
Nafarroa nagusi Zazpi
Herrialdeen txapelketan
Seigarren aldiz jantzi du Nafarro-
ak Zazpi Herrialdeen arteko herri
kirol txapelketa. Nafarroako talde-
aneskualdeko hainbat kirolarik par-
te hartu du.2008ko urriaren 2a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

454.645 ikaslek hasi dute
ikasturtea eskualdean
Baztan, Bertizarana, Bortziriak,
Leitzaldea, Malerreka eta Xareta-
ko ikastetxeetako datuak bildu di-
tugu. Datuek erakusten dutenez,
matrikulazioa nabarmen igo da.
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ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Goizalde URDANPILLETA
Nolatan sortu zen AFADENA? 
Adopzioa egiteko tramiteekin eta behin
haurrak hemen daudela sortzen diren
beharrekin familiei laguntzeko sortu
zen. Hasieran familia gutti ginen baina
poliki-poliki gehiago sartu gara eta egun
60 bat gaude barrenean. Ea gehiago
izatera iristen garen.
Helburua gehiago zabaltzea da... 
Hala da. Nafarroan gutti goitibeheiti 700
bat familia izanen dira adopzio proze-
suan edo haurrak ekarri dituztenak. Es-
kualdeka, ordea, Iruñerrian dago zen-
tralizatua elkartea. Lizarra aldean ere
hasi gara hedatzen, eta inguruan ere
gauza bera egin nahi dugu. Familia ko-
puru jakin batekin, Iruñera joan gabe
hemen gauza andana egin ditzakegu. 
Zein helburu ditu Elkarteak? 
Informazioa eman eta herrialdez he-
rrialde zein tramite egin behar diren
adieraztea da helburu nagusia, adminis-
trazioaren aitzinean laguntzea. Horrez
gain, familien artean topaketak egiten
ditugu, baita hitzaldiak eta tailerrak ere.
Aunitz gara adopzio prozesutik pasa-
tu garenak eta esperientziak elkartru-
katzea ona da elkarri laguntzeko. Na-

farroako Gobernuarekin ere lanean ari
gara, hezkuntza protokolo bat lantze-
ko. Izan ere, orain arte, nazioartetik eka-
rritako haur bat bere adinekoekin sar-
tzen zen ikastetxean, hemengo hiz-
kuntza ezagutzen ez duela eta agian
bere herrian hezkuntzarik jaso ez due-
la kontuan hartu gabe. Orain kasu ba-
koitza aztertuko dutela agindu digute.
Liburutegi bat ere badugu, adopzioari
buruzko liburuekin.
Adopzioaz ari garela, Txina, Kolon-
bia... datozkigu burura, baina esta-
tu mailakoa ere izan daiteke... 
Bai, nazio mailan ere adopzioak egin
daitezke eta gure kasua horietako bat
da. Gure semea Ceutakoa da. Nafa-
rroan sortu eta utziak izan diren haur
adoptatuak ere badira. Gainera, esta-
tura kanpotar aunitz sartu delako, adop-

zio nazionala azkartu egin da. Edono-
la ere, nazionala erranagatik, Sene-
galgo azal beltzeko bat toka daiteke.
Zeinek ematen ditu buruhauste haun-
dienak? 
Nazioartekoak. Bietan egokitasun ziur-
tagiria eskuratu behar da, Nafarroako
Gobernuak eskatzen dituen baldintzak
betez: hitzaldi batzuetara joan, galde-
tegi bat bete... Gurasoen perfila azter-
tzen dute eta ikastaro horietatik ziurta-
giri bat ematen dute. Horrez gain, he-
rrialde bakoitzak bere baldintzak ditu:
Errusiara, adibidez, hirutan joan behar
da, Kolonbiara behin... Haurraren sorte-
rriak markatutako segimendua ere egin
behar da: psikologoak haurra ikusi eta
txostenak igorri behar ditu jaioterrira. 
Psikologikoki eta ekonomikoki gogo-
rra da?
Psikologikoki batez ere luzea da. Eta
ekonomikoki gastua den arren, min-
garria da haurra zenbat kosta zaigun
entzutea. Haurrak ez dira erosten, ez
saltzen. Tramiteak, bidaia eta hango
egonaldia dira ordaintzen direnak. Hau-
rra besoetan hartzen duzunean, aitzi-
netik pasatutakoa atzendu egiten da,
momentu zoragarria da.

• Nafarroako Adopzio Familien
Elkarteak (AFADENA) Beraien
begiraden mundua izeneko era-
kusketa eduki du zabalik
berriki Doneztebe eta Elizon-
don. Laster Lesaka edota Beran
zabalduko dutela iragarri dute.

• Zuzen Karraskedo elizonda-
rra elkarteko kidea da eta
bikoteak eta biek Ceutako
mutiko bat dute adoptatua. 

• Gaian interesatuek 
Zuzenengana jo dezakete, 
606 896843ra deituz. Elkarteko
bazkide izateko sei euro
ordaindu behar dira hilean.

«Nazio mailan ere adopzioak egin

daitezke eta gure kasua

horietako bat da. Gure semea

Ceutakoa da. Edonola ere,

nazionala erranagatik, Senegalgo

azal beltzeko bat toka daiteke»

«Mingarria da haurra zenbat kosta
zaigun entzutea; ez da erosten»
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Zuzen KARRASKEDO  AFADENA Nafarroako Adopzio Familien Elkartekoa
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ARGAZKIA: G.PIKABEA

Laster hilabetea beteko da neska-mutikoak eskolan hasi zirenetik. Batzuk lehen aldiz joan dira eskolara eta horixe da, hain
zuzen, argazkian ageri direnen kasua. Etxalarko eskolako ttikienak dira.

Gurutze PIKABEA
Ikasle kopuru absolutuak nabar-

men egin du goiti, eta aurten guztira
iaz baino 283 haur eta gazte gehiago
matrikulatu dira ttipi-ttapak hartzen
duen eremuan. Duela zenbait urte
ikasle kopurua gainbeheran joan zen.
Orain, ordea, badirudi horrek buelta
eman duela. Herri ttiki aunitzetan egin
du goiti matrikulazioak, eta hori jaio-
tza tasaren igoeraren ondorioz dator. 

Ondoko taulan ageri denez, Nafa-
rroa Garaiko gure eskualdean D ere-
dua da nagusi, euskara hutsean ikas-
ten dutenak, alegia. Baina hagitz ber-
tzelakoa gertatzen da Saran eta Sen-
peren. Euskara hutsean ikasteko au-
kera ikastolek bakarrik eskaintzen du-
te eta eredu elebiduna edo frantsesa
bakarra eskaintzen duen ereduaren
azpitik dago. Edonola ere, poliki-po-
liki bada ere, euskaraz ikasten dute-
nen kopurua gorantz doa.

4.645 ikaslek hasi dute ikasturtea
eskualdeko ikastetxeetan
Ikastetxeetako matrikulazioak goiti egin du nabarmen

Udako oporrak bukatu eta irail hasieran hasi zuten haur eta
gazteek 2008/2009 ikasturtea. Guztira 4.645 ikaslek ekin zioten
ikasturteari Baztan, Bortziriak, Bertizarana, Malerreka, Leitzal-
dea, Urdazubi-Zugarramurdi, Sara eta Senperen. Hasi ttikienetik
eta 18 urte bitarteko ikasle gehiago daude aurtengo kurtsoan
matrikulatuta. Gorakada kasu guztietan eman bada ere, batez
ere, Haur eta Lehen Hezkuntzan nabaritu da. Haur Hezkuntzan,
erraterako, %51,16 egin du goiti matrikulazioak eta Lehen Hezkun-
tzan %31,36. Gisa berean, aitzineko urteetan Bigarren Hezkuntzan,
Batxilergoan eta Lanbide Heziketan izandako beherantzako joera
alde batera utzi, eta gorako bidean hasi da ikasturte berria. Kon-
parazioa egiterako orduan, duela sei urteko datuak hartu dira
kontuan. Dena den, aipatu, orduan ezin izan zirela Senpere eta
Sarako datuak lortu, eta beraz, hori ere kontuan hartu behar da.
Hizkuntza ereduei dagokionean, berriz, D eredua da nagusi. Eta
ikastetxe bakan batzuk baino ez dira gaztelera hutsez (A eredua)
eta gazteleraz eta euskaraz (B eredua) eskaintzen dutenak.
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2008/2009 IKASTURTEKO DATUAK

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA
>16 urteak

Pipe/Pip Erdi Maila Goi Maila
BAZTAN 20 76 16
Lekaroz-Elizondo 20 76 16

BORTZIRIAK 22 12
Bera (Toki Ona) 22 12

XARETA 192 
Senpere (Laboran. lizeo) 192

Guztira 20  98 220

HEZIKETA ZIKLOAK3-5 urteak 6-11 urteak

2008-09 Guztira 1.159
2002-03 Guztira 566

2008-09 Guztira 1.834
2002-03 Guztira 1.259

Hizkuntza ereduen azalpena
A eredua: Irakasgai guztiak erdaraz daude,

euskara irakasgaia izan ezik.
B eredua: eredu mistoa. Berako Jesusen

Bihotza ikastetxearen kasuan, euskaraz
ematen dituzte irakasgai guztiak 2 izan ezik.

D eredua: Irakasgai guztiak euskaraz ematen
dira, erdara irakasgaia izan ezik.

A eredua
B eredua
D eredua

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

A eredua B eredua D eredua A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 15 0 255 39 0 386
Almandoz IP 6 17
Amaiur IP 11 13
Arizkun IP 23 21
Arraioz IP 4 7
Azpilkueta IP 5 8
Elizondo (S. Fco. J.) 15 76 39 143
Baztan Ikastola 70 85
Erratzu IP 13 15
Gartzain IP 5 9
Irurita IP 24 31
Oronoz IP 15 23
Ziga IP 3 14

BERTIZARANA 0 0 13 0 0 13
Legasa IP 3 3
Narbarte (Arotzenea) 10 10

BORTZIRIAK 2 26 283 14 50 413
Arantza IP 18 25
Bera (Ricar. Baroja) 61 87
Bera (Labiaga Ikast) 50 87
Bera (Jesusen Biho) 2 26 14 50
Etxalar (Landagain) 30 34
Igantzi IP 24 33
Lesaka (Irain) 60 80
Lesaka (Tantirumair) 40 67

LEITZALDEA 0 0 119 0 0  178
Areso IP 9 11
Goizueta (AN Xalto) 21 34
Leitza (Erleta IP) 89 133

MALERREKA 7 5 148 9 21  217
Beintza-Labaien IP 1 6
Doneztebe (S. Migel) 7 5 108 9 21 145
Ituren IP 14 35
Saldias IP 2 3
Sunbilla IP 23 29

XARETA 77  131  78 216 202   75
Sara (Publikoa) 1 21 1 43
Sara (St. Joseph) 30 49 25
Sara (Olhain Ikast) 25 25 
Senpere (Publikoa) 27 50 57 97
Senpere (Amotz publ.) 14 36
Senpere (St. Joseph) 35 30 73 37 
Senpere (Ikastola) 41 29
Urdazubi-Zugarram. 12 21 

Guztira 101 162 896 278 273  1.283

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

2008-09 Guztira 338
2002-03 Guztira 144

2008-09 Guztira 1.057
2002-03 Guztira 1.000

HEZIKETA ZIKLOAK / LIZEOA

Ý
% 57,4

Ý
% 5,4

2008-09 Guztira 257
2002-03 Guztira 243

Ý
% 5,6

Ý
% 51,16

Ý
% 31,36

>16 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 48 0 243
Lekaroz-Elizondo 48 243

BORTZIRIAK 18 32 208
Arantza IP 3
Bera (Toki Ona) 18 32 171
Bera (Labiaga Ikast) 34

LEITZALDEA 0 0 140
Goizueta (AN Xalto) 11
Leitza (Amazabal) 129

MALERREKA 8 0 165
Doneztebe (Mendaur) 8 165

XARETA 190   0 5
Sara
Senpere (Arratxea) 190
Urdazubi-Zugarram. 5 

Guztira 264 32 761

BIGARREN HEZKUNT.

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

>16 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 12 0 114
Lekaroz-Elizondo 12 114

BORTZIRIAK 0 0 74
Bera (Toki Ona) 74

LEITZALDEA 0 0 57
Leitza (Amazabal) 57

Guztira 12 0  245

BATXILERGOA

BATXILERGOA

Datu iturria:
• Ikastetxeak

% 14

% 8,7

% 77,3

2008
2009

% 15

% 15

% 70

2008
2009
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Espektakulua
Lesakako udal
politikan

Azken hauteskun-
deak geroztik Lesakan
pasatzen ari dena iku-
sita aukeratu dut izen-
buru hori artikulu ho-
nentzako. Karguak har-
tzerako momentuan
adierazi genuen, Udal
Gobernuaren osaketa
berria ez zela ona he-
rriarentzat, ez zelako
herriaren erabakia or-
dezkatu eta Lesakari
benetan komeni zaiona
kontuan hartu ordez,
gorroto eta ezinikusiak
hartu zirelako kontuan.

Hasieratik dimisioak
eta bertze gorabeherak
izan genituen, ordua ai-

legatutakoan bete ez zi-
ren hitzemate aunitz
egon ziren; eta duinta-
sun pixka bat eduki zu-
tenek ezin izan zuten
defraudatutakoen pre-
sioa jasan. Herrian ia
denok ezagutzen dugu
elkar, baina batzuek ha-
rritzen segitzen gaituz-
te.

Joan den irailaren
24an Lesakako histo-
rian inoiz ezagutu du-
gun espektakulu haun-
di eta lotsagarrienaren
lekuko izan ginen. Urte
guzian EA utziko zuela
iragarri ondotik, abuz-
tuan ere idatziz aurkeztu
eta Diario de Navarra
egunkarian egindako
deklarazioetan ere ha-
la adierazi ondotik, Car-
los Ayala jaunak ez da-

kit zein udal talderekin
ezadostasunak zituela-
ko baja emateko aur-
keztua zuen erabakian
gibelera egin zuela
erranez idatzi bat aur-
keztu zuen.

Gurea bezalako he-
rri batean ez da ho-
rrelako antzerki, ira-
garki eta prentsako
erreportajerik behar
politika egiteko. 

Gobernu honek al-
katetzarako 41.000
euro onartu zituen
–atzera eraginezko
izaeraz–, legealdirako
164.000 euro gehia-
go, lehenagoko 27 mi-
lioi pezeta. Horiek gal-
du aitzinetik, presio-
ak, pertsekuzioak eta
abar nola asmatuko di-
tuzten ikusiko dugu.

Baita zerbait okerra-
goa ere boterean se-
gitzeko baldin bada.
Bitartean, Lesakako
herriaren oinarrizko
beharrek bete gabe
segituko dute, bertze-
ak bertze, gazteen-
tzako Babes Ofiziale-
ko Etxebizitzak. Bai-
na berdin dio, Erdi Aro-
ko Azoka bezalako eki-
taldi folklorikoak iza-
nen ditugu, eta Nafa-
rroako Gobernuko
Landa eta Ingurumen
Departamentuaren
b a i m e n i k  g a b e k o
zuhaitzen mozketak
ere bai. 

Juan Fermin 
Mitxelena

Lesakako EAJ-PNV

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A
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«Lehendabizi Onin
errekaren zatirik
altuenera joanen
gara, zaborra handik
ekartzen baitu
korronteak (...).
Ekimena ez da
Udalarena baina
eredu egokia dela
aldarrikatzeko etorri
naiz (...). Errekak
garbi mantentzeko
ideia Aizkolegi
boluntario taldearena
da. 2000an eratu zen
eta Bidasoa aukeratu
zuen (...). Garbiketa
hau normalean urtean
behin egiten da eta
noizbait hainbat
herritan aldi berean
ere egin izan da».

Belen MUTUBERRIA 
Lesakako Kultura eta
Turismo Teknikaria
D. Navarra, 2008-09-26

«Lehen urtea uste
nuena baino askoz
hobea izan da. Inon-
dik ere ez nuen espe-
ro partida nagusiak
jokatuko nituenik, eta
are gutxiago txapel-
keta. Dena den, dene-
tarik izan ditut, une
gozoak eta gaziak.
Ondo hasi nintzen,
ondo jokatuz; gero,
baina, txakalaldia izan
nuen, nahiko sakona,
gorputzaldi txarra
nuen, ez nengoen
gustura. Eta orain,
azken 15-20 partida-
tan, gora egin dut.
Azken bolada honetan
partida batzuk galdu
ditut, baina beste
itxura bat eman dut».

Mikel OLAZABAL
Aresoko pilotaria
Berria, 2008-09-17

DIARIO DE  NAVARRA, 2008-09-26

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
Zer du Goizuetak bertze herriek

ez dutena?
Puf! Ura ona!

Nongoa da Artikutza?
Jendeak Donostiakoa dela esaten
du, baina nik uste dut Goizuetakoa
dela.

Pilotan banaka edo binaka mol-
datzen zara hobeki?
Binaka.

Aimarren marka hobetuko al du
inork Goizuetan?
Ez dut uste. Benjamin mailan ari
diren batzuk pilotari onak heldu
dira baina Aimarren marka ho-
betzea zaila da.

Pilotan ez ezik, ikasten
ere ari zara. Zer moduz?
Oso gaizki!

Besta egin, pilotan ari edo ika-
si. Zer duzu nahiago?
Pilotan ari eta besta egin. Ika-
si ahalik eta gutxien.

Pilotariek aunitz liga-
tzen dutenaren fa-
ma dute. Zure ka-
suan ere bai?
Ez, ez. Nik arront
gutxi ligatzen dut!

Noiz ikusiko zai-
tugu profesio-
naletan?
Oraindik ez
behintzat!
Zaila dago kon-
tua. 

Amets bat?
Dudik gabe, profesionaletara pa-
satzea eta txapelen bat lortzea. Ho-
ri da pilotari afizionatu guzien ame-
tsa.

Loterian 500.000 euro tokatuz ge-
ro, zer?
Lehenbiziko gauza kotxeko kar-
neta aterako nuke, eta kotxe on bat
erosi abudo.

Azken aldian maiz agertzen ari za-
ra ttipi-ttapa aldizkarian...

Jendea ttipi-ttapako
sozioa ote naizen

galdetzen ari
zitzaidan eta
hara, orain
berriz.

Esango  du
orain ere jende-

ak zerbait! 

• 11 GALDERA LABUR •

Oier APEZETXEA   
Goizuetako pilotaria
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ttipi-ttapa
Ehiza eta Arrantza

Elkarteak antolatuta, Mi-
kologiari buruzko jardu-
naldiak eginen dira or-
tziral honetatik igande-
ra.

Ortziralean, urriak 3,
19:30ean mikologiaren
hastapenei buruzko hi-
tzaldia eskainiko du Pe-
dro Arrillaga Anabitarte
Aranzadi Zientzia El-
ka r t eko  k i deak .
19:30ean izanen da. 

Larunbatean, urriak
4, goizean goiz hasiko
dute eguna. 08:00etan
mendira aterako dira
onddo bila, Altzateko
Plazatik abiatuta. Biltzen
diren onddo eta perre-
txikoak Ehiza eta Arran-
tza Elkartera ekarriko di-
ra. 11:00etatik 13:00eta-
ra Elkartean egonen di-
ra.

Igandean, urriak 5,
erakusketa izanen da.
Onddo eta perretxikoak
izanen dira ikusgai,
hauek ere Elkartean.
10:30etik 14:00etara eta
16:00etatik 18:00etara
egonen da erakusketa
zabalik.

Laguntza zahar-
etxearentzat

Nafarroako Gober-
nuak San Jose Zahar-
Etxearentzako dirula-
guntza onartu du ur be-

roaren depositu-meta-
gailu bat arauetara ego-
kitzeko eta deien kon-
trol sistema bat instala-
tzeko. Lanak 50.065,30
euro kostako dira, eta
Nafarroako Gobernuak
gastuaren %80a su-
ben tz i ona tuko  du ,
40.052,24 euro.

Zabor
erakusketa

Irailaren 22an etorri
zen Bortzirietara Nafa-
rroako Hiri Hondakinei
Buruzko Erakusketa Ibil-
taria. Helburua: Birzi-

klatzea izeneko era-
kusketa hondakinak ku-
deatzen dituzten Nafa-
rroako Mankomunitate
eta udaletan egiten ari
dira eta Etxalar, Lesa-
ka, Igantzi eta Arantzan
barna ibili ondotik Bera-
ra hurrengo astean aile-
gatuko da. Urriaren 7an
zabalduko dute eta urria-
ren 10era arte egonen
da. Kultur Etxean iza-
nen  da ,  9 :00e ta t i k
15 :00e ta ra  e ta
17:00etatik 19:00etara. 

Erakusketaren hel-
buruak bi dira: ezagu-

tza eta sentsibilizazioa
indartzea mankomuni-
tate bakoitzean honda-
kinak jasotzeko dauden
sistemen inguruan, eta
ongi funtzionatzeko la-
guntza ezinbertzekoa
dela azpimarratzea.

Komikigintza
tailerra

Joseba Larratxe ko-
mikigilearen eskutik, ko-
mikigintza tailerra egi-
nen da urriaren 11n, 18an
eta 25ean Kultur Etxe-
an. Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitatearen

eta Topagunearen eki-
mena da eta ikastaroa
11:00etatik 13:00etara
emanen da. Izen ema-
tea urriaren 6tik 10era
bitarte egin beharko da,
948 634125 telefonora
deituta edo euskara@-
bortziriak.org helbidera
idatzita.

Atentatu e
ta legez-
kanporatzeak
gaitzetsi ditu
Udalak

Aitzineko asteetan
Gasteizen, Ondarroan
eta Santoñan (Kantabria,
Espainia) gertatutako
ETAren atentatuak gai-
tzesteko eta EAE-ANV
eta EHAK alderdien eta
Amnistiaren Aldeko Mu-
gimendua legez kanpo
utzi izana salatzeko mo-
zioa onartu dute Berako
EA, EAJ eta Aralarrek.
Irailaren 22an ezohiko
osoko bilkuran, hiru al-
derdien botoekin onar-
tutako mozioa da (EAE-
ANV abstenitu egin zen).
«Urraketa horien guztien
kontrako jarrera irmoa
agertzen dugu, eta Eus-
kal Herriak zein euskal
herritarrek etengabe es-
katzen duten bakea eta
normalizazio politikoa lor-
tzeko ahalegin berezia
egin beharrean gara guz-
tiok», dio mozioak.

Mikologiari buruzko V. jardunaldiak eginen
dira asteburu honetan
Ehiza eta Arrantza Elkarteak hitzaldia, mendi ateraldia eta erakusketa antolatu ditu

ARGAZKIA: GOIKO

Dantzari Ttiki Egunaren XIV. edizio arrakastatsua 
Giro ederrean joan zen irailaren 20an egin zen Dantzari Ttiki Egunaren XIV.
edizioa. Gure Txokoako dantzariekin batera, Legazpiko Korosti dantza tal-
dekoak, Zaldibiko Iztueta taldekoak eta Ibarrako Alur dantza taldekoak ari-
tu ziren dantzan herriko karriketan. Goizean goizetik ibili ziren batera eta
bertzera dantzariak eta etxeetan bazkaldu ondotik, arratsaldean ere segida
izan zuen bestak, baina dantzatu ordez, jokuetan ibili ziren neska-mutikoak.

BERA
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Aitor AROTZENA
Juan Carlos Ayalak

EAko zinegotzi izateari
uzteko eta indepen-
diente gisara segitzeko
eskaria aurkeztua zuen
Herriko Etxean. Hone-
la, Udal Gobernu Ba-
tzordea gehiengorik ga-
be geldituko litzateke.
Irailaren 24ko udal ba-
tzarreko gai-ordenean
sartua zegoen Ayalaren
eskari hori, baina azken
orduan erabakian gibe-
lera egin eta Eusko Al-
kartasunako zinegotzi
bezala segituko duela
jakinarazi zuen pleno ho-
rretan.

Ayalaren hasierako
asmoa komunikabidee-
tara ailegatu zen eta ho-
rrek zer erran ugari ere
sortua  zuen. Izan ere,
Udal Gobernu Batzor-
dea gehiengorik gabe
geldituko litzateke. Juan
Carlos Ayalak prentsa-
ri adierazitakoaren ara-
bera, EAko taldearekin
ezadostasunak zituen.
Halere, irailaren 24ko
plenoan aipatu zuenez,
«Lesakako bertze udal
taldeekin zituen arazo-
ak» izan ziren errenun-
tzia aurkezteko arrazoia,

baina herriko nahiz Na-
farroako EAren babesa
jaso du Herriko Etxean
lanean segitzeko eta ar-
dura horri eutsiko dio.

Memoria tailerra
Hirugarren adineko-

ei zuzendutako memo-
ria tailerra eginen da
urrian, azaroan eta
abenduan Antoiu 27ko
bigarren solairuko udal
aretoan. Asteartetan,
16:00etatik 17:30era
emanen da ikastaroa.
10 euroren truke, izena
emateko epea urriaren
1ean akautuko da, 661
345639 telefonora dei-
tuz (Ramoni).

Futbolerako
nesken bila

Beti Gaztek nesken
futbol taldea osatzeko
jokalariak behar ditu.
1992a baino lehen jaio-
takoek handien taldea
osatuko lukete eta ge-
roztik jaiotakoek ttikien
taldea. Beraz, Mastegi-
ko entrenamenduetara
agertu edo Beti Gazte-
ko edozein kiderekin so-
lastea aski dute futbo-
lean aritzeko gogoa du-
ten neskek.

Juan Carlos Ayalak
Eusko Alkartasunako
zinegotzi izaten
segituko du
Independiente gisara segitzeko
asmoz idatzia aurkeztua zuen

ARGAZKIAK: AITOR A./AITOR A./JUANJO GUERRERO

Kirol ekitaldiz ongi hornitutako iraila joan da
Irailaren 12an Gazte Asanbladak bigarren aldiz antolatutako futbito txapel-
ketaren finala luzapenean irabazi zion Erretiradik (laranjaz) Ziharkari. Biha-
ramunean, Begibana herri kirol txapelketa irabazi zuen Beti Gazteko nesken
taldeak, Gasteizko Badaiotz eta Oiartzungo Giriziari irabazita. Irailaren 21ean,
94 txirrindularik parte hartu zuten Mendi Bizikleta Ibilaldian.

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Urriaren lehenean

hasi zen aurtengo ehi-
za sasoia eta, aitzine-
tik, urtero bezala, ehiza
postuen subasta egin
zen. Aurtengo enkante-
ak katramila dexente
ekarri ditu, ehizturiak ez
baitira ados agertu Uda-
lak hartutako hainbat
erabakirekin. Horiek me-
dio, lehenbiziko subas-
tan, irailaren 6an, en-
kantean ateri ziren 22
postuetatik 15 bakarrik
hartu zituzten. Ehiztu-
riek euren haserrea era-
kusteko, ez zuten pos-
tu bakar baten irteera-
ko prezioa hobetu, eta
postu guztiak ateratako
diru kopuru berean har-
tu zituzten. 7 postu eman
gabe gelditu ziren. 

Ehizturiek aste bete-
ko epea zuten postuei
sesta emateko eta pos-
tu bakarrari eman zio-
ten, 24 zenbakidunari.
Irailaren 16an egin zen
bigarren subastan ses-
ta emandako postu ho-
ri eta eman gabe geldi-
tu ziren bertze zazpiak
atera ziren berriro en-

kantean. 24. postuaren
irteerako prezioa 1.007
eurokoa zen, baina en-
kantea bukatutakoan
3.064,83 eurora altxatu
zuten prezioa. Irteera-
ko prezioa 3 aldiz ho-
betu zen. 

Eman gabe gelditu
ziren postuak berriro
ateri ziren subastan eta
denak hartu zituzten bi
izan ezik, 4. sarea eta
21. postua. Horregatik,
aurten Udalak subasta-
tik aterako duen diru ko-
purua azken urteetako
baxuena izan da, 42.280
eurokoa.

Kultur Etxean
igogailua

Joan den urtean Na-
farroako Kutxaren Zuk
aukeratu, Zuk erabaki
egitasmoaren barrene-
an, Udalak Kultur Etxe-
an igogailua paratzeko
proiektua aurkeztu
zuen eta Kutxan kon-
tua duten herritarren la-
guntzarekin, proiektua
martxan dago dagoe-
nekoz. Lortutako di-
ruarekin, aste honetan
hasiko dira igogailua

egiteko obrak, 20.000
euroko aurrekontuare-

kin. Omega igogailu en-
presak eginen ditu la-

nak eta azaroan aka-
batzea espero da.

Ehiza postuen enkantean hika-mika
frankorekin hasi da aurtengo ehiza sasoia
Aspaldiko urteetako diru-kopururik ttikiena lortu du Udalak, 42.280 euro

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bisita gidatuak Usategietan 
Uso-denboraldia hastearekin batera, urtero bezala, turista eta bisitari pa-
rrasta etorriko dira Iharmendiko gainera, parajeak ikusi eta Usategietako
ehizatzeko modu tradizionala ezagutzera. Hauetan pentsatuz, azkeneko
urteetan bezala,  bisita gidatuak paratu dira martxan, ibilaldi bereziekin
eta Usategien inguruko informazio osatuarekin. Urriaren 1etik hasita, aza-
roaren 20ra arte, egunero izanen dira bisitak, astetartez goizetan, eta as-
te hondarretan goiz eta arratsaldez. Ordu puntuetan izanen da aukera bi-
sitak egiteko eta telefono bat ere paratu dute hitzordua aitzinetik hartu
nahi dutenentzat, 690 267756 (Laura). Pertsona bakoitzak 4 euro ordain-
duz egiten ahalko du ibilbidea, eta 10 lagunetik goitiko taldean joanez ge-
ro, 3 eurotan bakoitzak. Bisitak euskaraz eta gaztelaniaz izanen dira, au-
keran. 

ETXALAR
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ttipi-ttapa
San Migel besten ai-

tzineko asteburuan
egin zen aurten ere Ar-
tzain Zakur Lehiaketa.
XXIX. edizioa izan zen
aurtengoa eta Euskal
Herriko Artzain Zakur
Lehiaketa egun bere-
an tokatu zela kontuan
hartuz, parte-hartze po-
lita izan zen.

Zortzi bikote aur-
keztu ziren irailaren
21eko lehiaketara eta
eguraldia lagun, aitzi-
neko aldietan baino jen-
de gehiago hurbildu
zen. Guztien artean
Peio Segurola azpei-
tiarra eta Artzai bere
zakurra nagusitu ziren.
Amaiurren ere bikote
hau atera zen garaile.
Bigarren postua La-
purdi aldera joan zen,
eta Jean Paul Irikin eta
Itzar zakurrarentzat
izan zen. Hirugarren,
berriz, Felix Irigoien
baztandarra eta Peio
zakurra gelditu ziren.
Lehen hiru hauek izan
ziren proba guztia osa-
tu zuten bakarrak. 

GAZTA LEHIAKETA

Egun berean egin
zen Gazta Lehiaketa-
ren bortzgarren edizioa
ere. Iaz bezala, guzti-
ra 12 gazta aurkeztu zi-
ren eta antolatzaileek
denen maila altua azpi-
marratu zuten. Epai-
mahaiak Txoritokiko
Juxta Seinen gaztari
eman zion lehenbiziko
saria; bigarren saritua
Agertxeberriko Fran-
txiska Apeztegia izan
zen eta Arginenborda-
ko Carmen Larralde gel-
ditu zen hirugarren.
100, 75 eta 50 euro ja-
so zituzten, hurrenez
hurren, eta horrez gain,
trofeoa eta saski bana
ere bai. 

DANTZA SAIOA

Bezperan ere, irai-
laren 20an, izan ziren
ekitaldiak, eta horien ar-
tean herriko dantzarien
emanaldia. Haur zein
gazte, denak aritu ziren
dantzan eta guztira 21
dantza eskaini zituzten.
Jende andana hurbildu
zen saioa ikustera.

Peio Segurola azpeitiarra
eta ‘Artzai’ garaile
Artzain Zakur Lehiaketan
Bertzalde, Gazta Lehiaketan
Juxta Sein nagusitu da

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA ETA OSKAR TXOPERENA

Besten aitzineko asteburuan egin ziren ekitaldietako irudiak ageri dira: herri-
ko dantzarien saioa; artzain zakur lehiaketa eta gazta lehiaketako saridunak.

IGANTZI
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Nerea ALTZURI
Udako hilabeteak pa-

satu eta gero, Arantza-
ko Euskara Batzordea
lanean hasi da. Iraileko
bileran lagun gehiegirik
bildu ez bazen ere, ortzi-
ral arratsalde honetara-
ko bertze bilkura bat egi-
teko deia egin da. Uda
osteko iraileko bileran ai-
patutako eta lotu gabe
geraturiko zenbait pun-
tu jorratuko dituzte aldi
honetan. Normalean, he-
rriko elkarte ezberdine-
tako ordezkariak nahiz
interesa duen edozein
herritarrek parte hartzen
dute. Batzordea irekia da,
nahi duen oro agertzen
ahalda hilabetero egiten
den bilerara. Denboraldi
honetako gaien artean,
udazkeneko Kultur Egu-
nak  daude eta hortaz be-
harbada behin baino
gehiagotan bilduko dira
batzordekideak, ekitaldi
horiek lotu behar direla-
ko. Beraz, hurrengo bile-
ra ortziralean, urriak 3,
16:30ean udaletxean.

Haur Txokoa
Iaz ludoteka izena hartu

bazuen ere, funtsean hel-
buru eta eginkizun ber-
berak ditu Haur Txoko-
ak. Bortzirietako Euska-
ra eta Oinarrizko Gizar-
te Zerbitzuen mankomu-
nitateek antolatuta aben-
dura arte egitekoa da.
Haurren denbora librea
era dibertigarri eta hezi-
tzaile batean jostatuz eta
euskaraz pasatzeko hel-
burua du. Bidenabar, gu-

rasoen faboretan izaten
da. Iaz ere, goizeko lu-
doteka zerbitzuaz gai-
nera, arratsaldean eder-
ki funtzionatu zuen eki-
men honek. 

Herriko Haur Txokoa
astearte eta ortziraletan
eginen da 16:00etatik
17:30era ohiko lekuan.
Eskaintza printzipioz
abenduaren 22ra arte
izanen da. 

Guraso Elkartea
Bi urtetik behin alda-

tzen da eskolako Gura-
so Elkartea. Ikasturte ha-
sierarekin batera, hiru or-
dezkariek beuren leku-
koa guraso berriei pasa
diete. 

Belen Mutuberria pre-
sidentea da; idazkaria
Edurne Iparragirre; el-
kartekideak Begoña Ber-
gara, Mari Anjeles La-

rralde, Beatriz Taberna,
Koldobike Gorostiza eta
Josune Otxandorena.
Azken hirurak berriak di-
ra, Ester, Marikarmen eta
Mariadok bi urte beuren
arduretan pasa ondotik,
txanda pasa diete. Bea-
triz eskola kontseiluko
gurasoen ordezkaria da;
Koldobike elkarteko di-
ruzaina eta Josunek di-
ruzainordearen ardura
beteko du hurrengo bi
ikasturtetan.

Guraso Elkarteak he-
rriko eta eskolako hain-
bat ekimenetan parte har-
tzen du. Adibidez, esko-
lako jantokia antolatzen
du.  Zerbitzua,urritik abian
jarria da. Sagrario Ipa-
rragirrek sukaldari ja-
rraitzen du eta Loli Mu-
tuberriak begirale ardu-
rarekin segitzen du.

DIRULAGUNTZA

Ikastetxe publikoen-
tzako laguntzak onartu
ditu Nafarroako Gober-
nuak 2008an eginen di-
ren eskolaz kanpoko
ekintzetarako. Hala, he-
rriko eskolak 439,78 eu-
ro jasoko ditu.

Euskara Batzordeak ortziral honetarako
bilera deialdia egin du
16:30ean Herriko Etxeko lehenengo solairuan hitzordua jarria da

ARANTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Hasi da ehiza denboraldia 
Urrirua hastearekin batera, Ekaitza eta Bagatxar mendi gainetan mugimentua
nabari da ehiza denboraldia dela-eta. Ehiztariak aurten ere ez diote hutsik egin
urteroko hitzorduari. Argazkia Aientsa auzotik Bagatxar aldera ateratakoa da.
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HAURRAK
Arropa erosoak eta deigarriak
Haurraren arropak dinamikoa izan behar du, jos-
tatzen ari denean eroso senti dadin. Koloreei dago-
kienean, berriz, deigarriak izaten dira. Aurtengo
denboraldian hiru sail bereizi dituzte adituek: hos-
toak, ura eta egurra. Jantziek duten kolore natura-
laren adierazle omen dira hostoak, ingurumenare-
kin lotutakoak eta tonu bizikoak, alegia. Arrakasta
duten ehunen artean daude, bertzeak bertze, fra-
nela, artilea, Galesko printzearen laukiak deituriko
estiloa… Neskatilen kasuan, berriz, aunitz ikusiko
dira, gonak edo galtza pitiloak, gainetik kamiseta
luzeak dituztela.

Eta bigarren sailean ura. Zergatik? Bada, jantzie-
tan urdin kolorea ezinbertzekoa delako. Ehunei
dagokienean, pana, akoltxatu sintetikoak… ikusiko
dira.

Azkenik, egurra deituriko sailean, fuksia, gorria,
laranja, petrolioaren urdina edo goroldioaren ber-
dearen arteko konbinazioa nabarmendu dute adi-
tuek. Halakoek eskulanaren ukitua ematen omen
diote arropari.

Moda Gehigarria ttipi-ttapa
479. zbk. 2008/10/02
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EMAKUMEAK

emakumezko eta gizonezko-
en estiloen arteko nahaske-
tarekin ikusiko ditugu ema-
kumeak: larruzko txamarra,
motorzaleen itxura, mao
estiloko lepoa duten jantziak
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Lila eta aran kolorearen aukera
zabala aurkituko dugu merka-
tuan, baina horiekin batera
beige kolorea, beltza eta mora-
tua ere aunitz ikusiko dira.
Tulipanen forma duten berokiak
ere ikusiko dira, mauketan
bolumen haundia dutenak,
tweed txamarrak, kardiganak
gerrikoarekin… 

Egunerokoan, jantzi erabilgarri
eta erosoak ikusiko dira, eta tartean bakeroak. Neguan kanpai
formako galtzak berriz ere modan egonen dira, baina pitilloak
ere ez dira tokirik gabe geldituko. Lehenengoek takoi altu batzu-
ekin altu eta argalagoaren sentsazioa areagotzen dute; bigarre-
nek, berriz, emakume argaletan ohikoagoak dira. 

Dotoreago jantzi nahi den momentuetarako ere aukera zabala
aurkituko dugu merkatuan. Hala nola, soineko luzeak eta erro-
mantikoak, bolanteekin. Urre-koloreko osagarriak aukeran,
luma arrastoak… Gerri-aldea markatua ikusiko da.  

Jantzi izar modura, trikotazko soinekoak proposatu dituzte hain-
bat moda etxek. Edozein botarekin janzteko aproposak dira, ero-
soak eta sinpleak. Hori baita azken batean emakumeek nahi
dutena, erosoak  izatea.

17 Moda Gehigarria ttipi-ttapa
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Denboraldiko koloreak
Urdinak, berdeak, bioletak… Horiek
izanen dira udazken eta negu honetan
begietan ikusiko diren koloreak.
Begietan, grisa eta urdinaren arteko
nahasketa aditu aunitzen hautua iza-
ten da, eta begirada sakonagoa izan
dadin, betilea ongi margotzearen
garrantzia ere nabarmentzen dute.
Bekain eder batzuen sekretua, berriz,
ongi orraztean datza.

Ezpainetako koloreak
Azal argia izatekotan, ezpainak arrosa
kolorez margotzeko aholkatzen dute
adituek edo melokotoi koloreko tonoe-
kin margotzeko, bertzela. Ilegorria
bazara, berriz, edo oreztak baldin
badituzu, marroia, laranja edo gorrizta
hautatu. Zure aurpegiaren kolorea
zurbilagoa baldin bada, arrosa eta
gorri-morearekin probatu, baina gorri
deigarririk ez erabili. Azal ilunekoa
bazara, fakzioak leundu behar dira,
eta halako kasuetarako, karamelu
kolorea eta ezti kolorea egokiak iza-
nen dira egunez ibiltzeko, eta aran
kolorea, berriz, gauetarako.

Koloretea
Koloretea ere azal kolorearen arabera
hautatu beharrekoa da. Azal argia
denetan, erraterako, tonu arrosa eta
melokotoi argi kolorea egokiak dira.
Aitzitik, azal ilunagoa dutenek, aran
kolorea eta arrosa urreztatua erabil
dezakete.
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MAKILLAJEA eta ILEAK
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GIZONAK
Gizon langilearen itxura hartuko du
udazken-neguko modak 

Langileen estilo klasikoa eta
baldintza klimatiko gogorre-
tan lan egiten duten gizonak
bezala. Horrelaxe jantziko dira
udazken-negu honetan gizo-
nezkoak. 

Zenbait diseinatzailek abrigu
barru-bigun eta larruzkoen
aldeko apustua egin dute eta
horrekin batera, artilezko
txano, eskularru eta txalekoak
ere erabiliko omen dira. 

Oinetakoei dagokienean,
berriz, lokarridun botak nagu-
situko dira. 

Langilearen estiloa eramateko
bertze proposamena, frane-
lezko atorrak eta marinelaren
estiloko edo laukidun zama-
rrak janztea izanen da. 
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Langilearen estilo hori nagusi-
tuko denez, korbatak ia ez dira
ikusiko. Korbataren tokia kolo-
re iluneko bufandentzat izanen
da. Edo kolore ilunekoak ez
badira, kontrastea sortze alde-
ra, deigarriak diren urdin kolo-
reko bufandak ikusiko dira.
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K Oinetako moderno
eta berritzaileak
Udazken eta negu honetako oineta-
koak modernoak eta berritzaileak
izanen direla iragarri dute diseinat-
zaileek. Neguko ohiko koloreetan
oinarrituz, manoletinetan aukera
zabala izanen da: gorri-more,
berde, marroi, beltz… Lokarri, kris-
tal eta bertzelako apaingarri meta-
likoekin dekoratuta etorriko dira,
diseinu berritzailearekin.

Zapatak, botinak eta botak punta
borobil edo laukidunak dituztenak
izanen dira, eta ispiluaren efektua
egiten duten takoiak edukiko dituz-
te, zilar edo urre kolorekoak. Dena
den, takoirik gabeko oinetakoak ere
erakusleiho guztietan egonen dira
salgai.

Goma zuri-beltza duten platafor-
mak ere ikusiko dira botetan, boti-
netan zein zapatetan. Eta egun
euritsuetarako, ehun iragazgaitza-
rekin eginak izanen dira.

Motorzaleen estilora hurbilduz,
itxura zaharkitua duten larru ilune-
ko bota eta botinak ere ikusiko dira,
tatxet, harribitxi edo hebilladunak.

Emakumezkoen artean, areto-
zapatak deiturikoak ikusiko dira,
orkoi finagoekin, plataformak, takoi
altu eta punta zorrotz borobilekin. 

Gizonezkoen oinetakoetan, berriz,
erosotasuna nagusituko da, eta
diseinu klasikoa: lokarridun oineta-
koak. Halere, ausartenak diztira eta
txarolaren aldeko hautua eginen
dute. Egunerokoan erabiltzeko
kiroletako oinetakoak erabiliko dira
batez ere, marroi, beltz eta gris
kolorekoak. Zenbaitetan metaliza-
tuak ere bai.



txartelarekinpti it
beti irabaziko duzu!

informazio gehiagorako deitu

948 63 54 58
info@ttipi.net

deskontuak
Hemen ageri diren komertzio eta zerbitzu guztietan erabil dezakezu

estetika
zentruak

BERAUTO Tailerra
BERA

%5 errekanbioetan

SEMPER
BERA

%10 matrikulan

AYLA Argazki-denda 
BERA %10 kopia digitaletan, 
Nortasun Agiriko argazkietan

GOIKO • BERA
www.fotogoiko.com

%10 kopia digitaletan

MENA Argazki-denda 
ELIZONDO

%10 kopia digitaletan

BIXKIAK 
LESAKA

%10eko deskontua

EDURNE • BERA
%5eko deskontua, 30€tik

gorako gastuan

FANTXIKE •ELIZONDO
%10eko deskontua, 30€tik

gorako gastuan

IPINGI • ELIZONDO
%10eko deskontua, 30€tik

gorako gastuan

PIKABEA • DONEZTEBE
%10 (galtza marka batzuetan

izan ezik)

ZALDUA Argazki-denda
DONEZTEBE / ELIZONDO
%10 kopia digitaletan

auto eta
bizikleta
tailerrak

auto 
eskolak

argazki-
dendak

KATEA BIKE 
BERA

%5 konponketetan

ELIZONDO
%10 bateria eta

amortiguadoretan

SANSIÑENA
ELIZONDO

%10 olio-aldaketetan

arropa-
dendak

KATTALINGORRI
ELIZONDO

%10eko deskontua

ETXARTE Bitxi-denda
LESAKA

%10eko deskontua

AMAIA • DONEZTEBE
%5 kosmetikan, 
%10 oparietan

bitxi-
dendak

ALTZURI
LESAKA

%5 etxetresnetan

etxe-
tresnak

optikak

IPARLA • ELIZONDO
%8ko deskontua, 

30€tik gorako gastuan

DEÑE
LESAKA

%10eko deskontua lentzerian

NAFARPRES • ELIZONDO
%10 liburu eta ikas materialetan.

Testuliburu eta bideoak ezik

MAIMUR • LEITZA
%10 oparitzeko

artikuluetan

INTZURI Optika 
LESAKA

%10eko deskontua

OSTARGI • BERA 
%10eko deskontua, 30€tik

gorako gastuan

MENDAUR • DONEZTEBE
%5eko deskontua 

zakur eta katuen pentsuan

ARGIBEL Optika 
DONEZTEBE / ELIZONDO
%10 anteoju graduatuetan

kirol
dendak

lentzeriak

AGARA • BERA
%5eko deskontua
kirol artikuluetan

POTTOKI • ELIZONDO
%5 oparitzeko artikulu 

ttikietan

haurren
denda

ZELA Kirolak
BERA

%5eko deskontua

DONEZTEBE/ELIZONDO
%10eko deskontua, 

30€tik gorako gastuan

JAIONE • DONEZTEBE
%10eko deskontua, 

12€tik gorako gastuan

OSTIZ Zapata-denda
DONEZTEBE 

%10eko deskontua

TXINELKA • LESAKA 
%10eko deskontua

KALOTXA •  BERA
%5eko deskontua, 

18€tik gorako gastuan

zapata-
dendak

liburu-
dendak

pentsuak

tindategiak

ttipi-ttapa
laguntzeak
B A D U S A R I A

DESKONTUAK. Hemen ondoan ikus-
ten dituzun deskontu eta abantaila guztie-
taz aprobetxatzeko, oroitu TXARTELA
beti sakelean eramateaz, dendariari era-
kusteko Nortasun Agiriarekin batera.

ZOZKETAK. Urte oso-osoan, hama-
bostetik behin, hamaika zozketa eginen
dira. Horien berri emanen dizugu ttipi-
ttapa aldizkarian, ttipi-ttapa telebistan
eta www.ttipi.net webgunean.

ALDIZKARIA DOHAINIK. TXARTE-
LA erosten duenak dohainik hartuko du
etxean ttipi-ttapa aldizkaria.

Eta jakinzazu TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA-
ri eman diozun diru kopuruaren %20a
desgrabatuko zaizula heldu den urteko
Errenta Aitorpenaren kuotatik. Horre-
tarako, heldu den urte hasieran igorri-
ko dizugu etxera Errenta Aitorpena egi-
terakoan aurkeztu behar duzun ZZiiuurrttaa--
ggiirriiaa. 

Zure enpresak ttipi-ttaparen TTIPI TXARTELArekin kolaboratu nahi baldin badu, mesedez, 
jar zaitez harremanetan TTIPI-TTAPA FUNDAZIOArekin 948 63 54 58 telefonora deituz 
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ttipi-ttapa
Etorkinak eskualde-

an gizarteratzeko hel-
buruarekin, eta he-
rrialde bakoitzaren kul-
tura hemen ere eza-
gutarazteko, Mugarik
gabe topaketa antola-
tu dute bertze urte ba-
tez Bortzirietako Oina-
rrizko GIzarte Zerbi-
tzuek eta Euskara Man-
komunitateak elkarla-
nean. Bortzgarren edi-
zioa izanen da aurten-
goa, eta egitarau za-
bala prestatu dute.

Futbito txapelketa,
erraterako, joan den la-
runbatean, irailak 27,
abiatu zuten. Larunbat
honetan, urriak 4, bi-
garren kanporaketa jo-
katuko da eta urriaren
11n, berriz, finala. Be-
rako kiroldegian ari di-
ra partida guztiak jo-
katzen. Egun haundian,
urriaren 11n, 16:00etan
hirugarren eta lauga-
rren postuak erabaki-
tzeko lehia jokatuko da
eta 17:00etan final na-
gusia. 

Futbito txapelketaz
gain, bertzelako ekital-
diak ere antolatu dituzte
Mugarik gabe astearen
barne. Lesakan, Etxa-
larren eta Beran egi-
nen dira, hurrengo as-
tean. 
Etxalarren, urriaren

7an, asteartea, Hama-
rretik zortzi (haurtza-
roari buruz) eta Iratza-
rriak (emakumeari bu-
ruz)  dokumenta lak
ikusteko aukera izanen
da, 19:30ean Kultur
Etxean. Ondotik luntxa
izanen da.

Urriaren 9an, ortze-
guna, Lesakak hartuko
du jardunaldien leku-
koa. Solasaldia eginen
da Zurekin, bertze mun-
dua baietz lortu izen-
burupean. Globaliza-
zioaren azterketa egi-
nen da eta gizakiak ho-
ri hobetzeko egin de-
zakeenaz mintzatuko
dira. 19:30ean hasiko
da Lesakako Udalaren

erabilera anitzeko are-
toan. Hitzaldia TAU fun-
dazioak emanen du.
Ondotik, Etxalarren be-
zala, luntxa eginen da.

EGUN HAUNDIA

URRIAREN 11N

Halere, egun haun-
dia, urriaren 11n egi-
nen da Beran. 16:00-
etan emanen zaio ha-
siera jaialdiari. Futbito
txapelketako azken
partidak jokatu ondo-
tik, 17:30ean kalejira
izanen da Topacio eta
L a m i a k  t a l d e e k i n .
18:00etan Julen Ze-
laieta bertsolariaren
txanda  i zanen  da .
18:05ean txalaparta, tri-

kitxa eta Yenbe saioa
izanen da. 18:20an In-
ti Kausay taldeak ma-
nifestua irakurriko du.
18:45ean futbito txapel-
ketako sari banaketa
eginen da. 19:00etan
sabeleko dantza saioa
eskain iko du Nuha
Mushalek. 

Ilunabarean, 19:15-
etik 20:15era kapoeira
dantzak ikusteko au-
kera izanen da Topa-
cio taldearekin. Segi-
dan, jardunaldi gastro-
nomikoei emanen zaie
hasiera, eta egunari be-
har bezalako segida
emateko, 21:00etatik
23:00etara dantzaldia
izanen da.

‘Mugarik gabe’ topaketa eginen
da heldu den astean Bortzirietan
Horrez gain, futbito txapelketa jokatzen ari dira

GIZARTEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere bertze herrialdeetako dantzak ikusteko aukera izanen da urria-
ren 11n Berako kiroldegian.

Abian da berriz
ere Solaslaguna
egitasmoa
Bortzirietan
ttipi-ttapa
Euskara Mankomu-
nitateak bultzatuta,
Solas-laguna egitas-
moa martxan jarriko
da laster. Orain arte
parte hartu dutene-
kin batera, talde be-
rriak sortzea da Eus-
kara Mankomunita-
tearen helburua eta
horretarako izena
emateko epea urria-
ren 2an, ortzeguna,
zabalduko da. Egi-
tasmo honekin, eus-
kara ikasleei harre-
man berriak euska-
raz egiteko aukera
eskaintzen zaie, eus-
karaz ongi dakitene-
kin, eta hartara, eus-
kara maila hobetzen
dute. Bertzetik, ai-
patu, Mankomunita-
teak 500 pin banatu-
ko dituela debalde,
bi helbururekin, ba-
tetik, egitasmoa eza-
gutarazteko, eta ber-
tzetik, euskaraz egi-
teko giro aproposa
sortzeko. Hala, eus-
kara ikasleek edo
zailtasuna dutenek
jakinen dute lasai
ederrean solasten
ahal direla pin-a da-
ramatenekin. Eus-
kara batzordekideek
banatuko dituzte ba-
tzuk, eta gainerako-
ak Bortzirietako Eus-
kaltegian eskuratu
ahal izanen dira. In-
formazio gehiago
nahi izanez gero, dei-
tu 948 634125 tele-
fonora edo idatzi eus-
kara@bortziriak.org
helbidera. 

EUSKARA

 



2008ko urria 
Km 0 eta auto ia berrien hilabetea

KANGOO EXPRESSION GRAN VOLUMEN
1.5DCI 65CV

ABS • 2 airbag • Aire girotua • Ateen ixte-sistema
zentralizatua • Beira-igogailu elektrikoa

Alboko ate bikoitz lerrakorra • Irratia MonoCD
Txasis luzea • AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KANGOO EXPRESS GENERIQUE
1.9D 55CV

Airbag  gidariarentzat 
Kargatik banatzeko tabikea

Kargalekuan, gainaldeko tranpailua
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

CLIO EXPRESSION 1.5DCI 85CV 5 ate
ABS • 4 airbag • Pack elektrikoa 

Aire-klimatizagailua • Irrati MonoCD
Atzeranzko ispilu elektrikoak 

Atzeko beira gainetik tintatuak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

MASTER FURGONETA LUZEA 
SOBREELEVADO 1.9DCI 120CV 
ABS • Gidariaren airbag • Aire-girotua
Irratia • Kargatik banatzeko tabikea

alboko 2 ateak lerrakorrak

KANGOO AUTHENTIQUE 1.9DCI 80CV 4x4
ABS • 2 airbag • Aire-girotua • Irrati kaseta 
4 gurpiletako trakzioa • Ateen ixte-sistema 

zentralizatua • Beira-igogailu elektrikoa
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KANGOO FARWAY 1.9DCI 80CV 4x4
ABS • 2 airbag • Aire-girotua • Irrati MonoCD 

Aluminiozko gurpil-hagunak • Auto gaineko barrak
Atzeranzko ispilu elektrikoak • Alboko 

konpartimenduak, hegazkinetakoen erakoak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KANGOO AUTENTIQUE BERRIA 15DCI 70CV
ABS • 4 airbag • Beira-igogailu elektrikoa

Ateen ixte-sistema zentralizatua 
Aire-girotua • Irratia MonoCD

Auto gaineko barrak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

CLIO GRAND-TOUR DYNAMIQUE 85CV
ABS • 6 airbag • Beira-igogailu elektrikoa

Ateen ixte-sistema zentralizatua 
Aire-klimatizagailua • Irratia Mono CD

Auto gaineko barrak

Stockean dagoen autoren bat erosteagatik, Parrot esku libreko sistema   
edo TOM TOM nabegatzailea OPARI

9800 €€
SCENIC EXPRESSION 1.5DCI 85CV

ABS • 6 airbag • Aire-girotua
Beira-igogailu elektrikoa • Ateen ixte-sistema

zentralizatua • Irratia MonoCD
Pintura metalizatua



ia 
berrien hilabetea

Tel.: 948 580 431 - 948 580 436 - 608 977 685
Faxa: 948 580 973

ELIZONDO (Nafarroa)
garmendia@red.renault.es

N 1.5DCI 85CV 5 ate
 • Pack elektrikoa 
lua • Irrati MonoCD

spilu elektrikoak 
gainetik tintatuak
AINO GEHIAGO

MODUS DYNAMIQUE 1.5 DCI 85CV
ABS • 4 airbag • Aire-klimatizagailua
Abiadura mugatzailea • Laino-argiak

Irrati MonoCD-MP3 • Ibilbide-kontrola
Aluminiozko gurpil-hagunak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

CLIO DINAMIQUE 1.5DCI 85CV 5 ate
ABS • 4 Airbag • Pack elektrikoa

Aire-klimatizagailua • Irrati MonoCD
Abiadura mugatzailea • Atzeranzko ispilu 
elektrikoak • Aluminiozko gurpil-hagunak

AUTO BAT BAINO GEHIAGO

AY 1.9DCI 80CV 4x4
-girotua • Irrati MonoCD 
unak • Auto gaineko barrak
 elektrikoak • Alboko 
egazkinetakoen erakoak
AINO GEHIAGO

MEGANE DYNAMIQUE 1.5DCI 85CV
ABS • 6 airbag • Aire-klimatizagailua • Abiadura
mugatzailea • Fokuen pizte automatikoa • Euri

sentsorea • Irrati MonoCD • ASR ESP • Aluminiozko
gurpil-hagunak • Barruko ordenagailua 

Larruzko bolantea • AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KOLEOS DYNAMIQUE 2.0DCI 150CV 4x4
ABS • 6 Airbag • Bi-zona klimatizagailu autom.
Aldapen gora-behera kontrola • Aitzineko eta
gibeleko hurbiltasun radarra • Irrati CD MP3

17” aleaziozko hagunak • Erretrobisore elektrikoak
“Esku libreko” Renault txartela • Parking

automatikoko frenoak • Auto gaineko barrak
Aitzineko eta atzeko eserleku etzangarriak 

Larruzko bolantea

R DYNAMIQUE 85CV
eira-igogailu elektrikoa
ema zentralizatua 
ua • Irratia Mono CD
neko barrak

MEGANE DYNAMIQUE 1.5DCI 105CV
ABS • 6 airbag • Aire-klimatizagailua

Abiadura mugatzailea • Fokuen pizte automatikoa
Euri sentsorea • Irrati MonoCD • ASR ESP

Aluminiozko gurpil-hagunak
Barneko ordenagailua • Larruzko bolantea

TRAFIC COMBI 9 PLAZA PASSENGER 
2.0DCI 115CV

Ateen ixte-sistema zentralizatua 
Beira-igogailu elektrikoa • Aire girotua

Irrati MonoCD • Atzeranzko ispilu elektrikoak

PEDRO GARMENDIA, S.A
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ttipi-ttapa
Buruz buruko Casino

Kursaal Torneoko txa-
peldun berria den Migel
Mari Urrutia erremonte-
laria omenduko dute jaio-
terrian igande honetan,
urriak 5. Irailaren 6an jan-
tzi zuen txapela Urrutia
saldiastarrak, txapela
janzteko faboritoa zen
Zeberio II.ari 29 eta 35
irabazita. Ezustea eman
zuen finalean eta hori go-
goratuko dute igandeko
omenaldian. 

Goizetik nabarituko
da mugimendua herrian.
09:00etan txistulariak ka-
lejiran ibiliko dira eta
11:00etan Meza Nagu-
sia izanen da. Ondotik,
12:00etan afizionatuen
arteko partida jokatuko
da. 14:00etan herri baz-
karia eginen da bertso-
lariekin eta arratsaldean
dantzaldia izanen da.

Bazkarira joan nahi
duenak aitzinetik hartu
beharko du txartela. To-
ki hauetan daude salgai:
Doneztebeko Kafe osta-
tuan eta Kontxa zerbi-
tzugunean, Saldiasko

Herriko Ostatuan eta Lei-
tzako Beatriz ostatuan.
Azken eguna ortziral hau,
urriak 3, izanen da.

Turistaren Eguna
Elgorriagan

Elgorriagako Onddo
eta Zizen Kofradiak an-
tolatuta, asteburu hone-
tan ere ekitaldiak izanen
dira Elgorriagan. Larun-
batean, urriak 4, Onddoa-
ren Ibilbidea  eginen da,
9:30ean abiatuta. Bos-
torratzen gosaria ema-

nen zaie bildutakoei.
Igandean Turistaren Egu-
na eginen da. 10:00etan
meza izanen da eta on-
dotik Arangurengo abes-
batzak saioa eskainiko
du. 11:30ean Saralegi
harri-jasotzaileak hartu-
ko du protagonismoa eta
ondotik Aurtizko joaldu-
nen txanda izanen da. 

Eguerdia hurbildu
ahala, plazan bertan
egindako onddoak das-
tatzeko aukera izanen
da. Aipatu, txaranga eta

txistulariak goiz osoan
karriketan ibiliko direla.

Txistulari Eguna
Donezteben

Doneztebeko Txistu-
lariek Udalaren lagun-
tzarekin Txistulari Egu-
na antolatu dute urriaren
11rako. Goizean Merka-
tu Plazan elkartuko dira
eta auzoz auzo eta ka-
rrikaz karrika ibiliko dira
bazterrak a la i tzen.
Eguerdian herri bazka-
ria eginen dute.

Urrutia erremontelaria omenduko
du Saldiasek igande honetan
Herri bazkarirako txartelak hartzeko azken eguna ortziral hau da

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Duela urte batzuk, Urrutia binakako Faustino txapelketan txapeldun atera
zenean. Aldi honetan aurkari izan duen Zeberio II.a izan zuen lagun orduan.

MALERREKA

Enpresa
kudeatzen
laguntzeko
ikastaroa 
ttipi-ttapa
Anel Nafarroako Lan
Enpresen Elkarteak
antolatuta, Gure en-
presa kudeatzen ize-
neko ikastaroa egi-
nen da azaroaren 4tik
27ra Cederna-Gara-
lur Elkarteak Lesa-
kako Alkaiaga in-
dustrialdean duen
egoitzan. Nafarroa-
ko Enplegu Zerbi-
tzuak eta Europar
Batasunak %100ean
subentzionatutakoa
izanen da eta aste-
arte eta ortzegune-
tan eskainiko da,
16:30etik 20:15era.
Gehienez ere 15 la-
gunek ematen ahal-
ko dute izena, eta ho-
rretarako 948 625122
telefonora (Begoña)
deitu beharko da,
09:00etatik 14:00-
etara. Izena emate-
ko azken eguna urria-
ren 24a izanen da.
Lau zatitan banatu
dute programa: kon-
tabilitatea, kudeake-
ta finantzarioa, fis-
kalitatea eta lan ku-
deaketa. 

IKASTAROA
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Itturrondo Elkarteak antolatuta
Urriruko besta larunbat honetan  
Bortzgarren edizioa izanen da aurtengoa

ttipi-ttapa
Bostgarren urtez,

Itturrondo Elkarteak
Udalaren laguntzare-
kin, Urriruko besta an-
tolatu du larunbat ho-
netarako, urriaren 4ra-
ko. Arratsaldean ema-
nen zaio hasiera bes-
tari: 17:00etan inguru-
ko artisauek euren la-
nak erakusgai paratu-
ko dituzte plazan.

18:00etatik aitzinera
Iturengo Joaldunak ka-
rrikaz karrika ibiliko di-
ra giroa alaitzen. Be-
randuago, 19:00ak al-
dera, aizkora apustua
eta harri jasotzailearen
saioa izanen da.

Goizean goiz,  06:00-
etan, prestatzen hasi-
tako afariaren txanda
etorriko da ondotik. Goi-
zaldetik erretzen dago-
en aretzea dastatzeko
aukera izanen da. Ka-

nalean 270 kilo pisatzen
dituen aretzea presta-
tuko da, eta 21:00eta-
rako prest egonen da.
Aurten karpa batean egi-
nen da afaria. Aretzeaz
gain, salda, piperrada,

entsalada, fruta, gazta,
irasagarra eta edariak
sartuko dira afariko pre-
zioaren barne. 300 la-
gunentzako otordua iza-
nen da.
Afaltzeko tenorean, zoz-

keta eginen da Nafarroa
eta Beintza-Labaiengo
produktuekin.

Antolatzaileek herri-
tar nahiz kanpokoei bes-
tan parte hartzeko gon-
bita luzatu diete. 

BEINTZA-LABAIEN

Frontoian obrak
egiteko laguntza
Beintza-Labaien
eta Donezteben 
ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-
nuak kirol instala-
zioetan konponketa
lanak egiteko diru-
laguntzak onartu di-
tu Nafarroako hain-
bat herrietarako. Ho-
rien artean daude
M a l e r r e k a k o  b i :
Beintza-Labaien eta
Doneztebe, hain zu-
zen. Bien artean
103.058 euroko di-
rulaguntza hartuko
dute. Beintza-La-
baienen kasuan,
68.041 euro hartu-
ko ditu Udalak eta
pilotalekua estal-
tzeko erabiliko du di-
ru hori. Doneztebe-
ren kasuan, berriz,
35.017 euro jasoko
dira eta pilotaleku-
ko frontisa eraberri-
tzeko izanen da di-
ru hori.

DIRULAGUNTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere ez da herri kirol saiorik faltako larunbat honetako Urriruko Bestan.
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ITUREN

Eguraldi kaxkarra izan arren, giro ederrean
joan da Joaldunen Egunaren 25. urteurrena
Plazan egindako ekitaldien barrenean Periko Arrosenekoa omendu zuten

Arkaitz MINDEGIA
Eguraldi kaxkarra izan

arren, 52 joaldun bildu zi-
ren irailaren 13an ospa-
tu zen Joaldunen Egu-
nean. Duela 25 urte,
1983an egin zen lehen
aldiz Joaldunen Eguna
eta gehienbat joaldun za-
harrak omentzeko as-
moz sortu zen. 

10:00etan 36 joaldun
eta herriko trikitilariak
Amezti auzoan baserriz
baserri ibili ziren. Beraien
ibilbidean hainbat gel-
dialdi egin zituzten, ba-
serritarrek prestatutako
pintxo goxoak dastatu
eta beraiekin hitzordu go-
xoak eginez. Gazteenak
Amezti auzoan zeuden
bitartean, Lasaga auzo-
an eta herrian ibili ziren.
Eguerdi aldera, Amezti-
tik herrira jautsi eta joal-
dun guztiak elkartu ziren,
denetara 52. Joaldunek
lazo beltza jarri zuten he-
rrian zendutako guztien
omenez. Plazara iritsi zi-
renenan joaldun guz-
tientzat, sorpresak iris-
ten joan ziren: lehenik
Ander Eratsunek enbor

bati 25 ebaki eman ziz-
kion txalaparta doinuen
laguntzarekin eta ondo-
tik, herriko bi gazteek au-
rreskua dantzatu zuten. 

Ondotik, taula gaine-
tik hitz batzuk eskaini zi-
tuzten Maider eta Joxe
Marik. Hasierako urteak
gogora ekarri zituzten eta

antolatzaileek herritarren
parte-hartzea eskertu zu-
ten. Aipamen berezi bat
egin nahi izan zioten Arro-
seneko Perikori. Bera jo-

aldun izan zen, eta gai-
nera, orain 32 urte aiz-
kora apustu bat egin zu-
ten lau herritarretako bat
izan zen. Aurtengoan,
bere tokia Rafaelek be-
te zuen. Omenaldia aiz-
koran arituz egin zuten
eta horrez gain, oroiga-
rri bat eskaini zioten Arro-
seneko familiari. Miel Min-
degia bertan zela apro-
betxatuz, berak eman
zuen.

Saio bukaeran oroi-
garria jaso zuten parte
hartu zuten aizkolariek.
Segidan Xabier Amuriza
eta Jon Maia bertsola-
rien txanda izan zen. Pe-
riko omenduz Amurizak
koadro bat esku artean
hartu eta bertan idatzi-
tako bertsoa kantatu
zuen Maiaren laguntza-
rekin. Eguerdian 250 la-
gun bildu ziren plazan ja-
rritako karpan familia eta
lagun artean bazkaltze-
ra. Arratsaldean Mikel
Salaberri akordeoilariak
e ta  gauean Jose lu
Anaiak taldeak giro pa-
regabea jarri zuten egu-
nari amaiera emateko.

ARGAZKIAK: ARANTXA ARIZTEGI

Eguraldiak ez zuen aunitzik lagundu, baina egun ederra izan zen herritar zein
kanpokoentzat.
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MALERREKA

ttipi-ttapa
Bertze urte batez se-

gidan, Euskararen Egu-
na antolatu dute zu-
bietarrek urriaren 11ra-
ko. Egun osoko egita-
raua antolatu dute, la-
runbat goizean hasi eta
hurrengo eguneko goi-
zaldera arte.

Goizean, 10:30etik
aitzinera, herriko arti-
sauek euren lanak era-
kusgai paratuko dituz-
te: egurra, jertseak, ze-
ramika eta bertzelako
gaiak nola lantzen di-
tuzten ikusteko modua
izanen da. Erakusketa
12:00ak arte egonen
da zabalik. 11:30ean
joaldunen txanda iza-
nen da eta karriketan
barna ibiliko dira joare
soinuekin bazterrak
alaitzen. Eguerdian,
12:00etan, herri kirolak
izanen dira eta ondotik
herri bazkaria eginen
da. 

Arratsaldean herri-
ko ttikienak izanen di-
r a  p r o t a g o n i s t a k .
17:00etan hasita an-
tzerkia izanen da eu-
rentzat. Egunari behar
bezalako segida ema-
teko, berriz, afaria egi-
nen da 22:00ak aldera
eta gauerditik aitzine-
ra Garraxi musika tal-
dearekin dantzaldia
izanen da. 

Euskararen Eguna prestatu dute
urriaren 11rako Zubietan
Bertzeak bertze, erakusketa, herri kirolak, bazkaria eta antzerkia izanen dira

FLASH
Ikastetxe
publikoentzako
dirulaguntza
onartu du
Gobernuak

Ikastetxe publikoentza-
ko laguntzak onartu ditu
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departa-
mentuak 2008an eginen
diren eskolaz kanpoko
ekintzetarako.
Baztanen, Almandozko
eskolak 419,69 euro har-
tuko ditu; Amaiurkoak
409,77 euro; Arizkungo-
ak 433,21 euro; Arraioz-
koak 375,62 euro; Az-
pilkuetakoak 364,61 eu-
ro; Elizondoko San Fco
Jav ie r  i kas te txeak
1.124,78 euro; Gar-
tzaingo eskolak 390,46
euro; Erratzukoak 376,51
euro; Iruritakoak 479,25
euro; Oronoz-Mugairi-
koak 414,01 euro eta Zi-
gakoak 421,30 euro. Le-
karoz-Elizondo Institu-
tuak, azkenik, 1.747,30
euro.
Bertizaranan, Legasa-
ko eskolak 365,50 euro
jasoko ditu eta Narbar-
tekoak 397,71 euro.
Bortzirietan, Arantzako
eskolak 439,78 euro ja-
soko ditu; Berako Ricar-
do Barojak 613,30 euro;
Etxalarko eskolak 488,58
euro; Igantzikoak 512,60
euro; Lesakako Irainek
810,10 euro eta Toki Ona
Institutuak  927,73 euro.
Leitzaldean, Aresoko es-
kolak 391,92 euro har-
tuko ditu; Leitzako esko-
lak 777,47 euro eta Goi-
zuetakoak 545,41 euro.
Amazabal Institutuak
751,03 euro jasoko ditu. 
Malerrekan, Beintza-La-
baiengo ikastetxeak
357,42 euro hartu ditu;
Doneztebeko San Migel
ikastetxeak 1.136,11 eu-
ro; Iturengo eskolak
498,56 euro; Sunbilla-
koak 538,64 euro. Men-
daur Institutuak,  berriz,
988,55 euro.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Plan Orokorra egiteko akordioa Donezteben
Nafarroako Gobernuko Etxebizitza eta Lurralde Antolamenduko Depar-
tamentuko kontseilaria den Carlos Esparzak eta Miguel San Miguel Do-
neztebeko alkateak herriko Plan Orokorra egiteko hitzarmena sinatu du-
te. Plana egitea 150.000 euro kostako da eta Gobernuak %80 subentzio-
natuko du. Horrez gain,  Jarraipen Batzordea ere osatu dute udal ordez-
kari eta Gobernuko teknikariek: Miguel San Miguel alkatea, Gloria Arre-
gi, Joaquin Duque, Ainhoa Irizar eta Rafael Araujo. Aurrekontuaren bar-
ne ingurumean izan dezakeen eraginaren azterketa ere sartzen da. Ho-
rrekin erregimen hidraulikoa eta uholdeak saihestea hartu nahi da kon-
tuan. Gainerakoan, Plan Orokor horretan Udalak hiru helburu finkatu di-
tu: batetik, Oteizako meandroaren planifikazioa egitea. Herriko lurzoru
erreserba estrategiko nagusia eta Nafarroa Atlantikoan erreserba nagu-
sietako bat dela iritzita. Hortik abiatuta, eremuak hainbat erabilera izan
ditzake: industria erabilera, Legasan Arcerlor enpresa dagoen lurretatik
hurbil (hala, bi industria eremuen azalerak batuz gero, inguruko indus-
tria eremu haundienetako bat osatuko litzateke); toki eta eskualde mai-
lako industria erabilera, herriaren beharrei aitzin egiteko eta etorkizune-
an inguruko herri nagusia izan dadin bultzatzeko; eta azkenik, herriko
udal eskaintza osatzeko erabilerak. Bigarren helburua urbanizatzeko ego-
kiak diren eremuak mugatzea da, herriguneko zenbait karrika urpean gel-
ditzeko arriskua dagoela kontuan hartuta, eta eremu horietan urbaniza-
zio lanak egin ahal izateko baldintza egokiak finkatzea. Hirugarren hel-
burua etxebizitza beharrei buruzko azterketa egitea da, batez ere, babes
publikoko etxebizitzen eskariari buruzkoa. 
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ttipi-ttapa
Alemanian jokatuta-

ko nazioarteko sega to-
paketa batean, Ainhoa
Ansa herriko segala-
riak  zortzigarren pos-
tua eskuratu zuen due-
la aste pare bat. Almi-
tza Sega Elkartean ari

da Ainhoa eta zortzi-
garren postu hori 90
zentimetro azpiko se-
garekin lortu zuen. Ale-
maniako Murrhardt-
Göckelhof herrian egin
zen txapelketa.

Duela urtebete ere,
garai honetan, saio txu-

kuna egin zuen Ainho-
ak Ixabel Ansa izeba-
rekin batera. Ordizian
(Gipuzkoa) jokatutako

Euskal Herriko nazioar-
teko erako txapelketan
izan zen. Taldeka ber-
tze birekin aritu ziren

Ansatarrak, Elgarrekin
izeneko taldean, eta
emakumezkoetan txa-
peldun atera ziren.

Ainhoa Ansa segalariak
zortzigarren postua lortu
du Alemaniako
txapelketa batean
90 zentimetro azpiko segarekin
aritu zen 

Juana Mari SAIZAR
Aresoko I. Mendi

Martxa egin zen iraila-
ren 14an. Plazaola  Par-
tzuergo Turistikoak, Ki-
rol Mankomunitateak
eta Udalak antolatua
izan zen. 18 kilometro-
ko luzera izan zuen ibi-
laldiak eta Areso eta in-
guruko mendiak eza-
gutzeko aukera eskaini
zuen. 100 lagun inguru
bildu ziren eguraldi txa-
rrari aurre eginez. 

Bukaeran bokadilo-
ak, oparitxo bana eta
guztien artean mendiko
hainbat material zozke-
tatu ziren. Hau oso era-
kargarria iruditu zitzaion
jendeari. Helmugara ai-
legatzerakoan dortsala
entregatzearekin bate-

ra, oparia baldin bazu-
ten jaso egiten zuten.
Antolatzaileak gustura
ageri ziren itzuliak izan-
dako emaitzarekin eta
hasierako aurrikuspe-
nak gainditu zirela adie-
razi zuten, martxa le-
henbiziko aldiz antola-
tu zela eta eguraldi eu-
ritsua izan zela kontuan
hartuz. Ea bada dato-
rren urtean jende gehia-
go animatzen den.

Herriko
pilotariak 

Herriko pilotariek
hainbat final jokatu zi-
tuzten irailaren hiruga-
rren asteburuan. Igan-
dearekin, Anartz Olanok
binakako finala jokatu
zuen Leitzako IV. Pilo-

ta Txapelketan infantil
mailan eta azpitxapel-
dun geratu zen. Bestal-
de, arratsaldean, Unai

Onsalo izan zen prota-
gonista, Amezketan jo-
katu zen XIX. Joxean
Tolosa txapelketan fi-

nala jokatu baitzuen.
Hau ere azpitxapeldun
izan zen Armendarizen
aurka galdu ondotik.

Ehun mendizalek parte hartu dute Mendi
Martxaren lehendabiziko edizioan
Udalak, Plazaola Partzuergo Turistikoak eta Kirol Mankomunitateak antolatuta egin zen

ARGAZKIA: AINHOA ANSAK UTZITAKOA

Euskal Herritik Alemaniara joan ziren segalarien taldea ageri da argazkian. Tar-
tean Ainhoa Ansa aranoarra ageri da, Nafarroako ikurrinari eusten.

ARANO

ARESO

ARGAZKIA: ANE BARANDIARAN

Igor Arraiago kirol zinegotzia –goian ezkerretik hasi eta lehena– eta Ruben
Goñi koordinatzailea –goian ezkerretik hasita bigarrena– ageri dira argaz-
kian, Mendi Martxako sariak emandakoan.
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Esteban AROTZENA
Herriarenak diren

mendietan hurrengo ne-
guan burutuko diren lan-
daketen plangintza onar-
tu zuen Udalbatzak hil
honen 18an egindako
aparteko osoko bilkuran.
Kasu guztietan Nafarroa-
ko Gobernuarekin ados-
tu du Udalak aldatu be-
harreko landare mota.
Bestela, jakina, ez baitu
dirulaguntzarik jasoko.
Hala ere, ez dute paraje
guztiek tratamendu ber-
dina izanen. Petrisenea-
ko 3,49, Aritziarrako
19,58 eta Deskargako
7,68 hektareatako lan-
daketak Udalaren esku
egonen dira erabat eta
%80ko subentzioa jaso-
ko dute Iruñetik. Horixe
da, hain zuzen, leku ho-
rietan konifero gehiago

sartzearen arrazoia. Se-
kuoia, douglas izeia, tu-
liperoa, criptomeria eta
beste zenbait landare
mota sartuko dira aipa-
tutako parajeetan. 

Beste bi mendietako
lanak, Zimizketa eta Eas-
porru, Gobernuaren kon-
tura joanen dira. Lehe-
nengoan ia 15 hektarea
landatuko dira, eta he-
men ere goian aipatuta-
ko espezieak nagusi di-
ra, proportzio txikiagoan
bada ere. Easporrun, be-
rriz, 30 hektarea garbitu,
itxi eta zulatuko dira ia
24.000 landare aldatze-
ko. 124.682 euroko au-
rrekontua du Iruñeak bi
mendi hauetarako.

Bisita gidatua
Larunbatean, urriak 4,

bisita gidatua eginen da

abuztuan inauguratu zi-
ren Alkasoaldea eta Ai-
tasemegiko ibilbide me-

galitikoetara. Hilharriak
taldean dabilen Xabier
Taberna buru dela egi-

nen da bisita. Ondotik,
Umore Ona Elkartean
bazkaria izanen da.

Hurrengo neguko
landaketen plangintza
onartu du Udalak
Nafarroako Gobernuarekin
adostu dira landare motak

GOIZUETA

ARGAZKIAK: NAIARA AROTZENA

Iskibiko erromeria 
Amabirjinak eta Sanagustinak igaro berriak badira ere, herritarren festa gosea
oraindik ase gabe zegoela dirudi, ikaragarrizko arrakasta izan baitzuen hilaren
21eko Iskibiko euskal jai-talojate-erromeriak. Egun batean saldu ziren bazka-
rirako 80 txartelak eta gutxienez beste hainbeste lagunek etxetik eramandako
janariarekin edo kanpinean bertan prestatutako bokadiloekin konformatu be-
har izan zuten. Ilunabarreko berbenak bukaera paregabea eman zion egun oso-
ko giro ederrari. Argazkian egunean zehar antolatutako bi ekitaldiren agiriak
ageri dira. Goian, goizuetarren eta oiartzuarren arteko herri kirol desafioa. Be-
hean, talogile-tokako zapeldunak animatzaile eta guzti.
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Hiru saio berrirekin
hasi du denboraldia
Karrape Irratiak
Irrati zapping-a, bidaia birtualak
eta herriko ikasleen saioa dira

Joseba URKIOLA
Musikaz eta jai giroz

hornitutako udako saioa-
ren ostean, Karrape Irra-
tiak urriaren 1ean ekin
zion denboraldi berriari.
Arantxa Iparragirrek eta
Unai Sagastibeltzak gi-
datzen duten irrati loka-
la, aurtengoan ere, be-
rrikuntzaz josia heldu da.
Pasa den denboraldiko
saio batzuez gain, nobe-
dadeak izanen dira. 

Batetik, euskal irrati
zapping-a delakoa dago.
Euskal Herriko hainbat
irratik egunerokotasu-
nean egiten dituzten gau-
zen hautatze bat eskai-
niko da. Hartara, beste-
lako garrantzia eman
nahi zaie euskaraz lan
egiten duten irratiei.

Bestetik, Euskal He-
rriko herri desberdineta-
ra eginiko bidaia birtua-
lak daude. Saio honetan,
entzun bai, baina orain-
dik oso ongi ezagutzen
ez ditugun gure herriko
hainbat txoko ezagutze-
ko aukera emanen da. 

Azkenik, kanpoan
ikasten duten leitzarren
hamabosteroko saioa ai-
patu behar da. Orain hi-
ru urte hasi zen saio hau
eta orduan Euskal He-
rriko unibertsitate des-
berdinetan ikasten zuten

herritarrak ziren prota-
gonista. Aurtengoan, bai-
na, Galizia, Katalunia eta
espaniar estatuko beste
hainbat gune izanen di-
ra erreferentzia leku.

Ipuin Lehiaketa
Altzadi Kultur Talde-

ak 16 urtetik gorako he-
rritarrentzako III. Ipuin
edo Narrazio Laburren
lehiaketa antolatu du. La-
nak Maimur edo Astiz li-
burudendatara eraman
beharko dira. Aurkezte-
ko azken eguna urriaren
17a izanen da. 

Honi lotuta, esan, Kul-
tur Taldeak azaroaren
6rako ekitaldi berezi bat
antolatu duela eta orduan
ezagutaraziko dela lehia-
ketako irabazlearen ize-
na. Gainera, lehiaketan
parte hartzen duten lan
guztiak liburu batean bil-
du eta liburutegian, libu-
rudendetan eta eskole-
tan banatuko dira.

Hitzaldia
Ostiralean, urriak 3,

19:00etan Razas autóc-
tonas en peligro: betizus,
jaca navarra y caballo
burguete izenburupean,
hitzaldia eskainiko da
udal liburutegian. Hizla-
riak Satur Napal Lekun-
berri eta Alberto Perez

de Muniain Ortigosa iza-
nen dira. Bi hauek zaldi
eta betizuei buruz, eus-
karaz eta gazteleraz li-
buru bana argitaratua du-
te.  Betizuen kasuan gai-
nera, beren lana egoki-
ro osatzeko, Leitzako in-
formazio eta irudiak ja-
so zituzten. Inguruko bes-
te herrietako argazki eta
informazioa ere irakur
daiteke. Hizlarietako bat
albaitaria da eta bestea
medikua. 

Bengoetxea
VII.ari kontratua
luzatua

Ibai Bengoetxea Fron-
tiseko pilotari leitzarrari
kontratua luzatu dio en-
presak. Urriaren 21ean

24 urte beteko dituen gaz-
teak 2005eko urriaren
9an debutatu zuen pro-
fesionaletan. Geroztik
Euskal Herriko eta bes-
te leku askotako fron-
toietan ibili da, urteko 50
partida jokatuz gutxi go-
rabehera. Kontratua be-
rritzearekin bada, 2010
arte gutxienez, Bengoe-
txea VII.aren jokoarekin
gozatzeko aukera izanen
dugu.

Aimar
Sagastibeltza
bigarren mailan

Aimar Sagastibeltza
futbol jokalariak bigarren
mailan jokatuko du aur-
tengo denboraldian. Ta-
rragonako Nastic-ekin bi

urterako kontratua sina-
tu du. Bere futbol ibilbi-
dea Tolosan hasi zuen.
Bertan zazpi urte igaro
zituen eta handik Gi-
puzkoako Beasain tal-
dera joan zen. Lehengo
urtean, berriz, Katalunia
alderako bidea hartu
zuen. Nastic-en filiala den
La Pobla de Mafumet tal-
dean jardun zuen atze-
lari gisa. Orain beste
abentura bat hasi berri
du. Etorkizunean zere-
san handia eman deza-
ketenak eta lehen mai-
lan aritutakoak ditu la-
gun. Aurkari, berriz, guz-
tiok ezagutzen ditugun
bigarren mailako talde in-
dartsu eta ez oso indar-
tsuak izanen ditu.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTEK UTZITAKOA

Bukatu da Eskuz Binakako Txapelketaren IV. edizioa
Irailaren 22ean jokatu ziren Leitzako Eskuz Binakako IV.Txapelketaren fina-
lak. Beste behin ere, Aurrera Pilota Eskolak antolatutako lehiara Euskal He-
rri zabaletik etorritako jendetza bildu zen Amazabal pilotalekuan. Orotara
bost final jokatu ziren. Partida batzuk besteak baino ikusgarriagoak suer-
tatu ziren arren, denek izan zuten euren emozio eta dotorezia puntua. Na-
barmentzekotan, kadete eta nagusien mailakoak leudeke. Bietan ere, au-
rrelari txapeldunek bikain jokatu zuten eta gozatu ederra eman zieten pilo-
talekura gerturatu ziren ikusleei. Alebinetan, Garziarena-Iribarriak 18 eta 15
irabazi zieten Sagastibeltza L. eta Bakaikoari. Infantiletan, Olano-Artola bi-
kotea 5ean gelditu zen Elezkano eta Hernandorenaren kontrako partidan.
Kadeteetan, Arrieta-Jauregik 18 eta 16 irabazi zieten Tainta-Arratibeli. Ju-
beniletan, Jaunarena-Zabaleta 22 eta 5eko markagailuarekin txapeldun izan
ziren Ansotegi-Albisuri irabazita. Nagusien partidan, azkenik, Urtasun-Jau-
regik 22 eta 16 irabazi zieten Renobales-Madariagari.

LEITZA
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ttipi-ttapa
Bertzelako mundua

posible da. Lelo hori au-
keratu du Bidelagun El-
karteak ortziral honetan,
urriak 3, eginen den Bi-
delagun Jardunaldia
egiteko. Gai nagusia in-
migrazioa izanen da aur-
ten eta horren harira,
egun osoko egitaraua
antolatu dute. 

Jardunaldia herritar
guztiei irekia egonen da
eta Elizondoko Arizku-
nenea Kultur Etxean egi-
nen da. Parte hartzeko
aitzinetik eman beharko
da izena 948 581327ra
deituz. Bazkaria, berriz,
Santxotena jatetxean
eginen da eta bazkide
ez direnek 12 euro or-
daindu beharko dituzte.

‘Bertzelako mundua posible da’ lelopean Bidelagun
Jardunaldia eginen da ortziral honetan Elizondon
Aurten inmigrazioa izanen da gai nagusia eta horren inguruan prestatu dute egitaraua

BAZTAN

10:00etan aurkezpena
10:30ean inmigrazioa:

Europako errealita-
te berria (Agustin
Unzurrunzaga,
SOS Arrazakeria).

11:30eanatsedenaldia.
12:00-13:00 inmigra-

zioa eta Gibralta-
rreko itsasartea (Jo-
se Villahoz).

13:00-14:00etorkinen-
dako espetxeak
(Rafael Lara).

14:15ean bazkaria.
16:30-17:30 Baztango

Kulturarteko Gu-
nea. Egitasmoaren
aurkezpena eta ma-
hai-ingurua (Mikel
Gereka Bidelagu-
neko bolondresa,
Basilio de los San-
tos, Galo Erazo,
Ruth Ortez eta Raul
Lopez Baztango
euskara teknikaria).

17:30ean amaiera
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ttipi-ttapa
Interes bereziko gu-

neak dira zohikaztegiak
Europan. Eta gutti ba-
daude ere, horietako bat
Belaten dago, Baztan
eta Ultzamako lurretan.

Landareak, ura eta
zohikatza bezalako ele-
mentuekin sortzen di-
ren hezeguneak dira
zohikaztegiak. Baldin-
tza jakin batzuetan lan-
dare hondakina mote-
lago usteltzen da, eta
pilatzean, zohikatza me-
tatu egiten da.

Belateko zohikatza-
ren egoera, ordea, kas-
karra da, eta horri aitzin
egiteko proiektua onar-
tu berri du Udalak. Zohi-
katza sortzeko behar
den landaredia bere
onera ekartzea eta ho-
rretarako beharrezkoak
diren baldintzak sortzea
da txostenaren helbu-
rua. Hiru zatitan bana-
tu dute proiektua: Le-
hengora Itzultzeko Pro-
grama (46.612,65 eu-
roko gastua eraginen
du), Erabilera Publiko-
aren Programa (11.000
euro) eta Jarraipen Pro-
grama (21.691,52 eu-
ro). Guztira 79.304,17
euroko aurrekontua du
proposamenak eta Uda-
lak ez du deus ere or-
daindu beharko. Proiek-
tua Aritz Zaldua inge-

niari teknikoa egin du.
Erabilera publikoaren
programa Isabel Iba-
rrolak eta koordinazioa
eta zuzendaritza Carlos
Armendariz eta Asun
Berastegik.

Erabilera publikoa-
ren programa deitu du-
ten horretan, informazio
zentroa, aparkalekua,
askaldegia, interpreta-
zio ibilbideak eta dibul-
gazio kanpaina egitea
sartzen dira. Jarraipen
programaren barne, be-
rriz, landaredia, hidro-
logia eta lurzoruen ja-
rraipena egitea sartzen
da. 

2005ean Nafarroako
Gobernuaren eskariz,
zonalde atlantiarreko

hezegune azidofiloen
diagnosia egin zen, eta
azterketa horretan, zohi-
kaztegiak eta zohikaz-
tegi moduko eremuak
bereizi ziren. Kontua da
Nafarroan zohikatz me-
taketa gertatzen den lau
toki bertzerik ez daude,
eta horietako bat da Be-
latekoa. Nafarroako
zohikatz metaketarik na-
gusienetarikoa da, gai-
nera.

Belatek 9,17 hekta-
rea ditu, horietatik 6,9
Baztango eremuan dau-
de, gainerako 2.27 hek-
tareak, berriz, Ultzama-
ri dagokizkio. Berezko
zohikaztegia Ultzama-
ko aldean dago eta 0,25
hektarea ditu. 

Militarraren
arrastoak kendu
dituzte
Gorramenditik

1975az geroztik Go-
rramendi mendian zeu-
den base militar ameri-
karraren hondakinak
erretiratu dituzte. Nafa-
rroako Gobernuak eta
Caixak hitzartutako
akordioaren bidez egin
dituzte garbiketa lanak.
Guztira 127.080 euro-
ko inbertsioa egin da lan
horietan.

Komunitatearentzat
Interesa duen Tokia
(LIC) da Gorramendi,
baina 1975az geroztik,
Ameriketako armada-
ren base militarraren
arrastoak hor egon di-

ra, Gorramakil inguruan,
hain zuzen. Orain, or-
dea, garbiketa lanak
egin dira, eta ingurua
itxuraberritzeaz gain,
hondakinak (hormigoia,
ladriloak, burdinak, ho-
bi sekptikoak, blokeak...)
eraman dituzte.

Hondakin batzuk bai-
mendutako Iruritako to-
ki batera bideratu dira,
eta bertzeak, Gorra-
mendi bertan trinkotu di-
ra.

Bertzalde, aipatu, bi-
sitarientzako mahai pa-
noramiko bat ere para-
tu dela. Baztango men-
di eta herriak ageri dira
mahai horretan.

Euskaraz
eginiko akatsak

Turismoari begira,
Nafarroako Gobernuak
inguruan paratu berri
dituen hainbat seinale-
tan akatsak egin ditue-
la salatu du Udalak.
Arraiozen, erraterako,
Jauregizarreari errefe-
rentzia eginez, Jaure-
gizar eta Jauregizahar
izenak erabili dituzte,
eta ez bat eta ez ber-
tzea ez dira ofizialak.
Bertizen, bertzetik, Bér-
tiz tildearekin ikus dai-
teke. Udalak okerrak
salatu eta zuzentzeko
eskatu dio Nafarroako
Gobernuari.

Belateko zohikaztegia lehengora bueltatzeko
proiektua onartu du Udalak
79.304,17 euroko aurrekontua dute lanek, baina gastua ez da Udalaren gain joanen

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango alde honetan, drainajeak ditu lurraren gainazalak.



ttipi-ttapa
Lekarozko Kolegioa-

ren egoeraz mintzatu
zen Virginia Aleman al-
katea irailaren 16an Na-
farroako Parlamentuan,
Hezkuntza batzordea-
ren aitzinean. Parlamen-
tuan hitz egiten zuen le-
hendabiziko aldia zen
Alemanentzat, baina be-
re hitzetan, «beharrez-
koa zen, Lekarozko ko-
legioaren etorkizunari
buruzko berririk ez da-
goela ikusita».

Kaputxinoek kole-
gioa salgai paratu zute-
nean, Udalak eraikina-
ri ematen ahal zitzaion
erabileraren inguruan
azterketa egiteko eska-
tu zuela gogoratu zuen
alkateak. Ikerketa ho-
rretan, Baztango gizar-
te eta ekonomiaren ga-
rapenerako zerbait egi-
tea proposatu zen. 

Alderdi erregionalis-
tak (UPN) eta sozialis-
tak (PSN) hizkuntz zen-
tro bat egitearen alde-
ko aukera proposatu zu-
ten. Hori, ordea, «han-
kamotz» gelditzen da
Alemanen hitzetan.
«Orokorragoa izan be-
harko luke egitasmoak,
eta kultura eta arteare-
kin ere lotura duena».

Baztandarren iritzia
kontuan hartzeko, lan-
mahaia sortzea propo-

satu du alkateak. Ho-
rrez gain, Nafarroako
Gobernuarekin eta pre-
sidentearekin behin eta
berriz biltzeko ahalegi-
na erantzunik gabe gel-
ditu izana salatu zuen.

Herrietako
alkateak
mugarriak
berrikusken

Baztango Batzar Na-
gusiko partaideak izan-
da, herrietako alkateek

lehendabiziko aldiz par-
te hartu dute Iparralde-
ko lurrekin urtero egiten
den mugarrien berrikus-
ketan. Hiru egunetan,
Sara, Senpere, Ainhoa,
Ezpeleta, Itsasu, Bida-

rrai, Baigorri, Aldude,
Banka eta Urepeleko
mugak berrikusi dituz-
te, guztira 52,114 kilo-
metro.

Iruritako
Jauregiak
arrakastaz ireki
ditu ateak

Arte Garaikideko
museoa bihurtuta, Iru-
ritako Jauregiak burui-
laren 1ean zabaldu zi-
tuen bere ateak. Le-
henbiziko hilabetean
jende aunitz hurbildu da
Jauregiraino, bertako
etxe baten historia eza-
gutzerat. Nagusiaren
helburuetariko bat he-
rriko eta inguruko jen-
deak eskualdeko his-
toriari buruz pixka bat
gehiago jakitea da. Bi-
sitaldiak goizez eta
arratsaldez egin dai-
tezke, 11:00etan eta
17:00etan. Barrenera
sartzeko bortz euro or-
daindu behar dira. Ha-
lere, ortziraletan Bertiz
Patzuergo Turistikoa-
ren bidez bisitak do-
hainik dira.

Oronoz-
Mugairiko
eskolako obrak

Oronoz- Mugairiko
eskola haunditzeko la-

herriz herri

2008/10/02 • 479. zbk. 

37

Lekarozko Kolegioaren inguruan lan-mahaia
sortzea proposatu du alkateak Parlamentuan 
Virginia Aleman Nafarroako Parlamentuan solastu da

BAZTAN

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Artzain eguna giro ederrean
Goizean goiz hasi zen mugimendua Elizondon irailaren 21ean, artzainen
bestaren harira. Merkatu Plazak Euskal Sheep Camp izena hartu zuen,
eta zaldunek harat eraman behar izan zituzten ardiak. Horrez gain, hiru
karro-kanpo ere ikusi ahal izan ziren, Kalifornia, Nevada eta Arizonan bi-
zileku zituztenak irudikatuz. Lur azpian sua eta brasa egin eta bi zulotan
ogia eta haragia egiten ere ikusi ahal izan zen. Horrez gain, txistulariak,
mutil dantzak... Bazkarian eskualdeko jendeaz gain, Euskal Herritik zein
AEBetatik etorritako 700 lagun baino gehiago bildu ziren. Egun ederra
igaro zuten denek elkarrekin. nak Elizaide Eraikun-

tza enpresak eginen
ditu. Hainbat enpresa-
ren eskaintzak jaso on-
dotik, Elizaideren es-
kaintza onartzea era-
baki du Udalak «aban-
tailazkoena» dela iri-
tzita. 99.775,93 euro-
tan esleitu dira obrak.
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Ortzileria 10
Mezpera

18:00etan txupina-
zoa bestei hasiera ema-
teko. 22:00etanBaztan
Zopak Trinketean. On-
dotik gaupasa MIKEL
SALABERRI akordeoi-
lariarekin. 06:00etan
zinger jatia.

Launbeta 11
Haur eta Gazteen

Egune
10:00etan diana eta

argi-soinuak. 14:00etan
gazte bazkarie Aizano-
ko labadorean. 16:00-
etatik 19:00etara Go-
rriti eta bere animaliak.
17:00etan gazte joko-
ak eta zerrikume harra-
paketa. Txokolata hau-
rrendako. 20:00etan tri-
ki-bertso poteoa Julio
Soto eta Erika Lagoma
bertsolariekin. 21:30ean
Mutil Dantzak. Ondotik
patata tortilla jatea fron-
toian. 00:00etan kon-
tzertua UFESTUEK tal-
dearekin. Segidangau-
pasa GARRAXI taldea-

rekin. 06:00etan zinger
jatea eta kantzontzilo
lehiaketa.

Igendia 12
Pilarika Egune

10:00etan diana eta
argi-soinuak. 12:00etan
Meza Pilarika ermitan.
Ondotik luntxa. 18:00-
etan mus zimizte txa-
pelketa. 20:00etatik
22:00etara dantzaldia
MIKEL SALABERRIre-
kin.

Astelehena 13
Herritarren Egune
12:00etan tx is te

lehiaketa zilo beltzen.
14:00etan zikiro jatea
eta trofeo banaketa.
22:00etan Mutil Dan-
tzak eta luntxa. Atsal-
dez eta gauez dan-
tzaldia MIKEL SALA-
BERRIrekin. Goizalde-
an Gaizua Ni.

Launbeta 18
13:30ean desafioa:

Xeon eta Gartzaingo bi
gazteren artean. 

Gartzaingo Pilarika Bestak
urriaren 10etik 13ra
Besten hurrengo larunbatean desafioa eginen dute Xegone eta herriko bi gaztek

ARGAZKIAK: MAITE ETXENIKE

Zikiro jatea eta gazte bazkaria aurten ere hutsik eginen ez duten bi eki-
taldi izanen da. Argazkietan bezala, seguru oraingoan ere ez dela umo-
rerik faltako.

BAZTAN
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Maite OTEIZA
Eskolak «herrikoak,

euskaldunak eta publi-
koak» direla aldarrika-
tzekoUrdazubi, Zugarra-
murdi, Amaiur, Azpilkue-
ta, Erratzu, Arizkun, Gar-
tzain, Irurita, Ziga, Alman-
doz, Arraioz eta Oronoz-
ko eskoletako gurasoek
antolatuta, eskolen bes-
ta eginen da igande ho-
netan, urriak 5, Amaiu-
rren. 

11:00etan Arizkungo
Lamirritan elkartuko dira
oinez Amaiurrera joate-
ko. Behin harat ailega-
tuta, 12:30ean herri ki-
rolak izanen dira Amaiur-
ko plazan. 14:00etan
bazkaria eginen da, nor-
berak etxetik eraman-
dakoarekin. Arratsalde-
an, 16:00etatik 18:00eta-
ra dantzaldia izanen da.

200 lagun
Donejakue
Bidean

Ez da denbora aunitz
Baztan-Urdazubi aldeko
Donejakue Bidea mar-
txan paratu zenetik, bai-
na harrera ona izaten ari
da. Urdazubi eta Baz-
tango Santiago Bidea-
ren Lagun Elkarteak ba-
du kontent egoteko moti-
boa, inguruko zein atze-
rriko jende andana ibili
baita. Urdazubiko ater-
pean, erraterako, abuz-

tua bitarte ehun bat la-
gun pasatu ziren: fran-
tsesak, belgikarrak,
alemaniarrak, txekiarrak,

argentinarrak, libanoa-
rrak, euskal herritarrak,
espainiarrak... Berroeta-
ko aterpetxeak ere eran-

tzun ona izan du. Euskal
herritarrak, espainiarrak,
frantsesak... hainbat to-
kitako jendea ibili da.

Inguruko herrietako eskolen besta
eginen da igandean Amaiurren
Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango herrietako eskolak elkartuko dira

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Brasilgo atezain bat fitxatu eta Lindutx Baztanekin
hitzarmena sinatu du BKTk
BKT Baztango Kirol Taldeak babesle berria du denboraldi honetan. Iraila-
ren 16an Elizondoko Errota elkartean Lindutx Baztan Eraikuntza enpresak
eta BKTk hitzarmena sinatu zuten. Akordioaren arabera, 2008-2009 denbo-
raldian Baztango Kirol Taldeak Lindutx Baztan BKT izena eramanen du. Lin-
dutx Baztanen izenean Aitor Nuñez eta Iñaki Unanuak parte hartu zuten eki-
taldian, Baztango Kirol Taldearen izenean, berriz, Belen Urrutia lehendaka-
riak, Ines Izeta lehendakariordeak, Txus Sobrino idazkariak, Mari Jose Mor-
talena diruzainak eta Goizalde Urdanpilleta bokalak. Aipatzekoa da, BKTk
zuzendaritza berria duela eta ekitaldian aitzineko batzordeari eskerrak eman
nahi izan zizkiela, egindako lana eta eskainiko laguntza eskertzeko. Horrez
gain, bazkide nahiz etorkizuneko babesleei laguntza ere eskatu zieten. Ber-
tzalde, aipatu, fitxaketa berria egin duela BKTk. Talita Daiana brasildarra da.
Daiana 1985eko urtarrilaren 26an jaio zen Brasilgo Mirasol herrian, 1,71 me-
troko garaiera du eta 65 kilo pisatzen ditu. Baztanera etorri aitzinetik, Bra-
silgo Esporte Guarulhos eta Espainiako Ohorezko Mailan ari den Santar-
dergo Marina Park taldeetan ibili da. Nazioarteko jokalaria izandakoa da oi-
narrizko mailan eta juniorretan. Atezaina da eta aurten Lindutx Baztan BKTk
eginen duen fitxaketa bakarra da, lehen mailako atezainik ez zuelako. Gai-
nerako postu guztiak bertako eta bertze kategorietako jokalariekin osatu di-
tu BKTko talde nagusiak.

FLASH
Elbeteko
bestetako
zozketa
Elbeteko besten barne
egindako zozketaren
zenbaki saridunak jaki-
narazi dira: lehenbiziko
saria –lau lagunendako
afaria– 1.668 zenbakia-
rentzat; bigarrena –ka-
fe-makina– 4.871 zenba-
kiarentzat eta hirugarren
saria –bi gasna– 5.534
zenbakiarentzat. Ber-
tzetik, aipatu, ttipi-ttapa-
ren 477. alean agertu zen
Elbeteko besten egita-
rauan, argazkien azpiko
testuan oker bat egon ze-
la: Maurixio eta Felix txis-
tulariak ageri zirela pa-
ratu zen, baina, Mauri-
xiorekin ageri zena Ma-
nuel Jaurena zen.

Berrikuntzak
Almandozen
Almandozko haurrek es-
kola inauguratzekin, ez
dira akitu herrian egiten
eta eginen diren berri-
kuntzak. Izan ere, Jau-
regia goitik beheiti berri-
tzen ari dira, eta dagoe-
neko agerian gelditzen
ari da etxe honen eder-
tasuna. Frontoian ere
obrak eginen dira, egitu-
ra eta teilatua konpon-
duz. Saneamendu lanak
ere hastear daude.

Etxebertzek
ONCEko saria
banatu du
ONCEko saltzailea den
Patxi Etxebertz erra-
tzuarrak  35.000 euroko
saria banatu du  berriki
gure eskualdean.

Urtasun eta
Gurrutxaga
txapeldun
Altsasun
Gorka Urtasun iruritarra
eta Gurrutxaga bikoteak
Altsasuko Otadiako San-
to Cristo Pilota Txapel-
ketako txapela jantzi du-
te, Baez II.a eta Lopete-
giri 22 eta 7 irabazita.
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Franck DOLOSOR
Kantu Xaharren zaz-

pigarren egunean gai-
tzeko giroa sortu zen
gan den burui laren
21ean. Lehen aldikotz,
Amotzeko Larraldean
ospatu zen besta hau
eta kantu bazkarian
parte hartu zuten 80 la-
gunek egun ederraz eta
ahots ederretaz goza-
tu zuten. Oxtikeneko-
ak elkarteak kantuak
grabatu ditu aurten ere
eta noizbait diska bat
argitaratu ahal izanen
dute. 

Bertzalde, ez dute
baztertzen liburu berri
bat ateratzea. Euskal-
tzaindiak Lafitte kalon-
jera zenaren liburu bat
eman diote eta borne-
an Senpereko kantuak
agertzen dira. Altxor
ederra, dudarik gabe,
ahozko literatura mai-
te dutenentzat.

Tristezia
herrian

Pierre Hir igoyen
Arretxea kolegioko zu-
zendaria eta espainol

irakaslea izan da den-
bora luzean eta bere
heriotzak samin haun-
dia sortu du ezagutu
dutenen artean. Urtee-
tan, ehunka gazte eta
gurasoen lagun bila-
katu da. Bere ikasleak
izan garenok ez dugu
sekulan ahantziko ha-
rekin ikasi eta bidaie-
tan ikusi dugun guzia,
izan daiteken gizon eta
eskola emaile onena
izan baita. Milesker eta
ez adiorik Hirigoyen
jauna...

Munduko
Trinkete Kopa
gibeleratua

Olivier Haroçarene
pilotariak parte hartu
behar duen Munduko
Trinkete Kopa gibele-
ratua izan da hazilerat.
Azken asteetan ekaitz
gogorrak jasan dituzte
Kuban eta kalte haun-
diak sortu dira. Aitzi-
neko ttipi-ttaparen ale-
an aipatu den zoin-
gehiagoka hazilean
eginen da, beraz, Ha-
banan.

Uholdeen
gastua

259 000 euroko gas-
tua sortu dute uholde-
en kalteak mugatzeko
karrika ondoan egin di-
ren lanek. Hiru urte
iraun duten lan hauei
esker uraren isurtzea
errezagoa izanen da
Inarga aldean eta pla-
zako errotaren ingu-
ruan. 

Dirulaguntzen bitar-
tez pagatu da lanen
%70 eta gainerakoa
Herriko Etxeak eta He-

go Lapurdiko Herri El-
kargoak ordaindu du-
te.

Sukaldaritza
ikastaroa

Sukaldaritza ikas-
taldiak eskainiko dituzte
heldu den urriaren 8tik
landa Pots d’échanges
elkarteak eta Herriko
Etxeak. Interesa due-
nak dei dezake zenba-
ki honetarat: 06 98 48
64 64.

Barnetegi
berria lizeoan

Saint Christophe la-
borantza eta natura li-
zeoan barnetegi berria
estreinatu dute. Bar-
netegi honetan 120
gazterentzat bada to-
kia, 90 mutil eta 30 nes-
karentzat. 

Beñat Antxordoki
baxe nafartarrak zu-
zentzen duen lizeoan
200 ikasle dabiltza aur-
ten. Diploma emateaz
gain, lanbide interes-
garri bat atzemateko
parada eman nahi dio-
te gazteei.

Amotzeko Larraldea ahozko literatura
maite dutenen bilgunea izan da 
Bertzetik, Pierre Hirigoyen irakasle saratarraren heriotzak tristezia sortu du inguruan

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

80 lagun inguru elkartu ziren buruilaren 21ean Larraldean egin zen Kantu
Xaharren Egunean.
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Xan HARRIAGUE
Aste batez Xalbat Bi-

loriako ikazkinak bi txon-
dor eginen ditu Garba-
lan. Era horretan ez da
ia-ia ikatzik egiten, eta
oso gutxi gelditzen dira
hori egiten dakiten per-
tsonak. Xalbat horietari-
ko bat da, eta adinean
aitzinera badoa ere, be-
re eskarmentua erakus-
tea onartu du. 

Astelehena, astear-
tea, ortzeguna eta ortzi-
rala eskolentzat izanen
da,eta asteazken eta la-
runbatean nahi duten
guztientzat. Bisita egin
nahi duten eskolek erre-
serbatu behar dute
(0033) 559 542014 zen-
bakira deituz, eta infor-
mazio gehiago nahi du-
tenek zenbaki berera dei-
tzen ahal dute.

Bestak giro
ederrean

Aurten ere ederki pa-
sa dira herriko bestak.
Larunbatean denborak
ez zuen lagundu, baina

hortik aitzinera eguzkia
izan zen nagusi. Igan-
dea izan zen dudarik ga-
be egun arrakastatsue-
na herritarren eta kan-
potarren artean. Karro-
zen desfileak ikusmina
piztu zuen urte guziz be-
zala, eta milaka lagun
bildu ziren plazako erre-
botean. Ahate jokoak ere
ez zuen hutsik egin, eta
herriko zaldunek ohitu-
rari segida ematen jakin
zuten. 

Bezperan, Sara Ko-
rrikak lasterketa antola-
tu zuen, eta iaz bezala
Fernado Etxegarai be-
ratarrak irabazi zuen 37
minutu eta 52 segundo-
ko denborarekin. Ondo-
tik Rafa Maritxalar lesa-
karra arribatu zen. Ho-
rrek 38 minutu eta 40 se-
gundo behar izan zituen
ibilbideak dituen 10 kilo-
metroen betetzeko. Pa-
txi Iratzoki igantziarrak
osatu zuen podiuma.

Asteazkeneko kaba-
len txapelketan anima-
lia politak ikusi ahal izan

ziren. Txapelketa han-
dia ez bada ere, herriko
laborari andanak parte
hartu zuen. Behi gorri-
tan Panpi Elizalde Elor-
diakoak irabazi zuen, idi
gorritan, berriz, Jamatit
Labordek. Esnerako
behietan Hauziartzea eta

Hauziartzeko Bordako
Lagunarte ustiapen el-
karteak aurketu zuen ani-
maliarik politena, eta behi
beltzetan Ozkoidik. Ar-
diei dagokionez, Patrick
Iribarrenek irabazi zuen
txapelketa, eta behorre-
tan Ramuntxo Agirrek.

Mendi bizikleta 
Gan den igandean ira-

gan zen herriko mendi
bizikleta ibilaldia. Urte gu-
ziz bezala, ehunka txi-
rrindulari bildu ziren an-
tolatzaileek prestatu zu-
ten ibilbide berria inau-
guratzeko. 

Ikatza egiten ikusten
ahalko da Garbalan
urriaren 13tik 18ra
Xalbat Biloriako ikazkinak bi
txondor eginen ditu

SARA

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Xalbat Biloriako ikazkina duela bi urte egindako txondorrean.

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Igandeko karrozen desfileak ikusmin handia sortu zuen urte guziz bezala.
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Koro eta Margari
400 urte beteko dira

laster Inkisizioak Zuga-
rramurdiko hainbat jen-
de preso eraman, sor-
gintzat hartu eta gogor
zigortu zituenetik: 1610.
urteko azaroan izan zen
epaiketa.

Afera hori dela eta,
herritar haien oroimena
nolabait garbitu nahian
ekitaldi desberdinak anto-
latuko dira. Batzuk da-
goeneko egin dira, ekai-
neko Sorginaren Eguna
bezala, eta bertze batzuk
bidean daude.

Sorgin ehizaren kon-
tuarekin, azaroaren 29an
eta 30ean musika eta
bertsoak uztartuko di-
tuzten ekitaldi batzuk es-
kainiko dira. Horietan mu-
sikari, bertsolari eta  es-
koletako haurrek parte
hartuko dute. Horren ha-
rira, sorginen gaia hobeki

ezagutu ahal izateko irai-
laren 18an Toti Martinez
de Lezea idazleak hitzaldi
bat eman zuen Zugarra-
murdiko eskolan.

Hitzaldia hau lan ho-
rretan ariko direnenei zu-
zendua izan zen batez

ere, hau da, irakasle eta
bertsolarientzat (Amets
Arzallus, Maialen Lujan-
bio eta Estitxu Arozena
tartean). Baina Baztan-
go eskola txikietako ira-
kasleak ere gonbidatuak
izan ziren. Gainera, hain-

bat guraso eta interesa-
tuak zeuden batzuk ere
etorri ziren, eta deneta-
ra 30 bat lagun elkartu
ziren Totiren hitzaldira.

Azaroa hurbildu aha-
la, ekitaldien berri zeha-
tzak emanen ditugu.

Mendi ateraldiak
Udako bi hilabetee-

tan atsedena hartu on-
dotik, berriz ere martxan
dira Axuria Mendi Tal-
dekoak. Hemendik ai-
tzinera eginen diren ibi-
laldiak aldaketa batekin
izanen dira: hirugarren
igandean atera beha-
rrean, hilabeteko azke-
neko igandean aterako
dira.

Uda ondotik ederki
hasi dira, iraileko ibilal-
dia berezia egin baitu-
te:  itsasoko kosta par-
tean ibili ziren Honda-
rribitik Donostiaraino eta
ondotik Donostiako Kas-
ka Zuri jatetxean baz-
kaldu zuten. Azken hi-
ru hilabeteetako irtee-
rak toki hauetara dira:
urrian errotetara, aza-
roan Belateko Santiago
Bidera, eta abenduan
Aiako Harrietara.

Inkisizio garaian eramandako herritarrak
gogoan ekitaldi gehiago eginen dira azaroan
Bertsoak eta musika bateratuz egun bereziak antolatu dituzte azaroaren 29 eta 30erako

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Toti Martinez de Lezea idazlearen hitzaldiak jendearen arreta bereganatu zuen.
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SORTZEAK
Aiyana Gomes Villanueva, Berakoa,
irailaren 2an.
Ane Errandonea Garbalena,Berakoa,
abuztuaren 28an.
Aitor Etxegarai Elgorriaga, Berakoa,
irailaren 16an.
June Salgado Solo, Lesakakoa, irai-
laren 4an.
Eneko Sanzberro Iturburua, Erratzu-
koa, irailaren 5ean.
Oier Ibañez Apezetxe, Iruritakoa, irai-
laren 10ean.
Laura Nerea Elizetxe Segales, Eli-
zondokoa, irailaren 13an.
Naroa Iparragirre Meoki, Elizondo-
koa, irailaren 16an.
Aiora Andiarena Villanueva,Ezkurra-
koa, irailaren 23an.
Sarah Lorea Endara Flagnes, Sara-
koa, irailaren 12an.
Xabi Pradere,Sarakoa, irailaren 16an. 

HERIOTZAK
Juan Irurieta Petrirena, Sunbillakoa,
irailaren 10ean, 81 urte.
Domingo Irungarai Alkasena, Ariz-
kungoa, irailaren 20an, 57 urte.
Asuncion Etxandi Almandoz, Dona-
marikoa, irailaren 10ean, 94 urte.
Leokadia Goñi Astiz, Donamarikoa,
irailaren 16an, 91 urte.
Martina Marzol Labaien, Aresokoa,
irailaren 22an, 91 urte.
Pierrot Hirigoien, Sarakoa, irailaren
22an, 66 urte.

EZKONTZAK
Luis Fernando Rodriguez Diazeta Eka-
terina Viktorouna, Madrilgoa eta Erru-
siakoa, irailaren 6an Beran.
Daniel Cebolla Tatay eta Jone Fagoa-
ga Etxarte, Sueca-Valentziakoa eta Le-
sakakoa, abuztuaren 30ean Lesakan.
Jon Arsuaga Otaegi eta Amaia Tapia
Altzugarai, Donostiakoa eta Lesakakoa,
irailaren 6an Lesakan.
Asier Rebollo Gartziaeta Estibalitz Ga-
mio Lizasoain, Lesakakoa eta Dona-
mariakoa, ekainaren 28an Lesakan.
Jaime Monleon Peinado eta Naiara Ilun-
daian Ruiz, Bartzelonakoa eta Iruñekoa,
irailaren 13an Etxalarren. 
Iñigo Apezetxea Salaberriaeta Ana Isa-
bel Esain Nebour, Goizuetakoa eta Iru-
ñekoa, irailaren 13an Elizondon.
Gorka Obeso Intza eta Ana Belen Sein
Petrikorena, Lesakakoa eta Igantzikoa,
irailaren 13an Igantzin.
Nicholas Etxeberria eta Edith Daman-
ce, irailaren 13an Saran.

Ane
GONZALEZ

Lesakan, 2007ko irailaren 28an
I. URTEURRENA
Urte bat pasa da
gertatu zenetik,

aurrera egin behar
ez dago besterik.

Zure irria gogoan,
ez da tristurarik.
Muxu haundi bat 

eta ez adiorik.

INTZIBERRIKO FAMILIA

Leokadia 
GOÑI ASTIZ

Donamarian, 2008ko irailaren 16an

Argi bat itzali da hemen lurrean
Berri bat piztuko da han zeru ederrean
Gure oroimenean izanen zara betiko

Ez agurrik ez adiorik, gero arte baizik.

ZURE FAMILIA

Egun gogor hauetan gure ondoan izan
zareten guziei, mila esker.

Fermin
LARRETXEA BIURRARENA

Arantzan, 2008ko abuztuaren 29an, 95 urte zituela

ZURE FAMILIA

Istorio-kontalari
eta kantari hobea

edonon aurkitzen zenun
bizitzaren kolorea

jendartean gozamena
pizteko zinen trebea

mundu guztian arreta 
egiten zenun zurea (bis)

Zuk gurekin utzi duzun
poza eta umorea

emandako maitasunak
indarra du ondarea
atautxi guzti-guztia
gurekin dugu gordea
zu ezagutu izana

ze nolako ohorea (bis)
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ttipi-ttapa
Mendi Bizikleta Ibi-

laldiz beteriko astebu-
ruak izan dira Bortzi-
rietan azken hauek. Le-
hena Igantzin jokatu
zen irailaren 14an; bi-
garrena irailaren 21ean
Lesakan eta hirugarre-
na irailaren 28an Be-
ran.

IGANTZIN,
23 KILOMETRO

Igantziko Biltoki El-
karteak antolatuta,
mendi bizikleta ibilal-
diaren XVIII. edizioa
egin zen irailaren 14an.
Saio ez konpetitiboa
izan zen eta 52 txirrin-
dulari elkartu ziren ir-
teera puntuan, 23 kilo-
metroko ibilbideari ai-
tzin egiteko prest. Aur-
pegi ezagun aunitz iku-
si ziren tartean: kade-
te mailako Nafarroako
txapelduna den Aitor
Begino igantziarra; Ci-
clos Iñaki taldean ari
den Joxe Mari Goia he-
rriko txirrindulari bete-
ranoa; Beñat Txopere-
na junior mailan men-
di bizikletan Nafarroa-
ko txapeldun eta erre-
pidean Caja Rural tal-
dean ari den igantzia-
rra; jautsieretan Nafa-
rroako, Euskal Herriko
eta Espainiako txapel-
dun izan den Xabi Te-
lletxea igantziarra edo
urtetan mendi bizikle-
tan eta ziklokrosean ari-
tutako Juan Carlos Ga-
rro. Horiez gain, maila
apalagoan aritzen di-
ren bertze hainbat txi-
rrindulazale ikusi ziren.

Helmugan, nahiz eta
sailkapen ofizialik ez
izan Joxe Mari Goia he-
rritarra izan zen lehe-
na. Bigarren postua
bertze igantziar batek
lortu zuen, Biltokiko Ai-
tor Almandozek, eta hi-
rugarrena Joxe Mari
Goiaren taldekide ba-
tek eskuratu zuen: Ur-
ko Munduatek.

Bertzalde, helduek
ibilbide luzea egiten zu-
ten bitartean, ttikienek
ere mendi bizikletara-
ko afizioa zutela era-
kutsi zuten, herrian bar-
na egindako ibilbidean.
15 neska-mutiko atera
ziren eta ibilbide guzia
asfaltatua zenez, ez zu-
ten lohi haundiegirik
hartu. Hauek ere ez zu-
ten konpetiziorik, bai-
na jakina, irabazteko
gogoa bai. Halere, gu-
rasoek eta ikusleek txa-

loz berdin-berdin sari-
tu zituzten lehenbiziko
sailkatutakoa eta az-
kenekoa. Txaloez gain,
bertzelako sariak ere
banatu zizkieten anto-
latzaileek neska-muti-
koei.

LESAKAN BI IBILBIDE

AUKERAN

Igantzikoaren ondo-
tik, Lesakak hartu zuen
lekukoa. Beti Gaztek
antolatutako Lesakako
mendi bizikleta ibilal-
dia irailaren 21ean egin
zen. 94 parte-hartzai-
lek eman zuten izena
eta bi ibilbide izan zi-
tuzten aukeran, 25 eta
36 kilometrokoak. Hau
ere ez zen proba lehia-
korra izan. Ibilaldi ho-
ni buruzko xehetasun
gehiago Lesakako kro-
nikan, 9. orrialdean,
aurkituko dituzue.

BERAN HIRU IBILBIDE

AUKERATZEKO

Irailaren 28an Bera-
ren txanda izan zen eta
Berako Mendi Bizikle-
ta Ibilaldiaren XVI. edi-
zioa jokatu zen. Aitzi-
neko aldietan bezala,
txirrindulariek hiru ibil-
bide izan zituzten au-
keran: 28 kilometrokoa,
16 kilometrokoa eta
5ekoa ttikienentzat.
Hau ere ez zen ibilaldi
lehiakorra izan eta den-
borak ez ziren kontuan
hartu. Lerro hauek idaz-
terakoan oraindik ez
genuen lasterketaren
nondik norakoen berri-
rik eta hurrengo alean
kontatuko ditugu xe-
hetasunak. Dena den,
aipatu, joan den urte-
ko edizioak inoiz baino
parte-hartze haundia-
goa izan zuela, 114 la-
gunekin.

Igantzi, Lesaka eta Berako Bizikleta
Ibilaldiak egin dira azken igandeotan
Hiru itzuliak ez dira lehiakorrak eta denborak ez dira kontuan hartzen

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Igantziko mendi bizikleta ibilaldiaren hamalaugarren edizioa izan da aur-
tengoa. Argazkian txirrindulariak irteera puntuan ageri da.

TXIRRINDULARITZA

Fagoagatarrak
jaun eta jabe
Espaniako
Txapelketan
ttipi-ttapa
Itsaso Fagoaga, 18
urteko gazte lesaka-
rrak Nafarroako eta
Espainiako Skeet
Olinpiko txapelketak
irabazi ditu berriki.
Zehazki, abuztuaren
24an Elizondon jo-
katu zen Nafarroako
txapelketaren finala
eta Itsaso izan zen
emakumeen artean
txapeldun. 50 plate-
retatik 45 haustea lor-
tu zuen. Sailkapen
orokorrean, gizase-
meak eta guzi kon-
tuan hartuta, bigarren
izan zen. Aipatzekoa
da sailkapen oroko-
rrean txapeldun Itsa-
soren aita, Antonio
Javier Fagoaga izan
zela. Beraz, aita txa-
peldun eta alaba az-
pitxapeldun izan zi-
ren Nafarroako Ske-
et Olinpiko txapelke-
tan. Nafarroakoaren
ondoitk, Espainiako
txapelketa jokatu da
irailaren 13 eta 14an,
Madrilgo Cantoblan-
con. Espainiako txa-
pelketan ere, ema-
kumezkoen artean
txapeldun izan zen
Itsaso, bigarren sail-
katuari bederatzi pla-
tereko aldea ateraz.
Sailkapen orokorre-
an, gizasemeak eta
guzi kontuan hartu-
ta, 12. postuan sail-
katu zen Itsaso. An-
tonio Javier Fagoa-
ga aita, berriz, 9.  izan
zen sailkapen oro-
korrean eta hiruga-
rren, bere kategorian.

SKATE OLINPIKOA
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ttipi-ttapa
Nafarroak bortzgarren

urtez segidan irabazi
zuen irailaren 13an, Do-
nostian, Zazpi Herrial-
deen arteko herri-kirol
txapelketa. Nafarroako
taldea zen faboritoa eta
seigarrenez erdietsi zuen
txapelketa, alde haundiz,
gainera, 62 puntu lortu-
ta. Bigarren Gipuzkoako
taldea izan zen (53 pun-
tu), eta Bizkaikoa hiru-
garren (49 puntu). La-
purdi laugarren sailkatu
zen (37 puntu), bortzga-
rren Araba (33 puntu),
seigarren Zuberoa (22
puntu) eta Nafarroa Be-
herea zazpigarren (21
puntu).

Txapelketaren XX. al-
dia izan zen Donostia-
koa, eta 150 kirolarik har-
tu zuten parte hamar ki-
rol ezberdinetan: sokati-
ra, koxkor biltzea, txinga
eramatea, zaku-erama-
te lasterketa, harri-jaso-
tzea, ingude-altxatzea,
lasto-altxatzea, orga jo-
koa, arpana eta aizkora.
Nafarroako taldeari da-
gokionean, eskualdeko
ordezkaritza zabala izan
zen.

Harri-jasotzen, Unai
Bertiz sunbildarrak or-
dezkatu zuen Nafarroa
eta 33 jasoaldi egin on-
dotik modalitate honetan
irabazle atera zen. Os-
tolatza gipuzkoarrak ere
altxaldi kopuru bera egin
zuen, baina horrelakoe-
tan bi kirolarietan guttien
pisatzen duenak irabaz-
ten du eta Bertizek era-
man zuen garaipena. 100
kiloko harriari bi minutu-

ko denboran ahalik eta
jasoaldi gehien eman be-
har izan zizkion.

Txinga- eramatepro-
ban leitzar bat aritu zen
Nafarroako taldean: Miel
Angel Sukuntza. Nafa-
rroa mailan txapelduna
dena hirugarren gelditu
zen Araba eta Gipuzko-
aren ondotik. Guztira 17
untxe eta 22,54 metro
egin zituen. 50 kiloko bi
txingekin ahalik eta me-
tro gehien egitea zen eu-
ren eginbeharra.

Ingude-jasotze pro-
ban Josetxo Urrutia lei-
tzarrak ordezkatu zuen
Nafarroako taldea eta 18
kiloko ingudeari 87 al-
txaldi eman zizkion mi-
nutu eta erdian. Sailka-
pen nagusian bigarren
gelditu zen.

Lasto-altxatzen ere
eskualdeko bat aritu zen
Nafarroako taldean eta
garaipena lortu zuen gai-
nera. Iñaki Bereau igan-
tziarrak 21 jasoaldi egin

zizkion 45 kiloko fardoa-
ri, bi minutuko tartean.

Gurdiarekin, berriz,
Joseba Petrirena bera-
tarra aritu zen Nafarroa-
rekin. 350 kiloko gurdia
hartu eta zeinek bira
gehien ematea zen kiro-
larien lana. Beratarrak hi-
ru bira, 10 laurden eta
1,50 metro egin zituen
eta sailkapen nagusian
hirugarren gelditu zen.

Sokatiran, azkenik,
Nafarroako taldean
Amaiur taldeko tiratzai-
leak aritu ziren. Joxe Urru-
tia amaiurtarraren agin-
duetara, Fermin Iparra-
girre, Toni Uharte, Iñaki
Iriarte, Juan Mari Irigoien,
Joxemi Bengoetxea, Es-
teban Mendiburu, Agus-
tin Ariztia, Mieljoxe Ariz-
tia eta Joxe Antonio Iriar-
te aritu ziren. Bengoe-
txea kenduta –hau Zu-
garramurdikoa da–, gai-
nerakoak baztandarrak
dira. 640 kilotan zortzi ti-
ralari aritu ziren eta li-

gaxka sistemaren bitar-
tez, talde guztiak denen
kontra aritu ziren. Sail-
kapen nagusian Amaiur
taldekoak hirugarren gel-
ditu ziren, nagusitasunez
aritu zen Bizkaia eta eder-
ki moldatu zen Lapurdi-
ko taldearen gibeletik.

Gainerakoan, aipatu,
koxkor biltzen Nafarroa
izan zela bizkorrena; in-
gude altxatze proba Biz-
kaiak irabazi zuen; lasto
eta harri-altxatzen Nafa-
rroa atera zen garaile;
txingak garraiatzen Ara-
ba izan zen hoberena;
gurdiarekin Zuberoa; za-
kuarekin Nafarroa; ar-
panarekin Gipuzkoa; aiz-
korarekin Nafarroa eta
sokatiran, azkenik, Biz-
kaia. Honek tiraldi guz-
tiak bereganatu zituen.

XX. edizioa Donos-
tian jokatuta, heldu den
urtean Nafarroak hartu-
ko du Zazpi Herrialdeen
arteko txapelketaren le-
kukoa. 

Nafarroak irabazi du seigarrenez
Zazpi Herrialdeen arteko txapelketa
Nafarroako taldea ordezkatu zuten gehienak eskualdekoak izan ziren

ARGAZKIA: LEGARRA

Nafarroako taldean aritu ziren kirolari eta prestatzaileak, tartean eskualde-
ko ugari.

Federazioko
karguak
aukeratzeko
hauteskundeak
ttipi-ttapa
Hasi da Nafarroako
Herri Kirol Federa-
zioko hauteskunde
prozesu berria. Ha-
la jakinarazi zuen jo-
an den astean Fe-
derazioak. Asteaz-
kenean, urr iaren
1ean, abiatu zen eta
horren bitartez, hu-
rrengo lau urtetara-
ko federazioko ba-
tzarra eta lehenda-
karia hautatuko dira.
Urriaren 13tik 15era
zabalduko da ba-
tzarrerako hauta-
gaiak aurkezteko
epea eta urriaren
25ean  batzarrerako
kideak aukeratzeko
botazioak eginen di-
ra. Lehendari kar-
gurako hautagaiak
aurkezteko epea, be-
rriz,  azaroaren 5etik
7ra zabalduko da.
Azken zortzi urteo-
tan Joxelu Retegi
igantziarrak bete du
postu hori. Azaroa-
ren 22an lehenda-
kariaren aukeraketa
eginen da. Edozein
zalantza izanez ge-
ro, Sunbillan Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-
derazioak duen bu-
legora jo daiteke,
948 450900 telefo-
nora deituz edo he-
rrikirolaknafarroa@-
hotmail.com helbi-
dera idatziz. Hau-
teskunde arautegia
ikusi nahi duenak
Nafarroako Kirol Ins-
titutuan edota Fede-
razioaren egoitzan
aurki dezake. 

HERRI KIROLAK
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AGENDA
egunez
egun

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

g HITZALDIAK

LEITZA
Urriaren 3an, Razas
autóctonas en peligro:
betizus, jaca navarra y
caballo burguete izeneko
hitzaldia, 19:00etan.
Xehetasun gehiago 34.
orrialdean.

g IKASTAROAK

LESAKA
Urrian, enpresa bat sortu eta
hura bideragarria izaten
laguntzeko tailerrak.
Informazioa eta izen ematea
948 625122 telefonoan.
Azaroaren 4tik 27ra,
enpresa kudeatzen ikasteko
ikastaroa. Astearte eta
ortzegunetan, 16:30etik
20:15era. Izena emateko
azken eguna urriaren 24a,
948 625122 telefonoan.

ELIZONDO
Urriaren 28tik otsailaren
24ra, asteartero eta
arratsaldez, 5 eta 14 urte
arteko haurrentzako plastika
ikastaroa Arizkunenean.

BERA
Urriaren 11n, 18an eta
25ean, komikigintza tailerra.
Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak eta Topagu-
neak antolatuta. Xeheta-
sunak 8. orrialdean.

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
IUrriaren 11 arte, Ander
Olaizolaren argazki
erakusketa Arizkunenean.
Astelehenetik larunbatera
18:00etatik 21:00etara.

AMAIUR
Urrian, Amaiurko
monolitoaren 25. urteurren-
aren harira, oroitzapenezko
erakusketa Amaiurko
Serorategian.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Nutrizio saioarekin abiatu du
denboraldi berria telebistak
SANDRA LEGASA ETA LOREA AGIRREK AURKEZTUTA

Aitzineko aleetan iragarri bezala,
TTIPI-TTAPATELEBISTAknutrizio saio
berria estreinatu zuen joan den
astean. Hemendik aitzinera, be-
raz, Sandra Legasa Lesakako Ore-
ka belar-dendako eta Lorea Agi-
rre Doneztebeko Kimetz belar-
dendako dietistek euren ahoku eta
gomendioak luzatuko dizkigute-
asteazkenetan, batean batek eta
bertzean bertzeak. Goiko argaz-
kian ageri diren horiek dira TTIPI-
TTAPA TELEBISTAren denboraldi be-
rriko nutrizio saioko protagonis-
tak. 20:00etako albistegiaren on-
dotik emitituko da nutrizio saioa.
Ortzegun eguerdian emanen da
errepikapena. 

ORTZIRALEKO ERREPORTAJEAN

MENTXU PEÑAREKIN

Saio berriez gain, TTIPI-TTAPA TE-
LEBISTAk orain artekoei ere eutsi-
ko die denboraldi honetan. Hala,
ortziral honetako, urriaren 3ko,
erreportajean Mentxu Peña men-
dizalearekin egonen dira. Mentxu
sortzez irundarra bada ere, due-
lea 18 urtetik Arantzan bizi da. Jo-
an den  urtean Marimendi Euskal
Herriko 40 urtetik goitiko emaku-
mezko mendizale euskaldunen tal-
dean sartu zen eta uztailean Kau-
kaso mendilerroan ibili zen taldea-
rekin. Horiek eta bertze hainber-
tze kontu azalduko dizkigu, erran
bezala, ortziral honetan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 32,00 € (+5,00)

Zerri gizena
1,248 € kiloa.  (-0,050)

Zerramak:
0,620€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,07 (=)
1.koa 3,77 (=)
2.koa 3,08 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,17 (=)
1.koa 3,87 (=)
2.koa 3,18 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  168,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,10/3,20
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 8,10/8,90
8-10 kilokoak: 7,10/7,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(irailaren 12tik 19ra bitarteko prezioak)

DISKAK

2002ko neguan ha-
s i ,  e ta pol ik i -po l ik i
2004an sortu zen Soi-
lik taldea, Anathema,
Katatonia, Paradise
Lost… bezalako talde-
ren eragin argiarekin.
Taldeari Soilik izena pa-
ratu zioten eta urteeta-
ko lanaren ondotik aur-
ten atera dute euren le-
hendabiziko lana: Ilun.
Zortzi abesti triste eta
melankolikoak dira bai-
na aldi berean «indar-
tsuak», euren hitzetan.
Ilun euren lehendabizi-
ko argitalpenean, roc-
kak, popak eta metalak
bat egiten dute. Taldea
lau lagunek osatzen du-
te. Miriam ahotsa da,
bateria Jabi, baxua Ion
eta gitarra Ortzi. Infor-
mazio gehiago nahi iza-
nez gero, myspaceneu-
ren ataria sortu dute:
www.myspace.com/
soilikiluna. Argazkiak,
kantak, kontzertuak,
bideoklipa... Horiek eta
bertze hainbat gauza
i kus  da i t ezke  web
orrian.
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Telefonicak deien identifikazioengatik
kobratutakoa erreklamatuko du Irachek 
Kaltetuek Irachera jo dezakete erreklamazioa tramitatzeko

Urteetako gerra sufrituko du
Felisak, aita eta ahizpa hil ziz-
kiotenen gogaideek beren go-
rrotoaren biktima eginen bai-
tute geroan ere. Moja sartu-
ko da Felisa, ahizpa Elena
bihurturik errukia eta barka-
mena ezagutuko dituelakoan,
baina maitasunaren lekuan
bazterkeria bihozgabea jasa-
nen du berriz ere. 1936ko udan
hasi eta XX. mende amaiera-
raino luzatzen den istorio laz-
garria idatzi du Xabier Mon-
toiak; fintasun psikologiko ha-

rrigarriz eta leunkeriarik ga-
beko idazkera gordinez, gi-
zakiaren xalotasuna eta an-
kerkeria bere biluztasunean
erakutsi dizkigu egileak. Aha-
leginak ahalegin, bizitza oro
den borrokaren alferrikakota-
suna, beharbada. Ez da Xa-
bier Montoia gasteiztarraren
lehendabiziko lana. Genero
aunitzetako argitapenak egin
izan ditu gainera, eta aldi ho-
netan, Gerra Zibilaren hasie-
rara  jo eta orduan kokatuta-
ko istorioa kontatu digu.

LIBURUAK

Golgota

Xabier MONTOIA
ELKAR

4747474747474747474747474747

AGENDA
egunez
egun

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa

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

g JARDUNALDIAK

BERA
Urriaren 3tik 5era
Mikologiari buruzko V.
jardunaldiak. Xehetasunak 
8. orrialdean. 

g BESTAK

GARTZAIN
Urriaren 10etik 13ra Pilarika
Bestak. Xehetasunak 38.
orrialdean.

g OSPAKIZUNAK

LEITZA
Urriaren 4an, Aurrera Kirol
Elkartearen II. Eguna. Egun
osoan ekitaldiak.

SALDIAS
Urriaren 5ean, Urrutia
erremontelariari omenaldia.
Xehetasun gehiago
28. orrialdean.

BORTZIRIAK
Urriaren 7an, 9an eta 11n,
Mugarik gabe topaketa
Etxalar, Lesaka eta Beran.
Xehetasunak 25. orrialdean.

BEINTZA-LABAIEN
Urriaren 4an Urriruko besta
Itturrondo Elkarteak
antolatuta. Xehetasunak 29.
orrialdean.

ZUBIETA
Urriaren 11n Euskararen
Eguna. Xehetasun gehiago
31. orrialdean.

g LEHIAKETAK

LEITZA
Urrian, Leitzako III. Ipuin
edo Narrazio Laburren
Lehiaketa, 16 urtetik goitiko
herritarrentzat. Aurkezteko
azken eguna urriaren 17a
Astiz eta Maimur
liburudendetan. Xehetasun
gehiago 34. orrialdean.

JAKIN BEHARREKOAK

Uztailaren 10ean
zerbitzu pakete bat
kontratatua ez zuten
bezeroei identifikazio
zerbitzua kobratzen
hasia da telefonia kon-
painia, hau da, ADSL
edo tarifa jakinik kon-
tratratatua ez dutenei.
Urritik aitzinera, ordea,
bere sei milioi erabil-
tzaileei pasatuko die
faktura. Telefonica au-
tomatikoki hasiko da
kobratzen zerbitzu hau,
eta interesatua ez da-
goenak berak jakina-
razi beharko dio Tele-
fonicari, 1004 telefo-
nora deituz. Honek,
noski, kontsumitzaile-
en artean haserrea era-
gin du. 

Irache Kontsumi-
tzaileen Elkarteak ho-
rrelako jarduera ko-
mertzialak «guztiz
gehiegizkoak» direla
salatu du, eta kontsu-
mitzaileak doako zer-
bitzu horretara ohitu di-
renean kobratzen has-
tea leporatu dio. Ho-
rrez gain, «are okerra-

goa da kontsumitzai-
leak berak eman be-
har izatea zerbitzuan
baja, bertzela automa-
tikoki kobratuko bai-
tzaie». Iracheren hitze-
tan, «enpresarekin ha-
rremanetan zerbitzuan
alta emateko jarri be-
harko litzateke, eta ez
baja emateko».

Iracheren ustetan,
identifikazio zerbitzu
hori ez duten milaka
bezerori ere kobratu-
ko die zerbitzua Tele-
fonicak, «nahiz eta,

modelo zaharrakeko-
ak izagatik, euren te-
lefonoak ez balio izan
deiak identifikatzeko».
Zerbitzu horretan baja
ematen ez badute kon-
tsumitzaile horiek ere
kaltetuak aterako dira.

200 SALAKETA
Irachek jakinarazi-

takoaren arabera, Te-
lefonicak identifikazio
zerbitzua kobratzen
hasiko zela adierazi
zuenetik, dagoeneko
ehunka kontsulta eta

erreklamazio jaso di-
tuzte. Abuztuko faktu-
ra jaso duten bezero-
ak dira gehienak. Ho-
rren aitzinean, 1004 te-
lefonora deitu eta zer-
bitzuan baja emateko
aholkatu du Irachek.
Horrez gain, errekla-
mazioa aurkezteko ere
gomendatu du.

KOBRATZEARI
UZTEKO AGINDU DU
MINISTERIOAK

Horixe agindu dio
Espainiako Gobernu-
ko Osasuna eta Kon-
tsumo Ministerioak Te-
lefonicari. Irache Kon-
tsumitzaileen Elkarte-
ak, bere aldetik, «gaiz-
ki kobratutako kopu-
ruak automatikokii-
tzultzea» eskatu dio Te-
lefonicari. 

Zernahi dela, Ira-
chek dei egiten die kal-
tetuei berehala jar dai-
tezen harremanetan
euren  Kontsumitzaile
Elkartearekin dagokion
erreklamazioak trami-
tatzeko.

Telefono konpainien «gehiegikeriengatik» hase-
rretzen dira gehien kontsumitzaileak.

2008/10/02 • 479. zbk. 



g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

48

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58

48

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK
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U
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MERKATU TTIKIA

168m2ko etxebizitza adosa-

tua salgai, eta 52m2ko behe-

ko solairua. %646 121536.

DONEZTEBE. Etxebizitza

independentea salgai, za-

harberritua, 2 solairu eta lo-

kal komertziala. Merkatarien

Karrika 27. Zuzenean pro-

motoratik. %607 978656.

GAZTELU. Pisua salgai. 2

logela, egongela, sukaldea,

komuna eta trastelekua.

Prezio onean. %620 345175.

LEITZA.Herri erdian, Uhar-

te Gotzaina kalean, biga-

rren eskuko pisu moblez-

tatua salgai. 3 logela, su-

kaldea, egongela eta ko-

muna. %699 174053.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELGORRIAGA.Pisua bara-

tzarekin errentan emateko.

%948 450432 (arratsaldez).

%617 059683.

DONEZTEBE. 490 m2ko

lursail urbanizatua salgai.

%617 059683.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
Esperientziadun emaku-

me bat Irundik Doneztebe-

ra bitarteko herrietako jate-

txe edo ostatuetan zerbitza-

ri lanetan ariko litzateke.

%620 036655.

Argintzako lanak eginen

nituzke. %688 688308.

BORTZIRIAK, BAZTAN

edo MALERREKAn, ema-

kume batek zerbitzari lane-

tan edo haurrak zaintzen lan

eginen luke. %671 485314.

BERAn emakume bat lan

bila dabil. %636 664577.

Emakume euskaldunba-

tek goizez lan eginen luke.

%948 592469. 

LANA
302 Eskaintzak
Gasolindegi batean langi-

lea behar da. %948 631370/

629 083567.

BERA. Haur bat zaintze-

ko pertsona bat behar da.

%607 410499 (15:30etik ai-

tzinera).

BERA. Emakume euskal-

duna behar da astean bi

egunez etxe bat garbitze-

ko. %618 963424.

ARANTZA. Aterpean su-

kaldari laguntzailea behar

da. %948 634179.

ELIZONDO. Ileapaindegi

ETXALAR.Pisua errentan

emateko. Mobleztatua eta

berogailuarekin.% 943

638131.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
LESAKAedo inguruan etxe-

bizitza bat errentan hartuko

nuke. %667 492616.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Herr i  erd ian

92m2ko lokala salgai edo

errentan emateko. %948

510122 / 977 793681.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Legia karrikan

30m2ko lokal komertziala

errentan emateko. %646

336291.

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
ARIZKUN. 1.654 m2ko eta

1.816 m2ko bi lursail sal-

gai, herrigunean. %636

408925.

DONEZTEBE. 250 m2ko

lursail urbanizatua salgai.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotorerik interesatua

egonez gero, permutarako

prest. 40 milioi Pta. %678

526091. 

DONEZTEBE. 100 m2ko

pisua salgai Zazpigurutze

auzoan. %639 184210.

DONEZTEBE.Pisua salgai.

156.000 euro (26.000.000

pta). %607 978656.

LESAKA. Herrigunean

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

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

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

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

bat behar da. %948 452467.

MOTORRA
501 Salerosketak
Xsara HDI 1.9-90 zaldi sal-

gai. Egoera onean, 2004ko

urrikoa. %650 948330.

Rieju RR motorra salgai,

beltza eta 50 cckoa. Egoe-

ra onean eta zortzi hilabete-

ko garantiarekin. %626

097128.

Seat Ibiza 1.4 autoa sal-

gai. 2007ko urrikoa, 17.000

km. %699 112081.

Peugeot ExpertHDI autoa

salgai. 6 urtekoa, 100.000

km. Lanerako aproposa.

7.500 euro negoziagarriak.

%699 509003. 

Yamaha R1motorra salgai,

2005ekoa. %696 974454.

Suzuki Samurai luzea sal-

gai. %669 980872.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK

602 Salerosketak
Setter ingelesarrazako hi-

ru hilabeteko zakurkume-

ak salgai. %618 962663.

Ahari mutur gorria, ada-

rrik gabekoa salgai. 6 urte-

koa. %678 959534.

Katu pertsiarrak salgai,

urtebetekoa. %615 782292.

Basurde ehizarako 4 za-

kurkume salgai. 2 hilabe-

tekoak. Aita eta ama ehiz-

tari onak. %948 387098/

639 922256.

2 zakurkume salgai, mer-

ke. Ama teckel enano arra-

zakoa eta aita sagu-zaku-

rra. %647 810149.

Monturako zaldiaksalgai.

4eta 8 urte artekoak. %625

704419 /618 206168.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
BERA. Euskalduna jate-

txearen inguruan katu gri-

sa aurkitu da. %647 084573.

ELIZONDO. Uztailaren

26an argazki kamara digi-

tala galdu zen. Argazkiak

balore sentimental haun-

dikoak dira. %660 984211.

Goizuetara doan errepide-

an, baserri bateko sarreran,

Gaztelu Otxandorena, Bi-

xente izena duen txartel

bat aurkitu da. inor861@ya-

hoo.es edo %606 552845.

BERA. Bestetan lepoko ka-

tea galdu da. Alejo eta odol

taldearen izenak daramatza.

Aurkitzen duenak eskupekoa

jasoko du. %948 627627.

SUNBILLA. Cocker Spa-

niel arrazako bi zakur gal-

du dira, bat beltza eta ber-

tzea kanala kolorekoa.

%605 878202.

LEURTZAKO URTEGIE-

TAN sakeleko telefono bat

aurkitu zen irailaren 18an.

%948 451957.

DENETARIK
702 Salerosketak
3 urte dituen kutxa erre-

gistratzailea salgai. Egoe-

ra onean. %619 973375.

Surako pago egurra pus-

katua salgai. %626 220121.

ETXALAR. Esne tanke

errefrigeratua salgai. Ma-

nus markakoa eta 100 li-

troko kapazitatearekin.

%948 635168.

Ongarr ia  hedatzeko

erremolkea salgai, trakto-

re haundientzat. %649

575549 (goizez deitu)

Kalefakzioko kaldera sal-

gai, gas propanokoa. 8 bat

e r r ad i ado re  e ta  u ra

berotzeko balio duena.

%638 236161.

Apal metalikoak salgai.

%660 393436.

Belarra idortzeko tresnak

salgai. %678 959534.

DONEZTEBE. Mahaiak,

taburete altuak eta aulkiak

salgai. Egoera onean eta

berriak. Elkarte eta txokoe-

tarako egokiak. Bi neurrita-

koak. %619 913375.

Teila zaharrak salgai.

%669 980872.

Bigarren eskuko plasti-

kozko 550 kaxasalgai. 280

kaxa 80x60x22 neurrikoak

eta 270 kaxa 40x60x30

neurrikoak. %618 542592.

DENETARIK
703 Bertzelakoak
EURODISNEY. Helduen-

tzako sei txartel eta haurren-

tzako bertze sei txartel opari-

tzeko. Irailaren 1etik urria-

ren 19ra balio dute. %948

637050 (deitu bulego or-

duetan).

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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50 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,31€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.
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DUNIA berata-
rrak 13 urte 
bete ditu 
irailaren 27an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik.

Gazteluko NAHIA

SARRATEA

FAGOAGA. 5 urte
urriaren 3an!
Musu bat Alain,
Joseba eta Mikel
eta familia guz-
tiaren partetik.
Zorionak moño-
ñika-potxolika!

Donamariako
gure printzesak
5 urte bete ditu
urriaren 1ean.
Zorionak MAIA-
LEN eta muxu
pottolo bat atta,
ama, Mikel eta
Unairen partetik.

SARA SANTESTE-
BAN OTXANDORE-
NAk 2 urte bete
ditu urriaren
4an. Zorionak
Zubietako bi fa-
milia eta berexiki
aitatxo eta ama-
txoren partetik. 

Aizoaingo JANI-
RE REMIREZ PE-
RURENAk 4 urte
bete ditu iraila-
ren 29an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat atta,
ama eta nola ez,
Iraiaren partetik.

ENAITZ PORTU

sunbildarrak 4
urte bete ditu
irailaren 23an.
Zorionak familia
guztiaren 
partetik.

JON ETXEPETE-
LEKU BURGETE

lesakarrak 7 ur-
te bete ditu irai-
laren 17an. Zo-
rionak atta,
ama eta berexi-
ki Josu eta
Aneren partetik.

Berako OIER

GOIENETXE MARI-
TXALARrek iraila-
ren 23an lehe-
nengo urtea bete
du. Zorionak
etxekoen partetik
eta muxu bat Io-
ritz eta atatxi-
amatxien partetik

ARANTXA TOLOSA eta OIER

GASTESIk irailaren 22 eta 27an 
33 eta 3 urte bete dituzte. Zorio-
nak familia guztiaren partetik eta 
bereziki izeba Mª Joseren partetik.

Aizoaingo JANIRE REMIREZ PERU-
RENAk 4 urte bete ditu irailaren
29an. Zorionak eta muxuak Itu-
rengo amatxi, izeba-osaba eta
Irungo osaba-izeba eta bereziki
Naroa eta Unaxen partetik.

Donamariako
BIHOTZ BALEZ-
TENAri zorionak
eta musu haun-
di bat eskaini
nahi diogu; irai-
laren 24an 2 ur-
te bete dituela-
ko. Ibinka, Xu-
ban eta Ugaitz.

ITXASO BERROZPE

MITXELENA lesa-
karrak irailaren
29an urteak bete
ditu. Zorionak
guraso, amatxi-
atatxi, izeba, Jo-
nan eta lehengu-
su Janire eta Ai-
marren partetik.

ENDIKA PINTO

MARITXALAR

beratarrak
urriaren 6an 
4 urte egingo
ditu. Ongi pasa
bihurri atatxi
eta amatxiren
partetik.

Donamariako
XUBAN ERBITI

BALEZTENAri
musu haundi
bat eman nahi
diogu, irailaren
25ean 3 urte
bete dituelako.
Ibinka eta Ugai-
tzen partetik.

ENDIKA PINTO MARITXALAR berata-
rrak 4 urte egingo ditu urriaren
6an. Muxu haundi bat attatto eta
amattoren partetik. Zorionak!

ANAI ROTH ARROSPIDE

etxalartarrak urriaren 7an 7 urte
beteko ditu. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren 
partetik.

Sunbillako MAITANE eta PABLOri:
zorionak bikote! Ailegatu da egu-
na! Ongi ongi pasa zuen koadrila-
ren partetik.

MARIBEL

TABERNA

aranztarrak 24
urte beteko ditu
urriaren 19an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat! Aupa Esto 
Karrika!

AITZIBER

ALMANDOZ aranz-
tarrak 24 urte be-
teko ditu urriaren
21ean. Aunitz ur-
tez! Ailegatu da
eguna eta suer-
terik hoberena
gure fisioari! 

ENAITZ PORTU ZELAIETA sunbilda-
rrak irailaren 23an urteak bete di-
tu. Zorionak gure xagutxoari eta 4
muxu potolo atta, ama eta familia
guztiaren partetik.

EÑAUT ZUBIRI

ARBURUA leitza-
rrak 6 urte bete-
ko ditu urriaren
19an. Zorionak
aitona, amona,
osaba, izeba eta
lehengusu
ttikiaren partetik.

Arantzako ENE-
RITZ BURLADAk
irailaren 27an 2
urte bete ditu. 2
muxu haundi
etxeko printzesa-
ri. Zorionak atta,
ama eta berexiki
Iraideren partetik.

Zorionak Sunbilla-Iruritako SARAY

BAZTERRIKA OBREGOZOri, irailaren
30ean urteak bete dituelako.
Sunbillako baserrikoen partetik
muxu haundia printzesa. Eta
agertu tarta puxka batekin!

SALVADOR MADARIAGA eta
SECUNDINA BERGARA aranztarrek
50 urte beteko dituzte ezkonduta
urriaren 11n. Aunitz urtez eta
muxu haundi bat familia guztiaren
partetik.

Sunbillako MAIALEN ARRETXEAk
2 urte beteko ditu urriaren 11n.
Zorionak mari matraka! Ongi pasa
eguna eta muxu bat atta, ama eta
Iradiren partetik.

MAIALENek 2
urte beteko ditu
urriaren 11n.
Aunitz urtez! Ira-
di, Ibai, Janire,
June, Ekiñe, Oi-
han, Egoi, Eneit,
Ekaitz, Xuban,
Ane eta Beñat.

IRATI ELIZONDO

beratarrak
urriaren 11n 
4 urte beteko
ditu. Zorionak
atta eta amaren
partetik.

ANE OTAMENDI

ABRIL beratarrak
5 urte beteko ditu
urriaren 5ean.
Zorionak printze-
sa familiaren par-
tetik. Mila zorion
eta muxu. Atta,
ama eta Naroa.

Iruñeko AIMAR

ALZUGUREN

LARRAZAk
5 urte bete ditu
irailaren 27an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik.
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