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Ainhoa Ansa Euskal
Herriko ahotsak biltzen

ahotsak.com ekimena-
ren barne, Euskal
Herriko lekukotasunak
biltzen ari da Ainhoa
Ansa aranoarra.

BAZTANDARREN
BILTZARRA � 6

Eguzkipean besta
arrakastatsua

Milaka lagun bildu
ziren uztailaren 18ko
Baztandarren Biltza-
rrean. Guzira 21 orga
aurkeztu ziren eta
Oronoz-Mugairikoa
atera zen irabazle.
Bigarren, berdinduta,
Zigakoak eta Elizondo-
ko Aise koadrillakoak
gelditu ziren, eta hiru-
garren, Elbetekoak.

ZOZKETA � 36

Pepito YANCI
Lesakako akordeoilari

haundia abuztuaren 7an
omenduko dute Irunen2010eko abuztuaren 5a | XXX. urtea | 524. zenbakia www.ttipi.net

Herriko bestak
eskualdeko 14 herritan

ARANTZA
Arantza Rock 2010
abuztuaren 21ean

AIZKORA
Nafarroako III. mailako
finala abuztuaren 29an

BAZTAN
Artearen Ibilbidearen
baitan erakusketak

SARA
Kontrabandisten
lasterketa hilaren 22an

Ugaritzen ari da
turismo aktiboaren
eskaintza
Turismo aktiboa gogoko duten
horientzat hainbat enpresa
sortu dira azken aldian eskual-
dean. Mendi ibilaldi gidatuak,
ur-aktibitateak, zaldi ibilaldiak,
paintball, mendi bizikleta,
espeleologia, segway....
Eskaintza zabala da.

ERREPORTAJEA � 4-5



2 | PUBLIZITATEA
ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05



ELKARRIZKETA | 3
ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

G. PIKABEA | ARANO
Nola ailegatu zinen
proiektuhonetanparte
hartzera?
Iaz,ahotsak.com-enlana-
rengarrantziaikusita, lan-
gile berri batzuk kontra-
tatzekoaukerasortuzen.
Horretan lan egin zute-
nen saria izan zen diru-
laguntza iturri hori eta,
horren ondorioz, langile
berri bila zebiltzala aipa-
tuzidanlagunbatek.Cu-
rriculuma bidali eta uda-
tik bueltan hasi nintzen.
Zein da zure lana?
Lan asko dago, baina el-
karrizketak egiteko har-
tu ninduten ni. Hizkera
etaahozkoondareajaso-
tzearenbeharra lehenta-
sunhartuta,horretanga-
biltza kuadrilla bat. Ba-
koitza eremu batean da-
bil etanik Irun,Astigarra-
ga, Hernani, Urnieta eta
Andoain ditut batik bat.
Lasartenerebanabil.Hor-
tik aurrera, herrikoak eta
etxekoak ere ez nituzke
ahaztu nahi, beraz, lan
askodagoegiteko!Nafa-
rroan ere egin nahi ditut
elkarrizketa batzuk.
Lan haundia al da?
Bai,batezerekamaraau-
rrean hitz egiteko hiztu-
naktopatzeakematendi-
tu lanak. Baina kontu-
saioaren amaieran, jen-
dea oso pozik gelditzen
da hitz egindakoarekin
eta horrek asko asetzen
gaitu denok. Eurek ere
pozikikusteakaskolasai-
tzen nau ni behintzat.
Goizuetanlehendikere

baduzuelkarrizketaren
bateginaetawww.aho-
tsak.comweborrianda-
goena...
Lehendikhainbatproiek-
tutan egindako grabazio
batzukbadaudeGoizue-
tan. Patziku Perurenak,
esaterako, elkarrizketa
batzuk utzi dizkio aho-
tsak.com-i. Eta nire ka-
suan, etxekoak ahaztu
ezineta,nireamonariere
egindiotdagoenekoelka-
rrizketa. Kontu asko di-
tu,etakantaaskoerebai.
Bere hizketa goxoak txi-
kitatikgauzaaskoeraku-
tsidizkigu,eta jasota iza-

teak merezi duela uste
dut. Hark kantatutako
bertsoak ondorengook
ere ikas ditzagun eta be-
rehizkerarenxamurtasu-
na barnera dezagun.
Elkarriketakegiterako-
an, gogoangelditu zai-
zun zerbait?
Etxekoak direnei jasota-
koakaparteutzita,gogo-
andutLasarteko94urte-
ko emakume batek be-
re gerra garaiko ibilerak
nolakontatuzizkidan.Pe-
likula batean bezala iku-
si nituen hark kontatuta-
koaketakontuhoriekizu-
garriak dira guretzat.

Aranonetainguruanere
eginen al zenuke gau-
za bera?
Dudarik gabe. Egin ditut
batzuk eta ahal izango
banu gehiago ere egin-
go nituzke. Ez dut auke-
ra bakar bat ere galdu
nahi, herriarentzat polita
dela pentsatzen dut-eta.
Goizuetarako ere, gauza
bera pentsatzen dut. Ni-
re bigarren herria da eta
harentzatereonadelasi-
netsita nago.
Zerbeharkozenukeho-
rretarako?
Materiala badut, eta be-
raz, hiztun egokiak bila-
tuzgero,errazegindeza-
ket edozein herritan gu-
txieneko bat. Baina be-
har bezalako bilketa bat
egiteko,baliabideekono-
mikoak ere beharrezko-
akdira...Halaere,Eusko-
kulturereNafarroakoUni-
bertsitatearekinbateraari
da Nafarroako herrietan
lanberdinaegiten. Haien
lana ere ezin dugu ahaz-
tu, Nafarroako herri as-
kotanhizkerakjasotabai-
taude haien lanari esker.
Zererakutsidizulanho-
nek?
Gure aiton-amonek eta
gurasoekdutenjakindu-
ria urteekin ikasten den
zerbait dela. Bizitzaren
unibertsitatean ikasi
dutela esaten dute eta
ez dute arrazoirik falta.
Bizi izandutenarekineta
orain ikusten dutenare-
kin ateratzen dituzten
ondorioekzerpentsatua
ematen dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ainhoa Ansa aranoarra joan den urtean hasi zen ahotsak.com ekimenean lanean.

Euskal Herriko ahotsak eta lekukotasunak
biltzeko helburuarekin sortu zen ahotsak.com
ekimena. Eta egitasmo horretan dabil Ainhoa
Ansa aranoarra. Gipuzkoako zenbait herritan

elkarrizketak egiteko ardura du, eta ehundik
gora egitekoa da urtebetean. Baina, etxekoez
ahaztu gabe, ingurukoei ere elkarrizketak egi-
tea gustatuko litzaiokeela adierazi digu. Hiztu-

nak aurkitu eta kamara aurrean kontu saio
bat grabatuz egiten dute lanaren lehen zatia.
Ondotik, bulegoko lana etorriko da: kodifikatu,
transkribatu, editatu... Lan mardula, beraz.

Ainhoa ANSA | ahotsak.com-en lanean ari den aranoarra

«Aiton-amonek eta gurasoek duten
jakinduria urteekin ikasten da»

ARANON ETA INGURUAN
«Ez dut aukera bakar
bat ere galdu nahi,
herriarentzat –Arano–
polita dela
pentsatzen dut-eta.
Goizuetarako ere,
gauza bera pentsa-
tzen dut. Nire biga-
rren herria da eta
harentzat ere ona
dela sinetsita nago»
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Aitor AROTZENA
Gauregunugariakdi-

ra gure inguruan turismo
aktiboaeskaintzenduten
enpresak. Hondartzan
egonean egon nahi ez
dutenek,mendiibilaldigi-
datuak, ur-aktibitateak,
zaldi ibilaldiak, paintball,
mendibizikleta,espeleo-
logiaedoazkenaldianfu-
ri-furiandagoensegway-
eanibiltzekoaukeradau-
kate, gure ingurutik mu-
gitu gabe. Baina eskain-
tza hori ez da hain aspal-
dikoa.

Arlohonetanaitzinda-
ri izan zenBKZBidasoa
Kultur Zerbitzuetako
Mattari Altzuartek aipatu
digunez, 1993an hasi zi-
renean,«baterelanduga-
beko sektorea zen». Ba-
tez ere ikastetxeekin lan
egiten dute ikasturtean
zehar, Altzuartek aipatu
digunez:«Gurezerbitzua-
ren %80 inguru eskolei
zuzendutakoa da, uda-
lekuak… %20a izanen
zenturismoaktiboarida-
gokiona, landetxetara
etortzen den jendea, ba-
tez ere familiei enfoka-
tua…Gukeskaintzendu-

gun kainoi jautsiera edo
Bidarraiko piraguak, ha-
sierako mailakoak dira,
lehen aldiz egiten dute-
nentzat».

ArizkungoOrdokizal-
ditegian ere 18 urte da-
ramazkite zaldi ibilaldiak
eskaintzen.«Hona etor-
tzen den turista mendiak
ikustera eta lasai ibiltze-
raetortzenda,guibiltzen
gara lekuetan ez da jen-
derikibiltzen,lehengoka-
rrobidetan ibiltzen gara
eta ahal bezain guti ibil-
tzen ditugu pistak. Natu-
rarekin lotua dagoen ak-
tibitatea da», dio Francis
Iriartek.

ArantzakoAterpeeta
Beintza-Labaiengo Or-
bela aterpeen arrimoan,
mendi ibilaldi gidatuak,
espeleologia eta bertze
hainbat aukera eskain-
tzendituzte,urteanzehar
ikasleendako batez ere
eta udan eta asteburue-
tan turistei begira. Orbe-
lako Mikel Albisuk aipa-
tudigunez,«aurten2.000
lagun inguruk parte har-
tuko du gure aktibitate-
etan. Bezero tipologiari
dagokionez, %65 esko-

la eta aisiarako taldeak
dira, %30 familiak eta
kuadrilak asteburuetan
eta %5 talde txikitan».

ESKAINTZA BIDERKATU
Baina azken bi urtee-

tan,eskaintzahoribider-
katu egin da. Basoan
Zerbitzu turistiko en-
presak ibilaldi gidatuak
eskaintzen ditu 2008ko
udatikhonat.MaialenEs-
caladakadierazidigunez,
«Bertiz da lokomotora
edo ardatz nagusia, bai-
na bertze gauza batzuk
eskaininahiditugu». Ho-
rregatik, Bertizko baso-
an ibilaldi gidatuak es-
kaintzen ditu, «biodiber-
tsitateaezagutu,gizakia-
rekin duen interakzioa,
basoarenerabilera, ikaz-
kinak, mitoak eta kon-
dairak… Bertizera etor-
tzen den jende gehiena
ez da basora sartzera
ausartzen,etahoribidex-
kak ederki seinalatuta
daudela!», dio. Baztan-
Bidasoanbertzelako ibi-
laldiakereeskaintzendi-
tuzteetaaterpeanegite-
ko jarduerak landu nahi
lituzke.

AISIALDIA � OPORRALDIAK GELDI EGOTEKO EZ DIRENEAN

Gero eta ugariagoak
dira eskualdean turismo
aktiboa eskaintzen
duten enpresak
Uda izaten da lan gehien egiten duten garaia,
baina urte osoan jarduerak izaten dituzte aukeran

Mendia edo hondartza. Honela
laburbiltzen zen orain urte batzuk
arte oporraldietarako eskaintza.
Gaurko egunean aunitz zabaldu da
aukera hori eta badira oporrak kirol

eginez edo naturarekin lotura duten
jardueretan parte hartuz pasatu nahi
dituztenak. Turismo aktiboa gogoko
duten horientzat hainbat enpresa
sortu dira azken aldian eskualdean.

Turismo aktiboaren arloan bi negozio berri sortu dira aur-
ten. Berako Auzoa Extremeko etxeko ezaugarria Citroën
2CVan egiten diren ateraldiak dira, baina bertze hainbat
jarduera eskaintzen ditu. Joxerra Mitxelenak aipatu di-
gunez,«Auzoahostaleraetortzendenjendeakbetigalde-
tzen zuen zer egin zezakeen. Zerbait egin behar genue-
la gogoratu zitzaigun eta mugitzen hasi ginen. Duela biz-
pahiru urte hasi nintzen segway-en ibiltzen, probatu eta
aunitz gustatu zitzaidan. Honat ekarri eta Ibardinen bar-
na eta bertze lekuetan ibiltzen hasi nintzen; mendia ikus-
ten ahal duzu nekatu gabe… Batek bizikleta zuela, ber-
tze batek paintball, bakoitza bere aldetik ibiltzen zen jen-
dea elkartu eta nolabait Auzoan bildu dugu eskaintza
hori, hori da gure operazio-zentroa eta hortik koordina-
tzen da, baina denen ekimena da». Doneztebeko Amez-
tia jatetxearen arrimoan Bertiz BTT mendi bizikleta zen-
trua osatu dute. «500 kilometro baino gehiago duten 12
ibilbide egin ditugu –dio Jorge Iribarrenek–, maila ezber-
dinekoak,GPSanetakartografianbilduak. Ibilbidebakoi-
tzak bere eskuorria du, luzera, desnibela, banaz bertze-
ko denbora, zailtasuna, bidegurutzeen argazkiak biltzen
dituena. Hiru lagun aritu dira lanean bortz hilabetez ho-
rretan».Lokaleandutxak,tailerrak,garbiketagunea,etxe-
ra itzultzeko furgoneta… eskainiko dituzte. «Aspaldian
genuen buruan ideia, eta Bide Berdearen eta Eurovelo-
ren kontua atera zenean, azken bultzada eman genion,
kasik 130 metro koadroko bajera hartu eta sartu ginen
kontu honetan», dio Iribarrenek.

2CV eta mendi bizikleta
� AUZOA EXTREME BERAN - BERTIZ BTT DONEZTEBEN

Mendi eta zaldi ibilaldi gidatuak, espeleologia, segway edo disc-golf… tur
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•Noizhasia:2008kouda
• Herria: Oieregi
• Webgunea:
www.basoan.com

•Telefonoa:699771374
• Arduraduna:

Maialen Escalada
• Zerbitzuak: Senderis-
moa, ibilaldi gidatuak
Bertizen «basoa eta
inguruabertzebegirada
batekin ikusteko» eta
Baztan-Bidasoan(Ago-
teen Ibilaldia Bozaten,
Gorramendiko Megali-
toak…).Neurrirapresta-
tutako ibilaldiak.
•Denboraldia:Urteosoa.

Ingurua ongi
ezagutzeko
ibilaldiak

� BASOAN

• Noiz hasia: 2010eko
ekainaren 15ean
• Herria: Bera
• Webgunea:
www.auzoaextreme.com
•Telefonoa:948631584
- 605864355
• Arduraduna:

Joxerra Mitxelena
•Zerbitzuak:Segwaya-
rekin ibilaldiak, buggy-
ak, bizikleten alokairua,
ur-motoakDonibaneLo-
hizunen, paintball, zaldi
ibilaldiak, trekking, pa-
rapente,kayak,2CVibil-
bideak…
•Denboraldia:Urteosoa.

Beran lehen
aldiz aukera
berezia

� AUZOA EXTREME

• Noiz hasia: 2010eko
uztail hasieran
• Herria: Doneztebe
• Webgunea:
www.bertizbtt.com
www.ameztia.com

•Telefonoa:948450028
• Arduraduna:

Jorge Iribarren
• Zerbitzuak: 12 mendi
bizikleta ibilaldi eskual-
dean,markatuakGPSa-
rekin eta kartografiare-
kin. Dutxak, aldagelak,
tailerra, garbiketa-gu-
nea,furgonetazerbitzua
etxera itzultzeko.
•Denboraldia:Urteosoa.

Mendi
bizikletaz
gozatzeko

� BERTIZ BTT

•Noizhasia:2009kouda
(enpresa 2008ko aben-
duan sortua)
• Herria: Doneztebe
• Webgunea:
www.leurtza.com

•Telefonoa:620379642
• Arduraduna:

Mitxel Ibarrola
• Zerbitzuak: Mendi bi-
zikleten alokairua ordu-
ka edo egun osoz, seg-
wayx2,altxorbiling,disc-
golf, paintball laser, fes-
tetako puzgarriak, bisi-
ta gidatuak, piraguak,
senderismoa…
•Denboraldia:Urteosoa.

Eskaintza
berriak eta
bereziak

� LEURTZA ABENTURA

• Noiz hasia: 1993
• Herria: Narbarte
• Webgunea:
navarraaventura.com

•Telefonoa:948592322
- 609 461741
• Arduraduna:

Mattari Altzuarte
•Zerbitzuak:Rafting, ur
lera, piragua, kanoraft,
zintzurjaitsiera,sokazir-
kuituak, paintball, men-
di bizikleta… Bertiz
Abentura Park, autobu-
sa, Bidarraiko ur basea,
aterpea, neguan ski al-
pinoa…
•Denboraldia:Urteosoa.

Turismo
aktiboan
aitzindaria

� BKZ

• Noiz hasia: 1992
• Herria: Arizkun
• Webgunea:
www.ordoki.com

•Telefonoa:948453026
- 616160115
• Arduraduna:

Francis iriarte
• Zerbitzuak: Zaldi ibi-
laldiak, hasi ordubete-
kotik eta aste osora ar-
tekoak.12lagunetikgoi-
tiko taldeentzat eskain-
tza bereziak. Landetxe
eta aterpeekin duten
harremana medio, lota-
rako aukera ere eskain-
tzen du.
•Denboraldia:Urteosoa.

Neurriko
ibilaldiak
zaldi gainean

� ORDOKI ZALDITEGIA

• Noiz hasia: 1994
• Herria: Arantza
• Webgunea:
www.arantza.net
•Telefonoa:948634179
- 647 759140
• Arduraduna:

Xabi Zugarramurdi
• Zerbitzuak: 114 litera
eta bikoteentzako 4 lo-
gela eskaintzen dituen
aterpea, espeleologia
Arruzpiko kobazuloan,
mendi itzuliak, zuhaitz
parkea, udalekuak eus-
karaz,ibilaldigidatuak…
•Denboraldia:Urteosoa.
Irailean eta Eguberrie-
tan itxita.

Aterpea
eta aunitz
gehiago

� ATERPE

• Noiz hasia: 1996
• Herria: Beintza-Labai-
en
• Webgunea:
consorciobertiz.org
(mendi ibilaldiak)

•Telefonoa:948450014
• Arduraduna:

Mikel Albisu
• Zerbitzuak: 44 lagu-
nendakoaterpeaetaibi-
laldigidatuaktalde,ikas-
tetxe eta familientzat.
Espeleologia Lezealde-
ko kobazuloan, udale-
kuak euskaraz
•Denboraldia:Urteosoa,
urtarrila eta otsaila izan
ezik.

Aterpea,
ibilaldiak,
espeleologia

� ORBELALeurtza Abenturak
familian egiteko jardue-
ra bereziak eskaintzen
ditu joan den urteaz ge-
roztik. Mitxel Ibarrolaren
erranetan, «Leurtza
Abenturako baliabideak
erabiltzendituztengehie-
nak familiak dira eta na-
turaz gozatzeko denon-
dako ekintzak bilatzen
dituzte.Udagaraiankan-
poko jendea ibiltzen da.
Udaberrian eta udazke-
nean berriz hemengoak,
Euskal Herriko jendea
despedidetan… Propo-
satzen ditugun ekintza
berriakere,gusturadas-
tatzen dituzte».

Doneztebeko Amez-
tia jatetxearen arrimoan
sortuberridaBertizBTT
mendi bizikleta zentroa
eta Berako Auzoa osta-
tuaren inguruan, Berako
turismo aktibo eskaintza
bateratu egin da Auzoa
Extremen. Turismo akti-
boa egiteko aukera uga-
ritzera datozen azkene-
ko bi enpresak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

… turismo aktiborako aukera zabala.
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2010eko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .55€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .123€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Mikel GOÑI
Baztandarren Biltzarrean

Aurkeztutako 21 karro-
zen artean Oronoz-Mu-
gairikoak irabazi zuen
Baztandarren Biltzarre-
ko lehen saria. Tartean,
Mikel Goñi pilotaria
obispo lanean ere ikusi
genuen umoretsu.

Josu UNSION
167 kilometro lasterka

Beasainen hasi eta
bukatu zen Ehun Miliak
mendi Ultramaratoia.
167kilometrokoproban
263 korrikalari abiatu
zireneta121helduziren
helmugara. Manttale-
koa 16. izan zen. Bikain!

Pepito YANCI
Omenaldia Irunen

Irungo Euskal Jiraren
barrenean omenaldia
eskainikodioteLesaka-
ko akordeoilari handia-
ri abuztuaren 7an. Kon-
positorehandia izanzen
Yanci eta Los Xey talde
ezaguneko kidea.

Galletarik xixtrinena ere bere paperean, plas-
tikoan eta kartoian bildua dagoenean zail
daehunkakilohondakinezsortzea.Edozein

karrika, erreka edo mendi bazterretan botatzen zen
berriki arte, baina bakoitza bere ontzira biltzen ikasi
genuen, nahiz eta oraindik aunitz dugun ikasteko.
Organikoarekin konposta egiten dela ere (ber)ikasi
dugu. Eta ikasten segitzeko prest gaude.

Zaba(o)rkeria

Ezpala
Aitor AROTZENA

Atzera begira � 1992.07.30 / TTIPI-TTAPA 91. zbk

Amerikanoen base militarra Elizondoko Gorramendin
Yankiek Gorramendi okupatu zutenekoa izenburuarekin erreportajea argitaratu
zuen duela hamabi urte TTIPI-TTAPAk. Zaila da sinesten AEBek Baztanen ba-
se militar bat eraiki zutela Gerra Hotzeko denboretan, baina Inazio Zalduak
utzitako argazkiek ez zuten zalantzarik utzi. Gainera, baztandarrek aski ongi
gogoratzen dituzte yankien auto ederrak, beraien janzkera dotorea eta txikle-
ak, izugarrizko kolpea izan baitziren herriko bizitza lasaiarentzat. 1974an alde-
gin zuten etorri bezala, isil-isilik. Zalduak gogoratzen zuenez, «egun batetik
bertzera dena eztandarazi eta ez zuten harri bat bertzearen gainean utzi. Gaur
egun inork ez luke erranen han base militar bat egondu zenik».

Mendi itzulixkara ahal bezain goiz joan eta
poltsa bete plastikozko botila, lata huts eta
zigarro pakete zimur ekarri dut herrira. On-

ddoak edo 20 eurokoak
balira,denakbilduak,bai-
na hantxe gelditzen di-
ra, lurreko mamorroen-
tzako espazio-ontzi gi-
sa. Bota dituzten alajak
ikusiz gero; «Barkatu,
erori zaizu, etzazula gal-
du...».Siestaondotik, te-
lebistan Iruñeko Sanferminetan jendealdea, txu-
pinazoa ote? Eeez, bezperako «fiesta nacional»
delakoa duk, aurtengo zezenketarik arrakasta-
tsuena ikusten, Del Bosqueren zezen gorriakomen.
Bitartean, egunotan bestak nonahi, eta eguraldia
bezalaxe zakartzen da zenbait bizidun arraildu. Le-
her ezin eginez, gisa guztietako zakilkeriak (edo
alukeriak, nahiz eta ia beti zezenkoak izan) eginez
trankiltzen dira. Eta finitzeko, egun idor hauetara-
ko gomendioa: EUSKARA ongi ureztatu, kanpo-
ko sapak hondarra ihar ez dezan. Frexko bixi!

Udan

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

«Euskara ongi
ureztatu, kanpoko
sapak hondarra
ihar ez dezan.
Frexko bixi!»



IRITZIA | 7
ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

Aroztegia… eta gero zer? plataformak uztailaren
17an Elizondon egindako manifestazioaren ba-
lorazio arras positiboa egiten du, parte-hartze

arras haundia izan zen eta plataformaren helburuak
gainditu ziren. Bai manifestazioan eta bai igandean
Baztandarren Biltzarran ere, herriak argi adierazi zu-
en bere nahia. Baztango herriak, berriro ere, herria-
ren hitza errespetatu dadin eta gutxiengo dirudunei
bakarrik mesede egiten dien inposatutako proiektu-
ak gelditzea eskatu zuen. Eskerrak eman nahi dizkie-
gu manifestazioari atxikimendua eman dioten pertso-
na eta talde guztiei. NaBairi ere eskerrak eman nahi
dizkiogu zeren, kazikeen moduan jokatuz, udal langi-
leak gure pankartak eta kar-
telaksoilikkenduaraziz,ma-
nifarako argi indar publikoa
ukatuz eta egitasmoaren
aurka direnek jasan izan di-
tuzten presioek egiaztatzen
dutelako «errespetua»,
«herritartasuna», eta «adie-
razpen askatasuna»ren in-
guruan dituzten kontzep-
tuak okerrak direla, eta ho-
nek gure borroka indartzen du. (…) Plataformaren hel-
buruari dagokionez, arras argia eta zehatza izan da
hasieratik: Aroztegiako proiektu urbanistiko-espeku-
latzailea gelditzea, gaiari buruz herri eztabaida abia-
tzea eta erabaki kolektiboak errespetatzea. Ozenago
eta maizago erran daiteke, baina argiago ez!
Plataformak gauzatu dituen ekimenen artean Udalak
ekainaren 7an egindako akordioa errekurritu du eta
bere gain hartzen ditu Lekarozko Batzarrak bere egu-
nean aurkeztutako alegazioak. Alegazio hauek guzti-
ak Udalak gibelerat bota ditu eta bereziki larria iduri-
tzen zaigu Aroztegiako lur eremuan dauden bideen
jabetza ez argitzea. Berriro oroitarazi eta salatu nahi
dugu Batzar Nagusiak 2005eko irailaren 29an eraba-
kitakoa ez dela betetzen ari, akordio horretan Udalak
Aroztegiako lur eremuaren mugapena egin behar due-
la adostu zen. Honela, Udalak berriro ere erakusten
du Batzar Nagusiari dion «errespetua», eta nola era-
kunde hau erabiltzen duen interes partikularrak ase-
tzeko eta ez, lur eremu publikoak defendatzeko.
«Harritzen» gaituen bertze afera Aroztegiako lur ere-
muan izandako sutearen inguruko alegazioari buruz
Udalak errandakoa da. Udalak ez omen du agiririk lor-
tu. Plataformak, aldiz, Udalak dituen baliabide eta kon-
taktuak eduki gabe parte horren berri eta kopia bat
dauka. Sutea 2005eko martxoaren 23an gertatu zen.
Proiektuaren arabera kaltetutako partzela hau famili-
bakarreko etxebizitzak eraikitzeko erabili nahi dute.
Legeek suteak izandako lurraren kalifikazio urbanis-
tikoa aldatzea galarazten dute gutxienez 30 urtetan
(…). Honek proiektu hau bideraezina eginen luke.

Aroztegiako proiektu urbanistiko-
espekulatzailea gelditu nahi dugu

«Legeek suteak
izandako lurraren
kalifikazio
urbanistikoa
aldatzea galerazten
dute, gutxienez 30
urtetan»

Kolaborazioak

Nafarroako Hondakinen Kudeaketa Planaren
jendaurreko erakusketa azaroaren 15era ar-
te zabaldu du berriki Nafarroako Gobernu-

ak eta parte-hartze prozesua ireki. Nahitaezko era-
bakia zen, plana modu ilunean egin ondotik, hon-
dakinen kudeaketaz arduratzen diren udal eta man-
komunitateei informatu
gabe. Lehen urrats hau
baloratzen dugu, baina
ez da nahikoa. Horre-
gatik, zenbait proposa-
men egin nahi ditugu in-
formazioazabaltzekoeta
gurehondakinenkudea-
ketarako dauden alter-
natibakdefendatzerako-
an aukera berdinak iza-
teko.
1. Planaren informazioa ez da egokia, bai diagnos-
tikoa baita helburuei dagokienean ere. Parte-har-
tze prozesua baino lehen informazioa eman behar
da: lehengo planaren azterketa; hiri-hondakin ko-
puruaren, bilketaren eta birziklatzearen datuak
mankomunitatez mankomunitate.
2. Informazio guzia mahai gainean jarri behar da.
Bertze alternatibak proposatzen zituzten doku-
mentuak bazeuden planean eta ez dira publiko
egin. Berehala publiko egitea eskatzen dugu.
3- Materia organikoaren tratamendurako alterna-
tiben estudiorik ez dago: konpostajea, biometani-
zazioa eta errausketa. Ezta errausketaren bidera-
garritasun estudiorik ere. Ekonomia, ingurumen,
gizarte edo osasun datuak bilduko lituzkeen azter-
keta konparatiborik ere ez dago. Oinarrizko gal-
dera hauei erantzunak falta dira: Zenbat gostako
zaigu errauste planta batean Tona bat tratatzea?
Eta konpostaje planta batean? Parte-hartze pro-
zesuak zentzua izan dezan informazio horrek jen-
dearen esku egon behar du, legez.
4- Planak balorazio arras negatiboa eta destruk-
tiboa egiten du Jurramendi eta Tuterako plante-
taz. Modu ulergaitzean, planak egitan funtziona-
tzen ari dena (bere mugekin, baina funtzionatzen
du) bertan behera uzten du eta Iruñerriko Manko-
munitatearen arazoa (tratamentu plantarik ez due-
na) Nafarroa osora hedatzen du. Jurramendiko ka-
suan bereziki larria da, Nafarroa osoko birziklapen
indizerik onena baitauka eta lurrera botatzen da
bere bilketa sistema eta konpost planta.
Azkenik, Nafarroako Gobernuak emandako infor-
mazioak alternatiba jakin baten, balorizazio ener-
getikoaren onurak bertzerik ez ditu azaltzen. Hor-
taz, ate irekien jardunaldi batzuk egitea eskatzen
dugu, intereseko bertze gaiak aztertzeko, bilketa
selektiboaren eta materia organikoaren tratamen-
tu biologikoaren esperientziak, errate baterako.

Landa Garapen eta Ingurumen
kontseilariari eskutitza

«Materia
organikoaren
tratamendurako
alternatiben
estudiorik ez dago:
konpostajea,
biometanizazioa
eta errausketa»

Alejandro ARIZKUN (Ekologistak Martxan) Garbiñe ELIZEGI (Aroztegia... eta gero zer?)



8 | IRITZIA
ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

IRAKURLEAKMINTZOOrrialdehonetanahaliketagutungehien
kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro bai-
no gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du
gutuna laburtzeko.Gutunarekin batera bidali beharko dira da-
tu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta harremanetara-
ko telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko di-
ra gutunak.

Alliet Marie
Senperen izan
den berriaren
inguruan

Juan Manuel GALARRAGA,
Eliane ETXEBERRIA,
Haritza eta Maider
GALARRAGA, Bruno JOSIÉ,
Saroia GALARRAGA, Bittori
GARAIAR, Mixel MENDIBU-
RU, Thierry LOPES,
Maiana MENDIBURU,
Joana HARAMBOURE,
Olivier BIBENS

Ekainaren 21eko as-
teko TTIPI-TTAPA ha-
mabortzekarian, Mi-
chelle Alliot Marie fran-
tses ministroan etorre-
ra aipatu duzue Senpe-
reko berrietan.

Pena eta haserrea
sentitu dugu artikulua
irakurtzerakoan. Hain

zuzen, kazetariak infor-
mazioarenpartebatba-
karrik tratatzen du: ar-
gazkian, Michelle Alliot
Marie ministroa, eta
Amotzeko serora ikus-
ten dira, eta artikulu
osoa medaila emateari
buruz da.

Alta, momentu eta
toki berean, 60 pertso-
na bildu ziren, Zer egin
duzue Jonekin, Alliot
Marie egia nahi dugu!
banderolaren gibelean.

Baina hortaz ez da
hitz bat ere aipatzen.

Ez al da Jon Anza-
ren afera aski larria?

Zergatik ez du aipa-
tzen kazetariak elgarre-
taratzea?

Guk, izenpetzaileok,
desinformazioa salatu
nahi dugu, eta gure eki-
menaren berri ematea
eskatzen diogu TTIPI-
TTAPAri.

Irakurleak mintzo

11 galdera labur

Baztandarra ala arraioztarra, zer
sentitzen zara lehenagotik?

Arraioztarra, baina arraioztarra iza-
teaezdabaztandarraizatetikbereiz-
ten ahal.

Merkatalgunearen irekiera aunitz
nabaritu al da herrian?

Ez.Erosketakegiterajoatendenjen-
deasaihesbidetik ibiltzendaetahe-
rrian lehenagotik dagoen ostatuak
segitzen du izaten herritarren bilgu-
ne.

Zer da turistak Arraiozera joateko
gehien erakartzen dituena?

Jauregizarrea. Noiznahi ikusten di-
ra kanpotarrak jauregiari argazkiak
ateratzen.

Zer du faltan Arraiozek?
Herriko bestetako nahiz inauterie-
tako otorduak eta bertzelako ekin-
tzak, ikastaroak eta abar egiteko
azpiegitura; etxea, lokala edo
dena delakoa.

Bestakiraileanizanda,uda-
ko zein besta aukeratuko
zenuke?

Ama amaiurtarra dut eta
Amaiurko bestak bereziak
dira niretako. Baina aur-
tengo Elizondoko egita-
raua ikusita, zer hau-
tatu aunitz bada.

Eta zeindaGrand
Prix-aren arra-
kastaren arra-
zoia?

Irri egiteko

modua paratzen duela; haur, gazte
nahiz heldu, denek atsaldea irri sa-
noa eginez pasatzen dute.

Aurtengoan zer izanen den aitzi-
neratzerik bai?

Aitzineko urteetako programaren
iduritsua izanen dugu. Bertze zen-
bait gauzaren artean, larunbat
atsean kontzertua Zutik-ekin eta
igandean kantaldia Panpi Portugal
eta bere taldearekin.

BaztandarrenBiltzarra, bestak ala
inauteriak. Zein nahiago?

Zer zaila!! Baina, herriko bestak,
akaso.

Aurtengo Baztandarren Biltzarra-
ri, 0tik 10erako nota bat paratze-
kotan, zer paratuko zenioke?

9, bederen. Giro xarmanta izan zen.
Zorionak bestaren antolaketan ari-

tu direnei. Ostatua eta atseko
dantzaldia laxoko plazan

paratuizana,erabakiego-
kiaizandelaiduritzenzait.
Udako oporrak non?
Egun batzuk kanpo-
an, lekuberriakezagu-
tzeko, eta bertze ba-
tzuk etxean, lagune-
kin eta etxekoekin

trankil egoteko.
Gusturabisi-
tatuko ze-
nukeen
toki bat?
Eskozia.

� Gurutze MARITORENA ZUBIETA � Arraiozko gaztea

ARGAZKIA: GAIZKA IROZ
Michelle Alliot Marie Frantziako ministroa Senperera etorri
zenean, hainbat lagunek Jon Anzarekin gertatutakoaz
galdetu zioten.

Bota bertsoa
Ainhoa Zabaleta (Goizueta) • Neurria: Zortziko haundia

Euskal Herriko txokoetako
festak dauzkagu hasita
haurrak jolasten, gazteak juergan
ta bikoteak zirrika.
Bertan ikusten da bihotzetik
irteten zaigun musika
bakoitzaren herria altxatzeko
ilusio ta irrika.

Nire herriari begiratuz
jarriko naiz gogoetan
Amabirjinak laister izango
bai ditugu Goizuetan.
Gonbidatuta zaudete denok,
elkartu gaitezen bertan!
Denak ez gara egongo baina
goza dezagun festetan!

Herriz herri, festaz festa





abuztuak 14 LARUNBATA (Amabirjin bezpera)
08:00 Entzierroa Lasturko zezenekin. 12:00 Udaletxeko balkoitik jaiei hasiera
emango dien itxaferoa botako da. Ondoren trikitilariak erraldoi eta buruhandie-
kin kaleetan barrena ibiliko dira. Euskal presoen aldeko brindisa egingo da Etxe-
raten txoznan. 19:00 Umore Ona Peñaren irteera Ganyegitik Igandea txaranga-
rekin. 00:00 Dantzaldia Haitzama taldearekin. Ondoren Igandea txaranga.
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GOIZUETA
abuztuaren 8an eta
13tik 19ra

abuztuak 13 OSTIRALA (Gazte Eguna)
1122::0000 Bideo emanaldia Gaztetxean: 5 urte-5 gazte egun. 1133::0000 Triki poteoa he-
rriko trikitilariekin. 1144::3300 Gazte bazkaria. 1177::3300 Kuadrillen arteko ginkana. 2200::0000
Gazte txupinazoa Gaztetxean. OOnnddoorreenn Zo Zongoren ikuskizuna Gaztetxean. OOnn--
ddoorreenn poteoa Zo Zongo batukadarekin. 0000::0000 Dantzaldia plazan Tximeleta taldea -
rekin.

abuztuak 8 iGANDEA (Haurren Eguna)
0077::0000 Aurorak herrian Umore Ona Koruaren eskutik. 11:00 Meza, haurrak berta-
ko jantziekin joango dira. 1122::3300 Pilota eskolako gaztetxoen arteko partidak. 1177::0000
Lastur-en eskutik zezenak eta poniak plazan. 18:30Haurrentzako berendua. OOnn--
ddoorreenn Bonba japoniarrak. OOnnddoorreenn Gabezinmusika taldea.

abuztuak 15 iGANDEA (Amabirjin eguna) 
0077::0000Tolosako dultzaineroekin diana. 0088::0000Entzierroa Lasturko zezenekin. 1100::3300
Meza Nagusia eta ohiko prozesioa Amabirjinarekin. 1122::0000 Herriko txistulariak
erraldoi eta buruhandiekin kaleetan barrena ibiliko dira. 1122::3300 Lehengo mailako
afizionatuen arteko pilota partida Apezetxea-Galarraga, Azpiri-Landabururen kon-
tra. 1133::3300 Igandea txarangaren irteera ikastolako tabernatik. 1188::0000 Lasturko ga-
nadutegiko zezenak. 1199::3300 Bertso saioa: J. Soto, M. Lujanbio, S. Kolina, I. Zubel-
dia. 2222::0000 Euskal presoen aldeko afaria Umore Ona Elkartean. 0000::0000 Dantzaldia
Haitzama taldearekin. OOnnddoorreenn Igandea txaranga. 0011::0000 Euskal presoen aldeko
kalejira plazatik.



abuztuak 16 ASTELEHENA
12:00Herriko txistulariak erraldoi eta buruhandiekin kaleetan barrena ibiliko di-
ra. 12:30 Lehenengo mailako afizionatuen arteko pilota partida. Narbarte-Lopez,
Renobales-Zubiriren kontra 13:30 Igandea txarangaren irteera ikastolako taber-
natik. 17:30 Lasturko ganadutegiko zezenak. 19:00 Umore Ona Dantza Taldearen
emanaldia. 00:00 Dan tzaldia Laket taldearekin. Ondoren Igandea txaranga.

abuztuak 17 ASTEARTEA

abuztuak 18 ASTEAZKENA 
(Ezkondu eta Umore Ona Penaren eguna)

1122::3300 2 pilota partida: lau t’erdian, lehendabizi-
ko mailako afizionatuak: Mendizabal-Yoldi eta as-
paldiko ohiturari jarraituz Goizueta (Apezetxea-
Narbarte)-Arano(Ui tzi-Legarreta) aurka. OOnnddoo--
rreenn Igandea txaranga kaleetan. 1155::0000 Umore Ona
Peñaren bazkaria. OOnnddoorreenn peñaren kalejira
Igandea txarangarekin.OOnnddoorreennLasturko gana-
dutegiko zezenak. OOnnddoorreenndan tzaldia Laiotz tal-
dearekin. 0000::0000Udaletxe aurrean Amabirjinei bu-
kaera ofiziala emango dien ekitaldia. OOnnddoorreenn
dan tzaldia Laiotz taldearekin. OOnnddoorreenn Igandea
txaranga.

abuztuak 19 OSTEGUNA
(Udala eta Ikastolako tabernaren artean antolatutako jaia )

1122::0000 Gipuzkoako eta Nafarroako sagardogile onenen parte-hartzearekin sagar-
do probaketa plazan. 1177::3300 Berendua. 1188::0000 Haurrentzat sorpresa. 1199::0000 Toka
txapelketa heldu eta haurrentzat.
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1111::3300--1144::0000 // 1166::3300--1188::0000 Haurrentzako puzgarriak eta elastikoak. 1133::3300 Igan-
dea txarangaren irteera ikastolako tabernatik. 1166::3300 VII. mus txapelketa Ixkibin.
1188::0000 Lasturko ganadutegiko zezenak. 1199::3300 Profesionalen arteko pilota parti-
dak: lau t’erdian, Sukia-Zabaleta eta ondoren Cabrerizo-Ladis Galarza, Apeze txea-
Cecilioren aurka  2200::0000Dan tzaldia Laiotz taldearekin. 0000::0000Dan tzaldia Laiotz tal-
dearekin. OOnnddoorreenn Igandea txaranga.

-
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AMAIUR
abuztuaren 13tik 17ra

JJoossee AAnnttoonniioo IIRRIIAARRTTEE | Antolaketa taldekoa

“Artzain Eguna da egunik politena, baita
buruhauste gehien ematen diguna ere bai”

Hamabi-hamabortz laguneko taldea biltzen da Amaiurko bestak antolatzeko. Horien
ordezkari  Jose Antonio Iriarterekin izan gara eta berak aipatu digunez, igandeko
Artzain Eguna izanen da ekitaldirik garrantzitsuena. 

Nola antolatzen dituzue Amaiurko bestak?
Bueno, bagara gazte kuadrilla bat, 12-15, beti mundu hortan ibiltzen garenak, eta
urtero batek gauza batzuk, bertzeek bertzeak, denen artean egiten dugu.
Noiz hasten zarete bestak antolatzen?
Hasi otsail hondarrean normalki, lehendabiziko bilera orduan egiten dugu. 
Eta gero astero edo elkartzen zarete, edo noizbehinka?
Lehenbizian bi aste edo hilabetean behin bilera egiten dugu, baina gero bestak hur-
biltzen ari direlarik, gero eta gehiago.
Bestak antolatzerako orduan zein izaten da buruhauste gehien ematen duen eki -
taldia?
Artzain Zakur lehiaketaren Eguna.

Zuretzako zein da bestetako egun politena?
Ez dakit. Denek dute zerbait berexia. Artzain Eguna ere polita izaten da.
Artzai Egunean jende aunitz biltzen al da Amaiurren?
Bai, normalki bai, denbora ona baldin bada jende dexente etortzen da.
Krisia goiti eta beheiti… Zuek nabaritu al duzue bestetako aurrekontuan?
Guti goitibeheiti iazko aurrekontu berdintsue izanen dugu, guk momentuan ez
dugu krisirik somatu bestetarako aurrekontuan, orain ikusiko da bestak pastekin
zer gertatzen den.
Bestetako ekitaldi nagusiena Artzain Eguna da, baina ba al da jende aunitz ekartzen
duen bertze ekitaldiren bat?
Ez, Artzain Eguna da garrantzitsuena. Baina Baztan Zopetara ere jende aunitz
etortzen da.
Aurtengo egitarauan zerbait berria sartu al duzue?
Berdintsue da, bada igual zerbait aldatu dena, baina printzipioz gauza berak iza-
nen ditugu.



abuztuak 14 LAUNBETA
12:00Mus zimizte, irabazlearendako zikiro txar-
telak. 17:30 Esku-pilota partidek. 19:30 Herri-
kirolak. 20:30 Mutildantzak, muxikoak, gaita...
23:00 Rock kontzertuek frontoi aldean. 00:30
Gaupasa Garraxi taldearekin. 06:00 Zinger jatea
monumentuen.

abuztuak 15 IGENDIA (Amabirjin Egune)
10:30etik aitzinera artisauak eta ardi lehiaketa trikitilariek alaitue. 11:00 Meza
Nagusia. 13:00 Mutildantzak eta hameketakoa kanpoan  bizi diren herritarren-
tzat. 17:00 Artzain zakur desfilea trikitilariek alaitue. 17:30 XXXV. Artzain zakur
lehiaketa eta Patxi Etxeberriaren VI. Memoriala. 19:30 Perurena aita-semeak
eta sokatira. 20:30 Kantaldie (Noka). 22:00 Mutildantzak, muxikoak eta gaita.
23:00 Mexikarrak.

abuztuak 16 ASTELEHENA 
(Haur eta gazte Eguna) 

10:30Herriko txistulariek. 11:00Haurren esku-
pilota finalak. 14:00 Haurren bazkarie elkarte-
an eta bazkari autogestionatue Gazteluzokoko
presan: Amaiurko beltzak BERDEZ!!!. 16:00Haur
jokoak plazan. 19:00 Txokolatada haur eta gu-
rasoentzat. 19:00 Paella lehiaketa. 20:00 Dan-
tzaldia  Joxe Angelen eskutik. 21:00 Mutildan -
tzak, muxikoak eta gaita. 21:30 Paella jatea eta
paella hoberenari sarie. 23:00 Dantzaldia Joxe
Angelen eskutik. 00:00 Txokolatada.

abuztuak 17 ASTEARTEA (Zikiro Egune)
11:00 Pala finala. 13:00 IX. Boneta jaurtiketa. 14:00 Zikiro jatea Luzianok alai-
tue. 20:00 Dantzaldia Luzianokin. 21:00 Mutildantzak, muxikoak eta gaita. 23:00
Dantzaldia Luzianokin. Ondoren kazeroladakin batian, Gaizoa ni!

abuztuak 13 ORTZILERIA
20:00 Suziriak eta ezkil jotzea. Izadi txaranga herrien barna. 21:00 Baztan Zopak
txaranga eta Joxe Anjelek alaitue. Sarrerak Amaiurko Gaztelu ostatuan eta Eli-
zondoko Txokoton eta Antxitonean. 00:30 Gaupasa Gaubela taldearekin. 
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ARANTZA
abuztuaren 13tik 17ra
eta 21aean

AAiittoorr TTEELLLLEETTXXEEAA | Kultur zinegotzia

“Haurren Egunean Iruñeko
Erraldoien Konpartsa 
etorriko da aurten”

Azken hilabeteak burubelarri prestaketa lanetan
pasatu ondotik, bestak antolatzeko lan gehiena egi-
na dagoela topatu dugu Aitor Telletxea kultur zine-
gotzia. Egitarauan bi aldaketa nabarmendu dizkigu:
“Alde batetik, Haurren Egunean Iruñeko Erraldoien
Konpartsa etorriko da. Eta bertzetik, normalean arra -
tsalde-ilunabarrean hasi izan dira bestak, eta aurten
larunbat eguerdian hasiko dira”. Aurrekontua mu -
rrizteko asmoa da bestak eguerdian hastearen arra -
zoia. “Bertze urteetan bortz egun izaten dira, abuz-
tuaren 14ko ilunabarrean hasita. Baina aurten, aurrekontua murrizte aldera, eguerdi-
tik hasi eta lau egun osorik egitea pentsatu genuen”, azaldu digu. “Lehen bortz
egun ez ziren osoak, eta orain lau osoak izanen dira”. Aurrekontuan ere beherakada
nabarmena egin du Arantzako Udalak: 4.000-5.000 euro inguru murriztu ditu. Aito -
rrek aipatu digunez,“joan den urtean 20.000 eurokoa genuen eta aurten 15.000
eurotan sartuko garela pentsatzen dut”. Eta helburu horrekin kendu dute urtero
egin ohi zen udaletxeko bazkaria ere. Dena den, Udalaren nahia lau eguneko bestak
antolatzea bazen ere, txupinazo eguna baino lehenagotik eta egitarauko azken
eguna pasatu ondotik ere, izanen da mugimendua herrian. Izan ere, “Gazte Asan-
bladak ortziralean, abuztuak 13, musika-taldea paratuko du, eta Ekaitza Elkartean
afaria ere izanen da”. Gainera, abuztuaren 21ean, Arantza Rock 2010 eginen da.
Aurrekontu murriztuarekin, baina besta egun aunitz, beraz. 

Aitor Telletxea kultur zinegotzia.



abuztuak 16 ASTELEHENA (Haurren Eguna) 
09:30 Kafea eta ttantta plazan herriko trikitilariek alaiturik. 10:00 Desafiua He-
rriko Plazan. 12:00 Kalejira erraldoien konpartsa ttikiarekin. 14:00 Haurren baz-
karia. 16:00Haurrentzako puzgarriak frontoian. 17:00 Plater tiroketaUsua Ehiz-
tarien Elkartearen eskutik. 20:00Dantzaldia Jalisko Band taldearekin. 21:30 Suz-
ko zezena. 00:00-04:00 Dantzaldia Jalisko Band taldearekin.

abuztuak 17 ASTEARTEA (Besten bukaera)
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:30
Mus txapelketa eta pilota partidak Ekaitza El-
kartearen eskutik. 12:00 Buruhaundiak plazan.
14:00 Herri bazkaria plazan. Bertso poteoa eta
kalejira Izadi txarangarekin. 20:00 Dantzaldia
Salaberrirekin. 00:00-04:00 Dantzaldia Salabe-
rrirekin.

abuztuak 21 LARUNBATA (Arantza Rock 2010)
19:00 Poteoa. Arantzako batukada. 21:00 Ogitartekoen jatea plazan. 23:00 Kon -
tzertuak: Erru Gabe, Vendetta, Ze Esatek! , Bad Sound System.
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abuztuak 14 LARUNBATA (Besten hasiera)
12:00 Altxaferua Herriko Etxetik. Ondotik pre-
soen aldeko brindisa eta kalejira herriko txistu-
lari eta Izadi txarangarekin. 12:30 Herriko dan-
tzari ttikien emanaldia. 18:00Haurrentzako tai-
lerrak. 19:00 Herri Kirolak frontoian: Nafarroa-
ko Herriz Herri Txapelketa. 20:00Dantzaldia Tri-
kitake taldearekin. 20:30 Herriko dan tzari hel-
duen emanaldia. 00:00- 04:00 Dantzaldia Triki-
take taldearekin. Atsedenaldian bingoa.

abuztuak 15 IGANDEA (Amabirjin Eguna)
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:00 Meza Nagusia eta prozesioa. 12:30
Herriko dantzariek zortzikoadantzatuko dute. 18:00Haurrentzako tailerrak.19:00
Profesionalen pilota partidak frontoian. Lauterdian: Camarero II-Bengoetxea VII.a.
Bikoteka: Amantegi-Mitxelena, Mikel-Gorriti. 20:00 Dantzaldia Trikidantz taldea-
rekin. 21:30 Suzko zezena. 00:00-04:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin.

abuztuak 13 ORTZIRALA (Besten bezpera) 
21:00Elkartasun afariaEkaitza Elkartean. 00:00
Dantzaldia plazan Trikihots taldearekin. Atse-
denaldian Mingainluze.
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ARESO
abuztuaren 14tik 18ra

Gauzak denen artean eginez gero, dena da errazagoa. Eta Areson ere, Festa Ba -
tzordeari esker Amabirjin festak antolatzea ez da buruhauste haundia izaten. Ha-
laxe adierazi digu Jaione Olazabal Aresoko zinegotziak. Hori bai, lanak garaiz hasiz
gero, hobeki. Horregatik hasi ziren Eguberriak pasatu eta gero, musika taldeak
auke ratu eta kontratatzen. “Aurrerago berriz biltzen gara gainontzeko gauzak egi -
teko. Baina musika taldeak lehenbailehen egiten saiatzen gara, gero gabe ez
gelditzeko”.
Herriko elkarte guztiek parte hartzen dute Festa Batzordean: bi sozidadeek, Gura-
so Elkarteak, Gazteen Elkarteak, Ehiztari Elkarteak… Eta Olazabalek azaldu digunez,
“lehenbiziko bilerak beraiekin egiten ditugu, bakoitzak bere lanak hartzeko”. Izan
ere, arduak banatu egiten dituzte: “kuadrilla batek parrillada antolatzen du, beste
batek txistorrada, bazkariaz herriko elkarteak arduratzen dira, afariaz Guraso Elka-
rtea…”. Hortaz, “buruhauste haundiegirik ez da izaten”, dio. 
Aurreko urteekin alderatuz, ez dute berrikuntza haundirik sartu egitarauan, baina
esan digunez, “gauzak egitarauan sartu ezinik ibiltzen gara. Gauza asko okurritzen
zaizkio jendeari eta…”. Nobedaderik ez, baina azken hiruzpalau urteotan izan diren
ekitaldiei eutsi nahi diete: Kuadrillen Egunari, adibidez. “arrakasta ikusita man-
tendu egin nahi ditugu”, dio Jaionek.
Aurrekontua murrizten ere saiatu direla argitu digu aresoarrak, baina bere hitze-
tan, “ez da erraza”. Dena den, musika talde onak ekartzeko ohitura eduki arren,
egun batean merkexeagoa ekartzen saiatu dira. 
Eta zerbait nabarmentzeko eskatuta, “plazako giroa”erantzun digu. “Hilaren 15ean
jendeak normalean etxean bazkaltzen du familiarekin, baina hortaz aparte, nik uste
egun guztiak eta otordu guztiak plazan egiten direla”. Horrekin batera, “festaza-
lea” den heinean, egun guztiak gustukoak dituela ere aitortu digu. 
Lerro hauen bidez, festa onak izan daitezen, laguntzen eta parte hartzen duten
guztiei eskerrak eman nahi izan dizkie Olazabalek. 

Jaione Olazabal zinegotzia.

JJaaiioonnee OOLLAAZZAABBAALL | Zinegotzia

“Amabirjin eguneko bazkariaz aparte, 
otordu guziak plazan egiten dira”



abuztuak 15 IGANDEA (Amabirjin Eguna)
09:30 Diana herriko txistulariekin. 11:00 Meza
Nagusia, bertan udal ordezkariei lagunduaz he-
rriko dantzariek arkua egingo dutelarik. Ondo-
renohiko hamaiketakoa eskainiko du udalak pla-
zan. 12:00 Herriko haur eta gaztetxoek eskaini-
ta Aresoko ingurutxoa plazan. 13:00 Pilota par-
tiduak plazan. 18:00 Aizkolariak plazan. Ondo-
ren Aresoko ingurutxoa. Arratsaldean eta ilun-
tzeanGiro Arte dultzaineroen emanaldia plazan.
Iluntzeanburuhandiakaterako dira etagoxokiak
banatuko dira umeentzat. 00:00Dantzaldia Izer
eta Alabier trikitilariekin.

abuztuak 14 LARUNBATA (Pesta Bezpera)
16:00 Haurrentzat jokoak plazan Guraso Elkar-
teak antolatuta. Ondoren arratsaldekoa hau-
rrentzat. 17:30 Etxafuegoa botako da pestei ha-
siera emanez. Ondoren kalejira egingo da he-
rrian barrena herriko trikitilariekin. 18:00 En -
tzierro txikia haurrentzat herri osoan, Zubiditik
hasi eta plaza zaharrean bukatuz. 19:00 Patata
tortilla lehiaketaplazan. Iluntzean buruhandiak
aterako dira etagoxokiak banatuko dira umeen -
tzat. 20:30 Herri afaria plazan. 23:30 XXV. Mus
txapelketa herrikoia udaletxean.

abuztuak 16 ASTELEHENA (Kuadrillen Eguna)
09:30 Diana herriko trikitilariekin. 11:00 Kalejira herrian barrena txarangak la-
gunduta. Kuadrillek hamaiketakoa jarriko dute herriko auzoetan. 15:00 Paellada
erraldoiakuadrilla guztientzat plazan. OndorenGillermo Segurolaren txiste ema-
naldia. 18:00 Jokoak kuadrillentzat. Ondoren trontza apustua: Mikelatxo - Jua-
na Mari / Itxaso - Uxue. Iluntzean buruhandiak aterako dira eta goxokiak bana-
tuko dira umeentzat. 21:30 Bokadillo jana plazan. 00:00 Dantzaldia Imuntzo eta
Beloki taldearekin. 

abuztuak 17 ASTEARTEA (Umeen Eguna)
09:30 Diana herriko txistulariekin. 11:00 Puzga-
rriak, tailerrak eta jokoak haurrentzat. 13:00He-
rriko gaztetxoen arteko pilota partidak plazan.
14:00 Haurrentzat bazkaria plazan Guraso El-
karteak antolatuta. 16:00 Plater tiroketa herri-
koia Usoa elkarteak antolatuta. 17:15 Herriko
haur eta gaztetxoek eskainita dantza emanaldia
plazan. 18:00 Patxin eta Potxin pailazoen ema-
naldiaplazan. 19:00Entzierro txikiahaurrentzat
herri osoan, Zubiditik hasi eta plaza zaharrean
bukatuz. Ondoren Tximeleta taldearen emanal-
dia plazan. Iluntzean buruhandiak aterako dira
eta goxokiak banatuko dira umeentzat. 21:30
Herri afaria plazan Guraso Elkarteak antolatu-
ta. 00:00 Dantzaldia Tximeleta taldearekin.

abuztuak 18 ASTEAZKENA
09:30 Diana herriko trikitilariekin. 14:00 Herri bazkaria plazan Pake-Toki eta La-
rrea elkarteek antolatuta eta Amets Arzallus eta Iker Zubeldia bertsolariek alai-
tuta. 18:00Bertso-pilota partida. 19:00 VII. Sagardo dastaketa, txistorra eta sar-
dina erreekin. Freskagarriak egongo dira haurrentzat Gizarte Zerbitzuaren la-
guntzarekin. Bitartean VIII. txapel jaurtiketa plazan. Iluntzean buruhandiak ate-
rako dira eta goxokiak banatuko dira umeentzat. 21:00 Bideo emanaldia. 00:00
Dantzaldia Trikidantz taldearekin. Ondoren DJ Bullen emanaldia.
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DONAMARIA
abuztuaren 14tik 18ra

IIññaakkii TTEELLLLEETTXXEEAA | Kultur zinegotzia

“Bestetako azken egunean bixita egiten
diegu mojei eta arront egun polita da”

Donamariako Udala eta gazteak arduratzen dira bestak antolatzeaz, Iñaki Telle -
txea kultur zinegotziak aipatu digunez. “Martxo aldera herriko gazteekin elkartzen
gara musika taldeen inguruan aritzeko eta ekain hasieran gainerako gauzetaz ar-
duratzen gara: herri kirolak, gazte
jokoak….”, dio. Berrikuntza handi -
rik ez dute izanen egitarauan, baina
patata tortilla lehiaketa ondotik
egiten den afaria, kantu afaria bi-
lakatu nahi dute aurtengoan. “Ez,
orokorrean urteroko programa
bere t sua  p re s ta tu  dugu .
Berrikuntza bezala, abuztuaren
17an, patata tortilla lehiaketa on-
dotik egingo den kantu zaharren
afaria aipatzen ahal dugu. Egun
honekin normalean 200 lagun in-
guru biltzen gara herriko frontoian
afaltzeko eta aurten orri batzuk
banatuko ditugu tripa bete on-
dotik kantuan aritzeko. Espero
dugu jendeari gustatzea”, adie -
razi digu.
Aurrekontuari dagokionez, joan
den urtekoaren berdintsua izanen
dela jakinarazi digu. Bere ustez,
bestetako egunik arrakastatsue-
na azken eguna izaten da, herri
bazkariarekin.“200 lagun inguru
biltzen gara, –dio Telletxeak– he -
rritar gehienak bertan izaten gara.
Azken eguna izanta besta haun-
dia egiten dugu eta sekulako giroa
izaten da. Abuztuaren 16ean egi -
ten den aizkora apustuan ere jende
aunitz biltzen da, herrikoa eta kan-
potarra”. Bestetako azken egunak bertze berezitasuna ere izaten du, herritarrak
komentura joaten baitira mojak bixi tatzera. “Egun hau berexia izaten da denentzat.
Herritar gehienak elkartzen gara, adin guzietakoak eta bazkari ederra egiten dugu.
Bazkaldu ondotik bertsolari eta musikariekin komentura joaten gara eta han ber -
tsolariek bertsoak eskaintzen dizkiote mojei. Bertara joaten garenok ere abesti
batzuk kantatzen ditugu. Mojek ere kantu batzuk abesten dituzte eta jota eta arin-
arina dantzatzen dute. Gustura hartzen gaituzte beraiek. Urte osoan ikusten ez
duten jendea agurtzen dute, jende berria ezagutzen dute… Eta esker moduan erros -
kila bandeja batzuk ere banatzen dituzte guztion artean jateko. Arront egun poli-
ta da hau”, aipatu digu Iñaki Telle txeak. Egun hauetan, kargua eta bestarako gogoa
uztartu behar izaten dute alkate eta zinegotziek.“Niri eta gainerako zinegotziei
egun hauetan lan pixka bat egitea tokatzen zaigu, herri bazkarirako gauzak erosi,
antolatu, aizkora apusturako egurrak prestatu, egunean eguneko ekitaldiak pixka
bat antolatu… Amabirjin Egunean ere elizara joaten gara Meza Nagusia entzutera.
Hala ere, bete beharrak eta besta ongi uztartzen ditugu” erran digu. Donamariako
bestetan ez du deusen faltarik somatzen, baina dantzaldietan jende helduak gehi-
ago parte hartzea gustatuko litzaioke: “Ez, ez dut deus faltan somatzen. Igual, lehen
jende heldua gehixeago ateratzen zen. Egunez jendea mugitzen da baina arrat-
sean ez da lehen bezala, dantzaldian lehen heldu gehiago izaten zen, orain gazteagoak
egoten dira. Ea aurtengoan gehixeago animatzen diren!”.

Iñaki Telletxea zinegotzia.



abuztuak 15 IGANDEA (Amabirjin eguna)
1100::0000 Argi soinuak. 1111::3300Meza Nagusia. OOnnddoo--
rreenn luntxa Herriko Ostatuan. 1188::0000 Pilota parti-
dak lehendabizi herriko pilotari gazteak eta ondo -
ren afizionatuak. 2200::0000 III. Txapel tiraketa.AArrrraa --
ttssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Salaberrirekin.

abuztuak 16 ASTELEHENA (Gazte Eguna)
10:00 Argi soinuak. 13:00 Aizkora apustua Donato Larretxea-Mikel Mindegia/
Floren Nazabal-Angel Arrospide. 14:00 Gazte bazkaria Herriko Ostatuan. 17:30
Gazte jokoak. 21:00 Kontzertua Mugalariak taldearekin. 22:00 Herri afaria Arra -
tsaldez eta gauez dantzaldia Salaberrirekin.

abuztuak 17 ASTEARTEA 
1100::0000 Argi soinuak. 1111::0000 Plater tiroketa. GGooiizz
eettaa aarrrraattssaallddeezzhaurrendako Jolas Parkea (kars
pista eta puzgarriak).1177::3300Mus txapelketa.1199::0000
Txokolatada.1199::3300 Patata tortilla lehiaketa.2222::0000
Kantu zahar afaria herriko pilotalekuan. AArrrraa --
ttssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Bixente akordeoi-
lariarekin.

abuztuak 18 ASTEAZKENA
1100::0000 Argi soinuak. 1144::0000 Herri bazkaria. Ber tsolariak: Anjel Mari Peñagarika-
no eta Sustrai Colina. BBaazzkkaalloonnddoorreenn giroa Bixente akordeoilariak alaituko du.
AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dan tzaldia Jalisko Band taldearekin.

abuztuak 14 LARUNBATA 
1188::0000Herri Kirolak. 20:00 Altxaferoa. OOnnddoorreenn trikitilariak eta buruhaundiak he-
rrian barna. 2211::0000 Zopak Herriko Ostatuan. 23:30 Kontzertua. GGaauueezz dantzaldia
Dantzadi taldearekin.
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ETXALAR
abuztuaren 14tik 18ra

PPaattxxiikkuu IIRRIISSAARRRRII | Alkatea

“Gazteek azken hiru urtetan 
jartzen duten txoznak plazako giroa 

berpizten lagundu du”

Andre Mari bestetako antolaketa lanetan urtarrilean hasten dira Etxalarren. Patxiku
Irisarri alkateak aipatu digunez, “bilera bat egiten da herriko eragileekin, ideiak eta
proposamenak botatzeko. Udal kultur zinegotzia, Altxata elkartea, Guraso Elka-
rtea, gazteak… elkartzen dira. Musika taldeekin ere lehenbiziko kontaktua orduan
egi ten dugu, abuztuaren 15ean alde guzietan bestak direlako eta abudo mugitu
behar delako”. Programa Udalak egiten du berez, baina gauza puntualak talde
horiek egi ten dituzte. Herri afaria erraterako, edo Asau Eguna, mus txapelketa gaz-
teek egiten dute, Asau Ttiki Guraso Elkarteak…  Programa bera, musika, kanpoko
herri kirolak, udaletxeak kontratatzen ditu. Berrikuntza handirik ez da izanen eta
azkeneko urteetako ildotik segituko du egitarauak. “Duela bizpahiru urte maria -
txiak ekartzen hasi ziren eta jendeak hagitz gustuko ditu eta aurten ere ekarriko
dugu Txutxin Ibañez. Bertze aldetik, Asau Egunean arratsaldean ez zen bertzerik
izaten, baina azken urteetan haurrentzat zer edo zer jartzen dugu eta horrek ere
badu arrakasta”, dio Irisarrik.
2006ko Asau Egunean gertatutako “gehiegikeriak” azkeneko urteetan nolabait
bideratu direla ere aipatu digu alkateak: “Asau Eguna badakigu zer den, zakarke-
ria eta bakoitzak bere burua libre sentitzea, baina orduan lohiarekin kotxeak ma -
rrakatu ziren eta aldaketa batzuk egin genituen ibilbidean: landatik joaten zen eta
buelta karreteratik egiten zen eta orduan aldatu genuen, segurtasunagatik, buelta
berriz ere landatik egiten da, arriskuak ekiditeko. Aldaketak beti zailak izaten dira
eta lehen urtean batzuk errepidetik bueltatu ziren, baina geroztik nahiko ongi bide -
ratua dago”. 
Besten aurrekontua joan den urtean bezalatsu mantendu dute Etxalarren, “30.000
euro izaten dugu eta horretan sartzen da Usategietako Igandea ere. Bestak 27.000
euro inguru horretan ibiliko dira”. Pertso nalki, bezpera da gehien gustatzen zaiona
alkateari, “gogoekin hartzen direlako bestak eta herri afarian jende pila elkartzen
delako. 800 laguneko herri batean 230 bat elkartzea afarian, horrek erakusten du
jendearen parte hartzeko gogoa. Bertze egunek ere badute bere xarma” aipatu
digu. Gazteek duela hiru urtetik honat paratzen duten txoznak plazako giroa biz-
itu duela ere uste du alkateak: “Horrek bere ardura ekartzen du, txandak osatu be-
har dira, baina pozik gaude. Lehen musika talde bat ekarri eta ez zen jenderik ibiltzen
dantzan, baina orain, txoznaren arrimoan animatzen da jendea. Gazteek ere hor-
tik ateratzen duten dirua erabiltzen dute euren gauzak egiteko, sagardotegira au-
tobusa antolatzeko eta bertze gauzetarako”. 

Patxiku Irisarri alkatea.



abuztuak 16 ASTELEHENA (Haurren Eguna)
11:00 Argi soinuak konpartsa ttikiarekin. 12:00-14:00 / 15:30-17:30 Haurrenda-
ko joko parkea. 14:00 Asau ttiki. 17:00 XVIII. Mus Txapelketa bi mailatan: gazte-
ak (16 urte arte) eta haundiak (17 urtetik goiti). 19:00 Herriko gazteen herri kirol
desafioa. Aurten ere herriko bi talde lehiatuko dira. 20:30-22:00 Txutxin Ibañez
mariatxi taldea. 22:00 Suzko zezena. 00:00-03:00 Dantzaldia Gaubela taldeare-
kin.

abuztuak 17 ASTEARTEA 
10:30 Argi soinuak, Zuperri fanfarrea, buruhan-
di eta kankailuekin. 11:30 Etxalarko haurren
XXIV. esku pilota txapelketaren finala.12:30Be-
late Elkarteko afizionatuen arteko pilota parti-
dak. 18:00 Herriko trikitilarien jaialdia. 19:30-
21:30Patxi Perez eta KonpainiaDantza Piko ani-
mazioarekin. Zahar eta gazte, denak dantzan tre-
be!. 00:00-03:00 Dantzaldia Dantzadi taldeare-
kin.

abuztuak 18 ASTEAZKENA (Asau eta Jubilatuen Eguna)
10:30 Argi soinuak txaranga, buruhandi eta kankailuekin. 12:30 Belate elkarte-
ko afizionatuen arteko pilota partidak. Ondoren mus eta pilota txapelketen sari
banaketa. 14:00 Jubilatuen bazkaria Herriko ostatuan. 14:00 Asau, ermitako ze-
laian. La Basque ostatutik txarangarekin batera denak elkarrekin abituko dira er-
mitarako zelairat. Txartelak hartzeko epea abuztuaren 14an akautuko da. Epez
kanpo erosten duenak 5 euro gehiago ordaindu beharko ditu. 16:30 Haurrendako
jarduerak. 20:00-22:00 / 00:00-03:00 Dantzaldia Modestorekin. Atsedenaldian
Gauerdi txaranga.

abuztuak 15 IGANDEA (Andremari Eguna)
1100::3300 Argi soinuak gaitero, buruhaundi eta kan-
kailuekin. 1111::3300 Meza Nagusia. 1122::3300 Herriko
dantzarien saioa. OOnnddoorreenn Kultur Etxean hame-
ketakoa dantzari eta musikarientzat. OOnnddoorreenn
gaiteroak plazan. 1188::3300 Euskal Herriko Lasto
Jaurtiketa Txapelketa etaaizkolari erakusketa.
1199::3300Bertso saioa: SebastianLizaso, XabierSil-
veira eta Julen Zelaieta. 2200::3300--2211::3300 // 0000::0000--
0044::0000 Dantzaldia Dantzadi taldearekin.

abuztuak 14 LARUNBATA 
1199::4455Agerraldi isilaEuskal Presoak Euskal He-
rrirat lemapean. 20:00 Altxaferua, txistulariak,
trikitilariak, Gauerdi txaranga, buruhandiak eta
kankailuak. Txanpaina eta goxokiak banatuko di-
ra. 2211::3300Herri afaria frontonean. Txartelak har -
tzeko epea abuztuaren 10ean akautuko da. Epez
kanpo erosten duenak 5 euro gehiago ordaindu
beharko ditu. Afaria txarangak girotuta. 0000::3300--
0044::0000 dantzaldia Modestorekin. AAttsseeddeennaallddiiaann
eettaa aakkaabbeerraann Gauerdi txaranga.
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abuztuak 15 IGANDEA
10:00 Argi soinuak. 12:00 Meza Nagusia. 13:00
Dantzariak Kemen Taldea. 18:00Pilota partidak
gazte ta afizionatuak. Arratsaldez eta gauez Ja-
lisko Band.

abuztuak 14 LARUNBATA
21:00 Herri afaria. Gauez Lopategi ahizpak.

abuztuak 16 ASTELEHENA
10:00Argi soinuak. 11:00Mus txapelketa. 17:00
Herri kirolak.Arratsaldez eta gauez Gabezin.

abuztuak 17 ASTEARTEA
10:00 Argi soinuak. 11:00 Plater tiroketa. Goiz
eta arratsaldezumeen parkea. 18:00Pilota par-
tidakgazte eta afizionatuak.Arratsaldez eta gauez
Ibai berriak. 

abuztuak 18 ASTEAZKENA
10:00 Argi soinuak. 14:00 Herri bazkaria, Joxe
Angel akordeoilariarekin. 18:00Aizkora apustua.
Arratsaldez eta gauez Joxe Angel akordeoilaria-
rekin. 
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EZKURRA
abuztuaren 14tik 18ra



| 23ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

ORONOZ MUGAIRI
abuztuaren 14tik 17ra

abuztuak 15 IGANDEA
(Amabirjin Egune)

10:00 Argi soinuak. 11:00 Meza Nagu-
sia. Ondotik, herriko haurren dantza
emanaldia. 14:00 Luntxa. 17:30 Pala
txapelketaren finala. 18:30 Herri Ki-
rolak. Leoncio Goñiri eta Esteban Arru-
tiri omenaldia. 20:00Gladdis y los Cha-
rros mariatxiak. 22:00 Kuadrillen afa-
rie herriko plazan. 00:30 dantzaldia
Frantxisko akordeoilariarekin.

abuztuak 14 LARUNBATA
(Bezpera eta Haurren Egune)

10:00 Herri krosa. 12:00 suziria eta ez-
kil jotzea. Ondotik kalejira herriko akor-
deolari eta trikitilarien eskutik. 12:30
Pilota goxua finalak frontoian. 14:00
haurren bazkarie. 16:00 Mus zimizte
txapelketa. 16:30 Haur jokoak: Kars,
puzgarriak, segway… 21:00 Baztan Zo-
pak. 01:00 dantzaldia Frantxisko akor-
deoilariarekin. 06:00 xinger jatea.

abuztuak 16 ASTELEHENA
(Gazte Egune)

10:00 Danborrada herriko haurren es-
kutik. 12:00 txaranga herrian barrena.
14:00 Gazte bazkarie. Ondotik, txaran-
garekin herriko karriketan barna ibi-
laldia. 17:00 partxis txapelketa. 20:30
dantzaldia Frantxisko akordeoilariare-
kin. 22:00 etxeko emakume zein gizo-
nek egindako tortillen dastaketa. 23:30
Mozorro lehiaketa. 00:30 dantzaldia
Frantxisko akordeolariarekin.

abuztuak 17 ASTEARTEA
(Herriko Egune)

10:30Aurorak. 12:00bertso poteoa he-
rrian barna. 14:00 bazkari herrikoia.
17:30 dantzaldia Frantxisko akordeoi-
lariarekin. 20:30 txorizo eta gasna de-
gustazioa. 21:30 dantzaldia Frantxis-
ko akordeolariarekin. 23:30 Gaixoa Ni.
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ZUBIETA
abuztuaren 14tik 18ra

PPaattxxiikkuu MMIITTXXEELLEENNAA | Alkatea

“Bezperako arbola altxatzeak 
izugarrizko jendetza ekartzen du herrira”

Zubietako Udala arduratzen da herriko bestak antolatzeaz, baina herritarren la-
guntza handia izaten dutela aipatu digu Patxiku Mitxelena alkateak, “horretan ez
dugu problemarik, gazteek laguntzen dute, emakumeek… denak eskua botatzeko
prest izaten dira”. Aurrekontuan ez dute aldaketa handirik izanen, “joan den urtean
bezalatsu, 10.000 euro ingurukoa izanen da”, adierazi digu, ezta egitarauan ere.
“Gauza gehiago egitea gustatuko litzaiguke, baina alde guzietatik estutzen ari di-
ra eta ez da laguntzarik izaten, beraz, lehengoari heldu beharko diogu”. Alde horre -
tatik, aizkora apustu polita plantatu dute Amabirjin Eguneko meza ondorako, he -
rriko Mikel Mindegia eta Jose Antonio Loiarte, Patxi Mindegia eta Ander Erasun
aurtiztarraren kontra ariko baitira, beteranoak gazteen kontra. ”Aizkorak ezin du
hutsik egin”.
Aurten halere, egun bat haurrentzat berexi dute. “Bertze urteetan ere egiten geni -
tuen umeentzako gauzak, baina aurten espreski beraiei eskainitako eguna izanen
dute”, jakinarazi digu Mitxelenak. Dirua izanez gero gauza gehiago ere ekar litez-
keela uste du, “hau eta hori erraten dugu, baina diruak manejatzen du dena, gu -
tti goiti beheiti zer ekartzen ahal den edo zer egiten ahal den, borondatearekin
gauza aunitz egiten ahal dira, baina horretaz aparte, sosa behar da gauzak ekartzeko.
Zubietan haur asko ditugu eta dirua izanez gero, horientzako zerbait gehiago eka -
rriko genuke, nik horrela ikusten dut”. 
Azkenean, bestak prestatzea kasik urte osoko lana izaten baita. “Duela hiru-lau hi-
labete itxi genuen orkestren kontua, baina urtarriletik hasi ginen horretan. Bertze
gainerakoak pixkan-pixkan lotzen joaten gara” dio. Bestak hasteko, Baztanen bai,
baina Malerrekan leku guttitan ikusten den ohitura dute Zubietan, arbola altxatzea.
“Ez dakit noizko ohitura den, –dio Mitxelenak– baina nik beti ezagutu dut, hortik
atera kontuak. Hemen betidanik egiten da, ez dut ideiarik ere noiz hasi zen”. 
Beretzako bereizteko ez du halako ekitaldi berexirik Zubietako alkateak, “neretzat
denak igualtsuak izaten dira”, baina “jende gehixeago ibiltzen da bezperako arbo-
la goitze horretan, jenderik gehiena ibiltzen den eguna izaten da. Joan den urtean
ere izugarrizko jendetza bildu zen eta aurten larunbatarekin denez, bisitari aunitz
izanen ditugu”, erran digu Zubietako alkateak.

Patxiku Mitxelena alkatea.
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abuztuak 16 ASTELEHENA
08:00 Diana. Egunean zehar haurrendako puz-
garriak. 12:00 Herri Kirolak. 16:00 Mus txapel-
keta.17:00Patata tortilla lehiaketa. OndorenBe-
rendua. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Dan -
tzadi taldearekin.

abuztuak 17 ASTEARTEA (Haurren Eguna)

Goizean goiz Diana. 11:00 Marrazki lehiaketa.
12:30Eriz Magoaren emanaldia.16:30Betiko jo-
koak eta tailerrak. 17:00 Plater tiroketa herri-
tarrentzat. 18:00Berenduaeta txokolatada. 19:00
Batukadakalez kale. Arratsaldez eta gauezdan-
tzaldia Gabezin taldearekin.

abuztuak 18 ASTEAZKENA
08:00 Diana. 11:00 Haurren pilota partidak. 12:00 Helduen arteko pilota finalak.
14:00 Herri bazkaria. Ondoren herriari buelta. 22:00 Xingarra eta xistorra jatea.
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Dantzadi taldearekin.  02:30 Arbola botatzea
bestei bukaera emanez.

abuztuak 15 IGANDEA (Amabirjin Eguna)
0088::0000Diana. 1111::0000Meza Nagusia. OOnnddoorreenn txis-
tulariak eta Zubietako joaldunak. 1122::0000Aizkora
apustua: Mindegia-Loiarte / Patxi Mindegia-An-
der Erasun. EEgguunneeaann zzeehhaarr haurrendako puz-
garriak. 1177::0000 Ibintza taldeko dantzariak. AArrrraa --
ttssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Gabezin taldeare-
kin.

abuztuak 14 LARUNBATA (Bezpera) 
2200::0000 Herriko txistulariak. 21:30 Zopa handiak
Herriko Ostatuan eta Errandonean. 00:00 Arbo-
la altxatzea eta joaldunen ibilaldia.OOnnddoorreenn dan -
tzaldia Trikidantz taldearekin.
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ZUGARRAMURDI
agorrilaren 14tik 18ra

MMaarrttiinn AAGGIIRRRREE | Zikiroaren prestatzailea

“800 lagunendako piperrada, 
zikiroa eta salda, 

jana pilaka eta beti sobran izaten da”

Lehenagoko zaharrekin hasi eta 40 bat urte daramazki bestetako zikiroak erretzen
Martin Agirre Etxeberria zugarramurdiarrak. Egun horretan, 800 bat lagunei eman
behar izaten diete jatera eta 14-15 bat lagun biltzen dira, “lehenbizikoan juntatzen
gara 07:30etik lekora eta zortziak
edo lentxeago, sua prestatzeko eta
martxa emateko”, dio. Domingo
eta Juan Alti hasi ziren zikiroa erre -
tzen,“haiek finituak dira, gero
hauen ondotik baziren bertze
batzuk segitu zutenak, eta gero
utzi zutenak. Denetarik badira”,
adie razi digu zuamu r diarrak.
Lehenago jende guttiago biltzen
omen zen eta bazkaltiarren kopu-
rua emendatzen gan zenean hasi
omen zen Martin laguntzen:
“Lehenago ez baitzen haundia iza -
ten, 90 edo 100 bat lagun izaten
ziren, 120-130 gehienez ere, eta
lagun pare batek edo bizpahiruk
egiten zuten sua, eta gero, jendea
sartzen hasi zelarik, urrunagoko
jendea, kanpoko jendea eta sartzen
hasi zelarik, jendea exkax gelditu
zen eta gazteak gaten hasi ginen
laguntzera...”. Goizean goiz hasi
eta 18:30-19:00 aldera finitzen
badute ere, egun ederra izaten da
beretzat. “Pixka bat puskak bildu
eta suak itzaltzen lagundu egin be-
har izaten da, eta izaten dira an-
dreak ere apuntatzen direnak, eta
garbitzeko eta, lana haundia
gelditzen da gero ondotik, dena
kendu, bildu eta, biharamuneko
behar da dena garbi utzi”, aipatu
digu. Menua berdin-bedin man-
tentzen da, lehenik piperrada, ondotik zikiroa eta gero haragi salda, denetarik nahi
haina: “Nahi duenak zer jan han pilaka izatein da, beti sobrak izaten da” erran digu.
Leizeek jende gehiagorendako lekua badute ere, 800 bat lagunetan finkatua dute
bazkaltiarren kopurua eta nahi duenak hartu dezake txartela: “Bai, txartelak har-
tu behar dira, aitzinetik ateratzen dira karrikera saltzeko, abuztuaren 8rako edo,
eta soberakin gelditzen badira ostatuetan edo gazteek kontzen dituzte saltzeko;
800 bat lagun edo ematen dira, ez da gehiago hartzen, egin izan dugu lehenago,
baino orain limite hori jarri dugu, sekulan denbora txarra egiten badu edo, jendeai
denai behar baita barnean eman. Denbora ederrarekin jendea jartzen ahal da de-
nean, lekua pilaka izaten da, baino sekulan suertatzen bada denbora txarra edo...
hor 800 lagunekin nahikoa da. Halere, izaten da nun zer egina, eta emazteki eta
andre etortzen dira piperrada prestatzera eta laguntzera...”. Zikiroa prestatzeko
ez du aparteko sekreturik, baina trikimailu batzuk bai. “Material ona, haragi ona,
zikiroa eta gero suak ere badu bere ixtorioa, egurrak onak baldin badire egiten da
aisexeagoa, gero denborak ere manatzen du, egurra zaharra bada zikiroa alde
batetik berotzen da, eta bertzetik hozten da, eta hor izaten da... trikimailu batzuk
ere izaten dira”,  erran digu.

Martin Agirre zikiro erretzailea.



abuztuak 16 ASTELEHENA 
12:00 Gorriti eta bere animalien ikuskizuna: basurdeak, zakurrak, pottokak, eta
abar... 16:00 Haurrendako ginkana. 18:00 Euskal Jokoak: aizkolariak, harri-ja-
sotzaileak, sokatira... 21:00 Andreen afaria Azketan. Arratsaldez eta gauez dan-
tzaldia Joselu anaiak taldearekin.

abuztuak 17 ASTEARTEA 
10:00 Plater tiroketa. 12:00 Erraldoiak eta bu-
ruhandiak karriketan barna. 12:00Mezahiruga-
rren adinekoek antolatuta. 14:00Hirugarren adi-
nekoen bazkaria Azketan. 17:30 Ahate eta gako
jokoa, Urruñako Erburu txarangak animaturik.
20:00Euskal dantzakSaltoka taldearekin. 21:00
Patata omeleta lehiaketa plazan. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia Kiki Bordatxoren taldeare-
kin.

abuztuak 18 ASTEAZKENA

08:00etatik aitzinera, zikiroa prestatzen hasiko gara leizean. 12:00 Urruñako
Etxart txaranga, Baigorriko gaiteroak eta Beasaingo Koxkola txaranga karrike-
tan ibiliko dira giroa berotzen. 14:30 Zikiro jatea leizean, txaranga eta gaiteroek
animaturik. 19:00 Larraindantza gaiteroekin eta muxikoak plazan. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia Gaubela taldearekin.

abuztuak 15 IGANDEA
12:00 Meza Nagusia. Ondoren Herriko Etxeak
aperitifa eskainiko du. 13:00 Berako Gure Txo-
koa Dantza Taldea ariko da plazan. 17:30 Pilota
partidak: Binaka, Antxia-Zabala / Nagore-Gar-
mendiaren aurka. Lau t’erdian, Perosanz-Arze-
lusen kontra. OndorenBerako Gure Txokoa Dan-
tza Taldea ariko da. Arratsaldez eta gauez dan-
tzaldia Trakets taldearekin.

abuztuak 14 LARUNBATA 
10:00 Besta hasierako suziria eta ezkil joaldia.
Ondoreneskeaherri guzian barna Jaione eta Xa-
bimusikariekin. 14:00 Bazkaria Herriko Etxean
eskean ibili direnendako. 16:00 Haurren joko-
ak. 20:00Kantaldia. 22:00Piperradaplazan ani-
matzen diren guztientzat.Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Unsain anaiak taldearekin.

| 27ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05



abuztuak 21 LAUNBETA (Gazte Egune)
10:00Argisoinuek. 14:00Gazten bazkarie. 18:00
Gazten arteko jokuek. 20:00 Dantzaldia Triki-
dantzekin. 22:00 Mutildantzak eta gaita. 00:00
Dantzaldia Trikidantzekin.

abuztuak 20 ORTZIRELA (Bezpera) 
20:00Besten hasiera. 22:00Baztan Zopak. 23:00
Kontzertuek. Ondoren gaupasa Trikiots taldea-
rekin 

abuztuak 22 iGENDiA (Haurren Egune)
10:00Argisoinuek. 12:00Haurrenarteko jokuek.
14:00 Haurren bazkarie. 16:30 Rokodromoa.
17:00Mus zimizte. 20:00Dantzaldie Agerralde-
rekin. 22:00 Mutildantzak eta gaita. 00:00 Dan -
tzaldie Agerralderekin 

abuztuak 23 ASTELEHENA (Herri bazkarie) 
10:00 Argisoinuek. 12:00 Futbol partida: gazte-
ak zaharren kontra. 14:00 Herri bazkarie San -
txotenakin. 19:00Asteazkenekoak kantaldia. 20:00
Dantzaldie Modestorekin. 22:00Mutildantzaketa
gaita. 00:00 Dantzaldia Modestorekin
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LEKAROZ
abuztuaren 20tik 24ra

abuztuak 24 ASTEARTIA (San Bartolome Egune)
10:00 Argisoinuek. 12:00 Meza Nagusie. 13:00
Herriko dantzariek. 18:00 Herri Kirolak. 20:00
Dantzaldie Joxe Angelekin. 22:00 Mutildantzak
eta gaita. 00:00 Dantzaldie Joxe Angelekin. On-
doren Gaixoa ni eta helduen urte arte! 



| 29ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

NARBARTE
abuztuaren 20tik 23ra

abuztuak 22 IGANDEA
11:00 Meza. 17:30 Herri Kirolak desafioa: Vie-
jas glorias VS gazte berriak. Arratsaldez, dan-
tzaldia izanen da Mikel Salaberriren eskutik. Afa-
londoren mus eta partxis txapelketa.

abuztuak 23 ASTELEHENA (San Feliperen Eguna) 
08:00 Aurorak. 10:00 Plater tiroketa. 11:00Me-
za Nagusia San Felipe benizioaren ohorean. On-
doren luntxa. 14:00 Zikiro jatea Manolo Aroze-
na, Jon Elizetxe eta Julen Zelaieta bertsolarie-
kin. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Agerral-
deren eskutik. Ondoren bestak bukatzeko, Gai-
xoa ni. Goizeko ordu txikietan II. Kantzontzillo
laisterketa. 

abuztuak 21 LARUNBATA (Gazteen eguna)
14:00 Gazte bazkaria eta mozkor poteoa. Arra-
tsaldean dantzaldia Garraxi taldearen eskutik.
21:00 VI. tortilla txapelketa, jarraian afaria de-
nentzat. 00:00Kontzertua Zopilotes Txirriaos (In-
pekables) taldearekin. Ondoren gaupasa Garra-
xi taldearekin. 06:30 Zardin zar jatea.

abuztuak 20 OSTIRALA (Haurren eguna) 
09:00 Haur jokoak. 12:00 Suziri eta ezkil jotze-
arekin bestei hasiera emanen zaie. 13:00 Baz-
karia herriko ostatuan. 15:00 Herriko gazteak
Oihana Elizalde eta Oihana Mindegia trikitila-
riekin etxez etxe ibiliko dira. 16:00-19:00 Gaz-
telu puzgarriak. 18:00 Txokolatada. 21:00 He-
rriko Ostatuan Zopak zerbitzatuko dira. Gauean
dantzaldia Gabezin taldearen eskutik.
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LEGASA
abuztuaren 27tik 30era

KKoorroo IIBBAARRRRAA | Antolaketa taldekoa

“Haurren Eguna egun bakarrera mugatu
beharrean, egunero izanen da beraientzat

eta gainerako guzientzat zerbait”

Urtetik urtera aldatu egiten dira Legasako bestak antolatzeko arduradunak, eta
aur tengoan Koro Ibarra eta Izaskun eta Eneko Etxart dira burubelarri horretan
dabiltzanak. Beraien burua borondatez aukeztu zuten horretarako , “ongi hartzen
dugulako eta ordutegi aldetik ere moldatzen ahal ginelako”, dio Koro Ibarrak. Bolun -
tariorik ez den urteetan, berriz, zozketa bidez aukeratzen dituzte, normalean hiru.
Duela bi hilabete inguru hasi ziren prestaketekin, baina musika taldeak kontratzeko
lana Kontzejuarekin elkarlanean egiten dutenez, honek urte hasieran ekin zion egi -
tekoari. Ibarraren arabera, “Kontzejuak bizpahiru egunetako musika antolatzen
du, eta guk bertze egunetakoa”. Eta bestak ahalik eta osatuenak izan daitezen,
berrikuntza batzuk sartu dituzte egitarauan: hegazti erakustaldia, erraterako. Gisa
berean, Ibarrak gaineratu digunez, “iaz txaranga etorri zen, baina aurten fanfa -
rrea ekarriko dugu eta Haurren Eguna egun bakarrera mugatu beharrean, egun
guzietan izanen da zerbait”. Puzgarriak, tailerrak guraso eta hiru arduradunen
artean prestatuak... Baina ez dira haurrak izanen egunero gozatzeko modua iza-
nen duten bakarrak: “Ez dago haurren tzat, gazteentzat edo ezkonduentzat zehaz-
tutako egunik. Egunero izanen dira ekitaldiak guztientzat” .Berrikuntza horrekin
batera, lerro hauek idazterakoan oraindik zehaztu gabea zegoen bertze nobedade
bat ere sartu nahi dute: artisauak. “Asmo hori dugu, baina oraindik ez da segurua”,
erran digu Ibarrak. 
Egitaraua gustu eta adin guzietako jendearentzat egin behar izaten da, baina Ko-
rok ere, bertzeek bezala, egun batzuk bertzeak baino gustukuagoak ditu: “ortzi-
rala eta larunbata politak izaten dira –dio–. Lehenbiziko eguna harrokeri eguna
izaten da, eta gero hasten gara apaltzen…”. Eta oraindik bestak hasteko 20 bat
egun gelditzen badira ere, joateko gonbitea luzatu du: “animatu dadila jendea.
Gure aldetik, saiatuko gara ahalik eta besta politenak egiten, umore eta giro ed-
errean”.

Gazteentzat ez ezik, adin guzietako jendearentzat moduko bestak prestatu dituzte
aurten ere Legasan.
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abuztuak 29 IGANDEA 
10:00Puzgarriak. 11:00Falkoneria, hegazti era-
kustaldia. 17:00Hegazti erakustaldia. 19:00Gas-
tronomia lehiaketa. 20:00Dantzaldia Trikidantz
taldearekin.

abuztuak 30 ASTELEHENA
Goizean mus txapelketa. 14:00 Zikiro jatea. On-
dotik Arkaitz eta Miriamekin kantu eta dantza.
19:00 Jose DJ-a.

abuztuak 28 LARUNBATA (San Agustin Eguna)
07:00 Aurora. Ondoren gosaria herriko plazan.
12:00Meza. Ondoren luntxaHerriko Etxeko ata-
rian. 17:00 Aizkora apustua eta artisauak herri-
ko plazan. 20:00 Dantzaldia Garraxiren eskutik.
22:00 Gazte afaria eta elektrotxaranga. 23:30
Kontzertua Marianitoz blai. OndorenGarraxi tal-
dearekin dantzaldia.

abuztuak 27 ORTZILA (Bezpera) 
11:00 Haur jokoak eta tailerrak. 17:00 haur jo-
koak eta tailerrak. 19:00 Buruhaundiak, erral-
doiak eta Mifa fanfarrea. 20:00 Suziria eta tan-
borrada. 21:30 Zopak. 00:00 kontzertuak: Ko-
mando Kastaña, Etnia eta Salaberri.



irailak 5 IGANDEA 
10:00 Argi soinuek. 18:00 Arraiozko XIV. Grand
Prixe. 20:00 kantaldie Panpi Portugal eta bere
taldearekin.

irailak 6 ASTELEHENA
14:30 herri-bazkarie. 17:30 II. Zartain botatze
txapelketa. 19:00 dantzaldie Joxe Angelekin.
00:00dantzaldie Joxe Angelekin eta ondotik Gai-
xoak Gu bestei akabaila emateko.

irailak 4 LARUNBATA
10:00Argi soinuek. 11:30 plater-tiroketa. 14:00
gazteen bazkaria. 16:00 mus txapelketa. 18:30
Herri Kirolak. 20:00dantzaldie Obaneuke taldea -
rekin. 21:30gazteen afarie.23:30kontzertue Zu-
tik taldearekin. Segidan gaupasa Obaneuke tal-
dearekin. Gan-Torri autobuse izanen da Baztan-
go herriz herri. Ordutegia begiratu.

irailak 3 ORTZIRALA
12:00 altxaferoa eta segiden txistulariek. 12:30
haurrendako tailerrak. 13:30 Haur eta gazte-
txoen bazkarie. 17:00haurrendako jolasak. 18:00
Txokolate-jatea. 20:00 dantzaldie Joxe Angele-
kin. 21:00 Mutildantzak. 21:30 Baztan Zopak.
01:00 dantzaldie Joxe Angel ekin.

32 | ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

ARRAIOZ
irailaren 3tik 6ra



MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAA | |33
ttipi-ttapa | 524 zbk.

2010.08.05

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iru-
ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. �699
122815 / 600 699266.

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

ANIMALIAK
oparitu

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

BERA. Zakurkumea opa-
ritzeko. �679 622348.

DENETARIK
salerosketak

1,90 metroko arkazi pike -
teaksalgai. �948 634120.

minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua. 3
logela eta 2 komun. Mo-
bleztatatua. �679 109423.
ERRATZU. Etxebizitza
salgai edo errentan ema-
teko. �944 572184/ 652
779210.
ELIZONDO. Apartamen-
tua salgai ‘Etxe berdean’
(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.

nak pladur, margo edo-
ta igeltsero lanak egiten
ditu. Prezio ekono mi -
koan. Oso txukuna lane-
an. �608 998990 (Mikel).

Geriatriako auxiliarrak
jende heldua edo ezindua
zainduko luke zainketa
pertsonalean, etxeko lane -
tan, laguntza bizitza sozia -
lean eta ospitalean baita
etxean  gauak ere. Es pe -
rientzia profesionala kon -
trastatua. �609 477277.

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

LANA
eskariak

Aisialdirako monitoreaeta
jatetxe bateko fre ga de -
ran lan egiteko bi lagun
behar dira. �654 385363.

MOTORRAK
salgai

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. Gasolina.  Ego-
era ezin hobean. Garaje-
an egondakoa da eta
errebisio guztiak tailer ofi-
zialean eginak dituena.
�676 919418.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BORTZIRIAK- HEN -
DAIA .  Neska batek pisu
ttiki bat edo estudio bat
errentan hartuko luke.
�616 203516.
MALERREKA EDO
INGU RUAN. Familia ba-
tek baserria edo etxean
errentan hartuko luke.
�617 543034.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

Hiru ikasle leitzar Iruñean
bizitzeko pisukide bila.
Pisua Irunlarrea auzoan
eta oso lasaia. Etxea han-
dia, erosoa eta argi tsua.
Bi komun eta gela propioa
bakoitzak. Hilean 200 eu-
ro. �680 879654.
IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua osatzeko
lagun bat behar da. Uni-
bertsitate pribatutik hur-
bil dago. �650 288515.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA .  Her r i  e rd ian
(Kanttonberri, 10) 78
m2ko bajera komertziala
salgai. �627 914271.

LURRAK/ORUBEAK
erosi

ARANTZA. Guttienez
5.000 m2 dituen lurra ero-
si nahi da. �653 122074.

LANA
eskaintzak

Esperientziadun pertso-

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Eguzkie-
der karrikan –tailer ingu-
rua–, 2. eskuko kale fak -
zio dun pisua salgai. 3 lo-
gela, bainugela, egonge-
l a  e t a  t r a s t e l e k u a .
27.000.000 Pta. (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.
IRUN. Colon aparkaleku -
tik hurbil etxebizitza sal-
gai. Bikote gazteen tzat
ego kia. 180.000 euro (30
milioi pzta). �637 559152.
DONEZTEBE. Rosa Se-

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 erantzukizunikBAZTAN, 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

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

MATTIN EUGI MENDIZABAL igan -
tziarrak uztailaren 28an urteak
bete ditu. Zorionak zure biga-
rren urtebetetze egunean eta
muxu haundi bat Igantziko eta
Lesakako atautxi eta amautxi-
ren partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL

Igantziko gure printzeak 2 urte
bete ditu uztailaren 28an.
Milaka muxo eta besarkada
haundi bat Juanjo, Odei eta
Ibonen partetik.

MADDI

VILLANUEVA

NAVARROk
lehenbiziko
urtea bete du
abuztuaren
3an. Aunitz
urtez Alkaiga -
koen partetik.

IKER ARBURUA

LEONIS berata-
rrak urteak bete
ditu abuztuaren
2an. Zorionak
guapeton!

JOANES eta JON Leitzako bi
lehengusuek 4 urte bete dituzte
abuztuaren 3 eta 4an. Zorionak
eta muxu bana familia guztiaren
partetik gure bi gizontxoei.

ORTI AROTZENA

PORTUk 6 urte
beteko ditu
abuztuaren
16an. Zorionak
familia osoaren
partetik. Aupa
Puyol! Visca
Barça!

ORTI AROTZENA PORTU lesakarrak
6 urte beteko ditu abuztuaren
16an. Zu zara txofer politena 
pi-pi... Muxu bat Lexuriren 
partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL gure
Igantziko deabrutxoak 2 urte bete
ditu uztailaren 28an. Muxu haundi
bat atta, ama eta Andoniren 
partetik.

Irungo NAROA PERURENAk 9 urte
bete ditu abuztuaren 1ean.
Zorionak bederatzi muxurekin,
Aizoaingo izeba-osaba eta bere-
ziki Janire eta Iraiaren partetik.

Aunitz urtez guapetonak! Ailetu
da zuen eguna! Hagitz ongi
pasa eta ea bien artean beren-
du-afari goxo batera gonbidat-
zen gaituzuen. Muxu haundi
bat. Kaxkarrak. 

Irungo NAROA PERURENAk 9 urte
bete ditu abuztuaren 1ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
Iturengo amatxi, atta, Irune eta
izeba-osabaren partetik.

Lesakako LIBE TAPIA MUTUBERRIA

eta UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk abuztuaren 29an
eta 1ean urtea beteko dute.
Zorionak eta muxu bat familia
guztiaren partetik.

Lesakako UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk abuztuaren 1ean
urtea bete du. Zorionak eta
muxu bat familia guztiaren 
partetik.

IRADI ARRETXEA
OTXANDORENA

sunbildarrak
abuztuaren 21 -
ean 6 urte be te -
ko ditu. Au nitz
urtez familia eta
berexiki Maia le -
nen partetik.

JUNE APEZTEGIA ETXEBESTE sunbil-
darrak 10 urte be te ko ditu abuz-
tuaren 7an. Zorionak eta muxu
haundi bat Mendeberriko familia-
ren partetik eta Sunbillako IRATIK
abuztuaren 18an 13 urte beteko
ditu, muxu haundi bat Juneren
partetik.

lturen-Zubietako HAIZEA ARTIEDA

PORTUk 8 urte beteko ditu abuz-
tuaren 10ean. Bailarako neska -
txo jatorrena eta alaitasuna zara
zu. 8 urte bete dituzu, 8 aldiz
zortzikoa dantzatu behar duzu. 
8 muxu ama, aita Lur eta
Mirenen partetik.

ENAITZ eta JUNE ERKIZIA LASAGA
beratarrek abuztuaren 18an eta
6an 4 urte eta urtea beteko
dituzte. Zorionak eta muxu 
haundi bat biei familia guztiaren 
partetik.

Zubietako AIMAR IRIBARRENek eta
AITATXOk abuztuaren 3an eta uztai-
laren 12an urteak bete dituzte.
Dagoeneko gure gizontxoak 6 urte
bete ditu. Zuek egindako berendu
goxoaren zain gaude familia guztia.
Zorionak!

Guk ere

oporrak
Urtero bezala, abuztuarekin batera, iraila bitarte agurtzeko tenorea ailegatu zaigu.

Ale honetan, ohi dugunez, bestetako egitarauak eskuratu dizkizuegu, hemen inguruan 
gelditzen zaretenentzat. Oporretan kanpora joan behar duzuenei, ongi pasa eta ez galdu,

irailaren 2an berriro ere hamabosteroko zita izanen baituzue ttttiippii--ttttaappaarekin. 

Ongi pasa eta laister arte!

wwwwww..ttttiippii..nneett 

IRADI ARRETXEA
OTXANDORENA

sunbildarrak 6
urte be te ko ditu
abuztuaren
21ean. Zorionak
lagunen partetik
eta prestatu
berendu goxoa!
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