
Olaizola II.ak lau t’erdiko
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lian Retegi eratsundarraren mar-
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49Bortzirietako gaztetxoen
abesbatza sortu nahi da
9 urtetik aitzinerako neska-mu-
tikoekin Giltzarri Ttiki sortu nahi
da Bortzirietan. Interesatuentza-
ko bilera eginen da abenduaren
23an Lesakan.
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ARGAZKIA: G. PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Noiz eta nola otu zitzaizuen neska-
mutikoen abesbatza sortzea? 
Bortzirietan hutsune bat ikusi izan du-
gu betidanik, haurren mailan ez dagoe-
lakoz korurik. Egon direnak beti elizari
lotuak izan dira, mezetan kantatzeko.
Gainera, Giltzarri Abesbatzan jendea
bilatzeko arazoak izaten ditugu eta gi-
sa horretara ttikien korua sortu eta Giltza-
rriren harrobia izan zitekeela pentsatu
genuen. Urte batzuk Giltzarri Ttikin egin,
prestakuntza jaso, eta gero helduen ko-
rura salto egiteko aukera izanen luke-
te. Abesbatza helduek maila ona izate-
ko gaztetatik hasi behar da.
Zein da helduen koruaren egoera? 
Aurten jende berria sartu da, baina be-
ti behar da jendea. Batzuk ikaratu egi-
ten dira koruan gaudenak aunitz daki-
gula uste dutelako. Baina gu ere, ber-
tzeak bezala, hutsetik hasiak gara. Ber-
tze batzuk, berriz, ez dute astero en-
tsegutara joateko ohiturarik. Lotua da
baina ez badugu parte hartzen ez da
aitzinera aterako.
Zuen kasuan, mutil falta arazoa da?
Ez dira aunitz, baina badira. Orain mo-
mentuan, Elizondoko koruarekin el-

karlanean ari gara, eta eurek jendea
falta dutenean gu joaten gara eta alde-
rantziz. Eurek mutil aunitz eta emaku-
me gutti dira; eta Giltzarrin alderantziz-
koa gertatzen da. Momentu honetan
koru bat gara, eta batzuetan izen bat
eta bertzeetan bertzea hartzen dugu.
Zein izanen da Giltzarri Ttikiren helbu-
rua? 
Haurrengan kantatzeko ohitura edo za-
letasuna sortu nahi dugu, eta horrez
gain, kontzertuen bidez eta hemendik
kanpora ateraz, gure ingurua eta fol-
klorea ezagutarazi nahi ditugu.
Zenbat lagun bildu nahi dituzue? 
Mugarik ez dago eta ahal den gehie-
na! Oraindik korua martxan ez badago
ere, dagoeneko batzuk baiezkoa eman
digute. 9 urtetik aitzinerako jendearen-
tzat ireki dugu, baina bakarren batek 8

urterekin sartu nahiko balu, izanen lu-
ke aukera. Musikari buruzko ezagutza
edukitzea ere ez da beharrezkoa, de-
nei dago zabalik, kantatzeko gogoa iza-
tea da garrantzitsuena. 
Nola antolatuko duzue abesbatza? 
Helduen koruan zuzendari izateko ikas-
ketak egiten ari diren hiru lagun daude
eta horietako bat izanen da Giltzarri Tti-
kiko zuzendaria. Halere, bi koru dife-
rente izanen dira: bakoitzak bere kon-
tzertu eta ateraldiak eginen ditu. Agian
momentu jakinetan zerbait egiteko bil-
duko gara. Errepertorioa oraindik ez
dugu zehaztu, baina seguraski euskal
kantekin hasiko gara. Entseguak zen-
batero egin eta bertze xehetasunak
abenduaren 23ko bileraren ondotik era-
bakiko ditugu, izena ematen duen jen-
de kopuruaren arabera. 
Ongi ateratzen bada, noiz paratuko
duzue martxan abesbatza? 
Aurkezpena martxo aldera egin nahi
dugu. Lesakan izanen da, abesbatzak
han izanen baitu egoitza. Baina ea hilbel-
tzan lanean hasten garen. Kontzertuak
eskainiz hasiko gara eta bertze korue-
kin elkartrukeak egiten. Gero ikusiko
dugu lehiaketetan parte hartu ala ez.

• Hamaika urte pasatu dira
Bortzirietako Giltzarri Abesbatza
sortu zenetik. Geroztik hainbat
eta hainbat kontzertu eskaini
ditu eskualdean zein kanpoan.

• Orain, ordea, bertzelako
egitasmo batekin dabil bueltaka:
9 urtetik aitzinerako neska-
mutikoekin Giltzarri Ttiki
Abesbatza sortu nahi du.

• Horretarako, interesatuekin
bilera eginen du abenduaren
23an Lesakako Eskol-Ttikin,
18:30ean. Edozein zalantza argi-
tzeko telefono hauetara dei dai-
teke: 670 322137 edo 636 489113.

«Haurrengan kantatzeko ohitura

edo zaletasuna sortu nahi dugu,

eta horrez gain, kontzertuen

bidez eta hemendik ateraz, gure

ingurua eta folklorea ezagutarazi

nahi ditugu»

«Abesbatza helduek maila ona izan
dezaten gaztetatik hasi behar da»
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ARGAZKIAK: TOTU ITURZAETA

Aparkaleku berria Eliza inguruko parkearen ondoan egitea
proposatu du Udalak hasierako zirriborroan, baina horrek
eztabaida piztu du. Duela hiru urte ere eztabaidak sortu zi-
tuen aparkalekua Elizaren ondoan egiteak. Dena den, ordu-
ko ereduak ez du oraingo parkea ukitzen –ezkerrean–, bai-
na bertze ereduak baino 18 aparkaleku gutiago ditu; eskui-
nean ageri dena, plantemanedu berria da. 44 aparkaleku di-
tu, baina oraingo parkearen egitura guztiz aldatuko luke. Eli-
zaren zatira mugituko litzateke osotasunean.

Gurutze PIKABEA

Jaime Urrutia karrika

Orain erdi-peatonala 
Mugikortasun Planaren barnean,

Elizondoko Jaime Urrutia karrikako
obrak joan den astean akitu zituzten.
Traba arkitektonikoak kentzeko diru-
laguntza hartu zuen Baztango Udalak
eta horren bidez, karrika-bazter edo
espaloien altuerara altxatu da karrika
eta pibote batzuk ere paratu dira oi-
nezkoen eta ibilgailuen bidea muga-
tzeko. Aurrekontua: 96.683,96 euro. 

Dena den, karrikaren zati bat alda-
tu dute orain, udaletxe paretik Ziga Pla-
zara bitartekoa. Hurrengo urteko otsai-
lean, Merkatuko Plazatik hasi eta Ba-
lleko Etxeraino eginen dute, 230.000
euroko aurrekontuarekin. Etorkizune-
an, Ziga Plazatik aitzinera, Jaime Urru-
tia akitu arteko zatia egin nahi dute. 

Hasiera batean, karrika oinezkoen-
tzako bakarrik izatea proposatu zuen
Udalak. Baina aldaketak egin zituzte-

la  adierazi digu Agustin Olabe zinego-
tziak: «merkatari eta bizilagunekin bil-
du eta ez zuten begi onez ikusi. Eu-
rek errandakoa aintzat hartuz, zuzenke-
tak egin dira». 

Pibote batzuek oinezkoei babesa
ematen diete. Gainera, zortzi auto-
rentzako geldialdiak egiteko guneak
ere badira. Karga eta deskarga egite-
ko, 15-30 minutuz geldialdi mugatua.
Horrekin batera, Balleko Etxe parean
eta Ziga Plazan pibote pneumatikoak
paratu dira, lurrazpian sartzen ahal di-
renak. «Noizbehinka erabat itxiko da
karrika eta oinezkoentzako bakarrik
geldituko da. Baina hori oraindik era-
baki gabe dago». Bi helbururekin egin
ditu lan hauek Udalak: «oinezkoei le-
hentasuna emateko eta merkatarien
gunea berpizteko», azaldu digu Ola-
bek. Lanak egin behar zirela aprobe-
txatuz, azpiko sarea ere hobetu da,
gasa sartu da, eta iazko uholdeekin
hondatuak gelditu ziren hainbat ubide
konpondu dira.    

Inoiz egin den urbanizazio 
aldaketarik handienaren aitzinean
daude Elizondon. Herriaren
erdialdeko itxura aldatu nahi da,
edertu, eta aparkatzeko toki
faltari aterabidea eman.
Itxuraldatzeaz harat, polemika
dezente sortu da herrian. 
Orain bi planteamendu daude
kalapitaren erdian: plaza berri-
tzea eta aparkaleku berria egitea.
Hori dena hurbilagotik jakiteko,
Agustin Olabe Baztango Udaleko
hirigintza zinegotziarekin –NaBai–
eta oposizioan dauden UPNko lau
ordezkarirekin egon gara,
Leopoldo Jaen, Isabel Vidart, 
Mª Carmen Iribarren eta Jose Mª
Garmendia. Auzia bizi-bizi dago.

Elizondo erdialdeko urbanizazio berria
osatzeko ideien lehiaketa eginen da 
EZTABAIDAREN ERDIAN APARKALEKUA ETA JOLAS-PARKEA

Duela 3 urteko    
planteamendua

parkea ukitu gabe

Oraingo
planteamendua,

parkea ukituz

ELIZ
A

ELIZ
AParkea Parkea
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Udalean oposizioan dagoen UPN al-
derdiaren arabera, ordea, «ez zen mo-
mentua». UPNko zinegotzi guztiak bat
etorri dira horretan. Obra egin berriekin
karrika «ongi gelditu bada ere, krisi ga-
raian gaude eta Udalak guttiago bildu-
ko duenez, beharrak lehenetsi behar di-
ra». Horrekin batera, erabakiak hartze-
rakoan, UPN  jokoz kanpo utzi izana ere
leporatu diote NaBairi: «Dena NaBaik
egiten du, gure iritzia zein den jakin ga-
be. Jaime Urrutiako merkatariekin bile-
rak egin zituztela erran ziguten, baina
ez ziguten bilkuretara gateko gonbida-
tu». NaBaik, aldiz, zera UPNri: «Hirigin-
tza Batzordean hartzen dira erabaki guz-
tiak eta UPNk ez du iritzirik ematen».

Fco Joakin Iriarte karrika

Espaloia paratu da
ika-mikarik gabe 

Jaime Urrutiako lanekin batera, Fran-
cisco Joakin Iriarte Karrikan espaloia
paratu zen. 65.234,50 euroko aurrekon-
tuarekin egin dira eta honetan bat eto-
rri dira Udaleko bi alderdiak: «beha-
rrezkoa zen». Izan ere, trafiko haundia
eta oinezko aunitz ibiltzen den tokia da,
Osasun Zentrora, Baztan Haur Eskola-
ra eta Zahar Etxera doazenak hortik bai-
tabiltza. Abiadura murrizteko zebrabide
bat ere paratu dute altueran. 

Aparkalekua eta plaza

Foruen Plaza berritzeko
ideien lehiaketa

Udalaren aspaldiko nahia da Eli-
zondoko plaza itxuraldatzea. 2002ko
Udal Planean ageri zen hori: «Foruen
Plazaren ingurua Elizondoko berdegu-
nea eta Espazio Librea da». PEPRI dei-
tzen den plan berezi bat onartu zen eta
bi unitatetan banatu zuten: batetik, pla-
zaren ingurua jaso zuten, eta honekin
batera, duela 25 urte bota zuten Kortea
etxearen antzeko bat berreraikitzea pro-
posatu zen. Bigarren unitatean, Arizku-
nenea Kultur Etxea eta honen ingurua
hobetzea planteatu zen. Plan berezi ho-
ri 2003an onartu zen, baina bere ho-
rretan egon da geroztik. Azken legeal-
dian, Udalak berriz hartu zuen plana,
baina aldaketa batzuekin: hasieran pen-
tsatutako lurrazpiko aparkalekurik ez
–«gehiegizko inbertsioa delako», dio
NaBaik– eta Kortea etxearen antzeko-
rik ere ez –«udaletxea gordeta» geldi-
tuko baitzen,«protagonismorik gabe»–. 

NaBairen hitzetan, azken  urteotan
egin diren azpiegitura lanetan sanea-
menduari eman zaio «lehentasuna», eta
horiek akituta, «Elizondoko plaza kon-
pontzeko garaia da». 

Hirurteko Azpiegitura Planen deial-
dian sartu eta plaza berritzeko Gober-
nuaren finantzazioa izateko, memoria
baloratua egin behar izan du Udalak.

Memoria horrek plaza nola gelditzen
ahal den adieraziz, proposamen bat bai-
no ez du jaso, ez da behin betiko proiek-
tua. UPN alderdiak hori nahastu duela
aipatu digu Olabek: «memorian ageri
dena egin nahi dugula uste du, baina
ez da inolaz ere horrela. Akaberakoa
guztiz desberdina izan daiteke, ideien
lehiaketa bidez erabakiko da».  Hain zu-
zen, horri eman zioten hasierako ones-
pena hilaren 1eko udalbatzarrean, Na-
Bairen aldeko 7 botoekin. UPN abste-
nitu egin zen. 

Ideien lehiaketa egitea da Udalaren
asmoa. Olabek azaldu digunez, plegu
bat prestatzen ari dira eta hilbeltzean
udalbatzarretik pasatzea espero dute.
Lehiaketa hori zabalduta herritarrek iri-
tzia emateko aukera izanen dute. Aur-
kezten diren proposamenak jendaurre-
an paratuko ditu Udalak eta «100etik 20
puntu herritarren iritzitik bilduko dira».
Hiru sari banatuko direla iragarri dute:
lehenak 6.000 euro hartuko ditu; biga-
rrenak 3.000 eta hirugarrenak 2.000. 

Aparkalekuekin tirabirak
Plaza berrituta, 30 aparkaleku desa-

gertuko ziren. Eta hor bertze kalapita.
Merkatari zein herritarrek maiz eskatu
dute aparkalekuak egiteko eta Udalak
herrigunean egitea lehenetsiz, Santia-
go karrikan 44 autorendako aparkale-
kua planteatu du. Asmo horrek, ordea,
Eliza ondoko haur-parkea ukituko luke. 

Gaur egun, jolas-parkea dagoen ere-
muaren erdia Udalarena da, eta bertze
erdia Elizarena. Udalak proposatu duen
parkingak Udalarena den zatia hartuko
luke, eta hortaz, parkea osotasunean
Elizaren lurretan egin zedin eskatu zion
honi. «Elizak, ordea, ezetz erran digu».
Elizaren ezezkoa ikusita, parkea plazan
egiteko ideiari heldu dio orain NaBaik. 

Elizaren lurrak ukitu gabe, eta haur
parkea mugitu gabe, aparkalekuak egi-
teko bertzelako proposamena landu

zuen Udalak duela hiru urte eta 26 apar-
kaleku aurreikusi zituen. Baina orduan
«plazaren berritzea ez zegoen hain hur-
bil», dio Hirigintza zinegotziak. Orain
bai, eta «plazako aparkalekua nonbait
kokatu behar da». 

Ez da Eliza horren kontra dagoen ba-
karra; herritarren hainbat sinadura ere
tartean daude. Haur parkearen ingu-
ruan kezka duten «260 sinadura» aur-
keztu dituzte parkea ez kentzeko eska-
tuz. Horren gibelean gaizki ulertua da-
goela uste du Olabek: «gure asmoa ez
da inolaz ere haurrei parkea kentzea».
UPNk azaldu digunez, sinadurak hila-
bete eta erdiz desagertuak egon dira,
eta gainera, «gurasoek erran digutenez,
380 izan dira, ez 260». Alderdi erregio-
nalista ere haur-parkea tokiz aldatzea-
ren kontrakoa da, «ez litzateke orain be-
zala geldituko, oraingoa haurrentzat ba-
besa da eta gurasoentzat lasaitasuna». 

Herritarren sinadurak kontuan har-
tzeko eskatu dio UPNk Udalari: «ezin
da jendearen borondatearen gainetik
pasatu, eta gaia berriz eztabaidatu eta
bertze aterabideak bilatu behar dira». 

Haur-parkearen afera da, dudarik ga-
be, eztabaidarik haundiena sortzen due-
na. UPNk jolas-parkea oraingo tokian
nahi du, eta aparkaleku berria egiteko
toki hobeak egonen direla uste du. Na-
Baik, berriz, proposamenak mahai gai-
neratzeko eskatu dio UPNri: «ez dira
aparkaleku horren aldekoak, eta orduan
non kokatu? Ekarriko du UPNk plantea-
mendua? Zain gaude!», dio Olabek. Ho-
rren harira, UPNk eurei gaia aztertzeko
ez planteatu izana salatu du. Ideien lehia-
keta egitearen aldekoa da oposizioa,
eta hortik aterako ziratekeen aterabi-
deak aztertu eta erretangarriena auke-
ratzearen aldekoa.

Bi proiektu, beraz, parkingarena eta
plazakoa. Eta bi iritzi kontrajarri. NaBai-
ren ustez, biak lotzea «nahitaezkoa»eta
hori egitea «jokaldi bat» UPNrentzat.

PLAZA ITXURABERRITZEKO IDEIEN LEHIAKETA EGINEN DA

Elementu hauek bede-
ren sartu behar dira
ideien lehiaketan:

n Plazaren zola berria
nErabilera anitzeko egoi-

tza
n Turismo bulegoa
n Komunak
n Zuhaiztia
nHaurrentzako eremua
n ...
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Merkataritza
gunea Lesakan?

Ongi erabilitako gezur
bat, zurrumurru bat, esa-
mes bat edo txiste bat xe-
lebrea eta atsegina izan
daiteke ostatu batean, la-
gunarteko afari batean
edo herriko poteoan. Bai-
na kargu publikoa duten
pertsonek erabakiak ho-
rietako batean oinarrituz
hartzen dituztenean eta
denborarekin aintzat har-
tu beharreko dokumen-
tuekin lan egin ordez man-
tendu egiten badituzte,
dramatikoak izatera irits
daitezke.

Lesakako Merkatarien
Elkarteko lehendakari an-
drearen adierazpenak ira-
kurri ondotik diot hau. Ira-
kurri nionez, bere agin-
taldian lortu duen gauza-
rik haundiena Lesakan
merkataritza gunea erai-
kitzeko zegoen proiektua
geldiaraztea izan da. Eta
noski, hori irakurtzeak za-
lantzak sortzen dizkio Le-
sakaren etorkizunak kez-
katzen duen edonori:

Benetan zegoen be-
har hori? Eta baldin ba-
zegoen, non dago doku-
mentazioa?

Lehendakari andreak
erraten ahal digu zein den
merkataritza gune hori
eraikitzeko interesa duen
enpresa edo pertsona ho-
rren izena eta non eska-
tu zuen baimena?

Inork baimenik eska-
tu ez badu, zergatik eman
zaio segida iruzurrari?

Argi eta garbi, nik us-
te dut, ez dagoela eska-
erarik. Ez dut uste inor ho-
rrelako inbertsio batekin
ausartuko denik, eskual-
dean jende nahikorik ez
dagoelako. Gainera, ez
dut lortu inork erakustea,
eta noski, eskaerarik ez
badago, Udalak ezin du
ukatu, eta beraz, ezin dio
deus ere adierazi Elkar-

teari (lehendakari andre-
ak baietz erran du). Hor-
taz, gezurrei buruz sola-
sean segitzen dugu. He-
rria mugiarazi izanarekin
gelditu gara eta doku-
mentuetan oinarrituz lan
egin beharrean, gezur ba-
tean oinarrituz egin dela.
Eta gezur hori guztiz nahi-
ta egindakoa eta zabal-
dutakoa izan daiteke, har-
tara, Landazelaietan etxe-
bizitzak eraikitzeko sina-
tu beharreko hirigintza hi-
tzarmena geldiarazteko.
Hori da momentuz Uda-
lak geldiarazi duena.

Gelditze horren on-
dorioz, lehenik eta behin,
Lesakako gazteak kan-
poan inbertitu beharko du-
te edo etxebizitza kontu-
tik jasotako irabaziak eta
irabazi horien interesak
Gobernuari itzuli behar-
ko dizkiote, etxebizitza ho-
riek eraikitzeko Udalak ez
duelako negotziatzeko
nahiko balentria edo gai-
tasunik izan.

Bigarrenik, baliteke
Udala prozesu judizial ba-
tean sartzea eta horrek
kalte-ordain haundiak era-
gin ditzake. Irmotasun
nahikorik ez edukitzea-
gatik egin beharko dio ai-
tzin arrisku horri eta le-
hendakariaren arabera,
Elkarteak egin duen pre-
sioagatik amore ematea-
gatik.

Eta azkenik, gainera-
tu nahiko nuke, gai ho-
nekin lesakar gehienak
kaltetuak aterako badira
ere, denborarekin Lan-
dazelaietan lortutako atze-
rapenari onura aterako
dionik ere badela, eta ho-
riek ez dira dira prezeski
herriko merkatariak. Bai-
na ailegatuko da honi bu-
ruz hitz egiteko eguna.

Norbaitek gai hauek
guztiak dokumentuekin
gezurtatzea gustatuko li-
tzaidake, eta espero dut
lehenbailehen egitea, nik
eta ni bezala pentsatzen

duten bertze aunitzen za-
lantzak argitzeko.

Garbi utzi nahi dut ida-
tzi honen helburua kale-
an entzundakoetan oina-
rrituz gai publikoetan lan
egiteak dakarren arris-
kuaren berri ematea de-
la, dokumentu argiekin,
behar bezala erregistra-
tutako dokumentuekin eta
gai garrantzitsuen eragi-
na somatzen duten he-
rritarrek horren berri izan
gabe. Bat etorriko dira ni-
rekin, halako dokumen-
tuak gordetzeak, guttie-
nez, nolabaiteko ezine-
gona sortzen duela, eta
legez kanpokoa izateaz
gain, zoritxarreko ondo-
rioak izan ditzakeela. 

Jose Luis Etxegarai
Lesakako EJA-PNV

Izan zoriontsu
Brno, 2008ko azaro-

aren 18a
A… maitea:
Zer moduz zaude? 
2002ko eguberrietan

aitaren batean oroitu nin-
tzen zuk niri errandakoa
gauero otoitz egin nezan
badaezpada zer gerta ere,
eta batez ere zoriontsu
izan nendin eskaria egin
zenidan. Ez dakit zure es-
karia bete dudan... baina
nigatik egon lasai, neure
bidean noa, beti aitzina…
zuk erraten zenidan beza-
la, aita, nigatik lasai egon,
baina nahi duzunean ba-
dakizu non nagoen…

Hostoak negar tanten
modura erortzen diren ga-
raiotan, malkoek eginda-
ko bideetan oroimina da-
torkit, eta udazkeneko
zuhaitzak bezalaxe ni ere
biluzten naiz hotz darda-
rez teilatu hormatuak be-
gien bistan. Hosto ximel
batzuk erori zaizkit, bai-
na oroitzapenek eusten
diote enborrari. Oroitza-
penek eusten naute.

Agur erran genion elka-
rri duela sei urte, baina nik

ez nizun agur erran nahi
e ta  b iharamunean
besarkatuko zintudala
amets egin nuen gauean.
Zuk bai, zuk agur erran
zenidan eta erran zorion-
tsu izan nendin, arren…
saiatu naiz, aita, baina hain
sentitu naiz bakarrik! ba-
dakit amak nik bezain-
beste edo gehiago senti-
tu izanen duela zure hutsu-
nea, baina beti iruditu izan
zait berak laguntza gehia-
go izan duela eta horre-
gatik, egia erran, bera-
rengandik urrundu egin
naiz. 

Zoriontsu izan, Ainari-
ta! 

Eta saiatu naiz, baina
mina handiagoa izan da
maitasuna baino, eta min
horrek maite ditudanen-
gandik urrunarazi egin dit,
ezkutu bat paratu baitut
ni eta bertzeen artean.
Hutsunea. Akastuna izan
naiz eta beharbada min
eman diet bertzeei, bai-
na min handiena nik har-
tu dut. 

Hutsunea handia dut
barnean eta huts horrek
toki handia hartzen du
oraindik ere neure bizi-
tzan... zu gabe ez, ezta
zurekin ere... baina aitzi-
na segituko dut neure bi-
dean, lasai. Bizitzak ere
ezusteko atseginak ema-
ten baititu noizean behin
eta horiek probexten saia-
tuko naiz. Izan ere, due-
la hiru urte udaren azke-
nak ezusteko atsegin bat
ekarri baitzidan neure bi-
zitzara eta maitemindu
nintzen. Ordura arte zu-
re aurpegia ikusten nuen
gauero ilargiaren alde
agerian, eta geroztik ber-
tze baten aurpegia ikus-
ten dut, zeurea ilargiaren
alde ezkutuan gelditu de-
larik, nire zori(on eta
txar)aren zelatari… berak
ere agur erran dit, zuk be-
zala, eta zoriontsu izate-
ko opa. Biok aunitz mai-
te zaituztet eta kasu egi-
ten saiatuko naiz, zuek
segi lasai zuen bidean, ni
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neurean noa, beti aitzina,
baina nahi duzuenean itzu-
li.

Agur erran genion el-
karri, bai, baina agur hori
ez zen betirako izan, beti-
ko oroitzea baizik Oroitzea,
beharbada, noizbait elkar
ikusiko dugula eta ez ba-
dugu elkar ikusiko ere noiz-
bait elkar ikusiko dugun
itxaropenaz biziko naiz zo-
riontsu. Ez zaitut ikusten,
baina bai sentitzen: kan-
poan hotz delarik, halako
berotasun batek ingura-
tzen nau zuk errandakoaz
oroitzen naizen bakoitze-
an… «badakizue beti biho-
tzean eramanen zaituzte-
dala… aurtengo negua le-
henago heldu zait, ez dut
hil nahi!». Denok hil behar
eta inork ez nahi, hau bizi
tristea!
Baina beti bizi zara, aita,
beti zaude neuregan, lur
honetan. Hiruretan hogei-
ta bortz urte bete zenituen
lur triste honetan, negua
heldu zitzaizun biziberritu-
rik. Hala ote? 

Bakarrik omen nago,
baina ez naiz bakarrik sen-
titzen.

Ainara Maya Urroz
Brno (Txekia)

Leitzako ikurrinaren
harira

Urteak joan urteak eto-
rri, arrazoia eman nahi diet,
Leitzan ikurrinaren alde au-
sardiaz mozio, ekitaldi...
egin dituzten orori. Zaku
berean ez gaude denak
esateko idazten dut idatzi
hau, aurreko alean kritika-
tuak izan zirelako hautetsi
batzuk.

Begiak ireki ditut eta Lei-
tzan ANVkoek ikurrina uda-
letxean ez jartzearen ja-
rrera pasiboak UPN-PPren
eta Francoren jarraitzaile-
en aurrean burua makur-
tzea leporatu nahi diet, egia
esan beraien parean ez
jartzeagatik.

Ikurrina udaletxean
orain! Gurea delako eta
euskaldunak garelako.

Politiko defraudatzaile
guztiak kalera!

Susana Sagastibeltza 
Leitza

EREa Funveran
Funverako langi le

gehienek EREa sinatzeko

zuzendaritzaren proposa-
menaren aurrean ELA sin-
dikatuak aurkeztu zuen
proposamena onartzea
erabaki zuten. Honen on-
dorioz, langile guztiak (ia
200 langile) langabezira jo-
anen dira datozen sei hi-
labeteetan, gehienez 58
egunez.

LABek, enpresak har-
turiko neurri honen aurre-
an tinko erran du ezetz,
erabat proportzioz kanpo-
koa delako enpresaren
egoera kontutan hartzen
badugu; milioika eurotako
irabaziak (6 miloi euro), eta
aurten 4 txandatan  lan egi-
nez EREa aurkeztu baino
lehen. Ondorioz, 2008ko
urtea ere irabazi handie-
kin itxiko du. Horrez gain,
erran beharra dago, en-
presak azaroaren lehen
hamabostaldian ezarri zue-
la 6 egungo flexibilitatea
eta beste 5 egungo «zo-
rra» eginarazi zigula, alda-
txandako egutegia enpre-
sa berak moztu zuelako ur-
tea bukatu baino lehen, ho-
rrela 11 egun dira, enpre-
sak nahi duenean, langi-
leok errekuperatu behar di-
tugunak. 

Ezinezkoa da langile-
ak soilik izatea beti mer-
katuaren gorabeherak edo-
ta enpresaren gestio txa-
rra jasan behar dutenak.
Hau dela eta LABetik go-
gor salatzen ditugu en-
presek hartzen dituzten
neurri hauek, eta halaber,
gogor salatzen dugu ELA-
Funverako sekzio sindika-
la, Nafarroako Gobernuak
EREa aplikatu ez dezan
enpresaren aurrean inola-
ko salaketarik ez egiteaz
gain, hasiera-hasieratik
onartu baitu enpresak plan-
teaturiko egoera. Gustura
sartu da gainera ERE ho-
ri sinatzeagatik enpresak
eskaini dion dirua onar-
tzeko negoziaketetan. Zen-
tzu honetan adierazgarria
da ikustea nola, gai bera-
ri buruz, ELAk bi alde des-
berdin agertzen dituen; al-
de batetik, hedabidetan eta
bere web orrian   gogor sa-
latzen ditu irabaziak dituz-
ten enpresak EREaren bi-
dez irabazien tartea han-
ditu nahi izatea, eta beste
aldetik, Funverako kasuan
bezala, onartzen dute ha-
sieratik enpresak diona,
nahiz irabaziak egon, ERE-

aren sinadura negozia-
tzeko.  Bukatzeko asan-
blada bat konbokatu dute
langileen eskutan  uzteko
EREa onartu ala ezaren
ardura, bi aukera bakarrik
ipiniz horretarako, hau da:
gauza txar bat onartu
(EREa sinatzea ELAk si-
naturiko balditzetan) edo
gauza hagitz txar bat
(EREa ez sinatzea eta INE-
Mek kasu hauetan ema-
ten dituen laguntzekin ge-
ratzea) erranez gainera
EREa sinatzeak ez duela
inongo ondorio txarrik  eka-
rriko langileentzat etorki-
zunean. 

Laburbilduz: ELA-Fun-
verako sekzio sindikalaren
aldarrikapenerako boron-
date ezak ekarri du EREa
sinatzea, honen ondorio-
ak gure ikuspuntutik hagitz
txarrak izanen dira epe er-
tainera langileontzat, uler-
tzen dugulako hau onar-
tuta ateak irekitzen dizkio-
gula etorkizun batean ber-
tze ERE batzuk aurkezte-
ko, eta hau enpresak apro-
betxatuko duela ez duda-
rik izan.

LAB-Funvera
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Martzutzak arropa-denda Labezar okindegia Kotoi Kirolak Zela

Telletxea janari-denda Agara kirolak Artieda M. Lentzeria Arturo arropa-denda Zubi Ondo jatetxea

Bera Informatika S.L Bidaxka ostatua Bortzirudi Fotokopistegia Botxo ostatua Guria drogeria

Goxo ikuztegia industriala Global Language School Errandonea fruitu eta barazkiak Goiko argazki-denda Carlos iturgintza

Mutuavenir seguros y servicios Semper auto-eskola Susana janari-denda Txalupa arraindegia Txepetxa albaitaritza klinika

Goya Ansonea hostala Churrut hotela
Lenkonea jatetxea Igone liburu eta paper-denda Ikuilu ostatua

DENDA ETA ZERBITZUAK DITUEN HERRIA, DENDA ETA ZERBITZUAK DITUEN HERRIA, BIZIRIK DAGOEN HERRIABIZIRIK DAGOEN HERRIA

merkatarien, ostalarien eta zerbitzu enpresen elkarteamerkatarien, ostalarien eta zerbitzu enpresen elkartea

     



Ugaldea aholkularitza Ayla argazkigintza Lixoia ostatua Beti Jai ostatu-jatetxea Baztango inmobiliaria

Elkar paper-denda Elortziri arraindegiaEdurne Haur arropa-denda Errekalde ostatua Artieda estankoa

Azalea lore-denda Manolo ferreteria Expert-Bortziriak Estival Tour bidaiak Prieto estankoa

Txomin Irazoki fisioterapeuta Yasola Benta Kalash Bitxi-denda Yoan ileapaindegia Katea Bike

Ilaiak ileapaindegia Jaione gozotegia Xirgil ileapaindegia Kalotxa zapata-denda Karlos Altzugaray fisioterapeuta

Sarobe Okindegia Puri-enea Pikabea harategia Ostargi optika Oroz janari-denda

A, A, BIZIRIK DAGOEN HERRIABIZIRIK DAGOEN HERRIA

ZORIONAK eta ZORIONAK eta 
URTE BERRI ONURTE BERRI ONaa
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Bera (Administrazioa)
31780 BERA
Tel 948 625 130
Faxa 948 625 123

Dantxarinea
31712 URDAX
Tel 948 599 389
Faxa 948 599 446

Ibardin
31780 BERA
Tel 948 630 719
Faxa 948 631 306

Luzaide
31660 LUZAIDE
Tel 948 796 014
Faxa 948 790 181

DANTXARINEAko Landibar
IBARDINgo Venta Peio
LUZAIDEko Venta Peio
BEHOBIAko Marionnaud-en
USAIN GOXOEN TXOKOA aurkituko duzu. Markarik ezagunenetan

ROCHAS, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, CLARINS, CHANEL,GUERLAIN,
IVES SAINT LAURENT, PACO RABANNE, THERRY MUGLER, ARMANI...
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ttipi-ttapa
Gutti gelditzen da

2008ari aio erran eta
2009ari ongi-etorri egi-
teko, eta giro horretan
hainbat ekitaldi antolatu
ditu Larun Haizpe Mer-
katari, Ostalari eta Zer-
bitzuen Elkarteak Egube-
rrietarako. Udala, Rural
Kutxa eta Nafarroako Go-
bernuaren laguntza jaso
dute horretarako.

Batetik, haurrentza-
ko parkea antolatu du.
Hilaren 26tik 30era para-
tuko dute Altzateko fron-
toian, 11:30etik 13:30era
eta 15:00etatik 19:00eta-
ra. Eguneko sarrera 3 eu-
rokoa izanen da eta bortz
eguneko bonoa 10 euro-
koa. Parkea zabaltzen
duten egun horietan ego-
nen dira salgai. 

Neska- mutikoek
ederki pasatzeko auke-
ra izanen dute: puzga-
rriak,  rokodromoa, gi-
zakien futbolina, ludote-
ka, salto egiteko oha-
tzeak eta informatika eta
pintura gela izanen dira.

TUNISIARA BIDAIA

Larun Haizpek zure
erosketak saritzen ditu
lelopean bertze kanpai-
na bat ere antolatu du.
Hala, Tunisiara bidaia –bi
lagunentzako eta aste
bateko egonaldia– zoz-
ketatuko du Eguberrie-

tan elkarteko dendetan
erosketak egiten dituz-
ten bezeroen artean.
Erosketak egiteagatik bo-
letoak banatuko dituzte
dendariek eta bidaia tu-
ristikoa heldu den urte-
ko martxoaren 1etik 31ra
egiteko izanen da. Zozke-
ta urtarrilaren 6an egi-
nen den Erregeetako lo-
teriaren lehen zenbaki
sarituaren berdina iza-
nen da.

Bertzalde, ahalik eta
zerbitzurik onena eskain-
tzeko, zenbait larunbat

arratsaldetan dendak za-
balduko dituzte Larun
Haizpekoek: abendua-
ren 20an, 27an eta urta-
rrilaren 3an. 

Olentzero eta
Urtezahar eguna 

Hainbat ospakizun
izanen dira aurten ere
Eguberrietan. Abendua-
ren 24an, Olentzeroren
bisita izanen dugu eta
hala, arratsaldean nes-
ka-mutikoak
Eguberrietako kantak
abesteko bilduko dira,

17:30ean, Herriko Etxe-
ko plazan. Ilunabarrean,
berriz, gazte eta helduen
txanda izanen da eta ka-
rrikaz-karrika ibiliko dira.

Urteko azken egune-
an, Glin-Glana eta Dios-
tesalbearen txanda iza-
nen da. Urtezahar arra-
tsaldean, 15:00etatik ai-
tzinera, haurrak auzoz
auzo ibiliko dira, Glin-
glan, glin-glan, duenak
ez duenari emankantua-
rekin eskean. Berandua-
go, berriz, 18:00etan,
Diostesalbea. Kopla kan-

tuan ariko dira gazte eta
helduak herrian barna.

Gaztetxoen
korua Bortzirietan

Giltzarri Abesbatzak
9 urtetik aitzinerako gaz-
tetxoen korua sortu nahi
du Bortzirietan, eta horre-
tarako bilera eginen du
Lesakako Eskol-Ttikin hi-
laren 23an, 18:30ean.

Sari banaketa
ortziralean 

Haur eta Gazteen
Ipuin Lehiaketako sa-
riak banatuko dira or-
tziral honetan, aben-
duak 19, Herri Liburute-
gian.18:00etatik aitzi-
nera izanen da.

Tunisiara bidaia zozketatuko du
Larun Haizpek Eguberrietan
Horrez gain, haurrentzako parkea ere zabalduko du

BERA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Leherketa egunetan Altzaten ezin da aparkatu
N-121A errepideko obretan leherketak egiten direnean errepidea itxi egiten du-
te eta autogidariek Ibardingo bidea hartu ohi dute. Horrek, ordea, auto ilarak
eragiten ditu Altzate karrikan. Karrikaren bazterrean autoak uzteko joera haun-
dia dago eta horrek ibilgailuak bi norantzan ibiltzea oztopatzen du. Arazo ho-
rri aterabidea emateko neurriak hartu ditu Udalak. Hala, leherketak dauden egun
eta ordutegian ezin izanen da Altzaten utzi ibilgailua. Horren berri emateko sei-
naleak paratuko ditu Udalak. Argazkian ageri denez, autoak bazterrean apar-
katuak daudenean ezin dute bi ibilgailuk gurutzatu eta batek gelditu behar du.

Mister
Nafarroako
finalisten artean

Mikel PIKABEA
PERTSONAIA

Garaipenik ez du lor-
tu, baina Nafarroako
misterra izateko ata-
rian gelditu da Mikel
Pikabea. Abenduaren
9an Iruñean egindako
finalean izan zen 21
urteko gaztea, bertze
bederatzi lehiakidere-
kin batera.
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Aitor AROTZENA
Eguberriak gainean

ditugu eta garai hone-
tan ohikoak diren os-
pakizunekin batera,
bertze hainbat ekitaldi
berezi antolatu dira Le-
sakan.

Hasteko, abendua-
ren 17an, asteazkene-
an, Eguberrietako kon-
tzertua eskainiko du
Udal Musika Eskolak,
17:00etan udaletxeko
Pleno Aretoan hasiko
den emanaldian.

Abenduaren 19an,
ortziralean, berriz, Egu-
berrietako jaialdia iza-
nen dute Irain eskolan,
goizeko 11:30etik aitzi-
nera.

Asteburuari begira,
larunbatean, abendua-
ren 20an, Batzoki el-
karteak antolatutako
paleta goma txapelke-
taren finalak jokatuko
dira, lehen eta bigarren
mailan, 17:00etatik ai-
tzinera. Egun berean,
Eguberrietako kalejira
eginen dute herriko mu-
sika taldeek, 19:00etan
hasita.

Igandean,  aben-
duaren 21ean, Beti
Gazte elkarteko mendi
sailak Elutxara ibilaldia
eta txistorrada antola-
t u  d i t u .  G o i z e k o
8:00etan abiatuko dira
plazatik.

Jakina, abenduaren
24ko eguerdian, Jaio-
tza eta Olentzero lehia-
ketak eginen dira pla-
zan. Ilunabarrean, ohi-
turari eutsiz, Olentze-
ro irabazlea karrikaz ka-
rrika ibiliko da, Udal Mu-
sika Bandaren lagun-
tzarekin

Azken urteetan in-
darra hartzen ari den

ekitaldia, Lesakako
Abesbatzak lagunduta
egiten den kantu zahar
poteo herrikoia, aben-
duaren 27an eginen da,
larunbatarekin, 20:00-
etan Kasinotik abiatuta.

Abenduaren 28rako,
iganderako, Tantiru-
mairu ikastolak Etengo
ez den soka izeneko
jaialdia antolatu du arra-

tsaldeko 17:00etan ko-
mentuan. Ikastolako
ikasle eta ikasle ohien
eskutik musika, dantza,
olerkiak, ipuinak eta
bertze zenbait ikuski-
zun uztartuko dituzte.

Abenduaren 30ean,
asteartean, Abesba-
tzak emanaldia eskai-
niko du Andra Mari
egoitzan, 17:00etan.

Eguberrietako ohiko ospakizunak
ekitaldi berriekin nahasiko dira
‘Etengo ez den soka’ jaialdia antolatu du Ikastolak abenduaren 28an

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIA

24 bertsolarik parte hartu zuten Bortzirietako
taldekako hamargarren bertso lehiaketan
Zortzi hirukotetan banatutako 24 bertsolarik parte hartu dute Bortzirietako
X. taldekako bertso lehiaketan. Bertsolariak ez ezik, trikitilariak, gai-emaile-
ak, gai-jartzaileak eta epaileak ere bertso eskolatik ateratakoak ziren. Otor-
du eta ostatu giroan jokatzen den lehiaketan, bertsolari konsagratuekin ba-
tera (Nafarroako 5 txapeldun aritu ziren), txapelketetan eta saioetan ohiko-
ak direnak eta gutti aritzen direnak nahasten dira, baita jendaurreko lehen
saioa zuten batzuk ere. Linddurrenborda sagardotegian egindako afariaren
ondotik jokatu zen finalean Aro(t)zenatarrak taldeak (Manolo, Estitxu eta Ai-
tor) 7 puntuko aldea atera zien Xabier Silveira, Jon Elizetxe gartzaindarrari
eta Egoitz Gorosterrazu iturendarrari. Iban Garro herritarrak lortu zuen Be-
rako Espidobaita elkarteak bertso onenari emandako ‘Kotto Saria’.

FLASH
Mikel Laboaren
errautsak
Aginan
Abenduaren 1ean hil
zen Mikel Laboa kanta-
riaren errautsak aben-
duaren 7an zabaldu zi-
tuzten Oteizak Aita Do-
nostiaren omenez egin-
dako eskulturaren on-
doan, Agina mendian.

Joxe Mari
Erkiziari
omenaldi xumea
Beti Gazteko jokalari eta
jokalari ohiek eta zu-
zendaritza batzordeak
omenaldi xume bat es-
kaini zioten Joxe Mari
Erkiziari, aurten arte le-
hen taldeko entrena-
tzaile izan denari. Aben-
duaren 7an Koxkontan
egindako bazkalondo-
an, bere ibilbideko ar-
gazkiak biltzen zituen
koadroa eta ‘Urrezko’
bota oparitu zioten.

Gaztetxoen
korua 
Giltzarri Abesbatzak 9 ur-
tetik aitzinerako gazte-
txoen korua sortu nahi
du bortz herrietan, eta
horretarako bilera eginen
du Eskol-Ttikin hilaren
23an, 18:30ean. Intere-
satu guztiei gonbidape-
na luzatu diete.

Abesbatzako kideek
Urtezahar egunean ere
lana zanen dute, arra-
tsaldeko 18:00etan
abiatuko baita Dioste-
salbe kalejira Plaza Za-
harretik. Abesbatzako
kideak ez ezik, herriko
elkarte eta bizilagunak
ere gonbidatu ditu Uda-
lak ekitaldian parte har-
tzera.
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Joseba eta Nerea
Tirabirak tirabira, eta

polemikak polemika,
uso aunitz harrapatu du-
te aurten Iharmendi gai-
neko sareetan. Joan den
azaroaren 21ean aka-
batu zuten urriaren le-
henbizian hasitako uso-
denboraldia, eta Gerar-
do Danboriena usaza-
leak adierazi digunez,
«hagitz kontent gaude
emaitzarekin. Guztira
1.608 uso harrapatu di-
tugu, 134 dozena». Jo-
an den urtekoa baino
kopuru ttikiagoa da, iaz-
koa aspaldiko urteeta-
ko sasoirik hoberena
izan zelako. Zaila zen
hura berdintzea. Baina
azkeneko bospasei ur-
tetako martxa ikusita,
«denboraldi ona» izan
dela aitortu digu Gerar-
dok. Gehiago ezin es-
katu. 

Azaroaren hondar al-
dera, hagitz egun txa-
rrak izan ziren, eta ho-
rregatik ez zuten den-
boraldia gehiago luza-
tu. «Gosaldu eta etxe-

ra joaten ginen. Horre-
la, ez zuen merezi gehia-
go segitzerik». Hala ere,
ez dute eguraldiaren ke-
xarik izan. Hego-haize
gutti ibili da, eta azaro-
an euria eta eguraldi txa-
rra izan bazen ere, oro-
korrean, eguraldia la-
gun izan dute denboral-
dia hasi zenetik.

Uso goiztiarrak izan
dira aurtengoak. Urria-
ren lehenbizian pasa
handiak izan ziren.
«Urriaren 10ean kasik
25 dozena harrapatu ge-
nituen. Aspaldiko urte-
tan ez naiz oroitzen hain
goiz hainbertze uso ha-
rrapaturikan», adierazi
digu Danborienak. Egun
gutti batzuk hagitz onak
izan ziren. Urriaren 17a,
18a eta 19an, adibidez,
sekulako pasa izan zen.

13 usazale aritu di-
ra Usategietan bi hila-
betez lanean. «Denak
egunero egotea ez da
erraxa, lan kontuak di-
rela-eta. Baina elkarren
artean txandakatuz,
ederki moldatu gara».

Asteburutan herriko
gazte franko animatzen
da usazaleei laguntze-
ra, baina astetartez ez
da hain erraxa. Halere,
badirudi aitzinera begi-
ra ez dela arazorik iza-
nen ohitura zahar honi
kontzeko, usazale gaz-
teak heldu direla ema-
ten baitu.

Olentzero 
ate-joka

Egun gutti falta dira
2008ari aio errateko, eta
horren aitzakian, urtero

bezala, hainbat ekitaldi
izanen dira herrian. Le-
henbizikoa abenduaren
24an eginen da, Olen-
tzeroren etorrerarekin.
Aspaldiko ohiturari se-
gituz, ilunabar aldera ka-
lejira eginen da Olentze-
roren irudiarekin. 18:00-
etan meza izanen da,
eta ondotik, trikitilari, txis-
tulari eta koruko abes-
lariekin batera, auzoz
auzo ibiliko da Olentze-
ro, geldialdi ttikiak egin
eta Eguberrietako abes-
tiak kantatuz. Akaba-

tzeko, luntxa izanen da
Elutsa ostatuan. 

Bortzirietako
gaztetxoen
korua 

Giltzarri Abesbatzak
9 urtetik aitzinerako gaz-
tetxoen korua sortu nahi
du bortz herrietan, eta
horretarako bilera egi-
nen du Lesakako Eskol-
Ttikin abenduaren 23an,
18:30ean hasita. Inte-
resatua dagoen guztiei
joateko gonbidapena lu-
zatu die Giltzarrik.

Emaitza hagitz onekin
akabatu dute uso-
denboraldia Usategietan
Hurrengo astean hasiko dira
aurtengo Eguberrietako ekitaldiak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Euskal Herriko azpitxapeldunak
Urtero bezala, Etxalarko usazaleak Ipar Euskal Herriko bertze Usategie-
tako lankideekin elkartu ziren uso-denboraldiari akabera emateko (oroi-
tu dezagun Hego Euskal Herrian Etxalarko Usategiak direla bakarrak).
Muskildin (Zuberoa) elkartu ziren abenduaren 6an, Napaleko usazaleek
gonbidatuta. Han egin zuten urteroko rankinga; usategi guztiek harrapa-
tutako uso kopurua kontuan hartuta egiten dutena. Aurten 2. postua lor-
tu dute etxalartarrek. 70 usoren diferentziarekin, azpitxapeldun gelditu zi-
ren, Sueskungo Lantabat usategien ondotik. Zorionak! Joan den urtean
Etxalarren egin zen usazaleen topaketa hau –argazkian– eta orduan hi-
rugarren gelditu ziren herritarrak.

ETXALAR
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ttipi-ttapa
Datorren larunbate-

an, abenduak 20, Igan-
tzin musikaren inguruan
ari diren kideak bilduko
dira, kontzertua eskain-
tzeko. Lehenik meza iza-
nen da, 8:00etan, berta-
ko abesbatzak kantatua.
Ondotik, 8:45 aldera, ha-
siko da kontzertua.

Batetik, herriko musi-
ka eskolako ikasleak ari-
ko dira. Guztira 20 bat la-
gun ariko dira, bakarka
nahiz taldeka, pianoa,
txistua, trikitixa eta pan-
deroa jotzen. Gero, de-
nek elkarrekin eskainiko
dute Igantziko Abesba-
tza ttikiaren saioa.

Bigarren tandan Igan-
tziko Abesbatzak kanta-
tuko du, kontzertuari aka-
baila emateko. Azken
urteotan bezala, Isabel

Lakar lesakarraren zu-
zendaritzapean ariko da,
pianoan eta organoan
Felix Txoperena lagun-
tzaile dela. Aurten, gai-
nera, kontzertu hau pro-
bestuko dute urte auni-
tzetan abesbatzan aritu
den kide bati omenaldi
xume bat egiteko.

Akautzeko, beti egin
ohi denez, abesbatza az-
ken hilabete honetan sal-
tzen aritu den errifaren
zozketa eginen da. Egu-
berritako zare eder bat
zozketatuko da.

Heldu den urtea be-
te-betea dator abesba-
tzarentzat. Izan ere,
2009an Igantziko Abes-
batzak 20 urte beteko di-
tu. Hori ospatzeko as-
moarekin, urtean zehar
hainbat kontzertu anto-
latuko ditu, berarekin no-

labaiteko harremana izan
duten lau abesbatzekin;
eta urtearen akabailan
horiek guztiak Igantzikoa-
rekin elkartuko dira, ema-
naldi berezi bat eskain-
tzeko. Hori guztia biltzen
duen proiektua Nafarroa-
ko Kutxako Zeuk auke-
ratu, zeuk erabaki pro-

graman sartua da, nahi
duen orok bere laguntza
eman dezan, urtea bu-
katu baino lehen.

Bortzirietako
gaztetxoen
korua 

Giltzarri Abesbatzak
9 urtetik aitzinerako gaz-

tetxoen korua sortu nahi
du bortz herrietan, eta
horretarako bilera egi-
nen du Lesakako Es-
kol-Ttikin abenduaren
23an, 18:30ean hasita.
Parte hartzeko intere-
sa duten guztiei joateko
gonbidapena luzatu die-
te arduradunek.

Herriko musikarien
eguna eginen da
larunbatean
Bertzalde, Igantziko Abesbatzak
20 urte beteko ditu 2009an 

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Agur gozoa aurtengo Kultur Egunei
Euskara Batzordeak bertze urte batez Kultur Egunak antolatu zituen  aben-
duko lehen asteburuan, eta haur, gazte zein helduek, denek izan zuten go-
zatzeko aukera. Txiste afaria, antzerkia, erakusketa... denetarik izan zen. Tar-
tean etxeko produktuen eta sendabelarren mundua izeneko erakusketa. Ar-
gazkian ageri denez, produktu andana bildu zen. Bertzalde, bizkotxo lehia-
keta arrakastatsua izan zen:14 bizkotxo aurkeztu ziren. Guztien artean, le-
hen saria Enaitz eta Gorkarentzat izan zen; bigarren saria Amador Txope-
renarentzat eta hirugarrena Maite Legasa eta Ana Sirerarentzat. Aurkeztu-
tako opilekin eta bertze zenbait jan eta edarirekin berendu ederra izan zu-
ten, aurtengo Kultur Egunei akabaila gozoa emateko.

IGANTZI
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Nerea ALTZURI
Eguberrietako datak

izateko gero eta guttiago
falta da. Heldu den aste-
an Gabon eta Eguberri
Egunak dira. Hori dela
eta, gure herrian Euskal
Herriko bertze txokoetan
bezala, Olentzero men-
ditik jautsiko da eta ikaz-
kinak egonaldi ederrak
eginen ditu. Aurten Gu-
raso Elkarteak aldaketa
bat egitea erabaki du: eki-
taldi guztiak hilaren 24an
eginen dira. Goizean he-
rrian kalejira izanen da
Olentzeroekin, soinulari
eta kantari karrikaz karri-
ka ibiliko dira. 16:30etik
aitzinera, berriz, herriko
plazan bilduko dira eta
kantuan eta aulki-dantzan
ariko dira. Berendu ba-
tekin akabera emanen
zaio egunari.

Mus txapelketa
hilaren 25ean

Ekaitza Elkarteak an-
tolatuta, Eguberrietako I.
Mus Txapelketa jokatu-
ko da Eguberri Egune-
an, hilak 25. 18:00etan

hasiko da txapelketa eta
sari ederrak izanen dira:
lehen bikotearentzat
Eguberrietako zare ba-
na eta bigarren bikotea-
rentzat gazta, ardoa eta
txanpainarekin osatuta-
ko lote bana.

Bertzalde, urtarrilaren
2rako pilotari buruzko bi-
deo emanaldi bat anto-
latu du Ekaitza Elkarte-
ak, baina horri buruzko
xehetasunak hurrengo
alean emanen ditugu.

Antzerkiak
igandean

Azken asteetako
prestakuntzak merezi du,
bai. Igantzi eta Etxalar-
ko eskolako umeek ba-
dute dagoeneko eskola-
ko neska-mutikoen an-
tzezlanen berri, asteaz-
kenean euren aitzinean
egin baitzituzten. Larun-
bat arratsaldean, ordea,
eskolako gimnasioan,
gainerakook antzerkiak
ikusteko aukera izanen
dugu. Animzte bada!
Zarearen zozketa ere or-
duan eginen da.

Udalaren egoera
ekonomikoa

Azken urte hauetan
Udalak inbertsio haun-
diak egin ditu. Horiek de-
fizita haundia ekarri du-
te eta Nafarroako Gober-
nuak %100ean ez due-
nez behin ere diruz la-
guntzen, Udalaren egoe-
ra ekonomikoa ez dela
egokiena ohartazi du
Udalak. Urte akabera bai-
no lehen planifikazioa eta
diagnosi lana egin be-
harra da eta horren bar-
ne, Udaleko ekonomia
aztertzeko puntua lan-
duko da. Egoera ekono-
miko zailaren aitzinean,
eta hurrengo urteko au-
rrekontuei begira, eko-
nomilari eta soziologo ba-
tek azterketa osatua egi-
nen dute. 

Bortzirietako
gaztetxoen
korua 

Giltzarri Abesbatzak
9 urtetik goitiko gazte-

txoen korua sortu nahi
du Bortzirietan, eta horre-
tarako bilera eginen du
Lesakako Eskol-Ttikin hi-
laren 23an, 18:30ean.

Olentzeroren inguruko
ekitaldi guztiak hilaren
24an eginen dira
Azken urteetan Eguberri Egunean
jende gutti biltzen zelako egin du
aldaketa Guraso Elkarteak

ARGAZKIA: IRUNE ETA ITSASO ELIZAGOIEN

Umorea eta besta Zahar Txokon
Zahar Txoko 43 bazkaltiar bildu ziren abendua-
ren 7ko urte akaberako bestan. Giro ederrean pa-
sa zuten eguna, eta Irune eta Itsaso Elizagoien
Etxalarko musikariek arratsaldea alaitu zuten.

ARGAZKIA: LEGARRA

Bordaxulo baserria erre da
Azaroa agurtzeko ezbeharra izan genuen herrian. Eguzkialdean dagoen Bor-
daxulo baserriko teilatu eta goiko solairuko zati puska ederrak hartu zituen
sute batek. Zoritxarra da herriarentzat, baita jabearentzat ere. Azken aste-
buruetan garbiketa lanetan ari dira. Ea ez den horrelakorik berriz gertatzen.

ARANTZA
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820 bazkide elkartu dira
Arkupeak-en urteko azken bestan
Elkarteko sei lagun omendu dituzte

ttipi-ttapa
Arkupeak Erretiratu

eta Jubilatuen Elkarte-
ak bere urte akabera-
ko besta egin zuen
azaroaren 22an, Do-
nezteben. Baztan-Bi-
dasoa  eskua ldeko
3.600 bazkide inguru
ditu elkarteak eta ho-
rietatik 820 elkartu zi-
ren Doneztebeko bes-
tan. Aitzineko urtean
700 lagun bildu ziren;
beraz, aurten, gehiago.

Bertze urteetan be-
zala, omenaldi besta
izan zen, eta aurten hil-
dako bazkideak gogo-
an izan zituzten. Jesus
Goldaraz Doneztebeko
apezak eman zuen me-
za eta Basilio Sarobe,
Ramon Apezetxea eta
Francisco Perez Iruñe-
ko artzapezpikuaren la-
guntza ere izan zuen.
Bittor Elizagoien ber-
tsolariak ere parte har-
tu zuten elizkizunean,
zenbait bertso kanta-
tuz. 

Iruñea eta Tuterako
artzapezpiku izandako
eta irailean hildako Jo-

se Maria Zirardari ere
omenaldia eskaini zi-
tzaion elizkizunean. Ha-
la, Eusebio Maritorena,
Felipe Ganboa, Jose-
txo Oronoz, Arkupeak
elkarteko zuzendaritza
batzordeko kideek hil-
dako artzapezpikuari
eskainitako zapela,
oroigarria eta makila
eman zizkioten gaur
egungo artzapezpikua-
ri. Francisco Perezek
berak ere jaso zuen txa-
pela.

SEI OMENDU

Meza ondotik, kirol-
degi aldera jo zuten baz-
kideek, bazkaltzera. Ai-
tzinetik, halere, elkarte-
ko hainbat kidek ome-
naldia jaso zuten: Mila-
gros Apezetxea goi-
zuetarrak, Salvador Aro-
tzena doneztebarrak, Mª
Dolores Oronoz elizon-
darrak, Mª Angeles Al-
tzugarai narbartearrak,
Micaela Etxeberria itu-
rendarrak eta Mª Jesus
Zabala doneztebarrak.

Seirek oroigarria, txa-
pela eta makila jaso zi-
tuzten.

Ekitaldian izan ziren,
bertzeak bertze, Miguel
Sanz Nafarroako Go-
bernuko presidentea eta
Begoña Sanzberro Lan-
da Garapen eta Inguru-
men kontseilaria.

Bazkalondoan, dan-
tzaldia izan zen Jalisko
Band taldearekin eta
ilundutakoan berriz ere
etxeruntz abiatu ziren
autobusak. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Sei omenduak oroigarria jaso ondotik, ekitaldian parte hartu zuten kargu pu-
blikoekin.

ARKUPEAK

Irailean baino
200 langabetu
gehiago daude
eskualdean
ttipi-ttapa
Azken 20 urteotako
daturik okerrenak.
Izan ere, azaroan na-
barmen goiti egin du
langabeziak Nafarroa
osoan, %10,16, bai-
na Nafarroa osoko bu-
legoen artean, Do-
neztebekoa da lan-
gabeziaren igoerarik
bortitzena jasan due-
na. Izan ere, eskual-
dean kasik %18 igo
da langabezia eta 120
lagun gehiago daude
lanik gabe. Urri hon-
darrean 670 ziren ize-
na emandako langa-
betuak eta hilabete
beranduago, 790 zi-
ren, azken 20 urteo-
tan izan den kopuru-
rik haundiena. Bi hi-
labetez, irail honda-
rretik azaro honda-
rrera kasik 200 lan-
gabetu gehiagok
eman dute izena Do-
neztebeko Enplegu
Bulegoan eta 591tik
790era pasatu dira.
Doneztebeko Enple-
gu Bulegoaren bitar-
tez 343 kontratu gau-
zatu ziren azaroan,
eta horietatik 37 ber-
tzerik ez ziren muga-
gabeak izan. Adina
eta sexuari dagokio-
nez, ia tarte guzietan
goiti egin du langa-
beziak. Ohikoa denez,
25 urtetik goitiko ema-
kumeak dira langa-
bezia gehien jasaten
dutenak eta azaroan
394 langabetu dau-
de. 25 urtetik goitiko
gizasemeen artean,
berriz, 296.

LANA
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ttipi-ttapa
Bortzir ietako Hiri

Hondakinen Mankomu-
nitateak 108 familiei
eman dizkie aurten kon-
postagailuak, etxean
konposta egiteko eta
ahal den neurrian, sor-
tzen den zabor organi-
koa ongarri bilaka de-
zaten. Arantzan 13 fa-
miliak hartu dute, Beran
28k, Etxalarren 18k,
Igantzin 29k eta Lesa-
kan 20k. Azaroaren
24an Etxalarren egin-
dako bilkuran jaso zi-
tuzten azalpenak egi-
tasmoan parte hartuko
dutenek, kanpainaren
berri jasotzeko –argaz-
kian–. Izarbeibarko
Mankomunitateko Os-
kar Rubio teknikaria ere
bertan izan zen, han
egindako esperientzia-
ri buruz solasteko.  Ho-
rrez gain, konpostagai-
lua eskuratuko zuten fa-
milientzako klase prak-
tikoa izan zen, horieta-
ko aunitz izan baitziren
ekitaldian.

LEHENBIZIKO FASE

ARRAKASTATSUA

Aurten egin den le-
hen saiakera honek izan
duen arrakasta ikusita,
heldu den urtean berriz
ere konpost makina
gehiago banatuko ditu
Hiri Hondakinen Man-
komunitateak bortz he-
rrietan, oraingoan Es-
painiako Gobernuaren
laguntzarekin. Horreta-
rako izena emateko
epea zabalik dago eta
interesatuek Manko-
munitatera deitu behar-
ko dute (948 635254)
urtea amaitu baino le-
hen.

Konpost makina gehiago banatuko
dira Bortzirietan hurrengo urtean
Interesatuek Mankomunitatera deitu beharko dute

BORTZIRIAK
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Jaione OTXANDORENA
Urtero bezala, aben-

duaren 24an Olentze-
ro Eukal Herriko txoko
guztiak bisitatzera eto-
rriko da. Gure herrira
eguerdiko 14:30 alde-
ra iritsiko da Allidiko bi-
de ondora eta bertan
itxarongo diogu guztiok
berarekin batera Egu-
berrietako kantak abes-
tuz  herriko itzulixka egi-
teko. 

Behin herriko itzulia
bukatuta, Guraso El-
karteak antolatuta, Uli-
beltzak Elkartean be-
rendua izanen da eta
Olentzerok opariak ba-
natuko ditu haur eta
gaztetxoen artean.

Gazteen eskea
Olentzero egunean

protagonista nagusiak
txikienak baldin badi-
ra, biharamunean, Egu-
berri Eguneko arra-
tsaldean mutil gazteek
hartzen dute lekukoa,
eta Sunbillan aspaldi-
tik ohitura den bezala,
herrian barna eskean
aterako dira. Behin he-

rriko itzulixka akituta,
afaldu eta baserriz ba-
serri eskean ibiliko di-
ra goizaldera ar te.
Egun horretan atera-
tzeko lehendik izena
eman behar da Ittur-
buru ostatuan eta ho-
rretarako azken eguna
larunbat hau, abenduak
20, izanen da.

Dantzaldia
Urtezahar
gauean

Garai batean, Uli-
beltzak Elkarteak afa-
ria antolatzen zuen Ur-
tezar egunean elkarte-
an. Baina ohitura hori
bere horretan gelditu
zen orain urte batzuk.
Halere, zenbait kuadri-

llek oraindik Urtezahar
gaua elkartean afalduz
pasatzeko ohitura du-
te eta aurten ere ho-
rrela izanen da. Dena
den, giroa alaitzeko Uli-
beltzak Elkarteak mu-
sika paratuko du: Age-
rralde akordeoilariare-
kin dantzaldia izanen
da.

Abenduaren 24ko eguerdian
ailegatuko da Olentzero herrira
14:30ean eginen zaio ongi etorria Allidiko bidean

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JAIONE OTXANDORENA

Ilusioz Olentzeroren zain daude dagoeneko neska-mutikoak, eta horregatik,
aurten ere ongi etorri beroa eginen diote hilaren 24an.

Hirugarren
Nafarroako
Oilagor
Txapelketan

Aitor APEZTEGIA
PERTSONAIA

Abenduaren 20an
Aitor Apeztegiak Na-
farroako Oilagor Txa-
pelketa jokatu zuen
Sabaizan. Joan den
urteko emaitza ber-
dintzerik ez zuen lor-
tu, iaz txapeldun izan
baitzen. Aurtengo txa-
pelketaren baldintzak
ez ziren berdinak, aur-
ten hiru oilagor aha-
lik eta denbora gu-
ttienean ehizatzea
baitzen helburua eta
Aitor hirugarren iritsi
zen helmugara. Hala
ere, lortutako emai-
tzarekin kontent da-
goela adierazi digu Ai-
torrek. Zorionak, be-
raz, gure partetik!!
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Espainiako Gobernuak 4,5 milioi
euro iragarri ditu eskualderako 
Urtarrilaren 24a baino lehen aurkeztu behar dituzte Udalek proiektuak

ttipi-ttapa
Krisi ekonomikoari

aitzin egiteko eta bide
batez, langabezia mu-
rrizteko asmoz, Espai-
niako Gobernuak diru-
laguntzak banatuko di-
tu espainiar estatuan.
Ttipi-Ttapak hartzen
duen eremuko udale-
tan, zehazki, 4.670.542
euro banatuko dituela
iragarri du. Nafarroan
guztira 107.232.000 mi-
lioi banatuko dira, eta
estatu espainiarrean
8.000 milioi euro.

Dirulaguntza hau ja-
sotzeko, urtarrilaren 24a
baino lehenagotik aur-
keztu beharko dituzte
udal, kontzeju eta man-
komunitateek euren
proiektuak. Horrez gain,
kontratatzen diren lan-
gileak langabetuak iza-
tea ere exijitu du go-
bernu espainiarrak. 

Bertzalde, finantza-
zioa lortzeko 2009an
egin beharko dira obrak
eta 2010eko lehenda-
biziko hiruhilekoan jus-
tifikatu beharko dira
egindako lanak. Hale-

re, onartutako kasue-
tan, sei hilabete gehia-
go izanen dituzte uda-
lek finantzazioa justifi-
katzeko.

HERRIKO AZPIEGITURA

LANAK FINANTZATZEKO

Proiektu horiek he-
rriko azpiegiturak ho-
betzeko izan beharko

dute: espazio publiko-
ak konpondu edo za-
harberritu; errepidee-
tan hornidura eta az-
piegitura lanak egin; sa-
neamendu, argiztapen
edo telekomunikazio
sareetan obrak egin;
oztopo arkitektonikoak
kendu; turismoa indar-
tu;  suteen arr iskua
saihestu... Proiektu ba-
koitzak ezin izanen du
5 mi l io i  euro baino
gehiagoko aurrekontua
eduki.

URTARRILAREN 24A

BAINO LEHEN

Dirulaguntza hau ja-
sotzeko deialdia aben-
duaren 10az dago za-
balik, eta aipatu beza-
la, urtarrilaren 24an bu-
katuko da eskaerak egi-
teko epea. 

Ondoko taulan, Esp-
niako Gobernuak he-
rriz herri eskualderako
zenbateko laguntza
proposatu duen ageri
da. Baina gehienez ja-
so ditzaketen kopuruak
dira eta biztanleriaren
araberakoak.

UDALERRIAK GEHIENEZKO LAGUNTZA

ARANO 22.478 €
ARANTZA 114.688 €

ARESO 50.973 €
BAZTAN 1.388.827 €
BEINTZA-LABAIEN 45.663 €
BERA 652.025 €
BERTIZARANA 117.166 €
DONAMARIA 74.335 €
DONEZTEBE 269.376 €
ELGORRIAGA 38.760 €
ERATSUN 29.734 €
ETXALAR 141.768 €
EZKURRA 32.920 €
GOIZUETA 144.245 €
IGANTZI 107.255 €
ITUREN 84.423 €
LEITZA 511.319 €
LESAKA 490.257 €
OITZ 27.256 €
SALDIAS 21.239 €
SUNBILLA 117.166 €
URDAZUBI 61.592 €
URROTZ 32.389 €
ZUBIETA 54.689 €
ZUGARRAMURDI 39.999 €
GUZTIRA 4.670,542 €

DIRULAGUNTZAK

N-121Arako
ordainsaririk ez
duela proposatu
dio Aralarrek
ttipi-ttapa
Azken asteetan zen-
bait  hedabidetan
agertutako informa-
zioa argitzeko, Baz-
tan-Bidasoako Arala-
rrek ukatu egin du N-
121A eta N-1 errepi-
deetan edo A-15 au-
tobidean bidesaririk
jartzeko proposame-
nik egin duenik. Bide-
saria autobidean eta
N-121An paratzea Gi-
puzkoako Foru Al-
dundiaren asmoa de-
la nabarmendu du
Aralarrek, hau da, EAJ
eta EArena. Aralar,
bere aldetik, autopis-
tetan bineta soziala
paratzearen aldekoa
da, A-8 eta AP-1ean,
ez, ordea, N-121An.
Suitzan, adibidez, era-
biltzaileek 25 euro or-
daintzen dute urtean,
nahi adina ibiltzeko.
Hori ibilgailu arinen
kasuan izanen litza-
teke, eta 3,5 tonatik
goitikoetan, orain arte-
ko beherapen siste-
marekin jarraitzea pro-
posatu du Aralarrek. 

ERREPIDEA
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ttipi-ttapa
Euskarazko hedabi-

deendako diru saila des-
blokeatu du Nafarroako
Gobernuak eta horrela,
hedabideek aurreikusi-
takoa baino 70.000 euro
guttiago jasoko dituzte;
guztira, 240.000 euro. Bai-
na artean konpondu ga-
be segitzen du euskaraz-
ko hedabide aunitzek ai-
tzinera segitzeko duten
arazoak. Hala, arazoa ma-
hai gainean jarri eta hitz
egiteko prest daudela adie-
razi diote hedabideek Go-
bernuari. Manifestu bat ere
sinatu dute, euren kezka
eta beharrak adieraziz.

«Azkenean banatuko
dena,  nahikoa izatetik oso
urrun dago», dio manifes-
tuak. Izan ere, 240.000 eu-
roko poltsatik, %75 ingu-
ru izanen da euskarazko
hedabideentzat, euren au-
rrekontu osoaren %6,6.
Aldi berean, dirulaguntze-
kin gertatu dena «onartezi-
na» dela iritzi diote: «urte
hasieran diru kopuru bat
iragarri, hil batzuk geroa-
go kopuru hori zerora mu-
rriztu, azkenean iragarri-
takoaren %77 banatze-
ko». Hedabideen egunero-
kotasuna kolokan jarri iza-
na «errespetu falta haun-
dia» dela ere salatu dute.

Egoera honetan, he-
dabideek euskararen nor-
malizazioari ekarpen
haundia egiten diotela-eta,
eguneroko lana «lasaita-
sun eta duintasun» bal-
dintza  minimoetan gara-
tzeko hitzarmena eskatu
diote Gobernuari. «Elkar-
lanean aritzea da ataka
honetatik atera eta alde
biotarako onargarria ez
ezik onuragarria ere izan
daitekeen akordio batera
iristeko bide bakarra».

Urteko azkeneko hilabetean atera du Nafarroako
Gobernuak 2008ko dirulaguntza eskatzeko deialdia
Hasieran 310.000 euro agindu arren, azkenean 240.000 euro banatuko ditu

EUSKARAZKO HEDABIDEAK
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Sentsibilizazio Astearen
barne, hainbat ekitaldi
larunbatera bitartean
Larunbatean banatuko dira
inmigrazioari buruzko ipuin
lehiaketako sariak Iturenen

ttipi-ttapa
Joan den larunbataz

geroztik, etorkinekiko
sentsibilizazioa lantzeko
helburuarekin, hainbat
ekitaldi egiten ari dira Do-
nezteben. Sentsibiliza-
zio Astea deitu duten eki-
men hau Malerrekako Gi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitateak eta Do-
neztebeko Gazte Bu-
rrunba Gazte Taldeak an-
tolatu dute, Inmigrazio
Programaren barne. 

Hitzaldiak, dokumen-
talak, ipuin kontalariak,
munduko platerak... La-
runbata bitarte, inmigra-
zioarekin lotutako ekimen
desberdinak izanen di-
ra. Horietako batzuk pa-
satuak dira, joan den
abenduaren 13an, San-
taluzia feriaren baitan
egin zen munduko pla-
teren erakusketaren ka-
su. Baina oraindik ba-
dago zer ikusi eta zer ika-
si. Ekitaldi gehienak Do-
nezteben izanen dira, az-
kena izanen ezik. Hau
Iturenen izanen da.

Asteazken honetan,
abenduak 17, Sahara no
se vende dokumentala
ikusteko aukera izanen
da, eta ondotik solasal-
dia izenen da dokumen-
talaren zuzendarietako
batekin. Zineman izanen
da, 19:00etan.

Ortzegunean, aben-
duak 18, Emakume in-
ternazionalistak taldeko
Begoña Zabalarekin  so-
lasaldia eginen da.
19:00etan hasiko da Zi-
neman eta Zer suposa-
tzen du etorkina eta ema-
kumea izateak?gaia lan-
duko da.

Ortziralean, aben-
duak 19, bi film ikusteko
aukera  i zanen da
18:00etatik aitzinera Zi-
neman: La valla de la ver-
güenza eta Despiertas.

IPUIN LEHIAKETAKO SARI

BANAKETA ITURENEN

Larunbat honetan, hi-
lak 20, emanen zaio aka-
bera Sentsibilizazio As-
teari. 17:00etatik aitzi-
nera munduko ipuinei bu-

ruz ariko da Izaskun Mu-
jika, Herriko Etxean. 

Ondotik, berriz, Ma-
lerrekako inmigrazioari
buruzko Ipuin Lehiake-
tako sari banaketa eta
merienda eginen dira. Ai-
patzekoa da, inmigra-
zioari buruzko Ipuin, El-
karrizketa eta Argazki
lehiaketan, ipuinen alo-
rra bakarrik atera dela ai-
tzinera, ez delakoz ez el-
karrizketarik eta ez ar-
gazkirik aurkeztu. Ha-

siera batean, sari bana-
keta hilaren 13an Do-
nezteben egitekoa zen,
baina tokiz eta egunez
aldatu dute. Alde bate-
tik, egun horretan paila-
zoen ikuskizuna egite-
koa zelako Donezteben
eta bertzetik, Donezte-
beko eskolakoek ez de-
lako lan bat bera ere aur-
keztu. 

Sunbilla, Ituren, Le-
gasa, Beintza-Labaien
eta Narbarteko eskole-

tako 50 neska-mutikok
hartu dute parte ipuin
lehiaketan eta horietako
batzuk sarituak izanen
dira larunbatean Iture-
nen.

Hamabi sari banatu-
ko dira 6 urtetik 12 urte
arte dituzten gaztetxoen
artean, sei 6-9 urtekoe-
tan eta bertze sei 9-12
urtekoetan. Lehen hiru
sailkatuek joko bana ja-
soko dute eta hurrengo
seiek ipuinak. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Baztan-Bidasoan gasbidea paratzeko lanak hasi dira
Irundik Lesakaraino heldu den gasbideari segida emateko, proiektuaren
lanen hasieraren aurkezpen ofizala egin zuten azaroaren 28an Donezte-
ben. Lan hauekin, Sunbilla, Legasa, Narbarte, Oieregi, Doneztebe, Oro-
noz-Mugairi, Arraioz, Irurita, Elbete eta Elizondora ailegatuko da gas na-
turala, eta hala, Lesakatik Elizondora bertze 33 kilometro  eta erdiko erai-
kiko dira, Espainiako Industria, Turismo eta Komertzio Ministerioak, Na-
farroako Gobernuak eta Gas Navarra enpresak sinatutako hitzarmenari
esker. Orain hasi eta hamar hilabete barru lanak akitzea espero da eta
heldu den urteko uda aldera gas naturala eskura izanen dute aipatutako
herrietako 2.400 familiek eta hainbat enpresek. Lanak lau lekutan hasi di-
ra: Lesakan, Igantzin, Sunbillan eta Donezteben. 8,7 milioi euroko inber-
tsioa eginen da eta Gobernuak 3,8 milioi euro paratuko ditu.

MALERREKA



herriz herri

2008/12/18 • 484. zbk. 

29

Medikuen zerbitzua bermatzeko eskatu diote
9 udalerritako alkateek osasun kontseilariari
Osasun sailarekin bildu ziren alkateak abenduaren 12an Iruñean

F. ETXEBERRIA/ttipi-ttapa
Medikuen zerbitzuan

duten gabeziarekin kez-
katurik daude Malerreka
eta Bertizaranan eta ho-
rri aterabidea emateko
eskatuz  Maria Kutz Na-
farroako Gobernuko osa-
sun kontseilariaren on-
dokoarekin bildu ziren
abenduaren 12an Male-
rreka eta Bertizaranako
bederatzi udalerritako al-
kateak. Ezkurra, Eratsun,
Saldias, Beintza-La-
baien, Urrotz, Zubieta,
Ituren, Sunbilla eta Ber-
tizaranako Udalak izan
ziren zerbitzua berma-
tzeko exijitu zutenak.

Izan ere, aspaldion
mediku eskasiagatik zen-
bait egunez herrietako
kontsultak itxi egiten di-
tuzte, eta gaixoek Do-
neztebera joan behar du-
te. Horretarako, saldias-
tarren kasuan, 17 kilo-
metro egin behar dituz-
te; Ezkurra eta Eratsun-
goek gehiago, 18 kilo-
metro inguru. Arazoa, be-
raz, ageriko da.

HIRU PUNTUKO

AKORDIOA

Azaroaren 27an Ma-
lerrekako herritarrei ara-
zoaren berri emateko bil-
kura egin zen Iturenen.
Administrazioak aterabi-
derik eman ezean, ara-
zoak okerrera eginen

duela nabarmendu zen.
Hiru puntuko akordio ba-
tera ere ailegatu ziren:
batetik, eskualdeko udal
guztiei herrietan bilkurak
egiteko eskatu; bertze-
tik, zonaldeko guztiak bil-
du eta  ahobatezko ja-
rrera adostu; azkenik, he-
rritarren kexak bildu eta
administrazioarengana
jo zerbitzuaren murriz-
ketarekin kexatuz eta ara-
zo larri honi irtenbidea
emateko eskatuz.

Horiek guztiak mahai-
gaineratu zituzten hila-
ren 12an Osasun saila-
rekin egindako bilkuran.

SINADURA BILKETA

EZKURRA ETA ERATSUNEN

Egoera salatzeko eta
Ezkurrako medikuen
kontsultak lehen bezala
funtziona dezan eskatuz,
Udalak kexa formala aur-
keztu du 89 herritarren
sinadurekin. Eratsun ere
bildu dituzte sinadurak.

Ezkurrako
eskola zaharra
eraberritua

Ikasle eskasia zela-
eta, 1999an itxi zituen
Ezkurrako eskola zaha-
rrak ateak. Geroztik, ur-
teekin hondatzen joan

da. Baina horri erantzu-
nez, Udalak zaharberri-
tzea erabaki du. Sozie-
tate batekin adostasun
batera ailegatu da, eta
horrela, beheko solairua
berritu eginen da, etor-
kizunean eskola bihur da-
din. Trukean sozietate
horrek bi etxebizitza erai-
ki ahal izanen ditu.

Abiadura
murrizteko
neurriak Ezkurran

Ezkurra parean, au-
togidariek hartzen duten
abiadura haundiaz kez-
katuta, neurriak hartuko

ditu Udalak. Helburua oi-
nezkoei arriskurik ez sor-
tzea da, eta horretarako,
abiadura murrizteko oz-
topoak paratuko dira erre-
pidean, eskolaren pare-
an bat, eta udaletxearen
azpian, bestea.

Obrak Beintza-
Labaienen

Urtea akitu aitzinetik
hainbat obra eginen di-
ra Beintza-Labaienen.
Horietatik batzuk dagoe-
neko egin dira eta ber-
tze batzuk egun haueta-
ko batean akituko dira. 

Batetik, Herriko Etxe-
an konponketak egin di-
ra. Teilatua egoera txa-
rrean zegoen eta berritu
behar izan dute. Horrez
gain, udal bulegoetan be-
rokuntza-sistema ere pa-
ratu dute. Azaroaren er-
dialdera akitu zituzten la-
nak eta guztira 52.000
euro inguruko aurrekon-
tua izan dute. Nafarroa-
ko Gobernuak lanak su-
bentzionatzeko %60ko
dirulaguntza emanen du.

Bestalde, Beintzan
plazari estalkia paratzen
ari dira. Egurrezko teila-
tua egiten ari dira eta la-
nak egun hauetako ba-
tean akitzea espero da.
Lan hauen aurrekontua
116.000 eurokoa da eta
horren %70a Gobernuak
bideratuko du.

MALERREKA

ARGAZKIA ETA TESTUA: FERNANDO ETXEBERRIA

Garai bateko zubia bistan utzi dute Ezkurran
Herriko besten harira, hiru langile kontratatu zituen Udalak garbiketa lanak
egin eta herria edertzeko. Bada, lan horien ondorioz, herria erabat aldatu
da: paretak zein karrika gehienak guztiz garbiak gelditu dira, eta gainera, zu-
bi bat gelditu da begi-bistan. Argazkiko zubia da agerian utzi dutena, eta
ikusten denez, antzinakoa izateaz gain, balore artistikoa duena izan liteke.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458



Prozesadorea ULV VIA C7®-M 
ULV 1,60 GHz, 128 KBko L2 katxea,

800 MHz FSB 1GB RAM, 
120 GBko disko gogorra

Prozesadorea AMD Turion™ X2 
Dual-Core Mobile Processor RM-70,
2.0 GHz, 1 MB 2GB RAM L2 katxea, 

disko gogorra 160 GB

Prozesadorea Intel Core 2 Duo
T5670, 1,8 GHz , 2 MB L2 katxea, 

800 MHz FSB, RAM DDR2 2 x 2048
MB, disko gogorra 250 GB

Prozesadorea Intel Core 2 DUO
P7350 4GB, 

disko gogorra SATA 320GB 
DVD-D+R9, 15.4'' WXGA GLARE,

WEBCAM

Prozesadorea Intel Centrino 2
Duo T5800, 2 GHz, FSB 800MHz,
2 MB L2 katxea, disko gogorra 2 x

250 GB

Prozesadorea X50GL-AP005C,
Intel Core2 Duo T5800, 4GB RAM
DDR2, disko gogorra 320 GB SATA

Intel Atom - 1.6 GBeko prozesadorea,
1024 MB RAM, 

12 GBeko disko gogorra

Prozesadorea Intel Core 2 Duo T5750
2.0 GHz , FSB 667, 2MB L2 katxea,
RAM 2.048 Mb DDR2 RAM (667

MHz), disko gogorra 120 Gb 
Serial ATA 

Ordenagailuen konfigurazioa zuk eskatu bezala 300 eurotik hasita
ZERBITZU TEKNIKOA 35 € LAN-ORDUA

Sekulako eskaintzak kanpoko-disko eta multimedia-disko gogorretan

Prozesadorea Intel Celeron T1600
1,66 Ghz, FSB 667Mhz,  L2 katxea
1Mb, 2048 MB RAM DDRII, disko

gogorra 320 GB

Inprimagailua / kopiagailua / eskanerra 
erresoluzioa 4800 x 1200 ppp, bi tinta kartutxo:

beltza eta kolorekoa, eskanerra 600 ppp

Inprimagailua / kopiagailua / eskanerra 
eskanerra 1200 x 2400 ppm

Inprimagailua / kopiagailua / eskanerra 
Inpresio erresoluzioa 1.200 ppp (mono) 

4800 x 1200 ppp (koloretan)

Ordenagailu eramangarrien katalogoa www.appinformatica.com

Eskaintza gehiago www.appinformatica.com
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Gizalegezko jokabideak bultzateko
araudia onartu du Udalak
Halako araua onartu duen inguruko lehen herria da Doneztebe

ttipi-ttapa
Gizalegezko Jokae-

rak Bultzatu eta Espazio
Publikoak Babesteko Or-
denantza onartu du Uda-
lak. Eskualdean halako
araudi bat onartzen duen
lehen herrietako bat izan
da Doneztebe, beti ere,
herria hobetzeko helbu-
ruarekin ebatzitakoa. Gi-
zalegezko jokabideak
arautu eta askatasuna
aitortu nahi dira, bertze-
enganako errespetuan
oinarrituz. «Gizalegez-
koak ez diren portaerak
guttiengo batenak dira,
baina guztienak diren on-
dasun eta espazioak kal-
tetzeaz gain, bizikide-
tzarako eraso dira», dio
udal ordenantzak.

41 artikuluz osatuta-
ko araudia egin du Uda-
lak, eta apirilaren 25ean
onetsitako Doneztebe gi-
zalegearen alde plana-
ren barne dago. Orde-
nantzan, bertzeak ber-
tze, herritarren portae-
raren printzipioak aipa-
tzen dira, eta ondasun
publikoen edo espazio
publikoetan dauden ins-

talazioen babesa, pinta-
dak egiteko debekua,
zuhaitz, landare eta par-
keen babesa eta pape-
rontzien zein iturrien era-
bilera zuzena arautzen
dira. 

Arau-hausteak arinak,
larriak eta hagitz larriak
bezala sailkatu ditu Uda-
lak, eta horietatik hasita,
isunak aurreikusi dira.

Egindako arau-haustea-
ren araberakoak dira.
Arau-hauste arina egin
dutenek 60 eurotik 750
eurora bitarteko isuna ja-
soko dute; larriek 750 eu-
rotik 1.500 eurorainoko
isuna eta hagitz larriei
1.500 eurotik 3.000 eu-
rorainokoa –kasu hone-
tan, batzuetan 601 eu-
rotik 2.055 eurorainoko

isuna aurreikusi da–. De-
na den, aipatu,  herria-
ren edo ingurumenaren
alde lan egin beharko lu-
ketela araua hautsi du-
tenek, eta horren ordez,
hartuko diren azken neu-
rriak izanen dira isunak.
Guztiaren gainetik, au-
zia elkarrizketa bidez kon-
pontzen saiatuko direla
ere adierazi du Udalak.

DONEZTEBE FLASH
Eguberriak
gainean hainbat
ekitaldi
Udalak eta herriko ber-
tze elkarteek hainbat eki-
taldi antolatu dituzte Egu-
berrien atarian. Aben-
duaren 22tik urtarrilaren
4ra, 12-13 urte arteko-
entzako jolas-parkea
paratuko da. 16:00etatik
20:00-etara egonen da
zabalik eskolako fron-
toian eta bi euro ordain-
du beharko dira horre-
tarako. Dohanik joateko
aukera ere izanen dute
batzuk, Doneztebarrak
Merkatarien Elkartea par-
kerako 50 sarrera zoz-
ketatzen ari baita.
Merkatarien Elkarteakfa-
txada eta balkoien le-
hiaketa ere antolatuko
du Eguberrietarako.
Apaingarriekin dekoratu-
tako etxe-aurrealde edo
balkoiak sarituko dira. 
Kontsumoa murrizteko,
berriz, Udalak aurten
Eguberrietako apainga-
rrietan aldaketak eginen
ditu. Orain artekoak za-
harkituak gelditu direla-
ko eta aunitz kontsumi-
tzen dutelako berriak era-
biliko dira Eguberriotan.
Kontsumo baxuko ar-
giak erabiliko dira, eta
ikusgarriagoak.  

Errekako zozketa
Bertze urteetan bezala,
Erreka Kirol Elkarteko ki-
deek Eguberrietako sas-
kia atera dute zozketa-
ra. Zozketa larunbat ho-
netan eginen da, hilak
20, 13:00etan egoitzan.
Saski osatua da aurten-
goa ere: mendi bizikleta,
mikrouhin labea, telebis-
ta, likuadora, sandwi-
chera, argazki makina,
turroiak, urdaiazpikoa,
ardoa, likoreak... Egun
berean, Mendiaren Egu-
na eginen da. 7:30ean
mendi ateraldia eginen
dute Leurtzako zirkora eta
bueltan, poteoaren on-
dotik herri bazkaria egi-
nen da Kasino elkartean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Doneztebetik Iruñera Niko eta Ibai animatzera
Herriko jarraitzaileek Portland San Antonio taldean ari diren Niko Minde-
gia eta Ibai Meokirekin argazkia atera zuten abenduaren 3an Iruñean, Al-
meriaren kontrako partidaren ondotik. Ez da nolanahiko marka, Donez-
tebe bezalako herri ttiki batek Asobal ligan bi jokalari izatea.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Mendial-

deko ondare kulturala
zaindu eta berreskura-
tzearen alde egindako
lanagatik, hainbat sari
eta aipamen banatu di-
tu Cederna Garalur El-
karteak aurten ere, Lea-
der+ programaren bar-
ne. Azaroaren 26an Le-
sakako Burdinaren Etxe-
an egindako ekitaldian
egin zen sari banaketa.
Aurtengo edizioa bortz-
garrena izan da, eta hain-
bat udalerritako 11 proiek-
tu saritu ziren guztira:
6.000na euroko zortzi sa-
ri, 2.000 euroko aipamen
berezi bat eta diru-sari-
rik gabeko bi aipamen
berezi. Horrez gain, Mus-
kildako Jone Villanueva
eskulangilearen zurezko
erloju bana ere eman zi-
tzaien sarituei.

Sari-banaketan Luis
Garate Cederna Garalur
Elkartearen presidente-
ak, Fermin Villanueva
Nafarroako Gobernuko
Kultura eta Turismo De-
partamentuko Turismo
Produktuak Antolatzeko

eta Garatzeko zerbitzu-
buruak, Koldo Erkizia Le-
sakako alkateak eta Es-
ther Zelaia Cederna Ga-
ralur Elkarteako behin
behineko zuzendari-ge-
renteak hartu zuten par-
te. Horiekin batera, sa-
ria jaso zuten bertze he-
rrietako ordezkariak izan
ziren.

Aitzineko urteetan be-
zala, aldi honetan ere
hainbat sari gelditu ziren
inguruan.

6.000 EUROKO SARIAK

Eskualdeko bortz en-
titateri eman zaie 6.000
euroko saria:

Baztan eta Urdazu-
biko Done Jakueren
Bideko Lagunen El-
karteari, Azpilkuetako
Urrasun auzoko San-
tiago baseliza birgai-
tzeagatik. Elkarteko bo-
luntarioek 2007an za-
harberritu zuten, XVIII.
mendeko eraikuntza-es-
tiloan oinarrituz. 

Etxalarko Udalari
Etxalarlatsa Ola Zaharra
proiektuagatik. Turismo
produktu berria eskain-
tzeko, antzinako burdi-
nola berreskuratzen ari-
tu da Etxalarko Udala.

Zubietako Udalari,
San Anton baseliza be-
rreskuratu eta birgaitzea-
gatik. Auzolanean, he-
rritarrek teilatua eta fa-
txada nagusia berritu zi-
tuzten eta ateak zabaltze-
ko moduan gelditu zen.

Baztango Udalari,
Amaiurko gazteluan egi-
ten ari den esku-hartze
arkeologikoagatik. Aran-
zadi Zientzi Elkarteko adi-
tuekin eta EHU-UPVko
arkitektura ikasleekin da-
biltza horretan.

Goizuetako Udalari,
Zubimusuko latsarria be-
rreskuratzeagatik. Hau
ere auzolanean konpon-
du zuten herritarrek eta
badu bere garrantzia, 12
harraska baititu. 1908an
eraiki zuten, eta 80. ha-
markadan erabili zen az-
kenekoz. Zaharberritze
honekin turismo-baliabi-
de berria sortu dute Goi-
zuetan.

AIPAMEN BEREZIA

Lesakako Udalak ere
2.000 euroko aipamen
berezia jaso du, Sumu-
sako atea izeneko proiek-
tuan garai batean herri-
rako sarbidea zen ate ho-
ri berritzeagatik. Garai
hartan, Lesakak hiru ate
zituen kanpotik herrira
sartzeko eta horien ar-
tean bere tokian dagoen
bakarra da Sumusakoa.

Kultur ondarea zaintzeagatik sei sari eta
aipamen banatu ditu eskualdean Cedernak
Baztan, Etxalar, Zubieta, Goizueta eta Lesakako entitateek jaso dute

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Sari banaketa egunean, sariak eta aipamenak jaso zituzten arduradunak, Ce-
derna Garalur elkarteko eta Nafarroako Gobernuko ordezkariekin.

ONDAREA
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ITUREN

Arkaitz MINDEGIA
Ibintza Kultur Talde-

ak Kultur Egunak anto-
latu zituen bertze urte
batez abenduaren 5etik
7ra. Ekitaldi gehienek
jendearen parte-hartze
haundia izan zuten eta
antolatzaileak gustura
gelditu dira. Ortziralean
Nor zen Iturengo aro-
tza? izenburua zuen hi-
tzaldiak hasiera eman
zion Kultur Egunei. An-
dres Iñigok emandako
hitzaldian jende aunitz
bildu zen eta jendearen
harridura ere piztu zuen.
Kontu xelebre eta inte-
resgarriak ikasi geni-
tuen. Berriki hil den Mi-
kel Laboari omenaldi tti-
ki bat eginez, berak eza-
gutzera emandako Itu-
rengo arotzakantarekin
amaitu zuen solasaldia. 

Larunbatean hau-
rrentzako ekitaldietan
jende parrasta bildu zen.
Hainbat jokutan parte
hartzeko aukera izan zu-
ten: tailerrak, ipuin kon-
talaria,herri kirolak…
Mus txapelketa eta kan-
tu afaria izan ziren eta

azken hau behinik behin
giro onean joan zen, or-
du ttikiak arte.

Azkenik, igandea.
Herriko Etxeko Ganba-
ran Anje  Duhaldek
emandako kontzertuak
eta honen ondotik egin
zen luntxak amaiera po-

lita eman zieten Kultur
Egunei. 

Zorionak Maika!
Abenduaren 8an Ta-

fallan jokatutako XXX.
Peñetako herri laster-
ketan Maika Ariztegik
bigarren postua lortu

zuen. 33:13ko denbora
egin zuen Maikak.

Alanze Untxalo
bertsotan

Herriko bertsolaria
den Alazne Untxalo lau-
garren gelditu zen Ma-
riano Izetaren omenez

antolatutako bertso sa-
riketako finalean. Aza-
roaren 29an jokatu zen
Elizondon, eta Alazne
txapeldunarengandik
17,5 puntura gelditu
zen.

Heldu da
Olentzero!

Urtetik urtera erre-
pikatzen diren ekital-
diak badira ere, ilusioz
eta gogoz hartzen di-
tugu Eguberriak.

Irrika hori umetxoe-
tan da nabariena. Az-
ken aste hauetan, Olen-
tzero eguna borobila
izateko eta opari aunitz
ekartzeko entsaiotan
ibili dira. Trikitixa, pan-
dereta eta kantak har-
tu eta behin eta berriz
kantuan ari dira. 

Urtero bezala, baz-
kalondoan elkartuko di-
ra abenduaren 24an eta
baserritar jantziak jaun-
tzi eta haur, guraso eta
gazteak etxez etxe ibi-
liko dira kantuan.

Bide batez, Egube-
rri eta Urteberri On de-
nei!!

Gisa guztietako ekitaldiekin gozatu dute
herritarrek aurtengo Kultur Egunetan
Aipagarrienak Iturengo arotzari buruzko hitzaldia eta Anje Duhalderen kontzertua izan dira

ARGAZKIAK: ARANTXA ARIZTEGI

Neska-mutikoek arreta haundiarekin segitu zituzten Gorringo Antzerki Tal-
dearen ipuinak.
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Euskara mingainean,
giro ederrean joan
da abenduaren 3a 
Euskararen Eguneko ekitaldiei
erantzun ona eman diete
herritarrek

Juana Mari SAIZAR
Euskararen Nazio-

arteko Eguna herrian
ere ospatu zen aben-
duaren 3an. Eguraldi
txarrari aurre eginez,
pintxoak, taloak eta
Txan magoaren era-
kustaldia izan ziren
eguneko eki taldir ik
arrakastatsuenak. 

Halere, Guraso El-
kareak urtero antola-
tzen duen herri bazka-
riaren falta somatu zen
aurtengoan, nonbait
azken urteetan jende
gutxiago elkartzen ze-
la-eta, ez egitea era-
baki zuen. Garaia ere
halakoa izaten da, jai
ugari eta han eta he-
men hainbat ekitaldi.
Esaerak dioen bezala,

abendua hutsa, erdi jai,
erdi gaua.

Unai Onsaloren
garaipen berria

Pilotako III. Eliteko
Txapelketako finala jo-
katu zen Laudion (Ara-
ba) abenduaren 6an,
eta bertan izan zen
Unai Onsalo herriko pi-
lotaria. Andreuren aur-
ka aritu zen, eta bai fi-
nala irabazi ere, 22-6ko
markagailuarekin.

Partida borobila ate-
ra zitzaion Onsalori,
tantoak ongi bukatuz
eta fisikoki ongi zegoe-
la erakutsi zuen. Nahiz
eta arerio gogor baten
aurka aritu, ikusleek go-
zatzeko partida eskai-
ni zuen.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Sei gazteren Sendotza
Aurten herriko sei gaztek egin dute Sendotza. Elizkizun ederra atera zen, Eli-
za berritu eta aldareko mahaia berriarekin. Oliteko abesbatza etorri zen kan-
tatzera eta Artzapezpikuaren bisita ere izan genuen. Ondotik 70 lagunek afa-
ria egin zuten Pake Toki elkartean. 1900etik hasi eta gaur arteko argazki bil-
duma ere ikusgai izan zen.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Neska-mutikoek arretaz segitu zuten Txan magoaren ikuskizuna.
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Asier IMAZ
Bai Euskal Herriari eki-

menak Geurea ikurrina!
lelopean, euskal ikurrak
defendatzeko hitzordu
nazionala antolatu zuen
Leitzan abenduaren
13an. 

Aldarrikapen jaia
11:00etan hasi zen ha-
rrera ekitaldiarekin.
12:00etan herri kirolen
txanda iritsi zen. Gose-
rik zegoenak, ordea, txe-
korra burduntzian nola
egiten den ikusteaz gain,
pintxoak dastatzeko au-
kera izan zuen.

Ekitaldi politikoak
13:00etan hasi ziren. Le-
henik, joaldunak eta dan-
tzariak aurrean zirela,
manifestazioa egin zu-
ten, ondoren udaletxea-
ren aurrean hitzaldiekin
amaitzeko. Bertan, Bai
Euskal Herriari ekime-
neko arduradunek Eus-
kal Herrian ikurrinak bizi
duen egoera aztertu zu-
ten: «Egun euskal iku-
rrak desagerrarazteko
eta atzerriko banderak
inposatzeko erabakia
gauzatzen ari dira. Ba-
tetik, Nafarroa Garaian,
Ikurren Legea ezarriz iku-
rrinaren erabilera institu-
zionala legez kanpo utzi
dute. Eta Lapurdi, Nafa-
rroa Beherea eta Zube-

roan, aldiz, ikurrina ba-
lore politikorik gabeko
sinbolo folkloriko gisa
sustatu dute». Euskal Au-
tonomi Erkidegoaren in-
guruan, gogoan izan zu-
ten Espainiako Auzitegi
Gorenak Gasteizko par-
lamentuari bandera es-
painola jartzeko berriki
emandako agindua eta
PNVk hartutako eraba-
kia, «PSOE eta PPrekin
bat egin» duela salatuz.

14:30ean herri baz-
karia burutu zuten. On-
doren, Ansa ahizpekin
eta Patxi eta konpainia-
rekin dantzaldia eta erro-
meria egin zituzten. Ka-
le animazioa erraldoien,
buruhandien eta trikitila-
rien eskutik etorri zen. Al-
darrikapen jaiarekin
amaitzeko kontzertuak
egon ziren Gaztetxean.

LEITZARREN BABESA

Ekimenaren susta-
tzaileen esanetan, he-
rrian ikurrinaren aldeko
150 atxikimendu baino
gehiago bildu zituzten.
Sinatzaileen artean ikas-
leak, langileak eta erre-
tiratuak daude, baita in-
herriko eta guruko hain-
bat ezagun ere: Mikel
Nieve txirrindularia, Jon
Kanflanka segalaria,
Asier Olaizola, Oinatz

Bengoetxea eta Abel Ba-
rriola pilotariak, Mieltxo
Saralegi harri-jasotzai-
lea, Patxi Astibia aizkola-
ri ohia edota Xabier Zaba-
lo alkatea. Bai Euskal He-
rriarik eragileen aniztasu-
na nabarmendu zuen:
«25 eragileko zerrendan
haur eskola, jubilatuen
elkartea, bertsozale tal-
de edota preso taldea
aurki daitezke».

Onddoak aurkitu
eta zorte on!

Taberna, komertzio,
denda eta hainbat zer-
bitzu elkartu dira, he-
rrian zerbitzu hauek edu-
kitzeak duen garrantziaz
ohartarazteko. Aldi be-
rean, bertako zerbitzuak
indartu nahian, ekintza
bateratua antolatu du-
te. Horretarako, zozke-
ta bat jarri dute martxan.

Urtarrilaren 5ean Ka-
rrape Irratiak aipatuko
ditu irabazleak. Sariak,
500, 300 eta 200 euro-
ko hiru erosketa bale
izanen dira. Parte har-
tzeko eguneroko eros-
ketak egitea nahikoa iza-
nen da. Denda edo ta-
bernetan onddodun ka-
jatxoa aurkitu eta ber-
tan izena eta telefonoa
jarri eta listo! 

‘Geurea ikurrina’ dela
aldarrikatu dute herrian
egin den ekitaldi nazionalean
Bai Euskal Herriari ekimenak
egun guztiko egitaraua antolatu
zuen «ikurrinaren defentsan»

LEITZA

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Kontseiluaren ibilbidea ikusgai erakusketan
Euskaraz Bai erakusketa zabaldu zuten udaletxean hilaren 10, 11 eta 12an.
Hiru egunetan zehar herritarrak eta ikastetxeetako ikasleak igaro ziren
bertatik. Kontseiluaren inguruko erakusketan, besteak beste, Amazabal
Institutuko DBH 4. mailako ikasleak egon ziren. David Anaut eskualdeko
Euskara Zerbitzuko teknikariak lanean jarri zituen euren jakituria neurtu
eta zabaltzeko asmoz.

ARGAZKIA : PABLO FEO

Mozarten amaitu gabeko lana eskainiko du Jeikik
Jeiki Abesbatzak kontzertua, Mozarten Requiem Meza, eskainiko du Sin-
fonietta Academica Orkestrarekin batera hilaren 21ean Elizan, 11:45ean.
Orkestraren zuzendaria Caroline Collier izanen da eta Abesbatzarena Flo-
rencio Irurtia. Solista bezala ondorengoak arituko dira: Beatriz Lorente
sopranoa, Elena Balanute mezzoa, Iñigo Casali tenorea eta Alfonso Etxe-
berria baxua. Musika klasikoa gustuko duen edozeinek hiru obra auke-
ratu beharko balitu, horietako bat Mozarten Rèquiem Meza izanen litza-
teke zalantzarik gabe. Mozartek bukatu gabe utzi zuen azken obra ikus-
teko aukera egonen da, zortzi zatitan banaturik dagoen obra. 
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Esteban AROTZENA
2002an eta 2005ean

bezalaxe, abenduaren
31 aukeratu dute herrian
Aimar Olaizolari ongi me-
rezitako omenalditxoa
eskaintzeko. Udalak har-
tu du bere gain antola-
kuntzaren ardura, baina
lerro hauek idazterako-
an xehetasunak lotu ga-
be zeuzkaten Herriko
Etxean. Dena den, datu
garrantzitsuenak aurre-
ratu ditzakegu: eguna,
abenduak 31; lekua, pla-
za; ordua, 20:30. 

Goian aipatu bezala,
2005ean ere Urtezahar
Egunean omendu zuten

Aimar. Umore Ona El-
karteak antolatu zuen or-
duan aurreko hainbat hi-
labetetan lortutako ga-
raipen haundiak arra-
zoitzat hartuz. Orain ere
horixe hartu du Udalak
kontuan omenalditxoa
eratzerakoan. Kontuan
izan behar da, buruz bu-
rukoa, bikotekakoa eta
hil honen 8an eskuratu-
tako lau t’erdiko zapelak
irabazi dituela Aimarrek
data hartaz geroztik. 

Guraso Elkartea
Azken urteotan egin

ohi duen bezala, mar-
txoaren 30a arte iraun-

go duen sei hitzaldiko zi-
kloa antolatu du Gura-
so Elkarteak. Lehenen-
goa astelehen honetan
burutu zen Familia eta
teknologia berriak izen-
buruarekin. Hurrengoa,
berriz, hilbetzaren 26an
izanen da, baina honen
eta beste hitzaldien be-
rri zehatz eta zabala hu-
rrengo alean emanen
dugu. Gaiarekin lotuz,
esan, Irune Zabala, Izas-
kun Bakero eta Pili Ape-
zetxea Elkarteko Komi-
sioko kide berri direla
orain dela aste batzuk
egindako batzarraz ge-
roztik. 

Herriaren omenaldia
jasoko du Aimar Olaizolak
Urtezahar egunean
20:30ean jarri dute hitzordua plazan

UTZITAKO ARGAZKIA

70 lagun eta senitartekorekin ospatu zuen Aimarrek Irujoren kontrako garaipen
haundia. Argazkian zapeldunarekin daude horietako batzuk. 

GOIZUETA

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Feria Eguna, hobeki ezin
Feriaren bostgarren edizioak aurrekoaren markak
hautsi zituen. Bazkarian, esaterako, 500 lagun el-
kartu ziren. 

ARGAZKIA: AINARA NARBARTE

Xalto Eguna giro ederrean
Azaroaren 27an, eskolako neska-mutikoek Xalto
eguna ospatu zuten. Nagusienak bertsoak presta-
tu zituzten eta horiek kantatu zituzten. Gainera,
hoberenak saritu ziren. Gaztetxoenek, berriz, Lur
Kortaren ipuinekin gozatu zuten.

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Lurdes Bakeroren gomendioak
Zaurientzat mundiala den ukendua egiten eraku-
tsi zien Lurdes Bakerok elkartean bildu zirenei
azaroaren 28an burututako ekitaldian
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Lantegia itxi eta 69 langile kalean geldituko
direla iragarri du Heineken enpresak
Herritarren artean kezka eta haserrea eragin ditu enpresaren erabakiak

ttipi-ttapa
Heineken enpresak

Aranoko lantegia itxiko
duela iragarri du eta ha-
la balitz, kalean gelditu-
ko dira 69 langileak. Ara-
noko garagardo lante-
giaren ekoizpena bide-
ragarria ez delako hartu
du erabakia zuzendari-
tzak eta hala jakinarazi
zien langileei azaroaren
21ean. Iñigo Larrea al-
kateak  ttipi-ttapari adie-
razi dionez, «kolpe han-
dia» izan da herriaren-
tzat, «ez zuen inork pen-
tsatzen halakorik». Are
gutxiago, duela gutxi obra
handiak egin zituztelako
Aranoko lantegian, eta
Nafarroako Gobernuak
Kalitatearen Q ziurtagi-
ria ere eman ziolako.  Ai-
patu, 2003az geroztik,
administrazioak eman-
dako 418.000 euro jaso
dituela Aranoko Heine-
ken lantegiak.

69 langile horien ar-
tean zortzi aranoarrak di-
ra. Gainerako gehienak
Gipuzkoa aldekoak dira.
Aranoarren kasuan, ba-
tez ere, 40 urtetik goiti-

koak dira. 
Itxiera dela-eta, zu-

zendaritzak neurri hauek
proposatu dizkie langile-
ei: 52 urtetik goitikoek au-
rre-erretiroa hartzea –lan-
gileen hirutik bat talde ho-
netan sartu daitezke—;
beste lantegietara joatea
–Madril, Sevilla, Jaen edo
Valentziara–, kontratua
etetea edota bajak eta
trukean pizgarriak ema-
tea. Dena den, oraindik
erabaki gabe dago, eta
Larrearen hitzetan, guz-

tia «airean» dago. «Itxi
arren, zuzendaritza ahal
duena egiten saiatuko
da, eta horretarako
langileekin hitz eginen
dutela esan didate. Ba-
liteke akordio pertsona-
lak ere egitea».  Sindika-
tuek eta zuzendaritzak
egindako bileretako ba-
tean, azken horren as-
moa «gizarte plan» bat
egitea dela aipatu zuten.

26 URTE HERRIAN

Lantegia 1982an zabal-

du zuten Aranon, eta han-
dik urtebetera hasi zen
lanean. Juan eta Teodoro
Kutz izan ziren, ordura
arte Donostiako Antiguo
auzoan zegoen lantegia
itxi eta Aranokoa ireki zu-
tenak, El Leon zerbeza
komertzializatzeko as-
moz. Handik lau urteta-
ra, Cruzpamporen esku
gelditu zen lantegia eta
gero Heinekenen es-
kuetan. Geroztik, talde
horren barne, Heineken,
Cruz Campo, Amstel eta

Legado de Yuste bezala-
ko markekin egin dute
lan. 

HERRIKO AURREKONTUAN

ARRASTOA

Lantegiaren itxierak
Udalaren aurrekontuan
eragin «kozkorra»izanen
duela aurreratu digu al-
kateak eta horrek jen-
dearen artean haserrea
sortu du. Izan ere, ha-
sierako 20 urteak Uda-
lari inongo zergarik or-
daindu gabe pasatu zi-
tuen enpresak, herrita-
rrak lantegian hartzeko
akordioa sinatua zuela-
ko Udalarekin. Baina az-
ken 6 urteotan, urtean
36.000-40.000 euro ar-
tean jaso ditu herriak eta
«Arano bezalako herri
batentzat hori asko da».

Oraindik produzitzen
jarraitzen du enpresak
eta urtea bukatu arte ho-
rrela segituko dutela us-
te du Larreak. «Ez dute
datarik zehaztu, baina
esan dutenaren arabe-
ra, hurrengo urteko le-
hen hilabeteetan itxiko
dute lantegia».

ARGAZKIAK: KONTXI KLABER

Lehen 20 urteetan enpresak ez zuen herriko zergarik ordaindu, hala adostu zu-
telako Udalak eta lantegiak.

ARANO
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ttipi-ttapa
Aurten hamaikaga-

rren aldiz, Euskarazko
Produktuen Katalogo
berria kaleratu dute
Euskal Herri osoko 111
Udal eta Mankomuni-
tateetako Euskara Zer-
bitzuk. Euskal Herri
osoko euskara tekni-
kariak dira katalogoa
osatzeaz arduratzen di-
renak.

Urte sasoi honetan
seme-alabei edo ingu-
rukoei euskarazko li-
buruak, musika edota
bideoak erosi eta opa-
ritzeko aukera parega-
bea izaten da, eta ho-
rretan laguntzera dator
Euskarazko Produk-
tuen Katalogoa. Gura-
soentzako eta 16 urte
bitarteko haur eta gaz-
teentzako ehunka erre-
ferentzia biltzen ditu edi-

zio berri honek. Ze-
hazki, paperezko edi-
zioan 317 produkturen
berri jaso dute eta In-
terneteko edizioan, al-
diz, argitaletxeetatik ja-
sotako produktu guz-
tien erreferentziak age-
r i  d ira,  400 inguru.
www. katalogoa.org
web gunean daude ho-
riek guztiak, eta nahiz
izanez gero, katalogo-
aren PDF dokumentua
ere jeits daiteke. Kata-
logoan ageri diren pro-
duktu guztiak dagoe-
neko merkatuan daude
salgai.

Zortzi ataletan sail-
katuta, batez ere, aur-
ten kaleratu diren pro-
duktu berriak bildu dira
katalogo honetan: mu-
sika, liburuak, aldizka-
riak, filmak, jostailu eta
jokoak, DVD eta infor-

matika produktuak, ko-
mikiak eta gurasoen-
tzako produktuak. Gai-
nera, zenbait ataletan,
adinaren araberako ba-
naketa ere egin da. Gu-
rasoentzako lagungarri
gertatzea nahi dute ar-
duradunek, «etxeko
haur eta gaztetxoak
euskaraz jolasteko,
ikasteko, irakurtzeko
edo gozatzeko aukera
izan dezaten» .

URTETIK URTERA

ALE GEHIAGO

Aurten 267.000 ale
inguru banatuko dira
Euskal Herri osoan, iaz
baino 7.000 gehiago. Ur-
tetik urtera zabalduz do-
an ekimena da, ale
gehiago izatez gain, har-
tzen duten eremu geo-
grafikoa ere gero eta
haundiagoa baita.

Ehunka produktu jasoz kalean da
Euskarazko Produktuen
Kataloagoaren ale berria
267.000 ale banatuko dira Euskal Herri osoan

EUSKARA

IRUDIA: KULTURKARI

Irudian ageri den horixe bera da 2008/2009 denbo-
raldiko Euskarazko Produktuen Katalogoaren azala.
Euskarazko 317 produktu jaso dira guztira: liburuak,
aldizkariak, musika, filmak, jokoak, DVDak...



herriz herri

2008/12/18 • 484. zbk. 

41

Maite OTEIZA
Baztango 15 herrie-

tako batzarretan hurren-
go bi urteetarako alka-
tea hautatuko da aben-
duaren 21ean. Azken ur-
teotan, alkatea izateko
prest dagoen norbait aur-
keztea zail xamarra izan
da. Honen adibidea El-
beten gertatu zen, inor
ez baitzen aurkeztu eta
alkaterik gabe bi urte pa-
sa dira. 

Herrietako alkateek
herriko martxaz ardura-
tzeaz gain, Batzar Na-
gusian parte hartzen du-
te. Azken batean, Uda-
la eta herriaren arteko bi-
tartekaria izatea da.

Gaur egun, araudiak
berritzeko batzordean,
lau herrietako alkateak
eta Udal ordezkariak da-
biltza, araudiak egune-
ratzeko.

Bertan elkarteko
zuzendaritzako
karguak

Bertan Baztango Mer-
katarien Elkarteak ba-
natu ditu zuzendaritza
batzorde berriko kar-

guak. Abenduaren 2ko
bilkuran erabaki zuten
datozen bi urtetan ba-
koitzak zein ardura iza-

nen duen. Mari Joxe Ala-
ña izanen da lehenda-
karia; Mikel Sobrino le-
hendakariordea; Jaime

Biguria idazkaria; Blan-
ki Letona diruzaina eta
Ana Goñi  eta Joxe Ma-
ri Ursuegi bokalak.

Herrietako alkateak aukeratzeko
hauteskundeak abenduaren 21ean
Bortz puntu atera zizkion Iruñeko Oier Lakuntza bigarren sailkatuari

BAZTAN FLASH
Elizondoko
Abesbatza
Iruritan
Juanito Eraso abesba-
tzaren sortzailea eta zu-
zendaria hil zenean, Eli-
zondoko Abesbatzak gel-
dialdi bat izan zuen Isa-
bel Lakar lesakarraren
zuzendaritzapean abia-
tu ziren arte. Azken urte
hauetan, berriro bere ize-
na zabaltzen hasi da, gu-
re mugetan barnat eta
kanporat. Madril –joan
den asteburuan, Nafa-
rren Fermin Sainduaren
Elizan–, Zaragoza,Va-
lentzia eta Euskal He-
rrian dabiltza. Gainera,
Zaragozatik ohorezko
laugarren postua ekarri
zuten, profesionalen
abesbatzen artean. Iru-
ritan ere izan ziren, eta
Udalak, Salbatore Elizak
eta Abesbatzak antola-
turiko kontzertu honetan
15 abesti eskaini zituz-
ten, Josune Makibar so-
prano arraioztarrak eta
Sergio Martinez pianis-
tak lagundurik. Erreper-
torioan Mozart, Hilarion
Eslava, Mocoroa,Uru-
ñuelaren… kantuak en-
tzungai izan ziren. Eli-
zondoko Abesbatzak ja-
sotzen dituen dirulagun-
tzen truke, zenbait kon-
tzertu eskaini behar di-
tu. Urtero herriz herri bi-
sitak egiten ditu, eta aldi
berean egiten dituen kon-
tzertuak baztandar guz-
tiengana ailegatzen ditu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Elizetxe nagusi Mariano Izeta bertso sariketan
Jon Elizetxe da Mariano Izeta Sariketako hirugarren edizioko txapeldun
berria. Bi kanporaketen ondotik azaroaren 29an jokatu zen Elizondon fi-
nala eta seikotea aritu zen lehian. Guztien artean Gartzaingo bertsolaria
izan zen nagusi. 80 bertsozale inguru elkartu ziren Eliza ondoko aretoan
eta saio politarekin gozatzeko aukera izan zuten. Elizetxe seguru aritu
zen ofizioka eta kartzelako ariketetan borobildu zuen saioa. Denetara, 188
puntu lortu zituen. Bere ondotik, orain dela bi urte Mariano Izeta sarike-
ta honetan garaile atera zen Oier Lakuntza iruñearra sailkatu zen, 183 pun-
turekin. Hirugarren postua Leitzara joan zen, Diego Riaño gelditu zen;
Alazne Untxalo iturendarra laugarren izan zen; Beteluko Aritz Saragueta
bortzgarren eta Iraizotzeko Ekaitz Astiz seigarren. Saioa amaituta, Ma-
riano Izeta zenaren alabak jantzi zion txapela irabazle berriari. 
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ttipi-ttapa
Hasiera batean, aben-

duan egitekoa bazen ere,
azkenean urtarrilean
inauguratuko dute Eli-
zondon eraiki duten Haur
Eskola berria. Orain ar-
te Elizondoko Osasun
Zentroaren ondoan ze-
goen eraikinak hartzen
zituen 0-3 urteko haurrak
baina ez zen Baztan guz-
tiko umeak hartzeko nahi-
koa. Horregatik ekin zion
Udalak Erabeta eta Mer-
katuzelai inguruan solai-
ru bakarreko Haur Es-
kola eraikitzeari. Lanak
gibeleratu dira baina las-
ter zabaltzea espero da.
1.132.718,05 euroko au-
rrekontua izan du.

Duela 16 urte sortu
zen Baztango Haur Es-
kola zaharra. Hasiera ba-
tean goizez bakarrik es-
kaini zuen zerbitzua.

Egungoa, ordea, osatua
izanen da. 85 haurrei es-
kainiko die zerbitzua eta
920 metro koadro ditu.

Amaiur 1512-2012
Nafarroako Erresu-

maren alde borrokatu
zuen azken gaztelua izan
zen Amaiurkoa. Duela
500 urte izan zen hori eta
horren harira, 2012 bi-
tartean gogoratzeko kan-
paina bat eginen da.
1512an Gaztelako Erre-
suma Nafarroakoa kon-
kistatzen hasi zenean,
Nafarroako Erresuma be-
rreskuratzeko hiru saio
egin ziren: 1512an,
1516an eta 1521ean.
Hain zuzen, Amaiurren
babestu ziren Nafarroa-
ko Erresumaren aldeko
azkenak, eta 1521 eta
1522 artean bataila go-
gorrak izan ziren herrian.

Bada, kanpaina honekin
Nafarroako independen-
tziaren alde borrokatu
izana gogoratu nahi da,
eta hortaz eman diote
izen hau ekimenari:
Amaiur 1512-2012, Na-
farroa bizirik. 

Ekimena abendu ha-
sieran aurkeztu zuten,
bertzeak bertze, Miguel
Jose Ariztia Amaiurko al-
kateak eta Santi Aldako
eta Martin Garde Udale-

ko zinegotziek. 2009ko
otsailaren 1ean Amaiu-
rren eginen den ekital-
diarekin hasiko dute oroi-
tzeko kanpaina hau.

Lau mendizale
Saioan galdurik

Lau mendizale erres-
katatu zituzten azaroa-
ren 30ean Saioa men-
dian Oronoz-Mugairiko
suhiltzaileek, denak ere
onik. Antza, eguraldi kas-

karrarekin, mendizaleek
orientazioa galdu zuten.

Gida-baimenak
egiteko mediku-
azterketak

Gida-baimenak eta
arma lizentziak berritze-
ko mediku-azterketak
egiten diren Elizondoko
bulegoan, ordutegia alda-
tuko da hilaren 24an eta
31n.  8:00etatik 13:00eta-
ra egonen da zabalik. 

Urtarrilean inauguratuko
dute Elizondon eraiki den
Haur Eskola berria
1,1 milioi euro inguruko
aurrekontua izan du

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL 

Erratzuko frontoia akitua
Mende erdia bete duen urtean berritu dute Erratzuko Etxelebertz frontoia.
447.304,77 euroko aurrekontuarekin ezkerreko pareta zaharberritu eta es-
kuinaldea kristalekin itxi du Reformas Reyno de Navarra enpresak. Ai-
patzekoa da, obrak gorabeheratsuak izan direla. Izan ere, urte hasieran,
konponketa lanetan ari zirenean, teilatuaren zati haundi bat erori egin zen.
Zorionez, moldaketa lanean ari ziren hiru langileak teilatu erori baino le-
henago atera ziren eta ez zuen kalte pertsonalik eragin.
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ttipi-ttapa
Gainean dagoen kri-

si ekonomikoari aitzin
egiteko, udal ordezka-
riek euren ordainsariak
izoztu eginen dituzte
hurrengo urtean. Ho-
rrela erabaki zuten
abenduaren 1ean egin-
dako udalbatzarrean.
Erabakiak denei eragi-
nen die, alkate zein zi-
negotziei. Aitzineko
udalbatzarrean UPN al-
derdiak «zailtasun eko-
nomikoak» tarteko, kor-
porazioaren lansari eta
dietak izozteko propo-
samena egin zion Na-
Bairi. Virginia Aleman
alkateak, orduan, kri-
siaren harira, zerbait
prestatzen ari zirela
erantzun zion eta gaia
hurrengo plenorako utzi
zuten. Hala izan zen.
Horren ondotik etorri
baita 2009an indarre-
an paratuko duten neu-
rria. Udalbatzak aho
batez erabaki zuen udal
ordezkarien ordainsa-
riak izozteko UPNk
egindako proposame-
na.

Krisia dela-eta, udal ordezkariek
ordainsariak izoztea erabaki dute
Aho batez erabaki zuten abenduaren 1eko udalbatzarrean

BAZTAN FLASH
Abenduko kultur
ekitaldiak
Urtea akitzeko gutti gel-
ditzen bada ere, bitarte-
an hainbat kultur ekital-
di izanen dira Baztanen.

LIBURUARENAURKEZPENA

Xabier Soubeleten Izo-
tzetik izanera lan berria-
ren aurkezpena Arizku-
nenean. Ortziralean,
19:30ean. 

KONTZERTUAK

Abenduaren 20an, Udal
Musika Bandaren kon-
tzertua Elizondoko pa-
rrokian, 18:00etan.
Hilaren 27an, Banda Re-
creoren kontzertua Eli-
zondoko parrokian,
19:00etan.

ANTZERKIA

Abenduaren 21ean, hi-
tzen lapurra bertso-
txongiloaantzezlana Iru-
ritako Gizarte Bilgunean,
17:00etan.
Abenduaren 25ean, Iru-
ritan Jaiotza biziduna ize-
neko antzezlana pilota-
lekuan, 18:30ean.

FILMAK

Hilaren 20an, Go!azen
film musikala  Etnogra-
fia Museoan, 16:00etan.
Film bera Amaiurren, or-
tziralean joko aretoan,
18:00etan.
Abenduaren 26an, Ira-
bazle ala galtzaile filmea
Lur aretoan, 17:00etan.
Abenduaren 26an eus-
kalerria bizikletan: nere
lehen bidaia diapositiba
emanaldia, 17:00etan
Iruritako Gizarte Bilgu-
nean.

HAURRENTZAKOTAILERRAK

Hilaren 22an, Amaiurko
eskolan, 16:00etan.
Hilaren 23an, Lekaroz-
ko eskolan, 16:00etan.
Abenduaren 29an, Aniz-
ko eskolan, 16:00etan.
Hilaren 30ean, Oronoz-
ko eskolan, 16:00etan.
Antolatzailea: Baztan-
darren Biltzarra.

ARGAZKIA:  ALICIA DEL CASTILLO 

Etorkinei laguntzetzeko programa abian
Atzerritarren harrera eta integrazio programak hobetzeko eta guttien du-
ten gizarte taldeei arreta eskaintzeko asmoz, Udalak eta Bidelagun Bo-
luntario Elkarteak elkarlan hitzarmena sinatu zuten azaroaren 27an Uda-
letxean. Udalak inmigrazioarekin lotutako ekimenak Gizarte Zerbitzuare-
kin elkarlanean egitea proposatu zion Bidelagun elkarteari eta horretan
ari dira orain. Nafarroako Gobernuko Inmigrazio Departamentuari proiek-
tua aurkeztu eta 15.000 euroko dirulaguntza jaso dute. Proiektuak bi za-
ti nagusi ditu: batean, gizarte zerbitzuak sendotzeko eta koordinatzeko
lanean ariko dira eta bertzean gizartea sentsibilizatzeko lanean. Arlo ho-
netan, Islamari buruzko jardunaldiak eta zine emanaldiak egin ondotik,
Baztango etxeetan banatuko den gida bat egiten ari dira orain. Baztanen
504 atzerritar daude gaur egun, populazio osoaren %6,45a. Horietatik er-
ditsua, 242, Europatik dator, 220 Amerikatik eta 40 Afrikatik. Elizondon
daude atzerritar gehienak, hamar bizilagunetik bat kanpotik etorria bai-
ta. Baztanen 35 herrialde ezberdinetako atzerritar daude eta 17 hizkun-
tzatan solasten dira.
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Margari eta Koro
Heldu den urteko le-

hen sei hilabeteetan ha-
sita, araztegira joateko
bidean zabaltze lanak
eginen dira. Akitu, berriz,
hiru hilabete barru egi-
nen dira. 178.528 euro
kostako da obra horiek
egitea eta Nilsak finan-
tzatuko ditu.

Herriko araztegia Na-
farroako zaharrenetari-
koa da eta urteen joa-
nean araztegian egin di-
ren lanen ondorioz, ha-
rat joateko bidea ttiki gel-
ditu da. Horregatik egi-
nen dira lanak. Udala eta
Nilsa Nafarroako Toki Az-
piegiturak S.A. araztegi-
rako bidea zabaltzeko
proiektuarekin lanean ha-
siak dira dagoeneko. Na-
farroako Gobernuak ere
esku hartu behar izan du
eta  honek proiektuak uki-
tzen dituen ondasunen
okupazioa premiazkoa
zela adierazi du.

Asteburu
arrakastatsua

Izugarriko arrakasta
pulitarekin gan zen Sor-

gin Ihiziari buruzko as-
tehondarra. Larunbat
goizean egin zuen egu-
raldi ederrak ederki la-
gundu zuen sendabela-
rreko ikastarokoek leize-
gaineko belarrak harra-
patu eta ezagutzen. Arra-
tsaldean bota zuen eu-
riak ia ez zioten kalterik
egin, Akelarrenean uken-
du bat prestatzen aritu
baitziren. 17 lagun aritu
ziren ikastaro honetan.
Gauean Harresi ostean
pareta ekitaldiak ere ia
betetzeko puntuan utzi
zuen auditorioa,  50 la-
gunetik pasa bildu bai-
tziren olerki eta musikak
aditzera. 

Igandean bota zituen
ortoska, euri eta elurrek
ez zuten batere izitu jen-
dea, auditorioa bete-be-
te egin baitzen bertso
saioa entzuteko. Bertso
hauen bidez, jendeari go-
zarazteaz gain, bertze bi
gauza lortu zituzten ber-
tsolariek: duela 400 ur-
te gertatutakoak hobeki
ezagutu, eta sorgin haiei
omenaldi ttiki baina hun-
kigarri bat eskaintzea.

Mendi federatua
Mendi federatu txar-

tela berritzeko epea or-

tziralean, abenduak 19,
finituko da. Interesatuek
Marixan ostatuan izena

eta dirua utzi behar di-
tuzte. Xehetasun gehia-
go ostatuan.

178.500 euro kostako
dira araztegira doan
bidea zabaltzeko lanak
Lanak Nilsak finantzatuko ditu eta
hurrengo urtean hasiko dira

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Herriko ‘sorginak’ Gasteizen
Gasteizen eskaini zen Inkisizioa eta Zugarramurdiko sorginei buruzko era-
kusketaren harira, ateraldi bat antolatu zuen Herriko Etxeak abenduaren 3ra-
ko. Erakusketa interesgarria izan zen, eta Gasteizen gure herriari buruzko
historia gehiago ikasi zuten. Behin Gasteizeraino ailegatu eta nola ez!: Ara-
bako Errioxara hurbildu ziren, La Bastida herrira, eta han Remelluriko bo-
dega ezagutu zuten, baita han bazkaldu ere. Bazkalondotik herriaren bisita
gidatua izan zuten. Halako egun pulita pasatu ondotik, itzulera franko ko-
mediatsua izan zen, autobusa plazara ailegatu beharrean, juxtu-juxtu Arretxea-
ko aparkalekura ailegatu baitzen, bidean bi arruda galdu ondotik.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Herritarren arreta bereganatu zuen sendabelarren ikastaroak.

ZUGARRAMURDI



herriz herri

2008/12/18 • 484. zbk. 

45

Xan HARRIAGUE
Urte guziz bezala,

Olentzerok bisita bat egi-
nen digu etxez etxe pa-
satu baino lehen. Hel-
du den larunbatean pla-
zaraino etorriko da he-
rriko haurren agurtze-
ko. 

18:30ean arribatuko
da, eta azken metroe-
tan hiru eskoletako hau-
rrek lagunduko dute kri-
seiluekin. Eguberrien
zain egoteko bitartean,
sunbila ekarriko du, hau
da, goxokiz betetako en-
borra. Hori eskertzeko
haurrek kantuak pres-
tatu dituzte, eta Herriko
Etxearen atarian eskai-
niko dizkiote. Gazteena
bukatzean helduen
txanda izanen da, eta
hauentzat aperitifa iza-
nen da herriko kantariek
eta musikariek alaiturik.

Telethona
Eguraldi txarra izan

bada ere, Telethonak iaz
bezainbat diru bildu du
aurten. Eskoletako hau-
rrek, Larrunera trena
igotzeko eskaintza, eta
esku baloiko taldeak

emandako krakadare-
kin 2220 euro eskuratu
ditu urritasuna duten
pertsonen laguntzeko
eta eritasun horien iker-
tzeko. Larrungo trene-
an 65 lagun upatu ziren,
baina bertako zuzen-

daritzari eskas iruditu
zaio, eta baliteke heldu
den urtean horrelakorik
ez izatea. Beraz, Tele-
thonaren alde diru bil-
tzen segitzeko ideia guz-
tiak ongi etorriak izanen
dira.

Olentzero herriko plazatik pasako
da larunbat iluntzean
Bertzalde, Telethonak 2220 euro bildu ditu aurten

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere ez du hutsik eginen Olentzerok eta neska-mutikoek ongi etorri be-
roa eginen diote.

Haurren
heziketari buruz
hitzaldia
ortzegunean
ttipi-ttapa
Haurren hezkuntza-
ko oinarrizko gaita-
sunak izenburupean
hitzaldia eskainiko du
Marta Aristu psikolo-
go eta sexologo baz-
tandarrak ortzegun
honetan, abenduak
17. 17:00etan hasi-
ko da solasaldia eta
eskolan izanen da.
Nahi duten guztien-
tzako egonen da za-
balik.

Santaluzia
Eguna
Ugarana Emakume-
en Elkarteak antola-
tuta, urtero bezala,
joan den abendua-
ren 13an, Santaluzia
Egunez, afaria egin
zuten herriko ema-
kumeek Koxka jate-
txean. 

URDAZUBI
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Franck DOLOSOR
Jokin Etcheverria 29

urteko senpertarra My-
Jok jantzi kolekzioarekin
eta Maiana Agorrody uz-
tarriztarrakin egin dituen
grafismo lanekin egin zen
ezagun duela zonbait ur-
te. Berrikuntza hauek to-
ki eskasa dute oraino Ipar
Euskal Herrian eta lan bi-
la norabait joan behar zu-
ten. Bizi osoa Donibane
Lohizunen egin duen sen-
pertarrarentzat Parise
urrunegi zen eta mugi-
mendu haundia duen Bil-
bo hautatu zuen bizitze-
ko eta lan egiteko. Bizkai-
ko hiriburuan zabaldu du
tailerra. Lan gehiago ere
atzeman du Jokinek han,
Euskal Telebistan, hain
xuxen: ETB3 kate tema-
tiko berrian BURP Bask
Underground Reportsaio
harrigarria aurkezten du
senpertarrak. Intxaurrak
burdinezko xapel batekin
hausten dituen euskal-
dun berria edo pilotan tan-
ga batekin jokatzen ari di-
ren bi lapurtar agertzen
dira BURP saio umore-

tsu eta ironikoan. Ainitzek
diote onartezina dela ho-
lakoak agertzea telebis-
ta publikoan. Modernita-
tea eta ziria ezin dela er-
darari utzi errepusta ema-
ten du Jokinek. Orain ar-
te, euskaraz sekulan iku-
si ez diren 12 minutuko
48 saio prestatu ditu.
ETB3z gain, YouTube sa-
rean ere ikus daiteke
BURP saioa, egun guzi-
ko bizitik ihes egiteko pro-
posamen alternatiboa...

Bertzalde, Jokin Et-
cheverriak Chiloe piai
emanaldia ere aurkezten
du ETBn. Eleanitza iza-
tea maite duen lapurta-
rrak mundu osoa korritu
du azken hilabeteetan eta
harreman hobea erdietsi
du beti herri ttikietan haun-
dietan baino. Istanbul, Or-
lando, Flandes, Bretaña,
Taiwan eta Indian barna
ibili da, bertzeak bertze.
Leku hauetatik irudi zora-
garriak eta aipamen umo-
retsuak ekarri ditu. Orain
arte, ETB3n eskaini di-
tuzte Chiloesaioaren atal
berriak baina urtarriletik

goiti, ETB1en, eta otsai-
lean, ETB2n ere ikuste-
ko parada izanen da. Et-
cheverriaren ikus-entzu-
nezko lanek solas eta kri-
tika ainitz sortu dute. Ne-
hor ez da isilik egoten,
edo maite dute, edo kriti-
katzen dute. Kontuak kon-
tu, estilo berria ekarri du
Euskal Telebistarat, Ipa-
rraldeko doinuarekin eta
begiradarekin gainerat...

Jokin Etcheverria senpertarra
ETB3 telebista kate berriko ikurra
bilakatu da
Bururatzerat doan urtean, 500 ateraldi eskas egin
dituzte suhiltzaileek

SENPERE

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Lagunen arteko afariak
Aurten 80 urte bete dituzten senpertarren biltzarra egin da duela guti. Aspaldi-
ko lagunak berriz ikusteko eta solasteko momentua izan da. Argazkian senper-
tar ezagun eta maitatu frango ageri da, bizi osoan lan baliosa egin dutenak. 

ARGAZKIA: EITB

Jokin Etcheverria ETB3ko aurkezlea.                               
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SORTZEAK
Naroa Michel Jimenez Mora, Bera-
koa, azaroaren 25ean.
Maria Altzuguren Zabala, Berakoa,
azaroaren 23an.
Ainhoa Organbide Telletxea, Elizon-
dokoa, azaroaren 16an.
Gaizka Telletxea Quertier, Elizondo-
koa, azaroaren 17an.
Leire Telletxea Galarregi, Iruritakoa,
azaroaren 24an.
Aitor Eskudero Barrenetxe, Gar-
tzaingoa, azaroaren 21ean.
Cristhopher Manuel de OliveirA Or-
tez, Elizondokoa, azaroaren 25ean.
Elene Zapata Cebrian, Arizkungoa,
azaroaren 27an.
Unai Eraso Mitxelena, Doneztebekoa,
azaroaren 23an.
Janire Arretxea Tumas, Doneztebe-
koa, azaroaren 21ean.
Inge Isasi Zabaleta, Iturengoa, aza-
roaren 18an.
Elora Pikabea Fernandez, Iturengoa,
azaroaren 25ean.
Uxue Ubiria Gartzia, Lesakakoa, aza-
roaren 15ean.
Luz Nahikari Abuin Matos, Donama-
riakoa, azaroaren 24an.
Haizea Lopez Mitxeo, Gaztelukoa,
abenduaren 4an.
Jabier Labaien Larraia, Leitzakoa,
azaroaren 16an.
Ugaitz Loiarte Olano, Leitzakoa, aza-
roaren 22an.
Mihai Pop, Leitzakoa, azaroaren 25ean.

HERIOTZAK
Maria Maia Dendarieta, Elizondokoa,
azaroaren 26an, 94 urte.
Geronima Etxarte Etxenike, Etxalar-
koa, abenduaren 9an, 91 urte.
Sor Josefa Monreal Velaz, Elizon-
donkoa, azaroaren 18an, 73 urte.
Francisco Fernandez Bidegain, Eli-
zondokoa, azaroaren 19an, 76 urte.
Victoria Verdu Suhas, Urdazubikoa,
azaroaren 22an, 86 urte.
Ana Diez Aranburu, Lesakakoa, aza-
roaren 22an, 94 urte.
Jacinta Canovaca Rosales, Berakoa,
abenduaren 2an, 88 urte.
Prudencio Etxabide Mikelestorena,
Etxalarkoa, abenduaren 3an.
Jacinta Goia Tapia, Berakoa, aben-
duaren 5ean, 89 urte.
Francisco Urrutia Grajirena, Sal-
diaskoa, abenduaren 7an, 86 urte.
Lorentxo Errandonea Zelaieta, Be-
rakoa, abenduaren 8an, 86 urte.

EZKONTZAK
Jose Jabier Cano Arribillaga eta Ivo-
nne Gutierrez Perez, Berakoa eta El-
goibarkoa, azaroaren 15ean Beran.
David Urra Garro eta Yolanda Yeco-
ra Riloba, Lesakakoak, azaroaren 22an,
Lesakan.
Fernando Martin Mariñelarena Cua-
drado eta Mª Koro Elizalde Elizalde,
Donostiakoa eta Zubietakoa, azaroa-
ren 29an, Zubietan.

Jose Antonio 
ETXEKOLONEA

Zubietan, 2007ko abenduaren 27an, 79 urte zituela

I. URTEURRENA

Beti irribarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aurrera ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maita izan zaitugun familiarekin

ZURE FAMILIA
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ttipi-ttapa
Nafarroako Goma

Gaineko 8x8 Sokatira
Txapelketako lehen pos-
tu guztiak eskualdean
gelditu dira: gizonezko-
etan Amaiur izan da na-
gusi eta emakumezkoe-
tan Lesakako Beti Gaz-
te. Gizonezkoak 640 eta
600 kiloko kategoriatan
ibili dira lehian eta ema-
kumezkoak, berriz, 500
kiloko mailan.

Gizonezkoetan bi tal-
de bakarrik aritu dira: Be-
rriozar eta Amaiur eta
baztandarrek lortutako
lehendabiziko txapela
640 kilokoan jantzi zu-
ten. Azaroaren 16an Ar-
bizun jokatutako saioan
Berriozarkoak nagusitu
ziren, baina azaroaren
22an Elizondon Amaiur-
koak gailendu ziren. Be-
raz, puntutan berdinduak
gelditu ziren, baina Be-
rriozarrek, hasierako bi
tiraldietan hiru faltak egin

zituenez, tiraldiak baz-
tandarrentzat izan ziren. 

600 kiloko txapelke-
tan, lehen eta bigarren
jardunaldiak segidan jo-
katu zituzten azaroaren
29an Lesakan. Amaiur
eta Berriozar lehiatu zi-
ren, eta Amaiur nagusi-
tu zen, baina lana gogo-
tik eginda. Lehenbiziko
txandako bi tiraldiak ikus-
garriak izan ziren. Hasie-
ran Berriozar gailentzen
hasi zen, baina bi talde-
ak goma gainean erori-
ta ibili ondotik, nola edo
hala amaiurtarrek bere-
ganatzea lortu zuten.

Bigarrena ere pare-
katua izan zen, baina
Amaiurri falta bat adie-
razi zioten eta azkenean
Berriozar nagusitu zen.
Bigarren txandako bi tiral-
diak, berriz, Amaiurren-
tzat izan ziren. Hortaz,
Amaiurrek jantzi ditu aur-
tengo 640 eta 600 kilo-
ko txapelak.

EMAKUMEZKOETAN

LEHEN ALDIZ TXAPELA

LESAKARA

Egun eta toki berean,
azaroaren 29an Lesa-
kan, emakumezkoek 500
kiloko hirugarren eta az-
ken jardunaldia jokatu zu-
ten. Lau talde arituak zi-
ren lehian aitzineko bi jar-
dunaldietan: Beti Gazte
(Lesaka) ,  Sakana,
Amaiur eta Txantrea (Iru-
ñea). 

Ordurarteko saioetan
egindako lanagatik, etxe-
ko taldeak, Beti Gaztek,
puntu bateko abantaila
zuen Sakanarekiko eta
bien artean erabaki zen
txapela. Amaiurko taldea
ere Lesakan izan zen,
Txantrea, ordea, ez, pi-
suan sartzeko arazoak
izan baitzituen.

Amaiur eta Sakana-
ko nesken arteko tiral-
diak Sakanara joan zi-
ren, baita Amaiur eta Be-
ti Gazteren artekoak ere,

bigarren tiraldian Amaiu-
rri hiru falta adierazi bai-
tzizkion epaileak.

Beti Gazte eta Saka-
naren arteko lehian era-
baki zen txapela. Le-
hendabiziko tiraldian, Sa-
kanakoak izan ziren na-
gusi, baina bigarrenean,
Beti Gaztekoak. Aitzine-
ko jardunaldian lortuta-
ko aldeari esker, beraz,
txapela jantzi zuen Beti
Gaztek. Zortzinakako
txapelketan Lesakako
nesken taldeak irabazi
duen lehen txapela da. 

Herri Kirol
Federazioan
hauteskundeak

Bertze lau urtez, Jo-
xelu Retegi izanen da
Nafarroako Herri Kirol Fe-
derazioko lehendaria.
Berriki egin dira hautes-
kundeak eta Retegi izan
da hautagai bakarra. Be-
re bortzgarren legealdia
izanen du Joxeluk.

Amaiurrek eta Beti Gaztek irabazi
dituzte Nafarroako txapelak
Gizonezkoetan, 640 eta 600 kiloko kategorietan gailendu da Amaiur

Kirol Merituaren
Zilarrezko
Domina jasoko
du aurten

Txomin MINDEGIA
PERTSONAIA

Txomin Mindegia do-
neztebarrak Kirol Me-
rituaren Zilarrezko
Domina jasoko du
aurten Doneztebeko
Erreka Kirol Elkarte-
an eskubaloiaren al-
de egin duen lan guz-
tia eskertzeko. Aipa-
men hau Nafarroako
Gobernuak emanda-
koa izaten da. Has-
tapenetik Errekan lan
aunitz egin duena
izan da Txomin eta
oraindik ere hala se-
gitzen du. Taldeko le-
hen jokalarietako bat
izan zen, eta zuzen-
daritzako kidea ere
bai urte aunitzetan.
Kategoria desberdi-
netan entrenatzaile
lanetan ibili ondotik,
gaur egun senior mai-
lako taldearen entre-
natzailea da. Domi-
naz haratago, lanean
segitu nahi du Txomi-
nek eta denboraldi ho-
ni begira joan den ur-
teko bortzgarren pos-
tua hobetzea du hel-
buru nagusi, beti ere
«eguneroko lanean
oinarrituz eta jokala-
riek ongi pasa deza-
ten ahaleginduz».

ARGAZKIA: LEGARRA

Amaiurko gizonezkoak eta Beti Gazteko neskak 600 eta 500 kilokoen txapelak soinean, hurrenez hurren.

SOKATIRA
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ttipi-ttapa
Azaroaren 22an jo-

katu ziren Lesakan, Bor-
tzirietako eskuz binaka-
ko VIII. txapelketako fi-
nalak. Hasi aurrebenja-
minen kategoriatik in-
fantilen maila bitarte, zaz-
pi partida jokatu ziren. 

Aurrebenjaminetan,
erraz nagusitu ziren le-
sakarrak, Asier Larralde
eta Antton Petrirenak 18
eta 6 irabazi baitzieten
Igantziko Joxe Arriada
eta Beñat Iantziri.

Benjaminak B mai-
lan, aurrebenjamin mai-
lakoen emaitza berdina

izan zen, 18 eta 6, eta
honetan ere Lesakara jo-
an zen garaipena. Aimar
Zamorano eta Jorge Agi-
rre izan ziren irabazle,
Berako Gure Txokoako
Ugaitz Larralde eta Oier
Larretxearen aurka ira-
bazita. 

Benjaminak A mai-
lan, Gure Txokoako Mi-
kel Eltzaurdiak eta Yago
Canterok 18-14 irabazi
zuten Lesakako Ganix
Arruti eta Igantziko Enaitz
Telletxearen kontra.  

Alebinak B mailan,
Mattin Kazabon eta Iker
Salaberria oiartzuarrak

nagusitu ziren, Etxalar-
ko Goiatz Jauregi eta  Xa-
bier Sanzberrori 18 eta
13 irabazita.

Alebinak A mailan,
Berako Gure Txokoako
bi bikote izan ziren au-
rrez aurre. Azkenean,
Harri Maritorena eta An-
der Errandoneak 18 eta
11 irabazi zieten Peio Mi-
gelena eta Andoni Laz-
kanotegiri. 

Azken aitzineko par-
tidan infantilak B mai-
lan, lau oiartzuar ahale-
gindu ziren txapela era-
maten eta azkenean Lan-
der Pikabea eta Xabi Az-
pirotz 18 eta 15 gailen-
du zitzaizkien Aitor eta
Gorka Mitxelenari.

Azkeneko partidan,
infantilak A mailan, Gor-
ka Sanjurjo  eta Unai Za-
morano lesakarren al-

dera joan zen txapela. 18
eta 9 irabazi zieten Oiar-
tzungo Andoni Ugalde
eta Mikel Zapiraini. 

Partida guztiak akau-
tu ondotik banatu ziren
txapelak eta trofeoak fi-
nalistei eta oroigarri ba-
na txapelketan parte har-
tu duten pilotari guztiei.
Binakakoa bukatuta, las-
ter abiatuko da eskuz ba-
nakako txapelketa.

Bortzirietako eskuz
binakako txapelketako
finalak jokatu dira
Zazpi mailatan banatuak aritu
ziren pilotariak azaroaren 22an

kirola • ttipi-ttapa

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Aurtengo txapelketan irabazle atera diren pilotariak.

ttipi-ttapa
«Aimar, Irujo, Aimar,

Irujo», harmailetako bu-
rrunba etengabea. Bai-
na txapel bat zegoen eta
hori «Euskal Herriko ze-
ruan» omen dauden «bi
izarretako»batentzat: Ai-
marrentzat. Izan ere, ha-
la zioen lau t’erdiko fina-
lean harmailetan zego-
en pankarta batek: «Eus-
kal Herriko zeruan bi  izar:
Goizueta eta Aimar». 

Lau t’erdiko errege de-
la erakutsi du berriz ere
Aimar Olaizola Goizue-
tako semeak. Abendua-
ren 8an jokatu zuen lau
t’erdiko finala Donostia-

ko Atano III.a pilotale-
kuan, Irujoren kontra eta
sobera arriskatu gabe
jantzi zuen txapela, lau
t’erdiko bere laugarrena.
Dagoeneko Julian Rete-
giren marka berdindu du. 

Irujok egindako hu-
tsen ondorioz, hasiera-
tik gailendu zen Olaizo-
la II.a, 5-0eko aldearekin
hasi zen. Ia partida guz-
tian aurretik joan zen eta
partidak okerrera egin
zuen azken txanpan. Iru-
jok ez zuen asmatu, eta
Olaizola 22ra hurbilduz
joan zen, Irujoren oinak
bilatu zituen piloteoan,
eta honek hutsak eginez

erantzun
zion. Aipatu,
susto ttiki bat ere
izan zuela goi-
zuetarrak, ezker
eskuko hatza hautsi bai-
tzuen. Baina horrek ez
zion garaipenerako gri-
nik kendu. Azkenean 22-
17 txapela Goizuetara.

Lau t’erdikoan parte
hartzeko zalantzan egon
zen Olaizola, eta handik
hilabete eta erdira jantzi
du txapela. 

Partida bukatuta gus-
tura ageri zen, eta txa-
pela gurasoei, Oitzeko
amonari eta Goizuetako
Mireni eskaini zien.

Aimar Olaizola,
lau t’erdiko errege
Laugarren txapela jantzi du goizuetarrak

ARGAZKIA: WWW.ASEGARCE.COM
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g FILMAK

ZUGARRAMURDI
Abenduaren 18an, Go!azen
euskarazko film musikala
Sorginen Museoan,
17:30ean.

AMAIUR
Abenduaren 19an, Go!azen
euskarazko film musikala
joko aretoan, 18:00etan.

ELIZONDO
Abenduaren 20an, Go!azen
euskarazko film musikala
Etnografia Museoan,
16:00etan.
Abenduaren 26an, Irabazle
ala galtzaile pelikula, Lur
aretoan, 17:00etan.

IRURITA
Abenduaren 28an,
Euskalerria bizikletan: nere
lehen bidaia diapositiba
emanaldia Gizarte
Bilgunean, 17:00etan.

DONEZTEBE
Abenduaren 17an, Sahara
no se vende dokumentala
Zineman, 19:00etan.
Abenduaren 19an, La valla
de la vergüenza eta Des-
piertas Zineman, 18:00etan.

g ERAKUSKETA

ELIZONDO
Abenduaren 19tik
urtarrilaren 9ra, Belen
Arevaloren margo
erakusketa, U+2640 en
femenino izenekoa.
Astelehenetik larunbatera,
18:00etatik 21:00etara.

URDAZUBI
Egunero, Euskal Herriko
egungo margo erakusketa.
11:00-20:00 Monastegian.

g ERAKUSKETA

IRURITA
Abenduaren 21ean, Hitzen
lapurra bertsotxongiloa Gi-
zarte Bilgunean, 17:00etan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Igantziko herri kirol taldeari
buruzko saioa ttipi-ttapan
BERTZALDE, EGUBERRIETAN SAIO BEREZIAK

2008a ere badoa, eta laster egi-
nen diogu ongi etorria urte berriari.
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk ere aio erra-
nen dio denboraldi honi, baina ai-
tzinetik izanen da zer ikusi TTIPI-
TTAPAren pantaila ttikian.

IGANTZIKO HERRI KIROL TALDEAREN

INGURUKO ERREPORTAJEA

Ortziral honetako erreportajean,
Igantziko herri kirol taldeari bu-
ruzko saioa izanen da ikusgai.
Guztira 10 kirolarik osatzen dute
Igantziko taldea eta lasto altxa-
tzen duten mailagatik baldin ba-
dira ere ezagunak ere, bertze pro-
betan ere parte hartzen dute. En-
trenamenduak egiten dituzten txo-

kora hurbildu dira TTIPI-TTAPA TE-
LEBISTAk lankideak eta han jaso-
takoa ikusteko aukera izanen du-
gu ortziralean, abenduak 19.

EGUBERRIETAN OLENTZEROREKIN

HARAT ETA HONAT

Olentzero ere laster izanen dugu
gurekin, eta hori ere bilduko du
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk. Abendua-
ren 22an, eskoletako Olentzero-
en inguruko saioa eskainiko da,
eta hilaren 26an, berriz, Olentze-
rori buruzko programa berezia egi-
nen da. Eta Eguberrietan ohi bai-
no gehiago jan ohi dugulako, nu-
trizio saio berezia ere eskainiko
da abenduaren 24an.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 28,00 € (+3,00)

Zerri gizena
1,027€ kiloa.  (+0,032)

Zerramak:
0,490€ Kg/bizirik. (+0,020)

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: 8,00/8,80
8-10 kilokoak: 6,60/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)

20  kan tu  e ta  20
ipuintxo biltzen dituen
lana da Pirritx, Porrotx
eta Mari Motots paila-
zoen azken lana, Pira-
tak izenekoa. Pailazo-
ak eurak arduratu dira
abestien hitzak eta is-
torioak osatzeaz, eta
Xabier Zabala musika-
riak konposizioak, mol-
daketak eta programa-
keta sortu eta landu di-
tu. Hainbat musikari eta
kantari ezagunen doi-
nu eta ahotsekin osa-
tu dute Piratak. Musi-
karien artean daude,
bertzeak bertze, Tapia
eta Leturia, Oreka TX,
Igor Telletxea berata-
rra, baita Celtas Cor-
toseko kantaria eta bio-
lin-jolea eta Aitor Go-
rosabel Su ta Garreko
kantaria ere, Labrit, Or-
diziako musika-esko-
lako ikasleak, Zaldi-
biako haurrak... Aza-
roaren 27an aurkeztu
zuten lan berria Do-
nostian, eta dagoene-
ko eskuragai dago Pi-
ratak cd berria.
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Familia nafarren herenak iaz baino 100
euro gehiago ordaindu behar ditu hilean
Hala dio Irache Kontsumitzaileen Elkartearen ikerketa batek

Hamaika galdera edo hogei-
tamar, liburuak dituen atalak
adina, guttienez. Zer ote da
Jainkoa, edo ni edo hura? Eta
hara nola, geure baitakoak ga-
rela eta geure burujabetasu-
na aldarrikatu dugun eran, bel-
durrari eta heriotzari bidea ix-
teagatik, amodioari, askata-
sunari eta bizitzari kendu die-
gun hitza, geure gizartean.
Izendaezinak liburuak erama-
ten du pentsatzera horiek de-
nak (sentimenduak, pentsa-
menduak eta bizipenak) gor-

de daitezkeela erran gabe; ger-
ta litekeela horiek isilik gorde-
rik ere modu gizakoi eta sa-
konean bizi ahal izatea. Bai-
na, aldi berean, bertzeekin ba-
tera ez dela, ezin direla bizi
askatasunean, erran edo adie-
razi ezean, zeren eta izenda-
ezinak bertze edozein iritzi,
pentsamendu eta bizipen lotu
egiten baitu. Beasaingo Ikas-
tola-ko zuzendaria da egilea,
eta Idazle Eskolako zuzenda-
ria. 1980tik zazpi poema libu-
ru idatzi du.

LIBURUAK

Izendaezinaz

Tere IRASTORTZA

AGENDA
egunez
egun
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g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Abenduaren 21ean,
Legatera mendi ateraldia,
Baztango Mendigoizaleak
antolatuta.
Abenduaren 28an, Auza
mendira irteera antolatu du
Baztango Mendigoizaleak
taldeak.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Abenduaren 20an, Udal
Musika Bandaren kontzertua
parrokian, 18:00etan.
Abenduaren 27an, Banda
Recreoren kontzertua
parrokian, 19:00etan.
Abenduaren 20an,
Gatiburen kontzertua Lur
dantzalekuan, 00:30ean.
Abenduaren 27an, Txutxin
Ibañez eta el mariachi
Ciudad de Mexicoren
kontzertua Lur dantzalekuan,
00:30ean.

GOIZUETA
Abenduaren 27an, Umore
Ona Abesbatzaren
kontzertua 20:00etan Elizan.

g HITZALDIAK

DONEZTEBE
Abenduaren 18an, Zer
suposatzen du etorkina eta
emakumea izateak? hitzaldia
Emakume Internazionalistak
taldeko Begoña Zabalarekin,
19:00etan Zineman. 

URDAZUBI
Abenduaren 17an, Haurren
hezkuntzako oinarrizko gai-
tasunak izenburupean hitzal-
dia. Eskolan, 17:00etan.

g OSPAKIZUNAK

IGANTZI
Abenduaren 20an, herriko
musikarien eguna.
Xehetasunak 20. orrialdean.

JAKIN BEHARREKOAK

Bizitza aunitz ga-
restitu da, eta urteetan
gibelera gehiegi egin
gabe, datuek horrela
erakusten dute. Irache
Nafarroako Kontsumi-
tzaileen Elkarteak egin-
dako ikerketa baten
arabera, Nafarroako
familien hirutik batek
iaz baino 100 euro
gehiago ordaintzen di-
tu aurten hilabetero,
eta duela hiru urte bai-
no 330 euro gehiago. 

Hipoteka, erosketa
zarea, argia, gasa, tele-
fonoaren garestitzea...
Hainbat dira gehiago
ordaindu behar izate
horren gibelean dau-
den arrazoiak, baina
buruhausterik haun-
diena hipoteka-kredi-
tuek eragiten dute. 

HIPOTEKA

Nafarroako familien
%31k hipoteka-kredi-
tu bat sinatua du eta
hilabete hondarrean
sortzen diren kezka na-
gusietako bat da. Euri-
borrak etengabe egin

du goiti eta horrek on-
dor ioak u tz i  d i tu .
2005eko urrian, euribo-
rra %2,414an zegoen;
2007ko garai berean
%4,647n; eta aurten-
go urrian %5,248n ze-
goen. Iazko eta aurten-
go datuak konparatuz,
urte hasieran hipoteka-
rekin hilabete bakoi-
tzean 890 euro ordain-
du behar baziren, orain
943 euro behar dira.

EROSKETA ZAREA

Etxeko erosketak
egitea ere lehen baino

garestiagoa da orain.
Elikagai eta edari ez
alkoholdunetan KPI
kontsumo-prezioen in-
dizeak ere gorakada
izan du eta hala, bataz
bertze, familia bakoi-
tzak 515 euroko gas-
tua egiten du hilabete-
an elikagaietan. Ho-
rrela dio Irachek. Eli-
kagaien produkzioa, in-
dustria eta kontsumoa-
ri buruz Mercasak egin-
dako txostenaren ara-
bera, berriz, biztanle
bakoitzeko kontsumoa
hilean 128 eurokoa da. 

ARGIA ETA GASA

2008an argiaren ta-
rifak %8,9 egin du goi-
ti bataz bertze, 40 eu-
ro inguru. Gasaren pre-
zioek ere nabarmen
egin dute goiti eta orain-
goz %18 igo da, 28 eu-
ro inguru hilabetean.

TELEFONOA

Telefonoaren man-
tenimenduagatik Tele-
fonicak ere tarifak go
egin ditu. Kontsumoa
kontuan hartu gabe,
%2 hazi da urte one-
tan gastua eta 13,70
eurotik 13,97ra pasa-
tu da.

ZENTZUZ KONTSUMITU

Egoera zein den
ikusita, Irachek hain-
bat aholku luzatu di-
tu: kalitatea-prezioa
aintzat hartuz egitea
erosketak, hipoteka-
kreditua eskatzera-
koan banketxe dife-
renteen eskaintzak
konparatzea, elektri-
zitatea eta berogailua
arduraz erabiltzea...

Hipoteka izaten da familiei buruhausterik haun-
diena eragiten dien gastua.
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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
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58
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IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK
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U 

TT
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MERKATU TTIKIA

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.

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
BERA.Apartamentu kurio-

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.

Etxeko ileapaindegi zer-

bitzua. Ile-apaintzaile di-

plomatua, gizonezko, ema-

kumezko eta haurrentza-

ko. %647 810149 / 948

631282.

LANA
301 Eskariak
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 litzateke.

%680 886499 (arratsaldez).

Gizonezko bat txofer lan-

tean ariko litzateke, kamioi

astunekin edo trailerrekin.

%687 149060.

BERTIZ.Natur Parkeko Tu-

rismo Bulegoan langilea

behar da. Urte osoko kon-

so eta apaina errentan

emateko. Argitsua, berria

eta mobleztatua. Bakarrik

nahiz bikotean bizi nahi

duenarentzat aproposa.

Herrian bertan baina ingu-

ru lasaian. %607 226795.

ELGORRIAGA.Pisua erren-

tan emateko. %629 734263

(18:30etik aitzinera).

BERA.Herri erdian 90 m2ko

pisu zaharberritua erren-

tan emateko. %680 984353/

948 6310489.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
ELIZONDO-ELBETE.Etxe-

bizitza bat errentan hartuko

nuke. %610 949168.

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

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

LESAKA.53 m2ko lokal ko-

mertziala salgai edo erren-

tan emateko. Antoiu 29, be-

heko solairua. %679 432522.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Bidasoa karrikan,

Telefonicaren ondoan, ga-

rajea errentan emateko.

%948 630465.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ZERBITZUAK

208 Bertzelakoak
Mota guztietako fruta-ar-

bolakkimatzen dira. %666

283847.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. Bittiria plazan pi-

su mobleztatua eta berritua

salgai. Sartzeko prest. Egoe-

ra onean. 180.000 euro ne-

goziagarriak. %650 405532.

DONEZTEBE. Pisu berri

berria salgai, orain emana.

Aparan zaonaldean. Auke-

ra  pa regabea .  % 617

461649.

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

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.



inskripziorik. %948 630955.

BERA. Azaroaren 15ean

8 giltzako sorta aurkitu da

Beratik Ibardinera bidean,

Bigarren kilometroan. %948

630181.

BERA. Ibardin inguruan

setter arrazako bi zakur gal-

du dira. %626 888339.

10-12 artantxo eta antxu

erosiko nituzke. Mutur go-

rriak. %627 303696.

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.

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-

zio onean eta gutti erabi-

liak. Denak formateatuak.

Galdetu konpromisorik ga-

be. %615 561458.

Bigarren eskuko bateria

erosiko nuke. %670 305441

2 sofa salgai: bat hiru pla-

zakoa eta bertzea bi pla-

zakoa. Egoera onean.

%637 195856.

HARREMANAK
801 Agurrak
Muxu handi bat eta Urte-

berri On Joseba, Imanol,

Ittur, Sanse, Mattin, Porttu,

Inaki, Ainara eta errepre-

saliatu guztiei! Bortziriak

zuekin!

5353
www.ttipi.net
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tratua (2009a) izanen luke.

Baldintzak: turismoko lan-

bide heziketa edo turismo-

an diplomatua izatea; eus-

kara eta behintzat atzerriko

hizkuntza bat jakitea. Bida-

li curriculuma: Bertizko Na-

tur Parkea. 31720 Oieregi

edo ostaitz@yahoo.es. In-

formazioa: %948 592421.

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.

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.

Scooterra salgai. Egoera

onean. %948 634082.

Gas-gas Enducross mo-

torra salgai, 2,5. 2001ekoa.

Egoera onean. Prezioa:

1.800 euro. %680 633497.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Zakurkumeak oparitze-

ko. Ama Golden Retriever

arrazakoa eta aita ezeza-

guna. %948 453043.

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.

Ahuntza enanoa bere ume-

arekin salgai. %616 860060.

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

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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54 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
OIHAN ITURRIA

OTXANDORENA

gure deabru tti-
kiak 2 urte bete
ditu azaroaren
22an. Segi
orain bezain
bizkor! Baserri-
ko familia.

BEÑAT MORTA-
LENA LIBANO

elizondarrak 4
urte bete ditu
abenduaren
10ean. 
Zorionak aita
eta amaren
partetik. Muxu
haundi bat.

Elizondoko 
EIDER TELLETXEA

GALARREGIk
abenduaren
14an 5 urte be-
te ditu. Zorio-
nak Xabier,
Eneko, Aimar,
Ane eta Leire-
ren partetik.

LUAIA FAGOAGA

BABAZEk aben-
duaren 14an 4
urte bete ditu. 
Zorionak pottoki!
Laster ospatuko
dugu denok. Oitz
eta Berako fami-
lia, berexiki izeba

ANDONI TELLE-
TXEA APEZTEGIA

beratarrak 4 urte
beteko ditu
abenduaren 31n.
Zorionak eta mu-
xu haundi bat
Asier eta bere fa-
miliaren partetik.

EKAIN ZABALA

ORTIZ lesaka-
rrak abendua-
ren 7an 3 urte
bete ditu. 
Zorionak eta
muxu pila aita
eta amaren
partetik.

Sunbillako NAROA ETA OIER PETRI-
RENA ANTZIZAR. Zorionak Naroari
abenduaren 1ean urtea bete 
duelako, eta bere anaia Oierri
abenduaren 20an 5 urte beteko
dituelako. Ongi pasa familia guz-
tiaren partetik eta berexiki Kle-
mente eta Maiderren partetik.

ZIORTZA GOIA MITXELENAk 3 urte
bete ditu abenduaren 10ean. Zo-
rionak etxekoen partetik eta batez
ere Onintzaren partetik. Ongi pa-
sa, hobeki pasa eta mila muxu.

JONE eta ZIORTZA bi lehengusin
sorgin hauek abenduaren 9an eta
10ean 5 eta 3 urte bete dituzte.
Aunitz urtez familiaren partetik,
eta hartu muxu pottolo bana. Zei-
nen ederki ospatuko dugun!

Abenduaren
21ean ALBA gure
etxeko printzesak
7 urte beteko di-
tu. Zorionak eta
ongi pasa zure
eguna!! Muxu
haundi bat ama,
aita eta Unairen
partetik (“Aba”).

NORA

PALENZUELA

INDABURUk 
2 urte beteko
ditu abendua-
ren 21ean. 
Zorionak eta 
muxu haundi
bat familiaren
partetik.

JANIRE TELLETXEA

IRATZOKI etxalar-
tarrak abendua-
ren 14an 5 urte
egin ditu. Zorio-
nak eta 5 muxu
haundi gure pan-
pina bihurriari.
Atta, ama, ama-
txi eta Xabier.

JONAI MITXEO OS-
KOZ, Doneztebe-
ko pipermin tti-
kiak lehen urtea
bete du aben-
duaren 14an. Zo-
rionak familiaren
eta berexiki Iori-
tzen partetik. Zo-
rionak txarrin!

BATIXTA TELLETXEA gure aitatxi xaha-
rrak abenduaren 16an 95 urte bete-
ko ditu. Muxu bat eta segi bixkor bix-
kor, zure xirikak gogoko ditugu eta!
Zure birbilobak: Orti, Lexuri, Mikel,
Beñat eta Oier.

Haunditzen, haunditzen, hasi naiz
haunditzen... IZADI hasi da haundi-
tzen, MIRIAM ez al da gehiago
haundituko, eta ZELES hasi da...
Aunitz urtez hiru printzesari!

Lesakako JAIONE GOÑI MITXELENA:
aupa danborjole parrandera! Aben-
duaren 19an 6 urte beteko ditu. Pres-
tatu bizkotxo on-ona. Ongi pasa egu-
na eta muxuak Arantzako familiaren
partetik. Parrandera-parrandera!

LEIRE IRIBARREN

INDABURU etxa-
lartarrak aben-
duaren 26an 
6 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

Zubietako GARAZI

SANTESTEBAN

OTXANDORENAk 5
urte beteko ditu
abenduaren
16an. Muxu bat
denen partetik
sorgintxo, berexi-
ki Naroa, Uxue,
Iker eta Ekaitz.

MANEX saratarrak, AINARA beratarrak eta KOLDO lega-
sarrak abenduaren 1ean, 15ean eta 31n urteak bete-
ko dituzte. Zorionak Berako familien partetik ‘wapos’!

IBAI IRIBARREN

LARRETXEA urroz-
tar moxolo honek
abenduaren
23an 13 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak, muxuak eta
prestatu berendu
goxoa nor garen
jaki nahi baduzu.

Aunitz urtez
MARITXU! Ea
igandean kua-
drilla guzia pa-
txaran tragoxka
batera gonbida-
tzen duzun!
Muxu haundi
bat Kaxkarrak-
en partetik.

NEREA BAZTERRI-
KAk abenduaren
28an 14 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta ongi pa-
sa pexoxa! Zure
lagun Maider eta
Garaxiren parte-
tik, muxu bat.
Matte zattugu.

UNAI LOIARTE

OTXANDORENA

irundarrak 
11 urte beteko
ditu abenduaren
18an. Zorionak
eta muxu haundi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

Elko, Nevadako
MICHELE IGOAk
14 urte beteko
ditu abendua-
ren 26an. 
Zorionak 
Lesakako fami-
liaren partetik.

SARA ETXEGARAI

ALDABE berata-
rrak abenduaren
6an 7 urte bete
ditu. Zorionak fa-
milia guztiaren
eta berexiki ata-
txi eta amatxiren
partetik. Aunitz
urtez rubia!

Zorionak Berako hirukote honi!
Ongi pasa zuen urtebetetze egu-
netan. AITZIBERrek abenduaren
14an beteko ditu; XABIERrek 28an
eta ANDONIk 31n. Muxu potolo bat.

NAIKE ERKIZIA

ORDOKI berata-
rrak abendua-
ren 25ean 
2 urte beteko
ditu. Muxu
haundi bat fa-
milia guztiaren
partetik.

Donamariako
IBINKA ERBITIk
abenduaren
19an 5 urte 
beteko ditu.
Muxu haundi
bat Xuban eta
Ugaitzen parte-
tik. Zorionak!

Arantzako
ENAUT SAN

JUAN TABERNAk
4 urte bete ditu
abenduaren
13an. Zorionak
gure gizontxoa-
ri eta muxu
haundi bat 
denen partetik.

OIERrek 3 urte bete ditu abendua-
ren 12an. Zorionak ‘bitxito’ eta
musu haundi bat aitatxo, amatxo
eta Saioaren partetik.

GARAZI SANTES-
TEBAN OTXANDO-
RENA zubietarrak
6 urte beteko di-
tu abenduaren
16an. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

AIORA ITURRALDE

INTZA gure etxeko
printzesak aben-
duaren 16an 5
urte beteko ditu.
Muxu bat Bera
eta Lesakako fa-
miliaren eta bere-
xiki Uxue eta Ain-
hoaren partetik.








