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Doneztebeko taldea
laxoan txapeldun
Abuztuaren 7an jokatu zen Baz-
tan-ErrekakoXXVI. laxoa txapel-
ketaren finalaDoneztebenetahe-
rriko taldeak aisa irabazi zion Iru-
ritari, 15garren txapela jantziz.2005eko irailaren 8a • XXV. urtea

28Luberriagatarrak
musika tresnak egiten
KristofLuberriagasaratarrakAfri-
kako «kora» harizkomusika tres-
na modernizatzeko ideia ukan
zuen.Elektrokoraketakitarraelek-
trikoak egiten ditu orai.
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Zurekin gara berriro

1996.
urteko

zerbitzu
onenaren
aitzindari

Zurekin gara berriro
Matrikula epea: Iraila

Mugi zaitez ordua hartzeko:
Lehenengoek lehentasuna dute

• Euskara
• Ingelesa
• Frantsesa

• Alemana
• Gaztelera
• Italiera

% 948 510 635 629
818310

Elbarren, 20 - 1. 31880 LEIT-
ZA

% 943 670 052
Martin Jose Iraola - 8. TOLO-

SA

% 943 674 733
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Xan HARRIAGUE
Zer da «kora» eta zer aldaketa egin
dizkiozu elektrokora deitzen den
musika-tresna asmatzeko?
Kora hari instrumentu bat da, Kaza-
manzetik heldu da, Senegaleko he-
goaldean. Han Krio deitzen diren fa-
miliek erabiltzen dute, bereziki isto-
rioak, ipuinak eta genealogia konta-
tzeko. Bere forma tradizionalean sin-
pleki azaltzeko giderra eta erresona-
tzi kutxak osatzen dute, usaian az-
ken hori nahiko handia da. Egun ba-
tez, Uagadugun nintzen, Burkina Fa-
son, eta ostatu hartan kora joile bat
ari zen. Bainan ohartu nintzen bere
koran aldaketa ttiki bat egin zuela, ez
zituen usaiako nylonezko hariak bai-
zik eta harpa batenak. Orduan go-
goratu zitzaidan aldaketa hori hara-
tago eramaten ahal zela, badira gi-
tarra klasikoak eta gitarra elektroni-
koak, beraz, zertako ez kora elektro-
nikoa. Hortik goiti, proiektuari bueltak
eman nizkion eta azkenean urte ba-
tzuk lan egin eta entseatu ondoren
atera dugu elektrokora deitu duguna.
Egiten dituzun gitarrei buruz zer
erraten ahal diguzu?

Gitarran aldatzen den gauza bakarra
sa soinua elektrifikatzeko manera.
Elektrokoran Pietzo kaptadorearekin
ukan nituen emaitzak nahiko onak zi-
ren, eta beraz, saiatu nahi nuen. Ate-
ratzen den soinua da gitarra elektro-
nikoa eta elektroakustikoaren arte-
koa. Denbora berean doikuntza be-
rezi batekin gitarra berean ukaiten
ahal dituzu bi soinu ezberdin horiek.
Zeindaorainarteukanduzunarra-
kasta?
Egia erran nahiko ona izan da bainan
aitortu behar dut kritikak bildu ditu-
dala ere. Itxuraren aldetik erantzun
ona izan da alde guzietatik. Gero, ko-
ra ezagutzen ez zutenetan, soinuak
arreta anitz deitu du. Aldiz, joile tra-
dizionalak izan dira kritikoenak. Aski
ongi atzeman badute ikuspegi prak-
tiko batetik, ttikiagoa eta beraz aise-

ago ibiltzen ahal zelako, soinuaren
aldetik uste dut aurrerakoiegia izan
dela haientzat eta bereziki jotzen du-
ten estiloarentzat. Diagnostika ho-
rretatik abiatuz, aldaketa batzuk egin
ditut. Hala ere, uste dut denek pen-
tsatzen dutela aitzinera urratsa dela.
Horren inguruan Africora elkartea
sortu duzue. Azaltzen ahal diguzu
zerdirenelkartehunenhelburuak?
Elkarte horren egiteko bildu ginen la-
gun kuadrila bat, gehien bat musika-
zaleak, Burkina Fasorekiko harre-
manak sakontzeko. Lehen helburua
izanen zen elektrokora hori ongi sal-
tzen bada han eginaraztea, beraz,
lan pixka bat eskaintzea. Bertzalde,
ikastaro batzuen eskaintzeko asmoa
dugu, soinuaren teknikan. Azkenik,
harremanean emanen ditugu Sen-
pereko ikastola eta hango lehen mai-
lako eskola bat. Pentsatzen dugu he-
men guraso bakoitzak haurra esko-
lara eramaten duelarik Afrikako haur
baten eskolaratzeko gastuak paga-
tzen ahalko lukeela. Azpiegitura ba-
dute, baina sartzeko ordaindu behar
dena, 10 euro inguru baizik ez bada
ere, anitzentzat gehiegi da.

• Kristof Luberriaga
saratarrak ez du sekulan ikasi
norbatekin instrumentuen
egiten, baina duela 7 urte
Afrikatik itzultzean, «kora»
hango hari instrumentu baten
modernizatzearen ideia ukan
zuen.

• Dirulaguntza eskuratu zuen
gazte lehiaketa batean eta
prototipoak atera zituen.
Proiektu hori landuz ohartu
zen soinu fisiko batetik soinu
elektriko batera erabiltzen
zuen teknika (Pietzo
kaptadoreak) oso ona zela eta
gitarrak egiten ere hasi zen.

«Gehien bat musikazaleak biltzen

dituen Africora elkartearekin

harremanean emanen ditugu

Senpereko ikastola eta Burkina

Fasoko lehen mailako eskola bat»
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ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Kristof LUBERRIAGA Sarako musika-tresna egilea

«Elektrokora instrumentua aitzinera
urratsa dela pentsatzen dute denek»
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Aitor AROTZENA
Bear-Zanapilotalekua1855an inau-

guratu zen, baina ez dago egun ze-
hatzaren berririk. 150 urteurreneko
ospakizuna egiteko irailaren 18a au-
keratu du Laxoa Elkarteak. Hasieran
bizpahiruasteburuetanekitaldiakegi-
tea pentsatu baldin bazuten ere, az-
kenean, ahalik eta jende gehiena el-
kartzeko helburuarekin, egun baka-
rreanbildudituzteeginbeharrekobes-

ta, omenaldi eta ospakizunak. Hone-
la, irailaren 18ko goizeko 10:30etan
txistulariak arituko dira. 11:00etan la-
xoa desafioa izanen da, lehen aritu-
takoguantelarienartean.Herrikodan-
tzarien saioaren ondotik, eguerdian
laxoa desafio sinesgaitza iragarri du-
te antolatzaileek, imagina ez daite-
keen goi-goi mailako partida. Bertze-
lako berririk ez dute eman nahi eta
«zergisakopartidaden ikusteko,one-

na egun horretan Bear-Zanara ager-
tzea» izanen dela azpimarratu nahi
izan digu Patxiku Ganboak.

Partida hau akituta, 13:15ak alde-
ra, plazari eta pilotariei omenaldiak
eginen zaizkie. Erran behar da hain-
bat pilotarik jasoko dutela omenaldia.
Alde batetik, azken boladako txapel-
ketetan, 1980tik honat aritu diren 49
guantelari eta 2 ttattari omenduko di-
ra.Bertzetik, 1960kohamarkadanari-
tutako Jaime Agirre, Agustin Eraso,
Pedro Larraza eta Faustino Ziganda
pilotariak omenduko dira, baita Eu-
sebio Arregi guante egilea ere. On-
dotik, hilondoko omenaldia eskaini
nahi dio Laxoa Elkarteak Fidel Ja-
draque pilotari-guantelari paregabe-
ari eta azkenik, aurreskua dantzatu-
ko da Bear-Zana plazaren omenez.
Ekitaldiguztihauenondotik,14:00etan
eginendaherri bazkaria.Txartelak25
eurotan salgai daude Titi eta Xanti os-
tatuetan, irailaren 14a bitarte. Horre-
taz gain, kamisetak ere salgai paratu

ttipi-ttapa

Doneztebeko Bear-Zana pilota plazak 150 urte bete ditu. Urtemuga
hori ospatzeko, Laxoa Elkarteak zenbait ekitaldi antolatu ditu
irailaren 18rako. Pilota plaza hau laxoan eta pilotan aritzeko ez
ezik, bertze hainbat ekitalditarako ere erabili da: aizkora
apostuak, dantza saioak, herritarren bilgune… Horregatik,
herritar guztiendako besta eguna izanen dela azpimarratu nahi
izan dute Laxoa Elkartetik, ez laxoarekin lotutako jendearentzat
edo gazteentzat bakarrik. Patxiku Ganboa eta Tiburtzio Arraztoa
antolatzaileekin izan gara, irailaren 18ko egitarauaz gain, Bear-
Zana pilota plazaren 150 urteotako historiaren berri izateko.

IRAILAREN 18AN HAINBAT OSPAKIZUN EGINEN DIRA

150 urte bete ditu Doneztebeko
Bear-Zana pilota plazak

TIBURTZIO ARRAZTOAREN «GUANTE-LAXOA: LA MODALIDAD MAS ANTIGUA DE LA PELOTA VASCA» LIBURUTIK HARTUTAKO ARGAZKIA

Laxoa partida Bear-Zana pilota plazan XIX. mendean, plaza egin eta urte gutti batzuetara. Zolan harea zuen plazak,
baina ez zen putzurik egiten, drenatze-sistema berezi bati esker.
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Laxoarako plazarik onene-
tako omen da Bear-Zana…
Zaila da plazarik onena zein
den erratea, gusto pertsona-
lak ere hor sartzen baitira. Nik
erraten ahal dizut, ni hagitz
gustora aritzen naizela Bear-
Zanan. Hori bai, garai batean
plazarik onenetakoa izanen
zen, bere zabaltasunarenga-
tik eta bere garairako zituen
baliabideengatik. Erreboteko
pareta eta lurrak ez dute an-

gelu zuzena, gaur egun duen
zola eman baino lehen harea
bustitzeko iturriak, drenatze
sistema… Bere garaian one-
na izanen zen, seguru baietz!
Laxoarako ez ezik, bertze
hainbatgauzetarakoereera-
bili da Bear-Zana…
Hainbertze laxoa partida jo-
katu izanendira,bai,bainabai-
ta bertzelako pilota modalita-
tetako partidak ere, aizkora
apostuak,dantzasaioak…He-

rriko plazaren funtzioa ere be-
tedu,herritarrenbilgunea izan
da. Beraz, irailaren 18ko bes-
ta eguna ez da laxoa zaleen-
tzat edo gazteentzat bakarrik,
herritar guztientzat baizik.
Munduko Pilota Txapelke-
tarenbarreneanerepartidak
jokatu dira Bear-Zanan…
1962an eta 2002an Iruñean
eta 1970ean Donostian joka-
tu ziren Munduko Pilota txa-
pelketenbarrenean, laxoaera-
kustaldi partidak jokatu ziren
Bear-Zanan, ez Iruñean ezta
Donostian ere ez baitzen pla-
zarik.

05
dituzte, 10 eurotan. Bazkal giroko
etabazkalondokomusikaMikelSa-
laberriren eskutik izanen da.

1855EAN PILOTA PLAZA
ETA 1930EAN EZKER PARETA

Bear-Zana egin aitzinetik Do-
nezteben bertze plazaren bat ba-
zela ageri da liburuetan. Bear-Za-
na 1855ean egin zen, 35.711 erre-
al eta 50 xentimoren truke. Kopuru
horretatik 4.864 erreal lurra eros-
teko erabili zen; bertze 280 erreal
bertan zeuden fruituak ordaintzeko
eta zatirik handiena, 30.567 erreal
eta 50 xentimo, peoiak eta mate-
riala ordaintzeko. Udaletxeak or-
daindu zuen lana eta ondoko man-
tenimendu lanakerebereeskuzeu-
den. Honela, plaza egin eta urte-
betera, 1856an, Joaquina Juana-
torenari 168 erreal ordaindu behar
izan zizkion, «Pilota Jokoaren on-
doan duen lurrean sortutako kalte-
engatik».

Joku Luzerako plaza egokiene-
takoa omen zen Bear-Zana: irekia
etazabala.Zolahareazestaliazuen
eta azpian, drenatze berezia zeu-
kan, euria egiten zuenean putzurik
ez egiteko eta berehala idortzeko.
Idorregi zegoenean, berriz, hautsa
ez harrotzeko bi itturri zituen. Zola
eta erreboteko paretak ez dute 90
graduko anguloa egiten, irekiagoa
baizik, honela indarrez datorren pi-
lota gehiago altxatzeko.

Moldaketarik handiena 1930an
etorri zitzaion Bear-Zanari, ezker
pareta egin zitzaionean. Herri
aunitzetan joku luzearen ordez ez-
ker pareta jarri zuten. Donezteben,
ordea, frontoia plazaren barnean
egin zen. Honela, joku luzearen tra-
dizioaerrespetatuz,kirolpremiabe-
rriak soluzionatu ziren.

BITXIKERIA ARKITEKTONIKOA: ERREBOTE BIRAKARIA

Bear-Zana pilota plazak 75 urte zi-
tuenean, 1930ean egin zitzaion ezker-
pareta, 46.977,34 pezetaren truke. Zo-
rionez,horrekezzuen joku luzearende-
sagertzea ekarri. Baina ezker paretaz
gain, inon ikusi ez zen bitxikeria arki-
tektonikoa ere egin zitzaion: errebote
birakaria.OrdukoDoneztebekoalkatea,
EmilioAzarola, ingeniariaerebazen eta
berak asmatu zuen erreboterako mugi-
tzen zen pareta. Burnizko egitura esta-
liz egin zen pareta eta errail batzuen
gainean ezarri zen, mugitu ahal izate-
ko. Biradera edo manibela baten bitar-
tez,pertsonabakarbatekmugitzenahal
zuen errebotea. Lehenbiziko arazoa
errebotea kokatzerakoan sortu zen, pi-
suarengatik zola pixka bat jautsi eta bi-
radera ez baitzen zegokion lekuan sar-
tzen. Arazo hori moldatu zen, baina ha-

lere, guttitan erabili zen Azarolaren as-
makizuna. Izanere,pilotakburnizkoha-
bea zegoen lekuan jotzen zuenean bi-
zi-bizi ateratzen zen eta bertzenaz, hi-
la gelditzen zen. Halere, pilotaren his-
toriarako hor gelditu da errebote bira-
kariaren mekanismo bitxi hau.

1989ko uztailaren 4an Gipuzkoako
egunkari batean ageri zenez, Huelva-
koPalosde laFronterako frontoianerre-
bote birakaria ezarri zuen Fernando Pi-
có industrialak. Egunkari horrek asma-
kizun berritzailetzat jo zuen hori, 59 ur-
te lehenago horrelako bat Donezteben
ezarri zela jakin gabe, noski. Juan Ma-
riArtazkozguantelari doneztebarrakes-
kutitza igorri zion egunkariko zuzenda-
riari, Azarolak asmatutako errebotea-
ren berri emanez eta Doneztebera la-
xoa partida bat ikustera gonbidatuz.

Patxiku GANBOA Laxoa Elkarteko kidea

“Herri guztiarendako besta eguna
da, ez laxoa zaleentzako bakarrik”

ARGAZKIA: ONDIKOL
Aurtengo laxoa txapelketaren finala ere Bear-Zanan jokatu zen abuztuaren 7an.
Bertze hainbat partida handi hartu ditu Doneztebeko plazak 150 urteotan.
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du
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• IRAKURLEAK MINTZO •

Goizuetako
festetako programa
Galdera bat dagokiona-
ri: zeinarrazoidaudeeta
zer kriterio erabili da
UmoreOnakoeta ikasto-

lako tabernako iragarki-
ak herriko festetako pro-
graman ez agertzeko?

Ibon ELIZEGI.
Umore Onako bazkide

eta ikastolako
laguntzaile.

Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bidali behar dira. Bertzela,
ez dira argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan
dezaten, ez da komeni makinaz idatzitako 25
lerro baino luzeago idaztea. Laburtu beharra
izanez gero, ttipi-ttapak bere esku izanen du
horretarako eskubidea.
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Zeinnahiagoduzu, trenean lanegin
ala ordainlekuan?
Beherean ordainlekuan hala usatua
naizelako, bestenaz airea hartzeko
trenean.

Zer kexatzen zaitu gehien ordainle-
kuan?
Jendea gaizki mintzatzen delarik.

Zeinnahiagoduzubasurdearenon-
dotik lasterka edo Ramuntxo La-
motheren ondotik?
Bienondotik,aitzineaneznaiz ibil-
tzen ahal gehiago.

Pastatomatesaltsarekinedotxu-
leta eder bat?
Txuleta bat dudarik gabe.

Lasterka ibiltzetik noiz geldituko
zara?
Aurten gelditua naiz bainan heldu
den urtean berriz abiatu behar dut.

Amstrong politikan hasiko
omen da. Zuk zer egin
behar duzu lasterka
ibiltzetik gelditzen
zarenean, Sarako
auzapez?
Ez, ez dut uste po-
litikan hasiko nai-
zen . Denbora
gehiagopasatuko
dut ihizian.

Sarako bestetan
larunbata ala
asteazkena
nahiagoduzu?
Astelehena, Sa-

ratarrekin ibiltzeko.
Bestetanzeinduzugustokoena,dan-
tzatzea, kantatzea edo lagunekin
solastea?
Kantatzea.

ErramunMartikorenaalaAnjeDuhal-
de?
Erramun Martikorena.

Zerfaltadabestenegi-
tarauan?

Zerbaitgehitube-
harbada,artzain
zakurtxapelke-
ta.
Bestetan zer
eginen duzu
zure emazte-
ari plazer egi-

teko?
Jatetxera go-

mitatuko
dut.

• 11 GALDERA LABUR •

«Orain jendeak
errematatzaileak nahi
ditu, tanto politak egin
eta azkar bukatu. Gutxi
sartzen den aurrelari
batek aukera gutxi du
orain gora egiteko.
Atzelaria ere berdin:
eman era pilota
berehala errebotean
sartzen duena. Partida
ordu eta erdiz luzatzen
bada, partida zozoa
da. Alustiza ere pelma
zen, baina 22ra gehien
iristen zena. Gaur oso
gutxi baloratzen da
hori»

Antton MAIZ
Arantzako pilotari ohia
Berria 2005-07-27

«Eskaintza batzuk
banituen. Espanyol
taldearena aukeratu
dut, talde haundietako
bat delako eta gehien
gustatzen zitzaidana
zelako. Esperientzia
berri bat bizi nahi dut,
eta unibertsitatean
ikasten segitzeko
aukera izanen dut.
Aldaketa emakumeen
futboleko haundietako
batean jokatzeko
egiten dut, baina pisua
ere eskaintzen didate,
ikasketak ordaindu eta
bizitzeko zerbait
gehiago».

Ane BERGARA
Berako futbolaria
D.vasco 2005-07-28

Berria 2005-07-27

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Mixel LARZABAL
Larungo treinaren langilea eta mendiko lasterkaria

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA
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Nafarroako Gober-

nukoNekazaritza,Abel-
tzaintza eta Elikadura
Departamentuak diru-
laguntzaemandiemen-
dialdeko hainbat udal
erakunderi, 2005. urte-
an abeltzaintza azpie-

giturak egin edo mol-
datzeko. Dirulaguntza
hauek, egiazko kostua-
ren %60a estaliko dute.
Baztango Udalak bi di-
rulaguntza jasoko ditu:
56.588 euro abelzain-
tza esplotazioetara ar-
gindarra sartzeko eta

123.411 euroko dirula-
guntzaLoitzukoudalhil-
tegia gaur egun dago-
en araudira egokitzeko
lanak egiteko.
Gainerako dirulagun-

tzak baserrietara doa-
zen bideak hobetzeko
eskuratuko dituzte es-
kualdeko udalek. Ho-
nela, Arantzako Udalak
180.000 euro jasoko di-

tu, Etxalarkoak ere
180.000 euro hartuko
di tu , Oizko Udalak
123.669 euro eta Sun-
billako Udalak 130.787
euro.

Mendialdeko
azpiegiturendako
dirulaguntza
eman du Nafarroako
Gobernuak
Iruritako Loitzu udal hiltegia gaur
egungo araudira egokituko da

ABELTZAINTZA

ARTXIBOKOA

Loitzuko udal hiltegia gaur egungo araudira egokitzeko 123.411 euroko di-
rulaguntza hartuko du Baztango Udalak.



Amaia eta Ainhoa
Berako Kultur Ba-

tzordeak herriko argaz-
ki artxibo digitalizatua
osatu nahi du, eta ho-
rretarako, Eusko Ikas-
kuntzarekinhitzarmena
sinatudu.Erakundeho-
nen esku geldituko dira
digitalizio lanak eta be-
harrezkoak diren tres-
na eta baliabideak. Be-
rakoohiturak, familiagi-
roa, etxeak eta gaine-
rako arloak erakusten
dituztenargazkiakbildu
nahi dira, 1975. urte au-
rrekoak.

Artxibo hau sortu
ahal izateko herritarren
laguntza eskatzen du
Kultur Batzordeak. Irai-
laren 1etik 30era bitar-
tean, astelehenetik or-
tziralera, etxean dauz-
kagun argazkiak Kultur
Etxera eramatea es-
kertuko lukete. Bertan
argazki bakoitzaren fi-
txa beteko da, zenba-
kia paratuko zaio eta
Eusko Ikaskuntzak di-
gitalizatuko du. Ondo-
tik, argazkiak jabeari
itzuliko zaizkio eta ar-
gazki artxiboa osatzen

denean, Berako argaz-
ki artxiboaren kopia bat
formatu digitalean opa-
ritukozaio lagunduduen
guztiari (CD, CD-ROM
edo DVD batean).

Halere, informazio
gehiago nahi duenak
Ku l t u r E t xeko
948631222 telefonora
deitu edo kultura@be-
rakultura.net helbidera
mezua bidali dezake.

Illekuetako
bestak irailaren
17 eta 18an

Datorren Irailaren17
eta 18an ospatuko dira
Illekuetako bestak. La-
runbatean, eguerdiko
12etan botako da al-
txaferua bestei hasiera
emanez eta segidan
haurrek jokoekin ongi
pasatzeko aukera iza-

nen dute. Arratsaldeko
14:00etan, aldiz, Ille-
kuetako karrikan baz-
karia eginen dute au-
zotarrek. Irailaren18an,
igandearekin, Matza-
dako Tiro Txaelketa he-
rrikoiaren XXXVII. edi-
zioa jokatuko da goize-
ko 10:30etatik aintzine-
ra eta ondotik, eguerdi-
ko 12:00etan auzoan
bertan meza izanen da.
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Herriko argazki artxibo digitala
sortu nahi du kultur batzordeak
Illekuetako bestak irailaren 17 eta 18an ospatuko dira

ARGAZKIA: AMAIA
Berako udaletxean moldaketa lanak egin ondoren, bulego berriak beheko
solairuan egonen dira. Aste honetan bulego berrien ateak idekiko dira beti-
ko ordutegia mantenduz, goizeko 9:00etatik 13,30etara.

BERA
Nafarroako
Bertsolari
Txapeldunen
Liga
BortzirietakoBertsoEs-
kolak antolatuta, iraila-
ren18an, igandean,Na-
farroakoBertsolariTxa-
peldunenLiga ikusiahal
izanen da Berako Kul-
tur Etxean. Arratsalde-
ko 17:30etatik aintzine-
rat. Xabier Silveira, Es-
titxuArozena,JoxeJuan
Zubieta “Etxabe”etaJu-
len Zelaieta eskualde-
kobertsolarihandiakde-
balde aditzeko aukera
bikaina izanen da.

Ricardo Baroja
eskolako
bestarako
sarrerak
RicardoBarojaEskolak
urrian 25 urte beteko di-
tu eta 8an besta handia
eginen dute. Hilabete
honetan kamiseta eta
pin-ez gain bazkarirako
txartelak salgai jarri di-
ra. Bazkarirako txarte-
lak bakarrik Ikuilu eta
Errekaldeostatuetaneta
eskolan eskuratu ahal
izanen dira.

X. Jon Irazoki
Memoriala
Baztan futbol taldeak
irabazi zuen abuztua-
ren27anJon Irazoki ze-
naren omenez hamar-
garren aldiz jokatutako
txapelketa. Beti Gazte
bigarren eta Gure Txo-
koa hirugarren izan zi-

FLASH
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Aitor AROTZENA
Lesakako Musika

Bandak Euskal Herriko
XXVIII. Marmitako txa-
pelketaantolatudu,uda-
laren laguntzaz. Egun
horretan Euskal Herri
osoko elkarte gastro-
nomikoak espero dira
herrian.9:00etatikaitzi-
neraharreraeginenzaie
partehartzaileei eta
10:00etansukaldari tal-
de osoari argazkia egi-
nenzaio.10:30etanha-
siko da txapelketa eta
13:00etan bilduko dira
marmitak. 14:30etan
bazkaria eginen da. Le-

hendabizi entremesak
izanen dira, gero mar-
mitakoa eta azkenik
postrea, kafea eta ko-
pa. Bazkarirako txarte-
lak 17 euroan salgai
daude. 17:00etan txa-
pelketaren irabazlea
zein den jakinen da eta
sariak banatuko dira.

Elbarritasunari
buruzko
jardunaldiak

Elaia elkarteak, el-
barritasunari buruzko
jardunaldiakantolatudi-
tu. Irailaren 14an egi-
nenda inaugurazioaBe-

ti Gazteko lokalean
13:30etan.17:00etanel-
barritasunari buruzko
mahainguruaeskainiko
duteCarmenGardeAn-
sa eta Joseba Cerrillok.
Irailaren 14tik 20ra el-
barritasunari buruzko
erakusketa ikusgai iza-
nendaBetiGazten. Irai-
laren 16an, ortziralean,
Anfasen eskutik elba-
rritasunari buruzko hi-
tzaldia izanen da Kasi-
noan 17:30etan. Iraila-
ren 28an akautuko dira
jardunaldiak,19:00etan
Kasinoan eginen den
ekitaldiarekin.

Euskal Herriko Marmitako
txapelketa antolatu du Musika
Bandak irailaren 17an
Duela hogei urte ere Lesakan egin zen

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

ERRETEGIA

Tfnoa: 948637027 LESAKA

ARGAZKIA: AITOR

Marmitako txapelketa aurkeztu zuten Javier Zubieta, Miguel Angel Castro
eta Cañi Zayas, Musika bandako partaideek.

Bittiriko bestak
asteburu honetan
ospatuko dira
Zea Mays eta Jauko Barik taldeen
kontzertua izanen da ortziralean
A.A.

Irailaren9tik11raos-
patuko dira aurten Bi-
ttiriko bestak. Ortzira-
lean, 18:00etan mus
txapelketa jokatukoda.
20:00etan patata txa-
pelketa eginen da.
21:00etan botako da
txupinazoa eta kalejira
eginen da. 21:30etan
Txoootx! berendu afa-
r i a eg inen da e ta
23:00etan rock kon-
tzertua eskainiko dute
Zea Mays eta Jauko
Barik taldeek.

Larunbat goizean,
diana izanen da txistu-

lariekin. 11:30etangoi-
tibehera txapelketaegi-
nen da eta 13:00etan
asto lasterketa. Ondo-
tik, auzo bazkaria iza-
nen da, Jon Maia, Ma-
ñukorta eta Xabier Sil-
veira bertsolarien eta
txarangaren laguntza-
rekin. 19:30etan ber-
bena izanen da Ezein
taldearekin.

Igandean, azkenik,
11:00etan haur jokoak
izanen dira. 17:30etan
EstitxuMentaberri ipuin
kontalariaaritukodaeta
18:30etan trikitixa jaial-
dia izanen da.

LESAKA

Kultur Egunak antolatu
ditu Euskara Batzordeak
Bi astez hainbat ekitaldi eginen dira
A.A.

Euskara Batzorde-
ak antolatuta, Kultur
Egunak eginen dira.
Irailaren 13an, «Goi
mailako kirola eta eus-
kara»mahaingurua iza-
nen da pleno aretoan
19:30etan. Irailaren
15ean, txontxongiloak»
izanendIra igerilekuan
17:00etan. Irailaren
16an,Zura taldeakkan-
taldia eskainiko du pla-
zan 21:30etan. Iraila-
ren 18an, «Euskara

sencilloaren manifies-
toa» antzezlana ikus-
gai izan da Kasinoan
19:00etan. Irailaren
21ean, Kulki taldearen
eskutik haurrentzako
jolasak izanendira ikas-
tolan. Irailaren 22an,
«Maribitxiren ipuinak»
entzungai izanen dira
liburutegian17:00etan;
irailaren 23an, bertso-
trama izanen da Ma-
txinbeltzenean, Jon
Maia eta Amets Arza-
llusekin 20:00etan.
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Joseba eta Nerea
Larunbat honetan,

irailak 10, eginen da
Udaletxeko Batzar Are-
toan urteroko Usate-
gietako postuen subas-
ta.Eguerdiko12etanha-
siko da eta 31.047 eu-
rotanaterikodira22pos-
tuak, joan den urtean
baino 1.194 euro ga-
restiago. Berriz ere ga-
restiena Lehenbiziko
Sarea izanen da, 2.741
eurotan. Bigarren pos-
turik garestiena Para-
petoa, 2.641 eurotan.
Enkantea jende aitzi-
nekoa izanen da. Tan-
tobakoitzak10euroba-
lioa izanen du eta tasa-
tutako prezioei %16ko
BEZ gehitu beharko
zaie. Horretaz gain,
%2,5a udaletxearen-
tzako izanen da, gas-
tuak ordaintzeko. Su-
bastaren ondotik aste
bateko epea izanen du-
teehizturiekpostueises-
tak emateko. Irailaren
21ean eginen da biga-
rren subasta, sesta ja-
so duten postuak adju-
dikatzeko.

Antsolokuetako
bestarik ez
aurten

Duela 25 bat urte fu-
ria handiarekin hasi zi-
ren Etxalarren auzoe-
tako bestak egiten. Iña-
rretakoak izan ziren le-
henbizikoak. Ondotik,
Antsolokuetakoak hasi
ziren eta joan den urte-

rarte ez dute behin ere
hutsik egin.

Telleriko Blanki Pe-
rezekerrandigunez,«ez
naizseguru-seguruoroi-
tzen baina uste dut
1982. urtean egin ge-
nuela lehenbizikoa.Or-
duan Kamioan izaten
zen. Handik pixko ba-
tera lekuz aldatu eta

Eguzkiagerreako La-
rrainera pasatu ginen.
Joandenurterarte han-
txe egin dugu urtero».
Giro ederra oroitzen du
Blankikurtehorietangu-
zietan. 70 bat lagun bil-
tzen ziren bazkaltzeko
eta ondoko musika doi-
nuekin berandurarte lu-
zatzen zen besta kasik

urtero. Hala ere, poliki-
poliki galduz doazen
bestak dira auzoetako-
ak. Aurten Antsolokue-
takoak gelditu dira eta
ez dakigu hurrengo ur-
teetan segituko ote du-
ten. Hala ere, polita li-
tzateke berriz ere has-
tea, antolakuntzaren
erreleboa bertze nor-
baitek hartuz.

Urritzokietakoak
bai

Urritzokietakobestek
historia desberdina du-
te. Herriko auzoetako-
ak baino lehenagokoak
dira eta oraindik aski
arrakastatsu segitzen
dute.Aurtengoanereez
dute hutsik eginen. Irai-
laren 14an, ortzeguna,
meza izanen da Santa
Krutz ermitan eta igan-
dean, irailak 18, Sain-
dunekoBordakozubian
bilduko dira 70 bat la-
gun giro ederrean baz-
kaltzera. Ondotik, mu-
sika izanen da eta ordu
ttikiak arte luzatuko da
besta seguraski, urtero
bezala.

Larunbat honetan eginen da udaletxean
Usategietako postuen urteroko subasta
Antsolokuetako bestarik ez da eginen eta Urritzokietakoak irailaren 18an izanen dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Teodoro Iribarren, Cipriano Sansiñena eta Joxe Mari Olagarai, Antsolokue-
tako bestetako hiru historiko, 1996an ateratako argazkian.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Herrikobestak,abuz-

tuaren13tik17ra iragan
ziren. Orokorrean egi-
tarauaaitzineraeraman
zen, zehazturiko ekital-
diak eginez. Hala ere,
igande goizean egite-
koa zen herri kirol era-
kustaldia bertan behe-
ra geratu zen, perkan-
tzebat tarteko.Gainera-
koan, egitarauan ze-
haztu ez ziren bertze
ekimen batzuk ere bes-
tetan izan zirenez, ho-
rien aipamena eginen
dugu.

Larunbatean hasi zi-
ren bestak eta altxafe-
ruaren ondotik, herriko
dantzari gaztetxo eta

txistulari taldeak ema-
naldia eskaini zuen pla-
zan. Amabirjin egune-
an berriz, herriko be-
rezko dantzak eskaini
zirenmezarenetaome-
naldi ekitaldiaren ondo-
tik. Iaz bezala, aurten
ere, bestatako azken
egunean herri bazkaria
izanzenelkarteanEkai-
tzakantolatua.Giroede-
rrean bukatu zituzten
bestak.

Zorionak
Arantza Rock!

Iaz bezala, aurten
ere, bestak bukatu eta
hurrengo larunbatean
Arantza Rock Jaialdia
burutuzen.Abuztuaren

20an izan zen eta aur-
ten, hamargarren urtea
bete du jaialdiak. Gaz-
te Asanbladak balora-
zio positiboa egin du,
nahizetaeguraldiakba-
tere ez lagundu, 800 la-
gun inguru izan ziren
kontzertuan. Egun oso-
ko egitaraua prestatu
zen ordea. Hamar edi-
zioetako kartel eta ka-
miseten erakusketa
ikusgai jarri zen. Iluna-
barrean, Baztango kiri-
koketa eta batukada
saioak eskaini ziren.
Arratsean, Kasu, Eko
lau,KankaetaEHSuka-

rra taldeen emanaldia
izan zen eta antolatzai-
leenhitzetan,Kankaren
emanaldian ikus-entzu-
leen gorakada nabar-
mena izan zen. Lanean
aritutako lagun taldeak
urriaren 8an afaria egi-
nen du elkartean. Zo-
rionak beraz denei!

«The Blackwoods»
filme luzea

Koldo Serra zuzen-
dari bilbotarra eta fil-
mekoaktore taldeaEus-
kal Herrian “ The Black-
woods” film luzea gra-
batzen ari dira. “ Itzalen

basoa” izaneko filmean
Artikutza inguruak gra-
batu dituzte. Aste ho-
netan Eratsunen omen
daude grabaketak egi-
ten.Hurrengogeldiune-
an, Itsaso eta Arantza
izanen dituzte. Beraz,
dataren berririk ez ba-
duguere,herri inguruak
ere aukeratu dituzte fil-
merako.Aktore taldean,
Gary Olman eta Aitana
Sanchez Gijon daude
protagonisten paperak
betetzen.Filmehauhel-
du den urteko Donos-
tiako zinemaldian es-
treinatu nahi dute.

Bestek, Arantza
Rock jaialdiak eta
bertzelako berriek
hornitu dute uda
Herriko eskolako ikasleek
ikasturte berriari ekin diote

ARANTZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den abuztuaren 25ean Erronkarira bidaia egin zuten aranztarrek eta
igantziarrek. Urtero parrokiek bi herrietako familia bakoitzak astero urtean
zehar eliza garbitzen duela eta, sari moduan, bidaia antolatzen du. Aurten,
62 lagunek Burgiko Almadiaren Museoa eta Interpretazio Zentroa, Erronka-
riko Julian Gaiarreren mausoleoa, Uztarrotzeko Gaztaren museoa eta San
Antonioko Harriak bisitatu dituzte. Egun ederra pasatu zutela erran digute.
Ateraldira joan ezin zutenek, berrogeita hamar lagun inguruk guztira, be-
rendua egin zuten lehentxeago.
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XV. Mendi-bizikleta
ibilaldia jokatuko
heldu den igandean
Hilabete baten barrenean izanen
da Jaitsiera proba ere

Oskar TXOPERENA
Mendi-bizikletari lo-

tutako hitzordua izaten
dugu igantziarrok iraila-
ren bigarren igandee-
tan, aurtengoarekin ha-
mabosgarrenez.Azken
orduko xehetasun ttiki
batzuk lotu faltan, prest
daude Biltoki Elkarte-
koek, azken urteetako
moduan, 100 txirrindu-
laritik goiti herrian be-
harbezalahartzeko. Irai-

laren11negokitudaaur-
tengo ibilaldia eta goi-
zeko 10:00etan da has-
tekoa. Pixka bat lehe-
nago,9:30etan, itzuli tti-
kia eginen da adina-
rengatikprobanagusian
ibili ezin diren haurren-
tzat.

Ohiko moduan, sari
banaketa eta hamaike-
takoa izanen da parte-
hartzaileentzat proba
akaututakoan.

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Joan zaigu ustekabean uda ere. Paratu ditugun hauen ordez bertze hainbat
argazkik ere isladatuko zuketeen aurtengo udan gertatutakoa, baina batzuk
aukeratu behar eta hauexek paratu ditugu. Uztailaren 24an 100 urte bete-
tzeagatikomenaldiaeginzitzaionBerrizaungoAngelManterolari.Bereemaz-
tea Inaxirekin ageri da argazkian. Egun berean hogei lagunetik goiti joan zi-
ren herritik Beran antolatzen den Miguel Indurain txirrindulari probara. On-
dotik elkarrekin bazkaltzeko ohitura izaten dute gehienek. Nabaria denez,
bazkal ondotik ateratako argazkia da hau. Bertzalde, herriko betiko bizimo-
dua baldintzatu duen udako gertakizun nagusiaz herriterrei galdetuz gero,
gehienek obrak aipatuko zituzketeen seguruenik. Gehienetan hautsa, ber-
tze batzuetan lohia eta egunero trabak sufritu behar izan ditugu, horrelako-
etan beti gertatzen den moduan. Ea akautzen direnean traba guztiak mere-
zi izan dutela pentsatzen dugun. Azkenik, kirol arloan, alde batetik, Mikel eta
Sebas Antxordokik Josetxo Txoperena eta Imanol Telletxeari herriko txa-
pelketaren finala irabazi zieten, eta bertzetik, herriko zenbait pilotarik Irun-
go Ola Sagardotegian txapelketa jokatu zuten. Neskak ere aritu ziren palaz
eta Naroa eta Olaia izan ziren garaileak.

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)
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Ortzeguna 8
10:00etan altxaferoak
bestei hasiera emanez.
Doneztebeko txistula-
riek herrian barna ibili-
ko dira. 12:00etan Me-
za Nagusia. Ondotik
Luntx herriko ostatuan.
17:00etan gaztetxoen
txapelketakoLaxoapar-
tidoa. 21:00etatik ai-
tzinera Herriko Osta-
tuan BAZTAN-ZOPAK
izanen dira. Arratsal-
dez eta gauez dantzal-
dia JOXE ANGEL akor-
deoilariarekin.

Ortzirala 9
11:00etan herriko tri-
kitilariak herrian barna
itzulia emanen dute.
11:00etan Laxoa par-
tida erronka: “Azkene-

ko txapeldunak” (Joxe
Joakin, Bittor, Karlos,
Alberto); “Eternas pro-
mesas” (Gainerakoak
...) aurka. Denen afa-
riak jokoan izanen di-
ra. 17:00etan pilota
partidak afizionatuen
artean. 19:00etan he-
rritarren arteko II. Pa-
tata tortila lehiaketa.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MIKEL SA-
LABERRIrekin.

Larunbata 10
11:00etan herriko tri-
kitilariak herrian barna
itzulia emanen dute.
11:00etan Mus Txa-
pelketa herriko elkar-
tean. 17:00etan hau-
rrendako jokoak herri-
ko plazan. Ondot ik
haurrendako eta hel-

duendako txokoltea.
Arratsaldez eta gauaz
dantza ld ia , TRIKI -
DANTZ taldearekin.

Igandea 11
11:00etan herriko tri-
kitilariak herrian barna
itzulia emanen dute.

11etatik aitzinera he-
rriko artisauen era-
kusketa. 13:00etan
Herri Kirolak: Mendi-
zabal eta Agite; Arria
II eta Aierberen aurka.
14:00etan herri baz-
karia; Bertsoetan, Sus-
trai Kolina eta Millan

Telleria. 17:00etan To-
ka eta Soka-tira herri-
tarren artean. Arra-
tsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE AN-
GEL akordeoilariare-
kin. Bestei bukaera
emateko, kalejira eta
Gaixoa Ni.

Amabirjin
bestak
irailaren 8tik
11ra
Azkeneko txapeldunen eta betiko
promesen arteko laxoa partida
jokatuko da ortziralean

OITZ

ALBERTO SAN MIGUELEK UTZITAKO ARGAZKIAK

Iazko patata tortilla lehiaketako partaideak eta herri bazkariko irudia.
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Osteguna 8
09:00etan TXUPINA-
ZOA eta ondoren txis-
tulariak itzuliko dute he-
rria, festarihasieraema-
nez.11:00etan Meza
Nagusia Lokariko Ama-
birginaren ohorez.
13:00etan Aizkora
apustua MINDEGIA-
OLASAGASTI
17:30etanPILOTAPAR-
TIDUAK Infantilak: Be-
ñat-Endika / Gaizka-

Eneko. Afizionatuak:
Castillo-Mitxeo / Urda-
niz-Urzainki.Apezetxea-
Argote/Urrutia-Urrizelki.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MODESTO
akordeolariarekin.

Ostirala 9
10:00etan argi soinuak
txistulariekin.
12:00etan Gazteen
ronda etxez-etxe akor-
deolariarekin.Goiz eta

arratsaldez umeen
parkea karts eta gaz-
t e l u p u z g a r r i e k i n .
17:30etan Pilota par-
tiduak. Afizionatuak;
Iraola-Eraso / Etxebe-
rria-Azanza, Gonzalez-
Apraitz / Belloso-Otei-
za.Arratsaldez eta
gauez dantzaldia TRA-
KETS taldearekin.

Larunbata 10
10:00etan argi soinuak

txistulariekin.11:00e-
tan Herriko mus txa-
pelketa.18:00etanHe-
rriko gazteen arteko
herri kirolak.Arratsal-
dez eta gauez dan-
tzaldia TRAKETS tal-
dearekin.Arratsadez
eta

Igandea 11
10:00etan argi soinuak
txistulariekin.
13:00etanbertakoaha-

ri apostua.
14:00etanHERRI BAZ-
KARIA Iñaki Murua eta
Beñat Lizaso bertsola-
riekin.
18:00etan Pilota par-
tiduak. Afizionatuak;
Urrutia-Mitxeo / Urda-
niz-Azanza, Bengoe-
txea-Argote / Alzuga-
rai-Oteiza.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MODESTO
akordeolariarekin.

Lokariko
Amabirjin
bestak
irailaren 8tik
11ra
Gazteek etxez etxeko erronda
eginen dute ostiralean

Hostala

14 logela,
bainu eta
TBrekin

BEINTZAkoBEINTZAko
OSTATUAOSTATUA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

UTZITAKO ARGAZKIA

Kasik egunero pilota partidak ikusteko modua izanen da Eratsungo pilota
plazan.
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ttipi-ttapa
Erreka kirol elkarte-

ak herritarren arteko bi
txapelkea antolatu ditu
irailerako, donezteba-
rren artean kirola eta
partehartzea bultzatu
nahirik.Aldebatetikkua-
drilen arteko futbito txa-
pelketa. Joan den urte-
an lau astez jardunaldi
ezberdinak jokatuziren,
baina aurten partidu
guztiak egun bakar ba-
tean, larunbat honetan
(irailak 10) jokatuko di-
ra. Irailaren 6a zen izen
emateko azken eguna.

Bertze aldetik, fron-
teniseko txapelketamis-
toa ere antolatu da. Bi-
koteka jokatuko da eta
kideetako bat gizonez-
koa eta bertzea ema-
kumezkoa izanen da.
Txapelketahonetanpar-
tida guztiak irailaren
17an, larunbatean, iza-

nen dira eta Titi osta-
tuanapuntatzekoazken
eguna irailaren 12a iza-
nen da. Bi txapelketa

hauetako finalak iraila-
ren 25ean jokatuko di-
ra, herriko besta ttikien
barnean.

Kuadrilen arteko futbito eta
frontenis txapelketa mistoa
antolatu ditu Errekak
Finalak besta ttikien barnean jokatuko dira

DONEZTEBE

ARTXIBOKOA

Erreka kirol elkarteko eskubaloiko taldeek, senior
eta jubenilek, beraien entrenamenduak hasi di-
tuzte, ligaurrianhasikobaitute.Lehen taldea,Kar-
melo Rekartek entrenatuko du, berrikuntza gutxi-
rekin. Eneko Telletxea goitzen da jubenilen talde-
tik eta eskubaloia utzia zuen Juanmi Uhalde tal-
dera itzuliko da. Jokin Apezetxeak taldea utzi du.
Helburua, azkeneko urteetan bezala, mailari eus-
tea izanen da, ahal bada iaz baino errazago.
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Aurtizko ur hornidura
eta saneamendu lanak
egiten ari dira
Legarra-Lacoz eraikuntza enpresak
614.348 eurotan eginen ditu
Arkaitz MINDEGIA

Uda jada badoa eta
jendea normaltasune-
ra itzultzen ari da. Uda
ailegatzean leku guz-
tietanbezala, turistaas-
ko ibili dira: Valentzia-
koak,Kataluniakoak…
Herrian dauden osta-
tu, hostal eta landa
etxeak bete-beteak
egon dira.

Uztaila bukaera al-
deraBartzelonakoEus-
kal Etxekoak barnete-
gia antolatu eta Ituren-
go bi landa etxetan
egon ziren bi aste pa-
satzen. Klaseetatik
aparte tarta txapelke-
ta,pandereta,kantueta
txalaparta ikastaroa…
egin zituzten.

Baina udako aisial-
di eta lasaitasuna alde
batera utzita, zenbai-
tzuk lanean ere gogor
hasiak dira. Jakina de-

nez, Udalak Iturengo
zeharbidean,Kastinea
eta Lopetxenea etxe-
en ondoko pasabidee-
tan eta Aurtitzen egin
beharreko hornidura
eta saneamendu sare-
ak berritu eta karrikak
zolatzeko lanak egite-
ko erabakia hartu zuen
ekainaren 7an. Lehen-
dabiziko lana Aurtizko
hornidura eta sanea-
mendu lanakegiteada.
Legarra-Lacoz erai-
kuntza enpresak egi-
nen d i t u l anak
614.348,40 eurotan.

Ur eskasia
Bertzalde, Udalak

ur-eskasia dela medio
oharra banatu du herri
osoan. Ura behar de-
nean eta ganoraz era-
biltzeko abisua eman
du, bertzela ur mozke-
tak eginen baitira.

ITUREN
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Ulibeltzak
elkarteak herri
bazkaria
antolatu du
Giro ederrean joan dira aurtengo
San Tiburtzioa bestak

Jaione OTXANDORENA
Giro ederrean igaro

dira aurtengo bestak
ere. Gauez ohikoa den
bestaz gain, aurten he-
rriko gazte batzuk txa-
pelketa berexiak anto-
latuak zituzten plazako
giroa indartzeko asmoz
eta baita lortu ere. Goi-
zeko2:30akaldera,mu-
sikak atsedena egiten
zuenean, irrintzi, txotx,
sagar dantza, fandan-
go, alkoholemia eta ka-
raoke txapelketa jokatu
ziren. Irabazle zein ate-
ra diren ez dugu erra-
nen beraien baimenik
gabe, badaezpada ere.

Egunez ere, proba
konbinatuak,pilotapar-
tidak, sega, aitzur, zar-
tain eta toka txapelke-
tak, goitiberak, ginkana
etabarrezgozatzekoau-

kera izan genuen herri-
tar nahiz kanpotik eto-
rritakoek. Ekitaldi guz-
tietan partaide eta ikus-
le aunitz bildu zela ai-
patzea ezinbertzekoa
da, ea hurrengo urtee-
tan ere berdin segiitzen
duen.

Herri bazkaria
Datorren irailaren

24rako Ulibeltzak el-
karteak herri bazkaria
antolatu du. Laister ja-
rriko dira txartelak sal-
gai, herriko ostatu eta
dendetan. Eguraldiak
languntzen badu Leku
Ederkarrikan izanenda
bazkaria, eta bestela
frontoian. Ondotik mu-
sika izanen da.

Egun horretan ere
Bizkaitik grabazio talde
bat etorriko da berriko

bi dantza eta bi kanta
grabatzera. Dantza ho-
rietakobataspaldikoba-
serritarren dantza izan-

dakoa omen da eta doi-
nuak ere ba omen du
bere historia. Herriko
apaiza den don Basi-

liok,bestahauospatzen
den egunean kontatu-
ko digu dantza nahiz
kanten historia.

SUNBILLA

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUE ETA JOSEBA OLAGARAI
Ginkana eta herri kirol jaialdia, herritarrek Santiburtzio bestetan izaten du-
ten partehartze handiaren erakusgarri.
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Antonio Alustiza eta
Jai txapeldun Uharten
Berriz eta Oñatiko lehiaketetan
parte hartuko dute orain

1Juana Mari SAIZAR
AntonioAlustiza6.al-

diz artzai txakur egune-
an bere lau urteko txa-
kur Argirekin txapeldun
atera zen Uharten Ara-
kilen. Honek Nafarroa-
ko ordezkari gisa parte
hartzeko aukera ema-
tendiohilaren18anBiz-
kaiakoBerrizherrianos-
patuko den lehiaketan
eta baita handik zazpi
egunera Oñatin ospa-

tuko den nazioarteko
lehiaketan ere. Txape-
laz gain Uharte Arakile-
koUdalarensaria,190€,
txanpaina eta sari es-
pezial bat jaso zituen.
Ea zortea izaten duen
beste lehiaketetan ere.

Eskolako
parkea

Eskola aurreko par-
keaberritzenaridiraeta
honekin batera eskolak

zuenhezetasunarazoa
konpondu dute eta le-
hen zolan zeuden harri
koxkorrakkenduetago-
mazkoa jarriko dute
orain.

Borondatezko
mendi lanak

Herriak bandoa ate-
ra zuen lehengo urteko
ekimenari jarraituz, eta
aurtengoan, mendia

garbitzea izanda.Bias-
teburutan borondatez-
ko lanarekin Larreko
borda,BiharritteetaGa-
ñarbegarbitzekodiru la-
guntzak jaso dituzte.

Ederrak izan dira aurtengo
Amabirjinak ere
Programa ofizialetik kanpoko Gazte Egunak
eta Sagardo Egunak arrakasta handia izan zuten

Esteban AROTZENA
Aimar Olaizolak bo-

tatako itxaferoak eman
zienhasieraofizialaaur-
tengo Amabirjinei, bai-
na ordurako motorrak
ederki berotuta zeuden
festazaleak bezperako

Gazte Egun arrakasta-
tsuari esker. Larunba-
tean hasitako eromena
zazpiegunez luzatuzen,
seigarren ediziorako
usadioabihurtudenSa-
gardo Egunarekin bu-
kaera eman zitzaielarik

aurten ere haundi izan
diren Amabirjinei.

Abuztuko festen ai-
pamenarekin bukatze-
ko, goizuetar eta kan-
potarerruzelkartuziren
Artikutzako Sanaustin
eguneko erromerian.

GOIZUETA

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Aurten ere dantzatu da herriko ingurutxoa. Haur, gazte eta helduek hartu
zuten parte. Halere gizonezkoak biltzea kosta egin da, ea hurrengo urtera-
ko gehiago animatzen diren!

ARGAZKIAK: MAITANE APEZETXEA
Aimar Olaizolak bota-
tako itxaferoa, Gazte
Eguneko herri kirol

saioa, presoen aldeko
brindisa eta peñen
eguneko zoramena.
Aurtengo Amabirjin

besta mundialak, no-
labait, laburbiltzen du-

ten lau irudi.

ARESO
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ttipi-ttapa
Natur Bideen Euro-

pako Eguna dela apro-
betxatuz, Plazaolatik
barna mendi txirrindu-
laz martxa antolatu du
hirugarren urtez Plaza-
olakoPartzuergoak. Ibil-
bide ezberdinak egite-
ko aukera izanen da.
Nagusia,AndoaindikLe-
kunberrira izanen da.
Nahiko ibilbide luzeada,
40 kilometrokoa, baina
erraza. Andoaingo Goi-
ko Plazatik abiatuko da
9:00etan eta Plazaola
trenbide zaharretik Le-
kunberriraino joanenda.

Leitza eta Lekunbe-
rri artean 15 kilometro-
ko familia martxa egite-
koaukeraere izanenda.
Irteeran umeentzako
animazioa izanen da.
11:00etan abiatuko di-
raLeitzakogeltokitiketa
egokitugabedagoenza-
ti bakarra gurutzatzeko
bi aukera izanen dira:
egunhorretarakoargiz-
tatu eta egokituko den
Uitziko tunela gurutza-
tzea edo bidexka bat
hartzea.

Lekunberrin bertan,
Lekunberri-Mugiro-Le-
kunberri 8 urte bitarte-
ko haurrendako martxa
eginen da 12:00etan.
Izen emateak egun be-
rean egiten ahal dira.
Halere, kontuan hartu
behar da egun horretan
Lekunberritik Andoai-
nera garraio zerbitzuak
izanen direla, 8:00etan
eta 14:00etan, eskaera
egineta irailaren12bai-
no lehen izenaemandu-
ten guztientzat.

Plazaolatik barrena mendi
txirrindulaz martxa eginen da
Hirugarren aldiz eginen da irailaren 18an,
Natur Bideen Europako Eguna dela aprobetxatuz

LEITZA



Launbeta 10
Mezpera

18:00etan Suziria eta
ezkil jotzea. 21:00etan
Herriko Ostatuan Baz-
tan Zopak.00:00etan
Txopo goratzea. On-
dotikdantzaldiaANGEL
Mª-ekin.

Igandea 11
Gazte egune

09:00etan d ianak .
11:00etan Meza Na-
gusia.11:30etatik
13 :30ek a r t i o e ta
16:00etatik 20:00ak
artio herriko plazan
haur parkea (zezen

mekanikoa. gaztelu
puzgarriak, karts...).
14:00etan Gazteen
bazkaria 20:00etatik
22 :00ak a r t i o e ta
22:30etatik 02:00ak
artio dantzaldia Edo-
rrekin. 22:00etan Mu-
til dantzak.

Astelehena
Herriaren eguna

09:00etan d ianak .
14:00etan Herri Baz-
karia Karrikatxarren,
Frantziskok alaiturik.

Asteartea
Haurren Egune

09:00etan d ianak .

17:00etanPlazan Mar-
sel eta bere magia.On-
dotik txokolatada.
16:00etatik 19:00eta-
ra puzgarriak eta karts-
a k . 2 0 : 0 0 e t a t i k
22 :00ak a r t i o e ta
22:30etatik 02:00ak
artio dantzaldia Fran-
tziskorekin.

Asteazkena 14
Santa Kruz egune

09:00etan Dianak.

11:00etan Meza Na-
gusia. Ondotik herri-
k o e n d a k o l u n t x a .

17:00etan Bapateko
m u s t x a p e l k e t a .
20:00etatik 22:00ak
artio dantzaldia Fran-
tziskorekin. 22:00etan
S a r i e n z o z k e t a .
22:30etan dantzaldia
Frantziskore-
kin.00:00etan bestei
akabaila emateko GAI-
XOA NI.
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ESTEBAN UGARTEK UTZIAK

Elbeteko futbol taldea 1968an Giltxaurdin: Pakito Torres, Juan Pedro Gala-
rregi, JuanMari Ameztoi, AlejandroGalarregi, PedroUrteaga, EstebanUgar-
te, Martintxo Galarregi, Felix Ugarte, Luis Mari Torres, Eugenio del Moral eta
PacoMoreno.Beheitian,1969koBaztandarrenBiltzarreanMiguelZubiri «Me-
cha», Esteban Ugarte, Jose Irisarri eta Juan Mari Ameztoi.

Elbeteko Santa
Kruz bestak
irailaren 10etik
14ra
Txopo goratzea eginen da bezperan

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Bertze urte batez

udazkeneko ikastaroak
antolatu ditu Balleko
Etxeak. Aurtengoan,
marrazketa artistikoko
bi ikastaro, moble za-
harrenkonponketa,mo-
ble zaharren konpon-
keta-zura lana, eta iru-
di digitalen moldaketa
ikastaroak antolatu di-
ra. Guttienez hamar la-
gun bildu behar dira tal-
debakoitzean ikastaroa
egin ahal izateko eta
partehartzaileek 16 ur-
te baino gehiago izan
behar dute. Izen ema-
teaBaztangoArizkune-
nea Kultur Etxean egin
beharko dira irailaren
23a arte. E-postaz ere
egitenahalda izenema-
tea, cultura@baztan.
animsa.eshelbidera ida-
tziz edo 948 581279 te-
lefonoradeituz. Inskrip-
zioek ez dute ematen
eskubiderik plaza bat
lortzeko eta onartuen
zerrenda irailaren 2an
agertukodaudaletxeko
eta Arizkunenea Kultur
Etxeko iragarki-taule-
tan. Baztanen errolda-

tuek lehentasuna iza-
nen dute.

Marrazketa artistiko
ikastaroak astearte eta
ortzegunetan eta ema-
nen dira, 17:00etatik
19:00etara bat eta
19:00etatik 21:00etara
bertzea.48orduko ikas-
taroa izanendaetaurria-
ren 4an hasiko dira.

Moblezaharrenkon-
ponketa ikastaroaaste-

lehen eta asteazkene-
tanemanenda,16:00e-
tatik 20:00etara. 60 or-
duko ikastaroa urriaren
3an abiatuko da.

Moblezaharrakkon-
ponketa-Zura lana ikas-
taroa ortzegun eta or-
tziraletan emanen da
16:00etatik20:00etara.
104 orduko ikastaroa
izanen da eta urriaren
6an hasiko da.

Irudi digitalen mol-
daketa ikastaroa, azke-
nik, astearte eta ortze-
gunetan emanen da
20:00etatik22:00etara.
18orduko ikastaroa iza-
nen da eta urriaren 11n
hasiko da. Bertze gu-
ziak Arizkunenean egi-
nen badira ere, azken
hau Elizondoko Ezkiz
informatika zerbitzuen
bulegoan eginen da.

Udazkeneko ikastaroetan izen
emateko epea ireki du Udalak
Irailaren 23a arte egin beharko da Kultur Etxean

BAZTAN

ARTXIBOKOA

Ikastaroan parte hartzeko lehentasuna izanen dute Baztanen erroldatuek.

Baztandarren
Biltzarraren
Tonbola
BaztandarrenBiltzarra-
ren Tonbolako zozketa-
ren irabazlea jadanik
aterada.Ateratakozen-
bakia bigarren erreser-
bakoa izan da, 9910
zenbakia. Irabazlea Ur-
dazubiko Maribel Lasti-
ri izan da eta 1.420 eu-
ro jaso ditu.

Ehoziri-lan eta
labore ikastaroa
Elbeten
Urrian hasi eta heldu
den urteko ekaina bi-
tarte, ehoziri-lanak (bo-
lillos) eta edozein labo-
reedoorratz-lanen ikas-
taroa emanen da Elbe-
ten. Irakaslea Teresa
Bahio izanendaeta izen
emateko lehenbailehen
deitu behar da 948
581131 telefonora.

Altxuko Denda
zabalik Erratzun
Nafarroako Gobernuko
Industria eta Teknolo-
gia, Komertzio eta Lan
Departamentuaren eta
CEIN erakundearen
«Comercios a mano»
ekimenaren barnean,
ALtxuko Denda ireki
zuen abuztuaren 28an
Erratzun Koldo Uribe-
EtxebarriaAlmandozek.
Ohiko dendek eskain-
tzen duten produktuez
gain, turistendako in-
formazioguneaere iza-
nen da Altxuko Denda.

FLASH
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Margari eta Koro
Uztailean Urdazubi

eta Zugarramurdin an-
tolatutako udalekuak 4-
11urtebitarteko25haur
inguru bildu zituen.
Onarpen aski ona izan
zuen bi herrietan, bai
guraso eta baita hau-
rren aldetik ere. Hezi-
tzaileek(ArantxaGamio
eta Fanny Bonnemai-
son) ere beren poza
agertu dute, eta diru-
dienez, herritarrengan-
dik jasotako animoek
gogoak eman dizkiete
hurrengo urtean ere jo-
lasaldia berriz antola-
tzeko.

Erran beharra dago
udaleku hau Zugarra-
murdi eta Urdazubiko
udalekeskolakutzizeta
emandako laguntza
ekonomikoarieskeregin
ahal izan dela.

Beraz, espero dugu
heldu den urtean uda-
leku ireki hau berriz egi-
tea, eta aurten apunta-
tu ez diren haurrak hu-
rrengo urtean anima-
tzea.

«Kattalin»
jatetxea
ireki dute

Uztailetik hunat lau-
garren jatetxe bat dau-
kagu Zugarramurdin:
Katalenea etxean “Ka-
ttalin” jatetxea ireki da.
OrainarteHerrikoEtxe-
ko Posada zeukaten
Manolo eta Terek ireki
dute jatetxe berri hau,
eta aipatutako Posada
berriz, nagusiz aldatu
da, hain xuxen Miarri-
tzetik etorritako bikote
gazte batek hartu du
(CelineetaJulian).Suer-
te ona deneri!

Sorginkeriaren
Museoa

Abuztuaren 16an
eginzenZugarramurdi-
koOspitaleankokatuko
den Sorginkeriari bu-
ruzko Museoaren aur-
kezpena.Nahi izanzue-
nak etxe guztia goititik-
beheitinolamoldatuden
ikusteko aukera izan
zuen, eta ondotik Mu-
seoaren proiektua egi-
ten ari den enpresaren
arduradun batek azal-
penak eman zituen.

Gaur egun ikusi dai-
tekenahauxeda:behei-
tiko solairuan, harrera,
komunak eta proiekzio-
aretoa.Gainontzekohi-
ru solairuak hutsik dau-
de. Hiru solairu haue-
tan joanen da Museoa,
eta aditu ziren azalpe-
nen arabera ez da ohi-
ko museo arrunta iza-
nen,batezereargia,soi-
nua eta bertze efekto
bereziak erabiliko dire-
lako.Hemendikurteba-
tera irekitzeaesperoda.

4 eta 11 urte arteko
hogeita bortz haur
udalekuetan izan dira
Sorginkeriari buruzko Museoa aurkeztu zen

ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

Arantxa Gamio eta Fanny Bonnemaison hezitzaileekin Zugarramurdi eta Ur-
dazubiko 25 neska-mutiko izan dira udalekuetan

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK
• BAINU MOBLEAK
• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

ARGAZKIA: MARGARI

Ospitalean kokatu da
Sorginkeriaren Museoa.
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ttipi-ttapa
Senpere pilotazale-

en hiri nagusia bilaka-
tuko da buruil honda-
rrean. 23tik 25erat Eu-
ropako kopa jokatuko
da. Orotarat, 18 partida
eginen dira 6 berezita-
sunetan, esku huskan,
buruz buru eta binaka,
xarean, larruzko pale-
tan eta gizonen eta
emazteen paletan hain
xuxen. Trinketean egi-
nen den Europako ko-
pa hortan nazional mai-
lako finaletarat heldu di-
ren taldeeri irekia da.

Sokorri
ikastaldia
Lau eguneko sokorri
ikastaldia apailatu dute

herriko su-hiltzaileek eta
bi sokorristek. Ikastaroa
urriaren 11n, 13an, 18an
eta 20an eginen da. 50
euro pagatu behar da
parte hartzeko. Xehe-
tasun guzientzat deitu
Jean Daniel Laborde 05
59 54 53 50.

Fanfarre
zoingehiagoka
heldu den
urterako

Fanfarreen zoin-
gehiagoka Senperen
eginen da heldu den ur-
tean. Musikarien hitz or-
dua maiatzaren 13an
eta 14an finkatu dituz-
te. Emak-Hor herriko
fanfarreak prestatuko di-
tu egun horiek.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Amaiur Alfarok bela haundia hautsi zuen 
«La Solitaire de Figaro» zeharkaldi ospetsuan
Amaiur Alfarok suerte gutxi izan du La Solitaire du Figaro zoingehiagoka
ospetsuan. Senperen bizi den mariñel lapurtarrak bela haundia hautsi zuen
uda huntan La Solitairen hirugarren etapan eta lehia utzi behar izan zuen.
Bortzgarren aldia da Alfarok parte hartzen duela zoingehiagoka hortan.

Pilotako Europako
kopa Gantxiki
pilotalekuan
eginen da buruil
hondarrean
Herriko su-hiltzaileek sokorri
ikastaldia prestatu dute

SENPERE

ARTXIBOKOA

Hainbat zoingehiagoka haundiren lekuko izan da Gantxiki trinketea. Orain,
Europako Kopa hartuko du buruilaren 23tik 25rat.
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Launbata 10
Gaupasa

17:00etan  Sarakorrikak
antolatutako 12kmko
lasterkaldia. 22:30etan
Konzertua Zea Mays tal-
dearekin. 00:00etan
ENTZUNekin dantzal-
dia. Gau guzian Iparral-
deko Gaiteroak eta La-
rrakaitz Txaranga. 

Igandea 11
10:00etan Meza na-
gusia. 10:30etan Lu-
zean errebotean Az-
kain Hardoien aurka.
12:30etan Ezkila be-
rriaren estrenaldia. On-
dotik Mariñelak Dan-
borrada, Sara, Baigo-
rri eta Iruñako gaitero-
ak.16:30etan karroen
ibilaldia. Ondotik aha-
te jokoa, lasto altxa-
tzea, Arpanako nesken
txapelketa, Kose Vi-
condoaren desafioa
eta hari altxatzea Iña-
ki Perurena eta bere
semearekin. 19:00etan
Aperitifa Baionan Kan-

tuz animaturik. Trinke-
tean, Ignacio Eche-
veste sariaren lehen fi-
nalerdia.22:00eta Kan-
taldia Xalbador eta Ihi-
doyekin.  23:30etan
GAUBELEkin dantzal-
dia.00:00etan Suzko
zezena.

Astelehena 12 
10:30etan dianak txis-
tulariekin. 11:00etan
Luzean errebotean,
Euskal Herriko Ligaren
finalaren ordaina, Ka-
pito Harri, Luzaz gaz-
teren aurka 13:30 e tan
Zikiro jatea. 16:30etan
Artzain zakur txapel-
keta. 18:30etan Dan-
tzak. 19:00etan Igna-
cio Echeveste sariaren
bigarren f inalerdia.
22:00etan Pil-Pil eta
Jojo Bordagarayekin-
kantaldia. 23:00etan
GAUBELArekin dan-
tzaldia.

Asteartea 13
10:30etan  Luzean
errebotean Hazparne-

ko Noizbait taldea se-
lekzio baten aurka.
17:30etan Joko gar-
bin, gazteetan, Sara
Senpereren aurka. On-
dotik helduen partidua,
Euskal Herriko txapel-
ketaren finalaren or-
daina, Kapito Harri Lu-
zaz Gazteren aurka.
19:00etan Mutxikoak
Kuxkuxtu txarangare-
kin. 19:00etan Gazte-
txean aperitifa. Gero,
western gaua DOU-
BLE JACKʼS taldeak
animaturik.
22:00etan KOLOKA-
rekin dantzaldia.

Asteazkena 14
9 : 00e t an   S a r a k o
azienden lehiaketa.
10:30etan Plazan puz-

garriak. Trinketean xo-
ko txapelketaren or-
daina.  11:00etan Pa-
saka, Partarrieu saria
Sarako Izarra, Noiz-
b a i t e n  a u r k a .
17:00etan Esku hus-
ka plazan, Mariluz-Be-
rasategui, Maitia-Urru-
t i g a r r a y e n  a u r k a .
18:30etan Trinketean,
Ignacio Echeveste sa-
r i a r e n  f i n a l a .
19:00etan Bertsula-
riak, Esponde, Amore-
na, Arzallus eta Coli-
na. Ondotik zozketa
eta aperitifa Haizean
taldeak animaturik.
22:00 Dantzaldia Ale-
ge rak  ta ldearek in .
2 3 : 3 0  S u  z i r i a k .
00:30etan XITOAKe-
kin datzaldia.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Umore ona eta giro po-
lita nagusituko dira la-
runbatetik aitzinera Sa-
ran. Horretan lagundu-
ko dute egunero aritu-
ko diren txaranga eta
fanfarreek. Kirolak ere
izanen du bere tartea,
izan pilota, izan herri ki-
rola: aizkora, arpana,
lasto altxatzea…

Herriko
bestak
buruilaren
10etik 14ra
Larunbatean eginen diren
lasterketa eta gaupasarekin hasiz

SARA

PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERAMAIXAN ETA VERONIQUE

SARA • TEL Tel.: 948 599496 • DANTXARINEATel.: 948 599496 • DANTXARINEA

ttipi
ttapa
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Laetitia, Sandrine eta Krispin
Ramuntxo Lamothe

saratarra nagusitu zen
abuztuaren 21eko Kon-
trabandisten Lasterke-
tan. Herriko korrikala-
riak, gainera, marka be-
rria egin zuen eta le-
hendik ere berak zuen
denborarik onena se-
gundu batean hobetu
zuen (38’56”). Bosga-
rren garaipena izan da
aurtengoa Ramuntxo-
rentzat.

Saratarraren gibele-
tik, 12 segundura, Fer-
nando Etxegarai bera-
tarra sartu zen eta Pa-
txi Irazoki igantziarrak
eskuratu zuen hiruga-
rren postua, 41 minutu
eta 35 segunduko den-
borarekin. Laugarren
Hondarribiako Iñaki Lo-
petegi izan zen (43’11”),
bosgarren Iñigo Lasa-
ga etxalartarra (43’19”),

seigarren Baigorriko Da-
niel Metas (43’54”), zaz-
pigarren Angel Mari Aiz-
piolea irundarra (44’23”),

zortzigarren Angeltxo
Aran ibar  beratar ra
(44’27“), bederatziga-
rren Jean Claude Iri-

go ien  azka inda r ra
(44’51“) eta hamarga-
rren Patxi Pikabea be-
ratarra (45’27”). Hiru

emakumek hartu zuten
parte krosean. Lurdes
Oiartzabal izan zen biz-
korrena (55’24“), Mari-
sol Martinez bigarren
(58’52”) eta Aintzane
Aizpiolea hirugarren (1h
02’28”).

Guztira 36 korrikala-
rik hartu zuten parte pro-
ba ospetsu honetan. He-
rrika Bera izan zen ira-
bazle, Fernando Etxe-
garai eta Patxi Irazoki
aritu baitziren ordezka-
ri gisara. Bigarren pos-
tua Etxalarrentzat izan
zen, Iñigo Lasaga eta
Angeltxo Aranibarrekin.
Azpimarratzekoa da
Irungo Aizpioletarren
partehartzea. Angel ai-
ta zazpigarren izan zen,
Gotzon semea hama-
bosgarren eta Aintzane
alaba hogeita hama-
bosgarren postuan sar-
tu zen.

Ramuntxo Lamothek bosgarren aldiz
irabazi du Kontrabandisten Lasterketa
Saratarrak marka berria ere ezarri zuen segundu bakar batengatik

SARA

ARGAZKIA: LEMOINE
Sarako plazatik atera ziren bezalaxe helmugaratu ziren hiru lehenbiziko ko-
rrikalariak: Ramuntxo Lamothe saratarra lehen postuan, Fernando Etxega-
rai beratarra bigarren eta Patxi Irazoki igantziarra hirugarren.
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SORTZEAK HERIOTZAK
Arthur Vincent Nathan Scandolera, Sen-
perekoa, uztailaren 5ean.
Océane Oberson Maisonnave, Senpe-
rekoa, uztailaren 3an.
Eheina Mathilde Dorratçague, Senpe-
rekoa, uztailaren 21ean.
Laetitia Gachen, Senperekoa, uztailaren
21ean.
Marion Sophie Juliette Amestoy, Sen-
perekoa, uztailaren 22an.
Igor Opoka Mitxeo, Gaztelukoa, uztaila-
ren 9an.
June Lasarte Rodriguez, Berakoa, uz-
tailaren 24an.
Naroa Otamendi Abril, Berakoa, uztai-
laren 26an.
Arrieta Ugalde Sanz, Berakoa, uztaila-
ren 28an.
Nahikari Goikoetxea Urroz, Berakoa,
abuztuaren 5ean.
Iraide Telletxea Martiarena, Oronoz-Mu-
gairikoa, uztailaren 25ean.
Desiree Gonzales Bayones, Elbetekoa,
uztaialren 27an.
Beñat Neol Burlada, Arizkungoa, abuz-
tuaren 2an.
Iker Ezkurra Navarro, Elizondokoa, abuz-
tuaren 5ean.
Jokin Salaburu Etxandi, Lekarozkoa,
abuztuaren 4an.
Maddi Mellado Odriozola, Arraiozkoa,
uztailaren 31n.
Malen Igoa Fontan, Lesakakoa, uztaila-
ren 25ean.
Iban Olaetxea Etxeberria, Lesakakoa,
abuztuaren 8an.
Ibai Iriarte Alduntzn, Leitzakoa, abuz-
tuaren 1ean.
Tupac Rumiñahui Burga Cahuasqui,
Leitzakoa, uztailaren 26an.
Jon Mikel Agirre Caballero, Leitzakoa,
abuztuaren 5ean.
Unax Agirre Maestre, Leitzakoa, abuz-
tuaren 7an.

EZKONTZAK
Husson eta Céline Daguerre, Senpere-
koak, uztailaren 2an.
Gorka Barbarin Elizalde eta Blanca Ce-
cilia Villegas, Legasa eta Kolonbiakoa,
abuztuaren 6an.
Andoni Martinez Goñi eta Maria Dolo-
res Seoane Garcia, Berakoak, uztailaren
23an.
Oscar Maraitorena Eraso eta Maria An-
geles Agerrea Altzualde, Berroeta eta
Arizkungoa, uztailaren 16an.
Javier Garcia Portal eta Ana Idoia Iri-
goien Zelaieta, Iruñekoak Zigan, uztaila-
ren 2an.
Jose Ignacio Goñi Zekauera eta Maria
L2ourdes Mendiburu Bidart, Gartzain
eta Azpilkuetakoa, uztailaren 23an.
David Luengo Riesgo eta Laura Ubeda
Oteiza, Zamora eta Madrilgoa, Lekarozen
abuztuaren 6an.
Iban Iñarrea Rekarte eta Maria Teresa
Bosh Arriada, Erratzu eta Bergakoa (Bar-
tzelona), Arizkunen abuztuaren 6an.
Juan Jose Braña Agesta eta Ainhoa Ga-
mio Arregi, Oieregi eta Iruritakoa, abuz-
tuaren 6an.
Juan Ramon Carbó Garcia eta Ainhoa
de Miguel Irureta, Zamora eta Santan-
derkoa, Iruritan abuztuaren 14an.
Oscar Ginés Eleno eta Vanessa Mar-
guerite  Shipley, Iruña eta Erresuma Ba-
tukoa, Elizondon, abuztuaren 13an.
Jorge Ruben Vasquez Munango eta Te-
resa Cristina Velascoo Lopez, Ekuado-
rrekoak Elizondon, abuztuaren 27an.Jo-
Jose Angel Bakaikoa Baztan eta Miren
Zuriñe Kanflanka Arregi, Tolosa eta An-
doaingoa Lesakan, abuztuaren 5ean.
Jose Ignacio Zabaleta Baleztena eta es-
tibaliz Iparragirre Elizalde, Leitzakoak,
uztailaren 23an.
David Urbizu Gurutzeaga eta Sara Ria-
ño Barroso, Lekunberri eta Leitzakoa,
abuztuaren 6an.

Martin Mikelarena Inda, Legasakoa, abuz-
tuaren 20an, 89 urte.
Teofila Alsua Zubiri, Goizuetakoa, abuz-
tuaren 25ean, 98 urte.
Xabier Txoperena Errandonea, Lesa-
kakoa, abuztuaren 13an, 28 urte.
Luis Iturbide Sarratea, Elizondokoa, uz-
tailaren 23an, 75 urte.
Maria Gregoria Etxenike Ariztia, Erra-
tzukoa, abuztuaren 18an, 78 urte.
Maria del Carmen Rosa Las Heras Bi-
guria, Arizkunen, abuztuaren 28an, 84 ur-
te.
Josefa Urrutia Maritorena, Doneztebe-
koa, uztailaren 23an, 81 urte.
Jovita Maia Elizaintzin, Narbartekoa, uz-
tailaren 24an, 75 urte.
Jose Ramon Perurena Caballero, Lei-
tzakoa, uztailaren 27an, 81 urte.
Josetxo Zozaia Larralde, Lesakakoa, uz-
tailaren 30ean, 42 urte.
Juana Perurena Barberena, Iturengoa,
abuztuaren 4an, 77 urte.
Jaime Altzuguren Etxeberria, Elizondo-
koa, abuztuaren 4an, 68 urte.
Francisco Mazizior Larralde, Arantza-
koa, abuztuaren 12an, 78 urte.
Julian Iparragirre Almandoz, Arantza-
koa, abuztuaren 12an, 82 urte.
Pilar Santesteban Zubieta, Zubietakoa,
abuztuaren 15ean, 83 urte.
Roland Charles Wicks «Yogui», Lesa-
kakoa, abuztuaren 16an, 64 urte.
Pedro Arretxea Danboriena, Sunbilla-
koa, abuztuaren 17an, 92 urte.
Martin Goia Zozaia, Berakoa, abuztua-
ren 16an, 84 urte.
Santiago Pina Esarte, Elizondokoa, abuz-
tuaren 17an, 40 urte.
Gregoria Etxenike Ariztia, Erratzukoa,
abuztuaren 17an, 82 urte.
Martin Mikelarena Inda, Legasakoa, abuz-
tuaren 20an, 89 urte.

SANTI PINA ESARTE
Kantuz ehortz nezate, hiltzen

naizenian,
kantuz ene lagunek harturik

airian,
kantuz ariko zaizkit lurrean

Guillermo
AGARA MARITORENA

Egun gogor hauetan

gure ondoan izan zare-
ten

eta gure saminarekin

bat egin duzue guztiei,

ESKER MILA.

FAMILIA

=
Joaquin

GOIKOETXEA TELLETXEA
Gurekin egon zaren

urte guztietan
nor zinen erakutsi
zenuen benetan
beti aurrena zinen
edozein lanetan

nahiz agurtu zaitugun
negar malkoetan
beti egongo zara
gure bihotzetan.

ZURE FAMILIA 
Ezkurran, 2005eko uztailaren 18an
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A.A.
Doneztebeko talde-

ak Baztan-Errekako la-
xoa txapelketa irabazi
du hamabosgarren al-
diz. Abuztuaren 7an jo-
katu zen XXVI. txapel-
ketaren finala Donezte-
beko Bear-Zana plaza
historikoan eta 9-1 na-
gusitu zitzaion etxeko
taldea Iruritari. Txapel-
dunek Felipe Ganboa
sakalaria, Peio Iribarren
numeroa eta Patxiku
Ganboa eta Joxe Mari
Anzizar laurdenekin jo-
katu zuten. Iruritako tal-
dean, berriz, Jorge Az-
karate sakalaria, Igor
Urrutia numeroa eta An-

dres Elizaintzin eta Iña-
ki Etxandi laurdenak ari-
tu ziren. Epaile lanean,
Juan Mari Artazkoz (Do-
neztebe), Juan Pablo
Urtasun (Irurita), Alber-
to San Miguel (Oitz), Ma-
r i ano  Ma r i t o rena
(Arraioz) eta Koldo Ale-
gria (Hondarribia) aritu
ziren. Mikel Iribarren do-
neztebarra aritu zen tta-
ttari lanean.

26 URTEOTAKO
FINALETAN BIGARREN
EMAITZARIK ARGIENA

Beroa izan zen fina-
leko protagonista, 32
gradutan jokatu baitzen
partida. Gainerakoan,

ez zen emozio handirik
izan, Iruritakoek ez bai-
tzuten beraien egunik
onena izan. 6-0 aitzin-
du ziren etxekoak, 6-1
joku bakarra egin zuten
baztandarrek eta azken
hiru jokuak segidan egi-
nez, 9-1 irabazi zuten
doneztebarrek. 26 urte-
otan jokatutako finalen
artean bigarren emai-
tzarik garbiena izan da
aurtengoa. 1983an Oi-
tzek hutsean utzi zuen
Doneztebe. Peio Iriba-
rren doneztebarrak ja-
so zuen finaleko pilota-
ri onenaren saria Mikel
Eizagirreren eskutik. Na-
farroako Kutxako or-

dezkariak, Javier Al-
mandozek banatu zi-
tuen sariak.

Ikus leen ar tean,
Agustin Brugués, Kata-
luniako Pilota Federa-
zioko presidentea; An-
gel Arraiza, Nazioarte-
ko Pilota Federazioko
diruzaina eta Josetxo
Iraundegi, Pilotarien Ba-
tzarrako presidente ohia
eta Nazioarteko Pilota
Federazioko idazkari
ohia izan ziren, baita Al-
berto Soldado kazetari
valentziarra ere. Espe-
ro baldin bazen ere, ez
zen Nafarroako Pilota
Federazioko ordezkari-
rik izan Donezteben.

Laxoa Elkartea
garaile Ziburun

Laxoa E lkar teak
egindako Baztan eta
Malerrekako selekzio-
ak irabazi zuen Ziburu-
ko txapelketa, finalean
Donibane Lohitzuneri 9
eta 6 irabazita. Guante
motzak eta pilota go-
xuak erabili ziren, eta
lau aritu beharrean, tal-
de bakoitzean bortz pi-
lotari aritu ziren. Laxoa
Elkartearekin Felipe
Ganboa (Doneztebe),
Oskar Urrutia (Irurita)
eta Oizko Alberto San
Miguel, Iñaki Mendiola
eta Joxe Agustin Min-
degia aritu ziren.

Doneztebeko taldeak aisa irabazi zuen
XXVI. laxoa txapelketako finala
Iruritari 9-1 irabazi zion abuztuaren 7an Bear-Zana pilotalekuan jokatutako partida

PILOTA

1980 .............IRURITA
1981 ....DONEZTEBE
1982 ....DONEZTEBE
1983...................OITZ
1984...................OITZ
1985 ....DONEZTEBE
1986 ....DONEZTEBE
1987 ....DONEZTEBE
1988...................OITZ
1989 ....DONEZTEBE
1990...................OITZ
1991 .............IRURITA
1992 ....DONEZTEBE
1993 .............IRURITA
1994 ....DONEZTEBE
1995 ....DONEZTEBE
1996 ....DONEZTEBE
1997 ....DONEZTEBE
1998 ....DONEZTEBE
1999...........ARRAIOZ
2000 ....DONEZTEBE
2001...........ARRAIOZ
2002 .............IRURITA
2003 ....DONEZTEBE
2004 .............IRURITA
2005 ....DONEZTEBE

TXAPELDUNAKTXAPELDUNAK

ARGAZKIA: ONDIKOL
Doneztebeko txapeldunak eta Iruritako txapeldunak, sariak banatu ondotik.
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A.A.
Uztailaren 31n joka-

tu zen Beran Nafarroa-
ko koxkor biltze txapel-
ketaren finala, Fernan-
do Etxegarai beratarra-
rekin batera, Iñigo La-
saga etxalartarra, Patxi
Irazoki igantziarra eta
Berriozarko Iñaki Eki-
soain eta Josu Jimenez
aritu ziren finalean. Kox-
kor biltzaile bakoitzak
1,25 metrora jarritako
50 koxkor bildu zituen
(bi filatan jarriak). Txa-
pelketa ikusgarrai suer-
tatu zen eta azkenean,
pronostikoak betez, Fer-

nando Etxegarai nagu-
situ zen, 6 minutu eta
segundu bakarreko den-
borarekin. Fernando be-
rak duen errekorra, 5 mi-
nutu eta 57 segundukoa
hurbil izan zen. Bigarren
posturako lehia estua
izan zen. Iñigo Lasagak
6 minutu eta 13 segun-
dutan akautu zuen la-
na, Patxi Irazokik 6 mi-
nutu eta 15 segundutan
eta Iñaki Ekisoainek 6
minutu eta 17 segun-
dutan. Denbora horiek
erakusten dute finalak
izan zuen maila bikai-
na, duela lau-bortz urte

txapeldunak sei minutu
terdi behar izaten bai-
tzituen lan bera egite-
ko. Bosgarren postua
Josu Jimenez gazteak

eskuratu zuen (7’07”).
Nafarroako txapel-

ketako bi lehenbiziko-
ek, Fernando Etxegarai
eta Iñigo Lasagak, Eus-

kal herriko txapelketan
parte hartzeko txartela
lortu dute. Txapelketa
hau irailaren 25ean jo-
katuko da Uharten.

Fernando Etxegaraik
irabazi du Nafarroako
koxkor biltze txapelketa
Iñigo Lasaga etxalartarrak eta Patxi
Irazoki igantziarrak osatu dute podiuma

ARGAZKIA: JOXE MARI TELLETXEA
Fernando Etxegarai txapelduna, Iñigo Lasaga eta Patxi Irazoki alboetan di-
tuela.

HERRI KIROLA
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AGENDA
egunez
egun

� BESTAK

ELBETE
Irailaren 10tik 14ra Santa
Kruz bestak.  Xehetasunak
20. orrian.

ERATSUN
Irailaren 8tik 11ra Lokariko
Amabirjin bestak.
Xehetasunak 15. orrian.

OITZ
Irailaren 8tik 11ra Amabirjin
bestak. Xehetasunak 14.
orrian.

SARA
Buruilaren 10etik 14ra
herriko bestak. Xehetasunak
24. orrian.

BERA
Irailaren 17 eta 18an
illekueta auzoko bestak.
Xehetasunak 9. orrian.

ETXALAR
Irailaren 14 eta 18an
Urritzokieta auzoko bestak.
Xehetasunak 11. orrian.

LESAKA
Irailaren 9tik 11ra Bittiria
auzoko bestak. Xehetasunak
10. orrian.

� MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Irailaren 17-18an Piriniotara
ateraldia eginen du
Ulibeltzak kirol taldeak.

� KANTALDIAK

LESAKA
Irailaren 16an Zura taldeak
kantaldia eskainiko du Plaza
Zaharrean 21:30etan, Aste
Kulturalaren barnean.

� ANTZERKIAK

LESAKA
Irailaren 18an «Euskara
sencilloaren manifiestoa»
antzezlana ikusgai 19:00etan
Kasinoan.
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TELEBISTAKO TXOKOA

«JOKOA SOLAS» SAIOAK 8 URTE

Irailaren 12an hasiko da 
ttipi-ttapa TBren denboraldia
Bertze aunitzek udako oporrak
aprobetxatzen zituzten bitartean,
telebistako lankideak lanean aritu
dira uda osoan. Doneztebeko San-
pedroekin hasi eta Etxalar eta Aran-
tzako Amabirjinak arte, gure es-
kualdeko besta gehientsuenen le-
kuko izan dira ttipi-ttapako kama-
rak eta egunero-egunero progra-
ma berexiak aurkeztu dituzte Jo-
seba Olagarai eta Xan Harriaguek.
Bestak akaututa, telebistako ka-
mera eta kazetariek atsedena har-
tu dute. Halere, ttipi-ttapa telebis-
tak urte osoan grabatutako erre-
portai interesgarrienen irudiak ikus-
teko modua izan da, nahiz langi-
leak oporretan egon.

Kontuak kontu, tresneriaren erre-
bisio teknikoa egin eta denboraldi
berrian izanen diren saioak ze-
haztu ondotik, irailaren 12an abia-
tuko da berriz ere programazioa. 

JOKOA SOLAS SAIOAK
ZORTZIGARREN DENBORALDIA
Denboraldi berriko berrikuntzez
gainera, joan den denboraldiko
hainbat saiori segida emanen zaie.
Horien artean beteranoena, Aitor
Arotzenak aurkezten duen «Jokoa
Solas» kirol saioa  da, zortzigarren
denboraldian sartua. Aurten ere,
gure eskualdeko kirolari eta kirol
taldeen berri zabala izanen da as-
telehenetako saio honetan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 25,00 E (=)

Zerri gizena
1,145 E kiloa.   (=)

Zerramak:
0,480 E Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal 
Extra 3, 39 (+0,03)
1.koa 3,16 (+0,03)
2.koa 3,03 (+0,03)
Urruxak: E/kg. Kanal 
Extra 3,49 (+0,03)
1.koa 3,28 (+0,03)
2.koa 3,10  (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   208,00 (=)
idixkoak 230,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 165,00  (=)
idixkoak 190,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,95/3,01
Zaldi-behorrak: 1,67/1,87
Bildotsak: E/k
6-8 kilokoak: 8,30 /8,50
8-10 kilokoak: 6,70 /7,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Abuztuaren 19tik 26ra bitarteko prezioak)

Pello Ramirez (Ordizia-
1966), akordeoi zein vio-
loncello jotzailea, gure
musikaren eskenako
musikaririk estimatu eta
errekerituenetakoa iza-
teaz gain (Benito Ler-
txundi, Niko Etxart, Pier
Paul Berzaitz, Dulce
Pontes, Olatz Zugasti,
Mikel Urdangarin, Xa-
bier Lete, Iñaki Salva-
dor, ...), bere lehen dis-
ko honetan ederki isla-
tzen duen moduan, kon-
posatzaile handia ere
bada, zotila bezain do-
torea, sakona bezain su-
jerikorra. Pello Ramire-
zen ustez, abesri guz-
tiek dute malenkonia
punttu bat, baina defini-
tzeko estilo zaila dauka:
Klasikotik badu baina ez
da klasikoa. Banda so-
nora ere izan daiteke.
New Age ere ez da bai-
na kutsu hori har deza-
ke batzuetan. Euskal
musika bezala ere...ba
ez. Hau berdin entzun li-
teke edozein lekutan,
nahiko zuzena delako.

«Haize oihalak»

ELKAR, 2005
PELLO RAMIREZ

DISKAK
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Minimotoak modan ja-
rri dira eta kontrolik
gabe erabiliz gero ha-
gitz arriskutsuak suer-
tatzen diren ibilgailuak
bilakatu dira. Minimo-
toak konpetizioan ari-
tzen diren egiazko mo-
toen erreplikak dira,
baina askoz txikiago-
ak. Beraien gehiene-
ko abiadura orduko 70
kilometrora ailegatzen
da batzuetan eta 300
euro inguru balio du-
te. 
Irache elkartera kon-
tsumitzaileek eginda-
ko deiek erakusten du-
tenez, gehienek ez da-
kite ezin direla bide
publikoetan eta ere-
mu pribatuetan erabi-
li; gainera, beraien
neurriarengatik jos-
tailuak direla eta tti-
kienek arriskurik ga-
be dibertsiorako era-
biltzen ahal dutela us-
te dute. Baina errea-
litatea guztiz kontra-
koa da: zirkuitu priba-

tuetan bakarrik era-
biltzen ahal dira eta
beraien abiaduraren-
gatik, istripu larriak
eragin ditzakete. Bide
publikoetan erabiltzen
direnean isunak jar-
tzen ahal ditu poliziak.
Gainera, aunitzetan
ez daude homologa-
tuak eta ez dute Eu-

ropako segurtasun eta
etiketatu araudia be-
tetzen. Egiten duten
soinuarengatik ere ke-
xu dira erabiltzaileak. 
Irache elkartetik, gaur
egun minimotoa eros-
ten duenean kontsu-
mitzaileari ematen
zaion informazioa za-
baltzea eskatu dute:

ongi ikusten den le-
kuan eta zalantzara-
ko lekurik gabe jos-
tailua ez dela adiera-
zi eta 14 urte baino tti-
kiagoek erabiltzea de-
bekatu beharko litza-
teke. Bide publikoe-
tan, espaloietan, oi-
nezkoentzako lekue-
tan eta erabilera ko-
munitarioko bide pri-
batuetan ezin dela
erabili jakinarazi be-
har da. Informazio hau
ematea nahitaezkoa
da, horren arabera
kontsumitzaileak era-
baki baitezake pro-
duktua erostea ala ez.
Mantso ibili behar de-
la eta istripua gerta-
tuz gero kalte larriak
eragiten ahal dituela
ere aipatu beharko li-
tzateke.
Moto hauen erabilera
aunitz zabaldu denez,
erabiltzaileei araudi
eta informazio egokia
ematea ezinbertzekoa
da.

31313131313131

AGENDA
egunez
egun
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� ERAKUSKETAK

ARIZKUN
Uztailaren 2tik urriaren 2ra
Xabier Soubelet
margolariaren lanak ikusgai
izanen dira Sasternea
etxean.

BERA
Irailaren 3tik 28ra Iñaki
Amatrian Guemberen
eskultura erakusketa.
Astelehenetik larunbatera,
17:00etatik 19:00etara.
Larunbatetan 19:00etan
bisita gidatuak egilearekin.

LESAKA
Irailaren 14tik 20ra
elbarritasunari buruzko
erakusketa Beti Gazte
elkartean, astelehenetik
larunbatera 18:30etatik
20:30etara.

� BERTSO SAIOAK

BERA
Irailaren 18an Nafarroako
bertsolari txapeldunon liga
izeneko bertso saioa antolatu
du Bortzirietako bertso
eskolak, Kultur Etxean
17:30etan. Xabier Silveira,
Estitxu Arozena, Joxe Juan
Zubieta «Etxabe» eta Julen
Zelaieta. Muxutruk.

LESAKA
Irailaren 23an bertso-trama
Matxinbeltzenean, 20:00etan.
Tramalaria: Josu Goikoetxea.
Bertsolariak: Jon Maia eta
Amets Arzallus.

� SOLASALDIAK

LESAKA
Irailaren 13an «Goi mailako
kirola eta euskara»
mahaiingurua,  19:30etan
pleno aretoan.
Irailaren 14an elbarritasunari
buruzko mahaingurua
17:00etan Beti Gazte
elkartean. Carmen Garde
Ansa eta Joseba Cerrillo.
Irailaren 16an elbarritasunari
buruzko hitzaldia ANFASen
eskutik, 17:30etan Kasinoan.

JAKIN BEHARREKOAK

Seme-alabei minimotorik ez
erostea aholkatu du Irachek  
Ez dira jostailuak eta ezin dira bide publikoetan erabili

ARTXIBOKOA

Minimotoak ezin dira bide publikoetan, espa-
loietan, oinezkoendako eremuetan eta erabi-
lera komunitarioko bide pribatuetan erabili.

EUSKAL HERRIA

Sutondoa omen zen kondai-
rak plazaratzeko leku apro-
posa. Hortxe belaunaldiz be-
launaldi biztu eta gorde dira
gaur arte. Euskal Herria al-
dizkariak etxe barreneko ba-
besetik atera eta legu magi-
koen bila abiatu da ale hone-
tan. Errepideak zanpatu, men-
diak igo, leizeetan sartu eta
baso misteriotsuetan galdu di-
ra. Bidaia honek ez baitu mu-
garik. Horrelakoa da ehun le-
ku magikoen sekretua. Tarte-
an Arantzako Muirokoko An-

dere Mari, San Jun Xar, Ha-
rrikulunka, Infernuko Errota,
Atxuria eta Zugarramurdi, Ur-
dazubi eta Sarako lezeetako
kondairak agertzen dizkigute.
Gure arbasoen oihartzuna adi-
tzen omen da honelako le-
kuetan. Lamiak, sorginak, he-
rensugeak, deabruak, jenti-
lak… izanen ditugu bidaideak
zeregin honetan. Horretaz
gain, Irati inguruan mendi mar-
txa, gure kostaldeko uharte-
ak, Agurain… Magiaz beteta-
ko aldizkaria.

ALDIZKARIAK
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duak eta dekorazioa. % 609
477277.

LANA
301 Eskariak
Neska gazte batek edozein
lanetan lan eginen luke. Egun
osoz edo ordu batzuz. %628
040310.

LANA
302 Eskaintzak
IBARDIN. Astebururako ka-
marerak behar dira. Kajan
aritzeko pretsonak ere be-
har dira asteburuetan. %948
631394.
ELIZONDO. Pertsona bat
behar da bi haur zaintzeko
irailetik aitzinera. % 948
581341 edo 679 613201.
Bi ofizial behar dira argin la-
netan Baztan-Bidasoa ingu-
ruan aritzeko. % 652 764613.
LESAKA. Asteburuetan zer-
bitzari lanean aritzeko, bi la-
gun behar ditugu Atxaspi os-
tatuan. % 948 637536.
ETXALAR. Ostatu edo ka-
fetegian esperientzia duen
pertsona bat behar da. Be-
rehala hasteko. % 948

mazio zuzena.  % 630
883578.

LURRAK/ORUBEAK
112 Salgai
LESAKA. Lurra salgai, bi
etxe egiteko. Herri ondoan,
bistak herrira. % 948 637934
edo 650 259605.
AZPILKUETA. 9.000 m2ko
lur eremua salgai. % 948
580228.

LURRAK/ORUBEAK
113 Erosi
BERA-LESAKA-ETXA-
LAR. Lur eremu eraikiga-
rriak erosiko nituzke. Esku-
ra ordainduko nuke. % 656
738646.

LURRAK/ORUBEAK
115 Errentan hartu
LEITZA. Hiru behorrentzat
belatsa edo barrutiak hartu-
ko genituzke errentan. %948
510078 (Joxe).

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Pladurrezko lanak egiten
dira. Erreformak, isolamen-

32 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartze ko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

� LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

� IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

� MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

� ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

� HARREMANAK
801. Agurrak

LEITZA. Leitzar bikote gaz-
te batek pisua hartuko luke
errentan. % 696 730177 (Mi-
kel).

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑA. Pisua osatzeko bi
neska behar dira Azpilagai-
na auzoan, Unibertsitate Pu-
blikoaren ondoan. % 677
812208.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
BERA. Aparkatzeko plazak
(garajeak) eta trastero bat
salgai. Agerrako babes ofi-
zialeko etxeetan (Bidasoa
eta Sara karrikak). % 627
914335 edo 948 630246.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. 350 m2ko pabiloia
errentan ematen da. % 666
412311.
LEITZA. Landa taberna
errentan ematen da. % 948
510122.
IRUÑA. Hiri erdi-erdian os-
tatu-jatetxea traspasatzen
da. Hilean 600 euro. Infor-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
DONEZTEBE. Pisua salgai
edo errentan emateko. % 646
121536.
ELIZONDO. Borda salgai.
18.000 euro. % 630 883578.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
Baserriak, lur eremuak, bor-
dak erosten ditut. Eskura or-
daintzen dut. % 630 883578.
BORTZIRIAK. Etxe zaharra
erosiko nuke, zaharberritze-
ko. % 620 880867 (Edurne).

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
SUNBILLA. Pisua errentan
emateko. Bankuaren abala
nahitaezkoa da. %943 114111
edo 685 755798.
IRUÑA. Mendebaldea au-
zoan hiru logelako pisua
errentan ematen da. % 628
581031.
IRUÑA. Ikasleentzako pisu
bat errentan emanen nuke,
Goroabe kalean, Unibertsi-
tate Publikotik 5 minutura. %
620 209663 (arratsaldez).
DONEZTEBE. Pisua erren-
tan ematen da. Toki lasaian
eta egoera onean. % 678
633562 (ilunabarretan).

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA-LESAKA. Pisua
errentan hartu nahi da. %615
744369.
BERA. Pisu bat errentan har-
tuko nuke, edozein alokairu
motatan, pisu konpartituan
edo bakarrik. % 685 711407.

948 63 54 58

• ELIZONDO.  -2. eskuko
pisuak salgai. - Egoera hagitz
onean dagoen apartamentua
salgai. - 1.100 m2 dituen famili
bakarreko etxea salgai.
• DONEZTEBE.  - Eraikuntza
berriko eta 2. eskuko pisuak
salgai. - Eraikitzen ari diren bi
pisu salgai.
• BERA. -Pisu pare bat salgai.
-Terrenoak erosten dira.
• BAZTAN. - Lurrak erosten
dira. - Hainbat lur eremu
eraikigarri salgai.
• ELGORRIAGA. Eraiki behar
diren adosatuak salgai. Informa
zaitez.
• ITUREN. Erreforma behar
duen etxea bere baratzearekin
salgai.
ETXALAR. Eraikitzen ari diren
azkeneko etxe familiarra salgai
BAZTAN-BIDASOAN: baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai.

948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS
• Leitza. Pisu berriak salgai. 4

logela, 2 bainugela, sukaldea,
egongela eta despentsa.
Prezioa: 42 milioi pezeta.
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
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telehenetik ortziralera 8eta-
tik 15etara.  Informazioa do-
an. % 948 199596.
Gidariak Lanpostu libreak:
Iruña, udaletxetan. Astean
35 ordu. Informazioa doan.
% 948 199596.
Erresidentziatan lan egin.
Hirugarren adineko zentro-
ak, ospitale publikoetan ze-
ladore, erizain laguntzaile,
fsioterapeuta, pintxe lane-
tan. Lanpostu libreak.  Infor-
mazioa doan. %948 199596.
Sukalde laguntzaileak, su-
kaldariak, kamareroak. Lan-
postu finkoak. Ordutegia:
8etatik 15etara. Informazioa
doan. % 948 199596.
Laborategia. Ospital eta Na-
farroako Gobernurako lan-
postu libreak. Informazioa
doan. % 948 199596.
Haurtzaindegi publikoak.
Bete behar da: haur zain-
dariak, hezitzaileak. Ordu-
tegi intentsiboa. Informazioa
doan. % 948 199596.
Zaindariak. Lanpostu libre-
ak: Museo, liburutegi, erai-
kin publikoetan.  Informazioa
doan. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 405 autoa salgai,
1992. urtekoa. Hagitz ego-
era onean. 1.000 euro. % 948
631003.
Roller 360 auto-karabana
salgai . 5 plazakoa, egoera
onean. % 689 042282.
Same Laser 90 traktore
agrikola salgai, 1986 urte-
koa, 4 zilindro turbo, arras
egoera onean. Lau zirrika
berriak, kabina kristalarekin,
lau junta-kulata berriak.
14.000 euro (BEZ gabe). %
948 453105.

ANIMALIAK
601 Emateko
Lesakan4 kattu kume opa-
ritzen dira. % 637 781768.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Larre zaldia salgai. % 679
074691.
Bi betizu txekor haragita-
rako salgai. 375 kilo inguru
kanalean. % 655 706073.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
Zilarrezko katea aurkitu da,
kolgantea harri urdinekin eta
Lesakako Etxarten erosia. %
948 630107 (14:00etatik
17:00etara).

DENETARIK
702 Salerosketak  
Logela polita salgai. Hari-
tzezkoa gerezi kolorean.
1,50eko ohatzea, lau ateko
armarioa, bi mesanotxe, ko-
moda kajoiekin eta ispilua.
Berri-berria. Prezioaz solas-
tuko dugu. % 616 325278.
Esne-tankea salgai Beran,
150 litrokoa. % 680 781648.

635000.
LESAKA. inguruan 4 ejeko
kamioia gidatzeko lana es-
kaintzen da. % 660 393436.
Iturgin laguntzaile gaztea
behar dugu. Ez du inporta
esperientziarik ez badu. %
610 509177.
IRUÑA. Neska euskalduna
behar da Donibane-San Juan
auzoan, 6 urteko umea zain-
tzeko. Ordutegia: 13:00eta-
tik 15:00etara irailetik ekai-
nera. % 948 177629.
BERA. Sukaldari laguntzai-
lea behar da Ansonea jate-
txean. % 948 631155.
BERA. Ibardingo benta ba-
tean pertsona bat behar da
denda eta almazenean lan
egiteko. Frantsesa jakitea
eskatzen da. % 609 480646.
ZUGARRAMURDI. Herriko
Ostatuan zerbitzaria behar
da, berdin da neska ala mu-
tila. Frantsesa eta euskara
dakiena. Soldata interesga-
rria. % 948 599482.
Editorial batek etxetik lan
egiteko 50 kolaboratzaile be-
har ditu Nafarroan. Informa-
zio zehatza eta doan. 371
Postakutxa, 06800 Merida.
Peoiak: igeltseroak, elektri-
zistak, iturginak eraikin pu-
blikoen mantenimendurako.
Astelehenetik ortziralera,
8etatik 15etara. Informazioa
doan. % 948 199596.
Elbarri fisikoak. Lanpostu
libreak: atezain, harreragile,
lorezainak erakunde publi-
koetan. % 948 199596.
Correos. Bete behar dute:
banaketarako, sailkatzeko
eta bezeroari arretarako lan-
gileak. Informazioa doan. %
948 199596.
Garbitzaileak. Lanpostu fin-
koak eraikin publikoetan,
ikastetxetan, ospitaletan. As-

Seat Ibiza SDI, Seat Ibiza TDI, Seat Toledo TDI, Seat
Leon TDI, Peugeot 206D, Opel Corsa DI, Opel Corsa
gasolina, BMW 320D, Peugeot 405D, Suzuki Vitara,

Galloper Exceed D.3ate, Citroen Saxo, Renault Master,
VW Golf IV, Xsara Picasso gasolina, Opel Frontera.

SAMPI ARAGON

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD,

Vitara HDI, Opel Zafira, Opel Astra, Terrano II,
Galloper 5 ate, Grand Vitara 5 ate, Frontera
Sport  eta Land Rover FreeLander 3 ate. 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN SALMENTA
(6-10 HILABETEKOAK)

CLIO, MODUS, KANGOO, MEGANE,
LAGUNA, LAGUNA GRAND TOUR,

ESPACE, SEDAN, MEGANE GRAND TOUR

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

www.ttipi.infoMERKATU TTIKIA

ETXALARKO
UDALA

Kultur Etxerako langile bat, 
oposizio-lehiaketa bidez, lanpostu finko
gisa eta lanaldi erdian hartzeko deialdia

Baldintzak: Deialdian ezarritakoak.
Tituluak: Goi mailakoa, Informatika Sistemen
Administrazioan, edo baliokidea.
Onartuko dira titulu hauek ere: Unibertsitateko
tituluak, informatikari dagozkionak.
Eskaeren aurkezpena: Udaleko idazkaritzan.
Aurkezteko epea: NAFARROAKO ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik 30 egun
naturaleko epean.
Deialdia interesatuen esku egonen da Idazkaritzan.

Etxalarren, 2005eko abuztuaren 12an.
ALKATEA, Miguel Mari Irigoien Sanzberro

AGRICOLA BIDASOA
Salvador Etxeandia 2 • IRUN TEL.: 943 627331
Sagardoa egiteko eta gordetzeko tresnak salgai



MARKEL TE-
LLETXEA IRAO-
LA igantziarrak
10 urte bete ditu
abuztuaren 2an.
Zorionak eta
uda ona pasa
atta, ama, Ai-
mar eta familia
guztien partetik.

IKER ARBURUA

LEONIS berata-
rrak 22 urte be-
te ditu abuztua-
ren 2an. Zorio-
nak osaba-ize-
ben partetik.
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ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3,5 E. Bikoitza: 7 E. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,28Eko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3,5 edo 7 Eko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

ESTHER MIN DE -
GIA OTXAN DO -
RENAk urte ak
be te ditu abuz -
tuaren 4an. Au -
nitz urtez. Zu -
bie tako familia
eta batez ere
Na roa, Garazi
eta Iker.

Sunbillako IRADI eta JUNEk
abuztuaren 21 eta 7an urteak
bete dituzte. Muxu haundi haundi
bat Prexioxas. Ainara eta Xabiren
partetik.

IGONE AROZE-
NA ARROSAME-
NA etxalarta-
rrak 2 urte bete
ditu abuztuaren
14an. Zorionak
zure famiiaren
partetik.

JUANA Mª IRI   -
BARREN MEN    -
DIBERRI Oro  -
nozen bizi den
lekaroztarrak
uztailaren 25ean
urteak be te zi-
tuen. Zorionak
senar eta seme-
alaben partetik.

IKER ARBURUA

LEONIS berata-
rrak 22 urte be-
te ditu abuztua-
ren 2an. Zorio-
nak aitatxi eta
amatxiren par-
tetik.

Sunbillako IRADI

ARRETXEA

OTXANDORENAk
abuztuaren
21ean urtea be-
te du. Aunitz ur-
tez eta muxu
haundi bat ama,
atta eta familia-
ren partetik.

Sunbillako JU-
NE APEZTEGIA

ETXEBESTEk
abuz tuaren 7an
5 urte bete ditu.
Zo rionak eta
mu xu bat aita,
ama, Janire,
Ibai eta familia-
ren partetik.

MANOLO APEXA

beratarrak urte-
ak bete ditu
abuztuaren
1ean. Zorionak
lagunen partetik.

JOKIN BENGO-
ETXEA OLAE-
TXEA lesaka-
rrak abuztuaren
20an urteak be-
te ditu. Aunitz
urtez eta muxu
handi bat fami-
liaren partetik.

LOREA AGIRRE

SARRATEAk
abuztuaren
15ean urtea be-
te du. Muxu
haundi bat
etxeko prinzesi-
tari aita, ama
eta familia guz-
tien partetik.

MIKEL INDABU-
RU LOIDI etxa-
lartarrak iraila-
ren 17an 4 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta mu-
xu haundi bat
familiaren par-
tetik.

AIORA ITURRIA

OTXANDORENA

sunbildarrak
irailaren 13an
urtea beteko
du. Zorionak
eta paaa haun-
di bat bere le-
hengusina Ira-
diren partetik.

Zorionak NAHIA

zure lehen urte-
betetzean. Es-
pero dugu urte
aunitzez taba-
rra ematen se-
gitzea, familia-
ren partetik.
Izugarrizko mu-
xu bat pittuki!!!

DAVID SUAREZ

DEL MORAL eli-
zondarrak 7 ur-
te bete ditu
abuztuaren
31n. Zorionak
eta egun ona
pasa familia
guztiaren parte-
tik.

Berako OIER

LARRETXEA

AGIRRE muttiko-
ak 5 urte bete
ditu abuztuaren
26an. Mila kilo
muxu eta bela-
rritik tirakada
bat etxeko ttikia-
ri.

Berako INIGO

ARANBILLET

GARCIAk 21 ur-
te bete ditu
abuztuaren
28an. Zorionak
pasteleraren
partteik.

ARITZ LEONIS

GONZALEZ be-
ratarrak 2 urte
bete ditu abuz-
tuaren 21ean.
Zorionak aitatxi
eta amatxien
partetik.

EKAITZ BERTIZ

APEZETXEAk 2
urte bete ditu
abuztuaren
22an. Zorionak
atta, ama, Eneit
eta Arantzako
eta Sunbillako
familiaren par-
tetik.

JON IPARRAGI-
RRE OLASA-
GASTI etxalarta-
rrak 7 urte bete
ditu irailaren
1ean. Zorionak
eta muxu aunitz
zure familiaren
partetik.

MAITETXU LEO-
NIS beratarrak
urteak bete ditu
abuztuaren
19an. Zorionak.
Anonimo.

AINHOA LA-
RRALDE KORTA

lesakarrak iraila-
ren 3an 5 urte
bete ditu. Zorio-
nak familia guz-
tiaren partetik.

AINHOA LA-
RRALDE KORTA

lesakarrak irai-
laren 3an 5 urte
bete ditu. Zorio-
nak nere prin-
tzesari Esteba-
nen partetik.

AMETS LIZASO

PIKABEAk abuz-
tuaren 31n urtea
bete du. Zorio-
nak Maxux eta
bere gizonen
partetik.

AMETS LIZASO

PIKABEAk abuz-
tuaren 31n ur-
tea bete du. Zo-
rionak atta, ama
eta familiaren
partetik.

ARITZ LEONIS

GONZALEZ be-
ratarrak 2 urte
bete ditu abuz-
tuaren 21ean.
Zorionak izeba
eta osaba eta
Ioritz eta Iker
Arburua lehen-
gusuen partetik.

www.ttipi.info

IKER ARBURUA LEONIS berata-
rrak 22 urte bete ditu abuztuaren
2an. Zorionak aita eta amaren
partetik.

Doneztebeko
JOSUNE GAGO

BALDAk 12 urte
bete ditu iraila-
ren 3an. Zorio-
nak neskato po-
littenari 4na mu-
xu Oinatz, Birki-
nia eta Judithen
partetik.

INHAR MAIZ

FERNANDEZ

arantzakoa irai-
laren 4an urtea
egin du sortu
zinela, zure irri -
ak bizia pozten
digulako muxu
bat zuretzat eta
gurasoentzat.

NEKANE BER -
TIZ ORBEGOZO

elizondarrak ur -
te bat bete du
irailaren 2an.
Zo rionak eta
mu xu haundi
bat bere fami -
liaren partetik.

OSCAR BERTIZ SUBIZAR eta bere
alaba MAIALEN BERTIZ

ORBEGOZOk abuztuaren 23an eta
irailaren 2an 35 eta urte bat
beteko dituzte. Zorionak biei eta
muxu pottolo bat zuen emaztea
eta amaren partetik.

MARIA DE RUE-
DA BERASALU-
ZE aranztarrak
2 urte bete ditu
abuztuaren
12an. Bi muxu
haundi zure le-
hengusu Ima-
nol eta Andrea-
ren partetik.

ANDREA DE

RUEDA GONI

doneztebarrak 5
urte bete ditu
irailaren 5ean. 5
muxu haundi
gure printzeasri,
familia guziaren
eta bereziki Ima-
nolen partetik.

HAIMAR ETXE-
BERRIA ANSA-
LAS beratarrak
2 urte beteko
ditu irailaren
8an. Zorionak
aita eta amaren
partetik.

Elizondoko BENAT ETA OIER

ERRO MUJIKAk irailaren 5ean 3
urte bete dituzte. Zorionak eta
muxu bana aita, ama eta familia
guzien partetik.

PELLO TELLE-
TXEA IGOA le-
sakarrak 7 urte
bete ditu iraila-
ren 1ean. Zorio-
nak eta 7 muxu
Harizpeko fami-
lia eta bereziki
Ane ahizparen
partetik.

Lesakako PELLO TELLETXEA IGO-
Ak 7 urte bete ditu irailaren 1ean.
Aunitz urtez eta muxu haundi-
haundiak Leire, Aitor eta bereziki
Orti zure lagunen partetik.

NORBAIT
ZORIONTZEKO,
BIDALI BERE
ARGAZKIA, 
TESTUA ETA
0,28 EUROKO 
13 SEILO
TTIPI-TTAPAKO
HELBIDERA:

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12

31760 ETXALAR
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