
ELKARRIZKETA � 3

Alkoholaren kontsumoa
kontrolatzeko kanpaina
Leitzaldean

Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateak kan-
paina bereziaren berri
eman digu Teresa
Martinez hezitzaileak.

ERREPORTAJEA � 4-5

20 urte bete ditu IKAk

IKAren 20. urteurrena-
ren harira, Bortziriak,
Malerreka eta Leitzal-
deko euskaltegietara
jo dugu.

HERRI KIROLAK � 56

Esther Iriarte Euskal
Herriko txapeldun

Emakumezkoen
Euskal Herriko Txinga
Txapelketa irabazi du
narbartearrak.

Jon ELIZETXE
Xalto Sariketan
irabazle
� 442009ko abenduaren 17a | XXIX. urtea | 508. zenbakia www.ttipi.net

Eguberriak
Gehigarri berezia � 27-38

IGANTZI � 14
Abesbatzen emanaldi
berezia abenduaren 19an

BAZTAN � 46
Gas Naturala 1.600
herritarren eskura

DONEZTEBE � 21
Euskaraz Bai Eguna
abenduaren 19an

Horra, horra
gure Olentzero…
Urte garaiari dagozkion ospakizunak ate-joka ditugu
honezkero. Hainbat eta hainbat herritarrentzat, ordea,
enpresetan indarrean dauden lan erregulazioen ondorioz,
zorion giroan baino kezkaz beteriko testuinguruan joanen
dira aurten.

GOIZUETA � 40
Ospitale Zaharrean 6
etxebizitza eginen dira
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G. PIKABEA | LEITZALDEA
Zertandatzakanpaina?
Alkoholemian positibo
ematea oso erraza dela
konturatzea nahi dugu
jendea, ongi zaudela
pentsatuarren,egiazau-
toahartzekoongiezzau-
dela jabetzea.Moduba-
tera edo bestera, urtero
landu dugu gai hau, bai-
na aurtengoa berezia
izango da. Horretarako,
poltsikokoegutegiakba-
natuko ditugu taberna,
jatetxe,alkoholakontsu-
mitzen den lokal eta el-
karteetan, osasun etxe-
etan eta autoeskoletan.
Aurtengo kanpaina la-
guntzaile berezi bate-
kin egin duzu, ezta?
Bai, hala da. Laguntzai-
le hori herriko gazte bat
da. Alkoholemian positi-
boa eman zuen eta isun
penalajarrizioten,etaho-
rrenbidez,komunitatea-
rentzat zerbitzu bat egin
behar du. Gurekin jarri
zen kontaktuan eta bera
etorrizeneanbururatuzi-
tzaigunkanpaina.Hasie-
ran,bestekanpainakaz-
tertzea izan zen bere la-
na, eta hori guztia egin
ondotik, bienarteanera-
baki dugu nola bideratu.
Elkarlaneanprestatudu-
gu eta oso esperientzia
positiboa izan da.
Gai honekin arazo
haundiaaldagoLeitzal-
dean?
Egia esan, ez dugu datu
estatistikoriklortzerikizan.
Eskatugenituenbainaez
dizkigute eman. Baina

gureustez,jendeakorain-
dikerekotxeahartzendu
edanda ere. Jendeak
kontzientziahaundiagoa
dauka, baina hobetzen
saiatu behar dugu.
Nori zuzendua dago?
18 urtetik gorako gazte
etahelduei,edatekoohi-
tura dutenei eta oroko-
rrean, gida baimena du-
ten guztiei, izan emaku-
me edo izan gizonezko.
Marrazkibereziaauke-
ratu duzue: kalibre bat
gaztaina neurtzen. Eta
horrek 0,25 markatzen
du. Zergatik hori?
0,25delakoalkoholemian

eman daitekeen gehie-
neko tasa. Hortik gora
positiboa da eta horrek
isunakdakartza.Gureas-
moajendeakkontsumoa
neurtzeada,etahorreta-
rako kalibrea eta gaztai-
naerabiliditugu.Kalibrea
neurtzekoerabiltzenden
tresna da, eta kasu ho-
netan, gaztaina da neur-
tu beharrekoa –gaztela-
niazkocastaña–,kontsu-
moa, alegia.
Etahorrekinbaterame-
zua ere luzatu duzue...
Pentsatu, imaginatu eta
antolatzeko mezua da.
Arriskuakdaudenean in-

probisatzeakondoriotxa-
rrakekarditzake.Jende-
akkotxeahartubeharba-
du, aldezaurretik zenbat
edangoduenpentsatzea
nahi dugu. Horretarako
zenbatekinematendizun
positibo eta zein arrisku
dauden jokoan jakin be-
har da. Bakoitzak egin
beharduberebalorazioa.
«Punttuen eon», «iku-
ttue» eta «auntzetue»
ageri dira egutegian...
Hemengo gazte batekin
ari ginela aprobetxatuz,
hemengo hitzak erabili
ditugu alkoholemia mai-
larenarabera,nolasenti-
tzen garen adierazteko.
«Punttuen eon», tasa 0
eta 0,24 artean badago;
0,25 eta 0,59 artean ba-
dago,«ikuttue»etahone-
kin batera, gida baime-
nagaldueta isunekono-
mikoa; eta 0,60tik gora
«auntzetue».Mailahone-
tan isun penala jartzen
dute, hau da, ekonomi-
koa, komunitatean egin-
dako zerbitzua edo kar-
tzela zigorra, gidatzeko
baimenagaltzeaetaikas-
taroa egitea.
Noizhasi etabukatuko
da kanpaina?
Egutegiakabendukoaz-
ken astean banatuko di-
tugu, baina informazioa
lehenagotik emanen da.
GehienbatEguberrieibe-
giraeginendugukanpai-
na, egun horietan gehia-
go edaten delako. Gai-
nera,Eguberrietanaskok
kotxea hartzen dute fes-
tara joateko.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ
Teresa Martinez hezitzaileak gidatu du kanpaina.

Alkoholemian positibo ematea zein erraza
den konturatzeko eta ondotik kotxea har-
tzeak izan dezakeen eraginaz kontzien-
tziatzeko kanpaina berezia abiatuko du

Leitzaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
Arano, Areso, Goizueta eta Leitzan.
Poltsikoko egutegiak banatuko dira lau
herrietan, besteak beste, alkoholemian

positibo zenbatekin ematen den eta horren
ondorioak zenbaterainokoak diren adiera-
ziz. Kanpainaren xehetasunak ezagutzeko
Teresa Martinez hezitzailearekin egon gara.

Teresa MARTINEZ | Leitzaldeko Prebentzio Programako hezitzailea

«Arrisku kasuetan inprobisatzeak
ondorio txarrak ekar ditzake»

TASAREN ARABERA
«Hemengo hitzak
erabili ditugu alkoho-
lemia mailaren arabe-
ra, nola sentitzen
garen adierazteko.
‘Punttuen eon’, tasa
0 eta 0,24 artean
badago; 0,25 eta 0,59
artean badago,
‘ikuttue’ eta 0,60tik
gora ‘auntzetue’».
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TTIPI-TTAPA | ESKUALDEA

Duela 20 urte egin
zituen bere lehenbizi-
ko harat-honatak IKA
euskaltegiak. Ordura-
ko lanean ari zen AEK
euskaltegiaren barne
funtzionamenduande-
sadostasunbatzuksor-
tuziren,etabatezetor-
tzehorretan,Nafarroa-
ko eta Arabako zen-
bait euskaltegik IKA
osatu zuten. Hala,
1989azgeroztik,bieus-
kaltegiek euren ibilbi-
dea egin dute.
Zatiketa horretan,

gure eskualdeko eus-
kaltegi gehienek IKA-
renaldekoapustuaegin
zuten,Baztangoaksal-
bu. Gaur egun, bada,
IKAk lau egoitza ditu
gurean: biBortzirietan,
LesakanetaBeran;ba-
karra Malerrekan, Do-
nezteben, eta bertzea
Leitzan.

MATXINBELTZENEA
PROIEKTUA LESAKAN
Horretaz gain, IKAk

Matxinbeltzenea pro-
iektuaduLesakan.Ber-
tan, euskara barnete-

giakegitendira. Inguru
euskaldunaaprobetxa-
tuz, 15 eguneko ego-
naldiak prestatzen di-
ra, egun osoa euska-
razegitendutenezanitz
hobetzen dute, batez
ere, mintzamena. Ha-
sieranurteguztianegi-
ten ziren barnetegiak,
baina1995etik aitzine-
ra udan bertzerik ez.
Nafarroan kokatua da-
goenaitzakiarekinEus-
ko Jaurlaritzak dirula-
guntza udara mugatu
zuen eta Nafarroako
Gobernuaren laguntza
haineskasa izanik, ezi-
nezkoa izan zelako
jarraitzea. Gaur egun,
uda bakoitzean 200en
bat ikasle izaten dira
udako barnetegietan.

HASIERA ETA EGUNGO
EGOERA
20urteotangorabe-

herak izan dira, jakina.
Unegozoagoaketazai-
lagoak; denetarik izan
dute. Halere, aitzinera
egin dute eta hori be-
ra ez da gutti. Hasiera-
ko urteak, bertze edo-
zeinentzat bezala, ez

zirenxamurrak izan,ba-
tez ere, arazo ekono-
mikoak zirela-eta; hala
ere, politak eta ilusioz
beteak izan ziren; izan
ere, orduan ilusioa eta
beharraerehandiakzi-
renez, oztopo guztien
gainetikaitzinera jozu-
ten.
Euskaltegigehienen

antzera, IKAren zailta-
sunikhandienaekono-

mikoa izandabeti,Na-
farroan bereziki. Diru-
laguntzak ez dira inoiz
beharren pare egon,
gaineraazkenurteotan
are larriagoa da egoe-
ra. Mendialdean (Bor-
tziriak, Malerreka eta
Leitzaldean)Mankomu-
nitateek bideratutako
dirulaguntzakhagitz in-
portanteak izan dira;
hala ere, ez nahikoak.
Nafarroan euskaltegi-
enegoeraekonomikoa
orohar, itogarriada;are
gehiago euskaltegi tti-
kien kasuan.
Ikasleak,berriz,ora-

in baino gehiago ziren,
orduan zonalde guzti-
an 300bat ikasle zituz-
ten, euskara ikasteko
desio, grina eta gogo
gehiagobaitzegoen.Al-
fabetatzeko jende ge-
hiago zuten. Heldua-
goak. Beren garaian,
eskolan, euskara ikas-
tekoinolakoaukera izan
ez zutenak.
Lehen ilusiohandia,

jendegogotsuaetagu-
rehizkuntzamaitatueta
bereganatzeko nahi
izugarria zen. Urte

hauetan D eredua na-
gusi denez, jendeanitz
eskolatikeuskaldundu-
taateratzendaeta ikas-
tekomotibazioakalda-
tzen joan dira. Garai
hartan, batez ere, mo-
tibazio ideologikoa iza-
ten zen, «euskara ika-
si edo hobetu nahi dut
euskaldunanaizelako»;
geroramotibazioprak-
tikoak ere indar pixka
bat hartzen joan dira:
titulua ateratzeko, la-
nerako behar delako,
eta abar.
Orain arteko balan-

tzea ezin da txarra izan
IKAkoarduradunenus-
tez, «beti ere, kontuan
izan behar baita ez ga-
rela gu geu bakarrik
munduan, eta gizarte-
ak berak dituen gora-
behera guztiak izan di-
tugula.Ondoriobatate-
ratzekotan, uste dugu
dagoeneko ezagutzen
gaituztela izanen litza-
teke eta zertan ari ga-
ren eta zein den gure
helburua ere garbi da-
goela».
Gaur egungo egoe-

ragizarteakberakdue-

EUSKARA � IKA EUSKALTEGIAK 20 URTE

20 urte euskara ikasi
eta hobetu nahi
dutenei bidea errazten
Bortziriak, Malerreka eta Leitzaldean lau egoitza
eta 160 ikasle ditu gaur egun IKA euskaltegiak

«20 urte, euskara errazago egi-
ten». Halaxe egin du IKA euskalte-
giak 1989az geroztik, zailtasunei
aitzin egin eta «Euskal Herri osoa
euskalduntzea eta alfabetatzeko
helburuarekin» lan egin. AEKren

barne funtzionamenduan eztabai-
dak izan zirenean sortu zen IKA,
Araban eta Nafarroan. Eta gure
eskualdean lau egoitza ditu:
Lesakan, Beran, Donezteben eta
Leitzan.

HELDUAK ERREFERENTE
«Ematen du haurrek
eta gazteek ikasita
euskara salbatu
dugula eta ez gara
ohartzen erreferente-
ak behar dituztela,
eta erreferenteak hel-
duok garela»

IKA euskaltegia

HELBURUA
«IKAren helburu
nagusia Euskal
Herrian eta munduan
jende euskalduna
lortzea da»

IKA euskaltegia
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na bezalakoa dela
erran liteke, «krisian
gaude», diote IKAtik;
hau da, krisi ekonomi-
koaz gain, balore-kri-
siaren baitan ere ba-
daudela. «Garai bate-
an ez bezala, badirudi
euskara haurrek eta
gazteeknormalizatuko
dutela ikasketak eus-
karaz egiten ari direla-
ko. Ematen du horiek
ikasita euskara salba-
tu dugula eta ez gara
ohartzenerreferenteak
behar dituztela, eta
erreferenteak helduok
gara.Horregatikdaha-
in garrantzitsua heldu-
en artean euskara ez
dakitenek ikastea; eta
mintzatzen dakitenek,
erabiltzeaz gain, alfa-
betatzea eta hobe-
tzea».

HELBURUAK
IKAren helburu na-

gusia Euskal Herrian
eta munduan jende
euskalduna lortzeada.
Horretarako,eskaintza
zabala dute: euskal-
duntze maila guztiak,
alfabetatzea,EGAikas-

taroak, orain autoikas-
kuntza (on-line) ikasta-
roak ere bai. Ordutegi
aukeraguztiakematen
dituzte, erritmo ezber-
dinak,matrikulaprezio-
ak ere ahalik eta mer-
keen... erraztasunak
ematen saiatzen dira.
Hala ere, ikasgela-

ko lanaeskolakematea
baino zabalagoa dela
uste dute: ikasleen ar-
tekoharremanakbide-
ratzea eta sendotzea,
taldean giro egokia
sortzea, ikasleenmoti-
bazioa indartzea, ikas-
leen jarraipena egitea,
eskola dinamikoak eta
atseginak lortzen aha-
legintzea, euskararen
erabilerasustatzea,eta
abar…
Beraz, lan horretan

segitzekoasmoadute,
«maiz baldintza eska-
sak izanda ere, eta le-
henbezala, zoritxarrez,
euskara ikasteko, bo-
rondateak beharrak
bainogehiagoagintzen
badu ere, borondate
hori baldin badago,
IKAn asetzen saiatuko
gara».

UTZITAKO ARGAZKIA

Malerreka eta Bortzirietako
euskaltegietako irakasle batzuk.

Gauregun,Bera,Doneztebe,Lei-
tza eta Lesakako IKAren euskalte-
giek160bat ikasledituzteeta irakas-
leak, berriz, lanaldi osoan bortz eta
orduka hiru ari dira lanean denetara.
Ikasleak euskara ikasten hastea-

renarrazoiakdiferenteakdirapertso-
naren arabera: batzuk titulua lortzea
dute helburu, bertzeak euskaldunt-
zekogogoa... Eta horixe da, hain zu-
zen, sortzez Cintruenigokoa baina
1975az geroztik Lesakan bizi den
MertxeDeBenito ikaslearenkasua.
«Nahi nuelako hasi nintzen. Lesakan
bizi eta hemengo giroa euskalduna
delako, eta nafarra naizelako», dio.
20 urte pasatu dira euskara ikasten
hasi zenetik, eta nahiz eta urte ba-
tzuez alde batera utzia eduki duen,
mailaona lortuadu.Halere,badube-
re hitzetan zer hobetua eta horretan
inguruak izan du bere ustez eragina:

«zoritxarrez gure inguruan ez da be-
harrezkoa euskaraz jakitea. Hemen-
go jendeari edukazio txarrekoa irudi-
tzenzaioeuskarazezdakienarieuska-
razegitea,etahortaz,gaztelaniazegi-
ten du. Hori guretzat kaltegarria da».
EGA ateratzeko, eta bide batez,

euskara lantzeko helburuarekin hasi
zen euskaltegian Luis Aranburu
leitzarra. Euskaldun zaharra da be-
ra, baina joan den urtean euskalte-
gianhasizenetik,«asko»hobetudue-
lakoan dago, nahiz eta oraindik ba
omenduenzerhobetua. Euskalhiztu-
nei eta ez dakitenei euskaltegira joa-
teko gonbitea ere luzatu die: «eus-
karaz egitea ongi dago, baina eus-
karaz ongi egitea hobeki dago. Hori
da helburua».
JokinDuke,berriz,betidanikeus-

kara ikasi nahi izan duelako hasi zen
Doneztebekoeuskaltegianorainde-

� GOIZ MENDI TALDEA DONE JAKUE BIDEAN

8 irakasle eta 160 ikasle

ESALDIA
«Zoritxarrez gure
inguruan ez da
beharrezkoa euska-
raz jakitea»

Mertxe DE BENITO
Bortzirietako euskara ikaslea

ESALDIA
«Euskaraz egitea ongi
dago, baina euskaraz
ongi egitea hobeki.
Hori da helburua»

Luis ARANBURU
Leitzako euskara ikaslea

ESALDIA
«Hasieran zaila da
baina ikastaroak pasa-
tuta ohartzen zara egi-
nahalak merezi duela»

Jokin DUKE
Malerrekako euskara ikaslea

UTZITAKO ARGAZKIA

Leitzako
euskaltegiko irakasleak.

la zortzi urte. Vianakoa
da jaiotzez, eta euskara
ikasten hutsetik hastea
gogorra egin arren, be-
reustez «geroetahobe-
ki» moldatzen da. Eus-
karaz ez dakitenei me-
zua ere igorri die: «ha-
sieran oso zaila eta go-
gorra da euskara ikas-
tea,bainaikastaroakpa-
satutaohartzenzaraegi-
nahalak merezi duela».
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Albisteaaukeratzendenmomentutikobjektibo-
tasuna galtzen dela aipatzen dute kazeta-
ritza fakultatean. Berri hau bai, hori ez, honi

garrantzi gehiago eman, horri labur bat, dena sub-
jektiboa da. Politikan ere halatsu. Leitzak kazetari
eta politiko guzien fokuak bildu zituen azaroaren
29ko goizaldeko gertakarien atzean ETA zegoela
aipatu zutenean. Eta gero? Ederra eguraldia!

Fokua non, albistea han

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1991.12.19 / TTIPI-TTAPA 76. zbk

Duela gutti arte gure familitako pertsona ba-
liotsuenak etxeko zaharrenak ziren, aitatxi-
amatxi batez ere. Zaharrenek atxikitzen zi-

tuzten familiako oroipenak, gizartearen tradizioak,
herriaren jakinduria, ixtorioen memoria… urteak
pasatu ahala guztiaren transmisioa egiten ziguten.
Beraiekgabe, gure fami-
lietako xaharrik gabe, gu
ez ginateke gaur egun
garenak izanen, gure
herriak ez ziren horrela-
koak izanen,eztaguresi-
nismenak ere, gure kan-
tuak, gure usaiak…Gaur egun, berriz, hortxe ditu-
gu baztertuak. Kasu ttikia egiten da beren hitzei.
Nahiago dugu aise telebistak dioena, edo Interne-
ten dabilena, edo rebistek bildutakoak… Eta ho-
rrek hainbat aldaketa ekarri ditu: gure haurrek ge-
hiago dakite Hallowen-i buruz familiko gauzei bu-
ruz baino; gure gaztetxoek ote dakite zer den eus-
kaldun baten hitza; gure gizartean baloratuago da
telebistakoedozeinekdioenaaitatxirenkontraban-
doko ixtorioak baino… Ai ama!, ongi ari ote gara?

Gure xaharrak

Nire txanda
Koro IRATZOKI

Haurrek gehiago
dakite Hallowen-i
buruz familiako
gauzei buruz baino

Juana IRIGOIEN
100 urteko erratzuarra

1909 urte berezia izan
zenBaztanen.Ehunurte
bete dituen hirugarren
emakumeaizandaErra-
tzuko Bullunbako Jua-
na Irigoien Etxeberria.
3 seme-alaba, 9 biloba
eta 14 birbiloba ditu.

Jon ELIZETXE
Xalto Sariko txapelduna

Joan den urteanMaria-
noIzetaSaria irabazion-
dotik, Gartzaingo ber-
tsolariak aurten Xalto
Saria eskuratu du Goi-
zuetan azaroaren 28an,
14 bertsolari gazteren
artean gailenduta.

Antton ESPELOSIN
Sunbillako kirolzalea

Azken 60 urteotan egin
diren aizkora apustuak
eta txapelketak bilduz
liburua argitaratu du.
Lehendik ere Ramon
Latasa zenari buruzko
liburua argitaratu zuen
2005ean.

Aimar Olaizola «deskubritu» zuen TTIPI-TTAPAk orain 18 urte
Zenbat ziento elkarrizketa egin ote ditu Aimar Olaizola pilotari goizuetarrak?
Ba, horien artean lehenbizikoa TTIPI-TTAPAri eskaini zion 1991n. Hamabi urte
bete berriak zituela dagoeneko 25 txapel jantziak zituela ageri zen elkarrizke-
tan. Orduan ere egunero aritzen zen pilotan Aimar mutikoa, «edozein momen-
tu aprobetxatzen dut hortarako, errekreoak, ilunabarrak, oporrak edo astebu-
ruak». Bere adineko gehienek bezala Aimarrek bere idoloak bazituen: «Beloki
ikaragarri gustatzen zait eta Eugi ere bai. Futbolzalea eta Osasunaren aldekoa
naizenez Urban ere nire idoloetako bat da, eta nola ez, Joxe Mari Bakero».
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Kolaborazioak

Goizuetan, etxeak eta lekuak nahiko ongi
mantendu dute aspaldiko itxura eta ize-
na. Aukera polita dugu herrian barrena bu-

eltatxo bat emanez aspaldiko kontu eta gertaera
zaharrak beren inguru giroan imajinatzeko. Garai
batekogizon-emakumeakbereneginbeharetabu-
ruaustekin gure herrietan nola moldatuko ziren
pentsatzeak herriko txokoak, harriak eta gure be-
gien aurrean azaltzen diren gauz xeheenak inte-
res berezia hartzen du-
te. Madalenako base-
rria eta ermita 1500.eko
urtearen inguruan azal-
tzendira liburuetan. Or-
dutik XIX. menderaino
kutsuko gaitzen eritegi
eta baseliza eginbeha-
rretan erabili izan dira.
Etxeaetaermitabat-bes-
tearen ondoan, herriko sarreran daude, aparte xa-
mar.Ospitaleneta lazaretoenohizko zaindariakdi-
ren Santa María Magdalenak eta San Lazarok ize-
naematendioteermitaetabaserriari.OraindikHer-
nani aldeko Madalenako baserriaren puskari os-
pitala deitzen diote.Madalenan erligio, osasun eta
batzar-areto serbitzuak egin izan dira aspalditik.
Kutsuzko gaitzen eta txiroen ospitalea eta otoitz
lekua izan zen eta hauetako batzuk han bertan lur-
peratuak izan ziren. Goizuetako eliza isten dene-
an Madalenako baselizan egiten dira elizkizunak
eta Aste Santuko joan eta etorriko prozesioak ha-
raxe egiten dira. Ermitaren egoera txarra ikusirik
zaharberritzeko lan handiak hasi dira dagoeneko.
Baselizaren eraikin osoa, lau pareta ez ezik, be-
rrituko da eta 252.425 euroko kostua izango du.
Erretaula eta bere irudiak ere moldatuko dira eta
horrek berriz 36.000 euroko kostua dakar. Ermita-
ren lurzoruan zenduen hausterrek ehortzeko ni-
txoak egingo dira eta han lurperatu ahal izango di-
ra. Datorren urteko uztailaren 22rako, Madalena
egunarako, dena bukatuta egotea eta bereziki os-
patunahida.Obraederhonetan lagundunahidue-
nak Nafarroako Kutxan “Zuk erabaki, zuk aukera-
tu” kontu korrontaren bidez egin dezake.

Goizuetako Santa Maria
Magdalena ermita

«Baserria eta
ermita XIX.
menderaino
kutsuko gaitzen
eritegi eta baseliza
eginbeharretan
erabili izan dira»

Jose Javier ETXEBERRIA (Goizueta)

Urtarrilak 7, astelehena, iritsi zaio Martini la-
nera joatekoeguna.Berriroeremotxila, kas-
koa, ogitartekoa eta erreminten kaxa urdi-

nahartuetaegunaetxetikkanpopasatzera.Ahanztu-
ran geratu zaizkio; San Tomas eguneko txistor ja-
nak eragindako tripako mina, Inozente Egunean
laguneieginikobromabarkaezinaketaErregeEgu-
neko pastelak sortutako hortzetako mina.
AsteSainduakbitarte, beste txangobat hasikodu.
Azken hamabost egunetakoa, amets bat izan da.
Hasieran edermoduan aurkeztu zitzaiona eta ora-
in, beltza baino ilunago gorpuzten dena. Banketx-
era joan eta azkenal-
di honetan lagun izan
duen makinak, 4.000
euro gastatu dituela
esan dio. Farmaziara
joan eta irailetik bisi-
tatu gabe zeukanob-
jektu zuriak, hamaz-
azpi kilo gehiago de-
la ohartarazi du.
Nahiagozukeengaur-
koan esnatu ez eta
o ra i nd i k , Gabon
Gaueko abestiak be-
hinetaberrizabesten
ariko balitz. Gogorra
da benetan , ur te
guztian zehar deito-
ratu eta kritikatu du-
en guztia, hamabost
egunetan bere egin
duela ohartzea. Min
ematendio,egunero-
egune ro , h i l a ren
amaieran888euro ira-
bazteko, goizeko bostetan jaiki ohi dela gogorat-
zeak. Bihotzerrea ezartzen dio, beste urte betez,
Eguberrietako ideologoekkontzientziaxurgatudio-
tela onartzea. Hori gutxi balitz, karrikak dieta egi-
teko produktuez eta 24 ordutan kredituak ematen
dituzten enpresen iragarkiez josita daude.
Martini gertatu zaiona, hurrengo urtean zuri ger-
tatzea nahi ez baduzu, badakizu zer egin. Egune-
ro legez, irabaztea hainbeste kostatzen den gau-
za hori, behar duzunerako bakarra erabili. Ahaztu
entendimenduz jantzitako ikazkina eta Euskal He-
rriko herri guztietan momentu berean egotea lor-
tzen duen hiruko xelebreaz. Zure esku dago. Ur-
tero; urtarrilaren 7a burukominarekin, bihotzerrea-
rekin eta poltsikoa zuloz beteta has dezakeenaren
gomendioa da.

Zorioneko urtarrilaren 7a

«Badakizu zer egin:
Egunero legez,
irabaztea hainbeste
kostatzen den gauza
hori, behar
duzunerako bakarra
erabili. Ahaztu
entendimenduz
jantzitako ikazkina
eta Euskal Herriko
herri guztietan
momentu berean
egotea lortzen duen
hiruko xelebreaz.
Zure esku dago»

Joseba URKIOLA
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Euskarabideako
zuzendari-
kudeatzaileari

Oskar Zapata (Topagunea)
Garbiñe Petriati (Euskarazko
hedabideak)
Mikel Buldain (NafarPress)

Azaroaren 24ko da-
tarekin Euskarabidea-
kozuzendari-kudeatzai-
le Xabier Azanzak on-
doko adierazpena egin
zuen Xorroxin Irratian,
euskarazkohedabidee-
tarako laguntzen des-
blokeoa dela-eta:
“Telefonoz Topagu-

neko zuzendariari deitu
diotoraingutxiberri txa-
rrak emateko, Atzo arte
deialdia aterako dela
esan diegu bai hedabi-
deetakoordezkarieibai-
ta medioetan galdera
egin digutenei. Horre-
tarako behar den Go-
bernu Akordioa sinatu-
ko zela esan dugu. Eta
gaur jakindutatzokoGo-
bernu saioan ez zutela
onartudiru laguntzaate-
ratzeko behar zen akor-
dioa. Zergatik ez zen
onartu oraindik ez daki-
dala aitortu behar dut.
Kontuadaepezhaines-
tu ibilitaosobeltza ikus-
ten dudala. Akaso hu-
rrengo bileran…ba ez
dakit “.
Hitz horiei erantzu-

nez, duela urtebetetik
hona Euskarabideare-
kin etaAzanza jaunare-
kin gaia lantzen gabil-
tzan euskarazko heda-
bideenordezkariok ho-
nako hau adierazi nahi
dugu gure aldetik:
1. Urte osoa jiraka

eta bueltaka ibili oste-
an, ezin dugu sinetsi
uztailean agindutako

240.000 euroak ez di-
tuztela banatuko.
2. Kasu eta une ho-

netan Euskarabideako
zuzendari-kudeatzailea-
ri dagokio Gobernua
konbentzitzekoedopre-
sionatzeko ardura.
3. Diru laguntza de-

ialdiaateratzekoeraba-
kia oraingoz Nafarroa-
koGobernuareneskue-
tandagoenheinean,eta
egoeraren larritasuna
kontuanhartuz, Euska-
rabideako zuzendari-
kudeatzaileari eskatzen
diogu, Gobernua kon-
bentzitzeko eta presio-
natzeko eduki ditzake-
en bide guztiak erabili
ditzala,berekarguama-
hai gainean jartzeraino
beharrezkoa izanezge-
ro. Horrez gain, eta
Azanza jaunak egoera
erogarri hau desbloke-
atzen asmatuko duela-
koan, agerian utzi nahi
dugu beste behin ere
gure pres tu tasuna
2.010. urtean euska-
razkohedabideenegoe-
ra egonkortzeko elkar-
lanean segitzeko.

Ura? Pitxerrean,
dudarik gabe!
kanpaina
Bortzirietan,
Malerrekan eta
Baztanen. Ohar
argigarria

Bortzirietako Hiri
Hondakinen
Mankomunitatea

Ura?Pitxerrean, du-
darik gabe! kanpaina
dela eta argitu nahi du-

guEcoembesenpresak
ez duela diruz lagundu
kanpaina hori, komuni-
kabideetan bestela e-
rran bagenuen ere.
Nolanahi ere, azpi-

marratunahi dugukan-
paina horren helburua
ostalaritzan sortzen di-
ren hondakinakmurriz-
tea dela, prebentzioak
lehentasuna baitu hon-
dakinak kudeatzeko
planetan, Hondakinen
Europar Zuzentarau
berriaren erranean.

Pantxitoren
oroimenez

GOIZ MENDI taldea

Pantxito Amaiurko
Kallonean jaio zen ora-
in dela 75 urte. 17 urte-
rekin Kaliforniara joan
zen artzain, 8 urte iga-
roz. Honara etorri eta
astebatzuksendeenar-
tean gozaturik, berriz
Ameriketarabestebost
urte egonez. Bertsoza-
lea zen eta behin aipa-
tu zigun nola bere ba-
kardadean,ardi tartean
zegoeneanaskotantris-
turaz gogoratzen ituela
bertso hauek: “Ameri-
ketara joannintzenutzi-
rikama,anai-arrebaketa
familia dana, egitea na-
hi nuelakodesionuena,
geroztik tristezebilenay!
nere barrena”. Herrira
itzuli eta Paularekin
ezkondu zen eta biek
San Franciscon beste
hamar urte igaro zi-
tuzten.HemenArizkun-
go Kallonean eman di-
tuzte azkenengo urte-
ak biziaren sua eta ar-
gia itzali arte. Taldeko
batzukoraindelahamar

urte ezagutu genuen
Pantxito Arkupeak tal-
dearen bilera batean.
Baztango Santiagora-
ko bidea antolatu zen
eta bost etapa eginda
taldeberri bat sortu ge-
nuen, Goiz Mendi ize-
narekin. Santiagorako
bidea bi aldiz egin ge-
nuenetaPantxito sasoi
betean zegoen eta au-
rrean ibiltzen zen. Hor-
tik aparte hileromendi-
ko irteerak antolatzen
genituen.Horrelahamar
urte daramagu. Orain
dela hilabete batzuk
Pantxitomakaltzen ha-
si zen eta taldea Leze-
taostatuanberarekinel-
kartu ginen otordu bat
eginez.Nabariazenbe-
re osasunaren ahulta-
suna. Ospitalean aste
batzuk igarota azaroa-
ren 27an egur esan zi-
gun betirako.
Hitz gutxitan laburtu

daiteke Pantxitoren bi-
zia, izaera eta nortasu-
na. Zoragarria da guk
daukagun irudia: gizon
apala, gozoa, atsegina,
lagun zintzoa, bihotz
onekoa. Ez genion se-
kula hitz txarrik entzun,
alderantziz beti umore
onarekin elkarrizketan,
paseoan edo jokuan.
Zoritxarrezminbizi ma-
darikatuak bere hatza-
parretan harrapatu zu-
en eta egun gutxitan
menperatuberegorpu-
tza, bainanezberenor-
tasun apala eta atsegi-
na, eta isil isilik joan da.
Taldearen eredu eta

ispilu izango zara Pan-
txito. Lagun haundi bat
galdu dugu, bainan
abestiak dion bezala,
zeru goian izar berri bat
piztu da gure bidea ar-
gituz. Zure laguntzare-
kin gure azken urteak

elkarturikemangoditu-
gu. Paula zuretzat hitz
biune txarhonetan.Zu-
re barruanbi sentimen-
tu edukiko dituzu: alde
batetikpena, tristuraeta
sufrimentuazurezatibat
apurtu delako eta ho-
rrek barrua erretzen du
eta normala denez ne-
garra dakar ondorioz.
Beste aldetik atsedena
eta pakea sentituko di-
tuzu zure biziaren zati
haundi bat berari eman
diozulako, batez ere
sufritzen ikusi duzune-
an. Bere ondoan egon
zaragauetaegun,etxe-
an eta Iruñean. Ezin da
gehiago eskatu. Harro
senti zaitez egin behar
denguztia egin duzula-
ko.Gordebere irudios-
petsu eta gozoa. Orain
etapaberribatdator.Ez
zaizu lagunik faltako.
Zuk besteen alde egin-
dako lanak ezagunak
dira. Zure anai-arrebak
eta beste senideak le-
kukodiraetanolaezgu-
re talde osoa eta hain-
bat herriko lagunak. Ez
zaitugubakarrik utziko.
Ez dizugu huts egingo.
Denon izeneaneskerrik
beroenak bihotzez.
Pantxito: ez adiorik ez
agurrik, gero arte ba-
karrik.

Irakurleak mintzo
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11 galdera labur

Sokatiran, txingekin, lasto altxa-
tzen eta botatzen, lasterka, men-
dian… Zer eginen zenuke kirolik
gabe?
Seguraski gaizki bizi, ez nintzateke
gustura geldituko.
Denetan goian egoteko sekretua
zein da?
Ni ez nago goian, gustura ibiltzen
naizen horietan aritzen naiz, zure
buruari erronka egin.
Kirolari eta kamionero lanak bate-
ragarriak dira?
Ordutegialdetikdeserosoada,ezin
danahi adina kirol egin, baina nola-
bait ere moldatzen gara.
Hainbertzekirolenartean,batauke-

ratzekotan,
zein?
Zaila da, ez
nuke auke-
ratuko.
Markarik

egitea

gustatuko litzaizuke?
Ez,eginakditudanerrekorretarabe-
rriz ailegatzea gustatuko litzaidake.
Beti Gazterekin munduko txapel-
dunsokatiran.EtaorainAmaiurre-
kin Italiara txapelaren bila?
Itxaropen horrekin joan behar da,
baina hagitz zaila da talde hasi be-
rribatentzathori lortzea.Beraz,ahal
den hobekiena pasatu eta ea gus-
tura gelditzen garen.
Sokatiran, nesketan, Amaiur edo
Beti Gazte faborito?
Badaezpada ere, nahiago dut gal-
dera horri ez erantzun –irriz–.
Nondik datorkio Igantziri herri-ki-
roletarako afizioa?
Tamalez, orain gure artean ez dau-
denbi lagun,MigelMari Etxarte eta
LuisMari Zelaieta, eta EduardoEu-
gi hasi ziren eta euren bidez.
Kirolaz aparte, baduzu afiziorik?
Astirik ez dut...
Besta egiteko, Sanmigelak edo
inauteriak nahiago?
Sanmigelak. Inauterietan, beti edo
aunitzetan sokatiran aritu naiz eta
inauteriak aparte utzi behar.
Zer du Igantzik bertze herriek ez
dutena?
Bertze herrien berririk ez dut, eta
Igantzikoaren berri bai. Bakoitzak
bere xarma izanen du eta ni Igant-
zikoarekin gustura nago.

� Oskar TELLETXEA � Igantziko kirolaria

Bota bertsoa
Diego RIAÑO (Leitza)

Ekonomian aldakuntza ta
piratak rona prestatzen
disparatea Guardia Zibilak
be(raie)n buruai disparatzen
gasoila gora tren txu-txu hori…
ta jendea gosez hiltzen
gauza gehiegi aldatzen dira
baina pentsatzera goazen
gaitzerdi hori nonbaitean gu
asko ez bagara aldatzen.

Hamabi hile hamabi mahatsa
ta hamabi ezkilen kolpea
hori omen da urte berriari
iepa, kaixo esatea
urte polit bat amesten dugu
ta zorionez betea
gaur egun zaila da hori baino
aditu entzule maitea
pentsatu gure esku dagola
hori hala izatea.

Urte bukaerako gauzak
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LANA

LAN ERREGULAZIOA FUNBERAN � MOBILIZAZIOAK

400 lagun bildu ditu Funberako
langileek deitutako manifestazioak
Zazpi alkatek
bilera eskatu
diote Roig
kontseilariari

TTIPI-TTAPA
400 bat lagunek bat

egin zuten abenduaren
5eanFunberakolangile-
ek deitutako manifesta-
zioarekin.Langileakmu-
gagabeko greban dau-
de abenduaren 2az ge-
roztik eta hainbat mobi-
lizazio egin dituzte egun
hauetan: kotxe karaba-
naMalerreka etaBortzi-
rietan abenduaren 3an,
bilera alkateekin aben-
duaren4anetamanifes-
tazioaabenduaren5ean.
Gureetorkizunarenal-

de, Funberan desdido-
rikez!zioenpankartaren
gibeletik joan ziren Lan-
gileenBatzordekolangi-
leak (ELAk 7 ordezkari
ditu eta LABek 2), baita
Bera, Arantza, Etxalar,
SunbillaetaDonamaria-
koalkateakere.«Hemen
bizi, hemen lan egin»,
«Borrokadabidebakar-
ra» edo «Despidorik ez»
bezalakooihuakadituzi-
ren Berako karriketan.

55 KALERATZE
Felix Espelosin ELA-

ko delegatuak jasotako
elkartasuna eskertu zu-
en eta enpresaren erre-
gulaziotxostenaezonar-
tzekoeskatuzionNafar-
roako Gobernuari. En-
presak55kaleratzepro-
posatu ditu eta gelditu-
ko liratekeen 87 langile-
ek117egunekoespedi-
entetenporalaizanenlu-
kete2010ean.Espelosi-
nek gogoratu zuenez,
«berrikiartelantegiak202

langile zituen, baina 60
langilebotaondotik,ora-
inbertze55botanahidi-
tuzte. Ezin dugu onartu,
gezurra da Funberak
etorkizunik izan deza-
keenik 87 langilerekin».
Dabit Iturria LABeko or-
dezkariak, enpresaren
proposamena kritikatu
zuen, «aurrejubilazioak
eta baja inzentibatuak
eskaintzenbaititu,baina
beti ere langileok EREa
onartzenbaduguetaho-

ri txantaje hutsa da».
Enpresa batzordeko

kideek gogoratu zuten
azkenbortzurteotan«11
milioi euroko irabaziak
izan dituela Funberak,
etaoraindikezdubalan-
tzenegatiborikaurkeztu».

ALKATEEN KONPROMISOA
Hilaren 4an, Bidaso-

aldekozazpi alkaterekin
bildu ziren langileak Be-
rakoHerrikoEtxean,eu-
renegoerarenberriema-

teko.Hala,Urrotz,Dona-
maria, Bera, Etxalar,
Igantzi,ArantzaetaSun-
billakoalkateekbileraes-
katukodiote JoseMaria
RoigNafarroakoGober-
nuko Lan kontseilariari.
Bertzalde, abendua-

ren 9an 55 panpin zin-
tziklatu zituzten Berako
karriketan –kaleratu na-
hi diren langileak adina–
eta hilaren 10ean, Lan
Sailaren aitzinean kon-
tzentrazioa egin zuten.

BERA

Ekitaldiak
antolatu ditu
Larun-Haizpek
Eguberrietarako

TTIPI-TTAPA | BERA
Hainbat ekimenpara-
tuditumartxanLarun-
Haizpe Berako Mer-
katarien Elkarteak
Eguberriei begira.
Abenduaren3an, adi-
bidez, Eguberrietako
I. Balkoi Lehiaketa
abiatu zuen, hilaren
30era bitarte iraunen
duena.Auzobakoitze-
ko lau lehenbiziko sa-
ribanatukodira–Altza-
te, Legia, Berako Pla-
zaetaAgerra–etaho-
rrez gain, Berako Ga-
bonetxeikusgarriena-
ri sari bereziaemanen
zaio. Epai-mahai ba-
tekizendatukodituira-
bazleak, eta sariak
abenduaren31nema-
nendira,19:30eanGu-
re Txokoa elkartean.
Bertzalde, 100 euro-
ko 15 bale zozketatu-
ko ditu abenduaren
5etik urtarrilaren 5era
elkarteko establezi-
menduetan erosten
duten bezeroen arte-
an. Zozketa urtarrila-
ren 7an eginen da.
3-11 urte bitarteko
gaztetxoentzat,berriz,
abenduaren 26tik
30era jolastokiapara-
tukodaEztegarafron-
toian,11:30etik13:30-
eraeta15:30etik19:30-
era.Abenduaren24an,
31n eta urtarrilaren
5ean karrikak girotu-
ko dituztela ere iraga-
rri dute merkatariek.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Abenduaren 5ean manifestazio jendetsua izan zen Beran. Bezperan, berriz, Bidasoaldeko
alkateekin bildu ziren langileak.
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Udalak bere
gain hartu du
erantzukizun
zibila

TTIPI-TTAPA
Herritarrenarteaneta

Udalean eztabaida de-
zente eragin duen kon-
tua izan da kiroldegia-
renaitzineko itxiturabe-
rria. Institutuko patioa
zabalik edo itxita egon
behar den erabakitze-
ak eragin ditu tirabirak.
Baina azaroaren 24az
geroztik, eskola ordue-
tan itxitadagoetaesko-
la ordutik kanpo irekita.
Azaroaren19koudal-

batzarren erabaki zuen
horiUdalak.MarisolTa-
berna Aralarko zinego-
tziak Toki-Ona Institu-
tutikbidalitakokonpro-
misoorriasinatzeapro-
posatu zuen, behin be-
hineko soluzio bezala.
Idatzi horren arabera,
eskola orduetatik kan-
po irekia dagoenean
Udalaren gain egonen
da erantzukizun zibila.
Eta Tokia-Ona Institu-
tuaren idatzia sinatzea-
renaldeagertuzirenEA-
ko hiru, EAJko bi eta
Aralarkobi zinegotziak.
Alkatea eta bere talde-
ko hiru zinegotziak, al-
diz, kontra.

Aitzineragoonartze-
koa da behin betiko hi-
tzarmena.

Labiaga Ikastola
saritua
Nafarroako Uniber-

tsitate Publikoan, So-
mosComenius (Come-
nius gara) sariak bana-
tu ziren azaroaren 26an
Nafarroako hainbat

ikastetxerenartean.Sa-
ria jasozuen ikastetxee-
tako bat Labiaga Ikas-
tola izan zen, Euro Tra-
ditions proiektuarekin.
Ikastolaren izenean,Ana
Artieda etaPakeaOiar-
tzabalekhartuzutensa-

ria, Teresa Aranaz Na-
farroako Gobernuko
Hezkuntza zuzendaria-
ren eta Mª Dolores Lo-
pez Mollo OAPEE era-
kundeko Comenius-
Grund tv ig a ta l eko
zuzendariaren eskutik.

UDALA � KIROLDEGIKO ITXITURA EZTABAIDAN

Kiroldegi aitzineko itxitura zabalik
dago eskola ordutik kanpo

Eguberriak
gainean, ohiko
hitzorduak prest
Egunguttigelditzendi-
raEguberrietarako,eta
beti bezala, aurten ere
hainbatospakizun iza-
nen dira. Dena den,
Eguberrien aitzinetik
ere izanen dira ekital-
diak.

GITARRA
ENTZUNALDIA
Beregaraianerranbe-
zala, Josu Goiak kon-
tzertua eskainiko du
ortziralhonetan,aben-
duak18.18:30eanha-
siko da saioa Musika
Eskolan.

EGUBERRIETAKO
KONTZERTUA
Isidoro Fagoaga Udal
MusikaEskolako ikas-
leek Eguberrietako
kontzertua eskainiko
du te abendua ren
21ean, 19:0etan Mu-
sika Eskolan.

TRIKITIXA
ENTZUNALDIA
Abenduaren22rakotri-
kitixa entzunaldia an-
tolatu du Isidoro Fa-
goaga Musika Esko-
lak. 17:30ean hasiko
da Musika Eskolan.

OLENTZERO
Abenduaren 24an,
Olentzero bisitan eto-
rriko da eta ongi-eto-
rria egiteko 17:00etan
egin da hitzordua He-
rriko Etxeko plazan.

URTEZAHAR EGUNA
Urteko azken egune-
an, Glin-Glana eta
Diostesalbearen txan-
daizanenda.15:00eta-
tik aitzinera, haurrak
karrikaz-karrika ibiliko
dira, Glin-glan, glin-
glan,duenakezduena-
riemankantuarekines-
kean. 18:00etan, be-
rriz, diostesalbea: ko-
pla kantuan ibiliko di-
rahelduagoakherrian.

� FLASH

ARGAZKIAK: JON DE LA CRUZ

Haur eta gaztetxoen euskal dantza ikastaroa urtarriletik aitzinera

Haur eta gaztetxoentzako euskal dantza ikastaroa antolatu du Gure Txokoa
Dantza Taldeak. Urte berriarekin batera paratuko du martxan, eta beti beza-
la, abuztua bitarte izanen da. Astean ordubete inguruko saioak izanen dira,
eta ordutegiak irakasle eta ikasleen artean adostuko dira. 2004an jaiotakoak
izanen dira ikastaroan hasiko diren gazteenak. Izena emateko, larunbat ho-
netan, abenduak 19, Iamotenean egonen dira Dantza Taldekoak, 11:00eta-
tik 13:00etara. Orduan agertu ezin duenak telefono edo helbide hauetara dei-
tu edo idatz dezake: 647 56 94 01 (Jon), edo guretxokoadantza@gmail.com.
Halere, gauzak errazte aldera, larunbatean agertzeko eskatu dute.

BERA
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LESAKA

UDALA � LEHEN FASEA 1,6 MILIOI EURO GOSTAKO LITZATEKE ETA %90EKO DIRULAGUNTZA IZANEN LUKE

Ur-hornidurarako konponbide
bateratua ongi aztertu nahi du Udalak
Berako
arazoak
moldatuko
lituzke, baina
herriko lurretan
eginen lirateke
lanik gehienak

Aitor AROTZENA
LesakakoetaBerako

ur-hornidurarako kon-
ponbidebateratuaema-
teko proiektuaren lehen
faseaongiaztertuetaTo-
ki Administrazio Depar-
tamentuarekin eztabai-
datu nahi du Udalak,
ahobatezhartutakoera-
bakian.Lehenfasehorre-
tan1.600.000eurokoin-
bertsioa aurrikusi zen,
eta %90eko dirulagun-
tza jasoko litzateke. Irai-
laren 30ean, arteanKol-
doErkiziaalkatezela,eta
dirulaguntza galtzeko
arriskuaz ohartarazita,
ebazpena eman zuen:
«Nafarroako zergetan
parte hartzeko Funtsak
ordaintzenezdueninber-
tsio zatia finantzatzeko»
konpromisoa hartu zu-
enUdalak,betiereudal-
batzaren onespenaren
mende.

Onespenhoriemate-
kobatzarrean,JuanFer-
min Mitxelenak adierazi
zuen zuzena iruditzen
zaiolaHerrikoEtxeakBe-
rako ur-hornidura ber-
matzen laguntzea. Ha-

lere, «lan horien onura-
duna Bera izanen bada
ere,Lesakaneginbehar-
kodira lanhorietakoge-
hienak», erran zuen eta
bertze aldetik, trazatua
hobetu beharko litzate-
keela uste du. Horrega-
tik, beharrezkoa jo zuen
gaia NafarroakoGober-
nukoteknikariekinbate-
ra aztertzea. Mitxelena-
renakordio-proposame-
naren arabera, Udalak
berezatiafinantziatzeko
konpromisoahartukolu-
ke, beti ere «modu pro-
portzionalean,aurrikusi-
tako kontsumoa aintzat
hartuta».Horrenaitzine-
tik, Nafarroako Gober-
nuko Toki Administrazio
Departamentuarekin
eztabaidatzeaeskatuzu-
en, «proiektuaren alder-
di tekniko eta ekonomi-
koak hobetzeko».

«ETORKIZUNEAN LOTUAK»
Onin taldeari ez zi-

tzaion egokia iruditu al-
katearenproposamena,
«etorkizunerakolotugai-
tzakeelakoz». Egin nahi
den obra hori lehen fa-
sea bertzerik ez da eta
Toki Administrazioko
kontseilariak bilera ba-
teanerrandakoarenara-
bera, gastua 5 eta 6 mi-
lioi euro inguruan ibiliko
zen, guzira. Lan gehie-
nakherrikolurretanegin,
baina onuraduna Bera
izanen dela ere oharta-
razi zuen Udalak, Lesa-
kak ez baitu hornidura-

arazorik.Horregatik,he-
rri bakoitzak zer ordain-
du beharko lukeen ere
galdetuzuenetaTokiAd-
ministrazioko Departa-
mentukoproiektuarenar-
duradunekin ere bilera
eskatu zuen Udalak.

Ebazpena Udalaren
onespenarenmendeda-
goenez, Oninek ez du
usteproiektuaongi eza-
gutugabeonartzekoora-
inpresaka ibilibeharde-
nik, «lehen faseak zer
hartzen duen jakin ga-
be, eta gainera, Udalera
ailegatudenplanobaka-
rrarekin ados ez bagau-
de». Iraga eta Zelako
errekek ez dutela emari
handirik ikusi da, eta ez
da ideia ona hortik ura
hartzea,errekahoriekge-
hiagoidortukoliratekee-
lakoz. Konponbidetako
bat Iartza zentraletik ura
hartzea izaten ahal da
Oninen ustez, «horrek
emari hagitz handia ez
ezik, goitiago dagoenez
ez litzatekeponpatube-
harko«. Nabazen barna
ZalainZokorauraerama-
teariburuzerezalantzak
azaldu zituen Oninek.

Alkateakkontuanhar-
tu zituen Oninen zalan-
tzak eta Udalak ahoba-
tezonartuzuenNafarroa-
ko Gobernuko Toki Ad-
ministrazioDepartamen-
tuarekin eztabaidatzen
hastea, proiektuaren al-
derdi teknikoetaekono-
mikoak aztertzeko.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Udal Musika Bandak emanaldia eskaini
zuen San Frantzisko Egunean
Euriak emanaldia arkupetara eraman bazuen ere,
udal musika bandak kontzertu ederra eskaini zu-
en San Frantzisko egunean,Mikel Iriarteren zuzen-
daritzapean. Jendeak txalo zaparrada ederra es-
kaini zien herriko musikariei.

Eguberrietan ospakizun ugari izanen dira
Abenduaren 24 eguerdikoOlentzero eta jaiotza

lehiaketez gain, hainbat ekitaldi izanen dira egu-
notan. Abenduaren 22an, 11:30ean Eguberrieta-
ko jaialdia antolatu dute Irain eskolako ikasle eta
irakasleek eta arratsaldez Musika Eskolak kon-
tzertua eskainiko du udaletxeko pleno aretoan.
27anAiakoHarriraateraldiaantolatuduBetiGaztek
eta 28an, Abesbatzak emanaldia eskainiko du An-
dra Mari egoitzan 17:00etan. Urtezahar egunean
Diostesalbe kantatuz aterako da Abesbatza eta
nahi duen guzia parte hartzera animatu nahi dute.
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EGUBERRIAK � OSPAKIZUNAK

Inoiz baino
lehenago etorriko
da Olentzero
aurten
Herriari buelta
emanen zaio
16:30etik
aitzinera

Joseba eta Nerea
Ingurukoherrigehie-

nen gisara, Etxalarrera
ere egun-argiz etorriko
daaurtenOlentzerohel-
du den abenduaren
24an. Aitzineko urtee-
tanezbezala,16:30ean
aterako da kalejira txis-
tulari, trikitilari, koruko
partaide eta herritarre-
kin. Olentzeroren irudi-
ak ez dira faltako eta,
beti bezala, baserritar
jantzita joanen da jen-
dea. Herriari buelta
emanen zaio, betiko le-
kuetan geldialdiak egi-
nezEguberrietakokan-
tak kantatzeko. Ondo-
tik, meza eginen da
18:30ean.Akabatzeko,
luntxa emanen dute
Elutsa ostatuan parte-
hartzaile guztientzat.

Ela-ela eskean, aio
2009ari
Aspaldiko ohiturari

segituz,herrikohaurrek
kantari emanen diote
akabilaaurtengourtea-
ri . Abenduaren 31n
etxez etxe eskean ari-
ko dira Ela-ela, nor da,
nor da, ni naiz urtebe-
rri, zer dakartzu berri,
uraren gaina, bakea eta
osasuna… abesti eza-
gunarekin. Baserritar
jantzita, koadrilla ttiki-
tan,urtatxakbildukodi-
tuzte urte berria ongi
hasteko.

Kontzentrazioa,
presoak oroituz
Azkeneko urteetan

bezala, aurten ere kon-
tzentrazio isila eginen
daabenduaren31nHe-
rriko Etxeko atarian.
Hainbatarrazoirengatik
etxetik kanpo dauden
euskal presoak oroitu-
ko dituzte ilunabarreko
zortzietatik aitzinera.

ETXALAR

ARGAZKIA: XABIER BIZENTE

19 lagun aurtengo Konfirmazioan

19 lagunek egin zuten sendotza abenduaren 8an. Lau kintatakoak elkartu zi-
ren. 19 urtekoak Julen Aranburu, Miren Bizente, Egoitz Olagarai, Hasier Ira-
tzoki eta Sonia Gainza izan ziren. 18 urtekoak Jone Bizente, Gorka Irigoien,
Iñaki Bertiz eta Andrea Elizalde. 17 urtekoak Maitane Altzuguren, Asier Ze-
laieta,Oihan Iparragirre,Nahia IrigoienetaAlaitzDanboriena. 16urtekoakLei-
re Telletxea, Ane Ameztoi, Iñaki Tomasena, Ibai Gallardon eta Irune Elizagoi-
en. Meza elizkizunaren ondotik, Herriko Ostatuan egin zuten bazkaria.

ARGAZKIA: BENANTXIO ELIZAGOIEN

Irune eta Itxaso Nafarroako Kantu Txapelketako finalean

Azaroaren 21ean Nafarroako Kantu Txapelketako finala egin zen Elizon-
doko Lur Dantzalekuan eta parte-hartzaileen artean bi herritar izan ziren,
Bekoetxeko Irune eta Itxaso Elizagoien. Berriobeitin eskuratu zuten fina-
lerako txartela,Gurea abestia kantatuz. Baleike taldearekin parte hartu zu-
ten txapelketan eta eurek asmatutako abesti batekin atera ziren.
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IGANTZI

KULTURA � OSPAKIZUNAK

Abesbatzaren
emanaldi berezia
eginen da
larunbatean

XX. urteurrene-
ko ospakizunei
akabaila
emanen die
Abesbatzak

TTIPI-TTAPA
Urte osoan aritu da

IgantzikoAbesbatzaXX.
urteurreneko ekitaldiak
antolatzen. Gauzak ho-
bekizehazteko,parrokia-
koabesbatzasoilbatiza-
tetik errepertorio zaba-
lago batekin eta bertze
funtzionamendubatekin
hasi zirela ospatzen ari
dira. Hori zuzendaria al-
datu zelarik gertatu zen,
1989an, Batixta Iratzo-
kik Igantzi utzi eta Lei-
tzara joan zenean; orain
Betelun dago, eta han
ereabesbatzazuzentzen
du.Hortaz,orduzgeroz-
tik Isabel Lakar lesaka-
rraaridaIgantzikoAbes-
batza zuzentzen.

URTE OSOA OSPATZEN
Urteurrenekoospaki-

zunakmartxoan hasi zi-
ren, Beteluko Abesba-
tzaren emanaldiarekin;
erran bezala. Hilabete
berean herriak Berako
Abesbatzarenbisitahar-
tu zuen, Fatima Gonza-

lezenzuzendaritzapean.
Ekainean Lesakako
Abesbatzak emanaldia
eskainizuen,MarisolPe-
rez zuzendari. Azkenik,
urriarenakabailanGiltza-
rri Abesbatzak kontzer-
tua eskaini zuen; Isabel
Lakar aritzen da horre-
tan ere zuzendari lane-
tan.
Urteosokoekitaldiak

finantzatu ahal izateko,
Igantziko Abesbatzak
merkatua antolatu zuen
maiatzaren 1ean, herri-
tarrekemandakogauze-
kin. Arrakasta haundia
izan zuen, eta aurreiku-
sibainodiruhagitzezge-
hiago bildu zuen.
OrdurakoNafarroako

Kutxanereaurkeztuazu-
en bere urteurreneko
proiektua, Zeuk aukera-
tu, zeuk erabaki progra-
maren barrenean. Aipa-
tubehardahorrenbitar-
tez ere herritarrek diru
aunitz jarri zutela.
Dirua biltzekobi bide

horiekerabilidira,etabie-
tan ere dirua eman du-
tenakherritarrak izandi-
renez,abesbatzakesker
onaadierazinahi izandu.

ERRIOXARA ATERALDIA
Ekainean abesba-

tzako kideak egun pasa

joanzirenArabakoErrio-
xara, eta nahi zuten he-
rritarrek ere parte hartu
ahal izan zuten bidaia
horretan. Goizean Bias-
terin izan ziren, bodega
bat ikusten, eta, ondo-
tik, Brionesen bazkaldu
zuten.

EMANALDI BEREZIA
LARUNBATEAN
Ospakizunei akabai-

la emateko, larunbate-
an,abenduak19,20:00-
etatikaitzineraetaelizan,
Igantziko Abesbatzare-
kinbateraaritukodiraur-
tean zehar herria bisita-
tudutenlauabesbatzak.
Lehenik, abesbatza ba-
koitzak bi obra eskaini-
koditu,etaondotik,bor-
tzekbateraabestukodi-
tuzteMendirikmendi (Ba-
tixtaIratzokikzuzendua),
Se equivocó la paloma
(M. Perezek zuzendua),
Porrusalda (I. Lakarrek
zuzendua),Alfonsinayel
mar (F. Gonzálezek zu-
zendua)etaCrucifixus(I.
Lakarrekzuzendua).On-
dotik, abesbatzak Egu-
berritakozareazozketa-
tuko du, eta, behar be-
zalako akabaila emate-
ko,denekelkarrekinafal-
dukoduteBaratzondon,
LaVilla jatetxekoekpre-
statu eta zerbitzatuta.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Giro ederrean joan dira Kultur Egunak
ArrakastatsuakizandiraKulturEgunak.Emanaldigu-
zietan jendeaunitzbildubaita.Gazta lehiaketaraaur-
keztutako herriko hamar gaztaren artean, berriz, Ar-
giñenbordako Carmen Larralderena izan zen garai-
le, bigarren Argatagaraiko ElenaRetegirena eta hiru-
garrenGoizArgikoIñakiBereaurena.Oraingoeskola/le-
hengo eskola gaiaren inguruan antolatutako argazki
erakusketa ere gustura hartu zuten herritarrek.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Abesbatzako kideak prest dira larunbaterako.

ARGAZKIA: MILA IRAOLA

Herriko pilotariak txapeldun
Bortzirietako Binakako IX. Txapelketan, emaitza
onak lortu zituzten Biltokiko pilotariek. Umeak A
mailan, Jokin Mitxeoak, Berako Yago Canterore-
kin batera, txapela eskuratu zuen. Kimuak B mai-
lan, berriz, Enaitz Telletxea izan zen garaile Bera-
ko Mikel Eltzaurdiakin batera. Haurrak A mailan,
azkenik, Unai Telletxea eta Joseba Aldabe txapel-
dun izan ziren, partida eder bat jokatu ondotik.
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ARANTZA

EGUBERRIAK � OSPAKIZUNAK

Olentzero eta Errege Eguneko
ospakizunetarako dena prest dago
Garai bateko
mendi mutilen
besta eginen da
urtarrilaren 6an

Nerea ALTZURI
Urte akaberak sen-

timendu gazi-gozoak
biztuarazten dizkigu.
Bertze urte bat akau-
tzear da… Eguberri
bezperetan gaude eta
nahi edo ez, kanpoko
argi eta hornidurek ho-
ri islatzen dute. Batzu-
entzat urteko bertze
egunak bezalaxe dira;
bertze batzuentzat os-
pakizun egunak... hu-
tsuneak, berri onak…
nahastendira,bainaur-
terokronikatxohonetan
aipatzendudanbezala,
arrazoi batengatik edo
bertzearengatikgurear-
tean ez daudenak go-
goan. Kontuak kontu,
Olentzerok opariak eta
ikatzaprestditu…Zen-
bat opari banatuko di-
tuenbatezereguregaz-
tetxoenen artean…
(zenbat ikatzmerezidu-
ten heldu batzuek ere!!)
Eguberri bezperako

arratsaldea sorpresaz
betea izanen da herri-
an.Arratsaldeankanta-
ri ohiko kalejira eginen
da ; gero guziak plazan
bilduetaOlentzerorion-
gi-etorri eginen zaio.
Gainera, badaezpada,
Olentzerori gutuna bi-

daliabadiozueere, era-
manbertzebatarratsal-
de hortan… Beharba-
da,Olentzerokmuxueta
besarkada tartean eta
gozokiak banatuz, gu-
tunakbildukoditu !!Ho-
ri bai, hori guzia, me-
rendu baten inguruan,
kantuz eta dantzatuz.
Baserritarrez jauntzi

eta gabon atsaldean
partehartzekodeiaegi-
ten da herritar guziei!!

ERREGE EGUNEKO BESTA
2001etik egin ez de-

na berreskuratuko da
Errege Egunean. Ater-

pek berriz ere urtarrila-
ren 6ko ospakizuna be-
rreskuratu du. Garai ba-
tean, 100 inguru mendi
mutil izaten zen herritik
kanpo mendi lanetan.
Eguberrietan etxera
etortzen ziren eta Erre-
ge Egunean aizkolariak
eta Pabloenean bertso
bazkaria egiten zen he-
rrian zeudenaren seina-
le. Aunitzekmendiko la-
na utzi zuten eta besta
urte batzuz ez zen egin.
1984an, Aterpe ireki

eta hurrengo urtean be-
rreskuratu zen besta.
Zazpi batmendimutilek

oraindikeremendian la-
neanjarraitzenzuteneta
elkartzebestaantolatzea
otu zitzaien. Aizkolarien
erakustaldi eta bertso
bazkari jendetsuak izan
zirenetaharreraonaizan
dute urtez-urte.
Bederatziurteetage-

ro, berriz ere Aterpek
besta antolatu du. Aur-
tengo ediziorako gaine-
ra, argazki erakusketa
batosatunahidaetanor-
baitek argazkirik izanez
gero Aterpera jotzeko
eskatudute,baitabazka-
rianapuntatzekoere,948
634179ra deituz.

Bertzalde,urtarrilaren
6ko eguerdian, punta-
puntako aizkolariekin
erakustaldia izanen da;
ondotik,SebastianLiza-
so eta Andoni Egañare-
kin herri bazkaria izanen
da Aterpean. Egun pa-
regabea lotu dute berriz
ere Aterpekoek.

Abenduak 19,
zarearen zozketa
Abenduaren 11n,

Igantziko eta Etxalarko
eskoletakolagunenaitzi-
nean antzerki saioa izan
zeneskolakoeneskutik.
Biharamunean berriz,
publiko ororentzat an-
tzezlanakizanzirenarra-
tsaldez.Hasierabatean,
urteroko eskolako lagu-
nenantzerkisaioaaben-
duaren 19an baldin ba-
zen ere, eskolako zaha-
rrenak Aste Xuriko pro-
gramaren barne elurre-
tan daudenez, data al-
datu zen.
Halaere,zareederra-

renzozketaegunaezda
aldatu. Abenduaren
19an, larunbat honetan
izanen da eta nahi iza-
nez gero, gimnasiora
edonor joan daiteke
zozketa ikustera.

Bataioak
Herrikobineskenba-

taioak egin ziren aza-
roaren29an:HeleneAl-
tzuri Lujanbio eta Ekiñe
Goñi Oskotzena, hain
zuzen.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

On Estebanekin Iruñean
Merezitako omenaldia jaso zuen azaroaren 25ean Esteban Irigoienek Iruñeko
Planetarioan. Nafarroako euskarazko irratiak sortzen lehenbizikoetarikoa izan
zelako, Euskalerria Irratiak Larreko Saria eman zion egun horretan, eta herri-
tarrek ere ez zuten aukera alferrik galdu nahi izan. Hala, kuadrilla ederra joan
zen Iruñeko ekitaldira, On Esteban agurtu eta bide batez, herrian egin zuen
guztiagatik eskerrak emateko. Argazkian On Frantzisko apaiza ere ageri da.
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SUNBILLA

Ortziralean
eginen da
aurkezpena
Ulibeltzak
elkartean

Jaione OTXANDORENA
Aizkorari buruz An-

tton Espelosinek idatzi
duen liburuaren aurkez-
pena eginen da ortziral
honetan,hilak18,19:00-
etan Ulibeltzak Elkarte-
an.Aizkoraapustuaketa
txapelketak 1949-2009
da liburuaren izenburua
eta 700 orrialde inguru
ditu. Ia bi urte pasatudi-
tu Espelosinek bere la-
netik aparte gogotik la-
neanaizkolariekeginda-
kobalentriaguztiakartxi-
boetan bilatzen eta bil-
dutako guztia liburu ba-
tean idatzi du.
Azken 60 urte haue-

tan jokatutako 785 bat
apustu eta txapelketa
ageridiraliburuan.Azke-
nean, hainbertze ames-
tutakoliburuaaterakodu
Espelosinek herri kirol-
zale guztiendako. Aur-
kezpen egunean Espe-
losinekbereondoanedu-
kiko ditu aizkolari haun-
di eta famatuak, Dona-
to Larretxea aizkolari
haundia eta Patxi Asti-

bia aizkolari haundia
izandakoa. Lerro hauen
bidez gonbidapena lu-
zatzen diogu herri kirol-
zale guztiei egun horre-
tan Ulibeltzak Elkartean
eginendenaurkezpene-
ra etortzeko.

Ficobara ateraldia
Ortziral honetan,

abenduak 18, eskolako
haurrakFicobaraateral-
dia eginendute. Egube-
rri inguruan haurrenda-
koberexikiprestatutako
jokoakizatenbaitiraFico-
ban. Arratsaldean Txiki-
parkera joanen dira.

Olentzero eta Errege
Kabalgata
Eguberrietakoekital-

dien prestaketak hasi-
ak dira dagoeneko.
OlentzeroetaErregeKa-
balgataantolatzekoGu-
raso Elkarteak bilerara
deituditubazkideguzti-
ak ortzegun honetara-
ko, hilak 17. 16:15ean
izanen da Goiko Esko-
lan.Bertzalde,Olentze-
rotako azken entsaioa
ortziralean, abenduak
18,eginenda,16:15ean
Beheko Eskolan.
Olentzeroren bisita,

berriz,abenduaren24an
hartukodugu. 15:00 al-
dera etorriko da eta or-

duhorretanabiatukoda
herriko itzulixka Behe-
ko Eskolatik. Eta Erre-
ge Kabalgata, urtarrila-
ren5eaneginenda.Me-
za ondotik hasiko dira
ErregeMagoakopariak
banatzen, eliz atarian.

Urtezahar Eguna
Garaibatean,Urteza-

har gauean giro polita
izaten zen Ulibeltzak El-
kartean. Orain dela urte
batzukafariaantolatzea-
riutzizionelkarteak,bai-
naaurten,berreskuratze-

ko asmoz, berriz afaria
antolatzea erabaki du.
Afarirako txartelak Ittur-
buruostatuanhardaitez-
ke abenduaren 27a bai-
no lehen. Afal ondotik,
Agerralderen eskutik
dantzaldia izanen da.

KULTURA � RAMON LATASARENA ERE IDATZI ZUEN

Antton Espelosinek
aizkora apostuei
buruzko liburua
idatzi du

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

5,5 hektarea erre ditu suteak
5,5 hektarea erre ziren azaroaren 25eko sutean. Nafarroako Larrialdietako Zer-
bitzuek 11:42an hartu zuten abisua eta arratsaldera arte ez zuten kontrolatzea
lortu. Lana gogotik egin behar izan zuten, sua hiru puntutan zegoelako eta hai-
zeak gogor jo zuelako. Azkenean, 17:15ean lortu zuten itzaltzea, baina gehia-
go ere gelditu ziren batzuk erremate-lanak egiteko. Pinuak, haritz amerikanoak
eta larreak erre zituen suak.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Ludoteka ibiltaria
Joan den azaroaren 21ean Malerrekado Mankomunitateak antolatuta ludo-
teka ibiltaria ailegatu zen Sunbillara. Larunbat goizean haur dexente bildu
zen frontoain, bertze herrialdeetako ohiturak eta kontuak kontatu zizkieten
eta ondotik gai horiei buruzko eskulanak egin zituzten.
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KIROLA � MENDIA

Mendiaren Eguna antolatu du Erreka
Elkarteak larunbat honetarako
Patxi Goñi
mendizalea
izanen da
protagonista

TTIPI-TTAPA
Erreka Kirol Elkarte-

ak antolatuta, Mendia-
ren Eguna eginen da la-
runbathonetan,hilak19.
Eguneko gonbidatu be-
rezia Patxi Goñi izanen
da,Irunberrikomendiza-
lea.Hymalayanibilitakoa
da Goñi, Everest, Gas-
herbrumIIetaKangchen-
jungan barna. Gainera-
koan,hau izanendaegi-
taraua:
•07:30eanirteeraBono-
zorrotz mendira.
•12:30eanmendizaleen
poteoa.
•14:00etanbazkariaKa-
sinon (Titi ostatuan
eman behar da izena
hilaren17abainolehen)
•Bazkalondotik, Sanba
SanMigelek Elbrusera
joan zeneko irudien
proiekzioa emanen du
Kasinon.
•19:30eanPatxiGoñiren
proiekzioa.

SASKIAREN ZOZKETA
Larunbat honetan,

eginen da Erreka Elkar-
tearen Eguberrietako
saskiarenzozketa,Elkar-
tearen egoitzan.

SAIOA MENDIRA IRTEERA
Mendia alde batera

utzi gabe, abenduaren
24an Saioara ateraldia
antolatu du Errekak.

URTEKO AZKEN EGUNA
Ohibezala,kirolaegi-

nez akituko du Errekak
urte zaharra. Goizean
Mendaurrera ateraldia
eginen da eta arratsal-

dean, berriz, IV. San Sil-
vestre lasterketa.Lauki-
lometro inguruko ibilbi-
deaizanenda.Denaden,
helduen aitzinetik, hau-
rrek ere izanen dute las-
terka ibiltzeko modua,
18:00etan hasita. De-
nentzat opariak izanen
dira, eta parte hartzen
dutenen artean zozke-
tak ere eginen dira.

Eguberrietako
ekitaldiak
Eguberriei begira,

hainbat ekitaldi izanen
dira herrian.
Abenduaren 21ean,

txistor jatea eginen da
DoneztebarrakMerkata-
rien Elkarteak antolatu-
ta, hilaren 28an, berriz,
birziklapentailerraetaon-
dotik erakusleiho lehia-
ketako sari banaketa.
Urtarrilaren4anherriki-
rolak antolatu ditu eta
aipatuaz gain, 47 saski
eta1.000eurokoeroske-
ta balea zozketatuko di-
tu.
Urtarrilaren 5ean,

bertzalde, ohiko errege-
en kabalgata izanen da
17:30etik aitzinera.

DONEZTEBE

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

ARGAZKIA: ZALDUA

140 laguneko taldea
Azaroaren 28an Erreka Kirol Elkarteak egin zuen aurkezpenean argi gelditu zen baduela taldeak etorki-
zuna. Zazpi talde ditu gaur egun Errekak kategoria desberdinetako ligetan, eta horrez gain konpetitzen
ez duten bertze bi ere bai. Denetara 140 jokalari inguru aritzen ditu eskubaloian.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Migel ikastetxearen urteko azken jaialdia
Eguberrietako oporrak hartu aitzinetik, San Migel ikastetxeko neska-mutiko
eta irakasleek abenduaren 22an eginen dute urteko azken jaialdia. Ohi be-
zala, talde bakoitzak zerbait eskainiko du: batzuk dantzak, bertzeek kantak...
Olentzeroren bisita ere izan dute eta gero goxokiak banatuko dira. Eta bere
garaian aipatu gabe gelditu zen eskolakoen ateraldi bat ere ezin alde bate-
ra utzi. Urrian, seigarren mailako ikasle eta irakasleak Hueskako Campo he-
rrira joan ziren ingeleseko kanpaldi batean parte hartzera. Ingelesa prakti-
katzea zen helburua eta horretan aritu zen argazkian ageri taldea.
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ITUREN

GIZARTEA � MALERREKAKO INMIGRAZIO PLANA

Ludoteka ibiltariaren azken besta
abenduaren 26an eginen da
Arratsaldean
eginen dira
ekitaldiak
Herriko Etxean

Arkaitz MINDEGIA
MalerrekakoManko-

munitateko inmigrazio
programaren barne,
abenduaren26an ludo-
teka ibiltariaren azken
saioa eginen da herri-
an . A r r a t sa ldean ,
16:00etatik 19:00etara
izanenda,HerrikoEtxe-
an. Ekimen honen hel-
burua giro goxobatean
haurrak elkartu eta jo-
lastea da, bertze lurral-
deetako jolasaketaohi-
turak landuz.
Bortz txokottikipres-

tatuko dira, kontinente
bakoitzeko bat. Txoko
bakoitzean,haurrak tal-
deka banatuz, jolasa
edo eskulan bat egitea
izanen da ekintzetako
bat.Taldekatxokoz-txo-
ko pasako dira eta bu-
kaeran, hasierako kon-
tinentera iristen direne-
an kontinente erraldoi
batemanenzaio taldea-
rietaerdianpuzzleaosa-
tu beharko dute denen
artean. Egunari bukae-
ra emateko berendua
izanen da.

Alkateordeen
izendapena
2009ko irailaren 25eko

ebazpenaren bidez,
Udalak lehenbiziko al-
kateordea Jose Iparra-
girre Altamira izendatu
du eta Maria Cristina
Apeztegia Saldias, be-
rriz, bigarren alkateor-
dea.

Gainean ditugu
Eguberriak
Dagoeneko etxee-

tako balkoiak Egube-
rrietakopinuekinapain-
duak ikusten ahal ditu-
gu herrian, eta ume-

txoen poza ere naba-
ria da Olentzerori es-
kutitza idazterakoan.
Ba bai, gutti falta da
eta horregatik aben-
duaren 24rako Egube-
rrietako kanten entsa-
ioak egiten hasiak di-
ra gaztetxoak. Urteza-
har eta Errege Bez-
peran ere ohiko ekital-
diak ospatuko dira.
Lerro hauen bidez,

Eguberri eta Urteberri
On denei eta ongi aki-
tu urtea eta hobeki ha-
si heldu dena.

Eskolan
Eguberrietako
jarduerak
Abenduaren22rako,

asteartea, jaialdi haun-
dia prestatua dute es-
kolako ikasleeta irakas-
leek urtero bezala. Az-
ken hilabeteotan kanta
eta dantzak ikasten ari-
tu dira eta orain gura-
soei erakusteko prest
daude . Ek i t a l d i ak
09:30anhasikodiraHe-
rriko EtxekoGanbaran.
Ingelesa,gaztelaniaeta

euskarazko kantak eta
hainbat estilotako dan-
tzaetakoreografiakegi-
nen dituzte. Akitzeko
ikasleek, irakasleetagu-
rasoekinbatera, euskal
dantza bat dantzatuko
dute eta Eguberritako
oporrak hartu aitzinetik
hamaiketakoederraegi-
nen dute.

Eskolako
hauteskunde
batzordea osatua
Eskolakohauteskun-

de batzordea hautatua
dago eta horrela geldi-
tu da; irakaslearen al-
detik Begoña Lizarbe
izanen da ordezkaria,
gurasoen aldetik Aran-
tza Diez, ordezkoakMª
Carmen Etxepare eta
RoxaAriztegietazuzen-
dari bezalaCarmenLa-
kar.

Bikain joan dira
Kultur Egunak
Ibintza Kultur Talde-

akantolatuta,abendua-
ren 4tik 6ra egin ziren
Kultur Egunak arrakas-
tatsuak izan ziren. La-
runbata izan zen egu-
nik mugituena, haurren
bazkarian 35 lagun bil-
du baitziren, eta heldu-
en afarian, berriz, 50.
Bertzalde,gogoan izan,
IbintzarenzozketaErre-
geBezperaneginende-
laHerrikoOstatuan,afa-
londoan.

ARGAZKIAK: TRIKIDANTZ TALDEA

Trikidantz taldea Parisen
Nafarroako Egunaren oroitzapen gisa, Parisko Euskal Etxeak hainbat ekital-
di antolatu zituen abenduaren 5erako. Eta tartean, Trikidantz taldeak dan-
tzaldia eskaini zuen. Egun hori ez ezik, zubi osoan, bortz egunez han izan gi-
nen Trikidantzeko taldekideak eta egun ezin hobeak pasatu zituzten. Eske-
rrik asko Parisko Euskal Etxeko arduradun guztiei eta hurrengo bat arte. Tri-
kidantzenPariskokontzertukoargazkiakwww.myspace.com/trikidantztaldea
Interneteko atarian daude.



HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 508 zbk.

2009.12.17

OSTALARITZA � KONPONKETAK EGIN ONDOTIK

Larunbatean irekiko ditu
Herriko Ostatuak ateak
Ilunabarrean
pintxoak izanen
dira
herritarrentzat

Fermin ETXEKOLONEA
Azkenean, larunbat

honetan, abenduak 19,
zabalduko da Herriko
Ostatua. Hasiera bate-
an abenduko zubirako
irekiko zela iragarri
arren, barruan egin di-
ren konponketa lanen
ondorioz, hainbat egu-
nez atzeratu da eguna.
Baina, orain, txukun-
txukun apainduta, la-
runbaterako prest ego-
nen da. Horrela baiez-
tatu digu Gorka Fuen-
tes arduradun berriak.
Gainera, ilunabar alde-
ra, pintxoak eskainiko
ditu Ostatuan. Herritar
guziei joatekogonbitea
egin die.

Lanhaundiahartudu
Fuentesek Her r iko
Ostatua egokitzen.
Azaldu digunez, hamar
logeletatik bost garbitu
etamargotuditu,etako-
munetan eta jantokian
ere gauza bera egin du.

Badator Olentzero!
Urteroko bisita egi-

nen du hilaren 24an
Olentzerok Zubietara,
eta ohi bezala, itzulia
eginen da herrian bar-
naEguberrietakoabes-
tiak kantatuz.

Eskolaren
erabilpena aztergai
Klaseakematekoez,

baina bestela, oso toki
erabilia da eskola. Izan
ere,bostdiragauregun
eskolan egiten diren
ekintzak: aerobic ikas-
taroa, trikitixa, eskula-
nak, ludotekazerbitzua

eta gazteentzako loka-
la. Modu batera edo
bestera, guztiak daude
martxan, baina Udalak
hobeki antolatunahi du
erabilera, eta hortaz,
kontua lantzen ari da.
Denei tokia eginez, an-
tolaketaonaemateada
helburua.

Karrikak konpondu
eta aparkalekuak
egin
Nafarroako Gober-

nuak dirulaguntza be-
rria emanen dio Udala-
ri, eta subentzio horre-
kinkarrikakmoldatuna-
hi ditu Herriko Etxeak.
Baina horrekin batera,
karrikak konpondu bi-
denabar, aparkalekuak
egitea da Udalaren na-
hia. Herrian dagoen
aparkalekuarenarazoa-
ri aterabidea emanen
litzaioke horrela.

ZUBIETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Ander Fuentes Bortzirietako Taldekako
Bertsolari Txapelketan ariko da
Bertsotanederkimoldatzendelaerakutsiadube-
hin eta berriz Ander Fuentes Itturrik. Eta txapel-
ketetarako gogoa baduela ikus daiteke. Parte
hartuduenazkenaMalerrekako I. TaldekakoBer-
tsolariTxapelketa izanda.Abenduhasieran, Ittun-
darrak taldearen kontra aritu zen, Maialen Bela-
rra doneztebarrarekin eta Irati Arrieta sunbilda-
rrarekin batera. Ez zuten irabazterik lortu, nahiz
eta Bortzirietako Txapelketan parte hartuko du-
en. Berez, Malerrekako irabazleek zuten Bortzi-
rietakoan aritzeko eskubidea, baina halere, Ju-
an Mari Lopez eta Jon Silveira lagun dituela, os-
tiral honetan, abenduak 18, Berako Espidobai-
tan bertsotan ariko da. Zorte on!



20 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 508 zbk.

2009.12.17

EZKURRA

EKONOMIA � KRISIA

Akitu al da krisi
ekonomikoa
Ezkurran?
Herriko ostatua
eta eraikuntza
enpresak lanez
gainezka daude

Fernando ETXEBERRIA
Krisi ekonomikoak

hondoa jo duela eta
egoeraberpiztenaride-
laesanadupolitikariren
batek,etabadirudi egia
dela Ezkurraren kasu-
an. Hori erakusten du-
ten hainbat datu dau-
de. Momentu honetan
lau etxe berri eraikitzen
ari dira, eta horrez ga-
in, beste lau –Zapatai-
nea,Mikelenea,Albiso-
neaetaTxontonea–za-
harberritzen ari dira.
Herrian bi lagun dira
erregulazion edo ERE
ospetsu horrekin dau-
denak, baina gainera-
koan,ezdago langabe-
ziarik.
Bi eraikuntza enpre-

sa daude Ezkurran eta
horiek ere lanez gai-
nezkadabiltza.Lohitzu-
nek zein Ezkainek hu-
rrengo urte osoan lana
izanen omen dute.

MUGIMENDU HAUNDIA
OSTATUAN
Etxeakeginetaberri-

tzenaridirelako,Barran-
ka Ostatuan ere naba-
ritu da eragina. 20 baz-

kaltiarretik gora elkar-
tzen dira egunero me-
nua jatera, edo 25-30
eurorentruke,ohikopla-
terakdastatzera:baba-
rrun gorriak, ehizako
platerak, arkumea,
baserrikooilaskoatxilin-
dronerara, arraina, txu-
leta eta postre ugariak.
Hori guztia eskaera
haundiarekin. Jose Lu-
is Gorostiagaren hitze-
tan, udazken honetan
inoiz baino lan gehiago
egindute.Beraz,behar-
bada salbuespena iza-
nendagurea,bainamo-
mentuz behintzat, he-
rritarrak eta ostalaritza
etaeraikuntzakoenpre-
sak osasun ekonomiko
onean daude.

Landa-etxe berria
Landa-etxerikgabe-

koherriakgutxidiraMa-
lerrekan, baina horien
artean zegoen Ezkurra
orain arte. Baina orain,
Bitoriano Iparragirreri
esker, lehenbiziko lan-
da-etxea eraikiko da
herriko inguru zoraga-
rri batean, Peskonea
baserritik hurbil.
Nafarroako Gober-

nuko Turismo Departa-
mentuak behar zituen
lehen baimenak eman
dizkio dagoeneko eta
seguru aski, luze gabe
hasiko dira obran.

Aizkora apustua jokatuko da
abenduaren 27an Donezteben
Tolosako probaren inguruko
zurrumurruekoraindiksegitzenbal-
din badute ere, beste apustu bat
sortuda inguruan.Aldebatean,Mi-
geltxo eta Hilario daude, Miel Min-
degiarensemeaetaanaia.Etabes-
te aldean, berriz, Txurdineko Jo-
seba eta Juanito iturendarra.

Zortzi kanaerdikoebakitzekoapus-
tuaeginduteetaabenduaren27an,
igandearekin,Doneztebenegindu-
te hitzordua, 12:30ean.
3.000 jarri dituzte jokoan, eta leku-
koaetagordetzaileaBarrankaOsta-
tuko Jose Luis Gorostiaga izanen
da.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Akitu da uso denboraldia
Nahiko haserre akitu dute uso denboraldia ehiztariek. Orokorrean oso po-
brea izan da, zenbait eratsundarrek 53 uso bota zituzten egun hura kendu-
ta. Ezkurrako batek, berriz, berak bakarrik 25 bota zituen egun bakarrean.
Hobea izan da oilagor sasoia, eta oraindik hobea birigarroarena. Azaroaren
6tik 10era bitartean milaka pasa ziren, eta ehiztariren batek 200 baino ge-
hiago bota omen zituen. Denboraldia behar bezala akitzeko, ehiztariak Era-
tsungo elkartean bildu ziren afaltzeko. Egia esateko, ehiza postuan baino
platerean gusturago hartzen dutenak gehiago ziren. Normala denez, plater
nagusia usoa izan zen, Joakin Deskargak dotore prestatua.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Argazkian ageri diren etxe hauek dira eraikitzen ari diren lau etxe berrietatik hiru.
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MALERREKA

EUSKARA � MALERREKAKO MANKOMUNITATEAK ANTOLATUTA

Malerrekan Euskaraz Bai Eguna
eginen da larunbatean Donezteben
Joaldunak,
dantzariak,
musika
taldeak,
antzerkiak...
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Euskararen normali-

zazioarenaldelaneanse-
gitzen du Malerrekako
Mankomunitateko Eus-
karaBatzordeak.Etahel-
buru horrekin, Euskara-
ren aldeko jaialdia anto-
latudu larunbat honeta-
rako, abenduak 19. Do-
neztebekozineanizanen
dira ekitaldiak.
Egun horretan, Eus-

karazBaidinamikaaur-
keztuko du Mankomu-
nitateak. Dinamika hau
azaroan paratu zen
martxan, euskararen
normalizazioa bizkor-

tzeko Euskara Batzor-
deak eta Kontseiluak
hitzarmenasinatuzute-
nean.

AURPEGI EZAGUN AUNITZ
Herritar guztiei egin die

Mankomunitateakbes-
tara joateko gonbida-
pena. Baina tartean
gonbidatubereziakedo
aurpegi ezagunak iza-
nen dira: Iturengo joal-
dunak,Amaia IraolaDo-

neztebeko akordeoilari
ezaguna,Doneztebeko
dantzari ttikiak eta hel-
duen dantza taldea eta
Trikidantz taldea, ber-
tzeak bertze.
Musika eta dantzaz ga-

in, hizlariak ere izanen
dira jaialdihonetan,Eus-
karazBaiproiektuakdu-
en garrantzia azalduko
baitute Kontseiluko or-
dezkariek.Ekitaldiaribe-
har bezalako akabera
emateko, jan eta eda-
tekoa izanen da.
Arratsaldeansegitu-

kodubestak. 16:30ean
haurrei eskainitako an-
tzerkia izanen da: Anne
Mona,OskolaetaKarra-
marroi taldeak Ino, Ino,
Ino,…badatorBonbar-
dino!!! ikuskizunaeskai-
niko du.

ATXIBOKO ARGAZKIA

Azaroaren 5ean sinatu zuten Joseba Indabere Euskara Zerbitzuko zinegotziak eta Xabier
Mendiguren Kontseiluko idazkari nagusiak Euskaraz Bai dinamika martxan jartzeko
proiektua.

EUSKARAZ BAI PROIEKTUA

Azaroan abiatu zuten
Euskaraz Bai proiek-
tua Malerrekan, eta
larunbaten honetan,
berriz, ekimena
aurkeztuko dute
Doneztebeko zinean.
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EUSKARA

EUSKARAZKO HEDABIDEAK NAFARROAN �

Nafarroako
euskarazko
hedabideak
laguntzarik gabe
gelditu dira aurten

Guztia erabaki
politikoa dela
salatu du
Topaguneak

TTIPI-TTAPA
Dirulaguntzarik gabe

gelditu dira Nafarroako
euskarazkohedabideak.
Izan ere, urtea akau-
tzeardagoetaGobernu-
ak ez du deialdirik egin.
Xabier Azanza Euskara-
bideakozuzendariakere,
kontua «oso beltz» da-
goela iritzidio. «Epezha-
in estu ibilita oso beltza
ikusten dut». Hala adie-
razizuenazaroaren24an
Xorroxin Irratiari eman-
dako elkarrizketan. De-
ialdirik gabe, iazko aur-
rekontuetan gordetako
9.567euroakerekolokan
egon litezke.
Ordura bitarte, deial-

dia aterako zela errana
zuen hainbatetan Azan-
zak.Berakerehorrelaai-
tortuzuenXorroxinen.Di-
rulaguntza deialdia egi-
teko «behar den Gober-
nuAkordioasinatukoze-
la erran dugu. Eta gaur
[azaroak 24] jakin dut
atzoko Gobernu saioan

ez zutela onartu dirula-
guntza ateratzekobehar
zenakordioa.Zergatikez
zenonartuoraindikezda-
kidalaaitortubehardut».
Beraz, nahiz eta 1986ko
Euskararen Legeak la-
guntzamaterial eta eko-
nomikoakbideratuzeus-
kararenpresentziaheda-
bideetan sustatzera be-
hartzenduenGobernua,
euskarazko hedabideak
ez dituzte iragarritako
240.000euroakhartuko.
240.000 euro horiek

bertzezerbaitetaninberti-
tukodituHezkuntzaSai-
lak: «ikastetxe edohaur-
tzaindegiren batean...
obrak egiteko behar
omendituetahori lehene-
tsikodute»,salatuduTo-
paguneak. Arrazoi horri
«aitzakia» usaina soma-
tu dio: «hau guztia ez da
erabaki teknikoa, eraba-
ki guztiz politikoa baizik,
xede garbia duena: eus-
kal komunikabideak gu-
ttiestea,eurenlangileeta
ordezkariak mespretxa-
tuz, Nafarroako euskal
komunitatea bertze be-
hin ere iraintzea bilatzen
duena, bidebatez, legez
ezarritadutenbetebeha-
rrari muzin eginez».

URTE OSOA BUELTAKA
2008ko abenduan

Parlamentuak 2009ko
aurrekontuak onartu zi-
tuen,etahedabideguzti-
entzako 9.567 euro au-
rreikusi ziren –2008an
baino %96,7 guttiago–.
Euskarabidearen aurre-
kontuan%25ekomurriz-
keta egin zen, baina goi

karguen diru-sarietara-
kogehiagobideratuzen.
2009ko urtarrilean,

Carlos Perez Nievas
Hezkuntza kontseilari
izandakoak eta Xabier
Azanzak diru gehiago
lortuko zutela adierazi
zuten. Eta uztailean,
Azanzak 240.000 euro
lortu zirela erran zuen.
Baina iraileanberriz ere
blokeatuak gelditu zi-
ren. Hilabete horretan,
UPNk CDNrekin zuen
gobernu akordioa hau-
tsi zuenean,Topagune-
ak dirulaguntzen deial-
dia lehenbailehen egi-
teko eskatu zion Azan-
zari.Bainahonekezzu-
en garaiz argitaratu.
2009ko azaroaren

24raarte,Euskarabidea-
kozuzendariaklaguntza
deialdiaeginenzelaerre-
pikatu zuen, baina egun
horretanbertzelakoa ai-
patu zuen: «urtea buka-
tzenari da eta oso gaiz-
ki gaude», adierazi zu-
en.Gisahonetara,Topa-
gunearenustez, «ezere-
zean gelditu da, Euska-
rabideak eta Hezkuntza
Departamentuak urte
osoan, eta uztaileanbe-
reziki, emandakohitza».

TELEBISTA DIGITALENTZAT
HIRU MILIOI EURO
Gobernuak3.000.000

euro banatu ditu aurten
euskarazemititzenezdu-
ten Nafarroako hiru tele-
bisten artean. Television
Popular de Navarra
(892.335,52euro),Canal
6(1.207.129,07euro)eta
Canal 4 (898.473 euro).

ESKAERA ZEHATZA
Egoeraikusita,eskae-

razehatzaegindieTopa-
guneakPSN,NaBai,EB,
CDN eta UPNri: «dato-
rren urterako aurrekon-
tuetan euskarazko he-
dabideok aurten jasan
dugun kolpe latz hau
neurri batean behintzat
konpentsatu eta aurre-
kontuan ezarr i tako
250.000eurokopartidaz
gain,uztaileanhitzeman-
dako bertze 240.000ak
gorde ditzatela helburu
horretarako».
Horrekinbatera,age-

rianutzinahiizanduprest
dagoela «2010ean eus-
karazko hedabideen
egoeraegonkortzekoel-
karlanean segitzeko».
«Horixe da gure helbu-
rua,etaGobernuarenle-
gezko zeregina».

ARGAZKIA: TOPAGUNEA
Topaguneak prentsaurrekoa eskaini zuen azaroaren 27an Iruñean. Ezkerretik hasita, Mikel
Buldain (Nabarreria), Oskar Zapata (Topagunea) eta Garbiñe Petriati (Bierrik Fundazioa).

SALAKETA
«Hau guztia erabaki
guztiz politikoa da»

TOPAGUNEA
Euskara Elkarteen Federazioa

ARRAZOIA
«Epez hain estu ibilita
oso beltza ikusten dut»

Xabier AZANZA
Euskarabideako zuzendaria

DATUA

3.000.000
EURO

banatu ditu Gobernuak
gaztelaniazko hiru tele-

bisten artean.
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NARBARTE

OSPAKIZUNAK � EKITALDIAK SAN ANDRESETAN

Giro eta umore ederrean joan dira San
Andresetako ospakizunak
Jendetza bildu
zen larunbateko
herri kirol eta
bazkarian

TTIPI-TTAPA | NARBARTE
Besta giro ederrean

joandiraSanAndresak.
Azken urteko ohiturari
jarraituz, herri kirol saio
batekin hasiera eman
zitzaion egunari; ondo-
tik, 14:00 aldera, herri-
ko ostatuan 60 bat la-
gun bildu zen bazkal-
tzekoetaMikelSalabe-
rri akordeoilariak arra-
tsaldea alaitu zuen.

Igandean, berriz,
mustxapelketa izanzen
eta asteleheneanmeza
eder batekin omendu
zen herriko zaindaria.

Adimen emozionala
hizpide
Arotzenea Guraso El-

karteak antolatuta,
abenduaren 1ean he-

rriko eskolan Emozio
ikaskuntzaren zerbitzu-

ra izenekohitzaldia izan
zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kontu kontari ederki pasatu zuten mahaiaren inguruan herritarrek.

DATUA

60
LAGUN

elkartu ziren San
Andresetako bazkarian.
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DIRULAGUNTZA � ‘ZUK AUKERATU, ZUK ERABAKI’

Apezaren Etxeko
teilatua konpontzeko
proiektua diruz
laguntzen ahal da
Nafarroako Kutxan

Proiektuaren
alde egiteko
azken eguna
hilaren 31 da

TTIPI-TTAPAA | LEGASA
Apezaren Etxearen

teilatuaren konponke-
ta dela eta, Legasako
Kontzejuak proiektua
Nafarroako Kutxaren
Zuk erabaki, zuk auke-
ratu egitasmoan sartu
du. Proiektu zenbakia
17.656 da eta egitas-
moaren amaitze data
abenduaren 31 da.
Zenbat eta jendege-

hiagok aukeratu proi-
ektua, orduan eta diru
gehiago lortukoda.Be-
raz, bai Legasako her-
ritarrei, nahiz Bertiza-
ranakoguztiei, eta oro-
harNafarroakoKutxan
kontua duten guztiei
ere, proiektu honen al-

de egiteko eskatu du
Kontzejuak.

Giro ederra
Kattalin Egunean
Giro ederreanpasa-

tu dugu aurtengo Ka-
ttalin Eguna. Joan den
urtean baino jende gu-
txiagoelkartzeakez zu-
en giroa batere hoztu.
Goizean-goiz gosa-

ria egin zen, eta tripa
betearekinmus txapel-
ketari ekin zieten par-
taideek. Txapeldunak
Txopo eta Fernando
izan ziren. Ondotik, pi-
lota partidak jokatu zi-
ren. Eguerdian, berriz,
zikiro-jatea izan zeneta
gero DJ-Jose Marire-
kin dantzaldi ederrak
egin eta kantu dexen-
te abestu zituzten her-
ritarrek. Besta gaueko
ordu txikiak arte luza-
tu zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Doneztebe eta Legasa arteko trenbidea moldatu dute
Legasatik Doneztebe aldera doan trenbide zatia zementatu dute berriki. Ze-
hatz-mehatz 1,2. kilometrotik 500.metrora zementatu dute eta gainontzekoari
zabor-legarra delakoa eman diote. Honekin batera, egurrezko hesiak ere pa-
ratu dira leku arriskutsuenetan.

LEGASA

UTZITAKO ARGAZKIA

Apezaren Etxea egoera honetan dago.
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GIZARTEA

ERRETIRATUAK � ARKUPEAK ELKARTEAREN URTEKO BESTA DONEZTEBEN

600 bazkide elkartu dira Arkupeak
Elkartearen urteko azken bestan
Bereziki gogoan
izan dute Jesus
Goldaraz apaiz
hilberria

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
ArkupeakErretiratu-

en Elkarteak urte aka-
bilako besta egin zuen
azaroaren 21ean Do-
neztebenetaurtekoba-
lantzea egiteko eta hel-
du den urterako ekital-
dien berri emateko ere
aprobetxatu zuen. Eki-
taldietan,bertzeakber-
tze, Miguel San Miguel
Doneztebekoalkateak,
eta Maria Isabel Garcia
Malo Nafarroako Go-
bernukoFamilia,Gazte-
ria, Kirol eta Gizarte
Gaietako kontseilariak
eta Begoña Sanzberro
Landa Garapen eta
Ingurumenkontseilariek
parte hartu zuten.
Eguneko egitaraua

Juan Antoni Aznarez,
RamonApezetxea,Ba-
silio Sarobe, Iñaki Ler-
ga, InaxioAzkoaga, Je-
susMari Sotil eta Mikel
Biain apaizek emanda-
ko mezarekin hasi zen.

Urtero bezala, hildako
bazkide eta lagunen
omenez egin zen meza
etaberezikigogoan izan

zuten martxoan hil zen
JesusGoldarazapaiza.
Joxe Oronoz Arkupeak
elkartekodiruzainaketa

EusebioMaritorenapre-
sidenteordeak lore-sor-
ta eta Goldarazen sor-
tetxearen argazkia es-

kaini zieten Juani bere
arrebari eta Bittori eta
Kontxi Zenoz bere ilo-
bei.BittorElizagoieneta
Pakita Mikelarena ber-
tsolariek ere gogoan
eduki zuten Goldaraz.
Goizekoospakizunetan
izan zenFelipeGanboa
ArkupeakElkartekopre-
sidenteaere,berriki os-
pitaletik atera baita.

600 LAGUN BAZKARIAN
Segidan, 600 bat la-

gun bildu ziren kirolde-
gian egin zen bazkari-
an.KadereitakoMarisol
jatetxeak eskainitako
bazkalondoan, sariak
zozketatu ziren, opari-
ak banatu eta dantzal-
dia izan zen Jalisko
Band taldearekin.

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Jesus Goldarazen senitartekoei oroigarria eman zioten, eta ekitaldiak akitutakoan, 600
lagunek bazkaria egin zuten Donztebeko kiroldegian.

GOLDARAZ GOGOAN

Iraizozen sortua, Je-
sus Goldaraz Donez-
tebe, Legasa, Narbar-
te eta Elgorriagako
apaiza martxoaren
12an hil zen, 65 urte
zituela. Ekainaz ge-
roztik, Mikel Biain da
bere ordezkoa.
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KULTURA

NAFARROAKO EUSKAL KANTU TXAPELKETA

Nafarroako Kantu
Txapelketako zenbait sari
Baztan, Leitza eta Berara

Finala
Elizondon
jokatu zen

TTIPI-TTAPA | ELIZONDO
Bikanporaketaetafi-

nala jokatuondotik,aur-
tengo Nafarroako Kan-
tuTxapelketakereeman
duberea.Finalaazaroa-
ren21eanjokatuzenEli-
zondoko Lur dantzale-
kuan, eta banaka, biko-
teka edo taldean aurke-
tu ziren 22 kantarien ar-
tean hainbat sari bana-
tu ziren.
Sariei dagokienez,

sormenezko kanten le-
henbiziko saria Auritz-
berriko Ainara Villanue-
va eta Edurne Errearen-
tzat izanzenetabigarre-
na, berriz, Arangurengo
MaiteMenerentzat. Era
modernoan kantatu zu-
tenen artean, lehenbizi-
ko saria Caliu-Hrentzat
izan zen, Lekarozko
Marta Perez abeslaria-
rentzat,hainzuzen.Eze-
ren truke abestia kanta-
tuzuenPedroPlanillogi-
tarjolearen laguntza-
rekin. Bigarren postua
Zizur Nagusiko Zuriñe
Hidalgorentzat izanzen,
eta hirugarrena Nahia
Barriola leitzarrarentzat.
MikelUrdangarinenEgun
argian kantatu zuen, Oi-
hane Calderon gitarran,
Garikoitz Etxeberria
Djenbearekin eta Zuriñe
Goikoetxea pianoan la-
gun zituela.
Sari bereziak ere ba-

natuzirenetatarteanbat
eskualdera etorri zen:
Berako Uxua Andueza
etaAlkozkoAmaiaOiar-
tzun bikoteak talde lan
onagatikhartuzutensa-
ria.

Finalera aile-
gatu zen biko-
teetako bat.



Alokairu
sozialean
emanen dira
pisuak

Esteban AROTZENA
Dagoeneko eskue-

tan daukan aurreproi-
ektuaren arabera, 40-
55 metro koadro bitar-
teko neurrikoak izanen
diren sei etxebizitza eta
beste hainbeste tras-
teleku eraikiko ditu
Udalak Ospitale Zaha-
rrean. Pisuak alokairu
sozialean emateko as-
moa du korporazioak,
baina ez du baztertu
BabesOfizialekoakbe-
zala saltzeko aukera
ere.Ondorengo astee-
tan argitaratuko da
etxebizitza hauetako
bat eskuratzeko bete
beharreko arautegia.
Alkateak,medikuak,

botikariak eta apezak
orain dela bi hilabete
sinatutako akordioari
esker, herria egin da
Ospitalea eta ondasu-
nen jabe. Erortzear da-
goen eraikin horretara-
ko hainbat aukera az-

tertu ondoren, etxe-
bizitzaren arazoari,
neurri bateanbehintzat,
aurre eginen dion era-
baki hauhartudaazke-
nean Herriko Etxean.

Erremontean ere
profesionaletan
goizuetarrak
Haritz Zubiri 22 ur-

teko goizuetarrak la-
runbat honetan, hilak
19,HernanikoGalarre-
ta frontoian debutatu-
ko du erremonte pro-
fesionalean.

Koruaren
kontzertua 19an
Larunbat honetan,

abenduak19, ohikobi-
hurtu denEguberrieta-
ko kontzertua eskaini-
k o du Umo re Ona
Abesbatzak 20:00eta-
tik aurrera Elizan. Egu-
berri-kantek osatuko
omen dute gehienbat
egitaraua, baina sor-
presatxorenbat izanen
omen du omenaldiak
IgaratzaApezetxea zu-
zendariak aurreratu di-
gunez.
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GOIZUETAGOIZUETA

HIRIGINTZA � ETXEBIZITZA BERRIAK

Ospitale Zaharrean
sei etxebizitza
eginen ditu Udalak

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Ospitale Zaharra herriarena da orain, alkateak, medikuak, botikariak eta apezak sinatutako
hitzarmena dela-eta.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Feria Egun arrakastatsua
Duela urte batzuk azienda feria berreskuratu zenean, seguruenik askok ez zu-
en pentsatuko hartu duen izena eta sona hartuko zituenik. Azaroaren 28a egun
handia izan zen eta herritarrek ez ezik, kanpotik etorritako bisitariek ere ederki
erantzun zuten, egun osoan izan ziren ekitaldietan parte hartuz. Herri bazkari-
an, esaterako, 500 lagun baino gehiago bildu ziren eta giro bikaina izan zen.

Baialtzinikin…
Juantxo Apezetxeak 22-7 irabazi ziola Se-
bastian Gonzalezi 1998an Mexikon jokatu-
tako Munduko Txapelketako Buruz Buruko
finalean?

? ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Euskal Herriko
eztirik goxoena
Goizuetakoa
Jexux Mari Aranburuk
ustiatzenduenUntxari-
ko erlauntzetako eztia
EuskalHerriguzikoone-
nadaloreanitzekoetan,
azaroaren 8an Usurbi-
len egindako Eztiaren
Egunean epaimahaiak
erabaki zuenez. Orain
delaurtebatzukJ.R.Ji-
menezenakeresariber-
dina eskuratu zuen.
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OSPAKIZUNAK � EGUBERRIAK

Olentzero berriarekin eginen da
aurtengo Eguberrietako itzulia
Antolatzaileek
herriko gaztetxo
guztiek parte
hartzea nahi
dute

Kontxi KLABER
Eguberri usaina na-

bariadagureanere.Os-
pakizunakgaineandau-
delako,prestaketakere
hasiak baitira. Aurten,
gainera, berrikuntza ai-
pagarria izanen dugu
Eguberrietan: Olentze-
ro berr ia. Urteetan
Olentzero izanduguna-
ren ordez, berria pres-
tatzen ari dira herrita-
rraketahorrekineginen
da abenduaren 24ko
itzulia.Ohibezala,egun
horretan, goizez, etxez
etxe ibiliko dira gazte-
txoak eta helduak. He-
rriko txikienei gonbida-
pen berezia egin diete
aurten antolatzaileek,
neska-mutilguztiekpar-
te hartzea nahi baita.
Lerro hauek idazte-

rakoan ez zegoen ze-
haztuaordua,bainase-
guruenik 09:00 aldera
abiatuko da itzulia.

Larreak erretzeko
eskaerak
urtarrilaren 28rako
Larreak erre nahi ditue-

nakudaletxeaneginbe-
ha rko du eskae ra
2010ekourtarrilaren28a
baino lehen. Horreta-
rako aurkeztu beharre-
ko dokumentazioa ho-
nakohauizanenda: bai-
meneskaerarenorri ofi-
ziala, lur eremuaren
eskrituraosoarenkopia
eta kokapen planoaren
kopia.

Benta-Berriko
frontoian pilota
partidak
XabierZabalegi,An-

der Otxotorena, Iñigo
Etxeberria, Juan Orte-
ga, Txobo eta Julianek
urte osoan hartua dute
ordua Benta-Berriko
frontoianpalaz jokatze-
ko.Ostegun ilunabarre-

tan egiten dituzte hi-
tzorduak. Hain zuzen,
beraiei bururatu zitzai-
en pala txapelketa bat
antolatzeaetahorrelaxe
egin zuten. Lehenengo
pala txapelketarako,16
bikotekemanzuten ize-
na, horietatik bi herri-
tarrak. Irailaren22anha-
si ziren partidak joka-
tzen, azaroaren27raar-
te, egun horretan fina-
la jokatubaitzen.Azken
partida honetan,Mañel
eta Txikitok 25-13 ira-
bazi zieten Elosegi eta
Ibai Kerejetari.
Aipatzekoada Joxe-

anRuizekzerikusihaun-
dia izanduelasortuden
giroarekin. Izanere, fron-
toian bi kamara eta ta-
bernan pantaila bat ja-
rriz, zuzenean ikusi di-
tuzte partidak bai par-
taideek, baita tabernan
ibiliden jendeakere,se-
kulako interesarekineta
giro ezin hobean.

Finalaren egunean
afaria izan zuten parte-
hartzaile guztiek eta gi-
roanberoturikbestetxa-
pelketabatantolatzeko
hitz egin zuten, hori bai,
esku pilotan.

ARANO

OHARRA

09:00 aldera abiatuko
da etxez-etxeko
itzulia Olentzero
berriarekin.

ARGAZKIA: BEGONA LEONET

50 urte elkarrekin
Jesus etaMargarita Leonet Perurena anai-arrebakMarina Claver Apezetxea
eta Joxe Legarreta Bengoetxearekin ezkondu ziren SanMartin Elizan, 1959ko
irailaren 12an. Fagollagan izan zuten ospakizun bazkaria. Berriki, orain dela
50 urte bezala ospatu dute bi bikote hauek beraien seme-alabekin. Zorionak!
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LEITZA

Hainbat bertsio
zabaldu dira
herrian

Asier IMAZ
Zalapartahandiaera-

gin du azaroaren 29ko
gertaerak, herrian eta
herritik kanpo.Egunho-
rretan, goizaldean, Ma-
xurrenea kuartelaren in-
guruan tiro hotsak en-
tzunzirenetaguardiazi-
bil bat zauritua agertu
zen.Horrenharira,«ETA-
ren atentatu saiakera»
izanzelazabalduzen le-
henik.Goizekolehenor-
dutik eguerdira arte, sei
ordukotartean,segurta-
sun indarren iturriak ai-
patuz, berri agentziek
ETAri leporatuziotenera-
soa.
Eguerditikaurrera,or-

dea, Espainiako Barne
Sailahipotesiezhitzegi-
ten hasi zen. Bi frogen
emaitzak ere argitaratu
zirenegunkarietan:«aur-
kitutakobalaezdaETAk
erabiltzen duena, baizik
eta Guardia Zibilak era-
biltzen duena, eta poli-
ziak tiroa metro bateko
distantziatik jaso zuen».
Hortik aurrera zer gerta-
tu zen jakitea oso zaila
da, hainbat bertsio pla-
zaratubaitira.Tarteanbi-
zilagunenak,bertsioofi-

zialetikurrun,guardiazi-
bilenartekoiskanbilaizan
zela esanez.
Udalak, bere aldetik,

azaroaren 29ko gertae-
rak salatzeko manifes-
tazioa deitu zuen joan
den larunbaterako,
Maxurrenea herrintzat.
Utzipakean lelopean.Be-
netan gertatutakoa az-
tertzeko exijituz mozioa
ere onartu zuen. Horre-
kin batera, zera eskatu
zuen: «aurrerantzean
horrelakogertakaririkez
dadilaerrepikatu,horre-
tarako ezinbestekoa
ikustenduguindararma-
tuarenpresentziabertan
beherageratzea».Baina
honekhautetsi indepen-
dentisten eta EAren al-
deko botoak jaso zitu-
en.UPNretaPPkozine-
gotziek kontra bozkatu
zuten.

Literatur Sariketa
ALKEKulturTaldeak

antolatuta egin den IV.
Literatur Lehiaketako
sariakazaroaren25ean
banatu ziren Liburute-
gian. Narrazioetan, Mi-
kel I l larregi izan da
irabazle,etabertso-pa-
peretanMielmariElose-
gi Luze. Bi irabazleek
150 euroko saria eta bi
lagunentzako otordua
irabazi dituzte.

GIZARTEA � TIROKETA AZAROAREN 29AN

Maxurrenean
gertatutakoa
argitzeko eskatu
du Udalak

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

4x4 kamioia suhiltzaile boluntarioentzat
112.000 euroko inbertsioa egin eta Nafarroako Gobernuak 4x4 kamioia eman die
suhiltzaile boluntarioei. 1.400 ur-litroko presio-handiko bonba dauka eta herrigu-
nean ez ezik basoan ere ibiltzeko prestatua dago. David Sainz Jimenez Nafarroa-
ko Larrialdi Agentziako (ANE) zuzendari-kudeatzailea azaroaren 26an herrian izan
zen eta berekin batera, Xabier Zabalo alkatea eta suhiltzaile boluntarioak ere izan
ziren ekitaldian. Aipatzekoa da 19 lagun daudela suhiltzaile boluntarioen taldean.

ARGAZKIA: PABLO FEO

2010eko egutegia kalean
Beste urte batez, argazkilaritzarakoduen afizioa erakutsiz, Pablo Feok 2010eko
egutegia osatu du. Beti bezala, egutegian ageri diren argazki guztiak Leitzako-
ak dira, herritarrentzat oso ezagunak diren tokietan ateratakoak, baina egileak
TTIPI-TTAPAri adierazi dionez, «beste ikuspuntu batetik» ateratzen saiatu da.
Ukitu «pixka bat» izanagatik, «inolako tranpa faltsurik ez dutela» gaineratu di-
gu Feok. 12 eurotan daude salgai.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ
Maxurreneko atarian guardia zibilak, tiroketa gertatu eta hurrengo egunean.
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KULTURA � OSPAKIZUNAK

Ederki gozatu
dute neska-
mutikoek
abenduko zubian
Euskararen
Eguna
arrakastatsua
izan da

Juana Mari SAIZAR
Azken egun hauek

umeen gozamenerako
egunak i z a n d i r a
gehienbat. Izan ere,
abenduaren 3an hasi-
ta ekitaldi asko izan di-
ra herrian. Egun horre-
tan, EuskararenNazio-
arteko Egunean, Eus-
kararen Eguna ospatu
genueneta trikitilari eta
taloez gain, goizean jo-
koak eta arratsaldean
Kiki eta Koko pailazo-
en emanaldiaz goza-
tzeko aukera izan zu-
ten.
Egun hotza izan zen

oso, baina eguraldiari
aurre egin zi tzaion
ilunabarreanbatez ere,
Guraso Elkarteak es-
kainitako arratsalde-
koarekin. Goizean pi-

lota partidak jokatu zi-
ren herriko gaztetxoen
eskutik eta bertan bil-
du zen jendearentzako
pintxo beroak eta sal-
da egon zen eskura.
Egun honetaz apar-

te, azaroaren 21ean
Nafarroako Gobernu-
ak antolatzen duen
Udazkeneko Biraren
barne, Trikis navar tal-
deak bere saioa eskai-
ni zuen.

ZINEMA EUSKARAZ
Abenduaren 8rako,

bestalde, euskarazko
zinema antolatu zen
Perez sagutxoa2 filma-
rekin. Zinemaldi honen
aurretik umeek meri-
enda jaso zuten Pake
Toki Elkartean,Guraso
Elkarteak antolatua.
Arratsalde polita atera
zen, umeek asko go-
zatu baitzuten. Esan
beharra dago Euskara
Zerbitzuak urtero an-
tolatzen dituela gisa
honetako ekitaldiak.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Argazkiei begiratu besterik ez da egin behar ekitaldiak arraskastatsuak izan direla eta
neska-mutikoek ederki pasatu dutela konturatzeko.
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KULTURA

BERTSOLARITZA � XALTO SARIA GOIZUETAN

Jon Elizetxe
gartzaindarrak
irabazi du Xalto
Sariketa
Puntu erdiko
aldea atera dio
Aimar Karrika
auriztarrari

TTIPI-TTAPA
Azaroaren28anjoka-

tu zen bi urtetik behin
egiten den bertsolari
gazteentzako Xalto Sa-
riketa. Goizuetako uda-
letxeko Ganbaran, Na-
farroako14bertsolariari-
tu ziren, eta goizeko eta

arratsaldeko saioen on-
dotikJonElizetxegartza-
indarrak jantzi zuen txa-
pela. Goizuetako feria
egunean, giro ezin ho-
bean,eginzenaurtengo
Xalto.
Iaz izaera beretsua

duen Mariano Izeta sa-
riketaeskuratuondoren,
aurten Xalto irabazi du
Jon Elizetxek. Hala ere,
sailkapenaestu-estu jo-
anzen;Elizetxerengibe-
letik puntu erdira Aimar
Karrikaauriztarrasailka-

tu zen, eta haren puntu
erdira, Eneko Lazkoz
etxarriara gelditu zen.
Horiekin batera, Saioa
Alkaiza, Joseba Beltza
etaJosuSanjurjoizanzi-
ren finalean.
Aurtengo Xalto sari-

ketan honako bertsola-

riekhartuzutenparte:Ai-
mar Karrika (Auritz), Jo-
seba Beltza (Etxarri),
Alazne Untxalo (Ituren),
EgoitzGorosterrazu(Itu-
ren),EnekoLazkoz(Etxa-
rri), IkerGorosterrazu(Itu-
ren), IoarTainta(Lesaka),
Jon Elizetxe (Gartzain),

Oier Lakuntza (Iruña),
SaioaAlkaiza(Iruña), Iña-
ki Aleman (Irurita), Josu
Sanjurjo (Lesaka), Jose
LuisBarberiaZili (Leitza)
etaJosebaZabaleta (Lei-
tza). Azken bi hauek
estreinakoz aritu ziren
bertsotantaulagainean.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Xalto Sariketan parte hartu duten Nafarroako bertsolari gazteak, tartean, beheko lerroan,
ezkerretik hasita lehenbizikoa, Jon Elizetxe txapelduna.

KULTURA � EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA

Kalean da ehunka euskarazko
produktu bildu dituen
Katalogoaren ale berria
240.000 ale
inguru
banatuko dira
Euskal Herrian

TTIPI-TTAPA
Urteko garai honetan

seme-alabeiedo inguru-
koei euskarazko liburu,
musika edota bideoak
erosi eta oparitzeko au-
keraparegabeadelakon-
tuan hartuz, Euskarazko
Produktuen Katalogoa-
ren edizio berria osatu
dute hamabigarrenez
Euskal Herriko 135 udal
eta mankomunitatetako
Euskara Zerbitzuek.
Gurasoentzakoeta16

urte bitarteko haur eta

gazteentzako ehunka
erreferentzia bildu ditu
aurten ere. Merkatuan
dauden produktuen ar-
tean hautaketa egin da,
berritasuna, egokitasu-
na eta kalitatea kontuan
hartuta; eta zortzi atale-
tan sailkatu dira: filmak,
jostailuetajokoak,musi-
ka, komikiak, aldizkari-
ak, liburuak, gurasoen-
tzako materiala eta in-
formatika.Gainera, pro-
duktu bakoitzaren gutti
goitibeheitiko prezioa
ematen da, eta zenbait
ataletanadinarenarabe-
rakobanaketaegitenda.

WEBGUNEA
Aurtengoberrikuntza

sarekoada.Guztizberri-

tutaetorribaitawww.ka-
talogoa.org webgunea.
Papereanbildutakopro-
duktuez gain, merkatu-
anaurkidaitezkeenber-
tzeanitzageridira.Auke-
ra dago, gainera, pro-
duktu horien saltokieta-
ra iristeko, eta erosteko.
Urte osoan eguneratuta
izateko helburuarekin
sortu da, argitaletxeek
eurekaukeraizanenbai-
tuteproduktuberriaksar-
tu eta deskatalogatuak
kentzeko. Irakurleekbe-
reniruzkinaketakomen-
tarioak egiteko aukera
ere izanen dute.

240.000 ALE PAPEREAN
Paperezko edizioan,

240.000 ale inguru ba-

natuko dira Euskal Herri
osoan. Gure eskualde-
an ikastetxeen bitartez
eginendabanaketa, eta
Haur Hezkuntzatik hasi
etaDBHko4.mailabitar-

te dauden ikasle guziei
emanen zaie ale bat. Li-
burutegietanetaproduk-
tuaksaltzendituztenko-
mertzioetan ere paratu-
ko da katalogoa.

ARGAZKIA: KULTURKARI
Euskarazko Porduktuen Katalogoaren azala.
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Arraioz, Elbete,
Elizondo, Irurita
eta Oronoz-
Mugairira
ailegatu da

TTIPI-TTAPA
12 hilabeteko lanen

ondotik, Lesakatik Baz-
tanera bitarteko gasbi-
dekoobrakakitudituGas
Navarraenpresak.Hala,
Arraioz, Elbete, Elizon-
do, Irurita eta Oronoz-
Mugairiko 1.600 herri-
tarren eskura dago gas
naturala. Obra horietan
8,74milioi euro inbertitu
dira eta, zenbateko ho-
rretatik, NafarroakoGo-
bernuak 3,8 milioi euro
paratu ditu. Gasbideak
34,5 kilometro ditu eta
Bidasoaren ezkerralde-
tik egiten du bide osoa,
OharrizkoArtesiagaubi-
dean izan ezik, hor es-
kuinalderapasatzenbai-
ta.Baztandikkanpo,Do-
neztebe, Igantzi, Lega-
sa,Narbarte,Oieregieta
Sunbillara ailegatu da.
Hainzuzen,obrahau-

ekazaroaren27an inau-

guratuziren.MiguelSanz
Nafarroako Gobernuko
presidentea, Antoni Pe-
risGasNaturalekoNego-
zio Erregulatuen zuzen-
dari nagusia eta Virginia
Aleman alkatea, Elizon-
don izan ziren, inaugu-
razioekitaldian.Aipatuez
gain, ekitaldian izan zi-
ren, Jose Maria Roig
Berrikuntza,Enpresaeta
Enplegukontseilaria;Be-
goña Sanzberro Landa
Garapeneko eta Laura
AlbaHerriLanetakokon-
tseilariak; gasbidea
pasatzendenudalerrieta
kontzejuetako ordezka-
riak; Angel Boillos Gas
Navarra enpresako zu-
zendari nagusia, eta
enpresakozenbaitardu-
radun.

Literaturzaleen
bigarren hitzordua
Literatura irakurleen

taldetxoa osatu eta le-
hendabiziko saioaren
arrakastaikusitabigarre-
na antolatu da. Otsaila-
ren24an izanendaErra-
tzukoelkartean,etagon-
bidatua Iñigo Aranbarri
idazlea izanen da. Zulo

baturetanbereazkenla-
naren inguruan solaste-
raetorrikoda. 20:00etan
hasiko da ekitaldia.
Antolatzaileekintere-

sa duten guziei liburua
irakurtzeko gonbitea lu-

zatudiete,hartara,«min-
tzaldiaren egunean so-
lasaldi aberats eta par-
tehartzailea egiteko».
Liburuaren erosketa

kolektiboa egiteko, ero-
sinahidutenekizen-abi-

zenak eta harremaneta-
rako telefonoa edo hel-
bide elektronikoa honat
bidali beharko dituzte:
erratzu@gmail.com. Es-
kaeraegitekoazkenegu-
na,ortzirala,hilak18,da.

BAZTAN

AZPIEGITURAK � GAS NATURALA ETXEAN

Baztango 1.600
herritarrek eskura
dute gas naturala

UTZITAKO ARGAZKIA

Antzerkia ttikienen gozamenerako
Elizondoko Haur Eskolan, 0 eta 3 urte bitarteko neska-mutikoendako antzer-
kia izan zen azaroaren 26an. Zirika Zirkus antzerki taldeak Lara Larika ikuski-
zuna eskaini zuen, haurren gozamenerako, Udalak antolatutako ekitaldian.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Baztango eta inguruko herrietako udal ordezkariak inaugurazio egunean, Miguel Sanz
presidentearekin eta Nafarroako Gobernuko bertze kontseilariekin.
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BAZTAN

AAMK ANTOLATUTA � EKITALDIAK EGUBERRIETAN

Eguberriei begira
hainbat ekitaldi
antolatu ditu AAMk
Larunbatean,
errepresaliatuen
aldeko futbito
txapelketa
eginen da

TTIPI-TTAPA
Ekitaldi ugari antola-

tu ditu Baztango AAM
AmnistiarenAldekoMu-
gimenduak Eguberriei
begira. Larunbat hone-
tan, erraterako, aben-
duak 19, errepresalia-
tuen aldeko lehenbizi-
ko futbito txapelketa jo-
katukodaErratzun.On-
dotikafariaetakontzer-
tuak izanen dira.
Abenduaren 22an,

23an eta 24an, bertzal-
de, Elkartasun denda
egonen da Erratzuko
Zubi-punta, Elizondo-
ko Intza eta Arizkungo
Dolaetxea ostatuetan.
Abenduaren 30ean

irratsaioaeginendaXo-
rroxin Irratian, eta urte-
ko azken egunean, be-
rriz, presoen aldeko el-
karretaratzeaeginenda
Elizondoko plazan.
20:00etan izanen da.
Urtarrilaren2an,eus-

kalpresoenaldeBIlbon
eginen den manifesta-
ziora joateko deia ere
egin du AAMk.

PATXI URRUTIA ASKE
Patxi Urrutia amaiur-

tarra libre dago azaroa-
ren21azgeroztik,30.000
euroko bermea ordain-
duta. Joan den urteko
otsailaren 4an atxilotu
zuen Espainiako Polizi-
akIruñean,BaltasarGar-
zon Auzitegi Nazionale-
ko epailearen aginduz.

Batasuna legez kanpo-
ratutako alderdi politi-
koarenizenanaritzea,eta
beraz,«delituaerrepika-
tzea« eta «erakunde te-
rroristako kide» izatea
egotzizion.Toledonegon
da preso amaiurtarra,
Ocaña 1 espetxean.
Lehenago ere egon

zen kartzelan, 2007an
Segurako operazioan
atxilotubaitzuten.24.000
euroko bermea ordain-
duta aske gelditu zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

100 urte bete ditu Juana Irigoien erratzuarrak
Mendea bete duen bertze baztandar bat ere badugu: Juana Irigoien, hain zu-
zen. Azaroaren 24an 100 urte bete zituen. 1909an Erratzuko Bullunba baserri-
an sortua, bederatzi senideren artean zaharrena da, baina bera bakarrik bizi da
gaur egun. Juan Alzuiet urdazubiarrarekin ezkondu zen, eta hiru seme-alaba,
bederatzi biloba eta 14 birbiloba ditu. Azken hiru urteotan San Francisco Joa-
kin Iriarte zahar-etxean dago. Eta han izan ziren bere senitartekoak, Santi Al-
dako, Isabel Bidart, Martin Garde eta Lander Santamaria udal ordezkariak, Ka-
ritateko ahizpak eta zahar-etxeko langileak Juana zoriontzeko. Aldakok zapia
emanUdalaren izenean,etazahar-etxearen izenean InmaculadaUrtasunkudea-
tzaileak oroigarria eta Teresa Etxeberriak Ahizpak lore-sorta eman zizkioten.

Komun eta dutxa
publikoak eginen dira
Arraiozen
TTIPI-TTAPA
2010ean komun eta dutxa publikoak eraikiko
dira Arraiozen. Izan ere, herrian ez da horrelako
azpiegiturarik. Komunak eta dutxak Arraiozko
gainekoauzoaneraikikodira, frontoia, plazaeta
haurren jolastokia dauden gunean, hain zuzen
ere. Haurrak eta gurasoak inguru horretan el-
kartu ohi dira eta kirola egiteko bertara joaten
da jendea. Herriko Laxoako taldeek ere hor
entrenatzenduteetaudaberri-udaaldeanBaztan-
Errekako Laxoa txapelketako partidak jokatzen
dira.Asmoaaitzineraateratzekobeharrezkoden
dirua biltzekoNafarroakoKutxarenZuk aukera-
tu,zukerabakiekimenarenbaitanproiektuaaur-
keztu da; 18.691 zenbakia du. Abenduaren 31
bitarteko epea dago proiektua bozkatzeko.

Euskal Herriko Mus Txapelketako saioa
Arraiozen
Larunbat honetan, abenduak 19, 21:30ean
Arraiozko Arizti elkartean Euskal Herriko Mus
Txapelketaren kanporaketa jokatuko da. Izena
elkartean paratua dagoen zerrendan edo egun
berean eman daiteke, saioa hasi aitzinean. Bi-
kote bakoitzak 20 euro ordaindu beharko ditu
eta lehendabiziko lau bikoteendako sariak iza-
nen dira, eta gainera, Iruñeko saioan aritzeko
txartela eskuratuko dute.

Eguberriak Iruritan
Egitaraua ikusita, as-

pertugabepasakodituzte
IruritanEguberriak. Igan-
de honetan, bertso-an-
tzerkia izanen daGizarte
Bilgunean 17:00etan; hi-
laren 25ean eta urtarrila-
ren 1ean herriko artisau-
enmargoetaeskulanera-
kusketa; 27an Elizondo-

ko Errekreo Bandaren
kontzertua18:00etanEli-
zan; 28an, Fimo tailerrak
16:00etan Gizarte Bilgu-
nean. Urtarrilaren 2an
Baztango Koru Ttikiren
saioa, 17:00etan Gizarte
Bilguneanetaurtarrilaren
8an, toki berean, 20:00-
etan, Iran. Topikoen aur-
kako bidaia hitzaldia.



48 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 508 zbk.

2009.12.17

BAZTAN

HEZKUNTZA � IRURITAKO ESKOLA

Eztabaidan dauden premiazko proiektuen
artean laugarrena da Iruritako eskola
Dirurik lortuko
ez balitz 2011ko
aurrekontuetan
sartuko
litzateke

TTIPI-TTAPA
Iruritako eskola be-

rria eraiki arte borrokan
segituko zutela iragarri
zuten, eta horrela egi-
ten ari dira. Azaroaren
26an Nafarroako Go-
bernukoHezkuntzaSa-
ilekoarduradunekinbil-
du ziren Iruritako Gura-
soElkartekokideak, hi-
ru irakasle eta eskola-
ko zuzendaria, Virginia
AlemanalkateaetaMar-
tin Garde hezkuntza
zinegotzia.
Guraso Elkarteak

ohar bidez jakinarazi
duenez, «eskola eraiki-
koden lureremuauztea
onartuzenplenoko ida-
tziazenNafarroakoGo-
bernuak etorkizuneko
eskolarenproiektuaegi-
teko behar zuen trami-
te bakarra». EtaUdalak
idatzi hori eman omen
zien Gobernuko or-

dezkariei. Hauek, bai-
na, krisiaren eraginez
aurrekontua murriztu
dela eta Iruritako esko-
larena 2010eko aurre-
kontutik kanpo gelditu
dela adierazi zieten.

ERANTZUNAREN
ESPEROAN
Lerrohauekidaztera-

koan,aurrekontutikkan-
po gelditu diren proiek-
tuak aztertzen ari ziren
NafarroakoParlamentu-
an.EtaGurasoElkartea-
ren hitzetan, «Hezkun-

tza Departamentuak
arras urgenteak diren
hainbat proiektu dirula-
guntzarik gabe ez gel-
ditzekozuzenketakpro-

posatu ditu». Baina Iru-
ritako eskolarena ez da-
golehenbizikoenartean:
«gureaitzinetikhiruproi-
ektudaudelaerrandigu-
te:Orkoiengoeskola,No-
iangoa eta Garesekoa.
Euren egoerak ez omen
du soluziorik». Zerren-
dan laugarrena da, be-
raz, Iruritakoa.
Berrihau idazterako-

an,ezzenaditzeraema-
na ea laguntzarik iza-
nen den ala ez. «Dirua
lortuko balitz, aurre-
proiektua egina dago

eta berehala eginen lu-
kete proiektua», diote
Guraso Elkartetik. Bide
honetan, 2011eko has-
mentarako eskola erai-
kia izanen litzateke. Ai-
tzitik,dirurikgabe,«proi-
ektua urtebete gibe-
leratuko litzateke. Gure
eskola 2011ko aurre-
kontuetansartuko litza-
teke, eta beraz, proiek-
tua 2011ko ilbeltzean
eginen litzateke,etaes-
kola 2012rako».

Egoera ikusita, euren
«kezka» adierazten se-
gitzeko asmoa dutela
adieraziduteGurasoEl-
kartekoek.Hala,azaroa-
ren 27an, bi orduko gel-
dialdia eta kontzentra-
zioaeginzuten.Egunbe-
rean, Miguel Sanz Na-
farroakoGobernukopre-
sidentea eta Begoña
Sanzberro, Laura Alba
eta Amelia Salanueva
kontseilariak Dantxa-
rinearaetaElizondorajo-
an ziren, eta Iruritatik
pasatzen ari zirela, pro-
testa bide erdira atera
zuten ikasle, irakasleeta
gurasoek, trafikoaozto-
patuz.

URTEBETE GIBELERATUA

Iruritako eskola berria
egiteko proiektua
aurten dirurik gabe
geldituko balitz,
proiektua urtebete
gibeleratuko litzate-
kela adierazi du
Guraso Elkarteak.

ARGAZKIA: IDOIA ESKUDERO
Sanz presidentea eta kontseilariak Iruritatik pasatzen ari zirela aprobetxatuz, protesta
bide erdira eraman zuten gurasoek, ikasleek eta irakasleek.
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LEKAROZEN HOTELA, GOLF-ZELAIA ETA ETXEBIZITZAK ERAIKITZEKO PROIEKTUA � EZTABAIDA BIZI-BIZI

Aroztegia proiektuaren kontrakoek
taldea aurkeztuko dute ortzegunean
Proiektuaren
inguruan
iruzurra salatu
du Ezker
Abertzaleak

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Aroztegia

Jauregian eta inguruan
eginnahideninbertsioa-
renkontrakohainbathe-
rritarrek formalki antola-
tuko direla iragarri dute.
Horreladiotehedabidee-
tarabidali dutenoharre-
an. Aroztegiko gaiaren
gainean «kezkatuta»
dauden baztandar ba-
tzuk dira eta taldea or-
tzegun honetan, aben-
duak17,aurkeztukodu-
te. Egun horretan «bere
buruajendeaitzineratpu-
blikoki agertuko du egi-
tasmoarenbalorazioxe-
heagoa egiteko eta ale-
gazioen edukiak ezagu-
tarazteko».
Baina bertzalde,

egitasmoko 252 etxebi-
zitzako urbanizazioaren
inguruko«isiltasunakbi-
ziki harritu» dituela ere
salatu dute aipatu oha-
rrean, eta egitasmoaren
sustatzaileei buruz ere
gauzabatargitunahiizan
dute:«PalaciodeArozte-
giaren izena BALTEA
promociones inmobilia-
riasek 2009an hartu du-
en izenada.Hala, Inmo-
biliaria Caixa-Galiciak

BALTEAn%50koparte-
hartzeaduelaaipatube-
harra dago, eta bertze
erdianhainbatpartikula-
rrek parte hartzen dute-
la. Horregatik, egiazko
jabeennortasunaisiltzea
aski salagarriada,batez
ere, egitasmoaren bul-
katzaileakbertakoakdi-
rela saldu nahi baitute».
Urriaren 4an Lekarozko

Batzarreanegindakohe-
rri-galdeketari ere aipa-
menaegindiotebaztan-
darhauek:«%48kopar-
te-hartzemailarekin,he-
rritarren %67 lurren bir-
kalifikazioaren aurka
agertu zen». Galdeketa
hauUdalPlanarenalda-
ketapuntualahasieraba-
teanonartuzela jakineta
gero egin zen.

EZKER ABERTZALEA:
‘IRUZURRA DA NAGUSI’
Aroztegiko lurretan

eginnahidenproiektua-
ri buruz, «iruzurra dela
nagusi» adierazi du
Baztango Ezker Aber-
tzaleak ohar bidez.
«Azken 20 urte hauetan
zenbait jardunaldi, bile-
ra, planteamendu egin
dira Baztanen, sozio-
ekonomia arloan, proi-
ektu, garapen eta ber-
tze asmoei buruz haus-
nartzeko, baina sekula
ez da Aroztegia bezala-
korik aipatu». Udalari
«altxapeka»lurrenbirka-
lifikazioaonartuetaurba-
nizagarribihurtuizanale-
poratu dio.
Ezker Abertzaleak

«argi»duAroztegikoproi-

ektuak ez diola Baztan-
go beharrei erantzuten:
«ezdabaztandarrenes-
karia, baizik eta kanpo-
ko interesak dira, nahiz
etatarteanbaztandarren
bat edo bertze egon».
Lekaroztarrak lurrenbir-
kalifikazioari eta proiek-
tuari ezetz erran zietela
eta Udalari aurkeztuta-
koalegazioakeregogo-
ratu ditu Ezker Abertza-
leak idatzian. Udal Go-
bernuak parte hartzeko
aukerarikezeman izana
eresalatudu:«martxoa-
ren26anEzkerAbertza-
leko hautetsiek permu-
tabaten informazioaes-
katuzuten,bainaukatua
izan da. Zergatik jarrera
izkutatzailea eta bazter-
tzailea?»

Ezker Abertzalearen
irudiko,proiektuaeginez
gero, «erabat baldintza-
tuko du Lekarozko bizi-
modua, eta neurri bate-
anBaztangoaerebai.Bi-
zimoduaaldatueta izae-
ra poliki-poliki galduko
da, kanpokoenzerbitzu-
raegonetanahietaraego-
kitu beharko baitugu».
Horren aitzinean, ezta-
baida eta hausnarketa
«sakona» eskatu ditu
Ezker Abertzaleak: «No-
lakoBaztannahidugu?».
Gaineratuduenez,ins-

tituzioetatik kanpo utzi
arren,«baztandarrenna-
hia babesteko eskuz es-
ku lanean» ariko dira.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Aroztegia Jauregian eta honen inguruko lurretan egin nahi da inbertsioa.

«Aroztegiko proiektua
ez da baztandarren
eskaria, baizik eta
kanpoko interesak
dira, nahiz eta tarte-
an baztandarren bat
edo bertze egon»

Baztango
EZKER ABERTZALEA

«Egiazko jabeen
nortasuna isiltzea
aski salagarria da,
batez ere, egitasmo-
aren bulkatzaileak
bertakoak direla
saldu nahi baitute»

Proiektuaren kontrako
BAZTANDARRAK
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3,3 milioi inguru
gosta da lanak
egitea

TTIPI-TTAPA
2007kourriaren19an

onartu zuen Nafarroa-
ko Gobernuak Dantxa-
rineakozeharbideamol-
datzekohitzarmena.La-
nak,berriz,apirileanha-
si zituzten. Eta zazpi hi-
labetetako lanenondo-
tik, akitu dira Dantxa-
rineakozeharbideko la-
nak. 3.279.486 euro
kostadira lanaketa ho-
rietatik 2.537.716 euro
NafarroakoGobernuak
bideratu ditu.
Zeharbide berriko

inaugurazioofizialaaza-
roaren27aneginzeneta
horren harira, Miguel
Sanz Nafarroako Go-
bernukopresidenteaeta
Laura Alba Herrilan,
Garraio eta Komunika-
zio kontseilaria, Bego-
ñaSanzberroLandaGa-
rapen eta Ingurumen

kontseilaria eta Amelia
Salanueva Toki Admi-
nistrazio departamen-
tuko kontseilaria herri-
an izan ziren, Santiago
Villaresalkatearekineta
BartolomeAgerreFran-
tziakoPirinioAtlantikoe-
takoErrepidetakodipu-
tatuarekin batera.
Aitzineko aleetan ai-

patu bezala, Azysa
enpresak egin ditu la-
nak. Seibiribilguneerai-
kidiraguztira,etaoinez-
koentzakoespaloiakere
egin dira. Horrez gain,
errepide bazterretan
aparkatzea debekatu
dute.Aduanaaldetikpa-
satzea saihesteko, by
pass delakoa eraiki da.

TRAFIKO HAUNDIA
Trafiko haundiko to-

kiadaDantxarinea.Na-
farroakoGobernutik ja-
kinarazi dutenez, bataz
bertze9.772 ibilgailupa-
satzendiraegunean,eta
horietatik%1,9astunak
dira.

URDAZUBI

HIRIGINTZA � DANTXARINEAKO ZEHARBIDEA

Dantxarineako
zeharbideko lanak
inauguratu ditu
Sanz presidenteak

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Udaleko, Nafarroako Gobernuko eta Pirinio Atlantikoetako ordezkariak zinta mozten.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Arrakasta haundiko Kantu Zaharren Eguna
Kantugiro ederreanpasatu zutenLugarana jatetxeanbildu ziren320 lagunekKan-
tu Zaharren Eguna. Angel Mariezkurrena eratsundarraren ekimenez, seigarren al-
diz egin zen, eta ohi bezala, eskualdetik nahiz kanpotik hurbildu zen jendea. Ahots
ezagunen artean, Patxi Sainzen saioa arrakastatsua izan zen, etaMahai inguruko
kantuakdiskoaren egileek ere abestu zuten, Kiko etaKarmeleGartxitorena eta Je-
susUrrutia ondoan zituztela. Antolatzaileek omenaldia eskaini nahi izan ziotenMi-
kel Laboari. Hala, kantari zenaren arreba Karmele eta Begoñari eta iloba Karme-
leri lore-sortak eman zizkieten, eta hauek Laboaren idatzi bat gogoratu zuten.
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Bide berria
egiteak 167.400
euroko gastua
eragin du

TTIPI-TTAPA
Irailean hasi ziren

depuradorara gateko
bide berria egiten, eta
gaur egun ia finitutada-
goela erraten ahal du-
gu. Bide berri hau egi-
teko arrazoina, hilabe-
tean bitan errebisioa
eta garbitasuna egite-
ra etortzen diren langi-
leen kamioia ezin zela
sartu izan da, orain ar-
te ibili diren Oieregia-
ko tartekatik ez zenpa-
satzen, alegia.

Hori dela eta, Nafa-
rroako Toki Azpiegitu-
rakNILSA enpresa pu-
blikoakberakberegain
hartu zuen bide berri
hau i rek i t zea . Lan
hauek 167.444,34 eu-
roko gastua izan dute.

ZUGARRAMURDI

UDALA � AZPIEGITURAK

Depuradorara
doan bide
berriko lanak
akitu dira

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

‘Momentu ridikuluen’ kontura irriz
Hazilaren 21ean Udazkeneko Birako ikuskizun bat Zugarramurdira ailegatu
zitzaigun: En la lona taldearen eskutik, Momentu ridiccoli antzerkia ikusteko
aukera izan genuen. Hainbat «momentu ridikulo» ikusten irriz eta gustura aritu
ziren gure haurrak.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Saio berri bat grabatu dute
herrian
Urtarrilan ematen hasiko diren progra-
maberri baten kapitulu bat grabatu zen
gan den azaroaren 29an Zugarra-
murdin.Programahonetanturismoaeta
gastronomiauztartzendiraeta izenaUn
pais para comerselo du. Aurkezle lane-
tan bi aktore famatuari dira: JuanEtxa-
nobe eta Imanol Arias. Zugarramurdi-
koa finituondotikBertizeraabiatuziren.
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SENPERE

KULTURA � ESKUAL KULTURA SUSTATZEN

Kantu xaharren
bilduma berria
plazaratu du
Oxtikenekoak
elkarteak
Bi diska
kaleratu ditu,
36 eta 25
kanturekin

Franck DOLOSOR
BadiraurteakOxtike-

nekoak elkartea lanean
dabilela eskuara eta es-
kual kultura sustatzeko
gure herrian. Butrun au-
zoan den Oxtikenea
etxea erosi eta xahar-
berritu eta, kultura sail
aberatsa egin du bata-
sunhunek,bertzeakber-
tze,mintzaldiak, ihaute-
riak, oturuntzak eta su-
ak Jondoni Joaneren
besta kari. Kantu xaha-
rrenbazkariakereapaila-
tudituzteetaegungoxo
horietan grabatu diren
doinuak disketan bildu
dituzte.
Duela guti, azken bi

diskakplazaratudituzte.
Batean36kantudaude,

eta bertzean 25. Obra
horiek guziak azken ha-
mar urteetan ospatu di-
ren kantu xaharren
bazkarietan bilduak eta
grabatuak dituzte. Balio
haundiko kantak dira,
batzuekgaltzekoarriskua
baitzuten eta bertze ba-
tzuk kopla bakarrekoak
direlakotz. Kantu hauek
taldeka edo bakarka
emanak dira diska hor-
tan, funtsean bazkarie-
tan gertatzen den beza-
la. Senpereko ahozko
ondarearenpartebatbil-
tzen eta agertzen duten
diskahauekLekuonaeta
Elkar saltegietan eros
daitezke.

Senpertarren lanak
Durangoko azokan
Berriki ospatu den

Durangoko euskal libu-
ruetadiskenazokahaun-
diansenpertarrenlanan-
danasaldudaaurten.Li-
buruberrienaOtsogose-
tuada,AmaiaHennebu-
tte ibarrundarrak idatzi
duena haurrentzat.
Amaiaandereñoadaeta
izigarri gustatzen zaio
idaztea eta margotzea
etxekottikienentzat.Pan-
so etaLodikroko apaila-
tu zituen duela zonbait
urte eta orain abentura
berriakasmatudituOtso
gosetua liburuan.

BARBIER-EN BIOGRAFIA
Berealdetik,HenriDu-

hauk Jean Barbier erre-
torrarenbiografiaaurkez-
tuduBidegileaksailean.
Senpereko eta garazta-
rrarenargazkizbeteaden
liburuxkan, Duhauk era-
kusteratematenduBar-

bier euskal idazle haun-
dienetarik bat dela eta
EuskalHerriaitsutukimai-
te zuela. Barbier-ek egin
idazlanenzerrendaosoa
agertzen dabai etaGer-
laHaundiadenboranizan
zuen jarreraere.Duhauk
gogoratzen du erretora
etxez etxe ibiltzen zela,
PaxkalLahetJuzanordu-
ko auzapezarekin hilen
berriematera.Duhauren
liburuan ikastenahal da,
konparazione, 1914an,
2.500 herritar bazirela
Senperen eta orotarat
400gizonganzirelager-
larat. 72 senpertar suan
hil ziren, zazpi etxetanbi
hil izan ziren eta batean

hiru! Bertzalde, 200 kol-
patuak izan ziren. Libu-
ruxka zinez baliosa Bar-
bier-enlanaikastekobe-
gi kolpe batez. Eta Du-
hau ez da geldirik ego-
ten, ondoko egunetan
Dominique Dufau Sen-
pereko auzapez eta no-
tarioeuskaltzalearenbio-
grafiaargitaratukobaitu.
Zaldubi kanlojeraren la-
nekin ere burubelarri ari
da eta laster sail hunta-
kolaugarrenliburukiapla-
zaratuko du.

‘SENPERETIK SENPERERA’
ETA OLERKIAK
Azokako erakusma-

haien artean Senperetik
Senpererat 18 herrita-
rren oroitzapen bilduma
eta Auxtin Zamoraren
olerkiakereikuszitezke-
en.Sekulaezbezala,he-
rritarren lanek toki zaba-
la izanduteEuskalHerri-
ko kulturaren hitzordu
haundienean.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Ahozko literaturaren biltzarretan, jende multzo ederra biltzen da. Gisa huntako azken
besta 2008ko buruilean ospatu zen Amotzeko Larraldean.

ESKUAL KANTUAK

Azken hamar urteota-
tako kantu xaharren
bazkarietan bildutako
kantuekin osatuak
dira bi diska hauek.

HENRI DUHAUREN LANA

Jean Barbier erreto-
rraren biografia idatzi
du Henri Duhauk, eta
herriko hainbat kontu
ageri dira liburuan.
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SARA

DIRU BILKETA � URRITASUNA DUTENENTZAT

2.600 euro
bildu dituzte
Telethonarentzat
70 lagun upatu
dira Larrunera
eta iaz baino
200 euro
gehiago bildu

Xan HARRIAGUE
Krisiak krisi, iaz bai-

no 200 bat euro gehia-
gobildudituzteurritasu-
nak dituzten pertsonen
laguntzekoetahaieneri-
tasuna ikertzen segitze-
ko.Herrikohirueskolek,
Urtxintxa eskubaloi tal-
deak, Zazpiak bat dan-
tza taldeak eta Turismo
Bulegoak antolatu zi-
tuzten ekitaldiei esker
2.600eurobildudituzte.
70batlagunupatudi-

ra Larrunera trenarekin.
Aroa lagun zutela bista
ikaragarria izan zuten.

Pastisen salmentak ere
ederki funtzionatuzuen,
horri esker 300 bat euro
bildubaitzituzten.Jada-
nik hitz hartu dute heldu
denurteanbiekitaldiho-
riek eginen dituztela.
Dantza ikastaroek arra-
kasta guttiago izan du-
te, eta heldu den urtean
saltsa ikastaroa eskain-
tzea pentsatzen ari dira.

Olentzero
Urte guziz bezala,

etxez etxe pasatu baino
lehen, Olentzerok bisita
bateginendiehiruesko-
letakohaurrei,hauekba-
kantzetarajoanbainole-
hen. Ostiral arratsalde-
an ikastolara joanen da
lehenik eta hango hau-
rrak lagun izan dituela
plazaraino jautsiko, be-
re asto eta guzti. 18:00

aldeanhaurrekongi-eto-
rria eginen diote plazan,
klaseanprestatudituzten
Eguberrietako kantuak
eskainiz. Segur aski
ikazkinak ez ditu ikatza-

rekineskertukobaiziketa
goxoki andanarekin.
ArratsaldeafinitzekoSa-
rakoKantariekbazterrak
alaituko dituzte aperitifa
denboran.

Eguberritako
marrazki lehiaketa
Aurten ere Turismo

Bulegoakmarrazki lehia-
ketaantolatuduEgube-
rrienkarietara.11urtear-
teko haurrei zuzendua
da, eta lanak heldu den
ortziralabainolehenitzu-
li behar dira. Ttikienek
Eguberrietakoizaiairudi-

katu beharko dute, eta
handienekOlentzeroedo
Aita Noel nola ibiltzen
den. Emaitzak urtarrila-
ren13anemanendituzte.

Eguberriko afaria
Urtxintxa eskubaloi

taldeak Eguberrietako
afaria antolatu du heldu
denlarunbaterako.Haur
eta helduentzako menu
bereziakprestatudituzte
10 eta 20 eurotan. Izena
emannahidutenektalde-
ko jokalari edo ardura-
dunbatekinharremane-
tan jarri beharko dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Therese Gijarro eta Jean Michel Garat Telethoneko antolatzaile nagusietariko bi, Larrungo
mazeletan.

DATUA

18:00
OLENTZERO

etorriko da bisitan
herrira. Plazan eginen
diete neska-mutikoek

ongi-etorria.
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Xabi Armendariz Aizkorbe, Sunbilla-
koa, azaroaren 30ean.
Ariane Otermin Osinalde, Leitzakoa,
abenduaren 1ean.
Mattin Oiaregi Sagaseta, Narbarte-
koa, abenduaren 2an.
Loane Moreau, Sarakoa, azaroaren
14an.
Bixente Lamothe, Sarakoa, azaroa-
ren 21ean.
Kaiet Alduntzin Mariluz, Sarakoa,
abenduaren 4an.
Elaia NarbarteMakazaga, Goizueta-
koa, azaroaren 14an.
Irati Apezetxea Antza, Goizuetakoa,
abenduaren 3an.
Gabriel Ctitor, Lesakakoa, azaroaren
17an.
Irati Ubiria Garmendia, Lesakakoa,
abenduaren 3an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

HERIOTZAK
Sor Maria Consuelo Tirapu Araia, Eli-
zondon, azaroaren 24an, 95 urte.
Francisca Ezkurra Baleztena, Ituren-
goa, azaroaren 24an, 96 urte.
Joakin Mari Meoki Etxeberria, Elizon-
dokoa, azaroaren 25ean, 63 urte.
Maialen Irigoien Etxabide, Lesakakoa,
azaroaren 25ean, 95 urte.
Anastasia Ibarrola Telletxea, Beintza-
Labaiengoa, azaroaren 26an, 97 urte.
PedroPegneguiJuanikotena,Orabide-
koa, azaroaren 27an, 80 urte.
FranciscoUgaldeInda,Arizkungoa,aza-
roaren 27an, 74 urte.
GregorioAramendiaLarrea, Leitzakoa.
DoroteoLegiaGorria, Berakoa, azaroa-
ren 27an, 92 urte.
Mª Josefa Oskoz Almandoz, Arantza-
koa, azaroaren 27an, 93 urte.
LeonArburua Iriogien, Etxalarkoa, aza-
roaren 29an, 70 urte.
Miguel Angel Telletxea Iriarte, Arraioz-
koa, abenduaren 1ean, 46 urte.
Francisca Erasun Elizalde, Saldiaskoa,
abenduaren 1ean, 91 urte.
Juan Ramon Kaizan de Luis, Zugarra-
murdin, abenduaren 3an, 61 urte.
Mª Nieves Gerra Urtxegi, Igantzikoa,
abenduaren 3an, 88 urte.
Lucia Arrijuria Jaramillo, Elizondokoa,
abenduaren 4an, 91 urte.
Jose Martin Matxinena Gorosterrazu,
Urrozkoa, abenduaren 4an, 92 urte.
LuciaBarasoainMendiberri, Iruritakoa,
abenduaren 7an, 90 urte.
MaritxuMurgaGurrea,Arizkunen,aben-
duaren 5ean, 81 urte.
Teodora Lasaga Irazabal, Zalain-Zoko-
koa, abenduaren 8an, 95 urte.
Fernando Sarratea Arrupea, Donezte-
bekoa, abenduaren 9an, 85 urte.
LucianoSarrateaGamio,Lesakan,aben-
duaren 10ean, 73 urte.
AmelieZubieta,Sarakoa,azaroaren28an.
EricCaruso,Sarakoa,abenduaren1ean.

EZKONTZAK
Herve Cahen eta Therese Larralde,
azaroaren 7an Saran.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-
lefonora deitu beharko du.

SORTZEAK

.

Leontxo
ARBURUA IRIGOIEN
Etxalarren, 2009ko azaroaren 29an

Ameriketan artzain hasi ta
hemen kamioi gidari

bidai bakoitzan ekartzen zenun
denentzat hainbat opari.
Orain zerura igo zera ta

eskatuz Jainkoari
berak gu zaindu bezal-bezala

zaindu ezazu berari
Leontxo maiteari.

ZURE SENIDEAK
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KIROLA

Alde haundirik
gabe, Beti
Gazte bigarren
izan da

TTIPI-TTAPA | ELIZONDO
Nafarroako Goma

Gaineko 8x8 Sokatira
Txapelketako lehenbi-
z iko postu guzt iak
Amaiurrera joan dira,
bai gizonezkoetan eta
bai emakumezkoetan
ere. Gizonezkoak 640
eta 600 kiloko katego-
riatan ibili dira lehian
eta emakumezkoak,
berriz, 500 kiloko mai-
lan. Eta Amaiurko tal-
deen nagusitasuna
agerikoa izan da.
Gizonezkoetan, hi-

ru talde aritu dira 640
kilokoan: Amaiur, Be-
rriozar etaTxantrea.Eta
txapelketan jokatu di-
ren hiru jardunaldiak

irabazi zituztenamaiur-
tarrek. Saio guztiak ira-
bazita 9 puntu batu zi-
tuen talde txapeldunak.
BigarrenpostuaBerrio-
zarrentzat izan zen, 6
punturekin, eta hiruga-
rrena Txantrearentzat,
3 punturekin.
600kiloko txapelke-

tan, berriz, Amaiur eta
Berriozar aritu dira au-
rrez-aurre eta hiru jar-
dunalditatik bi irabazi
zituen Amaiurrek. Aza-
roaren 28an Elizondon
jokatu zenazkensaioa,
etaorduanbainoezzen
izan Berriozar garaile.
Guztira, 5 puntu lortu
zituenAmaiurrek, eta 4
Amaiurrek.

EMAKUMEZKOETAN
LEHIA ESTUA
Emakumeen arteko

lehiaestuagoa izanzen,
batez ere, Beti-Gazte,
Amaiur eta Sakanaren

artean. Lau talde aritu
dira lehian: Lesakako
Beti-Gazte,Amaiur,Sa-
kana eta Berriozar.
Azaroaren 14an Ar-

bizun jokatutako lehen
saioanBeti-Gazte izan
zen nagusi; Amaiur eta
Sakanak berdinduta
akitu zuten eta Berrio-
zar gelditu zen lauga-
rren. Azaroaren 21ean
Lesakan jokatu zen jar-
duna ld i an , o rdea ,
Amaiurrek irabazi zu-
en, eta Beti-Gazte eta
Sakanaren artean ber-
dinketa izan zen. Be-
rriozar azkena gelditu
zen. Eta azaroaren
28ko azken saioan,
Amaiur izan zen ira-
bazle; Beti-Gazte bi-
garren, Sakana hiru-
garren eta Berriozar
laugarren. Beraz, saio
guztietako puntuazio-
ak kontuan hartuz,
Amaiurrek 10 lortu zi-

tuen, 9,5 Beti Gaztek,
7 Sakanak eta 3 Be-
rriozarrek.

Italiara begira
2010eko otsailean

Italian jokatuko den
MundukoSokatiraTxa-
pelketari begira daude
oraineskualdekosoka-
tira taldeak. Aitzinera-
tu dezakeguna da,
Amaiurko taldeak eta
Lesakako Beti-Gazte
Italiara joanen direla
parte hartzera. Eguna
hurbildu ahala emanen
dugu horren berri.

SOKATIRA � NAFARROAKO GOMA GAINEKO ZORTZIKO TXAPELKETAK

Amaiurko gizon eta emakumeak
jaun eta jabe sokatiran

ARGAZKIA: LEGARRA
Amaiurko sokatira taldekoak Elizondon, txapela irabazi ondotik.

TXINGAK

Eskualdeko
lau emakume
txingekin
lehian
TTIPI-TTAPA | GOIZUETA
Emakumezkoen Eus-
kalHerrikoTxinga-Era-
mateTxapelketajoka-
tu zenGoizuetanaza-
roaren 22an eta lehi-
anarituzirenseikirola-
ritatik laueskualdeko-
ak izan ziren: Esther
Iriarte narbartearra,
MariaDoAmparaSou-
sa Xanta eta Estitxu
Almandoz lesakarrak
etaNereaSorondobe-
ratarra. Bertze biak
arabarrak izan ziren.
25na kiloko txingak
erabili zituzten28me-
troko plazan, eta Es-
ther Iriartek marka
hautsi eta berriz jantzi
zuen txapela. 1.176
metro egin zituen (44
plaza). Xanta gelditu
zenbigarren,765me-
tro egin ondotik (27
plaza eta 4,35metro);
Olga Artiñano hiruga-
rren 618,18 metro
eginda (22 plaza eta
0,70metro);EstitxuAl-
mandozlaugarren476
metroeginondotik(17
plaza); Nerea Soron-
do hirugarren 353,70
metro eginda (12 pla-
za, erdia eta 3,70me-
tro) eta Olga Guleva
seigarren.353,70me-
troeginzituen (12pla-
za, erdia eta 2,80me-
tro). Joan den urtean
ere, Iriarte eta Xantak
lortu zituzten lehenbi-
ziko bi postuak. 840
metro (30 plaza) egin
zituen Iriartek,eta700
metro (25 plaza) le-
sakarrak.Almandozek,
bere aldetik, aise on-
du zuen iazko marka
(338,70metro,12pla-
za eta 2,70metro) eta
Sorondo ez zen aritu
2008an.

MUNDUKO TXAPELKETA

Otsailean Italian joka-
tuko den Munduko
Sokatira Txapelketan
parte hartuko dute
Amaiurrek eta Beti
Gaztek.
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G. PIKABEA | NARBARTE
«Eskuetan indarra,

burugogorra izatea eta
kirol hau –txingak– gus-
tatzea». Ezaugarri ho-
riexek behar omen ditu
txingalari on batek, eta
Esther Iriarte narbartea-
rrak hiruak ditu. Euskal
HerrikoTxinga-Eramate
Txapelketairabaziberria
du eta «arrunt kontent»
dagoelaaitortudigu.Aur-
ten gainera, bigarren al-
diz izandaEuskalHerri-
ko txapeldun, eta iraba-
zi bakarrik ez, marka
guztiak ere ondubaititu.
Azaroaren 21ean Goi-
zuetan jokatu zen txa-
pelketa, eta bere aurrei-
kuspenakeregaindituzi-
tuen Narbarteko gazte-
ak:25nakilokotxingekin
44 plaza egin zituen,
1.176metro.Gainera,al-
denabarmenaaterazion
bigarrensailkatuari.Eus-
kal Herriko bi garaipen
izateazgain,Nafarroako
lau ere baditu bere kirol
ibilbidean.
Badaki kirol gogorra

dela, baina gustuko to-
kian maldarik ez: »Mo-
mentua sufritzen edo
aguantatzen jakinbehar
da. Baina bertze gauze-
tan bezala, zer lortu na-
hiduzunargibaduzu,eta
poliki-poliki lortzenariza-
rela ikusten duzunean,
sentitzen duzun pozta-
sunak ez du parekorik».
Txingekinbikainmol-

datzen den arren, ez da
kirol bakarreko neska:
«edozeinkiroldutgustu-
ko», dio. Garai batean

palanerearitzenzeneta
16-17 urterekin, Nafa-
rroako txapela ere jantzi
zuen. Halere, guztietan
maiteena sokatira du.
«Orain dela bi urte hasi
nintzenAmaiurkoSoka-
tira Taldean, eta so-
katiran aurkitu dut nire
tokia», erran digu. «Au-
nitzgustatzenzaitsoka-
tira, taldeko lan bat da
etahagitzgirooneanpa-

satzen ditugu momen-
tuak». Eta tarteka bada
ere, txingekin ibiltzea
gustatzen omen zaio,
«horrela nire burua pro-
ban paratzen dut».

IKASKETAK, KIROLA ETA
BESTA, BATERAGARRIAK?
GoiMailakoAdminis-

trazio eta Finantza ikas-
ketak akitzear dago eta
«ongietagustura»aride-

la aipatu digu. Bestara-
ko gogoa ere ez omen
zaiofalta.Juerganetaki-
roleanbietanaritzeapo-
sible ote den galdetuta,
ez du dudarik: «seguru
baietz».«Biakaunitzgus-
tatzenzaizkit».Larunbat
gauetan etxean «gutti-
tan» gelditzen diren ho-
rietakoaomenda, nahiz
etabatzuetanhalabeha-
rrezhorrelatokatu:«Eus-
kal Herriko Txinga-Era-
mateTxapelketarenbez-
peran, adibidez, gustu-
ra aterako nintzen, bai-
naemaitzarekinkonpen-
tsatua gelditu naiz».
Gogoregitenbadakie-

la ere ederki erakutsi zu-
enEuskalHerrikoTxinga-
Eramate Txapelketan,
Goizuetan: «25. plazan
nindoala, leher eginda
nengoen, baina ez nion
gorputzarinahizuenaegi-
ten utzi, eta gero eta gu-
ttiago gelditzen zela iku-
si ahala hobeki sentitu
nintzen, attak aski nuela
erran zidan arte».
Ezdakigu attak nahi-

koa zuela erran ez ba-
zion, segituko zuen ala
ez, baina 25. plazarako
nekatuaegoneta44egi-
teko gai dena, sasoiko
dago, bai horixe. Eta 22
urte bertzerik ez ditue-
nez,oraindikemanendu
zererranaherrikirolmun-
duan. Familia, lagun eta
Goizuetansaioa ikusten
egon zirenei eskerrak
emateazereezdaatzen-
du: «euren animorik ga-
be ezin izanen nukeen
marka hau lortu».

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Esther Iriarte, txinga eramaten Euskal Herriko txapeldun atera ondotik.

Euskal Herriko Txinga-Eramate Txapelketa
irabazi du aurten bigarren aldiz Esther
Iriarte Narbarteko 22 urteko gazteak. Eta
gainera, 25na kiloko txingekin 44 plaza

eginez –1.176 metro–, aitzineko marka
guztiak hautsi ditu. Baina txingaz gain,
Amaiurko taldean sokatiran ere ibiltzen da,
Maite ahizparekin batera, eta horixe du,

hain zuzen, kiroletan gustukoena.
Momentuan, sokatiran segitu nahi du, txa-
pelketa batzuk badituztelako eta bide one-
tik doazelako.

GORPUTZARI GOGOR
«25. plazan nindoala,
leher eginda nengoen,
baina ez nion gorpu-
tzari nahi zuena egiten
utzi, eta gero eta
guttiago gelditzen
zela ikusi ahal hobeki
sentitu nintzen, attak
aski nuela errran
zidan arte»

Esther IRIARTE | Narbarteko kirolaria

«Lortzen ari zarela ikustean sentitzen
duzun poztasunak ez du parekorik»
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Zazpi mailatan
banatuak aritu
ziren pilotariak
azaroaren 22an

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Azaroaren22anjoka-

tu ziren Lesakako Udal
Pilotalekuan Bortzi-
rietako eskuz binakako
IX. Pilota Txapelketako
finalak.Hasiaurrebenja-
minen kategoriatik eta
infantilen maila bitarte,
zazpi partida jokatu zi-
ren bortz eskolatako pi-
lotarien artean.
Aurrebenjaminmai-

lan ikusi zen partidarik
berdinduena eta azke-
nean,BerakoGureTxo-
koakoJosetxoSeseketa
Asier Telletxeak 18 eta
17 irabazi zieten Lesa-
kako Arkupe Elkarteko

Aritz Otxoteko eta Asier
Larralderi.
Benjaminak B mai-

lan, Igantziko Biltokiko
Ayoub Mitxelenak eta
OiartzungoOiarpekoMi-
kel Aranburuk 18 eta 15

irabazi zieten Gure Txo-
koako Aitor Lazkanote-
gi eta Xiker Lizardiri.
Benjaminak A mai-

lan, Igantziko Biltokiko
Jokin Mitxeok eta Gure
Txokoako Yago Cante-

rok 18 eta 7 irabazi zie-
tenOiarpekoUrkoEtxe-
berria etaNikolaxKaza-
boni.
Alebinak B mailan,

Gure Txokoako Mikel
EltzaurdiaketaBiltokiko

Enaitz Telletxeak 18 eta
7komarkagailuarekinira-
bazizietenOiarpekoIma-
nol Ugalde eta Ekain
Etxeberriari.
Alebinak A mailan,

GureTxokoakoPeioMi-
gelena eta Harri Marito-
rena atera ziren txapel-
dun, 18 eta 13 irabaziz
OiarpekoIkerSalaberria
–goizuetarra–etaMattin
Kazaboni.
Infantilak B mailan,

OiarpekoXabiAzpirozek
etaGureTxokoakoMen-
dik 18 eta 7 irabazi zie-
tenHondarribiakoJulen
Maia eta Adur Zubiza-
rretari.
Infantil A kategori-

an,azkenik,IgantzikoBil-
tokikoUnaiTelletxeaeta
Joseba Aldabek 18 eta
9irabazizietenGureTxo-
koako Beñat Mitxelena
eta Iñigo Martinezi.

PILOTA � BORTZIRIETAKO TXAPELKETA

Bortzirietako eskuz binakako
txapelketako finalak jokatu dira

ARGAZKIA: GOIKO
Eskuz binakako finalean aritu ziren pilotari gaztetxoak.

36 segundoko
aldea atera dio
Oihan
Larretxeari

TTIPI-TTAPA | GOIZUETA
Guttik espero zuten

aizkolariak jantzi du III.
Mailako Euskal Herriko
AizkolariTxapelketa: Ar-
kaitz Olanok. Azaroaren

22an Goizuetan jokatu
zen finala, eta txapelke-
tan aritu diren 33 aizko-
larietatik sei onenek jo-
katu zuten: Arkaitz Ola-
no (Leitza), Oihan Larre-
txea (Bera), Ugaitz Mu-
gertza (Mutriku, Gipuz-
koa),JosuAizpuru(Nuar-
be, Azpeitia, Gipuzkoa),
Raul Kastro (Urrotz) eta
JuanjoxeErdozia(Etxar-
ri-Aranatz, Nafarroa).

Lehia estua eskaini
zuten, eta batez ere, le-
hen lau sailkatuek. Gai-
nera, azkenmomentura
arte kolokan egon zen
txapela, baita bigarren
eta hirugarren postuak
ere. Baina azken kana-

erdikoraleitzarra igozen
lehenbiziko eta berak
ebaki zuenazkarren.Bi-
garren posturako lehia
ere, ikusgarria izan zen,
parebat kolpekoaldeaz
nagusitubaitzitzaionLa-
rretxea Mugertzari.

AIZKORA � EUSKAL HERRIKO AIZKOLARI TXAPELKETA

Arkaitz Olanok
irabazi du III.
Mailako Aizkora
Txapelketa

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Ezkerretik hasita, Ugaitz Mugertza, Arkaitz Olano eta Oihan Larretxea.

Arkaitz OLANO 14:23
Oihan LARRETXEA 14:59
Ugaitz MUGERTZA 15:03
Josu AIZPURU 15:38
Raul KASTRO 16:13
Juanjoxe ERDOZIA 18:23

� SAILKAPENA
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Antzerkiak
LEITZA
Haurrendako antzerkia

Abenduaren 19an, Kiki
eta Mokoren saioa,
15:00etan eskolan.

Erakusketak
ELIZONDO
Elias Garraldaren
margolanak

Abenduaren 1etik
urtarrilaren 15era
ikusgai Arizkunenean.

BERA
Sarraiako meategiaren
inguruan

Abenduaren 31 arte
Larrate arkeologia
enpresaren eskutik,
Kultur Etxean.

BERTIZ
Artisau erakusketa

Abenduaren 19an es-
kualdeko eskulangileen
lanak ikusgai Natur
Parkean (10:00-14:00).

IRURITA
Artisau erakusketa

Abenduaren 25ean
eta urtarrilaren 1ean
herriko artisauen mar-
go eta eskulanen era-
kusketa Erreboteko
Zentroan, 12:00etan.

Kontzertuak
BERA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 21ean
Isidoro Fagoaga Esko-
laren kontzertua 19:00-
etan Musika Eskolan.

Gitarra entzunaldia

Abenduaren 18an Jo-
su Goiaren gitarra kon-
tzertua 18:30ean Musi-
ka Eskolan.

Trikitixa entzunaldia

Abenduaren 22an tri-
kitixa entzunaldia Musi-
ka Eskolan 17:00etan.

ELIZONDO
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 19an
Udal Musika Eskolak
kontzertua eskainiko
du Parrokian 18:00etatik
aitzinera.

Joxeina Etxeberria
zuzenean

Abenduaren 19an
Lur aretoan, 01:00etan.

Gose eta Komando
Kastaña Lurren

Urtarrilaren 5ean
Lur dantzalekuan,
23:30ean.

LESAKA
Eguberrietako
kontzertuak

Abenduaren 20an
txistulari, trikitilari eta
akordeolari taldeek ka-
lejira eginen dute arra-
tsaldez. Ondotik abes-
batzaren kontzertua
elizan eta segidan ban-
darekin kalejira plazara.
Abenduaren 22an
Udal Musika Eskolak
kontzertua eskainiko
du arratsaldez Herriko
Etxeko pleno aretoan.
Abenduaren 28an
Abesbatzareb emanal-

dia Andra Mari egoi-
tzan 17:00etan.

DONEZTEBE
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 18an
Mendi Abesbatza eta
Donostiako Udaleko
Txistulari Taldearen
saioa, 20:00etan elizan.

IRURITA
Eguberrietako
kontzertua

Abenduaren 27an Eli-
zondoko Banda Re-
creok kontzertua es-
kainiko du Iruritako pa-
rrokian 18:00etan.

IGANTZI
Abesbatzaren 20.
urteurrena

Abenduaren 19an
emanaldi berezia
20:00etan elizan.

Hitzaldiak
IRURITA
Iran hizpide

Urtarrilaren 8an Iran.
Topikoen aurkako bi-
daia, Asier Aranzabal
eta Mila Gallastegiren
eskutik. 20:00etan Gi-
zarte Bilgunean.

Ekitaldiak
ARANTZA
Mendi mutilen besta

Urtarrilaren 6an aiz-
kolariak, bertsolariak
eta herri bazkaria Ater-
pen.

Emanaldiak
ELIZONDO
Diapositiba emanaldia

Abenduaren 29an
En las Antipodas ema-
naldia Carlos Sanchez
eta Laura Molinaren
eskutik, 20:00etan
Arizkunenean.

Bertsoak
ELIZONDO
Bertso afaria

BORTZIRIAK | 2009.12.18/19
Taldekako XI. bertsolari
txapelketa jokatuko da

Ortziralean Beran eta larunba-
tean Lesakan eginen da Bor-
tzirietako bertso eskolak anto-
latutako txapelketa. 24bertso-
lari ariko dira, 8 hirukotetan.

Bertsoak

DONEZTEBE | 2009.12.17
Patxi Goñi ekarriko du Erreka
elkarteak Mendiaren Egunean

PatxiGoñimendizaleagonbida-
tu du Errekak. Goizean Bono-
zorrotzera irteeraetapoteoa iza-
nendute,gerobazkariaetaSan-
ba eta Goñiren proiekzioak.

Ekitaldiak

IRURITA | 2009.12.20
Trikuharri taldearen
antzeslana Gizarte Bilgunean

Trikuharri antzerki taldearen
Galtzagorriei to, Inaxito! hau-
rrendakoantzezlana ikusgai iza-
nen da Gizarte Bilgunean,
17:00etan hasita.

Antzerkia

abenduak 17-urtarrilak 6

PROPOSAMENA

LESAKA
Olentzero eta jaiotza
lehiaketa

Abenduaren 24an,
eguerdian, jaiotza eta
Olentzero lehiaketak
eginen dira Lesakako
Plaza Zaharrean. Ikus-
min handiena olentze-
roek pizten dute, hila-
bete osoan lanean pa-
satzen baitute herriko
haurrek eta gazteek,
bizkarrean eramanen
duten egitura prestatu
eta gaineko irudia
osatzen. Lan ikusgarri-
ak plazaratuko dira
aurten ere.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Malkorra gozotegi-
an lan egiteaz ga-

in, Bertan merkatari el-
karteko zuzendaritza
batzordekokideetaEli-
zondoko abesbatzako
abeslari da Mari Jose
Alaña. «Asti pittet iza-
ten dut, baina ez sobe-
ra», dio. «Astelehene-
tankorala izatenduteta
bokalizazio klaseak ere
jasotzen ditut; batzue-
tan Lesakara ere gaten
gara, Giltzarri abesba-
tzarekin entsaiatzera».
Zinema gustatzen zaio
etaantzerkiraereaunitz
gaten da, Donostia eta
Iruñera batez ere: «Don
Pasquale antzeslana
ikusi nuengandenhila-
bete hondarrean». Ba-
luartera opera aditzera
ere joandaazaroan.Hi-
labete hori ongi apro-
betxatu zuen, abendu-
an Eguberrietako kan-
painarekin hasten bai-
tirakomertzioetan.Kul-
tur arloa ez ezik, kirola
ere lantzen du: «Sena-
rrarimendiaaunitzgus-
tatzen zaio eta berare-
kinmendian ibiltzenau-
nitz ikasidut, hemen in-
guruan, Pirinioetan…».
Horibai,asteburuak«la-
sai egoteko» aprobe-
tzatzen du, «herri ttiki
batean, mendia…».

Korala, antzerkia,
zinea, mendia…
denetarik
gustatzen zait

Nire aukera

Mari Jose ALAÑA
Elizondoko Malkorra gozotegia

Abenduaren 19an
Berroko elkartean Erika
Lagoma, Jexux Mari
Irazu eta Jon Elizetxe,
21:00etan. Gai jartzai-
lea: Fernando Anbus-
tegi.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak

Abenduaren 20an Le-
gatera ateraldia eginen
dute.
Abenduaren 27an Au-
zara ateraldia eginen
dute.

DONEZTEBE
Mendaurrera igoera

Abenduaren 31n
Mendaurrera ateraldia
antolatu du Errekak.

Bonozorrotzera
Mendiaren Egunean

Abenduaren 19an Bo-
nozorrotzera ateraldia
antolatu du Errekak.

LESAKA
Aiako Harrietara
ateraldia

Abenduaren 27an
Aiako Harrietara ateral-
dia antolatu du Beti
Gazte elkarteak.

Zinema
ELIZONDO
Zinema euskaraz

Abenduaren 27an
Olentzero eta oparien
ordua filma ikusgai
18:00etan Etnografia
Museoan.
Abenduaren 29an
Winx, erreinu
galduaren bila filma
ikusgai 18:00etan
Etnografia Museoan.
Abenduaren 30ean
Sukalde kontuak filma
ikusgai 18:00etan
Etnografia Museoan.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Horra Paris, mundu unibertsoko hiriburua, ho-
rra Frantziako erregeren gortea, handikeria eta

desmasiaguztiengertalekua:diplomaziarenborro-
kaldi finak eta kalekoezpata-ukaldiak, arerioenpo-
zoiketaketaohe-lagunen trukaketak.Pariseraabia-
tu da Henrike Nafarroako printzea eta higanoten
burua,FrantziakoerregekatolikoarenarrebaMarga-
ritarekin esposatzera, eta berarekin darama Joa-
nesMailu, sinesmenez erresumaren zerbitzari leia-
lenaetaeitezprintzearenberdin-berdina,Albret eta
Borboitarren sasiko odola baitabil haren zainetan.
Gorteko intrigetan katigaturik ikusiko du Joanesek
bere burua, eta ezpatari gogor zenak jauregiko so-
las eta jolasetan trebatu beharko du, hango azpi-
keriei eta hemengo zeladei ihes egingo badie. Eta
hurbil daPariskoSanBartolomebezpera: katoliko-
ekhiganotguztiei lepoaegiteaerabakizutengaua…
Mailuaren odola ederrari segida eman dio Epaltzak
Erresuma eta Fedea trilogiaren bigarren alean.

Merkatuan dauden disko, liburu, joko, jostailu,
aldizkari eta bertze hainbat produkturen erre-

ferentziak biltzen dira euskarazko produktuen ka-
talogoan. Paperezko edizioaren 240.000 ale bana-
tu dira Euskal Herri osoan, baina paperean ez ezik,
sarean ere topa daitezke, euskal produktuen kata-
logoa plazaratu izan ohi dutenek, teknologia be-
rriek emandako aukerak baliatu nahi izan dituzte
webgunea goitik beheiti berritu eta eskaintza egu-
neratzeko. Hauxe, aurtengo berrikuntza nagusia.
Erabiltzaileek hor izanen dute kuxkuxeatzeko eta
Olentzero edo Erregeei eskatzeko opariak begira-
tzeko modua. Baina argitaletxeek ere, produktu
berrien informazioa zintzilikatu ahal izanen dute,
eta hartara, euskal produktuen katalogokowebgu-
nea eguneratzen joanen da. Katalogoari lotutako
webgunehonek,gainera,produktueiburuzko iruzki-
nak egitekoa aukera ematen du.

Des-Kontrol taldearrasatearrabertzeurratssen-
do bat ematen ari da. Des-Kontrol taldearen-

tzat urteak joan eta urteak etorri esaldiak bertze
erranahi bat dauka: diskoak joan eta diskoak eto-
rri. Izugarrizko abiadura jarri dio bere disko ema-
riari, baina muzin egin gabe diskoen kalitate maila
handiari. Taldeak zazpigarren diskoa argitaratu du:
Aurrera begira izenburua jarri dio eta 2009ko uztai-
la, iraila eta urrian grabatu du Azkarateko Agiñe-
nea baserrian, Katarain estudioan, Haritz Harreguy
soinu-teknikariareneskutik. Laguntzaileeidagokie-
nez, berriro ere zerrenda luzea dakarkigu: Sortu
edo hil abestian Jon Aborigen Elizalde (tronboia),
Jon Lonbi Lonbide (tronpeta) eta Igor Fino Ruiz
(saxofoia) aritu dira. Izan zinetelako gara kantuan
Manu “Litelek gaita jo du, Asier Salak gitarra akus-
tikoa sartu du Burua bero ta bihotza hotz abestian,
eta koroakPuñetazo taldearen bertsio baten oinar-
ritutako Maritxu abesti herrikoian.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2009

Izan bainintzen
Nafarroako errege

Liburua

AINGERU EPALTZA

Baga-Biga, 2009

Aurrera begira

Musika

DES-KONTROL

Euskarazko produktuen
katalogoa sarean

Internet

WWW.KATALOGOA.ORG
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Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
�663 211050.

BERAn edo LESAKAn
emakume bat edozein la-
netan ariko litzateke.
�627 935603.

Gizon arduratsua lan bi-
la dabil, edozein sekto-
retan ariko litzateke.
Abeltzaintzan eta erai-
kuntzan esperientziadu-
na. �660 752875.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. �948 631381/697
436845.
GOIZUETA. Kale Nagu-
sian, 150 m2ko pisua sal-
gai, trastelekua eta ga-
rajerako lur eremuarekin.
� 948  113203 /  600
392323.
ETXALAR.Zaharberritu-
tako baserria salgai, lur
e remuarek in .  � 620
985265.

bitzua. �658 943702.
BERA.Pisu mobleztatua
errentan emateko. �948
630270.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BERA. Pisua errentan
hartu nahi da. �620
036655.
DONEZTEBE. Pisua
errentan hartu nahi da.
�620 284895.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. 20 m2ko lokal
komertziala salgai. Albis-
tur 43. �659 609678.

LANA
eskariak

Emakume bat sukalda-
ri lanetan ariko litzateke.
Gidatzeko baimenarekin.
�638 520090.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

NARBARTE.90 m2ko pi-
sua errentan emateko. 3
logela, sukalde haundia,
komuna, egongela eta
garajea. �667 995233.
ALMUÑECAR (Granada,
Espainia). Neguan klima
tropikalaz gozatzeko,
hondartza ondoan ongi
hornitutako bi lagunen -
tzako hotel-apartamen-
tua errentan emateko.
Abendutik martxoaren
30era arte, gastu guztiak
barne. Eraikinean jate -
txeak, ostatua, kafetegia
eta ile-apaindegia dau-
de. 24 orduko harrera zer-

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.

ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko baserria eta borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�661 121540.
IRUÑEA. Unibertsitate
publikoaren ondoan pi-
sua salgai. Inbertsio bat
egiteko interesgarria.
�669 082682.
LESAKA. Bi bizitzako
etxe bizitza salgai. �609
477277.
BERA. Eztegara pasea-
lekuan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea,
komuna eta bainugela.
Trastelekua, berogailua
eta igogai lua.  � 635
706629.
ARANTZA. Herri sarre-
ran, 83,5 m2ko pisua sal-
gai lehen solairuan. 6,5
m2ko terraza. Garajeko
b i  ma r rek i n .  � 629
569595.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

LESAKA
- Baserria salgai, lur eremua-
rekin.
- Etxe bat salgai, bere lurra-
rekin.

ELIZONDO
Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 41,00 € (+3,00)

Zerri gizena
1,010 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,92 (=)
1.koa 3,62 (=)
2.koa 3,02 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,02 (=)
1.koa 3,72 (=)
2.koa 3,22 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,82/2,92
Zaldi-behorrak: 1,52/1,72
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,70/8,50
8-10 kilokoak: 6,00/6,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)
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MOTORRA
salerosketak

Citroen Saxo 1.1i autoa
salgai, NA-AS matrikula-
duna. 5 plazakoa eta ITV
azaroan pasatua. 89.000
km. Prezioa: 1.200 euro.
�618 409100.

Renault Megane fami-
liarra salgai, oso egoe-
ra onean, AA, CC, EE, ar-
gi automatikoak, gris ko-
lorekoa eta 2005ekoa.
50.000 km. Prezio nego-
ziagarria.�948 451832/
687 544646.

Citroen Xantia salgai.
NA-AU matrikula. Egoe-
ra onean. Konfidantza-
koa. �661 273987.

Ford Mondeo 1.8 TD sal-
gai. 2000koa. 160.000
km. Extra guztiekin: aire
egokitua, kristal-jasogai-
lu elektrikoa, itxiera zen-
tralizatua, direkzio lagun-
dua. Egoera onean. 3.500
euro negoziagarriak.
�699 478028.

ANIMALIAK
salerosketak

Setter arrazako zakur-
kume emea salgai. 4 hi-
labete txertatua. Aita eta
ama ehiztari onak. �661
821645.

Ardi latxak salgai. �699
860323 (Ultzama)

OITZ. 40 ardi mutur-go-
rri salgai. Aitzinerako.
�948 450160.

DENETARIK
galdu-aurkituak

IGANTZI.Lasastiko erre-

kako iturrian antiojo ba -
tzuk aurkitu dira. �616
889459.

BERA. Azaroaren 23
arratsaldean, eraztuna

galdu zen Itzea karrikan.
Balio sentimental haun-
dikoa. �647 992350.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

BORTZIRIETAKO 
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
31760 ETXALAR

FAMILIA LANGILEA KONTRATATZEKO ETA 
ORDEZKAPENAK EGITEKO ZERRENDA

OSATZEKO DEIALDIA

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak
familia langilea kontratatu eta gainditzen dutenekin
zerrenda osatu nahi du, etxez etxeko zerbitzuan or-
dezkapenak egin ahal izateko. Hautatzeko probak
2010eko urtarrilean eginen dira.

Baldintzak:
- Gidatzeko baimena eta kotxea izan.
- Euskalduna izatea.

Probak:
-Euskara proba: 2010eko urtarrilaren 13an.
-Proba teoriko-praktikoa: 2010eko urtarrilaren 19an.

Deialdian parte hartzeko eskaera 2009ko abendua-
ren 31ko eguerdiko 12ak baino lehen aurkeztu be-
harko da Etxalarren, Mankomunitateko bulegoetan.

Baldintza plegua interesdunen esku egonen da
Mankomu ni ta teko bulegoetan (948 635 036 tfnoa. //
bortz-mank@terra.es posta helbidea).

Etxalarren, 2009ko azaroaren 20an

PRESIDENTEA
Patxiku Irisarri Elizagoien

DENETARIK
salerosketak

Ohe mekanizatua sal-
gai. Egoera onean. 1.400
euro. �660 916833.

Belar idorren boloaketa
lastoa salgai .  �690
776147.



62 | URTEBETETZEAK
ttipi-ttapa | 508 zbk.

2009.12.17

urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Zorionak sorginak! ANE eta
SAIOA. Muxu haundi bat ama eta
aitatxoren partetik. 3 urte eta
urtea beteko dituzte segidan...

Zorionak pexoxa!! Zu bai izan
zarela gure loteria... SAIOA!
Muxuak trasto polite!

JONE eta ZIORTZA bi lehengusina
sorgintxo hauek urteak bete dituzte
abenduaren 9an eta 10ean. Zorio-
nak familiaren partetik. Ongi pasa
zuen eguna!

SANDRA ETXEGA -
RAI ALDABE bera-
tarrak 8 urte
egin ditu aben-
duaren 6an.
Zorionak familia
eta atta eta
amaren partetik.

EIDER eta LEIRE TELLETXEAGALA-
RREGI elizondarrek 6 urte eta urtea
bete dituzte azaroaren 24an eta
abenduaren 14an. Zorionak Xa-
bier eta Enekoren partetik.

Doneztebeko PELLO eta AITOR

SEINek abenduaren 18an eta
30ean 5 eta 2 urte beteko dituz-
te. Aunitz urtez eta muxu aunitz
gure gizontxoei bere arreba
Maialen eta gurasoen partetik.

Aunitz urtez
JOXE MIEL! Zure
urtebetetze egu-
nean muxu eta
besarkada haun-
di bat zuretako
eta gainontzeko
preso eta iheslari
guziendako.
Maite zaituztegu!

BEÑAT
ETXEPARE

AIESTARANek
abenduaren
8an urtea bete
du. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

Zorionak eta
musu haundi-
haundi bat
IRAITZ etxeko 
ttikienari!

Elko, Nevadako
MICHELE IGOAk
15 urte beteko
ditu abendua-
ren 26an. Zo-
rionak Lesaka-
ko zure familia-
ren partetik.

NAIARA ANSO
LOIARTE zubieta-
rrak urtarrilaren
10ean urteak
beteko ditu. Zo -
rionak eta muxu
bat atta, ama,
Ane eta familia-
ren partetik.

Nire anaia ENAUTek abenduaren
13an 5 urte bete ditu. Hiru muxu
pottolo attatto, amatto eta nire
partetik. Zorionak familia guztia-
ren partetik. 

OIER eta SAIOAk urteak bete
dituzte abenduaren 12an eta
1ean. Zorionak eta muxu haundi
haundi bat aitatxo eta amatxo-
ren partetik.

IRAIA SALABERRIA NARBARTE ara -
noa rrak abenduaren 20ean urtea
beteko du. Muxu haundi bat!
Gure Iraiak urte bat in du/ harra-
paladan gurekin/ neskatxa ederra
osatzen ai da/ guztiz osasunare-
kin/ begi urdinak arpegin/ mugi-
mentutan arin/ beti irri bat berakin/
segi etxia pozez betetzen/ zure
irrintzi hoiekin.

GARAZI SANTES -
TEBAN OTXAN DO -
RENA zubietarrak
urteak bete ditu
abenduaren
16an. Zorionak
eta muxu bat
Leitzako familia-
ren partetik.

AROAMARTIN

ALDUNTZIN bera-
tarrak urtea bete-
ko ditu abendua-
ren 27an. Zorio -
nak Esther eta
Lei tzako attuna,
amona eta osa-
baren partetik.

CRISTINA

JUANKO  RENA
IBARRAk urteak
bete ditu aben-
duaren 3an.
Zorionak Ain -
hoa, Mikel eta
etxekoen parte-
tik. Muxuak!

JONAI MITXEO

OSKOZ. Zorionak
Doneztebeko irri-
barretsuari aben-
duaren 14an 2
urte bete dituela-
ko. Muxu potolo
bat! Ama, atta 
eta berexiki Ioritz.

Urrozko 
IBAI IRI BA  RREN
LA  RRE  TXEAk 14
urte be teko ditu
aben duaren
23an. Zo rionak,
mu xuak eta
prestatu be ren -
dua. Nor ga ra?

Aunitz urtez po -
txola! Ailegatu
da zure eguna!
Ongi pasa eta
ea berendu go-
xo batera gonbi-
datzen gaituzun.
Muxuuuuuk.
Kaxkarrak.

ALODI GARAZIk
abenduaren
12an 3 urte 
bete ditu. 
Zorionak eta
muxu asko 
familiaren 
partetik.

Zorionak AITZIBER,
abenduaren 14an
5 urte bete dituzu-
lako. Besarkada
haundi bat Berako
aitatxi-amatxi, Jon
eta amaren parte-
tik. Segi onddo
bila pottola!

Zorionak Berako
AITZIBERri aben-
duaren 14an 5
urte bete ditue-
lako. 5 urte, 5
muxu bere
anaia Jonen
partetik.

EGOITZ GONI OSKOTZ aranztarrak
abenduaren 3an 3 urte bete
ditu. Zorionak Arantzako 
familiaren partetik. Musutxuk!

EGOITZ GONI OSKOTZ aranztarrak
abenduaren 3an 3 urte bete
ditu. Oitzko familiaren partetik
zorionak eta txokolatezko muxu
pila-pila!

UNAI LOIARTE
OTXANDORENA

irundarrak urte-
ak beteko ditu
abenduaren
18an. Zorionak
eta muxu handi
bat Leitzako fa-
miliaren partetik.
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