko gomendagarriak dira: jantokia, haurren logela,
sukaldea, bainugela, pasabidea… Halako paperak
mantentzea ez da zaila, urarekin eta xaboiarekin gar-
bitu eta trapu batekin lehortuz garbi daiteke.  

Gainerakoan, aukera anitza da: egitura geometriko-
etatik hasi eta marrazki tradizionaletara, gisa guz-
tietako paperak aurki daitezke merkatuan. Dena den,
papera jartzerakoan, kontuan izan, paretak leunak
baldin badira ez dutela tratamenturik behar; aldiz,
latzak baldin badira leuntzea komeni dela. Kolorea
hautatzerakoan gelaren neurria kontuan hartu be-
har da. Izan ere, kolore ilunek gela ttikiagoaren sen-
tsazioa ematen dute eta ez dira aproposak gela tti-
kietarako. Halakoetan, hobe pareta batean bakarrik
jartzea, eta gainerakoak, zurian edo tonu argi bate-
kin uztea.

Gastu haundiegirik egin gabe, eta moble guztiak mu-
gitu gabe, dekorazioa aldatzeko aukera ematen du
paperak. Hala, etxeari aire berri bat eman nahi ba-
diogu, margotutako paperak erabili baino ez dugu
egin beharko. Aldaketa aski ikusgarria izan daiteke. 
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ARTILEA

Etxearen isolamendu termikoa eta
akustikoa lortzeko elementu naturala 

Garai batean etxerako elementu hagitz erabilgarria izaten zen ardiaren ilea (las-
tairak (koltxoiak) betetzeko, trikotak egiteko…). Saldu ere egiten zen, sos batzuren
truke. Aspaldixkotik, ordea, gehiena zaborretara joan ohi da. Hondakina da. Dena
den, badira artilea eskulanetarako erabiltzen dutenak, eta berriki, badaude funtzio
berri bat bilatu diotenak ere etxerako isolatzaile termiko eta akustiko modura. 

Izan ere, osagai naturalak gero eta gehiago era-
biltzen dira isolatzaile funtzioetarako eta horien
artean dago artilea ere. Isolatzaile termiko eta
akustiko ona baita, adituen iritziz.

Baporea xurgatu eta kanporatzeko ahalmen haun-
dia du artileak, eta horrek etxeak fresko manten-
tzen ditu udan eta goxo neguan. Udan, etxeko ten-
peratura igotzen denean, eta berotzen hasten de-
nean, artileak lehendik xurgatua duen hezetasu-
na bota egiten du, eta horrek, eraikina edo gela
freskotu egiten du. Bertze zenbait isolatzailerekin
konparatuz, tenperatura 7 gradutan jaitsiaraz de-
zake. 

Neguan, aldiz, giroan dagoen hezetasuna xurgatzen du eta horrek berotasuna sor-
tzen du. Tenperaturak 4 gradutan egin dezake goiti artilearen efektu honen ondo-
rioz. 

Isolatzaile ‘higroskopikoa’ delako du gaitasun hori artileak, hau da, ezaugarri ter-
mikoak galdu gabe, uraren baporea xurgatu edo bota dezakeelako. Artileak bero-
tasuna sortzen du hezetasuna xurgatzean, eta airean lurrun gehiegi dagoenean, ar-
tileak hezetasunaren %40 ere irensten du. Alde horretatik, gastu ttikiagoa sortzen
du berokuntzan eta aire girotuan.

Adituek diotenez, hagitz erabilgarria da etxe barreneko paretetarako, zoletan jar-
tzeko edo terraza eta azoteatan… gehiegizko hezetasunaren pilaketa saihesten due-

lako. Bertzalde, hezetasuna erregulatzeaz gain, etxe barreneko agente toxi-
koak ere erregulatzen ditu artileak. 
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Neguan hezetasuna
xurgatzen du artileak,
eta horrela, berotasun
efektua sortzen da. 

Udan aldiz, giroa 
berotzen denean, 
lehendik xurgatua
zuen hezetasuna 
botatzen du, eta ho-
rrek, frexkotasun 
efektua sortzen du.



XXXXXX

XXXXXXXX

Gela bakoitzaren argiztapena aukeratzerako orduan, gela horren erabilera hartu
behar da kontua. Ez baita gauza bera, logela bat, ikasteko gela bat edo sukalde bat
izatea. Gela haundietan, egongela edo jangelen kasuan, erraterako, argi zuria iza-
tea gomendatzen da, neutroa. Lanpara haundiek orokorrean argiztatuko dute ge-
la, baina horrez gain, batez ere interes puntuak argiztatzeko fokalizatua egotea ez
dago gaizki.
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GORTINAK

Estilo japoniarra leihoetan

Orain dela urte batzuk estilo minimalista deiturikoa hedatzen hasi zen gurean, Ja-
poniako estiloan oinarrituz batez ere. Espazio edo egongela txikietarako arras ego-
kiak dira, haunditasun sentsazioa eman eta etxeko espazioak elkarrengandik ba-
natzeko ere aproposak dira. Kolore garbiak, forma geometriko sinpleak, oihal na-
turalak eta dekorazio sinplea daude joera honen oinarrian. 

Ekialdeko dekorazioa etxe-
ko edozein txokotan erabil
daiteke, baita gortinetan ere.
Kasu honetan, gortina edo
estore japoniarrei dagokio-
nez, oihal errektangular eta
lerrokatuak bertikalki para-
tuak, bata bertzearen gai-
nean jarriak, eta lurreraino-
koez ari gara. 

Gortinak, denak alde bate-
ra edo erdia ezkerrera eta
bertze erdia eskuinera bil
daitezke. Halakoetan, oihal
zurrunak aukeratzea kome-
ni da. Alabaina, bertzelako
telak ere erabil daitezke, sa-
re-errezel edo bisilloak, adi-
bidez.

Horrelako gortinek ongi
ematen dute lehiate haundi
eta begiratokietan. Gainera,
koloreak nahas daitezke, es-
tanpatuak edo leunak. Esto-
re estanpatuak aukeratze-

rakoan arreta berezia jarri behar da aukeratutako marrazkian. Estorea biltzerako-
an marrazkia moztuta gera daiteke, eta horrek, dekorazio minimalistarekin lortzen
den lasaitasun sentsazioa apurtu dezake. Bidenabar, kanpoko argia iragazteko edo-
ta egongelari ñabardura berezia emateko arras eraginkorrak dira.

Desmuntatzea erraza denez garbitzeko ere ez dute batere konplikaziorik.
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BANKETXEEN BALDINTZAK

Kredituak lortzea gero eta zailago
Banketxe batek kreditua emateko eskatzen dituen baldintzak ez dira aldatu azken
urteotan. Baina egoera ekonomikoa aldatu egin da, krisi ekonomikoak bete-bete-
an eragin duelako. Diru guttiago dago, beraz, banketxeek emateko guttiago dute
edo beldurrez daude emateko, eta dagoena garestiago ematen da.

Maileguak eskuratzea ez da orain dela urte batzuk bezain erraza. Bolo-bolo dabi-
len krisi ekonomikoaren ondorioz kredituak emateko politika, ordea, ez da lehen-
goaren berdina. Banketxeek ez dituzte lehen bezain erraz ematen kredituak, eta
ematen badituzte aplikatzen duten interesa hagitz altua da.  Edonola ere, hauek di-
ra banketxeek kredituak ematerakoan kontuan hartzen dituzten baldintzak:

Lanaren egonkortasuna
Kredituaren eskatzaileak egonkortasun batekin ari de-
la lanean frogatu behar du, eta azken bi urteotan lan
arloan ez duela geldialdirik izan adierazi behar du.
Banketxeak hori guztia aztertzen du, eta eskatzailea-
ren enpresak duen iraunkortasuna ere ikuskatzen du.

Aurrezteko gaitasuna
Mailegu bat eskatzeko orduan, eskatzaileak duen au-
rrezteko gaitasuna ere aintzat hartzen dute banke-
txeek. Pertsona bakoitzaren egoera luparekin azter-
tzen dute. 

Kaudimena edo zorrak ordaintzeko ahalmena
Banketxeek mailegu-eskaitzailea xahutzaile bat dela susmatuz gero, bi aldiz pen-
tsatu gabe emanen diote ezezkoa. Horretarako, eskatzaileak izan dezakeen zorpe-
tze maila ikertuko dute, eta bertze entitateetan ere
eskatu ote duen mailegurik konprobatuko dute.
Zenbait entitatek eskatzailearen azken hiru no-
minak eta azken urteotako PFEZa (Pertsona
Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga) eska-
tzen dituzte.

Bezeroarengan dagoen 
konfiantza
Bezeroak lehenengo momen-
tutik ematen duen sentsazioa
ere ezinbertzeko gakoa iza-
ten da mailegua lortzeko.
Bezeroa zenbat eta gehia-
go ezagutu, orduan eta
errazagoa da dirua
itzultzeko gai den ala
ez jakitea. Hartara,
banketxe jakin batekin urtee-
tan ibili diren bezeroek aukera
haundiagoa dute banketxe horre-
tan eskatutako mailegua onar-
tzeko.
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Zorpetze maila
Bezeroaren zorpetze mailak ez du altua izan behar, ber-
tzela, ez du eskatzen duena jasoko; eskatutako koefizien-
teak ezin du izan irabazi totalaren %40a baino altuagoa,
hau da, zorpetze maila ezin da bere irabazien %40aren
gainetik egon.

Maileguaren helburua
Mailegua zertarako erabiliko den ere eztabaidatu egiten da, aunitz beharrezkoak ez
direla kontsideratzen baitira. Berriki arte, lehen jaunartzea egiteko edo oporreta-
ra joateko eskatzen ziren kredituak. Antza, joera hori ez da hainbertzerakoa orain.

Egoera, beraz, aldatu egin da, eta krisi ekonomikoa dago guztiaren gibelean. Ban-
ketxeak, orain, ez du etxebizitzak balio duenaren %80a baino gehiago subentzio-
natzen, eta bezeroak nola edo hala egin behar dio aitzin gainerako %20ari. 

Erosketarekin batera datozen bertze gastu horiek…
Etxebizitza ordaintzeko aukeratzen dugun moduaz haratago, etxebizitza bat eros-
terakoan kontuan hartu behar diren gastu andana dago, hala nola, notariotza, ja-
betza-erregistroa eta zergak.

Orain dela ia urtebete arte, banketxeak etxebitzak zuen balioaren %110a finantza-
tzera ere ailegatzen ziren, normalean %80an ibili arren. Gaur egun, kasu batzue-
tan baino ez dute onartzen mailegua, eta egiten badute %60an gelditzen dira. Au-
nitz izanen dira euren lehen etxebizitza erostekotan edo egitekotan daudenak. Eta
krisi ekonomiko sonatu honen aitzinean, baliteke batzuek beldurra ere edukitzea,
etxebizitza nola finantzatuko duten jakin gabe. Egoera ez da xamurra.

Egia da etxebizitzen prezioek nabarmen egin dutela beheiti. Abuztuko datuei erre-
paratuz, adibidez, joan den urtean sasoi berean etxebizitzek balio zutena baino %4,6
guttiago balio zuten aurtengo abuztuan. Prezioak gehiago jautsi arren, etxebizitzak
sortzen duen gastua altua da. 2010. urtean hasiko omen da krisia desegiten. Hala
uste dute adituek. Dena den, kontuan hartzeko datua da, gaur egun mailegu-hipo-

teka duten herritarrek euren irabazi
gordinen %49a kreditu hori ordain-

tzera bideratzen dutela. 
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PINTURA

Hautatzen dugun koloreak harmonian
egon behar du gela bakoitzean dagoen
solairu eta mobleekin

Etxeko gela bakoitzak bere funtzio zehatza du. Hori
jakinda aukeratzen da gela desberdinen dekorazioa
eta horietan jarriko diren mobleen estiloa. 

Baina gela bakoitzean lortu nahi den giro edo xarma,
bereziki paretetan erabilitako koloreen bidez lortu-
ko da, beti ere, gelako solairu eta altzariekin har-
monia baldin badu. Aipatutako xarma berezi hori lor-
tzeko, kontuan hartu behar da kolore bakoitzaren
ezaugarriak eta hauek iradokitzen dituzten sentsa-
zioak.

Koloreak eta espazioa
Kolore ilunek espazio txikiagoaren sentsazioa sor-
tzen dute. Kolore argiek, aldiz, gelei argitasuna ema-
ten diete, eta ondorioz, espazio txikiek haundiagoak
dirute eta sabaiek altuagoak. 

Koloreak eta argia
Paretak pintatzerakoan ongi begiratu behar da etxe-
ko gela bakoitzak duen argiztapena, hau da, kanpo-
tik zenbat argi sartzen den eta argi artifizialaren itu-
rriak non dauden. Horren arabera erabakiko da ko-
lore argiak edo ilunak erabiltzea.
Tonu argiek geletako argia islatzen dute eta kolore
ilunek argia xurgatu.

Koloreak eta sentsazioak
Sentsazioei dagokionez, kolore beroak estimulaga-
rriak dira eta hurbiltasun sentsazioa sortzen dute.
Kolore beroen artean melokotoi koloreak, laranjak,
kolore uherrak eta gorriak daude. Maiz erabiliak di-
ra sukalde eta egongeletan.

Kolore hotzak lasaigarriak dira eta urruntasun sen-
tsazioa ematen dute. Kolore hotzen artean urdinak,
berdeak, purpurak eta grisak daude. Gisa honetako
koloreak bainugeletan erabiltzen dira maiz.
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ARGIZTAPENAREN SEKRETUA

Argiak lagunduko dizu gela bakoitzean 
zuk nahi duzun giroa sortzen

Gela bakoitzaren argiztapena aukeratzerakoan, gela horren erabilera hartu behar
da kontuan. Ez baita gauza bera logela bat, ikasteko gela bat edo sukalde bat ar-
giztatzea. Gela haundietan, egongela edo jangelen kasuan konparaziora, argi zuria
izatea gomendatzen da, neutroa. Lanpara haundiek gela orokorrean argiztatuko du-
te gela, baina horrez gain, batez ere interes puntuak argiztatzeko lanpara fokaliza-
tuak egotea ez dago gaizki. Argiztapen horrek giro argitsu eta atsegina sortuko du,
lagunartean egoteko aproposa.

Nahi adina argi
ailegatzen ez
den txokoetara-
ko, lanpara ttiki
edo difusoreak
erabilikoditugu.
Argi osagarri
honekin jokatuz
gela berean gi-
ro desberdinak
sortzeko auke-
ra izanen dugu.
Adibidez, ira-
kurtzekodugun
txokoan argi in-
dartsu eta zen-
tratua; edo lasai
egoteko bertze
txokoren bate-

an argi ahula eta erregula daitekeena. Lanparak sabaian paratu gabe, paretak ere
argiztatzen ahal dira. Pareta argitsuek gela haundiagoaren sentsazioa ematen du-
te, eta etxea ttikia baldin bada, behintzat aterabide aproposa da. Logeletan, berriz,
pareten kolorearekin eta argiarekin joka daiteke. Lanpara koloretsuekin giro inti-
mo eta sofistikatua eman diezaiokegu logelari. Haur ttiki batentzat, berriz, argi ha-
logenoa paratzea aholkatzen dute adituek, kontrasterik ez sortzeko. 
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KOLORE ILUNEKO KONBINAZIOAK DIRA GEHIEN SALTZEN DIRENAK 

Sukalde moderno, erabilgarri eta
praktikoa nahi du jendeak

Garai batean baino moble gehiago erabiltzen dira orain sukaldean, eta joerak ere
aldatu egin dira urteen joanean. Kolore
iluneko elementuak sartu dira, nahiz eta
entzimera edo gaineko sukaldeetan ko-
lore biziak erabiltzen diren. Lau ezau-
garri nagusi kontuan hartuz aukeratzen
dituzte oraingo bezeroek sukaldeak: mo-
dernoa, erabilgarria, praktikoa eta era-
biltzeko erraza.

Bere garaian, itxura tradizionala ema-
nez egurrezko altzariak jaun eta jabe
egon ziren. Orain ere erabiltzen dira, bai-
na ez lehengo neurrian. Gaur egungoak
modernoagoak dira, garbitzeko erraza-
goak. Aipatu bezala, kolore iluna da orain
merkatuan gehien saltzen dena, etaguz-
tien artean, beltza eta gorri-more kolo-
rea. Entzimera edo gaineko sukaldee-
tarako, berriz, kolore biziak aukeratzen
dira. Gisa berean, ke-kanpaiek apain-
garri gisara duten funtzioa nabarmen-
tzekoa da.

Sukaldea dekoratzeko elementurik one-
nak sukaldeko tresnak dira: platerak,
katiluak… Platerak, erraterako, forma,
diseinu eta neurri ugarikoak ikus ditza-
kegu. Paretean platerak zintzilik para-
tzeak paretei kolorea ematen die, eta bi-
trinan erakusgai paratzeak ordenatua-
ren sentsazioa ematen du. 

Horrez gain, gortinak edo estoreak su-
kaldeko ixkinaren batean zintzilik dau-
den oihal eta mantalekin konbinatzea
ere garrantzitsua dela diote dekorazio-
an adituek. Kolore egokiak aukeratzen
baldin baditugu, giro beroa sortuko du-
gu, konbinazioaren arabera. Armairu ba-
rrenean ez badaude, pasta eta arroza
gordetzeko ontziak ere kontuan hartu
behar dira, eta erlojua ere bai, noski.
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PELLET GALDARAK

Epe ertainera begira, merkeago 
ateratzen da pellet-berogailua 
gasolio-berogailua baino 

Hainbat energia berriztagarri mota dau-
de, batzuk bertzeak baino ezagunagoak:
haizearen bidez sortutako energia (hai-
ze-energia), eguzkiaren bidez sortutakoa
(eguzki energia), uraren bidez sortuta-
koa (energia hidraulikoa), materia orga-
nikoaren bidez sortutako energia (bio-
masa), lurraren bidez sortutakoa (ener-
gia geotermikoa) eta itsasoak sortutakoa
(marea mugimenduen energia). Aukera
zabala da, ageri denez.

Energia berriztagarri ezezagun horieta-
ko bat egurrezko pelleta da. Azken urte
hauetan ezagunago bihurtu da, hain zu-
zen ere, Euskal Herriko zenbait enpresa
erregai hau ekoizten hasi direlako. Egu-
rrezko pelleta, erregai ekologikoa edo

biomasazkoa da, egurraren zerrautsa erabiliz sortzen baita. 

Pelletak atmosferara isurtzen duen CO2 emisioa neutroa da, hau da, isuritako CO2
kopurua landareek xurgatzen ahal duten CO2 kopuruaren berdina da. 

Etxebizitzetan ez ezik industrian ere erabiltzen
da pelleta 
• Etxean: berogailu eta galdaretarako (ura beroa sortzeko).
• Granja eta industrietan: berogailuetarako, industrietan gi-
rotze sistemarako edota  likidoak berotzeko edo tenperatura
altuetara iristeko beroa behar duten prozesu industrialeta-
rako.

Pelleta erosteko aukera desberdinak
• 15 kiloko poltsak: etxerako arras erabilgarriak.
• Zaku handitan: 700 kiloko zakuak (bai etxerako, bai industrietarako ere)
• Soltean (granel): kamioi zisternetan banatzen
da. Gomendagarria da horrela erostea urbani-
zazio, familia bakarreko etxeetarako eta in-
dustriarako.

Gainera, pelletaren erabilerak ia ez du kerik
sortzen, ez du usainik ezta isuri kontamina-
tzailerik eta ez da toxikoa. Sortzen duen errauts
kopurua %0,5ekoa da, beraz, 1.000 kilo pelletek
5 kilo errauts sortzen du.
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Pelletaren erabilera indartzeko, administrazioak dirulaguntza
ematen du
Erregai tradizionalekin konparatuz, pelleta interesgarriagoa da, prezio baxuagoa
duelako eta motelago kontsumitzen delako. Gai-
nera, energia berriztagarria denez, administra-
zioak diruz laguntzen du, hala, jende gehiago
animatuko delakoan sistemaz aldatzera.

Gasolioa baino merkeago da pelleta
Hasiera batean, pellet galdara baten instalazioa
bertze eratako galdarena baino garestiagoa ate-
ratzen da. Hala ere, administrazioak ematen di-
tuen dirulaguntza, interes baxuko mailegu eta
pelletak duen koste apalari esker, epe ertaine-
ra begira, pellet-berogailuak gasolio-berogai-
luak baino merkeago suertatzen dira.

200 m2ko etxebizitza ...............................................................172.000 Kcal/eguneko
Pelletaren berokuntza indarra.............................................................4.500 Kcal/Kg
Gasolioaren berokuntza indarra .............................................................8.500 Kcal/l
Pelletaren prezioa.......................................................................................0,25 €/Kg
Gasolioaren prezioa...................................................0,98 €/l (Repsol 2008ko iraila)

Pelletaren urteko gastua................................................................................1.156 €
Gasolioaren urteko gastua .............................................................................2.379 €

Pellet instalazioaren kostua ( galdara erdi-automatikoa) ...........................10.500 €
Dirulaguntza (Administrazio autonomikoa) ...................................................4.200 €
Gasolio instalazioaren kostua ........................................................................4.000 €

Pellet instalazioaren kostua + 2 urteko kontsumoa ......................................8.612 €
Gasolio instalazioaren kostua + 2 urteko kontsumoa....................................8.758 €
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URTEAN 55-60€ AURREZTEKO

Erabili kontsumo baxuko argiak

Erosterakoan lanpara arruntak baino garestiagoak izan
arren, epe luzera errentagarriak dira. Kontsumo baxu-
ko lanparez ari gara, gero eta gehiago erabiltzen dira,
gainera. Inkesten arabera, elektrizitatearen etxeko fak-
turaren ia %25a argiztapenari dagokio, eta gutti gora-
behera bi hilabetetan 70 euro ordaintzen ditu kontsumi-
tzaileak. Energiak eragindako gastuak sakelan gero eta
zulo handiagoa egiten duen honetan, aunitzen aterabi-
dea kontsumo baxuko lanparak izaten ari dira. Eginda-
ko ikerketa batzuek lanpara arruntak eta kontsumo ba-
xukoak erabiltzearen artean, urtean 55
euro aurrez daitezketela frogatu du-
te; bertze batzuek, berriz, gehiago
aurrezten ahal dela diote: 60 eu-
ro urtean. 

Lanpara arruntak merkeago-
ak dira; bien artean 10 euro
inguruko aldea dago pre-
zioan. Adibidez, 100 wa-

tteko lanpara tradizional batek euro bat balio du gu-
tti gorabehera; eta antzekoa den kontsumo baxu-
ko 20 watteko batek 10 euro. Baina badirudi, pre-
zioan dagoen alde hori errentagarria dela epe
luzera begira. Kontsumo baxuko lanpara batek
piztuta 10.000 ordu iraunen ditu; normalak, be-
rriz, 1.200-1.500 orduren buruan ez du fun-
tzionatzen. Beraz, kontsumo baxuko bat fun-
tzionamenduan dagoen tarte berean, sei
lanpara normal erosi behar dira.

Bertze datu adierazgarri bat ere bada-
go. Goritasun-lanpara edo lanpa-
ra tradizionalek saretik har-
tzen duten energiaren %5a
erabiltzen duteargia egite-
ko, eta gainerako %95a ez
dute erabiltzen. Kontsu-
mo baxukolanparek, be-
rriz, kontsumitzen duen
elektrizitatearen
%80a erabiltzen du
argia egiteko.
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SORTZEAK
Koteto Ezkurra Arretxea, Donezte-
bekoa, urriaren 18an.
Janire Erasun Ezkurra, Doneztebe-
koa, urriaren 31n.
Saraih Altzugarai Altzugarai, Lesa-
kakoa, azaroaren 1ean.
Ainhoa Elgorriaga Intza, Lesakakoa,
azaroaren 7an.
Xanet Apezetxea Etxeberria, Goi-
zuetakoa, urriaren 31n.
Iraia Iratzoki Lizasoian, Elizondokoa,
azaroaren 4an.

HERIOTZAK
Bautista Mutuberria Jorajuria, Sun-
billakoa, azaroaren 5ean.
Mª Dolores Errandonea Sanzberro,
Berakoa, azaroaren 5ean, 88 urte.
Jose Luis Ripa Saldias, Iruritakoa,
azaroaren 7an, 63 urte.
Mª Socorro Navarro Crespo, Igantzi-
koa, azaroaren 9an, 80 urte.
Juan Arretxea Maia, Igantzikoa, aza-
roaren 12an, 93 urte.
Jose Mª Erasun Elizalde, Saldiaskoa,
azaroaren 14an, 76 urte.
Marie Emile Devey, Sarakoa, azaroa-
ren 6an.

EZKONTZAK
Iker Iguzkiagirre Bereaueta Olatz Iri-
goien Madariaga, Arantzakoak, aza-
roaren 15ean Arantzan.
Jesus Manuel Campos Alvez eta Mª
Angeles Rubio Arrastia, Irungoak,
azaroaren 6an Beran.
Iñaki Errandonea Bazterrikaeta Aran-
txa Iribarren Martiarena, Berakoa eta
Doneztebekoa, irailaren 6an Beran.
Julio Cesar Sanchez Hernandorena
eta Mª Itziar Zozaia Ariztegi, Sunbi-
llakoa eta Doneztebekoa, irailaren 20an
Donezteben.
Joseba Mirena Sandobal Legarda
eta Ainara Mendia Ibarra, Bilbokoa
eta Doneztebekoa, irailaren 20an Do-
nezteben.
Antonio Manuel de Oliveira Teyxei-
ra eta Ruth Evanjelina Ortes Herre-
na, Portugalgoa eta Nikaraguakoa, aza-
roaren 6an Elizondon.
Iñaki Irisarri Bikondoa eta Rosa Mª
Iturburua Etxandi, Elgorriagakoa eta
Erratzukoa, azaroaren 8an Elizondon.
Ruben Correa Martinez eta Rose Ma-
rie Harrouche, azaroaren 15ean Sa-
ran.

Victoria 
JUANKORENA IRUNGARAI

Arraiozen hil zen, urriaren 13an, 84 urte zituela

Amatxi joan zara ta
denak triste gaude
jakin ezazu aunitz

zaitugula maite
hemendik aitzinera

aitetxikin zaude
denen partez biei
agur eta ikusi arte

ZURE SEME-ALABAK ETA BILOBAK
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ttipi-ttapa
Ander Erasun aurtiz-

tarrak jantzi zuen lehen
aldiz bigarren Mailako
Nafarroako Txapelketa-
ko txapela azaroaren
14an Doneztebeko fe-
rietan jokatutako finale-
an, Manuel Kañamares
bigarren sailkatuari 24
segundoko aldea atera-
ta. Hortaz, aizkolari ho-
riek biek Nafarroako Mai-
la Nagusira igo dira, eta
maila horretan ariko di-
ra heldu den denboral-
dian. Erasunek, gainera,
Euskadiko hirugarren
Mailako txapela jantzi
zuen orain hilabete eta
beraz, hilabete batean bi
txapel haundi jantzi ditu
18 urteko aurtiztarrak.

Bortz aizkolari hauek
aritu ziren finalean, Do-
neztebeko pilotalekuan,
400 ikusleren aitzinean,
lehen aldiz txapelketa ofi-

zial honetan laguntzailee-
kin: Ander Erasun (Aur-
titz), Luismari Belarra
(Doneztebe), Manuel Ka-
ñamares (Arostegi),
Juanjoxe Erdozia (Etxa-
rri Aranatz) eta David
Amillano (Altsasu). 

Aizkolari bakoitzak bi
kanaerdiko, bi 60 ontza-
ko eta oinbiko bat moz-
tu zuen. Lehen kanaer-
dikoan, gerora txapeldun
izanen zenak hartu zuen
probaren burua, minutu
eta 53 segundoko denbo-

rarekin eta Amillano izan
zen bigarren, bortz se-
gundora. Hirugarren egu-
rra ebakita, oinbikoa, Luis
Mari Belarra donezteba-
rra paratu zen aitzinetik,
12:43ko denborarekin,
bigarren Kañamares zen

12:57ko denborarekin
eta hirugarren Erasun
(12:59). Laugarren Er-
dozia  zen, 13:23ko lana
eginez eta bosgarren,
Amillano (14:05). Erasu-
ni hautsi egin zitzaion aiz-
koraren kirtena bigarren
egurrean, eta segundo
batzuk galdu zituen 60
ontzakoan. 

Handik aitzinera, or-
dea, Belarrak beheiti egin
zuen, Erasunek, Kaña-
maresek eta Erdoziak,
berriz, goiti. Akabailan,
Erasunek bizitu egin zuen
erritmoa, eta Miel Min-
degiaren laguntza es-
kergarekin lehen postuan
akitu zuen. 

SAILKAPENA

1. Erasun: 19:23
2. Kañamares: 19:47
3. Erdozia: 20:05
4. Belarra: 21:12
5. Amillano: 21:30

Ander Erasun nagusitu da Bigarren Mailako
Nafarroako Aizkora Txapelketan
Aurtizkoa eta Kañamares azpìtxapelduna maila nagusian ariko dira hurrengo denboraldian

HERRI KIROLAK

ARGAZKIA: LEGARRA

Bigarren Mailako Aizkora Txapelketako lehen hiru sailkatuak, tartean Ander
Erasun Aurtizko txapelduna.

ttipi-ttapa
Doneztebeko ferien

barne, Nafarroako bi-
garren Mailako Arpana
Txapelketa ere jokatu
zen, eta hiru bikote lehia-
tu ziren. Bikote bakoi-
tzak 45 ontzako enbo-

rrari 10 korte etzanda
eta 4 zutik eman zizkion.

Joan den urtean txa-
pel hau Igantzira joan
zen, Txoperena eta Por-
turen buruetara eta aur-
ten ere Bortzirietako bi-
dea hartu du.Izan ere,

Igor Lasaga beratarra
eta Jabier Galarregi
etxalartarra aisa nagu-
situ ziren eta 06:21 be-
har izan zituzten beraien

lana akautzeko. Biga-
rren, Beunzako Mikel
Eugi eta Auzako Ander
Iribarren izan ziren,
08:06ko denborarekin

eta hirugarren, Oronoz
Mugairiko Euken Min-
degia eta Jexux Zelaie-
ta. 09:42ko lana egin zu-
ten baztandarrek.

Igor Lasaga eta Jabier
Galarregik irabazi dute
Nafarroako Bigarren
Mailako Arpana Txapelketa
Beratarra eta etxalartarra erraz
nagusitu ziren

ARGAZKIA: LEGARRA

Igor Lasaga eta Jabier Galarregi txapela jantzi ondoren Doneztebeko Miguel
San Miguel alkatearekin eta Eduardo Oiartzabal zinegotziarekin.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Futbol-

7 ligan ari diren Lesa-
kako Beti Gazte eta Do-
neztebeko neska ka-
deteen derbia jokatu
zen lehen aldiz azaroa-
ren 15 goizean Lesa-
kako Mastegi futbol ze-
laian. Beti Gazteko nes-
kek urte pare bat da-
ramazkite kategoria ho-
netan, baina donezte-
barrek lehen aldiz ze-
lairatu dute nesken tal-
dea. Eta beharbada ho-
rixe izan zen Mastegin
nabarmendu zena, le-
sakarrek bi denboral-
ditan gehiago ikasi du-
tela eta doneztebarrek,

gaia izanik, oraindik ki-
rol honetan ikasteko
gauzak badituztela, Ha-
lere, ikasteko gogoa
erakutsi zuten donez-
tebarrek eta tarteka es-
tuasunetan paratu zu-
ten etxeko taldea. Az-
kenean, ordea, 3-0 ira-
bazi zion Beti Gaztek
Donezteberi.

BETI GAZTEREN

HAMAIKAKOA

Justo Agirretxe Be-
ti Gazteko entrenatzai-
leak Maddi Taberna
atepean eta Haizea Iri-
goien, Itziar Telletxea,
Maddi Arriola, Olaia
Iantzi, Amaia Zapirain

eta Nahia Garcia be-
ratarra zelairatu zituen
hasieratik eta gero,
Maider Olaziregi bera-
tarra eta Amaia Telle-
txea ere zelairatu ziren.
Hauekin batera, Aina-
ra Martin ere ari da den-
boraldi honetan.

DONEZTEBEREN

HAMAIKAKOA

Aritz Arriola Donezte-

beko entrenatzaileak
Irati Arrieta sunbildarra
atepean eta Donezte-
beko Ana Sarratea, Sa-
ra Azkarate, Elena Za-
bala, Laura Erasun, Ta-
mara Descalzo, Neka-
ne Iruretagoiena, Sun-
billako Itxaso Arrieta,
Zubietako Ainhoa La-
rrea eta Maider Leize-
aga, Elgorriagako Iza-
ro Sukilbide, Narbarte-

ko Itxaso Iriarte, Oro-
noz-Mugairiko Amaia
Elizagoien eta Amaiur-
ko Amaia Istilart joka-
lariak ditu aurten bere
erranetara.

Aipatu bezala, Beti
Gaztek 3-0 irabazi zion
Donezteberi. Lehen
norgehiagokako bi gol
Amaia Telletxeak egin
zituen eta hirugarrena
Olaia Iantzik.

Beti Gazteko neskek
irabazi dute Donezteberen
aurkako lehen derbia
3-0 irabazi zuten azaroaren
15ean jokatutako partidan

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Beti Gazte eta Doneztebeko futbol taldeetako neska kadeteek lehendabizi-
ko aldiz jokatu dute aurten elkarren kontra. Argazkian jokalariak ageri dira,
entrenatzaileak ondoan dituztela.

ttipi-ttapa
Doneztebeko Erreka

elkarteak zazpigarren
urtez antolatu du eskuz
binakako pilota txapel-
keta. Urtero bezala, zaz-
pi kategoriatan banatu-
ko dira parte-hartzaile-
ak: benjamin, alebin, in-
fantil, kadete, jubenil, bi-
garren mailako senio-

rrak eta elite mailako se-
niorren kategoriak. Ka-
tegoria guzietan irekia
da txapelketa, elite mai-
lako seniorretan izan
ezik, hemen pilotariak
gonbidatu egiten baiti-
tu Erreka elkarteak.

Txapelketa 2009ko
urtarril erdi aldera hasi-
ko da eta martxoko le-

hen hamabostaldian aki-
tuko da. Kanporaketa
bidez jokatuko da.

IZEN EMATEA

Izen ematea fax bi-
dez egin daiteke, Erre-
ka elkartearen 948
450991 fax zenbakira

deituz, abenduaren 5a
baino lehen. Aipatu, Fe-
derazioko lizentzia nahi-
taezkoa izanen dela par-
te hartu ahal izateko.

Benjamin, alebin, in-
fantil, kadete eta jube-
nil mailako partidak igan-
de goizetan jokatuko di-

ra Doneztebe, Urrotz,
Legasa eta Donama-
riako pilotalekuetan.

Bigarren eta elite
mailako seniorrenak,
berriz, partidak asteaz-
ken arratsaldetan joka-
tuko dira Doneztebe eta
Berako pilotalekuetan.

Eskuz binakako pilota
txapelketan izena
emateko epea zabaldu du
Erreka elkarteak
Abenduaren 5ean akituko da
horretarako aukera

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero pilotari andana biltzen ditu eskuz binakako txapelketa honek.

kirola • ttipi-ttapa

FUTBOLA

PILOTA
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AGENDA
egunez
egun

Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

ORONOZ-MUGAIRI
Azaroaren 30ean, Marilo
Betilo antzezlana. 18:00etan
Gaztelune elkartean.

ARESO
Abenduaren 3an, Txan
magoaren ikuskizuna.
17:00etan eskolan.

BERA
Azaroaren 28an, Estitxu
Mentaberri ipuin kontalaria,
18:00etan Liburutegian.

g ZINEMA

LEITZA
Azaroaren 28an eta 30ean,
Che, el argentino filma.
Ostiralean 22:30ean eta
igandean 19:30ean.

g OSPAKIZUNAK

LEITZA
Azaroaren 29an,
abesbatzen topaketa.

ZUGARRAMURDI
Azaroaren 29an eta 30ean,
sorgin ehizaren 400.
urteurreneko ekitaldiak.

SARA
Azaroaren 29an, inguruko
Gazte Asanbalden topaketa. 

g KANTUA

URDAZUBI
Azaroaren 29an, Kantu
Zaharren Eguna. 

g FERIAK

GOIZUETA
Azaroaren 29an,
Goizuetako Feria.

ELIZONDO
Abenduaren 6an, Baztan-
Bidasoako artisauen
merkatua, Merkatu Plazan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Igantzi eta Iturengo Kultur
Egunak ttipi-ttapa telebistan
EGUBERRIAK BAINO LEHEN

Feria eta azoka sasoia izaten da
udazkena eskualdean. Baina pa-
satu dira dagoeneko, Lesaka eta
Goizuetako feriekin bukatu zen
denboraldia. Halere, urtea akitu
aitzinetik, izanen da kultur ekitaldie-
kin gozatzeko aukera. Ituren eta
Igantziko Kultur Egunetan, erra-
terako. Igantzin abenduaren 5etik
8ra izanen dira Euskara Batzor-
deak antolatuta. Joan den urtean,
Igantziarrak eta kirola gaiaren in-
guruko erakusketa antolatu zuten.
Aurten, ordea, etxeko produktu eta
sendabelarren inguruan antolatu
dute. Horrez gain, txiste afaria, fil-
mak, musika emanaldiak, hau-
rrentzako jokoak, helduentzako

antzerkia... izanen dira. Eta aitzi-
neko aldian bezala, postre lehia-
keta ere bai. Horietako aunitz TTI-
PI-TTAPA TELEBISTAn ikusteko mo-
dua izanen da.

ITURENEN ABENDUAREN 5ETIK 7RA

ASTEBURU KULTURALA

Iturengo Ibintza Kultur Taldeak,
bertzalde, egun berdinetan anto-
latu du Asteburu Kulturala. Hemen
ere gisa guztietako ekitaldiak i za-
nen dira: Nor zen Iturengo arotza?
hitzaldia, Anje Duhalderen kon-
tzertua, mus txapelketa, ipuin kon-
talariak.... Horiek eta bertze hain-
bat kontu TTIPI-TTAPA TELEBISTAn
izanen dituzue ikusgai.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 24,00 € (+3,00)

Zerri gizena
0,983€ kiloa.  (-0,005)

Zerramak:
0,470€ Kg/bizirik. (-0,030)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,07 (=)
1.koa 3,77 (=)
2.koa 3,07 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,17 (=)
1.koa 3,87 (=)
2.koa 3,19 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  180,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,10/3,20
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 8,40/9,20
8-10 kilokoak: 7,10/7,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 7tik 14ra bitarteko prezioak)

Bokazio internazio-
nala omen duen lan be-
zala aurkeztu dute Kau-
ta taldeko musikarien
euren azken diskoa,
«rock alternatiboaren,
punkaren edo emoaren
jarraitzaileak harrapatu
ditzakeena». Isladak eu-
ren hirugarren diskoa
da, Izan Zaitez Zu eta
Biluzik lanen ondotik ar-
gitaratu dutena. 11 kan-
tu ditu disko berriak, eta
kitarra disonanteak,
ahots melodikoak eta oi-
narri erritmiko indar-
tsuak tartekatzen ditu.
Hauek dira Kautaren lan
berriak: Etikaren Korda;
Eza Gara!; Helmugak;
Desio helezinak; Erre-
alismoa; Hegaldia hasi
da; Nostalgia; Menpe;
Islada; Paradisua¿ eta
2Mundu. Disko honi Hel-
mugak kantuaren bide-
oklipa ere gehitu diote.
Wheel Sound estudio-
an grabatua da Cer-
danyola del Vallesen eta
Ultramarinos estudioan
nahastua Sant Feliu de
Guixolsen. 
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ATXEH INDEPENDENT RECORDS
KAUTA

Isladak

DISKAK





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

60

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

60

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. Ttipi-Ttapak ez du
bere gain hartzen argitaratuak

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK

AT
U 

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

ARIZKUN. 70m2ko pisu er-

diberria salgai edo erren-

tan emateko. Guztiz mo-

bleztatua. %676 767553.

LESAKA. Bittiria karrikan,

110m2ko pisua salgai. Pre-

zio ona. %670 319380/

607769519 / 948 637347.

BERA. Eztegaran dagoen

etxe xarmangarrian pisua

salgai (La Caixaren gaine-

an). %948 630757.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
LUZ SAINT SAUVEUR (PI-

RINIO FRANTSESA). 2-4

lagunentzako estudioa erren-

tan emateko. Eskiatzeko in-

guru aproposa. Goi-denbo-

raldian aste bakoitzeko 350

euro eta behe-denboraldian

aste bakoitzeko 300 euro.

%647 228663.

LESAKA.Lagun batentza-

ko apartamentu berria

errentan emateko, mo-

bleztatua. %948 637931.

BERA. Herri erdian pisua

errentan emateko. 3 loge-

la, berokuntza eta egoera

onean.  % 677 019874

(15:30etik aitzinera). 

BERA.Apartamentu kurio-

so eta apaina errentan

emateko. Argitsua, berria

eta mobleztatua. Bakarrik

nahiz bikotean bizi nahi

duenarentzat aproposa.

Herrian bertan baina ingu-

ru lasaian. %607 226796.

ELGORRIAGA.Pisua erren-

tan emateko. %629 734263

(18:30etik aitzinera)

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

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan emateko
DONEZTEBE. Zazpiguru-

Asteburuetan lan eginen

nuke. %620 171336.

Emakume euskaldunba-

tek orduka goizez edo arra-

tsaldez lan eginen luke.

%655 720432.

BERA-LESAKA. Emaku-

me batek orduka edozein

lan eginen luke. Astelehe-

netik ortziralera. %664

337210.

LESAKA. Emakume bat

egunean 4-5 orduz garbi-

keta lanetan ariko litzate-

ke. %680 886499 (deitu

arratsaldez).

MOTORRA
501 Salerosketak
Kawasaki ZZR 1.100 mo-

torra salgai. Gurpil berriak

eta maletarekin. 45.800 km.

SS-4911-AJ matrikuladu-

na. Egoera onean. Prezioa:

2.000 euro. %646 769186.

Seat Ibiza 1.400 autoa sal-

gai. Gasolina. Egokia gi-

da-baimena atera berri du-

tenentzat. 2003koa, pa-

rrotarekin eta haize egoki-

tuarekin. %699 279940.

Ford Scort1.8 autoa salgai,

16 balbula. Polita eta egoe-

ra onean. %626 425146.

BMW 330d Touringautoa

salgai, 2002koa, 127.000

km, nazionala. 16.000 eu-

ro. %948 630709.

Citroen Saxo autoa sal-

gai. 2002koa, diesela eta

122.000 km. 5 ate eta aire

egokitua. Egoera onean.

%948 599011/ 627 433452.

MOTORRA
502 Tailerrak

tze auzoan 32 m2ko garajea

errentan emateko. %608

745357.

LURRAK/ORUBEAK
112 Salgai
ERATSUN. 1.800m2ko lur

saila eraikitzeko salgai.

%655 748744.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

Mota guztietako fruta-ar-

bolakkimatzen dira. %666

283847.

Arropa-dendetarako jos-

tun lanakegiten dira. %688

690585 (Helena).

BURLATA-IRUÑA. Tayri

kiromasajista. Bizkarrezu-

rreko ondoezak zuzentzen

laguntzen dugu. 10 egu-

neko tratamendua 150 eu-

rotan. Era guztietako gai-

xotasun eta arazo emo-

zionalak artatzen dira lo-

reekin. Oparitu osasun-bo-

noak=masajeak 9 egune-

tan. %647 156370.

LANA
301 Eskariak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. Bittiria plazan pi-

su mobleztatua eta berritua

salgai. Sartzeko prest. Egoe-

ra onean. 180.000 euro ne-

goziagarriak. %650 405532.

LESAKA. Bittiria 73n pi-

sua salgai. Prezio negozia-

garria. %608 087833/948

637974.

DONEZTEBE. Pisu berri

berria salgai, orain emana.

Aparan zaonaldean. Auke-

ra  pa regabea .  % 617

461649.

DONEZTEBE. Duplexa

salgai, 3 logelakoa. Auke-

ra eta prezio ona. %628

725328.

DONEZTEBE. 80m2ko pi-

sua salgai. 3 logela, sukal-

dea, egongela, komuna eta

2 balkoi hiru aldetara (aitzi-

nera, gibelera eta aldeeta-

ra). Argitsua, bista onak eta

aparkaleku paregabea. On-

gi kokatua eta prezio one-

an. Deitu konpromisorik ga-

be. %615 561458.

DONEZTEBE. 100m2ko pi-

sa salgai Zazpigurutze au-

zoan. %639 184210.

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 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar dira. Eta argazkia
jarri nahi izanez gero, 10 €. 
Ttipi-ttapa telebistan eta www.ttipi.neten ere agertuko da 
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

 



zio onean eta gutti erabi-

liak. Denak formateatuak.

Galdetu konpromisorik ga-

be. %615 561458.

Bigarren eskuko bateria

erosiko nuke. %670 305441

6161
www.ttipi.net
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ANIMALIAK
601 Emateko
Katakumeak oparitzeko.

%948 451787. 

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Labrador arrazado 3 za-

kurkume salgai. %669

382438.

Hilabeteko 3 zakurkume

salgai. Ama artzain-zaku-

rra eta atta labrador arra-

zakoa. %948 510224.

43 eskubide eta 25 ardi

salgai. %678 959534.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
Hautsitako plaka duen

urrezko kate bat aurkitu

da Berako Zalain indus-

trialdean. Diagonalean

egindako markak ditu eta

errektangularra da. Ez du

inskripziorik. %948 630955.

BERA. Azaroaren 15ean

8 giltzako sorta aurkitu da

Beratik Ibardinera bidean,

Bigarren kilometroan. %948

630181.

DENETARIK
702 Salerosketak
Bigarren eskuko plasti-

kozko 550 kaxa salgai.

280 kaxa 80x60x22 neu-

r r ikoak e ta  270 kaxa

40x60x30 neurrikoak.

%618 542592.

Aluminiozko 190 apal

salgai. Bigarren eskuko-

ak. 12  metroko luzera eta

3 metroko altuera. %618

542592.

Laster egiteko zinta ero-

siko nuke. %636 827980.

Ordenagailuak salgai:

Packard Bell. Intel Pentium

4.2.6 GHz, 512 MB RAM,

80 GB, DVD, CD-RW, USB:

2 aitzinean eta bi atzeko

aldean. Pantaila plana. Pre-
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62 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,31€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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Arantzako
EGOITZ GOÑI

OSKOZek 2 urte
beteko ditu
abenduaren
3an. Zorionak
eta musutxu
bana atta eta
amaren 
partetik. 

DORLETA PEÑA

beratarrak 
azaroaren 18an
urteak bete di-
tu. Zorionak le-
hengusu maitia
eta muxu pila-
pila zure hiru
mosketeroen
partetik.

Aunitz urtez 
JOxEMIEL etxe-
ko guztien par-
tetik. Euskal
presoak etxera!
Jo ta ke irabazi
arte!! Animo eta
eutsi gogor!

Zubietako LUAIA FAGOAGA BABAZEk
abenduaren 14an 4 urte beteko
ditu. Muxu haundi bat Zubietako
izeba-osaba, atautxi-amatxi eta
berexiki ama eta aitaren partetik.

EGOITZ GOÑI

OSKOZ aranzta-
rrak abendua-
ren 3an 2 urte
beteko ditu. 
Zorionak 
Arantzako eta
Oitzko familien
partetik. Muxu
haundi bana. 

AIMAR AGINAGALDE IPARRAGIRREk
3 urte bete ditu azaroaren 24an.
Zorionak eta muxu haundi bat
attatto, amatto eta amatxiren 
partetik.

AIMAR AGINAGALDE IPARRAGIRRE.
Aupa txapeldun! Segi “a letxe”!

ANE eta NAHIA zubietarrek 5 urte
bete dituzte azaroaren 25ean. 
Zorionak eta mila muxu Zubietako
familiaren partetik. Pastelaren
zain egonen gara!

SAIGOTS IGLESIAS ibartarrak bere
lehen urtea bete du azaroaren
17an. Zorionak potxongo!!! Lesa-
kako atatxi, amatxi eta Jose.

Zorionak MARILUTXI! 4 urte beteko
dituzu abenduaren 14an. Muxu
haundi bat Aurtizko familiaren 
partetik. A! Eta berendu goxo-go-
xoa prestatu.

Hirukote! Jada urtea pasatu da
eta xahartzen ari zarete! Muxu
haundi bat hirurei eta afari goxoa
prestatu lagunentzat. A! Miren, ez
ahaztu postrea, Ar...

Ei bikote! Eguna ailegatzen ari
dela! Ea berendu edo afari goxoa
prestatzen duzuen zuen urtebete-
tze eguna ospatzeko. Muxu haun-
di bat familiaren partetik eta bere-
xiki Ainara eta Ekiñeren partetik.

ASUN eta BAUTISTAk Urrezko 
Ezteiak bete dituzte urriaren 31n. 
Zorionak familiaren partetik.

Zorionak eta aunitz urtez laster
jaioko den IZARTXOAri. Muxu haun-
di bat etxekoen partetik. 

Urdazubiko amatxi MARIA LUISAri
aunitz urtez azaroaren 13ko par-
tez! Pablo bihurriaren partetik.

OIER ERKIZIAk
abenduaren
7an bere lehen
urtea beteko
du. Familia
guztiaren parte-
tik zorionak eta
muxu haundi
bat gure mutiko
alaitsuari.

ABEL ETXEBE-
RRIA VAZQUEZ

beratarrak 6 ur-
te beteko ditu
abenduaren
10ean. Zorionak
guapeton eta
muxu pila bat
familia guztiaren
partetik.

PATXI LOIARTE

PETRIKORENA

igantziarrak
azaroaren 27an
6 urte beteko
ditu. Zorionak
etxekoen parte-
tik. Aupa pilota-
ri!

Zorionak gure
sorgintxo! Aben-
duaren 14an 4
urte beteko ditu.
Lau muxu Bera-
ko atatxi-amatxi,
ama eta berexiki
Jonen partetik.
Segi orain bezain
alai eta bihurri!

Gure OIER

ttikiak urtea 
beteko du
abenduaren
7an. Aunitz ur-
tez pottoko, eta
muxu haundi
bana zure ‘ize-
ba-osaba’ guz-
tien partetik.

OIHAN ITURRIA

OTXANDORENA

aranztarrari 
zorionak bihu-
rri!!! Ongi pasa
eguna eta bi
muxu haundi
Iradi eta Maia-
lenen partetik.
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