
Udan ez da eskolarik izaten
baina hori ez da aitzakia
uztailean edo abuztuan bertze
gisa bateko jarduera edo
ikastaroetan apuntatu eta
lagunekin aski ongi pasatze-
ko. Batzuk herrian bertan
antolatzen dira baina badira
kanpora joaten direnak ere.
ERREPORTAJEA � 4-5

Itsaso FAGOAGA
Europako Skeet
Olinpikoan laugarren
� 602010eko uztailaren 22a | XXX. urtea | 523. zenbakia www.ttipi.net

Herriko bestak
Bera, Beintza-Labaien, Gaztelu,
Ziga, Leitza, Sunbilla...

SUNBILLA � 40
N-121A moztuko dute
berriz abuztuaren 5ean

URDAZUBI � 55
Burdinaren Eguna eta
Pilotaren Unibertsoa

GOIZUETA � 49
Udalak baso-biomasa
ekoizteko eskatu du

BAZTAN � 54
Nafarroako Herriarteko
Pilota Txapelketan irabazle

Neska-mutikoen artean estimu haundia
dute udarako prestatutako jarduerek

Nafarroako Herri Kirol Txapelketetan
lau txapel eskuratu dituzte Sunbilla,
Igantzi, Ituren eta Berako kirolariek

ZOZKETA � 67

TTIPI TXARTELArekin
beti irabazten da!

Unai Bertiz sunbildarra harriarekin nagusitu da, Xabi Sein igantziarra
lasto altxatzen, Joakin Aioroa iturendarra ingudearekin eta Joseba
Petrirena beratarra gurdiarekin. Argazkian, ezkerretik eskuinera, Karlos
Sein, Joakin Aioroa, Xabi Sein eta Josetxo Urrutia.

KIROLA � 61

Iñaki DIEGEZ | Cirque du Soleil-ekin biran AEBetan eta Kanadan

«Astean 9-10 show egiten ditugu asteartetik igandera
eta 25.000 lagun etortzen dira ikustera»

Doneztebeko Musika Eskolan eszedentzia hartu eta akordeoiarekin
Cirque du Soleil-ekin parte hartzen dabil. «Esperientzia oso ona da
–dio Iñakik– bai tokiak ezagutzeko eta bai ingeles pixka bat ikasteko».
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G. PIKABEA | DONEZTEBE
Zein ibilbide egin duzu
akordeoiarekin?
Profesionalki lehenurra-
tsak akordeoi klasikoa-
rekineginnituen.Hirudis-
ka atera nituen, eta kon-
tzertuaskoemannituen,
bai inguruan, eta bai Eu-
ropan ere. Urte batzuk
pasatu eta gustorago
sentitzen nintzen beste
musikamotabatzukegi-
nez: Jazz, Folk, Rock...
Beraz, klasikoa alde ba-
tera utzi eta ildo honi ja-
rraituzbestemusikariba-
tzuekin jotzeko aukera
izan nuen, eta hori dela
eta,herrizherri askomu-
gitzen hasi nintzen. Ho-
nek jende asko ezagu-
tzekoaukeraemanzidan,
eta bide batez, oso mu-
sikari ezagun eta onekin
egoteko aukera. Nire
hobbytik nire lanbidea
egiteko aukera izan dut.
NolaailegatuzinenDo-
neztebera?
Ikasketakamaituetaurte
gutxira, Doneztebeko
akordeoi irakaslelanpos-
tua atera zuten, eta opo-
saketak gainditu ondo-
ren, lanpostualortunuen.
Hasierako urte haietan
lan ikaragarria egin ge-
nuenirakasleginenoketa
garai hartako gurasoek.
Guztiok,Udalarenbabe-
sarekin,eskolaonaeraiki-
tzea lortu genuen. Harro
sentitzen naiz lan horre-
tan parte hartu izanaz.
Nolatansortuzitzaizun
Cirque de Soleilekin
AEBetaKanadara joa-

teko aukera?
Akordeoiarekinniretzako
berriakdirenbideakjarrai-
tu nahian nabil beti. Ha-
sierabatean,ordezkapen
bategitekodeituzidaten,
eta hori egin ondoren,
etxera bueltatu nintzen
esperientzia amaitutzat
emanez.BihilabetezEus-
kalHerrianegonnintzen,
eta Igor Telletxearekin,
Pantxoa ta Peioren dis-
karen produkzioa egin,
eta zenbait kontzertu
emannituen.Bigarrenal-
dizdeituzidatenMontrea-
letik (Kanada),Cirquedu
Soleilenproiektuberriba-
tean parte hartzeko. Ka-

su honetan, nire lana
akordeoiaren doinua
ikuskizuneansartzeazen.
Lan interesgarria iruditu
zitzaidan,musikahorrek,
nahiz eta ni hemen ez
egon,urteaskozjarraitu-
ko baitu, eta nolabait ni-
rejotzekoerahorgelditu-
kobaita.Denaazkarger-
tatuzenetaiaaguresate-
kodenborarikgabebuel-
tatu nintzen Kanadara.
Zermoduz egokitu za-
rete zu eta zure familia
bizimodu berrira?
Bigarren aldi honetan, bi
urterakoproiektuazenez,
familiarekinetortzeaera-
bakigenuen.Osogustu-

ra dabiltza, esperientzia
oso ona da, bai tokiak
ezagutzekoetabai inge-
les pixka bat ikasteko.
Nolakoa izatendazure
lana?
Hasierako hilabetean,
Montrealen ikuskizuna
montatzen egon ninen.
Niri akordeoi musika za-
tiak egokitzea tokatu zi-
tzaidan. Gaur egun, as-
tean9-10showegitendi-
tugu asteartetik igande-
ra eta astero 25.000 la-
gun etortzen dira.
Turismoaegitekoastia
izaten al duzue?
Zirkoaherribatetikbeste-
ra mugitzen den bitarte-
an, astebeteko atsede-
naldia izaten dugu. Ete-
naldi horiek aprobetxa-
tzendituguturismoaegi-
teko, astez ez baitugu
denbora askorik. Mar-
txoan,adibidez,etenaldi
bat aprobetxatuz, Pan-
txoa taPeiorekinKalifor-
nian pare bat kontzertu
egitekoaukeraizannuen.
ChinokoetaSanFrantzis-
koko Euskal Etxeetan
euskaldunaskoezagutu
nituen. Hauetako asko
Bidasoaldekoak,etaDo-
neztebekoikasleenfami-
liakoakereaurkitunituen,
baita akordeoilariak ere!
Bueltatzenzarenerako,
baal duzuproiekturik?
CrossingTimediskaorain
dela hiru urte egin nuen,
eta horrekin oso gustura
ibili nintzen kontzertuak
emanez. Bueltan, diska
berri bat ateratzea gus-
tatuko litzaidake.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñaki Diegezentzat esperientzia aberasgarria izaten ari da Cirque de Soleilekin parte hartzea.

9 urterekin hasi zen Iñaki Diegez akordeoiare-
kin, eta geroztik, diskak atera, talde ezagune-
tan parte hartu eta etxean zein nazioartean
sari andana lortu ditu. Duela urte batzuk, Do-

neztebera ailegatu zen, eta azken aldian, Ago-
rreta Musika Eskolako akordeoi irakaslea da.
Mendi Abesbatzaren sortzaileetako bat ere
izan zen, baita bortz urtez zuzendaria ere. Eta

orain, eszendentzia hartuta, 2009ko apiriletik,
AEB eta Kanadan dabil, Cirque du Soleilen
oVo ikuskizunean akordeoiaren doinua sartuz.
2011eko ekainera arte ibiliko da kanpoan.

Iñaki DIEGEZ | Doneztebeko Agorreta Musika Eskolako akordeoi irakaslea

«Nire hobby honetatik nire
lanbidea egiteko aukera izan dut»

LAN ABERASGARRIA
«Bigarren aldiz deitu
zidaten Montrealetik,
Cirque du Soleilen
proiektu berri batean
parte hartzeko. Kasu
honetan, nire lana
akordeoiarekin doinua
ikuskizunean sartzea
zen. Lan interesgarria
iruditu zitzaidan,
musika horrek, nahiz
eta ni hemen ez egon,
urte askoz jarraituko
baitu, eta nolabait nire
jotzeko era hor
geldituko baita»
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G. PIKABEA
Bertsoudalekuak,hiz-

kuntzak lantzeko udale-
kuak, musika edo kirola
egiteko ikastaroak, uda-
leku irekiak zein itxiak…
Zaletasun eta adinaren
arabera,aukeraanitzada.
Etaorain,uztaileansartu-

ta,bete-beteantopatudi-
tugu neska-mutikoak
udalekuetan.Ezguttigai-
nera. Bildutako datuen
arabera, 571 gaztetxok
eman dute udalekuetan
izena Baztan, Bortziriak,
Bertizarana, Leitzaldea,
Malerreka eta Xaretan.

Baztanen, udaleku
irekiaketaitxiak.Bietara-
ko aukera eskaintzen du
UdalEuskaraZerbitzuak,
baina lehenak izaten di-
ra estimatuenak. Hiru
txandatanaridiraegiten:
bi Elizondon eta hiruga-
rrena Erratzun.

AISIALDIA � UDAKO OPORRALDIAK

3-14 urteko eskualdeko
570 haurrek baino
gehiagok udalekuetan
pasako dute uda
Urtetik urtera gero eta gehiagok ematen du izena

Eskolako oporrak hartu orduko
neska-mutikoek oporraldiez goza-
tzeko dituzten aukerak hainbat dira.
Eta udalekuak eta ikastaroak horre-
tarako aproposak izan daitezke.

Gure eskualdeko herri gehienetan
horiek izaten dira haurren aisialdira-
ko erarik erabilienak. Herriz herri
egiten diren eskaintzek gero eta
harrera hobea dute, gainera.

Bortzirietan,arrakas-
tatsuak izaten dira anto-
latzen diren udaleku ire-
kiak. Baina aurten inoiz-
ko haur kopururik haun-
diena dabil bortz herrie-
tako udalekuetan: 158.

Leitzaldea. Leitzan,
astebeteko lau txanda-
tan banatuta egiten du-
te, eta hartara, bakoitze-
an arlo diferenteak lan-
tzeko aukera dute: natu-
ra, sukaldea, birziklape-
na, sormena.. Deialdia-
ren harrera ona ikusita,
aurreikusi baino bi begi-
rale gehiago hartu behar
izan dituzte aurten. Are-
son, aurten berrikuntza
batekin etorri dira gura-
soak.Orain arte,Guraso
Elkarteak Haur Txokoa
antolatzenzuen,etaEus-
kara Zerbitzuak diruz la-
gundu.Aurten,ordea,ki-
rol jarduerak antolatu di-
tuzte, Kirol Mankomuni-
tatetikbideratuta.EtaGoi-
zuetan, ikastaroen alde-
ko apustua egin dute:
marrazketa eta eskula-
nak, informatika tailerra
etaHernanikoigerilekue-

tara ateraldiak.
Malerreka.Zubietan,

oraingoz,uztailaakituar-
te izanen da ludoteka,
baina baliteke abuztuan
ere egitea, iaz lehen ha-
mabortzaldian halaxe
eginbaitzuten.Sunbillan,
berriz,hirugarrenezanto-
latu dute ludoteka, eta
eguneroBehekoEskola-
kogoikosolairuanbiltzen
diragoizakmodudiberti-
garrian pasatzeko. Eta
Donezteben, Erreka El-
kartearenekimenez,kiro-
la egiteko elkartzen dira
astean hiru egunez gaz-
tetxoak. Aurten hamar-
garrenez egiten ari dira.

Xareta. Urdazubi eta
Zugarramurdin, bertze
alor aunitzetan bezala,
udalekuak ere elkarrekin
egitendituzte.Bainaaur-
tengoak emanduberea,
akitu baitira. Eta Saran,
ikasturte osoan egiten
duten Haur Bilguneare-
kin segitzen dute udan.
Euren jardueren artean,
aipagarrienaMaulenegi-
nen duten bortz egune-
ko egonaldia da.

Baztango gaztetxoak errekan jolasean. Sunbillako haurrak begiraleekin.

Berako udalekuetan, margotzen. Goizuetako neska-mutikoak marrazketa tailerrean.
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• 3-12 urteko haurrak.
• Hiru txanda eginen di-
ra: Elizondo (uztailaren
5etik 16ra); Erratzu
(uztailaren 19tik 30era)
eta Elizondo (abuztua-
ren 2tik 13ra).
• 77 haur apuntatu dira.
Lehen txandan 12 –ba-
tez ere Elizondokoak–;
bigarrenean 26 –Erra-
tzu, Arizkun, Irurita,
Amaiurkoak…–. Eta
hirugarrenean 39 –Eli-
zondokoak gehienak–.
• Laubegirale baztandar
ari dira lanean.
•Astelehenetik ortzirale-
ra10:00etatik13:00eta-
ra elkartzen dira.
•Udal EuskaraZerbitzu-
ak antolatzen du.
• Finantziazioa: zati bat
Udalak eta gainerakoa
gurasoek.

Udalekuak
3 txandatan
banatuta

� BAZTAN

• 3-12 urteko haurrak.
• Bortz herrietan egiten
ari dira. Arantzan, Be-
ran,EtxalarrenetaIgan-
tzin uztailaren 5etik
30era.EtaLesakan,hila-
ren12tikabuztuaren6ra.
• 158 haur daude apun-
tatuak. 24 Arantzan; 49
Beran;32Etxalarren;13
Igantzineta38Lesakan.
• 18 begirale ari dira la-
nean: 5 Beran; 4 Lesa-
kan eta Etxalarren; 3
Arantzan eta 2 Igantzin.
•Astelehenetik ortzirale-
ra,10:00etatik13:00eta-
ra elkartzen dira.
• Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak eta
DindaiaFundazioakan-
tolatzen dute.
• Finantziazioa: Euskara
Mankomunitateak eta
gurasoek.

Inoizko haur
kopururik
haundiena

� BORTZIRIAK

DONEZTEBE
• 8-14 urteko haurrak.
• Uz ta i l a ren 12 t i k
abuztuaren 6ra.
• 45 haur apuntatuak.
• Begirale bakarra.
• Astean hiru egunez,
hiru taldetanbanatuta:
10:00-11:00; 11:00-
12:00eta12:00-13:00.
• Erreka Kirol Elkartea
daaurtenhamargarren
aldiz Udako Kirol Es-
kola antolatu duena.

SUNBILLA
• 2-6 urteko haurrak.
• Ekainaren 28tik uztai-
laren 30era.
• 19 haur apuntatuak.
• Herriko bi begirale ari
dira lanean.
• Astelehenetik ortzira-
lera09:00etatik13:00-
etara biltzen dira.
•GurasoElkarteakanto-
latu,etaapuntatzendi-
renekordaintzendute.

ZUBIETA
• 3-6 urteko haurrak.
•Uztailaren1etik30era.
Baliteke abuztuan ere
egitea.
•10haurapuntatuak (3-
4 Doneztebeko igeri-
keta ikastaroa akituta-
koan hastekoak dira)
•Bibegiraledituzte,Zu-
bieta eta Iturengoak.
• Astelehenetik ortzira-
lera,09:30etik12:30era
elkartzen dira.
• Herriko neska batek
antolatzen du. Haur
Hezkuntza ikasten ari
zela, praktika gisa on-
gizetorkiolakohasizen
duela bi uda, eta gura-
soen aldetik erantzun
ona izan zuen. Aurten
ikasketak akitu arren,
aurrekobi udatakoes-
perientzia ona errepi-
katu nahi izan du.
•Ordainketa osorik gu-
rasoekegitendute.Bai-
naUdalakeskolakobe-
hekosolairuauztendie
ludoteka egiteko.

Ludoteka edo
kirola, herria-
ren arabera

� MALERREKA

LEITZA
•3-6urtekoentzatHaur
Txokoa eta 6-12koen-
tzat Udako Tailerrak.
• Uztailaren 5etik 30era
astebeteko lautxanda,
bakoitzean arlo dife-
renteak lantzeko.
• 101 haur apuntatuak.
• 4-5 begirale.
•Astelehenetik ortzirale-
ra 09:00-13:00 edo
10:00-13:00.
• Udalak, Euskara Man-
komunitateaketaGizar-
te Zerbitzuen Manko-
munitateakantolatueta
DindaiaFundazioakku-
deatutakoa.

GOIZUETA
• 3-14 urteko haurrak.
•Hainbat ikastaroanto-
latu dituzte: igeriketa
uztail osoan (10:15-
12:45); informatikauz-
taileko astelehen eta
asteazkenetangoizez;
marrazketaetaeskula-
nak uztaileko astearte
etaostegunetan11:00-
12:00;12:00-13:00edo
13:00-14:00.
• 45 ume apuntatu di-
ra:27 igeriketan;14 in-
formatikan eta 23 es-
kulanetamarrazketan.
• Gurasoek antolatzen
dute,etaGurasoElkar-
teko partaide direnei
deskontuaegitenzaie.

ARESO
• 6-11 urteko haurrak.
• Uztail osoan ariko di-
ra. Asteazkenetan he-
rritik kanpo ateraldiak
eginen dituzte.
• 14 haur apuntatu dira.
• Begirale bakarra dute.
•Astelehenetik ortzirale-
ra 11:30etik 13:00etara
elkartzen dira.
•KirolMankomunitateak
antolatu du. Finantzia-
zioaren zati bat guraso-
ek eginen dute eta ber-
tzea Kirol Mankomuni-
tateak eta Nafarroako
Gobernuak.

Herri bakoi-
tzak bere
eskaintza

� LEITZALDEA

SARA
• 3-12 urteko haurren-
tzat HaurBilgunea.Tti-
kiagoentzatHaurtzain-
degia ere aukeran.
• Ikasturte osoan egiten
denHaurBilgunearekin
segitzen da udan. Uda-
ko eskaintza uztailaren
5etik abuztuaren 20ra.
• 50 haur hartzen ahal
dituztegehienez.Egu-
naren eta jardueraren
arabera,neska-mutiko
kopurua aldatzen da.
• Bortz animatzaile dira.
• Herriko Etxeak duela
biurtehartuzuenardu-
ra, ordura arte Larrun
Ttiki elkarteak kudea-
tu zuen.
•HaurBilgunearenordu-
tegia07:30-18:30;Haur-
tzaindegiarena 07:30-
09:00/16:30-18:30.
• Herritik kanpo bortz
egunekoegonaldiaegi-
nen dute Maulen.
• Ordainketa gurasoek
egiten dute.

URDAZUBI ETA
ZUGARRAMURDI
• 3-14 urteko haurrak.
• Ekainaren 29an hasi
etauztailaren16anaki-
tu ziren.
• 22 haur elkartu dira.
• 2-3 begirale eduki
dituzte.
• Astelehenetik ortzira-
lera11:00etatik13:00-
etara bildu dira.
• Egunaren eta jardue-
raren arabera, bi he-
rrietantxandakatuziga-
ro dituzte goizak.
• Aurtengoa hirugarren
edizioa izan da.
• Guraso Elkartea da
guztiaren arduraduna,
eta gastuen zati haun-
dienaereberakordain-
tzen du. Hortik aparte,
familia bakoitzak bere
zatia ordaindu behar
izan du. Eta Urdazubi
etaZugarramurdikoes-
koletanezdaudennes-
ka-mutikoek gehiago.

Urdazubi-
Zugarramurdi
eta Saran

� XARETA

Herria utzi eta lagun berriak egiteko aukera pare-
gabea izaten dute neska-mutikoek udaleku itxie-
tan ere. Eta Malerrekan, Bertizaranan eta Bazta-
nen hori eskaintzen da. Nafarroako Udal Euskara
Zerbitzuenekimenez,udaleku itxiakantolatzendi-
ra eta Malerrekako eta Baztango Euskara Zerbi-
tzuekhorrekinbategindute.Hala,Doneztebe, Itu-
ren, Narbarte, Sunbilla, Donamaria eta Oieregiko
18haur apuntatudira udalekuhauetan aurten, eta
Baztango 12, 10 elizondar eta 2 lekaroztar.
LehenHezkuntzako1.-3.mailakoekPasaiDoniba-
nekoPiratenUdalekuetanparte hartukodute.Uz-
tailaren 2tik abuztuaren 7ra astebeteko egonal-
diak eginen dituzte Malerreka edota Bertizarana-
ko 7 haurrek eta Baztango 9k.
LHko 4. eta 5.mailakoek, berriz, Larraulgo Xama-
riko Udalekuan igaroko dute uztailaren 2tik 26ra-
ko aste bat.Malerreka edotaBertizaranako 2k eta
Baztango 3k eman dute izena.
Eta LHko 6. mailako eta DBHko lehenengo ziklo-
koei Zugarramurdiko Udaleku Sorgindua egokitu
zaie.AstebeteegonaldiaegitekoMalerrekaedota
Bertizaranako 9 haur apuntatu dira.
Gastuenerdia gurasoekordaindukodute, eta gai-
nerakoa Mankomunitateek.
Dena den, normalean, urte bukaeran Nafarroako
Gobernuko Gazteri Sailetik dirulaguntza jasotzen
dute, eta azken erdia Gobernuak eta Mankomu-
nitateak ordaintzen dute.

Udaleku itxiak aukeran
� BAZTAN, BERTIZARANA ETA MALERREKAN
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Futbolaren aitzakian dena maindire hori-go-
rriaz estaltzea gorrotu dut; atezain eta kaze-
tari baten arteko maitasun telebisatuak izan

duen oihartzunak nire kasilletatik ateratzen nau;
Munduko Kopa irabazi zuten «heroien» desfileak,
diskurtsoak… eta hauen arrimora hurbiltzen diren
erregin-politikarienak (kirola eta politika ez direla
nahastu behar diotenak) nazkagarri zaizkit.

Vuvuzelak isildu direnean…

Ezpala
Aitor AROTZENA

Atzera begira � 1992.07.30 / TTIPI-TTAPA 91. zbk

Bestaz besta dabiltzan Marokkoko saltzaileak ezagutuz
Uda honetan ere edozein herrietako bestetan ikusiko ditugu: Paisa, Joxemari,
Iñaki… hainbat izenekin bataiatu ditugu, baina funtsean, bizimodu hobe baten
bila Marokkotik gurera etorritakomigrariak dira. Horietako bat, Hamid, elkarriz-
ketatu zuen duela 18 uda TTIPI-TTAPAk. «Etxekoetatik urrun, paperak lortze-
ko mila zailtasunekin eta gainera, Joxemari merke ta onaren kontura, hameka
bazilada aguantatu beharra izaten dugu. Gogorra da gero!», aipatu zigun. He-
mengo bertze edozein bezala tratatua izatea nahi zuen, baina Euskal Herrian
arazorik ez zuela onartu zuen: «Euskaldunak normalki barnerakoi xamarrak ba-
zarete ere, konfidantza irabazitakoan, ongi onartzen gaituzue gehienetan».

Bestetangaude:nonahiBestazaleaketaBer-
tsozaleak daude. Pilotariak ere, eta haien
artean Petolariren bat (beharbada Pitolari-

ren bat ere?). Meza Na-
gusi zaleakMezalariak
ditugu,erlijioarenMezu-
lariak (Musulariakere?).
Artzainak eta Hertzai-
naknonaritzendirenba-
dakigu. Badakigu ere
nonaritzendirenMuga-
lariak, bainanonaritzen
dire Monjalariak?
Ez da gauza bera Pentsularia eta Pentsalaria/
Arrantzalea eta Ardozalea/ Zurgina eta Sorgi-
na/ Kurrinka egitea eta Korrika abiatzea/ Kutxa
bat erostea etaKotxe bat erostea. Berdintsu izan
daiteke: Salda eta Saltsa; Gudari bat Gidari izan
daiteke. Pipalari bat PPlari bat ere izan daiteke.
Baina ez dira izen berakAinara/Naiara, Jone/Ju-
ne, Intza/Onintza,Ekaitz/Arkaitz/Zuhaitz,Maia-
len/Maitane, Iker/Xiker, Matixa/Katixa...
Eta orain Ahoa etsi eta Ohera noa. Aio.

Pilotari, Pitolari eta bertze...

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Bestetan gaude:
nonahi bestazaleak
eta bertsozaleak
daude. Pilotariak
ere, eta tartean
petolariren bat…

Donato LARRETXEA
Aizkolaria txupinazoan

Joan den urtean bo-
tatzekoa zuen Berako
besten txupinazoa,
baina aitaginarreba hil
zen bezperan. Aurten,
berrizereHerrikoEtxea-
ren gonbitea jaso du
lehen suziria pizteko.

Xabi SEIN
Igantziko kirolaria

Sanferminetan jokatu-
tako Nafarroako herri
kirol txapelketetatik
hainbat txapel etorri di-
raeskualdera.XabiSein
lasto altxatzen garaile
atera zen eta bigarren
ingude altxatzen.

Miguel INDURAIN
Hitzordua Beran

Txirrindulazaleek urte-
roko hitzordua izanen
dute igande honetan
Beran, La Miguel In-
durain proban. Txirrin-
dulari handia ere, iaz
bezala, bertan izaten
saiatuko da.
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Ekainaren 1an hasi eta uztailaren 11 arteko egu-
nak oparoak izan dira futbolzalearentzat. 32 he-
rrialdeetako ordezkariek Afrikan lehen aldiz os-

patu denMundukoTxapelketan hartu dute parte. Hel-
burua, 18 kilateko urrez mozorrotutako Munduko Ko-
pa preziatua zeruratzea.
Baina futbolzalea ez denak
ere, gertutik jarraitu ditu le-
hiarennondik-norakoak.Uda
haserakoeguzki izpiezgain-
di, asko gorrituta geratu di-
ra. Batzuentzat aflter-sun-a
nahikoa izan da. Beste ba-
tzuek, berriz, erredurek era-
gindako burukomina ken-
tzeko, dermatoloarengana
joanbehar izandute. Erabat
triste, futbolakkirolazgaindi zernolakogarrantziadau-
kan jabetuta. Nork esan behar zuen Paul izeneko ola-
garro batek, munduko egunkaritako orriak bere har-
tuko zituenik. Ekonomia arazoak, eguneroko buru-
hauste mingarriak, gizarte kezkak, poltsikoak eragin-
dako ezinak, Alemaniakomolusko honek arazo guzti-
ak estali ditu. Edozein iragartzaileren teoriak erabat
antzu utzi ditu. Berak esandakoa fede iturri bihurtu da.
Agnostizismoa azken aldian indarra hartzen ari zela
irakurria nuen, jendea fede gabe ari zela geratzen eta
bere buruarengan bakarra sinizten zuela. Baina Pau-
lekin erreportajeak erabat galdu du zentzua.
Ene ustez Olagarroak Kantauri itsaso inguruko gas-
tronomia oparoaren altxor garrantzitsu ziren. Baina ez
da hala, ezta gutxiagorik ere. Aldaketa aroa etorri Ga-
lizia ingurura ere. Apur bat pentsatzen jarrita, ez da
harritzekoa. Galiziako gaitak vuvuzelek ordezkatu di-
tuzte, Ribeiroa eta Albariñoa munduko ezein txoko-
tan aurki daitezken burbuilaz jantzitako Koka-Kolek
eta Cristina Pato eta Carlos Nuñez gaita-jotzaile eza-
gunenordezkariakShakiraetaDavidBisbaldira.Ahan-
tzi gabe A Rianxeira abesti ezagunaren ordez;Waka-
waka dela lau haizeetara abesten den ereserkia.
Uztailaren 12an egunkariak hartu eta bazirudien, egu-
nerokoarazoak inprentangeratuzirela. Iluntasunguzti-
ak argituak zeudela. Betiereko zoriona eskura zeuka-
la gizarteak. Gol batek hainbesterako indarra ote dau-
kan galde egin nion neure buruari. Hurrengo egune-
tan etorri zitzaidan erantzuna. Uztailaren 13an, 14an,
15ean eta jarraikoetan. Paul ahazturan geratu zen, vu-
vuzelakerabat isilduziren,Koka-Kolari gasa joanzitza-
ion etaWaka-wakarekin denak aspertu ziren. Mundu-
koKopazeruratutakoustezkoheroiak luxuzkooporre-
tan zeuden, baina eguneroko arazoak ez zuten alde
egin. Krisia, buruhausteak, poltsikominak ogi iturri bi-
hurtu ziren berriz. Paulen tentakuluak ez ziren hain
eraginkorrak izan. Azken batean futbola ongi pasa-
tzeko eta aisirako lagun bilaka daiteke baina ez egu-
neroko arazoak konpondu eta bizia moldatzeko.

Paul olagarroa eta lagunak

«Futbola ongi
pasatzeko eta
aisirako lagun
bilaka daiteke
baina ez
eguneroko arazoak
konpondu eta bizia
moldatzeko»

Joseba URKIOLA (Leitza)

Beharbada ez da garairik onena gaiaz solas-
teko, Nafarroan Sanferminekin dena geldi-
tzen baita, baina errealitatera bueltatu be-

har da. Eta errealitateak dio Nafarroako Gobernu-
ak hasierako onespena eman diola 2010-2017ko
Nafarroako Hondakinen Kudeaketa Plan Integra-
lari (PGRIN). Beraz, epeak ireki dira eta Gobernu-
ak definitutako ildoan zaborren errausketak, bar-
ka, zaborren balorizazio energetikoak paper ga-
rrantzitsua izanenduetorkizuneanNafarroakohon-
dakinen kudeaketan. PGRIN onartu baino lehen,
«hiritarrenparte-hartze»prozesuazabalik izanzen,
batez ere hondakinekin zerikusia zuten agenteen
solasaldi eta jardunaldi-
en bitartez. Jardunaldi
horietaz, denaz edo ka-
sik denaz solastu zen,
eta hondakinen balora-
zioenergetikoarenalde-
ko giroa sortzera bide-
ratuakzeudela ikusi zen.
Orain,dokumentuama-
haigaineandagoenean,
mugitzeadagokigu.Na-
farroako Gobernuko Ingurumen Departamentuak
eman dio hasierako onespena, eta ez Hondakinen
Partzuergoak. Hori garbi gelditu zen Partzuergoa-
ren azken bileran eta beraz, pekatuaz libre dago
Partzuergoa. Baina hau erranda, Nafarroako Hon-
dakinen Partzuergoak ere PGRINaz duen jarrera
azaldu beharko du. Gai izanen ote gara erantzun
bateratua kontsentsuatzeko? Duela egun batzuk
Partzuergoak konpostajearen aldekoapustua egi-
tenzuela irakurri nuenetaegiada, lehenbizikokan-
painak egiten ari garelako. Biometanizazioarekin
ari gara eta Partzuergoan dauden bi mankomuni-
tatek teknika hauek erabiltzen dituzte hiri-honda-
kinakbirbalorizatzeko.Baina,nahikoaalda?Orain
mugitu behar dugu, batez ere errausketa planta
bat ondoan nahi ez badugu. Proiektu honek izan
dezakeen erantzun sozialaz gain, jendartearen in-
plikazioa behar duen alternatiba bat jarri nahi ge-
nuke mahai gainean. Atez ateko bilketaz ari gara.
Atez ateko bilketak gaur egungo sistemarekin bai-
no hagitzez gehiago birziklatzen dela erakusten
du. Sistema batetik bertzera pasatzeak bertigoa
eragiten ahal digu, baina Nafarroan erraustegirik
nahi ez badugu, hartu beharreko bidea izanen da.
Gainera, atez ateko bilketarekin lortzen den kon-
posta hagitzez kalitate hobeagokoa da, ez-onar-
tze guttiago duelako. Ez da utopia, Gipuzkoan
ezartzenari daetagaratuagodagoKatalunian, Ita-
lian… Jendarteak kontzientzia hartzen badu egin
daiteke eta etorkizuneko belaunaldiek eskertuko
digute.

Nafarroan errausketa planta

«Atez ateko bilketa
ez da utopia.
Gipuzkoan ezartzen
ari da eta
garatuago dago
Katalunian eta
Italian»

Patxiku IRISARRI eta Xabier ZABALO
Bortziriak eta Mendialdea Mankomunitateak

Kolaborazioak



Lesakako
alkateak
errandakoa
gezurtatuz

Deñe ABUIN
Lesakako Onin Udal Taldea

Berriz ere, Onin be-
hartuta dago Lesakako
alkateakerrandakoage-
zurtatzera. Oposizioak
haren taldearenkudea-
ketari buruz plantea-
mendu desberdin edo
kritikarenbategitendu-
enbakoitzean,gezureta
difamazioen bidez egi-
ten digu eraso; hala, gu
isilarazten saiatzen da
eta, jakina, herritarrak
nahasarazten.
Bada, ez gara kikil-

duko eta, berak erran-
dakoarierantzunez,ho-
nako hau adierazi be-
har dugu:
1- Ezin dugu talde-

lana bete gabe utzi, ez
baitagohorrelakorik. In-
formazio-batzordeetan,
behinetaberrizazpima-
rratzen duzun bezala,
ezdaakordiorikhartzen,
baizik eta zuei intere-
satzenzaizuenariburuz
informatzen duzue.

2-Argitubeharrada-
go zuen ideia izan zela
Sanferminetan bikote-
kideakgonbidatzea,ai-
tzineko legealdian. As-
paldidanik Lesakako
bestetako menuan ja-
ten zen otarraina ken-
tzea, berriz, gure ideia
izanzen,2008anetago-
bernu-taldean ginela
(baina alkatetza ez zen
gurea).Bazkariei dago-
kienez, ezpatadantza-
rieiematenzaienbazka-
riraneskadantzariakere
gonbidatzeko ekimena
eregurea izanzen,egun
horretandantzatzenbai-
tuteetaez baitzirenbaz-
kari horretara joaten.
3- Alkateordea iza-

teagatik jasotzen nuen
dirusariari dagokionez,
ez dut deus gordetze-
ko. 2008an, alkateor-
dea izateagatik, 9.000
eurokobratunituen,eta
ez12.000euro; 700eu-
ro inguruko 14 ordain-
ketaziren,HerrikoEtxe-
an erabateko ardural-
dia izateagatik.Zenbait
herritarrek ikusi eta bi-
zi izan dute hori. Uda-
larenekonomia-egoera
ikusita, 2009an, nero-
nek eskatu nuen kon-
tu-sail hori kentzeko,
hau da, nire lanpostua-

renordezkobratzennu-
enguzia.Telefonoaera-
biltzeagatik gastatzen
nuenaridagokionez,nik,
bertzeek bezala, faktu-
ra pasatzen nuen ha-
zienda-batzordeakonar
zezan, eta Mitxelena
jaunak ez zuen behin
ere deus erran. Zerga-
tik ateratzen du orain
gai hori? Dei guziak ze-
haztutadaude.Ez litza-
tekegaizkiegonengas-
tuen balantze zehatza
egitea eta alderaketa

egitea.Bidebatez,ezal
genuen eskatu aitzine-
ko osoko bilkuran au-
ditoria bat egiteko?
4- Nabarmentzeko

nahiaridagokionez,ho-
rrela deitzen badiozu
Onin taldeko bozemai-
lea izateari, erranbehar
dizut parez pare izanen
nauzula legealdia aka-
batu arte. Ez nauzu ika-
rarazten, ez ni, ez nire
taldea, 7 urte egon bai-
kara zurekin Herriko
Etxean, eta badakigu

zure kudeaketari egin-
dakokritikekerasoper-
tsonalak eta mehatxu-
ak ekartzen dituztela.
Azkena oraindik ebatzi
gabe dago epaitegian,
eta bide horretara joko
duguegoki iruditzenzai-
gun guzietan.
Eta hori guzia sortu

da bestetako bazkaria
ez egiteko eskatzeaga-
tik. On egin diezazula,
Juan Fermin.

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

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

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

Bota bertsoa
Ander Fuentes «Itturri» (Zubieta) • Doinua: Albizturtikan Bidaniraino

Fatu izena hamabi urte
jaiotzez naiz sahararra
gure etxean oasi gutxi
eta soberan legarra
Sahara zaharrak beti izan du
bizimodutzat liskarra
arnas hartzeko tarteka dugu
kanpora joan beharra
etxetik irten ta begietan
nahiz eta dudan negarra
atta ta amak bidali naute
ezin du izan hain txarra.

Aurtengo uda pasatuko dut
Euskal Herri urrunean
herrixka ttiki politt bateko
etxe haundi txukunean
ostatu hartuz famili baten
eskuzabaltasunean
deus ez zait falta baina aitortu
behar dut nere xumean
Saharar haurrak pozik biziko
gera askatasunean
Euskal Herrira joan beharrik
ez daukagun egunean.

Saharako umeak gurean



Nola deskribatuko zenuke zure
burua?
Alaia, bestazalea, irekia eta sal-
tsera.

Nolakoa izaten da zure egun nor-
mal bat?
Saioa Pentsuetan egiten dut lan,
ilunabarretan frantseseko klasee-
tara joaten naiz, ahal badut ibiltze-
ra ateratzen naiz zakurrarekin eta
afalondotik telebistapixkabat iku-
si edo Interneten ibili.

Etazeinizatendalarunbatekopla-
na?
Lagunekingelditupotebathar-
tzekoedoafaltzekoetabatez
ere besta egin.

Besta egiteko gustuko to-
ki bat?
Goizueta.

Hemendik kanpo bisitatu
duzuntokirikpolitenazein
da?
Florentzia.

Zein tokibisitatuko
zenuke gustura?
Hainbertze dau-
de!Australia,Tai-
landia, Ar-
gentina…

Familian aizko-
rarako dagoen
afizioaikusita,ez
al zara inoiz ani-

matu?
Momentuz ez, baina nork daki!

Sabeldantzan ere ederki molda-
tzen omen zara...
Ahal duguna egiten dugu. Artikan
egindako erakustaldian arrunt gus-
tura egon ginen. Heldu den urtean
gehiago eta hobeki!

Herriko bestetan animatuko al za-
ra sabeldantza egitera?

Taldekideak animatuko balira
bai!
ZeindaBeintza-La-
baiengobestetatik
gehiengustatzen
zaizuna?
Herri bazkaria
eta egun horre-
tako giroa.
ZeindaBeintza
eta Labaienen
artean nabar-
menduko ze-
nukeenaldea?
NiBeintzakoa
naiz eta La-
baiengoa
naizela
erraten
dut, az-
ken fine-
an biek
bat di-
ra.
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

«Betidanik gustatu
izan ziat interpreta-
zioa, baina 16 urtere-
kin lanean hasi nin-
tzen, eta egia esate-
ko, betirako izanen
zela pentsatu nuen.
Baina orain dela
urte bat eta erdi
Interneten sartu eta
nire bizitza inoiz ez
bezala imajinatu
nuen. Madrilen figura-
zioan aritzeko deialdi
bat aurkitu nuen eta
aurkeztu egin nin-
tzen».

Xabier PERURENA
Leitzako aktorea
D. NAVARRA, 2010.07.05

«Berriz nirekin oroitu
direla ikusteak poztu
egin nau. Zinegotzi
guztiak ados zeudela
aipatu zidan alkateak,
eta ni, kontent, noski
(...) Orain txupinazora
jende gehiago joaten
da eta asteburuan ere
bisitari gehiago izaten
da, baina egia erran,
bestak ez dira aunitzik
aldatu. Lan egitea to-
katzen zaigu, baina
tarte libreak izaten ere
saiatzen gara.

Ramon ETXENIKE
Lesakako Sanferminetako
txupinazoa bota zuena
D. NOTICIAS, 2010.07.07 � Amaia MINDEGIA � Beintza-Labaiengo gaztea
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GIZARTEA

ESKUALDEA � BAZTAN, BORTZIRIAK, MALERREKA ETA LEITZAN

Irailaren 9ra arte, gure artean egonen
dira Saharako 17 neska-mutiko
Uztailaren 9az
geroztik,
eskualdeko
etxeetan daude

TTIPI-TTAPA
Inoiz baino gaztetxo

gehiago etorri dira aur-
ten Saharatik gure ar-
tera: 17 guztira. Saha-
raztanBaztanBidasoa-
koSahararHerriarenAl-
dekoElkartasunTaldea-
ren eta Leitzako Saha-
rar Herriarekin Elkarta-
sun Taldeen eskutik,
uztailaren 9an etorri zi-
ren: 4 Malerrekara, 2

Bortzirietara, 9 Bazta-
nera eta 2 Leitzara.
Urterobezala,basa-

mortukobero itogarrie-
netako hilabeteak kan-
poan igarotzeaz gain,
osasun arloko zaintza
eskainiko zaie haur
hauei. Bi hilabete ema-
nendituztegureartean,
irailaren 9a arte.

ZUZENKETA
Aitzineko alean, Sa-

haratik uda pasatzera
etorri diren haurren be-
rriemangenuenean,Lei-
tzaraGizarteZerbitzuen
laguntzarekin etortzen
direla aipatu zen. Baina

informazioa ezda zuze-
na. Azken hamar urteo-

tan lanean ari den Lei-
tzako Saharar Herriare-

kin Elkartasun Taldetik
bideratzen baita guztia.

ARGAZKIA: SAHARAZTAN
Saharako haurrak, harrera familiekin Bertizen.



BERA, LEITZA,
SUNBILLA eta BEINTZA-LABAIEN
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BERA
uztailaren 25etik
abuztuaren 7ra
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AAnnee BBEERRGGAARRAA | Espanyol taldeko futbolari beratarra

“Bartzelonan gustura nago, baina 7 urte
daramatzat etxetik kanpo eta bueltatzea

gustatuko litzaidake”

Bartzelonako Espanyol futbol taldean bosgarren denboraldia bete du Ane Bergara
beratarrak. “Hagitz gustura nago, urte zailak egon dira baina azken denboraldiarekin
hagitz konten nago. Aspaldian ez dut selekzioaren deialdirik jaso, baina taldearekin
lan ona egiten segitzen badut deial-
dia jasotzeko aukera gehiago izan-
go ditut” dio Anek. Izan ere, aur -
ten hagitz denboraldi ona osatu
du taldeak. Liga ez zuen esku-
ratzerik izan, finalean Rayoren kon-
tra galduta. “Aurten ligaren for-
matua ezberdina izan da. Denbo-
raldi osoan lehen postuan egon da
taldea baina azkenean txapelduna
joan-etorriko eliminatoria batean
erabakitzen zen lehen bi sailka tuen
artean. Liga bukatzeko 4 partidu
falta zirenean finalerako txartela
lortu genuen eta bi partida gelditzen
zirenean Rayo Vallecanok eskuratu
zuen txartela. Lehen postuan
gelditu ginenez lehen partidua
madriden jokatu genuen (1-0 gal-
du genuen) eta itzuleko partidua
gure  etxean izan  zen (1-1) .
Irabazteko aukerak izan genituen
baino Rayo talde indartsua da eta
beraien etxera joan zen txapelke-
ta eta hurrengo urtean Txapel-
dunen Liga jokatzeko aukera” adie -
razi digu Berakoak.
Baina Erreginaren Kopa eskuratu
zuen, Vallecasko taldeari erre-
bantxa hartuz: “Liga galdu eta hu -
rrengo astean kopa hasten zen –dio Ane Bergara, Erreginaren Kopa irabazi zutenean
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beratarrak– eta Zaragozari irabazi behar genion Basauriko “Final four”-era iritsi
nahi bagenuen. Joaneko (4-2) eta itzulerako (3-1) partiduak irabazi genituen. Fi-
nal erdietan Barcelonaren aurka garaipen (1-0) gogorra lortu genuen. Finalean
Ligan bezala Rayoren aurka jokatu behar genuen eta bertan bai garaipena lortu
ahal izan genuen, 3-1eko emaitzarekin. Nik sartu nuen markagailua irekitzen zuen
gola baina talde guztiak lan hagitz ongi egin zuen”. Taldea rentzat ez ezik, bere -
tzat ere denboraldi bikaina izan da, nahiz eta lesioren bat ere izan duen tartean.
“Pertsonalki denboraldi ona izan da. Denboraldia maila onean hasi nuen baina
Abendu aldera, entrenamendu batean belaunean min egin nuen eta 2 hilabete in-
guru egon nintzen jokatu ezinik. Rekuperatu nintzenean, maila fisikoa rekupera -
tzea kosta zitzaidan baina hagitz ongi bukatu dut denboraldia, hasierako mailan”
aipatu digu Ane Bergarak. Denboraldi honetako balantzea egin ondotik, hurren-
gora begira dago Berako futbolaria, baina oraindik ez du argi zer eginen duen.“Egia
erran ez dakit zer eginen duten hurrengo urtean. Aurreko uda mugitua izan zen ez
nekielako zer egin eta Espanyolen segitzea erabaki nuen. Oraingo egoera aurreko
urtekoaren antzekoa da, ez dakit zer eginen dudan. Hemen
Bartzelonan gustura nago baina 7 urte daramatzat etxe -
tik kanpo eta etxe aldera bueltatzea gustatuko litzaidake
baina ez dakit zer gertatuko den…” aipatu digu.
Emakumeen futbolak zerikusi gutti dauka berriki
Hego Afrikan ikusi dugun Munduko txapelketa dizdi-
ratsuarekin. Honetan,
badirudi krisirik ez da-
goela, baina emaku -
mez koenean, ezberdin
dira gauzak: “Patrozi-
nadoreak lortzeko krisia
nabaritzen da. Espanyol -
en zorte ona dugu, nesken
taldeak laguntza aunitz ja-
sotzen  ba i tugu  mut i len
taldearen eskutik.”. 
He rriko San Esteban bestetan
parte hartzeko ere ez du aukera
handirik izaten, “ahal badut
bertan egotea gustatzen zait
baina normalean ezin dut. Au-
rredenboraldia abuztu hasiera
hasten dugu eta normalean ez
n a i z  B e r a n  e g o t e n ” .
Bartzelona eta Bera, Bera
eta Bartzelona… bietan gus-
tura egoten da. Bartzelonara
nere familia eta lagunak ekarri -
ko nituen eta Bartzelonatik Bera -
ra hemengo lagunak eta hemen-
go klima eguzkitsua”  erran digu.
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Josu IRATZOKI | Berako alkatea

“Bertze arloetan bezala, %35 jautsi dugu
besten aurrekontua, baina herritarren 
partehartze aldetik aberatsagoak dira”

Berako San Esteban besten aurrekon-
tuak murrizketa handia izanen du aur -
ten, “bertze hainbat arlotan egin behar
izan dugun bezala, %35era jautsi behar
izan dugu bestetara bideratutako diru-
saila ere. Joan den urtean 75.000 euro
inguruko aurrekontua izan genuen eta
aurten 42.000 eurora jautsi da” jaki-
narazi digu Josu Iratzoki alkateak. “Ahal
zen tokian murrizketa ttiki batzuk egin
dira: migattuak egun baten kendu dira,
musikarien prezioak ere estutu ditugu,
su-artifizialik ez da izanen aurten, gas-
tu kozkorra zutelako, Herriko Etxeko
bazkari ofiziala ere kendu da, pilota par-
tidatan ere pixko bat  jautsi da… Pilotari
onak izanen dira aurten ere, baina joan
den urtearekin konparatuta merkeago
etorriko dira…“. Baina murrizketa horiek
ez du eraginik izanen besta egun kopu-
ruan. Alkateak aipatu digunez, “lehen-
biziko bileretan lau eguneko bestak egi -
teko aukera aztertu genuen, astele-
henetik ortzegunera, astebururik hartu
gabe eta horrek jendea mugiarazi zuen,
hurrengo bileran Herriko Etxeko pleno
aretoa jendez gainezka zegoen, pro-
posamen berriak izan ziren eta zenbait
taldek eta elkar tek bere gain hartu di-
tuzte ekitaldi batzuk”. Iratzokiren ustez.
“aurrekontuan galdu duguna herrita -
rren partehartzean irabazi dugu, ostatu -
ek, gazteek eta bertze taldeek diru gu -
ttirekin egiten ahal diren gauzak pro-
posatu dituzte, alde horretatik ongi eto -
rri da. Erraten da dirua falta denean
imaginazioa gehiago lantzen dela eta
aurten beratarrek hori erakutsi dute”.
Joan den urtean Donato Larretxeak bo-
ta behar zuen txupinazoa, baina aitagi-
narreba bezperan hil zenez, Rora Mary
Errandoneak izan zuen ardura hori.
Alkateak aipatu digunez, joan den urtekoa
berreskuratu eta Arantzan sortu arren
aspaldian Beran bizi den aizkolari han-
diak piztuko du bestak abiaraziko dituen
lehen suziria.
Azkenean, krisiak krisi, kasik hamar
eguneko bestak plantatu dituzte Beran.
Tartean, aldaketa batzuk ere badira egi-
tarauan. Honela, ortzegunean Altzateko
pilotalekuan eginen den Kantu Bazkari-
aren aitzakian, Euskal Besta eguna iza-
nen da edo igandean, Larun Haizpe elkar -
teak, Auzoa Extremek, bertso eskolak,
musika eskolak edo Gazte Asanbladak,
bertze taldeen artean, egun guziko egi-
taraua osatu dute.
Azken xehetasunak lotzen ari dira orain

Beran San Esteban bestak ahal bezain
ongi atera daitezen. Joan den urtean
bezala, abuztuaren 6an egiten den he -
rri bazkarian lanean ari tzeko laguntzai -
leak eskatu dituzte Kultur Batzordetik.
Izen-ematea uztailaren 25a arte egiten
ahal da, 948 631222 telefonora deituz,
10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
19:00etara. Izen-abizena eta telefonoa
jakinaraztea ezinbertzekoa da eta tele-
fonoa ez badute hartzen, mezua eran -
tzugailuan uzten ahal da. Kultur Batzor -
dearen idatziak dioenez, “bestetan urtero
egiten den Herri Bazkaria egin ahal iza-
teko denon laguntza behar izaten da lan
haundia dagoelako... Aurten ere Herri
Bazkaria nahi baduzu... Parte hartu!”.

Josu Iratzoki, Berako alkatea
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uztailak 26 ASTELEHENA

20:00Bidasoaldeko XIV. Nazioarteko Gazteen Fol-
klore Jaialdia. Lekua: Altzateko plaza (eguraldi txa-
rra bada, Altzateko pilotalekuan). Parte-hartzaile-
ak: Ethnos (Skopje; Mazedonia); Timisul (Timisoa -
ra, Errumania) eta Eraiki Dantza Taldea (Behobia;
Irun). Argibide gehiago:  www.festivalfolklorebidasoa.com. An-
tolatzailea: Eraiki Dantza Taldea. Laguntzailea: Berako Udala.

uztailak 30 ORTZIRALA

19:00 Imanol Zubieta “Fash” Futbito Txapelketa. 
3. eta 4. postuak eta finaleko partidak. Toki Ona Ki-
roldegian. Gero afaria eta sari banaketa afarian ber-
tan. Antolatzailea: Berako Gazteak. 20:30 III. Lorez
apain dutako Leiho eta Balkoi lehiaketako sari ba-
naketa. Lekua: Herriko Etxeko plaza. Antolatzailea:
Larun-Haizpe Berako merkatari, ostalari eta zerbitzu en-
presen elkartea. Laguntzaileak: Berako Udala eta Nafa-
rroako Gobernua.

uztailak 31 LARUNBATA

16:30 Plater tiroa Foso modalitatean. Parte-har -
tze librea. Antolatzailea: Berako Ehiza eta Arrantza El-
kartea.

abuztuak 1 IGANDEA

1199::0000 Nafarroako “herriz herri” konbinada txa-
pelketa Altzateko plazan. Parte hartzaileak: Bera-
ko Herri Kirol Taldea, Be rriozar, Ultzama eta Ba-
saburua.  Antolatzaileak: Nafarroako Herri Kirol Fe de -
razioa, Berako Udala eta Berako Herri Kirol Taldea.

uztailak 25 IGANDEA

XIX. LA MIGUEL INDURAIN 
Nazioarteko Martxa Zikloturista
Antolatzailea: Club Ciclista Beratarra
Argibide gehiago: www.laindurain.com
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abuztuak 2 ASTELEHENA (bezpera)

11:30 Berako erraldoi berrien aurkezpena He-
rriko Etxeko plazan. 12:00 2010eko San Esteban
besten hasiera adierazteko Herriko etxetik ALTXA -
FERUA botako da eta ezkil-jotzea izanen da. Aldi
berean, ttikiendako goxokiak eskainiko dira. On-
dotik Erraldoiak eta buruhandiak karrikaz karri-
ka ibiliko dira, Izadi Txarangak eta Ezpelur gaite-
roek lagunduta. 17:00 Izadi Txarangak San Jose
zahar etxe an joko du. 18:00Kukaña Illekuetan, Iza-
di Txarangak alaiturik. 19:00 Berako txistularien
kalejira. Illekuetatik San Esteban Elizaraino. 19:00
Txosna idekieraAltzateko plazan. Gaztexteban Igo-
era. Aurresku herrikoia. Jokoak. Txistorra jatea.
20:00 Gure Txokoa Dantza Taldearen jaialdia Ez-
tegara pilotalekuan. 00:00 Dantzal dia Triki Ta Ke
taldearen eskutik Altzateko plazan. Deskantsuan
pixon tzi jokoak txosnetan. Egunean zehar, Izadi
Txaranga ariko da karrikaz karrika.

abuztuak 3 ASTEARTEA
(San Esteban eguna)

09:30 Herriko txistulariek argisoinua joko dute;
Ezpelur gaiteroek herrian barna joko dute. 10:30
Udalbatza, txistulariak, makil dantzariak eta Bera-
ko bandera aitzinean dutela, Herriko Etxetik San
Esteban elizara abiatuko dira, Esteban  Donearen
ohoretan eta Berako abesbatzak lagundurik ema-
nen den Meza Nagusiaaditzera. Meza ondotik, Gu-
re Txokoa Dantza Taldeko kideek Berako Makil dan -
tzak eta Bordon dantza dantzatuko dute txistula-
rien laguntzaz Gero Sebastian Lizaso eta Andoni
Egaña ber tsolariek kantatuko dute.  13:00 Ezpelur
gaiteroek joko dute. 17:00 Ezpelur gaiteroek San
Jose zahar etxean joko dute. 18:00 Gure Txokoa
Dantza Taldeak Berako Aurres kua dan tzatuko du
Herriko Etxeko plazan txistularien laguntzaz. Ge-
ro Berako Musika Bandaren kontzertua herriko
etxeko plazan. 19:30 Laiotz taldearekin dantzaldia
Altzateko plazan. 21:00 Dantza herrikoiak Altza-
teko karrikan (fandangoa, arin-arina, Larrain dan -
tza,…) gaiteroen laguntzarekin. 00:00 Dantzaldia
Laiotz taldearekin Altzateko plazan. Deskantsuan
makil dantza herrikoiak txosnetan. Egunean ze-
har, Izadi Txaranga ariko da karrikaz karrika. 
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abuztuak 4 ASTEAZKENA

09:00 Irats taldeko trikitilariak Dornakun ibiliko
dira, eta Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan. 11:30
Berako igerilekuan haur eta gazteentzat  XXIII.
Igeriketa Txapelketa. Antolatzailea: Gure Txokoa El-
kartea. 13:00 Kukaña, Izadi Txarangak alaiturik.
14:00 Gaztetxe Bazkaria Kaxerna Gaztetxean (Sa-
rrerak Kataku eta Errekalden salgai) Sarrera: 10 euro.
18:00 Irats Trikitilariek San Jose zahar etxean jo-
ko dute. 18:00 Pilotari profesionalen arteko par-
tidak Eztegara pilotalekuan. Aspeko punta-punta-
ko pilotariak. Sarrera: 25 euro. Salgai Puri-enean.
18:00 Haurrentzako ikuskizuna: Ilargian (Zirika
Zirkus) Altzateko plazan. Argibide gehiago: www.ziri-
kazirkus.com 19:30 Migattuak Herriko etxe ko pla-
zan Izadi Txarangarekin. 21:00 Dantza herrikoiak
Ezpelur Gaiteroekin Altzateko karrikan. 23:00 Kon-
tzertuak:Amets ilunak (Bera), Sutan (Elizondo) eta
Bad Sound System (Irun). Antolatzailea: Berako Gaz-
te Asanblada. Deskantsuan arroltze dantzak txos-
netan.Egunean zehar, Izadi Txaranga ariko da ka-
rrikaz karrika.

abuztuak 5 ORTZEGUNA
(Euskal besta)

09:00Irats trikitilariakSuspelan ariko dira, eta Ez-
pelur gaiteroak Kaule auzoan. 10:30 Plater tiroa,
ehiza ibilaldia modalitatean beratarrentzat. Ondo-
tik txistorra jatea denentzat. Antolatzailea: Berako
Ehiza eta Arrantza Elkartea. 11:00-13:30 Puzgarriak
Eztegara pilotalekuan. 12:30 Erraldoiak eta bu-
ruhandiak Ezpelur gaiteroen laguntzarekin ibiliko
dira Altzaten barna. 13:00 Kukaña, Illekuetan.14:00
Kantu bazkaria Altzateko pilotalekuan. Antolatzai-
lea: Labiaga Ikastola. Sarrera: Helduak: 15 euro Hau-
rrak: 10 euro. Salgai uztailaren 30era arte (ortzi-
rala) Xuga, Kataku eta Botxo Ostatuetan, Puri-ene-
an eta Agerrako Telletxea dendan. 16:00-18:30 Puz-
garriak Eztegara pilotalekuan. 17:00 Izadi Txa-
rangak San Jose zahar etxean joko du. 18:00 Ku-
kaña, Illekuetan. 19:30 Migattuak Herriko Etxeko
plazan, Izadi Txarangak alaiturik. 21:00Dantza he-
rrikoiak Ezpelur gaiteroekin Altzateko karrikan.
Ondotik Suzko zezena aterako da Altzateko karri-
kan. 00:00 Saltoka taldea Altzateko plazan. Denok
dantzara! Argibide gehiago: www.saltoka.com Des-
kantsuan entzierroa txosnetan. Egunean zehar,
Izadi Txaranga ariko da karrikaz karrika. 
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abuztuak 6 ORTZIRALA

09:00 Irats trikitilariak eta Ezpelur gaiteroak Ga-
raitarreta eta Suspel-ttiki auzoetan.10:30 Herriko
pilotarien pilota partidak. Benjaminak, alebinak,
infantilak eta helduak. Antolatzailea: Gure Txokoa
Elkartea.12:00 Erraldoiak  eta  buruhandiak,
Altza  tetik Herriko etxera, Izadi Txarangak lagun-
duta. 14:30Herri BazkariaAltzateko frontoian. (Sa-
rrerak  salgai  Errekalde eta Ikuilu Os tatuetan uz-
tailaren 30a arte;  Prezioa:  12euro) 17:00 Ezpelur
gaiteroek San Jose zahar etxean joko dute. Ondo-
tik Kukaña, Illekuetan. Herri bazkariaren ondotik
jokoak eta karaokea Altzateko plazan. 18:00 Jazz
dantzak Eztegara  pilotalekuan.  20:30 Katiuska
jaurtiketa kukañako zubian. Antolatzailea: Berako
Gazte Asanblada. 21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur
gaiteroekin, Altzateko karrikan. Ondotik Suzko ze-
zena aterako da Altzateko karrikan. 00:00 Dan -
tzaldiaJalisko taldearekin Altzateko Plazan. 00:00-
03:00 Alkoholimetro postua Altzateko plazan. An-
tolatzailea: Berako Udaleko drogen mendekotasunari au-
rre egiteko plana – Askagintza. Egunean zehar, Izadi
Txaranga ariko da karrikaz karrika.



abuztuak 7 LARUNBATA

11:00-13:00 Pottokak Agerran. Antolatzailea: Larun Haizpe Berako merkatari, ostalari eta zerbi -
tzari enpresen elkartea. 12:00 Txistorra jatea Agerran. Antolatzaileak: Larun Haizpe elkartea eta
Agerra Mendi Taldea. 12:00-13:30 Abentura ekintzen erakustaldia. Ikusi eta probatu! Segwa-
yak, paintball, gynkana, etab Altzateko Parkean. Antolatzailea: Auzoaextreme. Argibide gehiago:
www.auzoaextreme.com. 17:00-18:30Abentura ekintzen erakustaldia. Ikusi eta probatu! (arra -
tsaldeko saioa). Altzateko Parkean. 18:00 Haurren jokoak Altzateko plazan. Antolatzailea: Be-
rako Gazte Asanblada. 18:30 Euskal errepresaliatu politikoekiko elkartasun Kalejira Mukixu
Zubitik Altzatera eta senitartekoen omenaldi elkarretara tzea Altzateko plazan. 20:00 Are-
to dantzak Eztegara pilotalekuan. 20:00 Bertso triki poteoa. Bertsolariak: Beñat Gaztelu-
mendi eta Julen Zelaieta. Trikitilariak eta pandero jotzaileak: Musika Eskolako ikasleak Erre-
kaldetik hasita.  Antolatzailea: Bortzirietako Bertso Eskola Laguntzailea: Isidoro Fagoaga Udal Musi-
ka Eskola. 23:00 Kontzertuak: Xutik eta Dj. Gotxi. 00:00 Gaztexteban Jautsiera (Gizajoa ni)
Deskantsuan aulki jokoak txosnetan. Egunean zehar, Izadi Txaranga ariko da karrikaz ka-
rrika.
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LEITZA
abuztuaren 7tik 15era

Jon ARANGOA | Kultur zinegotzia

“Eskertzekoa da herriko eragileek pesten
antolaketan izaten duten inplikazioa”

Lanbidez mekanikoa, urtetan Aurrera futbol taldeko jokalari eta Asketa abesbatzako
abeslari izan da  Jon Arangoa Leitzako kultur zinegotzia. San Tiburtzio pesten an-
tolaketan buru-belarri topatu dugu, nahiz eta elkarlanean prestatzen direla azpi-
marratu digun. “Pestetako antolaketa, pesta batzordearen bitartez egiten da eta
bertan Leitzako hainbat eragilek hartzen dute parte. Udal ordezkariez gain, Aurre -
ra, guraso elkarte, kultur talde, gazte asanblada, bilgune feminista… Lanean urte
hasieran jartzen gara, gauzak ahalik eta azkarren lotuak izateko. Guztien artean
hitz egin eta adosten ditugu gauzak eta egia esan oso eskertzekoa da taldeek era -
kusten duten inplikazioa”, Arangoaren ustez. Egitaraua prestatzerakoan “noski pre-
supuestoari kaso egin behar zaio –dio kultur zinegotziak–, eta hortik aurrera arra -
kastatsu izan diren formulak mantendu eta ahal den heinean gauza berritzai leak
sartzen saiatzen gara. Orokorrean ekitaldi guztiek harrera oso ona izaten dute”.
Berrikuntzei dagokienez, aurtengoan honako hau aipatu digu Jon Arangoak: “Su-
posatu duen lanagatik eta erakutsi duten borondateagatik, Kataluniatik etorriko
diren Igualadako castellers taldea eta aurten montatuko den herri eragile ezberdinek
sustatutako karpa”. Adinaren arabera gustoak aldatzen badira ere, orokorrean
leitzarrek pestak estimatzen dituztela uste du: “Gazteek nik uste Gazte Eguna iza-
ten dutela gustoko. Egun osoa izaten dute gustoko dituztez gauzak antolatu eta
gozatzeko. Adinekoek berriz, urtez urte errepikatzen diren ekitaldiak esanen nuke.
Dantzarik, herri-kirolak, bertsolarik…”.
Jon Arangoak, berriz, telefonoari maiz kaso eginez pasatzen ditu pestak, “gauzak
ongi atera, jendeak gozatu eta parte hartzen duela ikusiz. Azkeneko hauek dira
egindako lana eskertzeko modurik onenak”. Pertsonalki, pesta bezpera da gehien
gustatzen zaion eguna, “jendeak ongi pasatzeko edukitzen duen gogoagatik”. Aurre -
kontuari dagokionez, mantentzen saiatu direla aipatu digu eta finantzaketa gehie-
nean udalaren esku izaten dela, “nahiz eta Aurrerak eta herriko beste eragi le batzuk
antolatzen dituzten zenbait ekitaldi bere gain hartzen dituzten. Aurreraren kasuan
(pilotari profesionalak…) eta aurten montatuko den karpan izango diren ikuskizun
gehienak ere eragileen kargu joango dira. Lanean bezalaxe, honetan ere laguntzeko
erakusten den borondatea eskertzekoa da. Alde horretatik ez dago aitzakiarik”.
Azkenean, baten eta bestearen laguntzarekin egitarau bete-betea eta ugaria es-
kainiko dute Leitzako pestek: “Nik uste egiten den lana baloratzekoa dela eta
dauzka gun baliabideekin holako egitarau bat lortzea oso merituzkoa dela” adie -
razi digu Jon Arangoak.



LEITZA
abuztuaren 7tik 15era

12:30 Poteoa gaiteroekin. 14:00 Eskalarin Bazka-
ria Aurreran. 16:00 Auzoz auzo PLAZAOLA aldiz-
kariaren banaketa trikitilari, txistulari, akordeoi-
lari eta gaiteroekin. 17:00 Txirrindulariak indus-
trialdean. 18:30 Oxabi erromeri taldearekin kale-
jira erreibindikatiboa. 20:00Karparen irikiera eta
ekitaldia. 24:00 Kontzertuak karpan: Kantaflor,
Lesviolentan, DJ Korta y Pega.

abuztuak 7 LARUNBATA (Reparto eune)

08:00 Diana txistulariekin. 11:30 Umeen txupina-
zoa Udaletxetik eta ondorenhamaiketakoa. Ondo-
ren, Aurrera Pilota Eskolako gazteak arituko dira
plazan. 11:30-14:30 Puzgarriak, jokoak eta bitxi-
gintza, papiroflexia eta aurpegi margoketa taile-
rrak umeentzat plazan. 16:30-18:30 Puzgarriak.
18:30 Aurrerako dantzari txikien ikuskizuna eta
umeen ingurutxo irikie plazan. 20:00-24:00 Triki-
dantz taldea. Ordu berean buruhaundiak aterako
dira.

abuztuak 8 IGANDEA (Umen eune)

11:00 Kuadrillen arteko Herri Kirolakplazan. 14:30
Elkartasun Kantu Bazkariakarpan, Kuxkuxtu txa-
rangarekin. 14:30 Jubilatuen Bazkaria. 18:00 TXU-
PINAZOA eta Plazaola Aldizkariko azalaren egile-
ari sari ematea. Ondoren Incansables txaranga,
txistulariak, gaiteroak, buruhaundiak, erraldoiak…
22:00 Suzko zezena. 23:30-01:00 Garraxi taldea
plazan. 01:00 Incansables txarangaren erronda.
01:00-02:30 Esne Beltza etaDJ D.Z karpan.02:30-
03:30 Garraxi taldea plazan.

abuztuak 10 ASTEARTEA (Pesta bezpera)

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 10:30 Meza, on-
doren hamaiketako irikie karrapen. 12:00 Aurrerako Ezpatadantziak. Ondoren
Afizionatuen arteko pilota partidak. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga ate-
rako da. 18:00 Fanfarrea plazan. 19:00 Herri Kirolak plazan: Aizkolariak: Arkaitz
Olano-Ruben Saralegi (urrezko aizkoran txapeldun). Ugaitz eta Haratz Muguerza
(urrezko aizkoran azpitxapeldun). Eneko Saralegi (19 urtez azpikotan txapeldun).
Harrijasotzen: Inaxio Perurena, Josetxo Urrutia, Unai Bertiz (Nafarroako txapel-
dun). Ondoren goxokiak banatuko dira. 19:30 Incansables txaranga eta buruhaun-
diak. 20:30 “Komuneko paperean” izeneko poesia musikatua karpan. 21:00 Lei -
tzeko Ingurutxoa plazan nahi dun guzintzako. 22:00 Suzko zezena. 00:30 Kontze  r -
tua karpan Marianitoz Blai taldearekin. 01:00 Incansables txaranga aterako da eta
erronda plazan bukatuko du. 02:00 Zezenak eta Txaranga plazan.

abuztuak 11 ASTEAZKENA (San Tiburtzio eune)
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08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 11:00 Karpan pa-
ella lehiaketa, sardin eta hirugiharre jatea, sagardo dastaketa. 11:30 KUKUBIL -
TXOren kalejira umeentzat. 12:30Aurrerako pilotari gazteen partidakplazan.13:00
Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 14:00 Karpan, paella lehiaketako sa-
ri banaketa eta bazkaria bertan gelditu nahi duenak. Bazkalostea euskal kantue-
kin alaitua izanen da. 17:30 Zezenak plazan. 18:30 Aurrerako dantzarien ema-
naldia plazan. Ondoren goxokiak banatuko dira eta Incansables txaranga aterako
da Aurreratik. 19:30 Pilota partida profesionalak Amazabal pilotalekuan. Belloso
– Oteiza Vs Olaetxea - Albisu; Olaizola I - Barriola Vs Bengoetxea VI – Beloki. 22:00
Suzko zezena. 24:00 Tximeleta taldea plazan. 01:00 Incansables txaranga atera-
ko da erronda egitera. 03:00 Leitzeko Ingurutxoa plazan nahi dun guzintzako

abuztuak 12 OSTEGUNA (Pesta biarrena)

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 En -
tzierroa eta behiak plazan. 10:00 Pla-
ter tiroketa herrikoia Baztarlan. 11:30
Goi ttiberak. 12:30Umeentzako aparra
plazan. 13:00 Aurreratik Incansables
txaranga aterako da. 14:00 Gazte baz-
karia Atekabeltzen. 17:30 Plazan zeze-
nak errekortari eta kolunpioarekin.
18:30 Gazte jokuak plazan. 19:30 Gaz-
te Manifa. 20:30kalejira errebeindika-
tiboaBonberenea txarangarekin.22:00
Suzko zezena. 24:00 Incansables Txa-
rangaren kontzertu-emanaldiaplazan.
01:00 Kontzertuak karpan: Governors,
Attikus Finch eta Itziarren Semeak.

abuztuak 13 OSTIRALA 
(Gazte eune)

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 En -
tzierroa eta behiak plazan. 12:00 Ze-
treria ikuskizuna plazan. 13:00 Incan-
sables txaranga aterako da Aurreratik.
18:00 Castellers (Igualada-Katalunia).
19:00 Bertsolariak plazan: M.Lujanbio,
S.Lizaso, J.Maia, A.Arzallus, M.Amuri-
za eta J.Soto. Ondoren goxokiak bana-
tuko dira plazan.20:30 Incansables txa-
ranga eta buruhaundiak. 21:30 Suzko
zezena. 22:30 Herri Aparie. Ondoren
afalostea eta kalejira Incansables txa-
rangarekin. 01:00 Kontzertua karpan:
Korunba eta Surfin Kaos. Ondoren Ka-
raokea gaztetxean.

abuztuak 14 LARUNBATA 
(Pesta laugarrena)

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Herri Kiro-
lak plazan. Aizkolariak: Jon Rekondo (Bigarren mailan txapeldun), Aitzol Atutxa
(Bizkaiako txapeldun), Mikel Zabaleta. Harrijasotzen: Mikel Saralegi. Idi proba:
Inaxio Telleriaren Idik. Harria Leitzakoa. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga
aterako da. 14:30 Aurrerako Bazkideen bazkaria. 18:00 Bikote eta ezkonduen en -
tzierroa eta ondoren zezenak plazan. 19:00 Ezkondu eta bikoteen Ingurutxoa pla-
zan. Ondoren goxokiak banatuko dira eta Incansables txaranga aterako da. 21:30
Apari-merendu multikulturalakarpan.22:00Suzko zezena. 24:00Mariatxiak “Ciu-
dad de Mexico”. Ondoren “pobredemie” Incansables txarangarekin. 

abuztuak 15 IGANDEA (Ezkondu eta bikoteen eune)
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Sunbillako bestei
nota jarri beharko
banie, zortzi bat
jarriko nieke

EEdduurrnnee UURRRROOZZ | Ulibeltzak elkarteko presidente ordea

“Herri ttiki bat izateko, 
egitarau zabala du”

Gaur egun Sunbilla ez zen berdina izanen ez balitz Ulibeltzak elkar tea existituko.
Aurten 31 urte beteko dituen soziedadeak 194 bazkide ditu orain eta, urte osoan
zehar, mendizaleek eta txirrindulariek jarduera iraunkorra izaten dute. “Horietako
bakoitzaz arduratzen den pertsona bat dago juntan” esplikatzen digu Edurnek “eta
gainerako aktibitateetaz, bestak, inauteriak… denen artean aritzen dugu”. Dene-
tara zortzi daude juntan. Lehen aldiz denak emakumeak dira eta bi urtetik behin
berritzen da zuzendaritza batzordea bere osotasunean. Oraingoan juntakide guz-
tiak emakumeak izatea nabaritzen ote den galdetu diogu Edurneri. “Ez dakit –eran -
tzun digu berehala– ikusiko da 2 urteak pasatzen direnean”. Orain soziedadea
handi tzearen proiektua dute esku artean, Hortarako “bajera bat erosi da eta eros-
keta gastuaren eta obraren artean 20 milioi pezeta (120.000 euro inguru) joanen
zaizkigu” zehaztu digu Edurnek. 

“Herriko bestak prestatzen laguntzeko 20 euro jartzen ditu bazkide bakoitzak”
Herriko Etxetik arduratzen dira egitarauaren zatirik ‘formalena’ antolatzeaz: musi-
ka, San Tiburtzio eguneko luncha, pilota, su-artifizialak… eta Ulibeltzak elkartearen
esku gelditzen da herri kirolak, mus txapelketa, zikiroa eta gisa horretako guztia.
“Herriko Etxeak, halere, ematen dio laguntza bat soziedadeari txarangak eta or-
daintzeko. Hala ere, elkarteari tokatzen zaio bere sakeletik diru bastante ordaintzea

AAnnttttoonn EESSPPEELLOOSSIINN | Antolatzailea

“Abuztuko bigarren igandean aizkora 
zaleentzat hitzordua finkatua dugu”

Abuztuaren 8an 18:30ean hasita Sunbillan jokatuko da IX. Ramon Latasa Saria.
Urtero bezala sunbildarrek tinko segitzen dute antolatzen Latasaren oroimenezko
lehiaketa hau. Guztira, hamabi aizkolari neurtuko dira, hiru bikote maila nagusian
eta bertze hiru bikote gazteetan. Maila nagusian Floren Nazabal-Felix Etxeberria,
Donato Larretxea-Migel Mindegia iazko txapeldunak eta Juan Jose Lopez-Angel
Arros pide. Bikote bakoitzak, lau proba egin beharko ditu.  Gazte mailan laugarren
edizioa izanen da aurtengoa. Maila honetan hiru bikote hauek lehiatuko dira: Ugaitz
Mugerza-Jon Rekondo, Oihan Larretxea-Aitzol Atutxa eta Ander Erasun-Joseba
Otaegi. Gazte hauek hiru proba egin beharko dituzte “Hiru bikoteak fuerteak dira
eta aurten hirugarren lana gogorragoa izanen dute” aipatu digu Antton Espelosin
antolatzaileak.  Jaialdi berean, bi harrijatsozaile ariko dira lehian, Unai Bertiz sun-
bildarra eta Errezilgo Aimar Irigoien. Hauek hiru harri erabiliko dituzte. 
Ramon Latasaren omenezko lehiaketa honetan aizkolariak daukaten guztia ema -
ten dute, eta hori hurbiltzen diren zale guztiak eskertzen dute. Beraz herri kirol za-
leak badute Sunbillan abuztuaren 8an gozatzeko aukera ederra.

IX. Ramon Latasa Saria 
abuztuaren 8an



| 31ttipi-ttapa | 523 zbk.

2010.07.22

Sunbillako bestei
nota jarri beharko
banie, zortzi bat
jarriko nieke

eta, herriko bestetarako, sozio bakoitzak 20 euro jartzen ditu, lanean aritzen dire-
nak izan ezik”. Egitarau zabala dute prestatua aurten ere Sunbillan. Ramon Latasa
sariaren IX. edizioa, bezperako herri kirol desafioa eta zopak, pilotari profesiona -
len arteko partida, su-artifizialak, haurrendako ikusgarriak, plater-tiroketa, txirrin -
dulari proba, toka, aitzur eta zartagin txapelketa, herri krosak haur eta helduentzat,
mus txapelketa, emakumeendako futbito txapelketa, zikiro jateak… Nahi duenak
badu  non gozatu. Zentzu horretan, kontent ikusten zaio Edurneri. Gaine ra, “jen-
dea, aitzinetik solastuz gero, prest egoten da behar diren lanetan esku bat emateko,
batere proble marik gabe. Aitzineko urteetatik jakiten dugu zeintzuk izaten diren
prest eta, gero, elkarren artean antolatzen dira taldeak osatzeko”. 
Nota jarri beharko balio Sunbillako bestei “zortzi bat” jarriko lieke Edurnek. “He rri
ttiki bat izateko egitarau zabala dugu”.

Edurne Urrozek eta bertze zazpi emakumek osatzen dute Ulibeltzak elkarteko junta

Antton Espelosinek aipatu digunez,
“6.000 eurotik goitiko aurrekontua iza-
ten dugu eta zortzi lagun aritzen gara
lanean dena ongi atera dadin. Sarrerak
15 euro balio du eta 550-600 bat lagun
bildu izan dira urtero, 450 bat sarrera
eta horretaz gain gonbidatu ak, haurrak…
Batzuetan irabazten ate ratzen gara eta
bertzeetan galtzen, baina badakigu zer-
gatik antolatzen dugun eta aitzinera se-
gitzen dugu. Abuztuko bigarren igan-
dean finkatua dugu eta jendeak badaki
eta etorri egiten da”. 

“Baserriko lanak lehengo eta oraingo
moduan, proba konbinatuan”
Aurten ere herritarren arteko herri kirol
desafio berezia abuztuaren 10ean egi-
nen dela jakinarazi digu Espelosinek,
baserriko lanak egi teko lehengo modu-
ak eta oraingoak neurtuz:  “Belagi batean
bi lagun segan eta bertzea desbrozado-
rarekin ariko dira 100 metro koadro be-
lar mozten; belar hori biltzen eta bizkar-
ka garraiatzen bi lagun ariko dira eskuz
eta bertzea Junperrarekin; eta bi lagun
arpanarekin, motozerraren kontra; hiru
aldiz egin beharko dute lan hori, gizona
motorraren kontra”.Antton Espelosin aizkorazalea
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SUNBILLA
abuztuaren 8tik 14ra

18:30 IX. Ramon Latasa saria. Senior eta gazteen
mailako aizkolarien lehiaketa eta harrijasotzaile-
ak

abuztuak 8 iGANDEA

18:30Herri Kirol desafioa bi kuadrilen artean. Pro-
ba konbinatu berezia lehengo baserriko lanak eta
oraingoak gogoratuz. Igerileku ondoko belagian.
20:00 Suziria Herriko Etxetik eta ondotik kalejira
gaitero, buruhandi eta erraldoiekin eta Jaiak txa-
rangarekin. 21:00 ZopakUlibeltzak elkartean Jaiak
txarangarekin. Gauez dantzaldia Salaberri akor-
diolariarekin.

abuztuak 10 ASTEARTEA

09:30 Argi soinuak gaiteroekin. 11:00Meza Nagu-
sia. 12:15Sunbillako dantzariak eta aperitiboapla-
zan. 18:00Profesionalen arteko pilota partida (As-
pe). 22:30 su artifizialak Astondoa pirotekniaren
eskutik. Arratsalde-gauez dantzaldia Trikidantz
taldearekin.

abuztuak 11 ASTEAZKENA 
(Tiburtzio Deunaren Eguna)

09:30Argi soinuak. 11:00Txirrindulari proba. 10:30-
13:15 Pottokak igerileku ondoko belagian. 11:00
Plater-tiroketa. 16:00-20:00 Haur jokoak eta puz-
garriak. Arratsalde-gauez dantzaldia Joxe Angel
akordiolariarekin.

abuztuak 12 ORTZEGUNA 
(Haurren Eguna)
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09:30 Argi soinuak. 10:00mus txapel-
keta. 10:30-13:30eta17:00-19:00egun
osoan tren txutxua ibiliko da. 14:30Ko-
adrilen bazkaria Ulibeltzak elkartean
Jaiak txarangarekin. 17:00Trikitixa jaial-
dia. 19:00Toka-aitzur-zartagin txapel-
keta.Arra tsalde-gauezdantzaldiaAge-
rralde akordiolariarekin.

abuztuak 13 ORTZIRALA 
(Koadrilen eguna)

09:30 Argi soinuak. 11:00 Haurren III.
Herri Krosa. 11:30 Helduen III. Herri
Krosa. 12:00 Futbito txapelketa. 14:00
Zikiro jateaplazan Jaiak txarangarekin.
Sobera bero egiten baldin badu arbola-
dian, eta eguraldi txarra egiten badu
Frontoian. Arratsalde-gauez dantzal-
dia Jalisko Band taldearekin.

abuztuak 14 LARUNBATA 
(ezkonduen eguna)



uztailak 31 LARUNBATA (Labaien)

1100::0000 Kalejira txistulariekin. 1111::0000--1133::0000 Puzga-
rriak. 1177::0000--1199::0000Puzgarriak.1199::0000Aizkora apus-
tua: Mindegia-Larretxea, López-Nazabalen kon-
tra. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Jalisko Band
taldearekin.

abuztuak 1 IGANDEA (Beintza)

1111::0000 Kalejira txistulariekin. 1122::0000Meza Nagusia.
OOnnddoorreennAizkora apustua: Javier Mindegia eta Ti-
to Etxeberria, Oihan Larretxea eta Ander Erasu-
nen kontra. 1177::0000 Segalaria. 1199::0000 Pailazoak: Pu -
txin-Patxin.AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezzdantzaldia Fran-
cisco akordeoilariarekin.

abuztuak 2 ASTELEHENA (Labaien)

1111::0000 Kalejira txistulariekin. 1111::0000 Plater-tiroke-
ta 1177::0000Mus txapelketa. 2211::0000 Tortilla eta postre
lehiaketa. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Joxe
Angel akordeoilariarekin.

abuztuak 3 ASTEARTEA (Beintza)

1111::0000Kalejira txistulariekin. EEgguueerrddiiaannHerriko aiz-
kolariak. 1144::0000 Bertso-bazkaria. Bertsolariak:
Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus. BBaazzkkaall oonn--
ddoorreenn Karrikaz-karrika erronda txistulariekin.
AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezzdantzaldia Joxe Angelakor-
deoilariarekin. 2244::0000 Gaixoa ni.  Bestei bukaera
emanez.

uztailak 30 ORTZIRALA (Beintza)

2200::0000 ALTXAFEROA bestei hasiera emateko. On-
dotik Kalejira txistulariekin. 2211::0000 Zopak Itturron-
do elkartean eta Herriko Ostatuan. GGaauueezz dantzal-
dia Jalisko Band taldearekin
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BEINTZA-LABAIEN
uztailaren 30etik 
abuztuaren 4ra
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BERA

Hiru laguneko
erreleboan egin
beharko da

TTIPI-TTAPA
Lasterketa berria as-

matu du Manttale talde-
ak Alkaiagako bizilagu-
nekin batera: I. Alkaiaga
Trail. Larunbat honetan,
uztailak 24, eginen da.
Lanak hirunaka egin

beharko dira, errelebo-
an. Gaztetxoek auzoan
barna krosa eginen dute
eta helduak Alkaiaga-
Baldrun artean ibiliko di-
ra.Hirukotekobakoitzak
3 kilometroko zirkuitua
osatu beharko du. Anto-
latzaileek emakumeen
parte-hartzeabultzatuna-
hidutenez,hirukotekobat
guttienezemakumezkoa
izatea da helburua.
Helduen lasterketa

17:30ean abiatuko da,
eta neska-mutikoena,
berriz, 17:00etan. Izen-
emateak hirukoteko 10
eurobaliodituetaaitzine-
tik ere egin daiteke, 948
631284ra deituta. Las-
terketaondotik,sariaketa
luntxa izanen dira.

Laguntza haundiagoa
NafarroakoGobernu-

ak onartu duen 2009-
2012rako EzohikoPlana
tarteko,biudalproiektuk

iragarribaino%10gehia-
go hartuko dute.
HerrikoEtxeamolda-

tzeko egitasmoa da la-
guntzajasokoduenhorie-
tako bat. Beheko eta le-
hensolairuankonponke-
takeginnahidiraeta ins-
talazioen gela egokitu.
Obrahonenaurrekontua
625.208,34 eurokoa da
eta ezohiko planarekin,
%80an subentzionatua
gelditukoda.Hortaz,ha-
sieran baino 62.520,83
euro guttiago ordaindu
beharko ditu Udalak:
125.074,67 euro.
Bera-Lesakaurhorni-

durarenproiektuaridago-
kionean,Berakozatiaren
aurrekontua450.000eu-
rokoada,etaaipatuplan
horrekin, hasieran baino
45.000 euro guttiago or-
dainduko ditu Udalak:
45.000 euro guztira.

Balkoi lehiaketa
Aurten hirugarrenez,

lorezapaindutakobalkoi
lehiaketaantolatuduLa-
run-Haizpe merkatarien
elkarteak. Lehiaketa lau
eremutan banatua dago
etaortziralhonetan,uztai-
lak 23, bukatuko da. Sa-
riak,berriz,hilaren30ean
banatuko dira plazan,
20:30ean. Horrez gain,
luntxa ere izanen da.

Herri bazkarirako
jende bila
Bestetakoherribazka-

rianlaneanaritzeko30la-
gun behar dira eta prest
dagoenak igande hau
bainolehen948631222ra
deitu beharko du.

KIROLA � MANTTALE ETA ALKAIAGAKOEK ANTOLATUTA

Alkaiaga Trail
lasterketa eginen
da larunbat honetan
lehen aldiz

UTZITAKO ARGAZKIA

Jone Tabernaren
irudia bestetako
egitarauaren
azalean
20 parte-hartzaileren ar-
tean, Jone Taberna Es-
tonba lesakarrak eginda-
koazalaaukeratuduepai-
mahaiak. Eta sari gisa,
300eurohartukodituKul-
tur Batzordearen eskutik.
Bigarren postuan, berriz,
joandenurteko irabazlea,
Vicente Taberna Sein be-
ratarra, gelditu da. Jone-
renabestetakoegitaraua-
ren azalean agertuko den
bezala, Vicenterena egi-
tarauarengibelekoazale-
an agertuko da.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Kontsulta epea akordiorik gabe bukatu da
Saverako 137 langileetatik 56 kaleratzeko erregulazio txostenaren kontsulta epea
urtarrilaren 13an bukatu zen, baina langileen eta zuzendaritzaren arteko akordio-
rik gabe. Ordutik hasita, Nafarroako Gobernuko Lan Sailak 15 eguneko epea iza-
nen du enpresak ekainaren 10ean aurkeztutako erregulazio txostena onartu ala
ez erabakitzeko. Bitartean, langileek mugagabeko greban eta protestak eginez
segitzen dute. Uztailaren 3an, erraterako, 500 lagun baino gehiagok bat egin zu-
ten manifestazioekin. Langileek senide, lagun eta zenbait alkate eta zinegotziren
babesa jaso zuten, baita TxikiMuñozELAko idazkari nagusiarenaere.Savera: lan-
postuak Txinan? Nafar Gobernuak: esan ezetz pankartak ireki zuen ibilbidea eta
langileen emazte, bikotekide eta seme-alabek bigarren bat eraman zuten: Save-
ra greban, 56 familia etorkizunik gabe adieraziz.

ARGAZKIA: GURE TXOKOA

Arropen trukea
Etxeko armairuan erabili
gabeko arropekin trukea
egin zuen Gure Txokoa
DantzaTaldeaklehengoas-
tean.Lehenbiziko txandan
jantziak jaso zituzten, eta
arropaeramanzuenakjan-
tzibakoitzekobalebathar-
tu zuen, bigarren txandan
baleak arropekin trukatze-
ko.Hirugarrentxandan,ba-
lerik ez zutenek soberan
gelditu diren trajeak esku-
ratzeko aukera izan zuten.
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LESAKA

BESTAK � GIRO EDERREAN JOAN DIRA AURTENGOAK

Guttiago falta
da 2011ko
Sanfermin
bestetarako
Ramon
Etxenikek bota
zuen suziria eta
sei eguneko
besta ederrei
hasiera eman

Aitor AROTZENA
Aurtengoei aio erran

etaguttiagofaltada2011.
urteko Sanferminetara-
ko. Sei eguneko besta
luzeak eta ikusgarriak
izan dira eta aurtengo-
an, ez da eguraldiaren
kexurik, nahiz eta zen-
bait egunetanberoa ito-
garria izan den.
Bezperan, Ramon

Etxenikek bota zuen le-
henbiziko suziriak abia-
tu zituen ospakizunak.
Zugarramurdiarra sor-
tzez, 31 urte daramazki
LesakanbizitzenEtxeni-
kek eta azken 30etan
Irain eskolako atezaina
etaudal langileada.Aza-
roan erretiroa hartuko
duela-eta txupinazoa
botatzeko ohorea kon-
tent hartu zuen. Lehen
egunhorretan,ttikientan-
borrada, helduena, mu-
sikariak eta Tantirudan-
tza euskal folklore tal-
dearen emanaldia izan
ziren.

SanFerminegunean,
herrikozaindariakezezik
ezpatadantzariek hartu
zuten protagonismoa.
Zubigainekoa ederki
dantzatu zuten eguerdi-
an eta arratsaldeanber-
tzehorrenbertzeeginzu-
ten plazan, Pello Etxe-
beste kapitainaren Au-
rreskua barne.
PeñenEguna,oroitza-

penerakoegunaere izan
zen.IrrintzitaldekoekFer-
min Altzugarai gogoratu
zuten tanborradan. Be-
teranoekin batera, aur-
tenKostatapeñaereate-
ra da lehen aldiz, 13-14
urtekoneska-mutikoekin
osatua.Latsagapeñako-
ek azken urteetan hilda-
ko peñakideen aldeko
brindisa egin zuten eta
Kilkerrakpeñakoek,due-
la 10 urte hildako Jose-
txoTaintaeregogoanizan
zuten. Oroitzapena eta
besta, ez baitira elkarren
aurkakoak. Peñen jau-
tsieran, bero itogarriari
aurre egin zieten koadri-
lek, ahal bezala.
Azkeneko hiru egu-

nak, haurrena, bikotee-
na eta igandea, izan zi-
ren jendetsuenak, jende
oldehandiaerakarribai-
tzuten aurten ere San-
ferminek asteburuan.
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EHIZA � USATEGIAK

Usategien inguruan normatiba berria
onartu du Udalak
Nahi duenak
alegazioren bat
aurkez dezake

Irune eta Itsaso
Joandenurteanzazpi

zuhaitz moztuta agertu
zirela eta, liskarrak izan
zituztenUsategietan,eta
ondorioz,usazaleakgre-
ban egon ziren. Gaine-
ra, Gazteluksalaketabat
paratuzuenUsategietan
legez kanpoko puesto-
ak zeudelako. Eta orain
Udalak normatiba berri
bat onartu du Usategi-
en inguruan.
Lehengo normatiba

1932tik heldu dena da
eta urtetik urtera ari da
garatzen. Araudi honek
usazaleetaehiztarienar-
tean nola moldatu be-
har den arautzen du.
Gauza batzuk, hala ere,
gaur egungo legediare-
kinbatezdatozenez,al-
datu egin dituzte. Arau-
diberrihaudelaeta,ehi-
zatzeko 9 postu kendu
dituzte eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean ate-
ra zen uztailaren 5ean.
Udaletxeanikusgaiego-

nen da hilabete batez
nahiduenakalegazioren
bat egiteko.

Bisita gidatuak
Aurtengoudanhain-

bat bisita gidatu izanen
dira turistentzat.Usate-
gietak bisitatu nahi di-
tuenakLauraElizagoie-
ni deitu behar dio. Hiru

kilometroko ibilbidea
izanen da eta 2 ordu
iraunen du. Herria bisi-
tatu nahi duen turistak,
berriz, Bertizko Partzu-
ergora deitu behar du.

Mendi ibilaldien
akabera
EtxalarkoMendiTal-

deak uztailaren 4an

eman zion denboraldi
honi akabera. Abelu-
Arantza-San Juan Xar
ibilbidea egin zuten eta
eguerdian Gorospileko
etxolanbazkaria.Bildu-
takoek giro ederrean
eman zioten bukaera
denboraldiari.Sasoiho-
netan 20 ibilaldi inguru
egindiraeta jendetsue-

nak San Antonekoa,
Sunbillako inauterieta-
koa eta Larungo igoera
izan dira.
Hurrengo ikasturtea-

ribegira,urtarrileanhas-
teko asmoa dute, uda
eta ehiza denboraldia
pasa ondotik. Periko
Berrueta eta Joxe Ma-
ri Arburua arduradunek
erran dutenez, inguru-
ko mendien artean,
Ekaitza, Hirubela-Kas-
ko eta Azkua-Aixkolegi
zeharkatzea dituzte
gustukoenak. Altxatak
antolatzendituen ibilal-
di hauetara jende ge-
hiego animatzea nahi-
ko lukete.

Nazioarteko folklore
jaialdia
Igande honetan,

uztailak25,mezaondo-
tik, EraikiDantzaTalde-
ak antolatutako Bida-
soaldeko Nazioarteko
Gazteen XIV. Folklore
Jaialdia izanen da pla-
zan. Aurtengoan hiru
dantza taldekpartehar-
tuko dute: Ethnos (Ma-
zedonia), Timisul (Erru-
mania) eta Eraiki (Irun).

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Udaleku irekiak
Lehengo urteetan bezala, aurten ere udaleku idekiak antolatu dira. Arrakasta-
tsuak, gainera; 33 haur ari baitira parte hartzen. Igerilekura joan, ateraldiak, es-
kulanak... Denetarik egiten dute. Ainhoa Munarriz, Jone Bizente, Olatz Joraju-
ria eta Itxaso Juanikorena dira begiraleak. Jone Bizentek erran duenez, nahiz
eta haur aunitz izan, hagitz kontent eta gustura daude.
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IGANTZI

Euskadiko
Openerako
puntuagarria
izanen da

TTIPI-TTAPA
Uz t a i l a re n 31n ,

larunbatarekin, eginen
daMendiBizikleta Jau-
tsiera, eta prestaketa
lanetan burubelarri di-
hardu Biltoki elkarte-
ak. Gainera, Euskadi-
koOpenerako puntua-
garria izanen da.
Ibilbidea urterokoa

izanen da, Fraingo an-
tenatik abiatuetaurde-
positu zaharrean bar-
na iturrianbukatukoda.
Goizean entrenamen-
duak egiteko aukera
izanenda ibilbideaeza-
gutzeko, eta arratsal-
dean hasiko da proba.
15:00etan lehenbiziko
txandakoak abiatuko
dira, eta 17:00etan bi-
garrenekoak. Eta egu-
nari akabera emateko,

berendu-afaria eginen
da elkartean.
Lasterketan parte

hartzeko 15 euro or-
daindu behar dira eta
probaeguneannorbai-
tek lagundu nahi badu,
Biltokiko zuzendaritza
batzordeko bati erra-
ten ahal dio.
Informaziogehiago-

rako: 680 141899.
Bertzalde, uztaila-

ren 31ko probaren on-
dotik, irailaren 5ean
bertze BTT ibilaldi bat
eginen da, hau ere Bil-
tokik antolatuta.

Igeriketa ikastaroa
bukatzear
Hirutxandatanbana-

tuta, herriko eta Aran-
tzako 25 neska-mutiko
dabiltza igeriketa ikas-
taroetan.Baina hiru as-
teren ondotik, ortziral
hau izanen dute azke-
neko eguna. Hortik ai-
tzinera, ikasitakoaprak-
tikan paratzeko aukera
izanen dute.

Frontenis
txapelketa
Ekainaren 26an ha-

si zen Biltokik antola-
tutako Frontenis Txa-
pelketa. Sei bikotek
emandute izena abuz-
tuaren 7an jokatukoda
finala. Egun horretan
afaria ere eginen da el-
kartean

Maria Iantzi trikitixa
txapelketan irabazle
Baztan,Malerrekaeta

Bidasoako XIII. Trikitixa
txapelketa jokatu zen
uztailaren 4an Lesakan,
eta 12 urtetik beheitiko-
enkategorian,MariaIan-
tziherritarranagusituzen,
Olaia Otxoteko lesaka-
rra lagun zuela.

KIROLA � BILTOKI ELKARTEAK ANTOLATUTA

Mendi bizikleta
jautsiera eginen
da uztailaren
31n

ARGAZKIA: OIHANA TXOPERENAK UTZITAKOA

Iaz ez, baina aurten bai
Joan den urtean ez bezala, erantzun ona izan dute udalekuek aurten. Jende eska-
siagatik egin gabe gelditu ziren iaz udalekuak, baina aurten, uztailaren 5az geroz-
tik, egunero 13 neska-mutiko biltzen dira Oihana Txoperena herritarra eta Itsaso
Etxabide lesakarra begirale dituztela.

UTZITAKO ARGAZKIA

Denboraldi bikaina egin duten bi pilotari
Pilotan ongi aritzeak fruituak ematen ditu eta Enaitz
TelletxeaketaJokinMitxeorihorixegertatuzaie.Pilo-
tanbikote paregabea egiten dutela erakutsi dute be-
rriz ere, denboraldia hirugarren txapel batekin osatu
baitute: LizarrakoTxapelketa irabazi zuten lehenbizi-
ko, Barañaingoa etorri zen gero, eta azkena, uztaila-
ren 11n Añorgan lortutakoa izan da. Argazkia ordu-
koa da, eta Peñagarikano pilotariarekin ageri dira.
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ARANTZA

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 21EAN

Errugabe, Bad Sound System, Vendetta
eta Ze esatek! taldeak Arantza Rock-en
Arantza Rock-
eko kamisetak
eta metxeroak
salgai daude

Nerea ALTZURI
Beheko Pisuetako

besten ondotik, herri-
koak begi bistan ditu-
gu. Amabirjin bezperan
hasi eta asteartean
akautukodira, etaegun
horietan zer izanen den
hurrengo alean jasoko
dugu. Halere, Gazte
Asanbladakabuztuaren
13rakoeta21erakobes-
ta egunak antolatu di-
tu. Abuztuaren 13an,
bestakgirotzekozeregi-
na izanen da, oraindik
egitarauafinkatzekoba-
dago ere. Abuztuaren
21ean, larunbatarekin,
berriz, Arantza Rock
2010 iraganen da.
Ilunabarrean,19:00-

etatik aitzinera, triki po-
teoa izanendaetaAran-
tzako batukada talde-
ak karriketan barna ka-
lejiraeginendu.Etaarra-
tsean, 23:00etan hasi-
ta, plazan, Errugabe
(DoneztebeetaAmaiur-

ko taldea), Bad Sound
System (Irun aldekoa),
Iruñea aldekoa den
VendettaetaZeesatek!
gipuzkoar musika tal-
deek kontzertua eskai-
nikodute. Arratsaldetik
aitzinera, pintxoak, bo-
katak, gazte tonbola,
txozna eta abar ere iza-
nen dira.

METXEROAK ETA
KAMISETAK
Aurtengo edizioko

metxeroak salgai dau-
de eta kamisetak bide-
an dituztela erran di-
guteGazteAsanblada-
tik. Hamar bat lagun ari
dira guztia josten, eta
joan den urteko arra-
kasta ikusita, seguru

aurten ere ongi atera-
ko dela.

Dantzariak
entsaioetan
Bestakaipatzensegi-

tuz, herriko dantzariak
emanaldiak ere presta-
tzen ari dira. Larunbat
arratsalderodantzari tti-
ki eta helduak entsaio-

ak egiteko elkartzen di-
ra. Aurten ere, iaz beza-
la, helduen taldean he-
rritar batzuk fandango
eta arin-arina dantza-
tzera animatu dira.
Bertzalde, ohitura

den bezala, Amabirjin
Egunean herriko dan-
tzakeginendituztedan-
tzarigaztetxonahizhel-
duen taldekoek.

Mikel Oteiza
saritua
Berandu xamar ba-

da ere, ez dugu aipatu
gabeutzikoNafarroako
ikastetxeetako euska-
razko lehiaketako sari
bat Arantzara etorri de-
la. Narratibaren arloan,
Mikel Oteiza Almando-
zek bigarren saria es-
kuratu du.

Barnetegiak
Aterpen
Hasi daBarnetegien

sasoia. Hala, Aterpen,
bi hilabetez, hamabor-
tzeroAEKkobarnetegi-
ak eginen dira eta Eus-
kal Herriko zein kanpo-
ko jende andana hur-
bildukodaeuskaramai-
la hobetzeko asmoz.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Udalekuak giro ederrean
Argazkian udalekuetan parte hartzen ari diren haur gehienak ageri dira. Aitzi-
ber, Maier eta Olaiarekin hilabete osoan kanpoan zein barrenean hainbat jar-
duera egiten ari dira. Orain arteko zenbait aipatuz: eskulanak, herri kirolak, erre-
kara ateraldia...
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SUNBILLA

ARTZAINAK � IRAILAREN 19AN

Ameriketako artzainen bestarako
txartelak igandetik aitzinera salgai
Abuztuaren
28ra arte
erosten ahalko
dira

Jaione OTXANDORENA
Lesaka, Aldude, Eli-

zondo,Auritz... Eta aur-
ten Sunbillan. Azken
urteotan Ameriketan
artzain ibilitako euskal-
dunen besta egiteko
gure herria aukeratu
dute aurten. Irailaren
19an izanen da baina
dagoeneko Udala eta
SunbildarrakAmerike-
tan Elkartea burubela-
rri dabiltza hori anto-
latzen.

TXARTELAK EROSTEKO
TOKIAK
Txartelak aitzinetik

hartu beharko dira.
Igande honetan, uztai-
lak 25, paratuko dira
salgai eta abuztuaren
28ra arte egonen da
erosteko aukera.
Horretarako toki edo

pertsonahauengana jo
beharko da: Ordoki
erretegia (Arizkun); Ju-
an Baut ista Oteiza
(Arraioz); FelixAlmiran-

tarena (Orbaitzeta); Ju-
lio Jorajuria (Iruñea);
Santiago Ugalde (Zu-
bieta); Laura Iantzi
(Bortziriak); eta Jesus
Mª Jorajuria (Sunbilla).

Irailaren 19rako an-
tolatu duten egitaraua

eguna hurbildu ahala
emanen dugu.

PERTSONAIA
Unai BERTIZ

Nafarroako
Txapeldun
berriz ere

Ez da Nafarroako
txapela eskuratzen
duen lehenbiziko al-
dia, eta aurten ere
hala egin du. Iruñe-
ko Sanferminetan
Nafarroako Harri-
Altxatze Txapelketa
jokatu zen, eta Unai
Bertizek arazorik ga-
be irabazi zuen. 125
kiloko zilindroari 23
altxaldi emanzizkion,
112,5 kiloko kubi-
koari 14 eta 100 ki-
lokobolari 16.Guzti-
ra 6.050 kilo jaso zi-
tuen, bigarren sail-
katu zenak baino
587,5 gehiago. Sa-
soiko dago herriko
gaztea eta segi de-
zala horretan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bortz txapel aurten
Bortz txapel eskuratuta denbo-
raldibikainaeginduIkerEspelo-
sinpilotariak.BortzakEnaitzAn-
tsolagunduela irabaziditu.Aur-
ten40partidatik gora jokatueta
hiru bertzerik ez dituzte galdu.
Oso bikote ona osatzen dute,
zerbait gisa atera dira bi urtez
jarraian Nafarroako txapeldun.
Aurten zazpi txapelketetanpar-
te hartu eta zazpietan finalera
iritsidira,etahorietatiksei iraba-
zi dituzte: Belateko Txapelketa,
Nafarroakoa,EzkurraMemoria-
la, Barañaingo Txapelketa eta
Nafarroako Herriartekoa. Orain
atsedenttikibathartuetaeairai-
lean gogoz bueltatzen diren.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Ehun bat lagunek parte hartu zuten uztailaren 3ko protestan.

Hurrengo mozketa abuztuaren 5ean

Mobilizazioek aitzinera segitzen
dute.N-121Aerrepidetikherrira sar-
tzeko edo herritik errepide nagusi-
ra ateratzeko bidegurutzeari atera-
bide duina ematea eskatuz, biga-
rren errepide mozketa egin zen jo-
an den uztailaren 3an, eta hu-
rrengoaabuztuaren5eaneginende-
la iragarri dute. Nafarroako Gober-
nuak ez die herritarren eskakizunei

erantzun eta mobilizazioekin segi-
tuko dutela iragarri dute Herriko
Etxetik. Irailaren 2an eta urriaren
7an ere egiteko asmoa badu.
Abuztutik aitzinerakomozketak or-
du erdikoak izanen dira, 11:30etik
12:00etara.
Uztailaren 3ko protestan, ber-

tzalde,alkateaketazinegotziekehun
bat herritarren babesa izan zuten.
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DONEZTEBE

Abuztuaren 9an
hasi eta
irailaren 3an
akituko da

TTIPI-TTAPA
Euskaramailahobe-

tzekobidean,urratsbe-
rri bat egin nahi duenak
EGA ikastaroa egiteko
aukera izanen du uda
honetan. Doneztebeko
IKA euskaltegiak anto-
latuta eginen da eta ja-
kinarazi dutenez, ikas-
taroa abuztuaren 9tik
irailaren 3ra izanen da.
I n t e resa tuek 948
451555radeidezakete.

Merkatarien
kanpaina berria
Udan ere, herrian eros-

ten dutenak saritzeko
helburuarekin,bertze fi-
deltasun kanpaina bat
abiatuzuen joandenas-
tean Doneztebarrak
Merkatarien Elkarteak.
Abuztuaren21erabitar-
te, elkarteko kide diren
komertzioetan txartel
batbanatukoda,eta12
denda desberdinetan
egindako erosketen zi-
giluarekin bete behar-
ko da. Jasotzen diren
txartel guztien artean,
abuztuaren 21ean 200
euroko 10 bale zozke-
tatukoditumerkatarien
elkarteak.

Alfredo Telletxea
Camille Extremen
Izabako Camille Ex-

treme proba zerbaite-
gatikezagunabada,ho-

ri duen maila gogorra-
gatikda.Ezguttiagoeta
ez gehiago, 31,4 kilo-
metroko ibilbidea eta
3.900metrokodesnibe-
la osatu behar izaten
dute lasterkalariek.Bai-
na bada harat joatera
ausartzendenikere.Eta
Alfredo Telletxea herri-
tarra da horietako bat.

Laugarren edizioa joan
den igandean, uztailak
18, egitekoa zen, eta
hantxe parte hartzekoa
zen Telletxea. 2006an
erepartehartuzuen las-
terketa gogor honetan.
Ekainaren 6an, ber-

tzalde, Baigorrin jokatu
zen Artzainen Lasterke-
tan lan ederra egin zu-

en,bosgarrenpostuaes-
kuratuz. Eta ekainaren
13ko Lakuntza-Aralar
lasterketan 46. sailkatu
zen.Gibeleragojoz,ma-
iatzean Zarautzen egin
zen Pagoetako Mendi
Lasterketan 15. gelditu
zenetaapirilean,Lapur-
diko Les Delices D’Ur-
suia proban seigarren.

IKASTAROAK � ABUZTUAN ETA IRAILEAN

EGA ikastaroa
antolatu du IKA
euskaltegiak uda
honetarako

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Eskualdeko herrietako hornikuntza elektrikoa hobetuko duen
aspiestazioa inauguratu dute
Eskualdeko udalerrien hornikuntza elektrikoa hobetuko duen azpiegitura estazio
berria inauguratu zutenhilabetehasieranMiguelSanzNafarroakoGobernukopre-
sidenteak eta Jabier Villalba Iberdrola Distribucion enpresako presidenteak. Ira-
garri dutenez, azpiestazio honekin Doneztebe, Lesaka, Etxalar, Bera eta Bazta-
nen,eta inguruko lekuetan,hobetueginendahornikuntza.13,4milioieuroko inber-
tsioa egin da eta Nafarroako Gobernuak 1,2 milioi euroko ekarpena egin du. Ar-
gazkianGobernukoordezkariekinbatera,eskualdekoherrietakoalkateetazinego-
tziak ageri dira, tartean Miguel San Miguel Doneztebekoa.
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ITUREN

AZPIEGITURAK � OBRA BERRIAK

Herriko Etxeko
teilatua konpontzeko
deialdian ez da
proposamenik
aurkeztu
Aurtizko
frontoiaren
teilatuko lanak
Mindegia
zurgindegiak
eginen ditu

Arkaitz MINDEGIA
Udaletxeko eta Aur-

tizko frontoiko teilatuak
konpontzeko deialdia
egin zuen Udalak joan
denhilabetean,etaepea
akituta, proposamenik
gabe gelditu da He-
rriko Etxekoa. Teila za-
harrak kendu eta behar
den tokietan berdindu,
teila berriak arrastrele-
kin paratu eta teilatu-
hodiak, zorrotenak eta
lau sabailehio jarri nahi
dira,baina lehendabizi-
ko deialdi honetan ez
da eskaintzarik aur-
keztu.
Aurtizkofrontoikotei-

latuaberritzekodeialdi-

an,aldiz,bienpresaaur-
keztu ziren, eta Udalak
Mindegia zurgindegiari
esleitudizkio lanak.Tei-
latuaosorikmoldatube-
harko du Aurtizko zur-
gindegiak.

HODITERIA
Ur depositutik sare-

radoanhoditeria nagu-
siaberritzekoasmoaere
badu Udalak, eta lanak
esleitu ere eginditu.Hi-
ru enpresa aurkeztu zi-
rendeialdi honetan, eta
Sasoik eginen ditu.
Obrak hasitakoan, sei
asteko epea izanen du
akitzeko.

Urteurreneko meza
eta organoa
afinatua
Sortzez iturendarra

den Aurelio Sagaseta
Ariztegiapezaketagaur
egun Iruñeko Katedra-
larenMusikaKaperako-
rukozuzendariakdenak

Urrezko Ezteiak eginen
ditu aurten, eta hori de-
la-eta, uztailaren 27an
urteurreneko meza be-
rakemanenduSanMar-
tin Elizan. Elizkizunean
aipatu abesbatza etor-
tzekoa denez, organoa
afinatu behar izan da.

Ander Erasun
igandean Elizondon
Igande honetan,

uztailak 25, Euskal He-
rriko II. Mailako Aizko-

raTxapelketakokanpo-
raketa jokatuko da Eli-
zondon eta lehian ariko
diren 12 aizkolarien ar-
tean,AnderErasunaur-
tiztarra ariko da. Kan-
poraketa Laxo Plazan
jokatuko da, 19:30etik
aitzinera.

Arkaitz Untxalo
pilotan
Lehen ere erakutsi

izan du pilotan ederki
moldatzen dela Arkaitz

Untxalok,etaberriki ere
bertzegaraipenbatekin
etorrida.BaztangoTxa-
ruta Pilota Eskolan da-
bil eta uztailaren 4an,
Baztan eta Uharteren
arteko lehian han izan
zen,NafarroakoHerriar-
tekoPilota Txapelketa-
ren finalean. Infantilen
mailan, David Albiasu
lagun zuela 18-6 iraba-
zi zuten partida. Emai-
tzaerabakiorra izanzen
txapela Baztan aldera
joateko.

ARGAZKIA: HERRI KIROL FEDERAZIOA

Joakin Aioroa, ingudearen maisu
Garaipenez garaipen dabil Joakin Aioroa, gelditu gabe. Iparraldeko Joko Tor-
neoan eskuratutako lehendabiziko postuaren berri eman genuen aitzinekoan,
eta orain Nafarroako txapela lortu duela aipatuko dugu. Iruñeko Sanfermine-
tan, uztailaren 10ean, 18 kiloko ingudeari ahalik eta altxaldi gehien eman be-
har izan zikion Aioroak, minutu eta erdiko denboran, eta 92 altxaldirekin bera
izan zen nagusi. Joan den urtean ere bera izan zen txapelduna, 91 altxaldi egin-
da, eta beraz, aurtengo Nafarroako Ingude-Altxatze Txapelketan hobetu egin
du iaz lortutako emaitza. Bigarren gelditu zen Xabi Sein igantziarrak baino hi-
ru jasoaldi gehiago egin zituen.
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KIROLA � NAFARROAKO III. MAILAKO TXAPELKETA

Finalerako txartela
lortu du Joxe
Antonio Loiarte
aizkolariak
Kanporaketan
bero gogorrari
aurre egin
behar izan
zioten Loiartek
eta
Indakoetxeak

Fermin ETXEKOLONEA
Iruñeko Sanfermi-

nen barne jokatu zen
Nafarroako III.Mailako
Aizkora Txapelketako
kanporaketa eta han-
txe aritu ziren laneanbi
herritar: Jose Antonio
Loiarte eta Mikel Inda-
koetxea. Esperientzia-
duna lehena eta debu-
taria bestea.
Bi kanaerdikomoztu

behar izanzituzten,bai-
na horrez gain, uztaila-
ren 8ko eguerdi hartan
egin zuen bero haun-
diari ere gogor egin be-
har izan zioten aizko-
lariek.
Loiarte ederki mol-

datu zen, eta 4:41:01-

eko denbora eginez,
bera izan zen hamaika
aizkolarien artean la-
nak akitzen lehendabi-
zikoa. Honenbestez,
abuztuaren 29an Ara-
zurin jokatuko denNa-
farroako III. Mailako fi-
nalera sailkatzea lortu
zuen.
Indakoetxeak, or-

dea, ez zuen bere egu-
na izan. Tenperaturaal-
tuen eta lehen aldiko
urduritasunen eragina
nabaritu zuen, baina
hala ere, bere lana aki-
tu zuen. Nahiko meri-
tuabadakanporaketan
parte hartzea bera.

Txitxiloko bideko
lanak akituak
Txitxiloko bidean

egin beharrekomolda-
tze lanak akitu dituzte.
Udalak deialdira aur-
keztutako lauenpresen
artean,Narbarteko Lu-
ciano Iriarteri esleitu
zion obra eta honek
iragarritako epeanegin
ditu lanak.

ZUBIETA

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Hasi dira Uhaldeko teilatuko lanak
Bere garaian iragarri bezala, hasi dira sekretarioaren etxeko edo Uhaldeko teila-
tua konpontzen. Uztailaren 10ean hasi ziren eta egunero izaten da zeregina. San-
testeban zerrategikoak ari dira egur lana egiten, baina horiez gain, ia egunero 10-
12 lagun elkartzen dira auzolanean aritzeko. Emakumezko zein gizonezko, denak
ari dira Uhaldea itxuraberritua geldi dadin borondate osoz esku bat botatzen.

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Aitor eta Haritz pilotan
Aitor Agesta eta Haritz Aragoi ditugu argazkiko protagonistak, gaztetxoak izana-
gatik ere, biak ere pilotan ederki moldatzen direnak. Patxi Ordokirekin aritzen di-
ra entrenatzen Donezteben, eta duten adinerako oraindik deus esateko goizegi
bada ere, nork daki! Pilotari haundiak izanen ote ditu Zubietak etorkizunean?
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GAZTELU

BESTAK � ABUZTUAREN 3TIK 7RA

Oihan Larretxea
eta Ander Erasun
aurrez aurre ariko
dira aizkoran
larunbat eguerdian
Asteartean hasi
eta larunbatean
akituko dira
Santo Domingo
bestak

ASTEARTEA 3

20:00etansuziriak.On-
dotikherriko trikitilariak
herriaalaitzen ibilikodi-
ra.21:00etanzopakHe-
rriko Ostatuan.

ASTEAZKENA 4

11:30ean Meza Nagu-
sia. Ondotik salda He-
rriko Ostatuan. 17:00-
etan partxis txapelke-
ta.18:00etanpilotapar-
tidak. 19:30etik 22:00-
etara dantzaldia AGE-
RRALDErekin.

ORTZEGUNA 5

09:00etan gosaria.
11:00etan haurrenda-
ko jokoak. 14:00etan
herribazkaria.Arratsal-
dean dantzaldia AGE-
RRALDErekin.

ORTZIRALA 6

10:30ean kalejira herri-
ko trikitilari eta buru-
haundiekin. 11:00etan
haurrendako jokoak.
18:00etan t r ik i t ixa
saioa. Arratsaldez eta
gauezdantzaldiaAGE-
RRALDErekin.

LARUNBATA 7

10:30ean kalejira triki-
tilari eta buruhaundie-
kin. 13:00etan aizkora
apustua: Ander Erasun
OihanLarretxearenkon-

tra. Arratsaldean hau-
rrendako puzgarriak.
17:00etan mus txapel-

keta. 22:00etan gazte
afaria.Arratsaldez eta
gauez dantzaldia GA-

RRAXI taldearekin.On-
dotik GAIXOA NI, bes-
tei akabera emateko.

ARGAZKIAK: FATIMA MITXEO
Haur, gazte zein helduek izanen dute aurten ere ongi pasatzeko aukera.
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DONAMARIA

EHIZA � PRESTAKETAK

Ehiza postuen
enkante publikoa
eginen da
uztailaren 31n
Ehiztariak
eguerdian
bilduko dira
udaletxean

Iñaki TELLETXEA
Udan bete-betean

sartuakgaudeoraindik,
bainaherrianudazkena-
ri begira gaude dagoe-
neko. Aurtengoan he-
rrikousopostuenapro-
betxamendurako en-
kantea egitea tokatzen
daetahori,ahozkopos-
turen bidez laster iza-
nen da. Uztailaren 31n,
larunbata, 12:00etan
udaletxean eginen da.
Enkatean ateratzen di-
ren zortzi ehiza espa-
rruak bi urtetarako ad-
judikatuko dira.

HASIERAKO PREZIOAK
Uso ehizako postu

hauenhasierakoprezio-
ak hauek izanen dira:
Golbaiko 11 postuak
30.000euro,Uztalakor-
tako 8 postuak 12.000
euro, Bidakorriko 14
postuak9.000euro,La-
beagako 7 postuak
4.000 euro, Bidasosta-
ko10postuak5.000eu-
ro, Txarutako 7 postu-
ak 6.000 euro, Ubedo-
ko 6 postuak 1.500 eu-
ro eta Argibelko 8 pos-
tuak 2.000 euro. Ube-
doetaArgibelekoespa-
rruak izan ezik, gaine-
rakoguztiekberaientxa-
bola daukate.
Enkatearen baldin-

tzapleguaHerrikoEtxe-
ko idazkaritzan eskura
daiteke astelehen, as-

teazkenetaortziraletan
12:00etatik15:00etara.

Ganbera musika
Nafarroako Gober-

nuak antolatzen duen
Cultur 2010 programa-

renbarne,ganberamu-
sikaz gozatzeko auke-
ra izanen dugu udan.
Uztailaren 16an, erra-
terako, Bostarte Haize
boskoteakmusikaema-
naldiaeskaintzekoazu-

enJauregiadorrean.Eta
abuztuaren 27an, Bas-
soContinuohirukoteak
flauta, gitarra eta klari-
nete doinuak eskainiko
ditu,19:30eanJauregia
dorrean.

ARGAZKIAK: IÑAKI TELLETXEA
Ezkerreko argazkian Txarutako ehiza postua ageri da, eta eskuinean, goitik beheiti,
Bidasosta, Labeaga eta Txarutako txabolak.
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URROZ

OSPAKIZUNAK � JOAN DEN URTEAN BEZALA

Herriko gazteek bazkaria eginen dute
uztailaren 31n Leurtzan
Egun berean,
lau lagunek
lehia ttiki bat
eginen dute

Joseba URROTZ
Iaz egin zen bezala,

aurten ere uztailaren
31n, larunbatarekin,
bazkaria antolatu dute-
herriko gazteek Leur-
tzakourtegietan.Baina,
aitzinetik, egitaraua
osatzeko, apustua ez
bada ere, lehia ttiki bat
izanen da herriko bi bi-
koteren artean.
Bikote bakoitzak

hainbat enbor moztu
beharko ditu aizkoraz,
eta urtegi inguruan,
zazpi kilometroko luze-
ra duen itzulia bi aldiz
egin beharko du.
Gosea egiteko lan

ederra. Ondotik, segu-
raski,gehienekBeintza-

Labaiengo bestak ber-
tan direla aprobetxatu-
ko dute, Foru Poliziak
bidea trabatzen ez ba-
du behinik behin.

Bisita gidatuak
Leurtzan
Uda honetan ere,

Leurtzakourtegietanbi-
sita gidatuakeginendi-
ra,BertizkoPartzuergo-
ak Beintza-Labaien eta
Urrozko Udalen lagun-
tzarekinantolatuta.Gu-
ttieneko taldea osatuz
gero,asteosoangoizez
edo arratsaldez, ordu
erdikobisitakeginendi-
ra.
Horrez gain, aipatu,

beheitiko urtegiaren
inguruanelbarrituenda-
kobi kilometroko ibilbi-
dea egokitua dagoela
eta Nafarroako Gober-
nuak aurten ez duela
sua egitea debekatu.

Beraz, hango parrillak
erabiltzeko moduan
daude. Dena den, pira-

gua, kanoa eta ur on-
tzien erabilera debeka-
tua dago, baina koltxo-

netak, flotadoreak eta
antzekoakbaimenduak
daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Uxue eta Amaia fin trikitixa eta panderetarekin
Trikitixarekin eta panderoarekin ederki moldatzen direla erakutsi dute berriki
Amaiak eta Uxuek. Baztan, Malerreka eta Bidasoako XIII. Trikitixa Txapelketa
jokatu zen uztailaren 4an Lesakan, eta 12 urtetik beheitikoen kategorian, Uxue
Matxiñena herritarrak bigarren postua eskuratu zuen Amaia Mikelarena oizta-
rra lagun zuela.
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EZKURRA

AZPIEGITURAK � 1727AN ERAIKIA IZAN ZEN

Santa Kruz ermita
goitik behera
zaharberritu dute
herritar batzuek
Juanita
Mariezkurrenak
eta bere familiak
egin dute

Fernando ETXEBERRIA
Juanita Mariezkurre-

naetabere familiaren lan
gogotsueskuzabalaries-
ker, Santa Kruz ermita
erabat itxuraberrituagel-
ditu da. Ermita hau
1727an eraiki zen, beste
bat ordezkatuz, Udala-
ren orduko aktaren ara-
bera,egoeratxarreaneta
herritik urruti –Baztanea
bordaren ondoan– ze-
goena ordezkatuz, hain
zuzen.
Lan haundia egin du

Juanitak, lurzorua garbi-
tuz, paretak pintatuz eta

banku, koruko eskailera
eta sarrerako ateari ber-
niza emanez. Familia ar-
duratu da kanpokaldea
pintatzeaz.
Eta zaharberritze lan

hauenondotik,ermitaoso
ederrageldituda.Legez-
koa da egindako lan lu-
ze, gogorra eta zuzena
goraipatzea. Hemendik
aurrera,elizkizunetarako,
ezkontzetarako eta San
Migeliharreraegitekoto-
ki egokia izanen da.

Txantxangorri
Elkartearen bi ohar
Ehiza denboraldiari

begira, hasi dira presta-
tzen ehiztariak ere eta
uztailaren 31n, urteroko
bilera eginen du Txan-
txagorrielkarteak,17:00-
etan Muxaikoko txabo-

lan.Kontuenaurkezpena,
altak eta bajak, postuen
egoera eta bestelako
gaiak aztertuko dituzte.
Bestalde,abuztuaren

17anusakumetiradabat
eginendaTxantxangorri
elkarteko arduradunek
eta Udalak antolatuta.
10:00etanhasikoda,bai-
na parte hartu nahi due-
nak uztailaren 25a baino
lehen apuntatu beharko
du Barranka Ostatuan.

Mendi itzulia
Gure mendietan bar-

na egin den lehen men-
di itzuliaeginzutenmen-
dizalebatzuekuztailaren
4an.Frontoitikabiatueta
Malonbarna –bi trikuha-
rridaudehemen–Eraku-
rrira igo ziren (1.142me-
tro). Gero, Ezkaindik
pasatuz, Olegiko harre-
spila ikusi zuten, baita
Iruñarriko menhira ere,
Euskal Herriko oneneta-
rikoa. Ehiztarien bidetik
etaKasteneabordatik ja-
itsiz, Barranka Ostatuan
bildu ziren. Xorroxin Irra-
tiareninteresariesker,be-
ste irteera bat antolatu-
ko da Ezkurratik Zubie-
tara. Baina lerro hauek

idazterakoan,oraindikze-
haztu gabea zen eguna.

2009ko egur loteak
Pago egurraren sal-

menta izan da urteetan
Udalakgastueiaurreegi-
teko izan duen diru-iturri
nagusia. Baina krisi eko-
nomikoareneraginez,as-
koegindubeheraetasal-
duezindenegurhori he-
rritarrentzako erabiltzen

ari da, ondoetorrikobai-
ta neguan etxea bero-
tzeko.
Bestetik, joandenur-

teko egur loteak trakto-
re txikiekin joateko toki
zaileanzeuden,bainaJai-
me eta bere bi lankideen
lanari esker, zelai batera
ateradituzte.Herritarba-
koitzak nahi duen neu-
rriramoztuditzakeorain,
eta etxera ekarri gero.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Santa Kruz ermita
itxuraberritua.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Frontoiko obrak
Festak gainean ditugunez, zenbait konponketa egi-
ten hasi da Udala frontoian. Duela hilabete batzuk,
haizetearen ondorioz, teilatu zati bat erori egin zen.
Argazkianageridenbezala,kaltetutakozatiakonpon-
tzen ari dira. Horren ondotik, lurzorua berrituko dute.
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Aurkeztutako
proiekturik
garestiena da
baina begi
onez jo dute
udalek eta
Nafarroako
Gobernuak

Esteban AROTZENA
Europar Batasunak

eta Espainiako Gober-
nuak sustatuko Landa
Garapen Jasangarria-
ren Planaren barrene-
an,aurkeztutakoproiek-
turikgarrantzitsueneta-
rikoa Goizuetako Uda-
lak proposatutakoa da:
baso-biomasaekoizte-
ko instalakuntza.
Proiektu hau aurrera

aterako balitz, irteera
duina emanen omen
litzaioke egurraren kri-
siaren eta intsignis pi-
nua eraso duen gaitza-
ren erruz, basoa jasa-
ten ari den egoera la-
rriari. Berogailu eta la-
beetako erregai bezala
erabiltzen den baso-
biomasa etorkizuneko
produktua da adituen
ustez. Beraz, eta egur

mota guztiek balio du-
tenezhorretarako,gaur
egunezbezalakoerren-
tagarritasuna lortuko lu-
keorokorreanbasoaren
jabeak.
7,5milioi euro erabi-

liko dituzte goian aipa-
tutako bi erakundeek
NafarroakoMendialde-
ko zenbait bailaretara-
ko (Malerreka, Larraun,
Leitza,Goizueta...).Bio-
masarena da aurkeztu-
tako proiektuen artean
garestienetakoa(ia2mi-
lioi euro),bainahalaere,
begi onez jo dute pro-
posamena gainerako
udalek eta Nafarroako
Gobernuak.
Instalakuntzarenko-

kapenari buruz ere hitz
egindutealkateekorain
artekobileretan,etaAre-
soko industrialdearen
aldeko joera nagusia
omendaLekuonaalka-
teak esan digunez,
ekoiztutako erregaia
kontsumituko lukeen in-
dustria inguruan edu-
kitzea komeni delako,
beste zenbait arrazoi-
ren artean.
Hurrengo hi laren

13an egin lezake atze-
aurreragure
herriaren-

tzat hain garrantzitsua
dengaihonek (zonalde-
ko gainerako herri gu-
ziek batera baino baso
gehiagoduGoizuetak),
egun horretan elkartu-
ko baitira honekin zeri-
kusia duten erakunde
guzietako ordezkariak.

Zapateroren plana
Zapateroren plana

medio, gure herriari to-
ka tzen za i zk ion ia
65.000 euroak plazako

etaKaleNagusiko argi-
teria hobetzeko erabili-
ko dira, lehen ez zego-
en hainbat lekutara ar-
gia eramanez, kontsu-
mobaxukobonbilakpa-
ratuz eta abar. Amabir-
jinetarako bukatuko di-
tugainera lanakElur Ins-
talacionesElectricasen-
presak.

Arkupeak-ekoen
irteerak
Milagros Arkupeak-

eko arduradunak jaki-
narazi digunez, herriko
jubilatuekbi irteeraegi-
nen dituzte ondorengo
asteetan: hurrengo as-
telehenean, Aralarrera
eta Gorraizko gaztelu-

ra, eta biharamunean,
hilak 27, Aragoiko Piri-
nioetara. Lau eguneko
bidaia izanen da azke-
neko hau.

Eskolako bloga
Eskolan ere Interne-

terako saltoa egin du-
te. Orain arte ikasturte
bukaeran eskolako al-
dizkaria egiten zuten,
baina azken ikasturte
honetan, teknologia
berriak baliatuz, blog
bat sortu dute irakasle
eta DBHko ikasleen ar-
tean. Ikusi nahi duenak
hauxe du helbidea:
http://centros.educa-
cion.navarra.es/cpgo-
zuet/blog/.
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GOIZUETA

UDALA � ENERGIA ITURRI BERRIAK

Baso-biomasa ekoiztuko lukeen
instalakuntza paratzea eskatu du Udalak

ARGAZKIA: ISKIBI KANPINA

Freskatzeko aproposa
Nahi duenarentzat eguzkia, nahi duenarentzat itzala,Urumearenur gardenen fres-
kura, kanpinaren zerbitzuak... Udako egun pasa eder baterako baldintza guztiak
betetzen ditu Iskibikoek egin duten bainatzeko eremuak.

Baialtzinikin…
Herriko Etxeko artxiboa Iruñera eraman du-
tela digitalizatzera eta Informatika El Corte
Ingles enpresa ari dela lan hori egiten?

?

KOKAPENA
Baso-biomasaren
instalakuntza eginen
balitz, Areson koka-
tzearen aldeko joera
omen da nagusi.
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LEITZA

Lokal
publikoetan
hildakoei agurra
emateko aukera
eskaini nahi
zaio gizarte
zibilari

TTIPI-TTAPA
«Gizarte zibila osa-

tzen duten familiarteko,
lagun eta hainbat era-
kunde eta entitatek be-
renhildakoei lokalpubli-
koetanagurraedoome-
naldiaegitekobaimena»
ematen duen ordenan-
tza onartu du Udalak.
Alegia,hiletazibiliakbai-
mentzeko eta egiteko
araudiaonetsidu.Herri-
tarrenaskatasunideolo-
gikoa, erlijiosoa eta gur-
tzari dagokiona berma-
tu nahi da horrela.
Leitzanerroldatutako

herritarreketalehenmai-
lako odolkidetasunerai-
nokohaiensenideekiza-
nen dute hileta zibilera-
ko aukera, aurretik be-
harrezkoa den doku-
mentazioa aurkeztuta.
Alkateak edo honen

ordezko zinegotzi edo
funtzionarioakfinkatuko
dituhiletazibilerakoegu-
na eta ordua, baita zein
egoitzaerabiliere.Apar-

teko egoerarik ezean,
udaletxekoosokobilku-
rakoaretoaerabilikoda.
Astelehenetikigande-

ra eginen dira hileta zi-
bilak,09:00etatik14:00-
etara edo 17:00etatik
21:00etara. Zerbitzua
erabiltzeagatik,Udalean
erroldatuakdaudenek50
euro ordaindu beharko
dituzte,etaezdaudenek
100 euro.

Kubatar gaua
Aurreran
Kubari eskainitako

egunaantolatuduteAu-
rreran uztail bukaerara-
ko.Hilaren30eaneta31n
18:00etatik 20:00etara
KubariburuzkoIdoiaZa-
baletarenargazkierakus-
keta izanenda. Argazki-
ak abuztuan ere ikusgai
egonendira,bainabazki-
deentzat bakarrik.
Eta uztailaren 31ko

gauean, kubatar afaria
eginen da. Hau izanen
damenua: arrozaetafri-
joleak,yucca,platanofri-
jitua,oilaskoasaltsanku-
batar erara eta mango
sorbetea, baita ardoa,
sagardoa,kafea,kopa...
ere. Afalondoren, kuba-
tar musika eta mojitoa
izanen dira.
Txartelak hartzeko

azken eguna uztailaren
28a da eta Txoko taber-
nan hartu behar dira.
Bazkideek 12 euro eta
ez direnek 15 euro or-
daindu beharko dituzte.

Aguazila hartzeko
deialdia
Albintea edo aguazila

GIZARTEA � ORDENANTZA BERRIA

Hileta zibilak
baimentzeko eta
egiteko araudia
onartu du Udalak

ARGAZKIAK: ASIER IMAZ

Neska-mutikoen gozamena
Udako tailerretan, sukaldean eta euskal mitologia ezagutzen topatu genituen
neska-mutikoak joan den astean. Aste honetan, papera gora eta behera eta
sukaldean ibiliko dira eta uztaileko azkenekoan sormena landuko dute.

Gaztetxearen V. urteurrena
Atekabeltza Gazte-

txea ireki zenetik bost
urte bete dira astearte
honetan, eta urteurrena
ospatzeko, aste osoan
ekitaldiak izanen dira.
Astelehenean,Pales-

tinaren inguruko hitzal-
dia izan zen eta astear-
tean, Itsasoaren alaba
dokumentala eta parri-
llada. Asteazken goize-
an, mendi irteera egite-
koazutenUsategietara.
Eta etxolan lo egin on-
dotik, ostegun goizean
bueltatuko dira herrira.
Arratsaldean mahai-in-
gurua izanen dute Gaz-

tetxean,etaduela20ur-
tebainogehiago itxi zu-
ten lehengo Gaztetxe-
ko kide bat izanen da
partaide.
Ostiralean,22:30ean,

Gaztetxean antolatu-
tako korto lehiaketako
bideoen proiekzioa eta
saribanaketaeginendi-
ra.Etalarunbatean,egun
osoko ekitaldiak izanen
dira. Goizean, kalejira,
poteoa, bazkaria, brin-
disa eta bazkalondoan,
hip-hop taldea eta
breakdancedantzakiza-
nen dira eta gauean
kontzertua.

ARGAZKIA: XABIER ZABALO

Trenbidean etenik gabe ibiltzeko aukera
Plazaolako trenaren bidea etenik gabe egiteko ze-
goen arazoa konpondu da. Telleri parean, erorita-
ko tunelaren saihetsetik bide berria ireki da, eta
orain, errepidera atera gabe ibil daiteke jendea.

kontratatzeko deialdia
egin du Udalak. Nafa-
rroakoAldizkariOfiziale-
anargitaratzendenegu-
netikaurrera30eguniza-
nen dira apuntatzeko,
baina lerro hauek idaz-
terakoan, oraindik argi-
taratugabeazen.Baldin-
tzapleguaudalbulegoe-
tan eskura daiteke.

Animalia
arriskutsuak
Animalia arriskutsu-

ak edukitzeko araudia
ere onartu du Udalak.
Mota honetako animali-
ak izateko lizentzia tra-
mitatu beharko da He-
rriko Etxean.

Bordak, txabolak
estalpeak...
Uztailaren9kobatza-

rreanerabaki zuenUda-
lak,bordak,txabolak,es-
talpeak eta portxe edo
teilapeak egiteko arau-
diaonestea.Nafarroako
Gobernuaren begi ona
jasozgero,indarreansar-
tukodaetaXabierZaba-
lo alkateak azaldu digu-
nez, «aukera berriak ire-
kikoditu.Orainarteegin
ezzitezkeenereduurba-
nistikoak egiten ahalko
dira».Adibidez,300me-
trotik gorako baratzee-
tan 3x3 neurriko txabo-
la prefabrikatuak jartze-
ko aukera izanen da.
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HIRI-HONDAKINAK � MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Zabor zerbitzuarekin sortu diren arazoak
konpontzeko neurriak iragarri dituzte
Kezkak eta
kexak azaltzeko
bilera egin da
arduradunekin

Ainhoa ANSA
Mankomunitatearen

zaborbilketasistemabe-
rria dela eta, jendearen
artean sortu ziren zen-
bait kezka eta zalantza
argitzeko beharra sortu
zen. Herritar asko bildu-
ta,Mankomunitatekole-
hendakaria den Xabier
Zabalori deia egin zitza-
ion,kezkaetakexahauei
irtenbideaematealdera,
herritarren aurrean argi-
bideak eman zitzan.
Uztailaren1eanelkar-

tu ziren herritarrak udal
ordezkariekinetaManko-

munitateko lehendaka-
riarekin. 20 lagun baino
gehiagoelkartutaargibi-
de hauek eskatu ziren:
Batetik, edukiontzien

kokapenarekin asko ez
daudeados.Herrianjarri
den puntu bakarra gu-
txiegi dela diote askok,
etagaineragunetikurru-
tiegigelditzendela.Edu-
kiontzi gutxiegi dagoela
zen beste kexa; bereha-
labetetzendirela eta za-
borpoltsakkanpoanutzi
behar izaten direla.
Bestalde, maiatzean

izanduAranokojendeak
zerbitzuhonenberriMan-
komunitatetik zuzendu-
tako karta baten bidez.
Zerbitzua ere (edukion-
tziak eta gainerakoak)
maiatzeanjarridutemar-
txan.Bainakuotaurtarri-

letikzerbitzuhori jasoba-
lute bezala kobratu da.
Kobratu ere inolako abi-
su edo kontsultarik ga-
be egin zaielako daude
kexu herritarrak.
Guzti honen aurrean,

Udalaren erantzuna ho-
nakoa izan zen: lehengo
urtean udaletxeko ta-
bloian anuntzioa jarrita
egonzela ikusi nahi zue-
narentzat.NafarroakoAl-
dizkari Ofizialean ere ja-
rrita omen zegoen. Jen-
de askok, ordea, ez du
horrelakoetanbegiratze-
ko ohiturarik.

Mankomunitatearen
aldetik, berriz, argitasun
hauekemanziren:Euro-
patik datorren legea da
zabortegiak itxi egingo
direlaetaMankomunita-
tetik irtenbide hau eman
nahi izan zaio arazoari.
Edukiontzi gehiago

jarri litezke, baina koka-
penak mantenduz. Ga-
resti ateratzen da puntu
gehiagojartzea.Zulotxi-
kia duten edukiontzien
arazoaz konturatuta,
haundiagokoak eskatu-
ta dituzte eta jarriko di-
tuztela agindu dute.
Mankomunitatea ur-

tarriletik hasi zen zerbi-
tzua antolatzen eta gas-
tuakegindira (kamioiak,
materiala, edukiontziak,
gestioa, ikerketak...) de-
namartxanjartzeko.Kuo-

ta nahita nahiez ordain-
du behar da ondorioz,
nahizetainformazioabe-
randubidali dutelaaitor-
tu. Irailetik aurrera zerbi-
tzuak hobeki funtziona-
tuko duela agindu zuen
Zabalok, bi kamioi ge-
hiago eskatu dituztela-
ko,besteakbeste.Urtea
bukatzerakosistemabe-
rriaren datuak eskuan,
sortudirenarazoakkon-
pontzekoneurriakhartu-
ko dituztela esan zuen.
Etekinak noizbait lor-

tuko balira tasak jeitsiko
direla ere aipatu zuen,
bainahorioraingozezda
gertatuko.Konpostaegi-
tendutenekeredatorren
urtetik aurrera %20 gu-
txiagoordaindudezaten
aztertzenaridirelagaine-
ratu zuen.

ARANO

UDALA � BERRIKUNTZAK AURTEN

Egur loteak
ateratzeko hiru
aukera izanen dira
Ohiko sistemaz
gain, beste bi
proposatu ditu
Udalak

Juana Mari SAIZAR
Sutarako egur loteak

lehengo urtekoen segi-
dan markatu dituzte Ur-
te Zahar parajean. Pista
asko egin dituzte, sei in-
guru, lotea ateratzeko
erraztasuna handitzeko
etaaurtengoanberrikun-

tza bezala, Udalak hiru
aukera emango ditu: le-
hena, urterokoa da, ba-
koitzak bota eta bere lo-
tea ekarri. Bigarrenean,
Udalakloteabotaetapis-
ten ondoan jarriko luke
egurra,40euroren truke.
Eta hirugarrenean, Uda-
lakegurraetxerainoeka-
rriko luke, 120 eurotan.
Merku aldean, haritz

eta pagoak atera ditu
Udalak eta Zabaleta
enpresak egingo du la-
na. Otsailean eroritako

izei gorriei dagokienez,
Nafarroako Gobernuak
baimenaemanduatera-
tzeko eta badago eros-
lea.

Kirol kontuak
Euskadiko Sokatira

Txapelketan, bigarren
izandaAreso600kiloko-
en mailan. Eta aizkoran,

Nafarroako III. Mailako
Txapelketako finalerako
txartela lortuduAsierPe-
llejerok.Abuztuaren29an
jokatuko da Arazurin.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Uztaileko goizak kirola egiten
Gisa bateko eta besteko kirolak egiten dituzte goizero Maitane begiralearekin
neska-mutikoek. Uztail bukaera arte ibiliko dira horrela.

HERRITARRAK KEXU

Edukiontziak puntu
bakarrean daudela
eta gutxiegi direla ke-
xu dira herritarrak.
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BAZTAN

BESTAK � ABUZTUAREN 7TIK 11RA

Baztango lehen
basurdekume
harrapaketa eginen
da Zigako bestetan
Abuztuaren 7ko
txupinazoarekin
hasiko dira
bortz eguneko
bestak

LARUNBATA 7
Bezpera

12:00etan txupinazoa.
14:30ean herri bazka-
ria musikaz alaituta.
19:00etan dantzaldia
JALISKOBANDtaldea-
rekin. 21:30ean Etxe-
zuriko Baztan Zopak.
00:30ean gaupasa JA-
LISKO BAND taldeare-
kin. 06:00etan gosaria
xingarrakerrenianerre-
ta eta goizaldeko ber-
tso saioak.

IGANDEA 8

08:00etan dianak he-
rrian eta auzoan barna.
11:00etan mus txapel-

ketaherrikoia.17:30ean
Baztango lehenengo
basurdekumeharrapa-
keta. 19:00etan dan-
tzaldiaAGERRALDEre-
kin. 22:00etan afaria
Herriko Ostatuan.

ASTELEHENA 9
Haur eta Gazteen

Eguna

08:00etan dianak he-
rrian eta auzoan barna.
10:00etan gazteen go-
saria HerrikoOstatuan.
12:00etan gazteak
etxez-etxe puxkak bil-
tzen kalejiran. 13:00-
etan haurren bazkaria.
16:00etan haurren jo-
koak,puzgarriaketaze-
zen mekanikoa. 20:00-
etan dantzaldia AGE-
RRALDErekin. 20:30-
ean zezen mekanikoa
gazteentzako –irabaz-
leak sari ederra izanen
duela iragarriduteanto-
latzaileek–. 22:00etan
andreenafaria–gizonak
haurrak zaintzen utzi–.

00:30ean dantzaldia
AGERRALDErekin.
06:00etan gosaria az-
ken errestendako, txis-
torrada.

ASTEARTEA 10
San Lorentzo

Eguna

08:00etan dianak he-
rrianbarnamusikazalai-
tuta. 11:00etan Meza
Nagusia. 12:00etan
luntx herrikoia plazan.
12:30eanaizkoraapus-
tua:RubenSaralegi-Fe-
lix Etxeberria. Horrez
gain,JoxeAntonioEtxe-

berriak aizkora erakus-
taldiaeginendu,etaMi-
geltxoSaralegiharri-alt-
xatzen ariko da. 19:30-
eanChuchin Ibañezeta
beremariatxiak.21:30-
ean joaldunak eta txa-
laparta doinua plazan.
22:30ean afaria fron-
toian. 00:30ean dan-
tzaldiaAGERRALDEre-
kin. 06:00etan gosaria
lorik egin nahi ez due-
narendako.

ASTEAZKENA 11
Zikiro Eguna

08:00etan dianak he-

rrian eta auzoan barna.
14:00etan zikiro-jatea
musikaz eta herriko
bertsolariez alaituta.
20:00etan dantzaldia
AGERRALDEakordeoi-
lariarekin. 00:00etan
GAIZUA NI. 01:00etan
gaupasapribatuaZiga-
ko xoko beroan.

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIO
Umorea behintzat ez da falta izaten Zigako bestetan. Begiratu bertzela argazkiei...

OHARRA
Herri bazkarira,
Baztan Zopetara
edo zikiro-jatera
joateko aitzinetik
hartu beharko dira
txartelak.
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BAZTAN

GIZARTEA � ESPETXE ZIGORRAREN ORDEZKO NEURRIAK

Zigorra betetzeko,
orain arte 15
baztandarrek egin
dituzte lanak
gizartearentzako
Udalak 2009az
geroztik
eskaintzen du
aukera hori

TTIPI-TTAPA
Delitu arinen bat tar-

tean dagoenean, espe-
txe zigorraren alternati-
betako bat gizartearen-
tzat lan egitea izatenda.
EtaBaztanenhalaxeegi-
ten dute batzuek, trafi-
koaren segurtasunaren
kontrako delitua egitea-
gatik edo multak ez or-
daintzeagatikzigorrabe-
te behar dutenean.
2009an Udalak eta

NafarroakoEspetxeeta-
koGizarteZerbitzueksi-
natutakohitzarmenaren
bidez, Baztanen gizar-
tearendakolanakeginez
bete dezakete zigorra,
espetxearen ordezko
neurrigisa.Izanere,Uda-
larenirudiko,«hagitzga-
rrantzitsua» da baztan-
darrei zigorra inguruan
betetzeko eta hemengo
erakundeek kudeatu-
tako jardueretan ari-
tzeko aukera ematea.
Hala, 15 dira orain arte
gaztigua gisa honetara
betedutenbaztandarrak.

Zigorrabetetzekola-
naktokihauetaneskain-
tzen zaizkie: Elizondoko
Francisco Joakin Iriarte
zahar-etxean,Giltxaurdi
udal igerilekuan,mante-
nimendulanak,garbike-
ta lanak,basoko lanak...
«Horrelako lanakBazta-
nendakoonuragarriakdi-
ra», adierazi dute Uda-
letik.

Aldaketak
Elizondoko bestetan
Ortziral honetan hasi

eta astezakeneanakitu-
kodirenElizondokobes-
ten inguruan, ohar ba-
tzuk jakinarazi ditu Xabi
Torres Elizondoko alka-
teak. Alde batetik, Foru
Plaza ibiltzeko moduan
egonen da, baina karga
haundia jasateko orain-
dik prestatua ez dagoe-
nez, ekitaldi batzuk hor
eta gainerakoakMerka-
tukoPlazaneginendira.
Horrez gain, Meza

Nagusia 11:30ean iza-
nen da eta ondotik,
12:30ean abiatuko dira
plazara. Luntxherrikoia,
berriz, 12:45ean eginen
da. Eta asteleheneko
kantaldian,Amarenala-
bak-en ordez, Bedaxa-
gar, Arotze eta Etxeko-
par kantari zuberotarrak
ariko dira.
Aipatu, Baztan Ikas-

tolarako bidean, Iturria
eraikuntzak enpresak
utzitakobelardianakan-
palekua ere izanen de-
la. Aparkalekua eta ko-
munak edukiko ditu.

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA

BKTko neskak Zarautzeko hondartzan eskubaloian
Aurten laugarren aldiz Zarautzen egin den Txaparrotan hondartza eskubaloi txa-
pelketan izan dira Baztango Kirol Taldeko neskak. Uztailaren 2tik 4rako asteburu-
an jokatu zen txapelketa, eta infantil mailako bi talde aritu ziren, baita helduen tal-
de bat ere. Infantilen talde batek, gainera, finalerdietarako txartela lortu zuen, na-
hiz eta hortik aitzinera egiterik ez lortu. Baina lehiaz haratago, besta giroan esku-
baloiaz gozatzea da txapelketaren helburua, eta BKTko neskek ere ederki pasa-
tuzuten.Zarautzekokanpineanigarozituztenegunak,eta igandean,gurasoguztie-
kin bazkaldu zuten. 30 bat lagun bildu ziren. Egun berean egin zuten zare baten
zozketa ere eta Elizondon bizi den Vicente Oteiza izan zen sariduna.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Jabier Zigaren omenez egin den pintura tailerra arrakastatsua
Argazkian ageri diren 5-8 urte bitarteko neska-mutikoek ederki pasatu dute Eli-
zondoko Jorge Oteiza Museo Etnografikoak eta Jabier Ziga Fundazioak anto-
latutako pintura tailerrean. Sonia Ilzarbe eta Eneko Perezekin hainbat egunez
bildu dira eta bereziki paisaia eta erretratua generoak landu omen dituzte.

Elizondoko
batzarrea
Besten aitzinetik az-

ken batzarrea egin zuen
Elizondokoherriakuztai-
laren9an.Etaorduanera-
baki zuen Aroztegia…
eta gero zer? platafor-
mak eta Amaiurko he-
rriakjoandenlarunbate-
rako deitua zuten mani-
festazioariatxikimendua
adieraztea.Horrekinba-
tera, inauterietan paro-
diabategiteagatik inpu-

tatuak dauden gazteei
babesaeskainizien.He-
rrian panel informatibo-
ak paratzea ere onartu
zenetaLurraldearenAn-
tolakuntza Plana azter-
tzeko komisio bat sor-
tzea ere bai. Udal Plana
aldatzeko asmoa du
Udalak,etxebizitzak lur-
zoru urbanizaezinetan
eraiki ahal izateko. Ha-
la,produktibitateertaine-
koetalururbanizaezinez
osatutako auzoez min-
tzatu ziren.

Egur loteen
eskaerak
Egur loteakeskatze-

koepeaabuztuaren31n
akituko da. Baztanen
erroldatuak dauden bi-
zilagunek baino ez du-
te izaneneskatzekoau-
kera,eta12euroordain-
du beharko dituzte ho-
rretarako. Udaletxeko
bulegoan egin beharko
da eskaera, eta familia-
ko gehienez lote baka-
rra eskatzen ahalko da.
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Ttikietan
lortutako aldeari
esker, erraz
gailendu da

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herriar-

tekoPilota Txapelketa-
ren finala jokatu zuten
uztailaren 4an Iruñeko
LabritpilotalekuanBaz-
tanek eta Uhartek. Fa-
borito garbirik gabeko
finala zen, lehen fasean
bina partida irabazi zi-
tuztelako. Finalean ere
bina partida irabazi zu-
ten, baina nagusien az-
keneko partida jokatu
aitzinetik, jakinazenaur-
tengoan txapelaBazta-
nera etorriko zela.
Izan ere, ttikienen bi

kategoriatan, irabazi ez
ezik, tantu alde handia
lortuzutenBaztangopi-
lotariek.
Alebinetan, Enaitz

Antso eta Iker Espelo-
sinek 18-3 irabazi zie-
ten Uharteko Etxegia
eta Etxeberriari.
Infantiletan ere, Ar-

kaitz Untxalok eta Da-
vidAlbiasuk18-6 iraba-
zi zietenAstiz etaGoñi-
ri. Honela, bi kategoria
ttikienetan 27 tantuko
aldea hartu zuten baz-
tandarrek.

Jubenil eta nagusien
artekopartidetan17tan-
tu egitea aski zuen Baz-
tanek txapela eskura-
tzeko. Eta ez zuten az-
ken partidara esperatu
beharrik izan. Jubenile-
tangaldueginzutenBaz-
tango Joseba Arizmen-
di eta Antton Jauregik,
baina sekula galdu du-
ten partidarik gozoena
izan zen. 19-22 galdu
baitzuten Uharteko Lo-
ban eta Jauregirekin.
Beraz,nagusienpar-

tida tramite hutsa izan
zen. Uharteko Yoldi eta
Landiribarrek 22-9 ira-
bazi zieten Baztango
Unai Arraztoa eta Xa-
bier Arraztoari.
Baztanekhirugarren

txapela irabazi du, be-
re hirugarren finalean.
2000 eta 2001 urteetan
irabazi zituen lehen bi
txapelak eta bederatzi
urte beranduago hiru-
garrena. Izan ere, zaz-
pi urteren ondotik, iaz
hasizirenberrizerebaz-
tandarrak txapelketa
honetan eta kasik fina-
lerdietaraailegatuziren.
Aur ten, txape la .

Juanjo Atxa pilota ar-
duraduna kontent ze-
goen txapelarekin eta
«ametsikonenetanere»
ez omen zuen honela
irabaztea espero.

BAZTAN

PILOTA � BAZTAN-UHARTE AURREZ AURRE

Baztanek irabazi
du Nafarroako
Herriarteko Pilota
Txapelketa

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Herriarteko txapela irabazi ondotik, kontent Txarutako pilotariak.

ARGAZKIA: MAIXABEL GAMIO

Giro ederrean Erratzuko bestak
Herriz herriko bestek aitzinera segitzen dute. Eta Arizkungok sanjuanak eta
Erratzuko San Pedro bestak pasatu ondotik, Zigakoen txanda izanen da las-
ter. Argazkia, berriz, Erratzuko bestetakoa da. Eguraldi ederrarekin, giro eder-
rean ospatu zituzten haur, gazte eta helduek.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Belateko Santiago ermita berreskuratzeko bidean
Urdazubi-Baztango Donejakue Bideko Lagunen Elkarteak Belateko Santiago
ermita zaharberrituko du, Iruñera bidean Donejakueren azken eraikina dena,
hain zuzen. Obraren aurrekontua 58.023 eurokoa da eta helburua artzain eta
oinezkoentzat babestokia izatea da.
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URDAZUBI

Antzerkia,
artisau azoka,
hitzaldia, zikiro
jatea... izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Garaibateanherrian

budina lantzenzelaoroi-
tuz, Burdinaren Eguna
eginen da aurten ere
abuztuan. Udalak eta
Bertizko Turismo Par-
tzuergoak antolatuta
eginen da, abuztuaren
7an. Aurtengoa hiruga-
rren edizioa izanen da
etagoizeanhasita,haur
zein helduentzako eki-
taldiak izanen dira.
10:00etatikaitzinera

artisauazokaeginenda
eta 11:00 aldera hau-
rrendako antzerkia. Eta
ordubete beranduago,
12:00etan,burdinamo-
nasteriora ailegatuko
da, zubitik plazaraino-
ko bidea egin ondotik.
Goizosoanmusikadoi-
nuak ere adituko dira.
Aurten Done Jakue-

ren urtea dela-eta,
13:00etan hasiko den
hitzaldiahorri buruzkoa

izanen da. RamonCor-
pasNafarroakoGober-
nuko Kultura eta Turis-
mo kontseilariak eskai-
niko du. 14:00etan,
azkenik, zikiro jateaegi-
nen da. Eta honat joa-
teko txartelak herriko
ostatuetan eskura dai-
tezke.

Seinalizazio berriak
Dantxarineako ben-

tetan seinalizazio berri-
ak paratu ditu Udalak.
Kolorehorikoseinaleak
dira eta bisitariei in-
formazioa argia emate-
ko paratu dira.

Bi gasolindegi berri
Uztailekobigarrener-

dialdean bi gasolindegi
irekitzekoak dira Dan-
txarinean. Lerro hauek
idazterakoan oraindik
zabaldu gabeak ziren,
baina, aipatu, Arretxea
eta Repsolenak izanen
direla.

Pilotaren
Unibertsoa
Aitzineko urteetan

bezala, aurten ere Pilo-
taren Unibertsoa jaial-

dia eginen da uda ho-
netan, Bertizko Par-
tzuergoak eta Udalak
elkarlanean prestatua.
Laugarren edizioa iza-
nen da aurtengoa, eta
pilotariburuzkohainbat
ekimen ikusteko auke-
ra izanen da hiru egu-
nez: abuztuaren 21ean

eta irailaren 4an eta
12an.
Paxaka,palaetazes-

ta-puntaren inguruan
izanen dira jardunaldi-
ak. Abuztuaren 21ean
eta irailaren4an,19:30-
ean hasiko dira ekital-
diak, eta irailaren 12an,
11:30ean izanendapar-

tida. Pilotaz gain, mu-
sikadoinuak eta dasta-
ketak ere izanen dira:
abuztuaren21ean,erra-
terako, xingarra, txisto-
rra eta gasnak izanen
dira jateko; irailaren4an
patata tortilla lehiaketa
eginen da eta azkene-
koan paellada.

TURISMOA � UDALAK ETA BERTIZKO PARTZUERGO TURISTIKOAK ANTOLATUTA

Aurten hirugarren aldiz, Burdinaren
Eguna eginen da abuztuaren 7an

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Burdina idiek garraiatuko duten gurdian ailegatuko da monasteriora, eta han mojek har-
tuko dute burdina.
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ZUGARRAMURDI

Iruñeko Maite
Telletxea da,
22 urteko
neska gaztea

Margari eta Koro
Zugarramurdiko eta

Urdazubiko Udaletako
idazkaria denJabier Iri-
goiensendatzendenbi-
tartean, bere ordezko
bat izanen dugu: Iruñe-
tik etorri den 22 urteko
neska gazte bat: Maite
Telletxea.
Zortzi lagunaurkeztu

ziren bi Herriko Etxeek
idazkariakontratatzeko
egindakodeialdian, eta
guztien artean iruñea-

rraaukeratudute.Ekai-
naren 30ean hasi zen
lanean.

EGUN ALDAKETA
Bertze aldaketa ttiki

bat ere izanen da: idaz-
karitzako egun bat al-
datu eginen baita. Ha-
la, idazkariaasteartetan
Zugarramurdin egonen
da, eta astelehenetan
Urdazubin. Gainetako
egunek berdin segitu-
ko dute.

Akelarrea
Erriberrira
Akelarreko Antzerki

Taldeak bertze irteera
bat dauka hilabete hu-

nenhondarrerako:Erri-
berriko Antzerki Klasi-
koaren Jaialdian parte
hartukodu.Festibalhau
uztailaren bigarren ha-
mabortzaldian egiten
da, eta Zugarramurdi-
ko taldea uztailaren
25ean ariko da, hau da,
igande honetan.
Usaiako antzezlana

emateko, 14-15 lagun

aritzen dira, baina aldi
huntan,biantzezlanba-
teraeginendituzte–Sor-
ginarenEgunekobiak–,
eta denetara 24 lagun
ganen dira, aktoreak,
txalapartariak, eta tek-
nikariak barne.

Ikuskizunak leizean
Uda huntan leizeak

bertzegisaraezagutze-

komanera izanenda,bi
ikuskizun eder antolatu
baitira: larunbat hone-
tan, uztailak 24, 18:00-
etan,Messiaenmusika-
laukoteak kontzertua
emanen du. Eta abuz-
tuaren 21ean, berriz,
21:00etatik aitzinera,
pantaila erraldoi bate-
an, Akelarre filmea es-
kainiko da.

UDALA � URDAZUBI ETA ZUGARRAMURDIKO UDALAK

Ekainaren 30az
geroztik, idazkari
berria ari da bi
Herriko Etxeetan
lanean

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Gaztetxoak kontent udalekuetan
Guraso Elkarteak antolaturik, giro pulitean gan dira udalekuak. Ez da eskolara
gatea bezala, baina egia erran, hainbat gauza ikasi dituzte, joko eta modu di-
bertigarrian: masajeak hartu eta ematen aritu dira; atorrak tintatzen eta txo-
txongiloak egiten ikasi dute; dantza eta kantu berriak asmatu dituzte; herri-ki-
roletan aritu dira; bero haundia egin zuen egun bateanUrdazubiko errekan frex-
katzen eman zuten goiza; zirko etamalabaretan aritu dira, sukaldatzen ere bai...
Horrelaxe pasatu dituzte ekainaren 29tik uztailaren 16ra bitarteko goizak.
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SARA

KULTURA � AGORRILAREN 25EAN IZANEN DA

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak
kontzertua eskainiko du Saran
30 musikari
ariko dira
guztira San
Martin elizan

Xan HARRIAGUE
Huts egin behar ez

den kontzertu parega-
bea izanendahelduden
agorrilaren 25ean San
Martin Elizan. Euskadi-
koOrkestraSinfonikoak
emanaldia eskainiko du
20:00etatikaitzinera.Be-
rez,orkestrak110musi-
kariditu,bainagurera30
etorrikodira,Bibolinaiza-
nen da nagusi joko di-
tuzten doinuetan.

Historia eta ospe
handiko orkestra da
EuskadikoOrkestraSin-
fonikoa. Karlos Garai-
koetxea Eusko Jaurla-
ritzako lehengo lehen-
dakariak sustatu zuen
beresortzea.Frankoren
diktadurarenondotik le-
hendakari izendatu zu-
tenean, bere lehenta-
sun nagusietariko bat
izan zen. Kalitate han-
diko orkestra bat nahi
zuenEuskalHerriaeza-
gutaraztekoEuropaeta
Munduosoan.Nahi eta
erreusituzuenere,gaur
egunmailahandikomu-
sika klasikoaren mun-
duan orkestra ezaguna

delako. Mundu osoan
ematen ditu kontzertu-
ak eta urtero 150.000
entzule biltzen ditu.
Orkestrak dituen 28

urte hauetan 30 disko
ateraditu.Nagusikieus-
kal konpositoreekegin-
dako musikekin. Baina
ez hori bakarrik. Fun-
tsean bere hasierako
helburuetariko bat pre-
seski, euskal konposi-
toreen lana ezaguta-
raztea zen.
Sartzea 20 eurokoa

baizik ezda izanen.Au-
kera paregabea zinez
halako maila handiko
taldea entzuteko, bai
musika hori entzuteko

usairik ez dutenentzat
baita ezagutzen dute-
nentzat ere. Sartzeak
Turismo Bulegoan ero-
si behar dira edo erre-
serbatu hara deituz.
(0033) 559542014.

UTZITAKO ARGAZKIA
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

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

Kontrabandisten
lasterketa
agorrilaren 22an
Kontrabandisten las-
terketaagorrilaren22an
korritukoda.XLVIII.edi-
zioa izanen da aurten-
goa. Lasterkar iak
17:00etanabiatukodi-
ra beti bezala plazatik
Zazpi Fagoetako joan
etorri egiteko.

Agorrileko besten
egitaraua
Udaalaitzekoegitarau-
ak aitzinera segituko
du agorrilean ere. Bi
hitzordunagusiakhila-
ren 7an eta 21ean iza-
nen dira. Agorrilaren
7anSarakoUrtxintxak
eskubaloi taldearen
besta izanen da egun
osoan, eta 21ean, be-
rriz,Sarako Izarrapilo-
ta elkartearena. Gisa
berean ortzegun goi-
zekomerkatuekereha-
la segituko dute heldu
den hilabete osoan.

GAINEAN DITUGUN
EKITALDIAK
Aitzineko alean aipatu
bezala, gogoan izan,
larunbat honetan,
uztailak 24, Pottoka-
ren Eguna izanen de-
la eta biharamunean
Kermeza (10:00etan
meza; 10:30eanpilota
partida; eguerdian
bazkaria eta gero jo-
koak). Eta uztaileko
azken larunbatean
errugbi taldearenerro-
me r i a eg inen da
(11:00etan frontoian:
pilota, animazioak, ja-
tekoa...)

� FLASHDATUA

20
EURO

balio du sartzeak.
Turismo Bulegoan eros
daiteke edo (0033) 559

542014ra deituta.
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SENPERE

AZPIEGITURAK � OBRA BERRIAK

Herriko zonbait gune
berritzen ari da
Herriko Etxea
karrikan, Aintziran
eta Ibarrunen
Urguri aldean
aparkalekua
eginen da eta
Herriko
Etxearen
gibelean
Karrika
Nagusia
haundituko da

Franck DOLOSOR
Senperek itxura be-

rria izan behar luke on-
doko urteetan. Karrika
Nagusiko saihesbidea
2013anprest izanenbai-
ta, hautetsiek aldake-
tak eta hobetzeak egin
nahidituzteherriarenbi-
hotzean.
Urguri aldean 6 000

metrakarratukoeremua
erosiduherriakaparka-
lekuaeta loturabat egi-
teko eliza ondoko par-
ke berriarekin. Herriko
Etxearen gibelean hek-
tara bat eta erdi erosi
duteKarrikaNagusiaal-

de hortarat haunditze-
ko gisan. Saltegiak,
etxebizitzak, feria gune
bat eta ikusgarri gela
bataltxatukodituzteon-
doko urteetan. Proiek-
tuberriaksaltzaileeibai-
zik ez zaizkiote presen-
tatuak izan.Batzuekbe-
gi txarrez ikusten dute
herri erdiko ferde gune
bakar ra desagera-
raztea.
Bertzalde, espaloi

berriak eraiki dira Iba-
rrunetaLizardiakomer-
katalgunearen artean.
Oinezkoen segurtasu-
nahobetukodudoibat.
Azkenik, ibilgailuen
abiada eztitzeko hiru
konkor altxatu dituzte
Aintzirako Karrika Na-
gusian. Ez da dudarik
ideiaonadelaarrunt jen-
de gutik errespetatzen
baitu 30 kilometrako
muga. Dena den, berri-
tasuna iragartzen duen
bide seinalea erdara
hutsean da. Bai Euska-
rariuntsada,bainanoiz-
ko Bai Euskaraz?

Amparo
ETXARRI OIZ

Berako Atalabordan, 2010eko uztailaren 2an

ZURE FAMILIA

Nahiz Iruñean do Eltzaburun
berdin Beran ala Donostin

beti hitz goxoak burun
beti irria aurpegin

besteen poza helburu
bihotzean daukagu min

betirako zara gure ingurun
eskerrikasko amatxi

eskerrikasko ama birjin.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Ospakizunez ospakizun
Uztailaren 14an besta eguna ospatu da aurten ere. Batzuek Frantziako egun
nazionala ospatu duten bitartean, bertze batzuek gogoratu dute euskal ikurri-
na 1894ko uztailaren 14an agertu zela lehen aldikotz jende aitzinean Bilbon.
Aurtengo besta egunaren bezperan, suaren lehen besta ospatu zen Aintzira-
ren inguruan. Jende multzo ederra bildu zuten musika animazioen ondotik, su
artifizialek argitu zuten Ortzango erreka. 14an berean, Amozko besten lehen
egunaospatu zenLarraldean.Petankaetamuszoingehiagokenetaherri bazka-
riaren ondotik, arratsaldean ahate jokoa jokatu zen hirugarren aldikotz. Senpe-
reko eta inguruetako hamar bat gaztek parte hartu zuten aspalditik heldu zau-
kun joko maitagarri hortan. Goresmenak Amozko besta komite osoari!

Bi liburu Senpererekin lotuak
Bere leheneleberri historikoa ida-

tzi eta aurkeztu duberriki JeanSau-
vaire senpertarrak. Marguerite et
Wellington izena eman dio eta Na-
poleon denborako gerletan 1813.
urtean gure herrian iragan zen amo-
dio historia aipatzen da liburuan.
Eleberria frantsesez idatzia da bai-
na aipagarria da duela urte batzuk
Senperen finkatu zen gizon hunek
euskara ederki ikasia duela.
Bertzalde, ondoko asteetan bertze

senpertar batekin lotua den liburua
agertuko da, aldi huntan euskaraz.
Andoni Iturrioz euskaltzale ezagu-
na bere aita zenaren biziari buruzko
lan bat prestatzen ari da kusin ba-
ten laguntzarekin, Joxemari Iturrio-
zekin, hain xuxen.Manuel Iturrioz –
Orexa 1902 – Donostia 1991 – Bo-
rrokalari baten bizipenak deituko da
laster agertuko den liburu hunkiga-
rria.Udazkeneanberrizaipatukodu-
gu lan balios hau.

DATUA

1,5
HEKTAREAko

eremua erosi du Udalak
Herriko Etxe gibelean, eta

Urgurin 6.000 metra karratu.
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Enaitz Bereau Irigoien, Lesakakoa,
ekainaren 25ean.
AlaitzLekuonaSanJuan, Lesakakoa,
ekainaren 26an.
Martina Bertiz Arrieta, Lesakakoa,
ekainaren 28an.
Aroia Ordoki Fagoaga, Lesakakoa,
uztailaren 2an.
AdurErkiziaArburua,Lesakakoa,ekai-
naren 30ean.
Santiago Jimenez Etxeberri, Sunbi-
llakoa, uztailaren 4an.
Amaiur Julen Mattin Davion, Sara-
koa, uztailaren 8an.
Andoni Belaunzaran Etxabe, Areso-
koa, uztailaren 2an.

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

HERIOTZAK
Esperanza Legasa Bergara, Igantzi-
koa, ekainaren 29an, 66 urte.
RamonaPerillonEltzaurdia,Berakoa,
ekainaren 29an, 94 urte.
Emilia Errandonea Endara, Berakoa,
ekainaren 30ean, 92 urte.
Mª Dolores Lazkano Uztaritz, Bera-
koa, ekainaren 30ean, 66 urte.
JosePrudentzioArburuaSanzberro,
Etxalarkoa, uztailaren 1ean, 84 urte.
Amparo Etxarri Oiz, Berakoa, uztai-
laren 2an 73 urte.
Patrocinia Dosantos Pirez, Berakoa,
uztailaren 4an, 92 urte.
SoledadMigeltorena Irungarai, Ariz-
kungoa, uztailaren 9an, 85 urte.
Sebastian Bereau Bergara, Arantza-
koa, uztailaren 7an, 63 urte.
Ramona Irisarri Organbide, Etxalar-
koa, uztailaren 6an, 87 urte.
Karlos Bidegain Inda, Almandozkoa,
uztailaren 6an, 56 urte.
Elisa Peña Ramila, Iruritakoa, uztai-
laren 9an.
Luis Belvis Etxeberri, Iruritakoa, uz-
tailaren 12an.

EZKONTZAK
Josu Iparragirre Altzuri eta Aitziber
Alberdi de la Fuente, Arantzakoa eta
Errenteriakoa,uztailaren3anArantzan.
Moises Jimenez Labrador eta Eider
Gartzia Larrazabal, Donostiakoa eta
Barakaldokoa,uztailaren3anLesakan.
JoseAlbertoGonzalezLarrañetaeta
MªMontserratRododeraMeilan, To-
losakoa eta Lleidakoa, uztailaren 3an
Lesakan.
Gorka Orbegozo Amorrotu eta Mª
Almudena Artzuaga Otaola, Honda-
rribikoaetaLaudiokoa,uztailaren5ean
Lesakan.
Aitor Ontoria Garmendia eta Sara
GartziaAltzuguren,Hondarribikoaeta
Etxalarkoa,ekainaren26anEtxalarren.
Pablo Andoño Bidaurre eta Jasone
Zelaieta Danboriena, Iruñekoa eta
Etxalarkoa,uztailaren10eanEtxalarren.

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

Sebastian
BEREAU BERGARA

Arantzan, 2010eko uztailaren 7an, 63 urte zituela

Argi bat itzali da hemen lurrean
berri bat piztu da han zeru ederrean.
Gure oroimenean izanen zara betiko,

ez agurrik, ez adiorik,
gero arte baizik.

ZURE SENIDE ETA ILOBAK

SORTZEAK

.

Josetxo
TAINTA PIKABEA

Hamargarren urteurrena (2010-VII-09)

Hamargarren urtez
faltatu izan bazara ere

zure umore ona
gogoan izan dugu.

KILKERRAK

Dionisio
SAGASETA SAGASETA

Narbarten, 2010eko ekainaren 12an, 72 urte zituela

Samindurik dugu bihotza
motel bizitzaren garra.

Gaur faltan sumatzen dugu
zuk emandako indarra.

ETXEKOAK
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Bide batez,
Espainia mailan
marka ezarri du
neska gazteak

TTIPI-TTAPA
ItsasoFagoaga lesa-

karrak inoiz lortutako
emaitzarik onena lortu
du Europako txapelke-
tan: 4. postua eskuratu
zuen uztailaren 2an eta
3an Kazan-en (Errusia)
jokatutako txapelketan.
Txapelketan 75tik 64

plater xehetu zituen Fa-
goagak. Plater kopuru
berdinarekin 4 emaku-
me berdindurik gelditu
ziren, baina finalera hiru

sailkatzen zirenez, de-
senpatea egin eta fina-
lerakopostua lortu zuen
lesakarrak.
Finalean 25 platere-

ko bertze serie bat tira-
tu behar izan zuten. Le-
hen postuan zegoen in-
gelesak 20 puskatu zi-
tuen;errusiarrak22;Eslo-
vakiakoak20;etadania-
rrak, frantsesak eta le-
sakarrak 23. Hala, inge-
lesak lehenengopostua
lortu zuen 89platerekin,
Eslovakiakoak6.postu-
ra jautsi zen 85platerre-
kinetaerrusiarra,dania-
rra, frantsesa eta lesa-
karra 87 platerekin ber-
dindutageratuziren.Be-
rriz eredesenpatea egin

eta 4. postua lortu zuen
Fagoagak. Eta 100 pla-
teretik 87 hautsi zitue-
nez, Espainiako erreko-
rra hobetu zuen.
Joandenurteanfina-

leko atarian gelditu on-
dotik aurten laugarren
postualortzea«satisfak-
zio handia» izan da Fa-
goagarentzat, «horrek
hobekuntza erran nahi
duelako eta batez ere,
hurrengo urteei begira
nire buruarekin konfi-
dantza gehiago hartze-
kolagundukodidalako».
Nahiz eta «pena pixka
bat»izanpodiumeraigo-
tzear geldituta, hagitz
kontent dago lortutako
emaitzarekineta«betini-

reondoanlaguntzenna-
hiz animatzen dauden
guztiei eskerrak eman
nahi dizkiet, beraien la-
guntza gabe ez nuelako
lortu izanen».

Europakoarenondo-
tik, joandenasteburuan
Espainiako Kopa jokatu
zuen eta abuztuan, Ale-
maniakoMundukoTxa-
pelketan izanen da.

PLATER TIROKETA � SKEET OLINPIKOA

Itsaso Fagoaga lesakarra
laugarren Europako Txapelketan

Bera eta
Baztango
Basaburuak
ariko dira

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren1eanBe-

ran jokatuko den lehen
jardualdiarekinemanen
zaio hasiera Herriz He-
rri herri kirol txapelketa-
ri. Lau taldek parte har-
tukodute: Bera, Berrio-
zar,Basaburua (Baztan)
etaUltzamak,etabikon-
binadetan ariko dira.
Lehendabiziko pro-

bakonbinatuanhiru jar-
dunaldi eta finala joka-
tuko dira eta saioetako
hiru talde onenek lortu-
ko dute finalerako txar-
tela. Txokor biltzea, za-

kua, lasterka eta arpa-
na sartzen dira lehen
proba honetan.
Bigarren proba kon-

binatuan, berriz, lasto
botatzen, txinga-era-

mateneta ingude-altxa-
tzen ariko dira kirolari-
ak. Kasu honetan, liga
sistemaerabilikodenez,
lau jardunaldietakopun-
tuakbatukodira.Azken

jardunaldian berdinke-
ta egonez gero, berdin-
keta proba bakarrean
hautsiko da eta zoz-
keta bidez aukeratuko
daberdinketahausteko

zein proba eginen den.
Beran, abuztuaren

1ean, 19:30ean eginen
den lehenbiziko jardu-
naldiarenondotik,biga-
rrena Arantzan eginen
da abuztuaren 14an,
19:30ean; hirugarrena
abuztuaren 21ean Eli-
zondon, 19:30ean, eta
finala abuztuaren 28an
jokatuko da Berrioza-
rren.

Euskal Herriko
Lasto-Altxatze
Txapelketa
Udari begira eginen

diren herri kirol saioen
artean, abuztuaren
15ean Euskal Herriko
Lasto Altxatze Txapel-
keta jokatuko da Etxa-
larren.

HERRI KIROLAK � ABUZTUAREN 1EAN

Beran jokatuko den jardunaldiarekin
hasiko da Herriz Herri Txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Berako taldean aritu ziren kirolariak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den asteburuan Espainiako Kopa jokatu zuen Itsasok
eta abuztu hasieran Munduko txapelketan ariko da.
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Lau txapel
eskuratu dituzte
eskualdeko
kirolariek

TTIPI-TTAPA | IRUÑEA
Azken urteotan be-

zala, Nafarroako Herri
Kirol Federazioakanto-
latuta,herrikirolsaioan-
dana jokatuziren Iruñe-
ko Sanferminetan. Eta
iragarri bezala, horieta-
koaunitzetanNafarroa-
ko txapeldunak eraba-
ki ziren. Eskualdekoor-
dezkaritza zabala izan
zen, eta emaitza onak
eskuratu zituzten.

Harri-AltxatzeTxa-
pelketan, Sunbillara
etorri zengaraipenabe-
rriz ere. Unai Bertizek
6.050 kilo jaso zituen
guztira eta sailkapene-
an,bigarrenageldituzen
Josetxo Urrutia leitza-
rrak 5.462,5 kilo. Hiru-
garren postua ere zo-
nalderaetorri zen,Etxa-
larrera: Xabier Ariztegi
Santxinek 4.800 kilo ja-
so zituen.

LastoAltxatzeTxa-
pelketan, igantziarren
arteko lehian Xabi Sein
nagusitu zen. 22 altxal-
di egin zizkion.Bigarre-
na IñakiBereau izanzen
(21 altxaldi eta hurren-
goaltxaldibiminutueta
lausegundotara)etahi-
rugarrena Karlos Sein
(21altxaldibiminutueta
6 segundotara).

MailaNagusikoAr-
pana Txapelketan, gi-
zonezkoetan,partehar-
tu zuten lau bikoteeta-
tik bakarra izan zen es-
kualdekoa. Ez zen txa-
pelik etorri, baina Igor
Lasaga (Bera) eta Jabi-
erGalarregi (Etxalar)bi-

ga r ren i zan z i ren
(09:50:10ekodenbora).

Ingude Altxatze
Txapelketan, bertzal-
de, aurten ere Joakin
Aioroa iturendarra na-
gusitu zen. 18kiloko in-
gudeari92altxaldieman
zizkion; Xabi Sein igan-
tziarrak 89; Karlos Se-
in igantziarrak87etaJo-
setxo Urrutia leitzarrak
86.

Bikotekako Aizko-
raTxapelketaereSan-
ferminetan jokatu zen,
eta Floren Nazabal eta
Jose Juan Barberena
nagusitu ziren (23:04);
JuanJoseLopezetaMi-
kel Mindegia gelditu zi-
ren bigarren (24:16) eta
Donato Larretxea eta
AntonioSenosiainhiru-
garren (27:31).

GurdiAltxatzeTxa-
pelketan, bertzalde, le-
hen bi postuak eskual-
dera etorri ziren: azken
urteotan irabazle izan
den Joseba Petrirenak
eskuratu zuen garaipe-
na (5 itzuli eta 5,24me-
tro), eta Josetxo Urru-
tia leitzarra izan zen bi-
garren (5 itzuli eta 4,22
metro).

Txinga Eramate
txapelketan, emaku-
mezkoetan, ez zen txa-
pelik etorri, bainaesku-
aldeko partaidetza na-
barmentzekoa izanzen:
bigarren postuan Xan-
ta Sousa lesakarra gel-
ditu zen (12 plaza 1/4
2,10 metro), hirugarren
Nerea Sorondo berata-
rra (10 plaza 1/4 5,10
metro) eta laugarren
DorletaPeñaberatarra.

XII.SanFerminMo-
tozerra Sarian, Oiere-
gikoEstebanArruti izan
zenpartehartuzuenzo-
naldeko bakarra, eta

haubigarrengeldituzen,
8 punturekin.
Txapelketatik hara-

tago,aunitz izandira Iru-

ñeko Sanferminetan
erakustaldiakeskainidi-
tuztenkirolariak:Arkaitz
Olano, RubenSaralegi,

Iñaki eta Inaxio Perure-
na,MikelSaralegi,Mai-
ka Ariztegi, Izaskun
Ariztegi...

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO HERRI KIROL FEDERAZIOAK ANTOLATUTA

Nafarroako hainbat txapelketa erabaki
dira Iruñeko Sanferminetan

ARGAZKIA: HERRI KIROL FEDERAZIOA
Goiko argazkian Lasto Altxatze Txapelketan parte hartu zuten hiru igantziarrak: Iñaki
Bereau, Xabi Sein eta Karlos Sein. Behekoan, harri-jasotzaileak: Josetxo Urrutia leitzarra,
Unai Bertiz sunbildarra eta Xabier Ariztegi Santxin etxalartarra. Eskuineko argazkian,
berriz, Joseba Petrirena gurdiarekin.

Euskal Herriko II. Mailako Aizkora
Txapelketako kanporaketa Elizondon
Igandehonetan,Eus-

kal Herriko II. Mailako
Aizkora Txapelketako
kanporaketajokatukoda
ElizondokoLaxoPlazan,
19:30ean hasita. 12 aiz-
kolari lehiatukodira: Ma-
nuel Kañamares (Nafa-
rroa), Xabier Mindegia
(Beintza-Labaien),An-
derErasun(Aurtitz),Ar-
kaitzOlano(Leitza),Oi-
han Larretxea (Bera),
Fausto Mugertza (Gi-

puzkoa),AratzMugertza
(Gipuzkoa), Ugaitz Mu-
gertza (Gipuzkoa), Jose
MªTelletxea(Gipuzkoa),
Jose Ugarteburu (Gi-
puzkoa),JabierAranbe-
rri (Gipuzkoa) eta Jesus
Mª Lasa (Gipuzkoa).
Aizkolaribakoitzakhi-

ru kanaerdiko, 60 on-
tzako bat eta 72 ontza-
ko bertze batmoztu be-
harkoditu.Etakanpora-
ketansailkatzendirenle-

hen sei aizkolariak Do-
neztebeko Ferietan jo-
katuko den finalean ari-
ko dira.
Bertzalde, abuztua-

ren29anArazurinjokatu-
ko da Nafarroako III.
Mailako Aizkora Txa-
pelketa, eta han ariko
dira eskualdeko hiru ki-
rolari:JoseAntonioLo-
iarte (Zubieta), Asier
Pellejero (Areso) eta
Raul Kastro (Urroz).
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Erakusketak
ELIZONDO
Xabier Morrás-en
erakusketa

Ekainaren 26tik
abuztuaren 28ra Xa-
bier Morrásen pintura
erakusketa ikusgai
Arizkunenea Kultur
Etxean.

‘Artearen Ibilbidea’
erakusketa

Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra Ar-
tearen Ibilbidea margo
erakusketa zabalduko
du Clara Santamariak
Santiago karrikako
Kattalinenean.

‘Piedras en el paisaje’
erakusketa

Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra To-
mas Sobrinoren Pie-
dras en el paisaje
margo erakusketa za-
balik Arizkunenean.

Juan Carlos Olaetxeak
erakusketa

Uztailaren 16tik
abuztuaren 15era Ju-
an Carlos Olaetxea
margolariaren lanak
ikusgai Jaime Urrutia
20an. 11:00-14:00,
18:00-21:00.

ARIZKUN
Teresa Lafraguaren
margo erakusketa

Uztailaren 8tik 31ra
Teresa Lafraguaren
margo erakusketa
ikusgai Santxotena
Parke-Museoan.

HENDAIA
Trini Mikelarenaren
margo erakusketa

Uztailaren 17tik 31ra
Trini Mikelarena margo
erakusketa Hendaiako
Galeria 64-en. As-
telehenetik larunbate-

ra 11:00-12:30/17:00-
19:00.

SENPERE
Rosa Valverderen
margo erakusketa

Uztailaren 9tik 31ra
Amotz auzoko Larral-
dean, Rosa Valverde-
ren margo erakusketa.

IRURITA
Rafael Ubaniren margo
erakusketa

Uztailaren 6tik
abuztuaren 16ra Ra-
fael Ubani Villareal

margolari nafarraren
erakusketa Iruritako
Olari ostatu-jatetxean.

URDAZUBI
Euskal pinturaren
50 urte erakusketa

2011ko urtarrilaren
2ra arte Urdazubiko
monastegiko klaustro-
an gaur egungo euskal
margolari eta eskultore
garrantzitsuenen 300
artelan ikusgai. As-
teazkenetik ortziralera
14:00-18:30. Larunbat,
igande, besta eta opor
egunetan 11:00-19:00.

Ospakizunak
SARA
Pottokaren Eguna

Uztailaren 24an Po-
ttokaren Eguna plazan.

Ikastaroak
ELIZONDO
Baztango paisaiak
helduendako

Abuztuaren 2tik
30era Baztango pai-
saiak helduendako
ikastaroa Jose Mari
Apezetxea eta Tomas
Sobrino margolarien
eskutik, astelehen, as-
teazken eta ortzirale-
tan. Izen-emateko
epea zabalik
Arizkunenean.

Kontzertuak
ELIZONDO
Jazz, soul eta blues
musika karrikan

Uztailaren 31n Broken
Brothers Brass Band
taldearekin jazz, soul
eta blues musika karri-
kaz karrika, 19:30ean.

ARANTZA
Kontzertu zikloa
Aterpen

Uztailaren 22an Zigor
DZ taldea.
Uztailaren 24ean Se-
lektah Stepi taldea.
Uztailaren 31n Maka-
la taldea.

ZUGARRAMURDI
Messiaen musika-
laukotea

Uztailaren 24an Me-
ssiaen musika-lauko-
tearen emanaldia,
18:00etan.

Bestak
GAZTELU
Santo Domingo bestak

Abuztuaren 3tik 7ra.

ZIGA
Santo Lorentzo bestak

Abuztuaren 7tik 11ra.

SARA | 2009.07.24
Pottokaren Eguna ospatuko
da larunbatean

Euskal Herriko zaldi arrazaren
tokia aldarrikatzeko Pottoka-
ren Eguna ospatzen hasi ziren
1996anSaran.Larunbateanere
hainbat ekitaldi izanen dira.

Ospakizunak

ARANTZA | 2010.07.24
Selektah Stepi taldea Aterpe
ostatuan

Arantzako Aterpek udarako an-
tolatu duen kontzertu zikloaren
barnean, Selektah Stepi taldea
ariko da larunbatean. Hilaren
22an, berriz, Zigor DZ ariko da.

Kontzertuak

IRURITA | 2010.08.16 arte
Rafael Ubaniren margolanak
Iruritako Olarin

Iruñean sortua izan arren, El-
gorriagan leheniketagauregun
Iruritanbizi denmargolarien la-
nak ikustekoaukera izanenda,
ostatu ordutegian.

Erakusketak

uztailak 22 - abuztuak 4

PROPOSAMENA

BERA
San Esteban egunean
Bordondantza

Abuztuaren 3an izanen
dute Beran bestetako
egun handia. Abesba-
tzak kantatuko duen
mezaren ondotik, Gure
Txokoa dantza taldeko
kideek Berako Makil-
dantzak eta Bordon-
dantza dantzatuko du-
te txistularien lagun-
tzaz. Arratsaldean ere
lanera bueltatuko dira,
Aurreskua dantzatze-
ko. Gero, musika ban-
dak kontzertua eskai-
niko du.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Duela 53 urte sortu
zenArantzanetasei

urteArtikutzanbizituon-
dotik, Lesakako Frain
auzoko Iturrikobordan
hazi zen Xalbador Ma-
dariaga akordeoilari
ezaguna.Musika irakas-
lea da Lesakan eta lan-
bideak libreuztendioe-
nean, asteburuak lasai
pasatzea gustatzen
zaio: «Nonbaitera ate-
ra, mendian bueltaren
bateman,betietxe ingu-
ruan…Ilobapilotanari-
tzen da eta partidaren
bat ikustea ere gusta-
tzenzait».Musikaria iza-
ki kontzerturen bat adi-
tzeaeregustatzenzaio.
«Pantxoa eta Peioren
kontzertu bat aditu nu-
en lehengo denboraldi
horretan,beraiekinakor-
deoia jotzen duena ni-
re ikasle izan zelako,
gustura entzun nuen.
Benito Lertxundi ere
gustura adituko nuke
berriz ere, gehien gus-
tatzen zaidan kantaria
daetaaspalditxoezdut
ikusi».Ehizarakoafizioa
ere badu, «uso eta oila-
gorretan».Udanereate-
ra izan da «Kantabria,
Pirinioak, Kanarietara,
Mallorka, Galizia, Por-
tugalera… toki batzuk
ezagutu ditugu».

«Benito Lertxundiren
kontzertu bat
gustora adituko
nuke berriz ere»

Nire aukera

Xalbador MADARIAGA
Lesakako akordeoilaria

BEINTZA-LABAIEN
Herriko bestak

Uztailaren 30etik
abuztuaren 4ra.

BERA
San Esteban bestak

Abuztuaren 2tik 7ra.

LEITZA
San Tiburtzio bestak

Abuztuaren 10etik
15era.

SUNBILLA
San Tiburtzio bestak

Abuztuaren 10etik
14ra.

ARANO
Santiago festak

Uztailaren 23tik 26ra.

ELGORRIAGA
Santiago bestak

Uztailaren 23tik 26ra.

ELIZONDO
Santiago bestak

Uztailaren 23tik 26ra.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte elkartearen
Argazki lehiaketa
Urriaren 30a arte aur-
kez daitezke Beti Gaz-
tek antolatutako argaz-
ki lehiaketarako lanak.

Zinema
ELIZONDO
Udako zinema
Abuztuaren 2an Que
se mueran los feos.
Abuztuaren 9an
Rompedientes.
Emanaldiak 22:00etan
Merkatu Plazan.

ZUGARRAMURDI
Akelarre filmea
Abuztuaren 21ean
Akelarre, 21:00etan.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Raul Oliveirak xakean eta edaten pasatzen ditu
arratsak Oskar adiskidearekin, amodio ezi-

nezkoetatik ihesian, idazle izateko ametsekin zo-
rabiatuta.OreretakoPontika auzobazterrekoanbi-
zi da amarekin, baina aurki lanen bat topatu eze-
an ostikoz botako du etxetik. Amaitzear da urtea,
aro berri bati ekin behar diolako estutasuna bul-
tzaka ari zaio, eta nora gabe horretan patuari izkin
egiteak zaila dirudienean, Gabriela ezagutuko du,
Jose Zarate margolariaren emaztea: argi izpi ba-
tzuen bristada. Behin eta berriro malurretan izan
denak bozkarioa ote du esperoan? Bizimodu ma-
lapartatu honi lepoa ebaki behar dio.
Irribarrea kilikatzen duen istorio petrala da Kontra-
rioa, makurkeriara bezainbat lerratzen dena umo-
re eta parodiara, beti kontrastez josirik, samur-
tasunez bezala mingoski.Galtzaile baten ibili pipe-
rrak kontatzen ditu Lander Garroren lehendabizi-
ko nobelak.

TTIPI-TTAPAk webgunea berritu egin du. Egun-
karidigitalean,egunerokoalbistegarrantzitsue-

nak ageri dira eta berri horien zabalpena ere irakur
daiteke gainean klikatuz gero. Baina ez da webgu-
nean eskaintzen duen aukera bakarra. Eskuineko
zutabean, Urtebetetzeak, Merkatu Ttikia eta egu-
nez eguneko Agenda modu errazean ikusten ahal
dira, eta norberak argazkiak edo proposamenak
bidaltzeko modua ere aski erraza da. TTIPI-TTAPA
aldizkariko aleak ere kontsulta daitezke, PDF for-
matuan. Halere, berrikuntzarik nabarmenena iritzi
bloga da. Honela, aldizkariko Nire Txanda, Ezpa-
la, Kolaborazioak, IrakurleakMintzo edo 11Galde-
ra labur sailetan agertutako iritziak kontsultatzen
ahal dira, atalka edo egilearen arabera. ttipi-txar-
tela, Eguraldia edo Errepideen inguruko informa-
zioa ere eskaintzen du.

Beraien lan berriaren izenburua izateaz gain, tal-
dearen ibilbideanazkenengohilabetetangerta-

tutakoaren isla ere izan daitekeela erratera ausar-
tuko ginateke. 2008. urtean Herriaren Oihua (GOR
2008)diskoarekinEuskalHerrikobazterguztiakas-
tindu eta 130 kontzertu eskaini ondotik, zuzeneko-
ak uztearekin batera, taldeak bere egituran alda-
keteieutsibeharreanaurkitzendubereburua.Egoe-
ra honen aitzinean, horixe da taldeak erabaki eta
lortu duena: Borrokatu eta irabazi. Hementxe du-
zueemaitza.Hamekaabestikosatutakodiskoado-
retsua. Aitzineko lanetan bezala, amorrua eta itxa-
ropena islatzen dute abestiek, oinarri gogor eta
azkarrek doinu kantagarriak sostengatzen dituzte-
larik. Hasieratik markatutako norabidea segitzen
du taldeak,aldaketanabarmenekin.Zalantzarikga-
be, disko hau aurrerapauso garrantzitsua da tal-
dearen soinua eta izaeraren sendotze bidean.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Susa, 2010

Kontrarioa

Liburua

LANDER GARRO

Promomusika, 2010

Borrokatu eta irabazi

Musika

HESIAN

Ttipi-ttaparen
webgunea berritua

Internet

WWW.TTIPI.NET
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jende heldua edo ezin-
dua zainduko luke zain-
keta pertsonalean, etxe-
ko lanetan, laguntza bi-
zitza sozialean eta ospi-
talean eta etxean gauak
ere bai. Esperientzia pro-
fesionala kontrastatua.
�609 477277.

Neska euskaldunak ex-
tra bezala bestetan lan egi-
nen luke. Sukaldean eta
zerbitzatzen esperientzia
duna. �638 191468.

LANA
eskariak

Promotorea behar da,
autoarekin eta frantsesa
dakiena (erdi maila). Mu-
gan lan egiteko, abuztu-
ra arte. Kon tratua, sol-
data eta ki lo metrojea. Bi-
dali curriculuma: em-
pleo@congrebas.com.

Aisialdirako monitorea
eta jatetxe bateko frega-
deran lan egiteko bi la-
gun behar dira. �654
385363.

MOTORRAK
salgai

Fiat grande punto 1.9
diesela salgai. 130 zaldi,
17ko llantak. MP3a, es-
ku librekoa, klima bizo-
na, 63.000 km. Errebisio
guztiak Fiat-en eginak.
Ongi zaindua. �628
287016. 

(Txispasen parean). 2 lo-
gela, 2 bainugela, sukal-
dea eta egongela. Mo-
bleztatua. Trastelekua eta
garaje plaza. Aukera pa-
regabea. �948 580656
(arratsaldez).
LESAKA. Etxebizitza sal-
gai. Prezio onean. �609
477277.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRURITA. Etxea errentan
emateko, 3 logela eta ga-
rajearekin. �659 764375.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

Baserri bat errentan har-
tu nahi da, lur eremu tti-
ki batekin, baratze gisa
erabiltzeko eta animaliak
eduk i t zeko .  � 647
023232.
MALERREKA EDO
INGU RUAN. Familia ba-
tek baserria edo etxea

60.000 m2ko belagia do-
hainik eskaintzen da ar-
diak bazkatzeko eta on-
doan baserri bat dago
ardiak gordetzeko. Hor-
tik hurbil, 6.000 m2ko
ber tze lur eremu bat ere
dohainik eskaintzen da
ardiak bazkatzeko, bor-
da  ba t e k i n .  � 686
983377.

LURRAK/ORUBEAK
erosi

ARANTZA. Guttienez
5.000 m2dituen lurra ero-
si nahi da. �653 122074.

LANA
eskaintzak

Esperientziadun pertso-
nak pladur, margo edo-
ta igeltsero bezala mur-
gildutako lanak egiten di-
tu. Prezio ekonomikoan.
Oso txukuna bere lane-
an. �608 998990 (Mikel).

Geriatriako auxiliarrak

errentan hartuko luke.
�617 543034.
BORTZIRIAK- HEN -
DAIA .  Neska batek pisu
ttiki bat edo estudio bat
errentan hartuko luke.
�616 203516.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

Hiru ikasle leitzar Iruñe-
an bizitzeko pisukide bi-
la gabiltza. Pisua Irunla-
rrea auzoan dago eta oso
lasaia da. Etxea handia,
erosoa eta argitsua da.
Bi komun eta gela pro-
pioa bakoitzak. Hilean
200 euro. �680 879654.
IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua osatzeko
lagun bat behar da. Uni-
bertsitate pribatutik hur-
bil dago. �650 288515.

LURRAK/ORUBEAK
denetarik

ALMANDOZ ALDEAN.

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Eguzkie-
der kalean –tailer ingu-
rua–, 2. eskuko kale fak -
zio dun pisua salgai. 3 lo-
gela, bainugela, egonge-
l a  e t a  t r as te l ekua .
27 .000 .000  peze ta
(163.000 euro). Garajea
aukeran. �650 264156.

BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai. 3 gela, bainugela, su-
kaldea, egongela eta tras-
telekua. Berritua. Gas na-
turala eta berogailua.
�657 715243.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
IRUN. Colon aparkaleku -
tik hurbil etxebizitza sal-
gai. Bikote gazteen tzat
egokia. 180.000 euro (ga-
rai bateko 30 milioi pe-
zeta). �637 559152.
DONEZTEBE. Rosa Se-
minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua da-
go. 3 logela eta 2 komun.
Dena mobleztatatua.
�679 109423.
ERRATZU. Etxebizitza
salgai edo errentan ema-
teko. �944 572184/ 652
779210.
ELIZONDO. Apartamen-
tua salgia ‘Etxe berdean’

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

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

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, 
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 lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 40,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,271 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,440€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,80 (=)
1.koa 3,49 (=)
2.koa 2,96 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,87 (=)
1.koa 3,60 (=)
2.koa 3,13 (=)

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

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,30/7,00
8-10 kilokoak: 5,20/5,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(ekainaren 25etik uztailaren 2ra bitarteko prezioak)
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Bulegoko mahai eta aul-
kiaksalgai. �948 627644.

Belar idorren boloaksal-
gai. �660 393436.

Lada Niva salgai. �678
957094.

Rieju RR sport 50mo-
torra prezio onean sal-
gai. �699 534512.

Opel vectra TD salgai.
Egoera eta prezio one-
an. �637 466113.

Seat Marbella salgai.
74.000 kilometro. 500 eu-
ro. �680 983577.

Opel Meriva salgai. Bortz
urtekoa eta gasolina.
Egoera ezin hobean. Ga-
rajean egondakoa da eta
errebisio guztiak tailer ofi-
zialean eginak dituena.
�676 919418.

Renault Master etxebizi -
tza furgoneta salgai

(2007). Bidaiatzeko 6 pla-
za (homologatua). 2 ohe
(4 lagunek lo egiteko). Ur
edangarri eta ziki ne rako
andelak. Arroparako ar-
mairu bikoitza. Jateko ma-
hai plegatua.12 V argizta-
pena sutako sukaldea, fre-
gadera eta armairuak. 90
litroko hozkailua. Kopilo-
toaren eserleku birakaria.
12  V eta 145 A ba teria au-
xiliarra. Kotxea ren alterna -
dorearekin eta kanpoko
to marekin. Ga sa ren insta -
lazioa: sukalderako eta ur
berorako. Zentralita elek-
tronikoa.Ur berogailua. Be-
rogailua. Kortina isotermi-
koak. 2 klaraboia. Komu-
na: WC, dutxa, kortinak,
ispilua eta armairuak.
43.000 km. 35.000 euro.
�655725252/edurne.arrie
 ta@ euskalnet.net. 

ANIMALIAK
oparitu

BERA. Zakurkumeak opa-
ritzeko. Atta alemaniar ar -
tzain-zakur nahasketa eta
ama Border-collie arraza-
koa. �696 721575.

Hilabete bateko hiru ka -
ta kume oparitzeko.
� 618 188300.

BERA. Zakurkumea opa-
ritzeko. �679 622348.

ANIMALIAK
salerosketak

Erbi eta basurdeetarako
zakurkumea salgai.
Arraza garbikoa, xuria eta
paperekin. Atta eta ama
ere ikusteko aukera.
�619 285919.

Golden Retriever arra-
zako zakurkume txuriak
salgai. Abuztu bukaeran
bil tzeko. �663 708615.

DENETARIK
salerosketak

Behien txuleta zintak eta

solomilloak salgai. Oso
haragi ona eta prezio one-
an. �659 751411.

1,90 metroko luzera du-
ten arkazi piketeak sal-
gai. �948 634120.

Neska gazteak baratzean
aritzeko gogoarekin erre-
minta bila. Sobran badi-
tuzu eta birzi klatzeko in-
tentzioarekin bazabiltza,
deitu. �652 708901 edo
667 218632.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Zubietako IKER LOIARTE
OTXANDORENAk 6 urte bete ditu
uztailaren 21ean. Aunitz urtez
eta muxu handi bat familiaren
partetik, bereziki Naroa, Garazi,
Uxue eta Ekaitzen partetik.

Urroz eta Oizko UXUE

MATXIÑENA eta AMAIA

MIKELARENA . Aurten bigarren
postua lortu duzue. Lasai,
hurrengo urtean txapela gurea
izanen da! Segi ilusio horrekin.
Besarkada haundi bat zuen
familiaren partetik.

UNAI ARANGUREN MUTUBERRIAk
urtea beteko du abuztuaren
1ean. Zorionak gure mordoxko
osaba-izeba eta batez ere
amatxi Maria Jesusen partetik.
Muxo haundi bat.

PERUk uztaila-
ren 31n 2 urte
beteko ditu.
Zorionak moño-
ño! Ondo pasa
urtebetetze egu-
nean eta muxu
handi bat fami-
liaren partetik.

ANEk abuztuaren
26an 5 urte be -
teko ditu. Zorio -
nak gure printze-
sari! Ondo pasa
urtebetetze egu-
nean eta muxu
handi bat familia-
ren partetik.

AITZOL SAN

SEBASTIAN

ARRAIZAk urtea
beteko du
uztailaren
27an. Zorionak
eta aunitz urtez
familia guztia-
ren partetik.

MIKEL ARREGI
ETXARTE donez-
tebarrak 2 urte
bete ditu uztaila-
ren 20an. Zo rio -
nak eta muxu
bat berexiki
Nerearen parte-
tik. Popotto!!!

NEREA ARREGI
ETXARTE donez-
tebarrak 5 urte
be teko ditu abuz-
tuaren 19an. Zo -
rio nak eta muxu
bat berexiki Mi -
kelen partetik.
On   gi pasa eguna

Askozabaleko AUZA IPARRAGIRRE
ITURZAETAk urteak beteko ditu
uztailaren 31n. Aunitz urtez eta
muxu potolo-potoloa etxekoen
partetik.

Aurtizko HIRUKOTE honek uztaila-
ren 25ean, 28an eta abuztuaren
6an urteak beteko dituzte.
Zorionak eta muxu handi bana
familia osoaren partetik, eta
berexiki Josu eta Olaiaren 
partetik.

PAKO DE LUZIAk urteak beteko
ditu uztailaren 25ean. Zorionak
eta aunitz urtez! Abisatu noiz
eta non duzun hurrengo kon -
tzertua. Kuadrilla.

Elizondoko 
OIER JUANIKOTENA
CA LLEJAk 3 urte
be teko ditu abuz -
tua ren 8an. Zo -
rio  nak pottoko!
Osa ba-izebak,
amatxi, Laura,
Julen eta Iker.

Aunitz urtez
potxola! Hagitz
ongi pasa eta
ea tragoxka
batera gonbi-
datzen gaitu-
zun. Muxu
haundi bat.
Kaxkarrak.

IKER LOIARTE
OTXANDORENA

zubietarrak urte-
ak bete ditu uz -
tailaren 21ean.
Zorionak eta
muxu bat Esther
eta bere familia-
ren partetik.

NAROAk 6 urte
beteko ditu
uztailaren
25ean.
Zorionak eta
muxu pila
Lesakako fami-
liaren partetik.

URKO OLAIZOLA

MENDEGIA lesa-
karrak 2 urte
bete ditu uztai-
laren 18an.
Aunitz urtez
familia osoaren
partetik. Aupa
ezpatadantzari!

Uztailaren 22an IRUNE URROZ

GONZALEZek 5 urte beteko ditu,
eta bere ahizpa MAIALENek bere
eguna du. Zorionak eta muxuak
Mikel, Amaia, guraso, amatxi,
osaba-izeba eta familia guztiaren
partetik.

EIDER TABERNA MUTUBERRIA

aranztarrak uztailaren 30ean 
7 urte beteko ditu. Zorionak 
eta muxu haundi bat familiaren 
partetik.

Berako NAROA OTAMENDI ABRILek 5
urte beteko ditu uztailaren 26an.
Zorionak printzesa eta muxu
haundi bat guztion partetik, berezi-
ki attatto, amatto eta Aneren alde-
tik. 5 urte betetzeak ongi ospatzea
merezi du, horregatik prestatu
merendola goxoa eta ongi pasa
Mari Tomasa.

Aunitz urtez ATATXI eta BILOBAK

uztailaren 1, 8 eta 21ean urteak
bete dituztelako. Baserrikoen 
partetik.

AIERT, ALAZNE eta NAROA IRIGOIEN
ETXARTEk uztailaren 1ean eta
21ean 7 eta 4 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta muxu bana fami-
lia osoaren partetik, berexiki atta
eta amaren partetik.

EKAITZ, HAIZEA eta NAROA MITXELENA LEKUONAk
uztailaren 10ean 2 urte bete dituzte. Zorionak 
aitatxo, amatxo, Legasako atatxi eta amatxi 
eta lehengusuen partetik.

KATIXA

OIARTZABAL .
Zorionak eta
muxu haundi
bat zure zortzi-
garren urtebe-
tetzean, sorgi -
txo!! Familiaren
partetik.

Bartzelonako
LUIS ARRETXEA

ALONSOk uztaila-
ren 17an urtea
bete du.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

Arantzako IRAIDE BURLADA eta
TANIA INDAKOETXEAk urteak beteko
dituzte abuztuaren 19an eta 6an.
Zorionak biei familia guztiaren
partetik eta bereziki Eneritzen
partetik. Muxu haundi bat eta
ongi pasa!

Berako GABRIEL AGIRRE

ZELAIETAk urteak beteko ditu
abuztuaren 6an eta XANTI

AGIRRE GONZALEZek 3 urte 
beteko ditu uztailaren 30ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
aita-semeei familiaren partetik.

UNAX TAPIA
REKARTEk urtea
beteko du
abuztuaren
6an. Zorionak
eta aunitz urtez
Berako familia-
ren partetik.
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