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Laxoan berriz ere
Doneztebe garaile
Doneztebeko laxoa taldeak be-
re hamaseigarren txapela jantzi
du. Abuztuaren 6an Oitzen joka-
tu zen finalean, 9-2 gailendu zit-
zaion Irurita B taldeari.2006ko irailaren 7a • XXVI. urtea

32Leitzako Atekabeltza
gaztetxea lanean
«Gazteok sortu eta gestionatu-
tako lekua» izateko asmoz, uz-
tailaren29an inauguratuzenLei-
tzakoAtekabeltzagaztetxea.Urte-
ko egitaraua prestatzen ari dira.
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Aitor AROTZENA
Uztailaren azken aste hondarrean
inauguratu zenuten Leitzako Ate-
ka Beltza Gaztetxea. Nolako harre-
ra izan zenuten?
Harrera oso ona izan zen. Plazatik
Ateka Beltzako atarira kalejira egin
zen, txistulari eta dantzariekin; au-
rreskua dantzatu zuen Ateka Beltza-
ko kide batek, irekiera egin zen, baz-
karian 70-80 lagun bildu ginen, Goi-
zuetako Gaztetxekoak ere etorri zi-
ren, lotsa askatzeko jokoak egin zi-
ren, trikipoteoa, luntxa, argazki era-
kusketa,AtekaBeltzak izanduenebo-
luzioa eta auzolanean egin den lan
handia ikusteko, kontzertuak…
Inaugurazioaren aurretik lana go-
gotik egin beharko zenuten…
Auzolana hasi zen joan den urteko
uztailaren 22an. Dena garbitu behar
izan genuen eta lehen bi pisuak pin-
tatu genituen. Gaztetxea lehenengo
solairua da eta hor, konponketak egi-
ten hasi aurretik, aparejadore bate-
kin egon ginen. Bere ustez, etxea ez
zegoen udaletxeak uste zuen bezain
egoera txarrean, baina ekitaldi bere-
ziren bat egitekotan lehenenengo so-

lairuaneginbeharkozenetahorimol-
datu behar zen. Elektrizitatea eta ura
jarri genuen, kableak moztuak zeu-
delako.Gero, lehenengosolairukopa-
retakbotagenituenetahabejberri bat
sartu genuen. Obratan eta badakien
jendea aritu da auzolanean. Tarima
zaharra kendu eta zola berria jarri ge-
nuen eta sabaiko egurrak bistan utzi
genituen. Urte osoa joan zaigu, la-
runbatero 9etan auzolanerako 20 bat
lagun biltzen ginen. Teilatua ere kon-
pondu genuen, itoxurak moldatzeko.
Lan horiek guziak egiteko dirula-
guntzaren bat izan duzue?
Pestetan barra ireki genuen Gaztet-
xean eta ekitaldiak egin ziren. Hor bil-
dutako dirua materiala ordaintzeko
erabiliko dugu. Oso harrera ona izan
du,harrituakgelditugara:herrikogaz-
te guziak etorri dira kontzertuetara,
baina bere garaian gaztetxea eskatu
eta gaur egun heldua den jendea ere

hurbildu da laguntza eskaintzera.
Gaztetxearen barrenean nola an-
tolatu zarete?
Talde ezberdinak ditugu: komunika-
zio taldea, egitarauazarduratzenden
taldea eta auzolanetako taldea.
Duelaurtebeteokupazioarenbidea
aukeratu zenuten. Zergatik?
Udaletxean hainbat bilera egin ondo-
tik, ikusten zen ez zutela biderik ema-
ten guk hemen toki bat izateko. Or-
duan okupatzea erabaki genuen eta
Leitzako eragile ezberdinekin bilera
egin genuen, etxe honek lau solairu
dituelako eta gazteen txokoaz gain,
Gizarte Zentroa ere egin daitekeela-
ko. Etxea erabiltzeko asmoa zutene-
kin bi talde egin ziren: epemotzekoa,
auzolanaz eta premiazko gauzetaz
arduratu dena, eta epe luzekoa, hau
da, etorkizunean Ateka Beltzan zer
egindaitekeenaztertzekobatzordea.
Zein da Ateka Beltza gaztetxearen
helburu nagusia?
Gazteok sortu eta eraikitako leku bat
izatea eta autogestioaz eramatea da.
Gaur egun gazteoi denbora librea di-
seinatu egiten zaigu eta guk, gure al-
ternatiba sortu nahi genuen.

• Duela hiru urte arte Guardia
Zibilak erabili zuen etxea iaz
okupatu eta urtebeteko
lanaren ondotik, uztailaren
29an ireki zuten Leitzako
Ateka Beltza Gaztetxea.

• Urte osoko egitaraua
prestatzen ari dira. Gazteen
buruan txapelketa ezberdinak
egitea, Sahararen inguruko
jardunaldiak, etorkinekin bildu
eta beste ekitaldi batzuk
egitea dago.

• Gazteentzako alternatiba
berria sortu eta herriari
zerbitzua eman nahi diote.

«Lokalak modan daude eta horrek

indibidualismoa bultzatzen du.

Horren aurrean, bildu eta gazte

mugimendua sustatu nahi dugu»
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ARGAZKIA: ARKAITZ MINDEGIA

Saioa IRAOLA-Ibon AZPIROZ Leitzako Ateka Beltza Gaztetxekoak

«Gazteok sortu eta gestionatutako
lekua izan nahi dugu Ateka Beltzan»
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ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Landare eta sasiak garbitu eta zortzi metro altuerako harresiak topatu dituzte Aranzadiko ikerlariek.
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Xan HARRIAGUE
Orain arte Amaiurko gazteluan in-

dusketarik ez bada egin ere, Nafa-
rroako erresumako historiaren leku
garrantzitsua da. Errege katolikoek
1512an Nafarroa Garaiaren aurka
abiatutako erasoan nafarrek eutsi zu-

ten azken gotor lekua izan zen, erre-
sumaren independentziaren aldeko
gudaren azken lekukoa. Noaingo ba-
taila galdu ondotik, Nafarroako buru-
zagiak, Amaiurrera errefuxiatu ziren.
Zoritxarrez, azkenean erasoen aitzi-
nean amore eman behar izan zuten

eta gaztelua, ErregeKatolikoaren es-
kuetan erori zen. Urte batzuk beran-
duago, nafarren independentziaren
aldekoasmoakuxatzeko,bertzehain-
bat gaztelu bezala, Amaiurkoa ere
suntsitu zuten.
Berrikitan egin dituzten induske-

tek, garai horretan zer gertatu zen ja-
kiteko zertan lagunduko duten azal-
du digu Juantxo Agirre Mauleonek:
«Azkenbatean,erakundeek,gizaera-
gileek, elkarteek eta alderdiek hura
nola gertatu zenetagazteluanolakoa
zen jakinnahi dute.Gauregungo me-
todologia zientifikoak, arkeologiaren
bitartez, aunitz lortuko ditu, guzi ho-
riei erantzunak emateko eta gure ira-
ganahobekiezagutzeko.Hemenazalt-
zendirendatuaknahiduenguziari za-
baldukodioAranzadik». Izanere,Na-
farroako historian garrantzi handia
izan zuenAmaiurko gazteluak: «Eus-
kaldunontzat gaztelu hau oso adibi-

Dagoeneko kasik bortz mende pasa dira Amaiurko gaztelua
Gaztelako Fernando Katolikoaren tropen eskura erori zela. Halere,
geroztik eta joan den abuztuaren lehena arte inoiz ez da bertan
azterketa edo indusketarik egin. Hori dela eta Baztango Udalak
bultzaturik, Aranzadi zientzia elkartea eta UEU horretan aritu
dira abuztuaren lehen bi asteetan. Ekialdera eta mendebaldera
ematen dituzten harresiak garbitu dituzte eta gaineko aldean 30
metro luzera eta 2 zabalera dituen zuloa ideki, garai horietan zer
gertatu zen jakiten lagunduko duten aurkikuntzak egiteko. Lan
horren burutzeko, hamabortz bat lagun aritu dira, Juantxo Agirre
Mauleon Aranzadiko kidearen zuzendaritzapean.

NAFARROAKO ERRESUMAREN AZKEN GOTORLEKUAN

Amaiurko gazteluaren aztarnak
bildu ditu Aranzadi Zientzia Elkarteak
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de inportantea da. Gaztelako kon-
kistari aurre egiteko azkeneko gu-
neak hemen egon ziren, Nafarroa-
koerresumarenaskatasunarenaz-
ken hatsa hemen eman zen.
1521etik 1522ra berrehun bat na-
farrek aurre egin zieten Gaztelako
tropei eta Nafarroako erresumaren
askatasuna aldarrikatu zuten».

«BAKARRIK 50 METRO KOADRO
AZTERTU DITUGU»
Kontent daude Aranzadikoak bi

aste hauetan lortutako emaitzare-
kin: «Hemen egindako lanak gure
ezagupenahanditudu,helburuzien-
tifikoak bete dira, baina batez ere
Amaiurko herriaren eta hemengo
erakundeenharreraazpimarratuko
nuke. Hau hasiera besterik ez da,
15 egun eman ditugu hemen, bai-
na lau hilabetez hemengomateria-
la ikertuko dugu. Datorren urtean
beste indusketa kanpaina bat egin
beharko dugu, gaztelua oso han-
diabaitaetaaztertuduguna,50me-
tro koadro besterik ez dira».
Bi asteotan gauza gutti aurkitu

dituzte, hala nola animali hezurrak,
txanponak, bala bat, zeramika pus-
kak, labanak, iltzeak…Ezdirudion-
dorio aunitz aterako dutenik hortik,
baina Juantxo Agirre Mauleonek
erran digunez, aurkitu dituztenak
eta harresiak aztertu ondotik, gau-
za gehiago jakinen dute, batez ere
gazteluaren egiturari buruz.

Indusketa lana zehatza izaten da,
eta antolakuntza beharrezkoa da.
Amaiurko indusketa praktikoan nola
eraman duten azaldu digu Aranzadiko
kideak. «Monumentoaren ondoan da-
goen goiko plataforman 30 metro luze
eta 2 zabalerako zuloa ireki dugu eta
pixkanaka, lur geruza guziak altxatu
ditugu, kontuarekin eta eskuz, azpian
daudenegituraketaaztarnak ikusiahal
izateko. Paretak oso axalean agertu
zaizkigu, ia-ia belarraren azpian, 10-
20 zentimetrora. Azpian dauden pare-

tak garbitu eta plano batean kokatu di-
tugu. Gero, azaltzen diren aztarna gu-
ziak, garai hartako hemengo bizilagu-
nek utzitakoak, hainbat animalien he-
zurrak, hainbat tresna, labanak, aiz-
korarenbat, eraikuntzako iltzeak, txan-
pon batzuk… biltzen ditugu, gero az-
tertuko dira eta errestauratuko dira.
AmaiureatUrdazubi aldekomendi he-
galetan garbiketak egin dira eta gure
harridurarako 8 metro altuerako pare-
tak agertu dira, batzutan 20 metro lu-
zekoak ere».

BILDUTAKO AZTARNAK LAU HILABETEZ IKERTUKO DITUZTE

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Amaiurko gazteluan bildutako aztarnak aztertu beharko dira orain.

Zer da Aranzadi zientzia
elkartea eta nolako lanak
egiten dituzue?
Aranzadi erakunde zientifi-
koa da, arkeologia arloan
Euskal Herrian dugun za-
harrena. 1.500 bazkide di-
tugu, bi egoitza nagusi Do-
nostian eta arkeologia, in-
gurumena,espeleologia,mi-
kologia…departamentuez-
berdinak ditu. Gure helbu-
ruaEuskalHerriko natur eta
kultur ondarea ikertzea eta
ezagutaraztea da.
NoizsortuzenAranzadiel-
kartea?
Sortu zen1947an, gerra os-
tean. Euskal Herrian iker-
kuntzazientifikoaerabatde-
sagertua zegoen, basamor-

tu bat zen. Garai hartan bil-
duzirenzientziazalebatzuk,
nolabaitere gure ondarea
zaintzeko eta Telesforo de
Aranzadi, Jose Migel Ba-
randiaranen maisu izanda-
koaren jarraipena biderat-
zeko.
Orain arte zein dira era-
man dituzuen lanik ga-
rrantzitsuenak?
Besteakbeste,Paleolitoga-
raiko hainbat kobazuloren
zainketa, Ekain, Aitzbitarte,
Labeko Koba… Euskal He-
rrianaurkitzendirenharri lan-
duzaharrenak,Zestoako Iri-
kaitzen… kostaldean hain-
bat hegazti eta animaliren
azterketakeginditugu;Eus-
kal Herriko landaretza eta

basoen ikerketa eta karto-
grafiaegitendugu;GerraZi-
bileko desagertuen hilobiak
eta gorpuak bilatzen ditu-
gu…Ekimenosougariaketa
oso ezberdinak.
Zein helburu ditu ikerketa
honek?
Batez ere Baztango Udalak
nahi zuena, hemengo gaz-
teluen aztarnak aztertzea,
ea zenbat gelditzen ziren,
zer neurrikoak, ea posible
zen Baztanen dagoen gaz-
telu ospetsuena berresku-
ratzeaeta jendeari irekitzea.
Azken batean, gaztelu ho-
nen oroimena galdua zego-
en sasien artean. Helburu
nagusiahori zen, jakiteamo-
numentuaren lur azpian zer
dagoen.Azkenbatean,bes-
teakbezalakomendixkabat
zen, bere sasi eta zuhaix-
kekin,bainaguztiokdakigun
bezala, gaztelu mendia da.

“Gazteluaren oroimena galdua zegoen
sasi artean eta hori berreskuratu dugu”

Juantxo AGIRRE MAULEON Aranzadi Zientzia Elkartea

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
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Elizondoko
bestetan zenbait
jokabide lotsagarri
ElizondokoSantiotan

azkenurtehauetan izan-
dako zenbait jokabide
arras gaizki iduritu zaiz-
kit. Aurtengo bestetako
egun nagusian, Miguel
Sanz. hor zegoen Nork
konbidatuzuen?Zertaz?
Zertarako?
Denokdakigu,Nafa-

rroan, euskara, euskal
kultura, euskal izaera-
ren kontra dauden guz-
tien buru dela Migueli-
to. Gurea den altxorrik
preziatuena, gure hiz-
kuntza, ebatsi nahi di-
gunaetabaztandareus-
kaldunen etsai amorra-
tuena, orain Elizondora
hurbiltzen da boto be-
harretan dabilenean,
(orain duen Lehenda-
karitza Ezker Abertza-
leari botoakebatsita es-
kuratu zuen), eta horre-
tarakoElizondoko alka-
teak eta baita ere EA
eta UPN alderdiek oho-
rezko lekua eskaintzen
diote.
Azeria,zenbait lumez

mozorrotua oilategiko
nagusia. Hauteskunde-
ak irabaziko balitu lan-
tegi guziak Erribera al-
dera eramango lituzke,
eta euskaldun eremua
baztertua izanen litza-
teke berriz ere.
Hauere ikusieginbe-

har!
Orain dela urte pare

bat edo hiru, Elizondo-
kosuziriabotatzerakon-
bidatu zuten Nafarroa-
ko Justizia Auzitegi Go-
reneko Zuzendaria, J.
M.Fernández.Gizonho-
nek zerbait izanenzuen
ikusteko Baztanekin?
Bai, zoritxarrez! Gizon
hori izan zen hiru baz-
tandarrei 26urtekokart-
zela zigorra ezarri zie-

na inolako frogarik ga-
be.Denokdakiguebaz-
pen edo sententzia har-
tan astakeri ederrak
erraten zirela. Frogarik
ez, baina 26 urte giltza-
pean. Euskaldunak zi-
relako jipoitu zituzten.
Prozesu hartan tortura
ere erabili zuten hemen
denok argi dakigun be-
zala.
Eta hiru baztandar

horiek,etaberaiekinba-
tera baztandar guztiek
jipoitu zituen epaileeta-
ko bat konbidatu bere-
zia Elizondoko Santio-
tan. Egiaz lotsagarri.
Euskaldun eta baztan-
darrak iraintzen gaituz-
tenak, Elizondoko agin-
tariek omentzen dituz-
te.
Datorren urterako

proposamenbategingo
nuke. Konbida dezate-
la Albako Kondesa, be-
re antzinako bat izan
baitzen Nafarroa kon-
kistatu zuena Kastilla-
ren morroi bihurtzeko,
hainbertzenafaretabaz-
tandar hil zituena eta
Amaiurkogazteluasunt-
sitzea agindu zuena.
Non dago duintasu-

na?

Patxi URRUTIA
(AMAIUR).

Ainhoan euskaraz
Urterobezala, larun-

batean,Atsulaikultureta
kirol elkarteak Ainhoa-
ko 12 Orduak izeneko
iraupen luzeko ibilaldia
antolatu zuen. Lapurdi-
ko herri polit honetan

Euskal Herriko Iparral-
de zein Hegoaldeko
mendizale ugarik bat
egin genuen kilometro
asko ibiltzeko asmoz.
Eguraldi lagun,giroede-
rrean,antolatzaileekon-
gi baino hobeki bete zu-
ten bere lana, hau da,
bidea txukun seinaliza-
tu, mendizaleen pasea
kontrolatu, janaz eta
edariz ongi hornitu…
Baina nire ustez gai

batean herrenka ibili zi-
ren. Izan ere, euskara-
ren presentzia eskasa
baino eskasagoa izan
zen.Horren lekuko,ma-
pak eta ibilbideen ingu-
ruko informazioorriaes-
painolez eta frantsesez
idatzia egotea. Hain zu-
zen, gure berezko hiz-
kuntzazarrastogutxieta
mugaz bi aldeetan eza-
rriak ditugunak jaun eta
jabe, non eta Ainhoan.
Martxa hauek natu-

ra, kirola eta kultura uz-
tartzeaz gain euskaldu-
non bilgune izaten dira.
Eraberean,paradaede-
rrak normaltasun osoz
euskaraz aritzeko. Hor-
taz, hona hemen nire
nahia, mendi jarduera
hauetan zein bestee-
tan, euskararekin leial
eta ausardiz joka deza-
gun eta jar diezaiogun
mereziduenmailan,ale-
gia,euskaldunontzat le-
hendabizikoan.
Esker anitz Atsulai,

Ainhoa, eta heldu den
urtera arte.

Juanma HERNANDEZ
Iruñea, 2006ko
abuztuaren 20a

Etxalarko Asauaren
inguruan
Etxalarkobestakoro-

korrean hagitz ongi jo-
an dira; dantzak, desa-
fioa… ez baziren Asau-
ko astakeriak gertatu.
Dagoenekoz 15 de-
nuntzia baditugumahai
gainean, kotxeen pintu-
ra lohia eta adarrekin
izorratzeagatik.
Ez dakit udalaren

aseguruak edo udalak
berak ordaindu behar-
ko duen… edo herrita-
rren baten gainean ero-
riko den guztia. Kontua
da herriko bestetean
24.000 euro gastatzen
ditugula eta astakeria
honek 12-18.000 euro-
ko kostoa ekarriko dio-
la etxalartarrei.
Eskutitza honen bi-

tartez nere haserrea
agertu nahi dut. Asau
egunean berean, ermi-
tanmahaiaketaabarbil-
du ondoren, Arotxan et-
xean agertu behar izan
nuen kotxe bat ikustera
(azkeneanalkateakaur-
pegia eman behar bert-
ze batzuengatik).
«Arotxan» etxekoei

barkamenakeskatunahi
diet nere itxurarengatik
eta nere doluminak
eman. Bertze aldetik,
Asauanegonzirenguz-
tiei, erreflexiorako 5 mi-
nutu eskatuko nizkioke.
Aldaketa sakonak

behardiraetabakoitzak
bereburuaribegirahain-
bat galdera egin behar-
ko dizkio. Irailaren 9an
bilera bat eginen dugu
arratsaldeko6etan.Bes-
tak egiteko gai bagara
erantzunkizunak hart-
zeko ere bai. Agertu.

Patxiku IRISARRI
Etxalarko alkatea
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Elizondon sortu, Elbeten bizi… hi-
riburutik auzora gana?
Auzoraez,Elbeteereherriada.Gus-
tora gainera!

Elbeteko bestak edo Baztandarren
Biltzarra?
Bakoitzakbaduberea,bainaBaztan-
darren Biltzarrarekin gelditzen naiz.

Elbetekoposadakosukaldari…bes-
tak ongi pasatzeko otordua?
Lagun onak mahaian eserita, giroa
norberak sortzen du. Berdin zait
arraultze prexituak magrarekin jan-
da ere!

Etasukaldeakuztenaldubestaegi-
teko denborarik?
Guti edo batere ez.

Sakelahutsarekinezinomendabes-
tarikegin…etasabelahutsarekin?
Gaur egun ez, kanpoan bazabiltza,
bazkaria, afaria eta edaria ordaindu
behar dituzu. Ahal dela, sakela eta
sabela bete behar dira.

Ostatuan musika jarria edo ostatu
atarian txaranga?
Biakberemomentuan.Txarangamu-
sikagustatzenzait, bainamusikaos-
tatuan ere behar da.

Bestondoa pasatzeko menua?
Esparragoakerratendute,bainabes-
tondoa lehenbailehen pasatzea da
jateko gauzarik onena.

BKTeskubaloikopresidentazara…
aurtengo fitxaketekin Ohorezko
Mailara?
Hala espero dugu, entrenatzaileak

bai bederen. Izugarria litzateke!
Munduko atezainik onena izanda-
koa ekarri duzue… Arerioak bel-
durtzeko taktika?
Atezaina behar genuen, ona izan da
etaoraindiksasoiandago.Bertzetal-
deak beldurtzen badira, hobe!

Etxekoekin ezin al da LehenMailan
taldea mantendu?
Maila ona dugu, baina postu guzie-
tarako ez da jende nahikorik, gure
mugak baditugu. Herri taila eta ka-
tegoria handia da.

Ligako partidak Kanarietan, Bart-
zelonan… presidentak ere pro-
bexten al du turismoa egiteko?
Ojala! Baina ez, ez dut aukerarik izan.
Nere lanarekin, asteburuetan ate-
ratzea ez da posible eta partidak as-
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Belen URRUTIA
Elbeteko Ostatuko sukaldaria eta BKTko presidentea

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

«Gu ez gaude jokala-
riak saltarazteko edo
korrika eginarazateko
bakarrik. Asko aldatzen
ari da prestakuntza
fisikoa. Nire erronka
litzateke prestatzaile
fisikoa bertze
entrenatzaile bat
izatea. Gu
espezialistak gara
entrenamenduaren atal
batean, baina gure
ikuspuntua entrena-
tzaile batena bezala
ere hartzea gustatuko
litzaidake.
Entrenamendu saioak
globalki hartu behar
dira».

Joshe VIELA
Osasunako prestatzaile
fisikoa. Irurita.
BERRIA 2006-07-28

«Niri aunitz gustatzen
zait beroa. 40 gradutan
egonda ere, gustora
nago. Eta udazkena
ailegatzen denean,
dena pixko bat
tristeagoa da: arropa
gehiago, kalean hotza
pasatu… etxean
gehiago egon behar
duzu. Betidanik beroa
gehiago gustatu zait
hotza baino. Udarari
probetxu handia
ateratzen diot. Halere,
gure opor-hilabetea
urria da, orduan gaude
lasaiago eta horreri ere
probetxua ateratzen
saiatzen naiz.».

Jon BRU
Berako txirrindularia
GARA 2006-08-20

BERRIA 2006-07-28

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuak, Nekazar i tza,
Abeltzaintza eta Elika-
duraDepartamentuaren
bitartez, 4,1milioi euro-
ko dirulaguntza eman
du, mendialdeko abelt-
zaintzarako azpiegitu-
retan moldaketa lanak
egiteko 2006garren ur-
te honetan. Laguntza
hau,ur-putzuak,askak,
zerrakurak, ur-tuboak,
hesi kanadiarrak eta bi-
deak egin edo berritze-
ko bideratuko da, bert-
zeak bertze.
Eskualdeko herriei

dagokienez, Arantzak
166.425 euroko dirula-
guntza hartuko du, bi-
deetan zahorraetahor-
migoia emateko. Aur-
keztutako aurrekontua
277.375 eurokoa zen.

Areson ere, bidee-
tan zahorra, hormigoia
eta galipota emateko
71.020 euroko dirula-
guntza hartuko dute,
118.368 euroko aurre-
kontu batetik.

Baztanen, pistak
hormigoiztatzekoeta ix-
tegiak eta zerrakurak

egiteko 146.610 euro-
kodirulaguntzahartuko
dute, 415.307 euroko
aurrekontutik. Gainera,
Loizuko hiltegian mol-
daketa lanak egiteko
33.389 euroko dirula-
guntza izanen dute,
55.650 euroko aurre-
kontutik.

Beintza-Labaienen,

pista bat hormigoiztat-
zeko, askak eta bi hesi
kanadiaregiteko97.783
euroko laguntza hartu-
ko dute, 162.972 euro-
ko aurrekontutik.

Beran,aziendentza-
ko hiru ur putzu eta bi
hesi kanadiar egiteko,
78.573 euroko lagunt-
za ha r t uko du te ,

130.955 euroko aurre-
kontutik.

Donamarian, bide-
an hormigoia emateko
142.902 euroko dirula-
guntza jasoko dute,
238.170 euroko aurre-
kontutik.

Eratsunen, ur-tubo-
ak sartuko dira, askak
eginen dira, pista mol-

datuko da eta paretak
eginen dira. Horretara-
ko 59.935 euroko diru-
laguntza izanen da,
99.891 euroko aurre-
kontutik.

Igantzin, zortzi bide
hormigoiztatu eta bide-
bazterrak txukuntzeko
86.468 euroko dirula-
guntza eskuratuko du-
te, 114.113 euroko au-
rrekontu batetik.

Oitzen,bidebatihor-
m igo ia ema teko
147.980 euroko lagunt-
za ha r t uko du te ,
246.634 euroko aurre-
kontu batetik.

Saldiasko bide ba-
teanhormigoiaemanen
da 190 metrotan. Ho-
rretarako, 15.037 euro-
ko laguntza eskuratuko
dute,25.062eurokoau-
rrekontu batetik.

Sunbillako bide ba-
tean hormigoia emate-
ko59.997euroko lagun-
tzahartukodute,99.996
euroko aurrekontutik.

Urrotzen, azkenik,
149.652 euroko lagunt-
za hartuko dute bidee-
tanhormigoiaemateko,
249.420 euroko aurre-

Azpiegituretan moldaketa lanak egiteko
laguntzak eman ditu Nafarroako Gobernuak
Bideak zolaberritu eta askak, zerrakurak, ur-putzuak eta hesiak eginen dira

ARTXIBOKOA
Iruritako Loizu hiltegian moldaketa lanak egiteko 33.389 euroko dirulagunt-
za eman du Nafarroako Gobernuak.

ABELTZAINTZA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA



Amaia eta Ainhoa
Mukixu Udal haurt-

zaindegiak irailaren4an
ideki ditu ateak eta uz-
tailaren31bitarteanza-
balik izanen da. Goize-
ko 8:00etatik 16:00ak
arte sei hezitzailek har-
tuko dute haurren ar-
dura. Hezitzaileez gain
bi sukaldari eta bi gar-
bitzaile ariko dira lane-
an. Momentuz, Bortzi-
rietako 50 haur inguruk
izenaemanduteeta lau
taldetanbanatukodituz-
te: 0-1 urteko talde bat,
1-2urtekobertzebateta
2-3urtekobi talde.Haur
batzuk itxaron-zerren-
dandaude, beraz, ikas-
turte honetan hasteko
onartua izan den nor-
baitekbajaemateanba-
karrik sartzeko aukera
izanen lukete.Onartuak
izan diren haurrak, le-

hendabiziko bi astetan
lau orduko egonaldiak
egiten dituzte hezitzai-
leak ezagutu eta ego-
kitzeko. Gero, zazpi
ordutan egoteko auke-
ra izanen dute eta jan-
gela zerbitzua ere es-
kainiko da.

7. Nazioarteko
Bertze Musiken
Jaialdia
Azken6urteotanos-

patu den ERTZ nazio-
arteko bertze musiken
jaialdiak, aurten bere
ohiko data aldatu du.
Ertz Arte Guneak eta
Berako Kultur Batzor-
deak antolatutako jaial-
dia, orain arte ekaina-
renhasieranegiten zen
bezala, 7. edizioa irai-
laren 16 eta 17an os-
patuko da. Irailaren
16an, larunbatean,

arratsaldeko20:00etan
Phill Niblock & Thomas
Ankersmit,NorbertMös-
lang, Bizarra, Oiar Et-
xeberria, Enrike Hurta-
do, Thor Magnusson &
Runar Magnusson eta
Gabriel Paiuken saioak
ikusteko aukera izanen
da. Igandean, irailaren
17an, aldiz, arratsalde-
ko 19:00etatik aitzine-
ra,BorrokakMaiteArroi-
tajauregirekinbateraeta
Llorenç Barberrek be-
raien ikuskizuna eskai-
niko dute. Jaialdiren

nahiz artisten inguruko
informaziogehiagonahi
izanez gero begiratu
www.ertza.netorrialdea.

Illekuetako
bestak
Irailaren 16eta 17an

ospatuko dira 2006ko
Illekuetako bestak. Ai-
patzekoa da, inoiz bai-
no ekitaldi guttiago an-
tolatu dela egun haue-
tanospatzeko. Irailaren
16an, larunbatean,haur
jokoak izanendiraarrat-
saldeko 17:00etan eta

irailaren 17an, igande-
an, auzo meza izanen
da 11:00etan.

Kiroldegian izen
emateko epea
TokiOnakiroldegian

urrian hasiko da ikas-
turte berria baina izena
ematekoepea lasterza-
balduko da. Irailaren
15tik 22ra kirola egite-
ko asmoa daukan guz-
tiak izena emateko au-
kera izanen du eta ho-
rretarakokiroldegirahur-
bilduedo948630215te-
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Mukixu
haurtzaindegiak
irailaren 4an
ideki ditu ateak
Sei hezitzaile, bi sukaldari eta bi
garbitzaile ariko dira lanean

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Txarandaka taldeko Jabier Etxeberria garaile
Irurozkin jokatutako Enduro proban
Txarandaka taldeko moto gidariek emaitza ederrak lortu zituzten Iruroz-
kin burututakoNafarroakoEnduro txapelketakoproban. 4 denborakomo-
torrarekin, Irunen sortu eta Beran bizi den Jabier Etxeberriak lehendabi-
ziko postua eskuratu zuen. Xabi Etxegarai lesakarra bigarren izan zen, 2
denborako motorrarekin. Nafarroako txapelketarako baliagarria den hu-
rrengo proba urriko bigarren asteburuan izanen dute Aibarren.



Aitor AROTZENA
Kultur Astearen ba-

rrenean hainbat ekital-
di antolatu ditu Euska-
ra Batzordeak, Udala-
ren laguntzaz. Honela,
irailaren 13an, asteaz-
kenean, «Trikitixa, ar-
belezko diskotik mp3-
ra» solasaldia eskaini-
ko dute Mikel Markez
eta Joseba Tapiak,
19.30eanHerriko Etxe-
koplenoaretoan. Iraila-
ren15ean,ortziralarrat-
seko 22.30ean, Jone-
ren kontzertua izanen
da Onin errekaren gai-
nean. Irailaren 17an,
igandean, Pantxo Te-
lleria etaMikel Martine-
zen eskutik, «Larru hai-
zetara»antzeslana ikus-
gai izanen da Kasino-
an, 19:00etan. Irailaren
20an, asteazkena, Kul-
ki taldearekin herri kiro-
lekin zerikusia duten jo-
ku tradizionaletan jos-
tatzeko aukera izanen
dutehaurrek,17:00eta-
tik aitzinera Tantirumai-
ru ikastolako patioan.
Irailaren 21ean, Afrika-
ko ipuinakkontatukodi-
tu Miren Camisonek

17:00etan liburutegian.
Egunberean,«Riomun-
do» liburua aurkeztuko
duJonMaiak20:00etan

plenoaretoan.KulturAs-
teaakautzeko, irailaren
22an,«Arrotzbegi» ize-
neko bertso-trama iza-

nen da euskaltegian
20:00etan, IñigoMantzi-
zidor«Mantxi»etaOiha-
na Bartraren eskutik.

A.A.
Aste hondar hone-

tan, irailaren 8tik 10era
ospatukodiraBittiriaau-
zoko bestak.Ortziral
arratseko 20:00etan,
txupinazoa bota ondo-
tik kalejira izanen da tri-
kitilariekin. Iaz bezala,
patata-tortilla lehiaketa
eginendaetagero, afa-
ri-berendua izanen da.
Horretarako kupela ere
jarriko da Bittiriko pla-
zan, txotxetik sagardoa
edan ahal izateko.
Gauez, rockkontzertua
izanen da eta ondotik,
Iñigo musika jartzailea.
Larunbat goizeko

10:00etandiana izanen
da txistulariekin. Gero,
barrenatzaile edoharri-
zulatzaileen erakustal-
dia izanenda.Azkenur-
teetan goitibera txapel-
keta egin da bestetan,
baina aurten ez da ha-
lakorik izanen. 14:00-
etanauzo-bazkaria iza-
nen da, Mañukorta, Et-
xabe eta JonMaia bert-
solariekin. Arratsean
dantza egiteko modua
izanen da Izotz taldea-
rekin. Egun osoan, Be-
ti-Alai txaranga arituko
da karrikak.
Igandegoizeanhaur

jokoak eginen dira.
17:30etan, Maite Fran-
co ipuin kontalaria eta

18:30ean trikitixa jaial-
dia izanen dira.
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Euskara Batzordeak prestatutako
Kultur Astea ekitaldiz betea dator
Bertzalde, irailaren 16an Trenbidearen Besta ospatuko da

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)

LESAKA

Bittiriako bestak
asteburuan ospatuko dira
Harrizulatzaileen erakustaldia eta auzo bazkaria
eginen dira larunbatean

Trenbidearen
Besta
Kotxerik Gabeko Aste-
aren barrenean, iraila-
ren16an,Trenbidearen
besta antolatu du Ber-
tizko Partzuergo Turis-
tikoak 16:30etik aitzi-
nera trenbidean. Hu-
rrengo astean, irailaren
25etik 30era, mugikor-
tasunaren ingurukoeki-
taldiezberdinakereegi-
nen dira.

Lesaka: harria,
burdina eta zura
Irailaren8tik30era«Le-
saka:harria,burdinaeta
zura» erakusketa ikus-
gai izanen da Beti Gaz-
ten, 18:30etik 20:30era
eta igandetan12:00eta-
tik 14:00etara.Kultur
Batzordeak antolatu du
erakusketa hau.

FLASH

ARTXIBOKOA
Txistularien dianarekin hasiko dira larunbateko
ekitaldiak.
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Etorkinen errealitatea ezagutzeko
jardunaldiak antolatu dituzte
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak eta Euskara
Mankomunitateak prestatuak

ttipi-ttapa
Etorkinen errealita-

tera hurbiltzeko helbu-
ruarekin, “MunduaBort-
zirietan” izeneko jardu-
naldiak antolatu dituzte
BortzirietakoOinarrizko
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateak eta Eus-
karaMankomunitateak.
Berako Kultur Etxe-

anhainbatsolasaldiegi-
nen dira, guziak arrat-
seko 20:00etan. Iraila-
ren 18an, astelehena,
“Etorkinen egoera Eus-
kalHerrian”hitzaldiaes-

kainiko du gazteleraz
AgustinUnzurrunzagak,
SOSArrazakeriaGipuz-
koako kideak. Irailaren
20an,asteazkena, “Eus-
kara eta etorkinen hiz-
kuntza integrazioa” hiz-
pide izanen du gaztele-
raz Mario Zapatak.
Irailaren 25ean, as-

telehena, “Inmigrazio
politika berri baterako
proposamena” eginen
du Castillo Suarez, Sa-
kanako Mankomunita-
teko euskara teknika-
riak.

Irailaren 27an, aste-
azkena, mahaingurua
izanen da jardunaldiak
bukatzeko.

DOKUMENTALA ETA
LIBURU AURKEZPENA
Solasaldiekin bate-

ra, bertzelako ekitaldi
osagarriak ere izanen
dira jardunaldi hauen
barrenean. Irailaren
26an,asteartea, “Sinos
dejan”dokumentalaren
emanaldiaeskainikoda
Etxalarko Kultur Etxe-
an,20:00etan.Ondotik,

Nafarroako SOS Arra-
zakeriako kideekin so-
lasaldia izanen da gaz-
teleraz.
Irailaren 21ean, ort-

zeguna, “Riomundo” li-

buruaren aurkezpena
eginen du Jon Maia
idazle eta bertsolariek
20:00etan Lesakako
Herriko Etxeko batzar
aretoan.

BORTZIRIAK

ARTXIBOKOA
Etorkinenerrealitateaezagutzekobaliagarriak iza-
nen dira jardunaldi hauek. Argazkian, BerakoMu-
garik Gabe Eguna.
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Joseba eta Nerea
Herrianezdabil bert-

ze solasik egunotan.
Asau egunean, abuz-
tuak 18, ermitatik herri-
ra egiten den kalejiran
gazte batzuk kalte han-
diak eragin omen ziz-
kieten zenbait kotxeri.
Horixedabehintzat kot-
xe hauetako 15 gidarik
paratutako salaketek
erakustendutena. Adar,
harri eta loHiarekin eu-
ren ibilgailuak marratu
edoarrastoaegin izana
salatu dute. 15 denunt-
zia dira denetara. Bat-
zuk Etxalarren jarriak,
bertzeakAltsasun,Ola-
guen… Guardia Zibila-
ren koarteletan paratu
dituzte salaketak.
12.000 eta 18.000

eurobitarteaneskatzen
dituzte kotxeakmoldat-
zeko. Diru-kopuru ha-
gitz handia da, kasik
bestak antolatzeak ba-

lio duen bezainbertze.
Udaletik adierazi digu-
tenez, hasiera batean,
eurek eginen dira kar-
gukalteordainetaz.Bai-
nabestabatzordeakbi-
lera baterako deialdia
egin du larunbaterako,
irailak 9. Denentzat da-
go irekia baina bereziki
Asauko partehartzaile-
ak joatea nahi duteKul-
tur Etxera, 18:00etan,
arazoaz solasteko.
Patxiku Irisarri alka-

teakerrandigunez “ego-
era hagitz larria da.
Orain arte inoiz ez zen
deus gertatu baina be-
rriz ez gertatzeko neu-
rriakhartukoditugu.Hel-
du den urtean lohiaren
malda kendu beharko
dugu, ermitatik herrira
bueltatzeko ibilbideaal-
datu, edo bertze zer-
bait”. Momentuz, aur-
tengo salaketekin zer
egin aztertzen ari dira.

Ortzeguneko batzarre-
an erabakiko dute ego-
erahoninolaaitzinegin.

Usategietako
enkantea
Larunbatean, irailak

9, eginen da aurtengo
Usategietako postuen
subasta. Eguerdiko ha-
mabietanhasita,22pos-
tu aterako dituzte en-
kantean,guztira32.291
eurokobalioarekin.Ga-
restienak lehenengosa-
rea (2.851 euro), para-
petoa (2.747 euro) hi-
rugarren sarea (2.422
euro) eta laugarren sa-
rea (2.259) izanen dira.

Turista parrasta
Etxalar uda partean

turistez itoa egoten de-
la erratea ez da berria.
Plaza bazterrak bisita-
riz beteak ikusten ditu-
gu urtero eta, abuztuan
batez ere, karrikan kot-

xea uzteko lekurik ere
ez dugu harrautzen.
Aurtengoa ez da salbu-
espena izan. Landaet-
xeaketaEtxalarkoBen-
ta %100eko okupazio-
arekinegondira irail ha-
siera arte. Beti bezala,
kataluniarrak, valent-
ziarraketamadrildarrak
izan dira gehien etorri
direnak. Baita Euskal
Herriko hainbat lekuta-
koak ere. Denera 200

lagunek hartu dute os-
tatu herriko landaetxe-
etan. Begoña Iparragi-
rre,Peruarnea landaet-
xekoarduradunakerran
digunez, “jendeak ohi-
tura hartua du etortze-
ko eta gehienek errepi-
katu egiten dute. Gure
etxeanurtebatetikbert-
zera hartzen dute. Hila-
bete aunitz lehenago
landaetxeguztiakbete-
ak izaten ditugu”.

Zalaparta handia
Asau egunean kotxe
batzuekin izandako
arazoengatik
Gazteek lohiarekin kotxeak hondatu
zituztela eta 15 salaketa jarri dira

UTZITAKO ARGAZKIA

…baina auto jabeen 15 denuntzia jaso dira.

ARGAZKIA: MIGUEL SOLANO
Ederki pasatu zuten gazteek Asau Egunean…

ETXALAR



Nerea ALTZURI
Uda giroa ofizialki

akautu ez bada ere,
udaldian urtero izaten
direnekintzakerrepika-
tu dira aurten ere: uda-
leku irekiak,dantza ikas-
taroak, bestak, barne-
tegiak… Batzuek beu-
renoporrakherritik kan-
po pasa dituzte uztaile-
an eta abuztuan; lagun
aunitzekeregureherria
aukeratu dute oporleku
gisa. Landetxeak, ater-
pea… beteak egon di-
rahilabetehauetan. Irai-
larekin batera, lasaita-
suna gailentzen da he-
rrian. Eskolako irakas-
leek irailaren 1ean ekin
zioten ikasturteari. Ort-
zegun honetan berriz,
irailaren 7an, ikasleen
txanda izanen da.
Aurten lau haurrek

eskolako ibilbidea eza-
gutuko dute lehenengo
aldiz: Eider Taberna,
Idoia Altuna, AraitzMa-
dariaga eta Uxue Alus-
tizak ikasgel eta bertze
hainbat elementu eza-
gutu eta ikasiko dituzte
ikasturte honetatik ait-
zinera.

Arantza Rock
Arantzakobestetako

herri egitarauaren bar-
ne hainbat ekimen egin
ziren abuztuaren 14tik
19ra: herri afaria, era-
kusketa, Arantza Rock
jaialdia…
Aurten hamekaga-

rrenedizioaegindarock
jaialdiaren ibilbidean.
Gazte Asanbladak ba-
lorazio ona egin du aur-
tengo jaialdiari dago-
kionez. 80.000 euro in-
guruko aurrekontua
zuen aurtengo jaialdiak
etagastuhorriaurreegi-

teko moduan dira. Bui-
traker, Sorkun, Himen
eta The Solanos talde-
ek esku hartu dute
Arantza Rock jaialdian.
Gainera, The Solanos
taldeakazkenekoema-
naldia eskaini zuen eta
herrian barna kalejira

egiten bukatu zuten
jaialdiarekin. Ekitaldira
iaz baino lagun guttia-
go hurbildu ziren arren,
giroederra izanzen.No-
lanahi ere, ezin aipatu
gabeutzi, IgantzikoBen-
tatikherrirabitartearrat-
salde-ilunabar partean
hiru kontrol ere pasatu
zituztela auto gidariek.

Xorroxin
Irratiaren
mintegia
Abuztuaren5ean, la-

runbatean, goiz arrat-
saldez Xorroxin Irratiko
lantaldeak irrati minte-
giaeginzuenAterpean.
Hausnarketa edo go-
goeta eguna izan zuten
irratiko langileek, irra-
tiaren nondik norakoak
aztertuz:programazioa,
entzulegoa, arlo tekni-
koa… Hurrengo ikas-
turteari indarrez euste-
koguziaantolatzekobi-
dea jorratu zuten. Goi-
zeko saioaren ondotik,
bazkari goxoa egin zu-
tenetaondotik,bigarren
saialdia izan zuen min-
tegiak.
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Lau neska-mutiko lehen aldiz
eskolan hasiko dira ikasturte honetan
Ortzegun honetan, irailaren 7an abiatuko da 2006-2007 ikasturtea

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Dantzari eta musikari talde ederra bestetan
A zer dantzari eta musikari (txistulari eta atabalari) taldea. Urtero errepikat-
zea espero dugu. Amabirjin egunean Arantzako dantzak dantzatu zituzten
frontoian eta Goiko Karrikan barna, usadio zaharrari jarraituz.

ARANTZA



ttipi-ttapa
Joxe Irigoien Irunga-

rai,herrikoalkateaabuz-
tuaren 28an hil zen, 67
urte zituela. Maria Je-
sus Perurenarekin ez-
kondua, hiru alaba eta
seme baten aita zen.
Duelaurtebeteeritasun
larria diagnostikatubal-

din bazioten ere, Herri-
ko Etxean lanean segi-
tu zuen Irigoienek. Ja-
kinadenez, joandenur-
tean, 2005eko maiat-
zaren11nhartuzuenal-
kate kargua, zentsura-
mozio baten ondorioz.
Azkeneko udal hautes-
kundeetan, Jose Cruz

IrigoienEAkozerrendan
bigarren aurkeztu bal-
din bazen ere, Vicente
Maylinekin batera tal-
dea utzi zuen, indepen-
diente gisara aritzeko.
PNVko bi zinegotzi eta
PNVtik ateratako bert-
ze bi zinegotzi inde-
pendienterekin batera

aurkeztu zuten mozioa
eta EAko Ramon Etxe-
beste alkatetzatik ken-
du zuten.

TERESA GASPAR
LEGEALDIKO
HIRUGARREN ALKATEA
JoxeIrigoienekabuz-

tuaren 4an sinatu zuen

ebazpenean,alkatekar-
guaTeresaGasparGu-
tierrez lehen alkateor-
deari utzi zion. Beraz,
Teresa Gaspar izanen
da legealdi korapilatsu
honetakohirugarrenal-
katea. Vicente Maylin
Telletxea izanendaorain
alkateordea.
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Joxe Irigoien
alkatea abuztuaren
28an hil zen
Teresa Gasparrek hartu du kargua

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekaren Udako Kirol Eskola arrakastatsua
Erreka Kirol Elkarteak, bertze urtetan bezala, Udako Kirol Eskola antola-
tu du. Denetara sei eta hamabi urte bitarteko 28 haur apuntatu dira eta bi
taldetanbanatuakkirol ezberdinak landudituzte: futbola, saskibaloia, bo-
leibola, beisbola…Asteanhiru egunezbildu zirenDoneztebeko frontoian,
11:00etatik 12:00etara talde bat eta 12:00etatik 13:00etara bertzea. Moni-
toreak Maite Urreaga eta Noelia Ariztia doneztebarrak izan dira.
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Jaione OTXANDORENA
Bertzeurtebatezeki-

taldiz gainezka zegoen
bestetakoprogramaeta
ezin aipatu gabe utzi,
batez ere egunez egin
ziren ekitaldi guztietan
jende aunitz bildu zela,
bai parte hartzera eta
baita ikuslemoduanere.
Txupinazo aurreko he-
rri kirol jaialdiak ere jen-
de aunitz bildu zuen
frontoira eta horren on-
dorioz, txupinazoa ere
nahiko jendetsua izan
zen orain dela urte bat-
zuk izaten zenarekin
konparatuz gero. Basi-
lio Sarobe apezak, he-
rritar guztiei besta onak
opaondoren,besteiha-
siera eman zien suziria
bota zuen. San Tiburt-

zioegunean,aurtenas-
paldikourterenondotik,
herriko dantzarien saio
polita ikusteko aukera
izangenuen.Bertzebe-
rrikuntzetako bat ahari
apustua izanzen,nahiz
aharirenbatekborroka-
tu beharrean ihesari
ematea nahiago izan
zuen. Bestetan eginda-
koekitaldi guztietan ira-
bazle suertaztu zirenei,
mus txapelketa, plater
tiraketa,goitiberak…le-
rro hauen bidez zorio-
nak,etapartehartuzuen
jende guztiari eskerrak
ereemanbeharzaizkio,
egun horietan herrian
izatendengiroarensort-
zaileakbaitira.Halaere,
gauza onak aipatzeaz
gain, lerrohauetan idaz-

t eak ema ten duen
abaintailaprobextuz,he-
rriko bestetan, bezpe-
ran eta gazteen egune-
anbezalaxe, gainerako
egunetan txarangaren
batendoinuak faltanbo-
tatzen direla aipatu be-
har da.

Eskolan jangela
zerbitzua
jartzeko eskaera
Irailaren14an, arrat-

saldeko 17:00etan Uli-
beltzak elkartean bilera
antolatu dute herriko
zenbait gurasok. Dato-
rren ikasturterako hau-
rrek bazkari zerbitzua
izatea lortu nahi da.Gai

honetan interesatuada-
goen guztiari zabaldua
dagobilerahauetaegun

horretanproposamenak
egiteko aukera izanen
da.

Eguraldi frexkoarekin
baina giro ederrean
igaro dira aurtengo
Santiburtzio bestak
Txarangaren falta somatu da

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAITE BIDARTE
Basilio Sarobe apezak bota zuen besten hasiera-
ko txupinazoa. Ondotik, hainbat ekitaldi egin zi-
ren, tartean, herri kirol saioa.
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OOrrttzzeegguunnaa 77
20:00etan:Altxaferoa
bestei hasiera ema-
nez. Doneztebeko
txistulariak herrian
barna ibiliko dira.
21:00etatik aitzinera:
Herriko Ostatuan
Baztan-Zopak izanen
dira.  Gauez: dant-
zaldia JOXE ANGEL
akordeoilariarekin. 

OOrrttzziirraallaa 88
11:00etan: Meza Na-
gusia. Ondotik, ha-
meketakoa Herriko
Ostatuan. 17:00etan:
Haurrendako jokoak
herriko plazan. On-
dotik haurrendako
eta helduendako txo-
kolatea.  19:00etan:

herritarren arteko III.
Patata tortila lehia-
keta. Arratsaldez eta
gauez: dantzaldia
AMETS BIKOTEAre-
kin.

LLaarruunnbbaattaa 99
10:00etan: Gaztetxo-
en txapelketako La-
xoa partida: OITZ -
DONEZTEBE.
11:00e tan: Mus txa-
pelketa herriko el-
kartean. 17:00etan:
Pilota partidak afi-
zionatuen artean.
20:00etan: dantzaldia
AITOR akordeoila-
r ia rek in .  Gauez :
Dantzaldia TRIKI
DANTZ taldearekin.

IIggaannddeeaa 1100
11:00etatik aitzinera:
Herriko artisauen
erakusketa. 13:00e -
tan: Herri Kirolak:
Arria II eta Agite; Luis
Mª Belarra eta Xabier
Mindegiaren aurka.
14:00etan: Herri Baz-
karia. Bertsoetan, Se-
bastian Lizaso eta Iña-
ki Murua. 17:00etan:
Toka eta Sokatira he-
r r i ta r ren  ar tean .
Arra tsa ldez  e ta
gauez: Dantzaldia JO-
XE ANGEL akorde-

oilariarekin. Bestei
bukaera emateko, ka-

lejira herrian zehar eta
GAIXOA NI.

UTZITAKO ARGAZKIA

Haurrendako jokoak izanen dira ortziralean.

Herriko bestak
irailaren 7tik 10era
ospatuko dira
Igandean herri bazkaria eginen
da, Sebastian Lizaso eta Iñaki
Murua bertsolariekin

OITZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Igande eguerdian, aizkora desafioa izanen da.

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie
herritar eta bisitari guziei

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie
herritar eta bisitari guziei
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OOrrttzzeegguunnaa 77
21:00etan: txupina-
zoa. Ondoren zopa ja-
tea ostatuan.
Arra tsa ldez  e ta
gauez dantzaldia
MODESTO akordeo-
lariarekin.

OOssttiirraallaa 88
9:00etan:Argisoinua
txistulariekin.
11:00etan: Meza Na-
gusia Lokariko ama-
birginaren ohorez.
13:00etan: Aizkora
apostua MINDEGIA

eta ARROSPIDE.
17:30etan: afiziona-
tuen arteko pilota
partiduak:  1- Urru-
tia-Urrutia; Etxebe-
rria-Azanzaren kon-
tra.
2- Ollo-Urzenki; La-
sa-Arraztoaren kon-
tra.
Arra tsa ldez  e ta
gauez dantzaldia
TRAKETS taldeare-
kin.

LLaarruunnbbaattaa 99
9:00etan: argisoinua

txistulariekin.
12:00etan gazteen
erronda etxez etxe
akordeolariarekin.
18:00etan: herriko
gazteen arteko herri
kirolak.
Arra tsa ldez  e ta
gauez dantzaldia
TRAKETS taldeare-
kin.

IIggaannddeeaa 1100
9:00etan: argisoinua

txistulariekin.
11:00etan: herriko
mus txapelketa. 
1 saria: bildots bana. 
2 saria: bina txuleta
eta bina boteila ardo.
3 saria: bina txuleta.
Goiz eta arratsaldez:
umeen parkea karts
eta gaztelu puzga-
rriekin.
14:00etan: herri baz-
karia bertsolariekin.
Beñat  L izaso  e ta

Amets Arzallus.
18:00etan: afiziona-
tuen arteko pilota
partiduak.  1- Urru-
tia-Azanza; Urtasun-
Otxotorenaren kon-
tra. 2- Lasa-Arraztoa;
Olaetxea-Izaren kon-
tra. Ondoren ahari
apostua.
Arra tsa ldez  e ta
gauez dantzaldia
MODESTO akordeo-
lariarekin.

ARTXIBOKOA
Festetako lehenbiziko eta azken eguneko musika animazioa Modesto ordo-
ki akordeolariaren eskutik etorriko da.

Lokariko
Amabirjin festak
irailaren 7tik
10era izanen dira
Igandeko herri bazkarian Amets
Arzallus eta Beñat Lizaso
bertsolariak arituko dira

ERATSUN

Altzate, 19•948630786 •BERA

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazituaInportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua

Alkaiaga ind. • Banarta, 8 - 23. pabilioia • LESAKA • Tel. 948 631536 • Fax: 948 631550

SCC-02-0199
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Arkaitz MINDEGIA
Irailaren 16an urtero

bezala Joaldunen egu-
na ospatuko da Iture-
nen. Goizeko 7:30eta-
rako joaldunak plazan
elkartuko dira dena pres-
tatzeko eta 10ak alde-
ra joaldunen eta herri-
ko trikitilarien ibilaldia
egiten hasiko dira ba-
serriz-baserri. Goiz guz-
tian baserrietan ibiliko
dira eta baserritarrak ur-
tero bezala ilusio haun-
diz hartuko dituzte bisi-
tariak egun honetan.
Pintxo goxo eta edari
frexkoa denei banatzen
dizkiete. 11:00etan he-
rriko plazan artisauen
azoka ikusgai egonen
da.Eguerdian herrira
jautsi eta herriari buel-

t a  eman  ondo ren
13:30ak aldera aizkora
apostua izanen da Pla-
zan. Aurtengoan La-
rretxea Nazabalen aur-
ka arituko da. Ondotik
bertsolarien txanda iza-
nen da eta plazako guz-
tia akitu ondotik, 15:00ak

aldera, Herriko Etxeko
sabaian bazkaria iza-
nen dute. Lagunartean
eta giro ederrean baz-
kaldu ondoren arratsal-
de eta gauez dantzal-
dia izanen da, Joaldu-
nen egunari akabaila
emateko.

Joaldunen Eguna irailaren
16an ospatuko da
Larretxea eta Nazabal aizkolariak arituko dira

ttipi-ttapa
Cederna-Garalur

elkarteak Alkaiagan
duen enpresa zentro-
an emakumeei eta
adintuei edo erretira-
tuei zuzendutako ikas-
taroak eginen dira irai-
laren 11tik 22ra. Ikas-
taro hauetan, oina-
rrizko Windows, Inter-
net eta posta elektro-
nikoa erabiltzeko ika-
siko dute. 20 orduko
ikastaroa doan izanen
da eta klaseak bi or-
dukoak izanen dira:
emakumeak 9:45etik
11:45era arituko dira
eta erretiratuak eta
adintuak 11:45etik
13:45era. Izen ema-
tea, goizeko 10:00eta-
tik 14:00etara 948
625122 telefonora dei-
tuz egin behar da.
Modu berean, adin-

tuentzat eta erretira-
tuentzat  ikastaro be-
ra eskainiko da 

NEGOZIO IDEIEN
IDENTIFIKAZIOA
ELIZONDON
Bertze aldetik, Ce-

derna-Garalurek, Em-
pleate proiektuaren
barrenean, negozio
ideien identifikazioa

ikastaroa antolatu du,
Nafarroako Gober-
nuaren eta Europako
Gizarte Fondoaren la-
guntzarekin. Irailaren
26 eta 28an eginen da
Elizondoko Arizkune-
nea Kultur Etxean,
9:00etatik 14:00etara,
baina ordutegia izena
ematen dutenen ara-
bera alda daiteke. Kurt-
soa doanekoa izanen
da eta kilometraia or-
daintzeko dirulagunt-
za izanen da. Ikasta-
roaren edukiei dago-
kienez, sormena edo
pentsamendu kreati-
boa, sormenaren blo-
keatzea eta sormena
desblokeatzeko tekni-
kak eta negozio ideiak
sortzeko teknikak lan-
duko dira.
Izen ematea, Ce-

derna-Garalureko Lan
Orientazio Zerbitzuan
egin behar da, 619
82929 edo 948 625122
telefonoetara deituz.

Emakume eta adintuei
zuzendutako ikastaroak
antolatu ditu Cedernak
Alkaiagan
Negozio ideiak identifikatzeko
ikastaroa ere eginen da Elizondon

IKASTAROAKITUREN

ARTXIBOKOA
Atsedenerako astia ere hartu behar da.

ARTXIBOKOA
Goiz partean baserriz baseri ibiliko dira joaldunak.
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Lesioa gainditu eta Antiguako
txapelketa irabazi du Olazabalek
Finaleko pilotari onena ere izendatu zuten Mikel

Juana Mari SAIZAR
Afizionatu mailako

Antiguoko Torneoan Mi-
kel Olazabal gaztea txa-
peldun  suertatu zen Iña-
ki Iza bikotekide zue-
la.Izak hainbat huts egi-
te egin zituen eta 18 tan-
tuko berdinketa egin zu-
tenean gauzak larritzen
hasi ziren arren, azke-
nean 22-18ko emaitza-
rekin txapela irabazi zu-

ten. Ondorioz, Mikel
izendatu zuten finaleko
onena. 

Udaletxea
Udaletxeko errotuloa

(casa consistorial) eus-
karatua izan da eta orain
“udaletxea” jartzen du
bi eguzkiloreren artean.
Lan hau herritar batek
egin du sokekin balia-
tuz zintzilikatzeko.

Eneritz AROTZENA
Aurtengo Amabirji-

nak ere bukatu dira eta
beste urte batez esan
daiteke arrakastatsuak
izan direla bai antolatu-
tako ekintzen aldetik bai-
ta jendearen erantzu-
nari dagokionez ere.
Amabirjin bezperako
txupinazoaren ondoren
herriko kaleetan barre-
na ibili ziren erraldoiek
aipamen berezia mere-
zi dute, izan ere erral-
doi hoietako bi Yande-
neako Bakerotarren fa-
miliak herriko beste
hainbat pertsonen la-
guntzarekin egindako-
ak ziren, udalaren ba-
bes ekonomikoarekin

ere kontatu zutelarik.
Egun berean ospatu zen
Gazte Eguneko herri ki-
rolak ere gustora ikusi
zituen jendeak, gazte
talde bati okurritutako
proba bitxiak zirela eta.
Amabirjin eguneko fron-
toiaren inaugurazioa eta
Aimar Olaizolari eskai-
nitako omenaldia oso
hunkigarriak izan ziren,
frontoia herritarrez le-
poraino bete baitzen.

PENAREN EGUN BEREZIA
Beste hainbat ekint-

zen artean ezin aipatu
gabe utzi Amabirjin lau-
garreneko Umore Ona
peñaren bazkaria nahiz
kalejira, ilunabar horre-

tan bertan Zizkuitz txa-
rangak hainbat urteren
buruan egin zuen be-
rragerpena, eta nola ez,

fiestei amaiera emate-
ko, Sagardo Eguna.
Zazpigarren edizioa izan
da aurtengoa eta bos-

tehun pertsona baino
gehiagok dastatu zuten
hainbat lekutatik ekarri-
tako sagardoa.

Ongi eutsi dio
herriak bere
festen ospe onari
Yandenean egindako bi erraldoi
ibili ziren aurten kaleetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Uharte-Arakilgo Artzai
Txakurren txapelketan
Antonio Alustiza eta be-
re txakur Ttikik txapela
etxera ekarri zuten.
Esan behar da hau de-
la lortzen duen 7.txa-
pela eta txapel honekin
Nafarroa ordezkatuko
du bikoteak Euskal He-
rriko txapelketan.

ARESO

GOIZUETA

ARGAZKIAK: MAITANE APEZETXEA/OLAIA LEKUONA/ALAITZ ESKUDERO
Txupinazo jendetsua, Amabirjin egunean pilotaleku berrituaren inaugura-
zioan Aimar Olaizolari egin zitzaion omenaldia eta Gazte Egueko herri ki-
rolak: aurten festa handiak laburbiltzeko hiru irudi.



ttipi-ttapa
Igande honetan, irai-

laren 10ean, Taloaren
Eguna ospatuko da le-
hen aldiz Leitzako Pla-
zan, Plazaola Partzuer-
go Turistikoak, Leitza-
ko Udalaren babesare-
kin antolatuta. Goizeko
10:00etan Merkatuaren
irekiera eginen da. Leit-
zako hiru talo-egileek
hartuko dute parte, Vi-
llabona, Saralegi eta Ta-
lotegiak. Hauekin bate-
ra, Plazaola Partzuer-
goko artisauak ere ber-
tan izanen dira: Anat-
xonea, Basakaitz eta Bi-
kain gaztak; Artzeluze
eta Angel Beunza zur
lanak; Isabel Telleria ez-
tiak; Urrutia hestebete-
ak, Morele zeramika eta
Martitxonea sagardoa.

HAURRENTTZAKO TALO
LEHIAKETA
11:00etatik 12:30eta-

ra haurrentzako eta fa-
milientzako ekintzak egi-
nen dira. Esate batera-
ko, 4 eta 14 urte arteko
neska-mutikoek taloak
egiteko tailerrean parte
hartzeko aukera izanen

dute. Ondotik, hau-
rrentzako talo lehiake-
ta eginen da eta sariak
ere  banatuko d i ra .
12:30e tan, «Herriz he-
rri» herri kirol txapelke-
tako saioa eginen da.
Saio honetan, hiruzpa-
lau taldek hartuko dute
parte. Talde hauek bi
proba konbinatu ezber-

dinetan lehiatzen dira:
batean, koxkor biltzen,
zaku lasterketan, aiz-
koran, korrika eta arpa-
nan arituko dira eta bes-
tean, txinga eramaten,
harri altxatzen eta in-
gudean.
Goiz osoan, taloekin

egindako plateren era-
kusketa eginen dute Ka-

rrapean herriko jatetxe
eta tabernek. Arakinde-
gia jatetxea, Landa os-
tatua, Musunzar osta-
tua, Sagasti jatetxea,
Iruso jatetxea, Beatri-
zenea taberna, Gazta-
ñaga taberna, Txoko ta-
berna eta Leitzako jubi-
latuen elkarteak parte
hartuko dute erakustal-
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Taloaren Eguna ospatuko da lehen
aldiz herrian irailaren 10ean
Plazaolako Partzuergo Turistikoak antolatua

LEITZA

ARTXIBOKOA
Haurrentzako taloak egiteko tailerrak eta ondotik talo lehiaketa ere egingo
dira igandean plazan.

273.576
euroko
aurrekontua
izanen du
Udalak
ttipi-ttapa
Aranoko Udalak

273.576 euroko diru
sarrera eta irteerak
izanen ditu aurten,
behin betiko onartu-
tako udal aurrekon-
tuaren arabera. maiat-
zaren 25ean eginda-
ko batzarrean hasie-
rako onespena eman
zitzaion udal aurre-
kontuari eta uztaila-
ren 4an jendaurrean
erakutsi ondotik, ale-
gaziorik aurkeztu ez
denez, behin betira-
ko onartu da. Gastuei
dagokienez, aurre-
kontuaren erditsua,
137.466 euro zehaz-
ki, inbertsioetan joa-
nen da. Langileak  or-
daintzeko 59.000 eu-
ro erabiliko dira eta
ohiko zerbitzuak eta
ondasunak ordaint-
zeko 43.595 euro. Di-
ru-sarrerei dagokie-
nez, handiena zerga
ezberdinen bitartez
lortuko da, 113.900
euro. Dirulaguntzekin
45.146 euro eskura-
tuko dira.

ARANO



ttipi-ttapa
Bisita gidatuak anto-

latu dituzte udan Ziga-
ko Aldekoetxeberria,
Etxe zuria, Ostatu Zaha -
rra eta Anizko Jauregia
landetxeek, Hiruak Bat
elkartearen laguntzare-
kin. Herritarrak ibili dira
turistei ibilbideak eta to-
kiak erakusten: Jaure-
gia gasnategia, Zigako
eliza, garbileku zaha-
rrak, aziendak, maio-
razgoak, herri eskolak,
auzolanak, tradizioak… 
Etxezuria Landetxe-

an igandetan Baztan Zo-

pak dastatzeko aukera
izan dute turistek. Berta -
ko 10 produktu baino
ge hiago ezagutu eta
pro  batzeko aukera izan
dute, asteazkenero.
Anizko Jauregiako

Azkarate familiak berriz,
bisita gidatuak antolatu
ditu ortzegunero, be-
raien azienda esplota-
zioa eta gasnategia era-
kusteko. Bisita hauetan,
bazkaria ere eskaintzen
zuten.
Zigako Zigaurre au-

zoko Garagarrean mar-
go erakusketa areto be-

rria zabaldu du udan
Margari Aizpuruk. Hain-
bat herritan erakuske-
tak jarri arren,«etxean
inon ez bezala daude-
la» erran digu. Beretzat
erosoagoa da, etxean
bertan dagoelako eta
margolanak ere hobe
kontserbatzen direlako.
Beti gustatu zaio bere
margolanak erakustea,
eta autodidakta izanik,
esku ona duela erakut-
si digu. Berak dioenez,
pazientzia aunitz behar
da horrelako lanak egi-
teko eta berak soberan

du. Detailez detaile egi-
ten ditu kuadroaren za-
tiak, eta aitortu digu be-
retzat gustokoena bo-
degoiak margotzea de-
la. Halere, ikuslegoa za-
bala dela kontuan hart-
zen du eta denetarik
lantzen saiatzen da, pai-
saiak, figurak… Udan
ibili den jendearekin kon-
tent agertu da. Zigau-

rren bertan, aspalditik
Ka rakoetxean Jesus
Montesen margo lanak
ikusgai egon izan dira.
Aurten ere zabaldu du
erakusketa. Orain arte
erakusketa bakarra ikus-
teko aukera izan dute
ikusleek. Aurten, ordea,
bi erakusketa izan du-
tenez pozik azaldu dira
bisitariak.
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Basaburuako herri ttikiak
turismo lanetan haundiak 
Lan bikaina egin dute Ziga eta Anizen

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

MAITE OTEIZA

Iruritako Dantzari Egune
Abuztuaren 20an, Iruritak Dantzari Egune bizi-
tu zuen berriz ere. Egun eguzkitsuaren lagunt-
zaz 64 dantzari plazan elkartu ziren, beren era-
kustaldia eskaintzeko. Betidanik dantza tradi-
zioa haundia izan da herrian, D. J esus Jaime -
renaren eskutik hasiera eman zitzaionetik gaur
artio. Gaur egun aldaketa haundiak izan dira:
janzkera aldetik eta baita dantza berriak ikasi
diren aldetik. Aurtengo edizioan 64 lagunek par-
te hartu dute dantzan eta musikariak Baigorri-
ko eta Tuterako gaiteroak, Itziar Aleman amaiur-
tarra (akordeoia), Nuria Garate, Xavier Ripa eta
Mª Jesús Urtasun (txistu), Xabier Urtasun (txi-
rula eta txistu), Cristina Urtasun (txistua eta
bonboa) izan ziren. Dantza irakasleen aldetik
Maribel San Jose, Isabel Elizaintzin, Pili Urru-
tia eta Cristina Urtasun, azken honek aurten
ikusi ditugun dantza berriak erakutsiak,ordu
aunitz sartuta. Eguerdian dantzarien txanda
izan zen eta egune borobilkatzeko zikiro-jate-
an 100 lagun bildu ziren arras giro onean.

BAZTAN

ARTXIBOKOA
Margari
Aizpururen
margola-
nak ikusgai
izan dira Zi-
gaurreko
Garagarre-
an.
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AAsstteeaazzkkeennaa 1133
BBEEZZPPEERRAA
18:00etan:Su ziria eta
ezkil jotzea. 21:00e -
tan:Herriko ostatuan
Baztanzopak. 0:00e -
tan: Txopo goratzea.
Ondotik: FRANZIS-
KOrekin dantzaldia.

OOrrttzzeegguunnee 1144
GGUURRUUTTZZEE SSAAIINNDDUUAA--
RREENN EEGGUUNNEE
9:00etan: Argisoi-
nuek. 11:30ean: Me-
za Nagusia. Ondotik
herrikoendako lunt-
xa. 18:00etan: bapa-
teko mus txapelketa.
20:00etatik 22:00ak
artio :  dantzaldia
FRANZISKOrekin.
22:00etan:  Mutil-
dantzak .  Gauez :
dantzaldia FRAN-
ZISKOrekin.

OOrrttzziilleerriiaa 1155
HHAAUURRRREENN EEGGUUNNEE
9:00etan: Argisoi-
nuek. 14.00etan: Gaz-
teen  bazkar ia .
17:00etan: plazan Pai-
lasoak: “SR.FER, PO-

PI ETA ZARATRA-
KO”. Ondotik txoko-
latada. 20:00etatik ait-
zinera: Kontzertuak:
JALISCO BAND, AS-
KE,  UFESTUEK.
22:00etan:  Mutil-
dantzak tartean.

LLaauunnbbeettaa 1166
ZZIIKKIIRROO EEGGUUNNEE
9:00etan: Argisoi-
nuek. 14:00etan: Zi-
kiro Jatia. (Txartelak
Elbeteko ostatuan eta
Karrika ostatuan sal-
gai). 18:30ean: Peru-
rena aita semeen ha-
rri jasotze  ikuskizu-
na eta Fausto Muger-
zaren 5 metro altue-
rako egur mozketa-
ren  ikusk izuna .
20:30etik 22:00ak ar-
tio: dantzaldia TXI-
MELETA taldearekin.
22:00etan:  Mutil-
dantzak. 22:30ean:
TFT Telebista bat,
Dvd bat eta 2 Gasnen
zozketa. 0:00etatik
4:30era: dantzaldia
TXIMELETA taldea-
rekin. 5:00etan GAI-

UTZITAKO ARGAZKIA

1929ko argazkia. Goitian, ezker-eskuin: Braulio Iturria, Zumeta, Salvador So-
brino, Ramon Cenoz, Ramon Berekotxea, Javier Lasarte, Luis (Escapa), Jo-
se Arizmendi eta Apeztegia (gero apeza izanen zen); Sor Jesusa mojaren le-
rroan, Ignacio Canuto, Vidal Bailon, Zabala, Perico Trantxe, Jose Mari Ziau-
rriz, Jesus Gomez, Manolo Olabe, Blas Belzunegi eta Felix del Moral; hiru-
garren lerroan, Julian Jaimerena, Miserikordia etxeko ikaslea Pello Argain,
Felix Eskerne, Boni Ziaurriz, Jose Ramirez eta Justo Carrasquedo; beheitian,
Juanito Arizmendi, tren estaziokoa, Belzunegi (gero apeza izanen zen), Juan
Jose Maisterrena, Miserikordia etxekoa, Korreosekoa eta Jesus del Moral;
eskaileran, Agustin, Orregan istripuan hil zen organista eta bere arreba.

Elbeteko Gurutze
Sainduko bestak
irailaren 13tik 16ra 
Larunbatean zikiro-jatea eta
zozketa eginen dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Urte batzuk beranduago, Felix del Moral, Martin Habans, Pepe Etxeberria,
Perico Ansorena, Juanito Lasarte, Lucio Habans, Javier Etxeberria eta Es-
teban Lasarte. Beheitian, Fidel Garaikoetxea, Antonio Arla, Javier Lasarte,
Emiliano Gonzalez, Pello Etxeberria, Jesus del Moral, Javier Karrikaburu eta
Juantxo Habans.

BAZTAN
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Maite OTEIZA
San Bartolome egu-

nean, bestetako egun
inportanteenean, Leka-
rozko lehenbizko dant-
za taldea omendu zu-
ten. Horretarako 32 nes-
ka, adin guztietakoak,
18-70 artekoak, hainbat
dantza eskaini zuten.
Jende aunitz bildu

zen, herritarrak eta kan-
potarrak, omenaldi xu-
me honetan beraiekin
egoteko.
Dantzen ondoan,

idatzi labur eta hunki-
garri batek,  azaldu za-
kun nola sortu zen tal-
de hori. Geroztik Lart-
xeko Lolo, Xarreko Txe-
fa, Martingo Mª Cruz,
Ortiborroko Pazita, Tu-
rraldeko Mª Cruz, Bor-
daiko Carmen, Etxeba-
rriko Puri eta Etxega-
raiko Enkarnari oroiga-
rri bana eman zioten de-
nen txalo artean.

Apezen leku
aldatzea
Buru i la ren 5  e ta

10ean, Erratzuko eta Iru-
ritako apezak parrokiaz
aldatu dituzte. Ander Gi-
llegi, Erratzu, Arizkun,
Amaiur eta Zugarra-
murdiko apeza Lesaka-
ra doaie. Abuztuaren
26an San Miguelen bi-
sita aprobetxatuz agu-
rra eskaini zioten, zen-
bait opari eta bazkari

eder batekin frontoian,
herri hauetako 200en
bat lagun bildurik. Me-
zan herriko korua Mila
Brañak zuzendua eta
organoan Claudia Al-
varez de Eulatek la-
gundurik, jende andana
bildu zen. Bertze alde-
tik, Patxi Izko, Irurita,
Arraioz eta Zigako ape-
za hondar 6 urteotan,
Leitzara doaie. Mezan
oroigarria oparitu zio-
ten. Erratzun, orain ar-
tio bezala, Imanol gel-
dituko da eta Iruritako
parrokiara Lesakan ze-
goen Alfonso Garzian-
dia etorriko da.

Ikasturte
hasiera
Ale hau etxeetara ai-

legatzearekin seguras-
ki gure ume gehienak,
eskolako lehenbiziko
egune izan dute.Baz-
tango eskoletan burui-
laren 7 eta 9a artean ha-
si izan dira. Zenbait es-
koletan konponketak
izan dituztenak: Amaiur,
Azpilkueta, Erratzu,
Arraioz eta eskola be-
rriarekin Zigan. 
Dagoeneko Alman-

dozko eskola berria ere
martxan da. Izan ere, la-
nen adjudikazioa abuz-
tuan agertubait zen Na-
farroako Aldizkari Ofi-
zialean.
Ongi pasatu ikastur-

te berri honetan!

Lehenbiziko dantza
taldea omendu zuten
Lekarozen San
Bartolome egunean
Erratzu eta Iruritako apezak
parrokiaz aldatu dituzte

BAZTAN

ARGAZKIA: FOTO MENA
Lekaroztarren omenaldia jaso zuten 1955ean herriko dantza taldea sortu zu-
ten zortzi emakumeek. Gaur egun ezinezkoa da San bartolome egune dant-
zarik gabe irudikatzea.
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Elizako ezkil berrituak jarri
dituzte abuztuaren 12an
Ander Gillergiren ordez Imanol Prieto izanen da apeza

Margari eta Koro
Elizako ezkilak zint-

zilikatzeko lana besta
aitzineko ikuskizuna
bihurtu zen. Abuztuaren
12an, plazan jarri zen
garabia baten lagunt-
zarekin, dorrera igan zi-
ren hiru ezkilak eta lan
hauetan aritu ziren bi-
tartean, ederki animatu
ziren bazterrak, turistek
argazki eta guzti ate-
ratzen baitzuten.
Gogoratuko duzue-

nez, ezkilak otsailaren
27an kendu ziren Va-
lladolid eta Corellara
eramateko moldaketa
lanak egiteko, eta bal-
dintza zen bestetarako
berriz jarriak izatea. Doi-
doi baina hala izan da,
eta abuztuaren 14ko
eguerdian inaguratu zi-
ren, plazatik apezaren
bedeinkapena eta on-
dotik ezkil errepikaldia

emanez. Erran behar da
orain ezkilak automati-
koki joko direla, baina
inaugurazio egunean,
nahi izan zuen guztiak
dorrera igateko aukera
izan zuen, han errepi-
kaldia eskuz jo ahal iza-
teko.  

Ander Gillegi
apezari agurra
Abuztuaren 26an

Erratzun egin zitzaion
despedida Ander Gille-
gi apezari, orain arte
Arizkun, Erratzu, Urda-
zubi eta Zugarramurdi-
ko elizetan aritu dena.
Lau herrietako herrita-
rrak egon ziren despe-
dida huntan, eta Zuga-
rramurditik ere 26 lagun
joan ziren beren agurra
emateko Anderi. He-
mendik aitzinera Imanol
Prieto izanen da herri-
ko apeza.   

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI
Lehen mailako turis-

mo ikuskizuna bilaka-
tu zen hiru ezkil berri-
tuak berriz ere bere le-
kuan ezartzeko lana.
Besta bezperan inau-

guratu  ziren.
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200 lagun bildu ziren
Kultur Eguneko bazkarian
Monastegiko klaustroan erakusketa zabalik dago

Fanny eta Aitor
Abuztuaren 5ean

Egun Kulturala antola-
tu zuen Udalak. 200
pertsona inguru hurbil-
du ziren bertarat, gehie-
nak herrikoak, nahiz eta
bertze urteetan baino
kanpoko gehiago ere
izan. Egun Kulturala
Euskaltzaindiko Patxi
Salaberriren solasal-
diarekin hasi zen. Ho-
nek Iruña, Euskal He-
rriko hiriburuari buruz
hitz egin zuen eliza on-
doan. Leku berean ziki-
ro-jatea egin zen eta
bazkalondoan, dantzal-
dia Joxe Angelekin eta
bere Amaiurko lagune-
kin.
Andres Diharassarry

alkateak Eskual Herrian
edo gure eskualdeko
zenbait ospetsu gonbi-
datu zituen bestarat, ha-
la nola Joan Mari Iri-
goien, Jean Haritchelar
(Euskaltzainburu ohia),
Peio Salaburu (EHUko
errektore ohia), Virginia
Aleman, Julio Ibarra,
Koldo San Sebastian,
Martxelo Otamendi eta
Josu Goia. Aski giro po-

lita sortu zen bazkarian,
gauean berandu arte
iraun zuena.

Erakusketa
monastegiko
klaustroan
Uda honetan mo-

nastegiko klaustroan
Esteban de Lasen-i
(Santander 1916-An-
gelu 1998) eskainitako
erakusketa izan dugu.
Bere obra Frantzia, Ja-
ponia, Suitza, AEB eta
Argelian erakutsia izan
den arren hau du Piri-
nioak gurutzatzen dituen
lehen aldia. 
Erakusketa honetan

bere lanez gain, bere la-
gunak eta miresleak zi-
ren beste hainbat artis-
ta ezagunenak ere aur-
ki ditzakegu. Marc Et-
cheverry-Loupien anto-
latzaileak (Otxondo eve-
nements) dioen bezala,
honek artearen maitale
bat baino gehiago eka-
rri du gure herrira. Be-
rak dioenez, klaustroa
leku ezin egokiagoa da
herriko eskaintza kultu-
rala bultzatzeko eta gu-
re inguruetako puntu

erakargarri bat gehiago
dela azpimarratzen du,
pasa den jende kopu-
ruak datu hori konfir-
matzen duelarik (abuz-
tuan 4.600 pertsona in-
guru).

Uztaileko
jostaldia
Gan den urtean, le-

hendabiziko aldiz, uda-
leku irekiak antolatu zi-
ren Urdazubi eta Zuga-
rramurdiko herrietan.
Izan zuten arrakasta iku-
sita, aurten berriz ere
antolatu egin ditu Fanny
Bonnemaison Urdazu-
biarrak, bere ahizpa Jo-
neren laguntzarekin.
Uztaileko lehenengo

hamabortzaldiko jostal-
dia Urdazubiko eskolan
igaro da, eta bigarrena
Zugarramurdikoan. Gan
den urtean goizetan iza-
ten bazen, aurten arrat-
sa ldeetan izan da,
14:30etik 17:30era. Bi
herrietako hiru eta ha-
mar urte bitarteko 15
haurrek izen eman du-
te. 
Hau posible izan da

bi herrietako Guraso El-

ARGAZKIAK: FANNY BONNEMAISON
Egun Kulturalean hainbat pertsonai ospetsu bil-
du ziren herrian. Beheitian, uztaileko jostaldian
parte hartu zuten haur batzuk ageri dira.

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

URDAZUBI

Berriemaile berriak Urdazubin
Aitor Ollo eta Fanny Bonnemaison dira Urda-
zubiko berriemaile berriak. Herriko berriren bat
ttipi-ttapan agertzea nahi baduzu, 620 486629
edo 659 779830 telefonoetara deitu.
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Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

LLaarruunnbbaattaa 99
17:00etan: Sara Ko-
rrika, 12kmko laster-
keta. 22:00etan:Kont-
zertuak SILIKONAY
eta KAOTIKO talde-
ekin. 0:00etan:Dant-
zaldia KOLOKA tal-
dearekin. Gau gu-
zian: Iparraldeko gai-
teroak eta txarangak
arituko dira.

IIggaannddeeaa 1100
10:00etan: Meza Na-
gusia Urruñarrak kli-
karekin. Danborrada
Mariñelak taldeare-
kin. 10:30ean: Luze-
an errebotean Azkain
Baionaren aurka. Goi-
zean, Sara, Baigorri
eta Iruñeko gaiteroek
karrikak animatuko
dituzte. 16:30ean: Jo-
aldunen eta karrozen
desfilea. Hortik aitzi-
nera: Ahate jokoa. He-
rri kirolak, Gabadi
Urruña eta Amaiu-

rren artean: Soka ti-
ra, orga altxatzea, in-
gudeak,  tx ingak.
19:00etan: Aperitifa
Baionan Kantuz tal-
deak alaiturik. Trin-
ketean, Pleka Sariko
lehen finalerdia Alfa-
ro eta Etcheto, Muz-
cardits eta Ezkurra-
ren aurka. 22:00etan:
kantaldia SAIBERRI
taldearekin. 23:30ean:
dantzaldia ENTZUN
taldearekin. 0:00etan:
Suzko zezena. Arrats
guzian: UNTSALAZ
txaranga arituko da.

AAsstteelleehheennaa 1111
10:00etan:Diana Gai-
tero eta txistulariekin.
10:30ean: Luzean
errebotean Kapito
Harri, Luzaz Gazte-
ren  aurka.Trinkete-
an, pasakan, Mattin
Partarieu saria Sara-
ko Izarra SPUCen
aurka. 13:30ean: Zi-

kiro jatea, Olhain ikas-
tolak antolaturik.
16:30ean: artzain xa-
kur txapelketa. 18:30 -
e  an:  dantza erakus-
taldia. Trinketean,
Pleka sariko bigarren
final erdia Larretxea
eta Oçafrain, Idiart eta
kurutxarriren aurka.
19:00etan: aperitifa
trikitilariek animatu-
rik. 22:00etan: kan-
taldia Dominika eta
Niko  Etxar tekin .
23:30ean: dantzaldia
GAU XORIAK talde-
arekin.

AAsstteeaarrtteeaa 1122
10:00etan: diana gai-
tero eta txistulariekin.
10:30ean: Luzean
errebotean Hazparne
Senpereren aurka.
17:30ean: Joko garbi-

ko partiduak. Gazte
mailan, Sara Hardo-
oyen aurka. Helduen
mailan, Luzaz Gazte
Baionaren aurka.
19:00etan: mutxiko-
ak KUXKUXTU txa-
rangarekin. 20:30ean:
aperitifa trikitilariek
animaturik. 22:00e -
tan: dantzaldia GAU-
BELA taldearekin.

AAsstteeaazzkkeennaa 1133
9:00etan: diana txis-
tulari eta gaiteroekin.
9:00etan: trinketean
Sarako azienda pri-
ma. 10:30ean:puzga-
rriak.  Trinketean,  Xo-
koan Pedavia Saria.
Finalerdiak:  Aguirre
de Ezkurraren aurka
eta Bideondo Indaren
aurka. Finala ondotik
jokatuko da. 

17:00etan: pilota par-
tidua frontoian Mari-
luz eta Berasategi, Et-
xeberri eta Matiaren
aurka. 18:30ean: Trin-
ketean Pleka sariko
finala. 18:30ean: Bert-
so saioa leihotik leiho-
ra Txomin Ezponde,
Amets Arzallus, Sus-
trai Colina eta Julen
Zelaietarekin (Goize-
ko azienden txapel-
ketan ere arituko di-
ra).  19:30ean: Aperi-
tifa Xalbador eta Ihi-
doyen kantaldiare-
kin. 22:00etan Dant-
zaldia Kiki Bordat-
xorekin. 23:30ean:
Suzko zezena. 0:00e -
tan Dantzaldia XI-
TOAK taldearekin.
Gau guzian Los In-
cansables txaranga
arituko da.

ARTXIBOKOA
Herriko dantzariek beraien saioa eskainiko dute aurten. Horretaz gain, pilo-
ta partidak jokatuko dira kasik egunero, luzean nahiz trinketean.

Herriko bestak
buruilaren 9tik
13ra izanen dira
Asteazkenean azienda prima
eginen da eta bertsolariak
leihotik leihora arituko dira

SARA
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Laetitia eta Sandrine
Mugaz bi aldeetako

18 herrik parte hartzen
dute eta bakotxetarik bi
lasterkari izaiten dira
Zazpi Fagoko itzuliaren
egiteko. Kirol ekitaldi ho-
netaz gain egun osoan
eskulan eta bertze le-
kuko ekoizpenen azo-
ka izaten da. Arratsal-
deko 5etan abiatu ziren
36 lasterkariak beren za-
ma bizkarrean zutela.
Aurten Fernando Etxe-
garai beratarrak iraba-
zi du lasterkaldia 38 mi-
nutu eta 36 segundutan
eginez itzulia. Orain be-
rak du lasterkaldi gu-
zietako errekorra, joan
den urtean Ramuntxo
Lamothe saratarrak
egindakoa 20 segun-
duan hobetu baitu. Bi-
garren, Igantziko Patxi
Irazoki izan zen eta Et-
xalarko Iñigo Lasaga hi-

rugarren. Nesketan,
Maika Ariztegi ituren-
darrak irabazi du. Sa-
ratik zazpi lasterkarik
parte hartu dute, Bernet
Jakes 8garren, Balaire
Alain 10garren, Saint
Martin Beñat 19garren,
Etchegaray Claude

20garren, Goyenetche
Pierre 23garren, Lesa-
ge Michel 24garren eta
Imaz Jeannot 25garren.  

Xoko lehiaketa 
Pleka trinketeak an-

tolatutako 10 garren xo-
ko lehiaketa uztailaren

29an bururatu zen. 120
pertsonek parte hartu
dute finalak hirugarren
mailatik hasiz maila ho-
berena arte jokatu ziren.
Emaitzak hauek dira : 
3.maila: Camou Yvan
(Urruña) irabazi Dibar
Panpiri (Kanbo). 
2.maila B:Saint Martin
Beñat (Sara) irabazi Al-
faro Amaiuren kontra
(Angelu).
2.maila A: Vella Mika-
el (Sara) irabazi Lasa-
ga Philippen kontra (Sa-
ra). 
1. maila: Urdampilleta
Bixente (Azkaine) ira-
bazi Duperou Olivieren
kontra (Urruña). 
Mailaz kanpo: Aguirre
Grégory (Urruña) irabazi
Bideondo Jean Philip-
pen kontra (Urruña). 
Lehiaketa goxotasun

osoan bukatzeko baz-
karia antolatua izan da.

Etxegarai beratarrak irabazi zuen
Kontrabandisten Lasterketa
Probako errekorra egin zuen, 38 minutu eta 36 segundurekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskuinetik hasi eta ezkerrera, lasterketako lau le-
henbizikoak: Fernando Etxegarai beratarra, Patxi
Irazoki igantziarra, Iñigo Lasaga etxalartarra eta
Joxelu Loiarte beratarra.

SARA
Zazpiak Bat
dantza taldearen
erromerian
buraso gutti
Uztailaren 23an larun-
batarekin, Zazpiak Bat
dantza taldeak bere
erromeria antolatu zuen
eta 150 bat pertsona
hurbildu ziren. Zazpiak
Bat taldearen bulegoak
eskertzen ditu etorri di-
ren buraso korpuru es-
kasa. Oroitarazten du-
te urtean zehar xahut-
ze erregularrak dituela
(dantza kurtsoak, txistu
kurtsoak eta jantzien be-
rritzea). Horregatik,
erran gabe doa, buraso
eta haur gehienen par-
te hartzea ezin beste-
koa dela, taldeak anto-
laturiko ekitaldietan. 

Salsa kurtsoan
izen emaitea
buruilaren 16an 
Aurten, lehen aldikotz,
Zazpiak Bat taldeak sal-
sa ikastaroak antolat-
zen ditu ostirale guziz
arratseko 8etatik 9ak ar-
te dantzako salan. Izen
emaiteak buruilaren
16an, larunbatarekin,
14:00etatik 16:00ak ar-
te dantzako gelan egi-
nen dira. 

FLASH



Franck DOLOSOR
Gure herriari buruz-

ko xehetasun andana
biltzen du berriki argita-
ratu den Auñamendi
euskarazko entziklope-
diak. Artikulu interes-
garriak daude bertzeak
bertze Bernardo Estor-
nesek egin duen entzi-
klopedia hortan. Sare-
an ere irakur daiteken
lan hunek gogoratzen
du konparazione xiste-
ra Senperen sortu zela.
Gaur, mundu osoan jo-
katzen da zesta punta.
Bertzalde, izenaren in-
guruan Sanctus Petrus

d‚Ivarren agertzen omen
da 1233ko agiri histori-
ko batean. Saint Pée
d‚Ibarren aipatzen da
1763an. Izen horiek lo-
tura dute dudarik gabe
Ibarrun auzoaren ize-
narekin. Preseski, auzo
hori Ibarre de Labort be-
zala agertzen da 1450an
egin zen Nafarroako ma-
pa batean. Frantziako
iraultza garaian Senpe-
rek Beaugard izena har-
tu zuen.
Gaurko egunean,

bortz mila lagun pasat-
xo bizi dira Senperen.
Entziklopediaren ara-

bera, 1718an 2.250 he-
rritar ziren, 1975an
2.571 ,  e ta  1982an
3.042. Zenbaki hauek
untsa erakusten dute
gure herriak haundita-
sun bera izan zuela lu-
zaz eta azken urteetan
baizik ez dela azkarki
haunditu. Auñamendi
entziklopediaren ara-
bera 1968an 2.422 la-
gun bizi ziren Senperen
eta horietarik 2.050ek
euskara mintzo zuten.

Eskolara
Agorri leko azken

egunekin eta buruila

hastapenarekin eskola-
ko bidea hartu dute be-
rriz herriko gazteek. Uda
eta, beraZ, milaka uda-
tiarren bisitak bururatu
dira. Herriko saltzaile
batzuek diote aurten on-
gi sumatu dutela turis-
ten erosteko ahalmena
azkarki apaldu dela. Gu-

re eskualdeak erakar-
garria izaten segitzen
du eta aurten ere mila-
ka lagun etorri dira Sen-
pererat baina ez omen
lukete usaian bezainbat
dirurik gastatu. Ondoko
asteetan, bilan sakona
eginen dute turismo sai-
leko arduradunek.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Senpereri buruzko
informazio oparoa
eskaintzen du Auñamendi
entziklopedia 
atera berriak
Turismoaren erosteko ahalmena
apaldu dela diote herriko saltzaileek

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE
Herriko pilotariak Amotzeko trinketean. 

SENPERE

UTZITAKO ARGAZKIA

Senpereko ar-
gazki xahar hori
sarean ikusi du-
gu. 1910 eta 1934
urte bitartean 
egina izan omen
da.

Maria
GOLDARAZ MENDIOROZ

(1926-V-29/2005-IX-17)

I. URTEURRENA

Zurekin amatxo joan da
gure bizitzaren zati han-

di bat
baina gure bihotzean

gelditzen da
zuk emandako guztia.

Iñaki ITURRIA ARBURUA
Etxalarren hil zen 

2006ko abuztuaren 23an, 37 urte zituela

Zure begien dizdira
eta

ezpainetako irria
beti gurekin egonen

dira
Iæaki maitagarria.

ZURE FAMILIA.
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EZKONTZAK
Ander Oteiza Lizasoian eta Leire Eli-
zondo Erasun, Oizkoa eta Beintza-La-
baiengoa, abuztuaren 19an.
Mario Otero Villanueva eta Maria Sole-
dad Telletxea Ezkurra, Lesaka eta Sal-
diaskoa, uztailaren 29an.
Garikoitz Larraburu Bertiz eta Joana
Hernandorena Ibarra, Irun eta Sunbilla-
koa, abuztuaren 26an.
Jose Javier Maritorena Oteiza eta Ana
Belen Apezetxe Santxotena, Arizkun eta
Erratzukoa, uztailaren 15ean.
Jose Antonio Ullate Fabro eta Mª del
Coro Valvanera Marin Palacios, Iruña
eta Beirekoa, Erratzun, uztailaren 16an.
Francisco Jaurena Jaurena eta Noelia
Souza Martins, Arizkun eta Elizondokoa,
abuztuaren 5ean.
Fernando Valencia Hernandez eta Ana
Cadena Zizur, Lergakoak Elizondon, abuz-
tuaren 12an.
Santiago Juanikotena Etxegarai eta Ma-
ria Borda Rodriguez, Elizondokoak, abuz-
tuaren 12an.
Manuel Morales Morales eta Arantza-
zu Araguas Gonzalez, Bartzelona eta
Burlatakoa, Almandozen abuztuaren 19an.
David Telletxea Nariezkurrena eta San-
dra Buldain Mariezkurrena, Ezkurra eta
Leitzakoa, uztailaren 22an.

SORTZEAK
Sara Bertiz Conde, Beintza-Labaiengoa,
uztailaren 20an.
Jon Egizabal Sagastibeltza, Leitzakoa,
abuztuaren 3an.
Joanes Sagastibeltza Zabala, Leitzakoa,
abuztuaren 4an.
Enaitz Otermin Osinalde, Leitzakoa, abuz-
tuaren 5ean.
Kemen Ruiz Zapiain, Berakoa, uztaila-
ren 21ean.
Jon Errandonea Garbalena, Berakoa,
uztailaren 28an.
Malen Lekuberria Senper, Berakoa, uz-
tailaren 24an.
Nahia Agirre Jorajuria, Berakoa, uztai-
laren 20an.
Aimar Martinez Seoane, Berakoa, uztai-
laren 31n.
Haizea Garmendia Sebastian, Berakoa,
uztailaren 31n.
Aiala San Juan Arotzena, Berakoa, abuz-
tuaren 12an.
Iker Goikoetxea Goia, Berakoa, abuz-
tuaren 12an.
Asier Etxeberria Etxeberria, Beintza-La-
baiengoa, abuztuaren 6an.
Kattalin Txoperena Lakar, Lesakakoa,
uztailaren 28an.
Aimar Obregozo Martirena, Elizondo-
koa, uztailaren 25ean.
Keyra Ballarena Juanaberria, Elizondo-
koa, uztailaren 18an.
Raika Ballarena Juanaberria, Elizondo-
koa, uztailaren 18an.
Oier Oiartzabal Agirre, Doneztebekoa,
abuztuaren 3an.
Enara Santesteban Mutuberria, Zubie-
takoa, abuztuaren 12an.
Magali Mariñelarena Iratzoki, Sunbilla-
koa, abuztuaren 4an.
Alazne Irigoien Etxarte, Etxalarkoa, uz-
tailaren 21ean.
Naroa Irigoien Etxarte, Etxalarkoa, uz-
tailaren 21ean.

HERIOTZAK
Antonia Burgete Elorga, Elbetekoa, uz-
tailaren 20an, 78 urte.
Angel Elizalde Arriada, Arizkungoa, uz-
tailaren 21ean, 80 urte.
Esteban Zaldain Agerre, Arizkungoa, uz-
tailaren 22an, 96 urte.
Benigna Etxeberri Ariztia, Elizondokoa,
uztailaren 24an, 94 urte.
Fermina Bengoetxea Esparza, Elizon-
don, uztailaren 28an, 87 urte.
Juana Mendiburu Etxeberria, Azpilkue-
takoa, uztailaren 26an, 83 urte.
Ildefonso Inda Goñi, Lesakakoa, uztai-
laren 29an, 80 urte.
Anunciacion Mendegia Goia, Berakoa,
uztailaren 31n, 69 urte.
Aniceto Etxeberria Telletxea, Igantzikoa,
abuztuaren 1ean, 88 urte.
Maria Socorro Iribarren Abad, Legasa-
koa, abuztuaren 6an, 79 urte.
Maria Carmen Bidegain Elizondo, Iruri-
takoa, abuztuaren 6an, 66 urte.
Juan Minguito Ontoria, Etxalarkoa, abuz-
tuaren 10ean, 81 urte.
Juan Indaburu Mendiburu, Zugarra-
murdikoa, abuztuaren 11n, 84 urte.
Jose Ramon Larretxea Lizardi, Bera-
koa, abuztuaren 12an, 52 urte.
Carmen Alzuri Zozaia, Igantzikoa, abuz-
tuaren 15ean, 91 urte.
Maritxu Etxenike Barberena, Etxalarkoa,
abuztuaren 17an, 78 urte.
Nartxi Polo Leiza, Elizondokoa, abuz-
tuaren 18an, 79 urte.
Ignacio Indart Sarratea, Legasakoa, abuz-
tuaren 20an.
Encarnacion Carrascosa Gutierrez, Eli-
zondon, abuztuaren 7an, 89 urte.
Iñaki Iturria Arburua, Etxalarkoa, abuz-
tuaren 23an, 37 urte.
Joseph Marron Garcia, Sarakoa, abuz-
tuaren 2an, 83 urte.
Leon Elizalde, Sarakoa, abuztuaren 17an,
80 urte.

Xabier 
TXOPERENA ERRANDONEA

I. URTEURRENA

Lesakan hil zen 2005eko abuztuaren 13an.

Ahazten dugun hura
hiltzen delako soilik
maite zaitugulako
oroitzen zaitugu bi-

zirik.
Lesakan, 2006ko abuztuaren 13an.

Carmen
ALZURI ZOZAIA

2006ko abuztuaren 15ean hil zen 
Igantzin, 91 urte zituela.

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula

ikusiko
baina bizi garen ar-

tean

Aniceto
ETXEBERRIA TELLETXEA

(Igantzi, 1918-V-27/2006-VIII-01)

Zure ilobak: Patri eta Lander, Mikel, Asier eta Itziar,
Lander eta Elena, Esti eta Jabi, Gorka, Olatz eta Urko,
Imanol, Andoni, Iñigo, Paula, Naroa, Janire, Maider,

Maiana, Lizar eta Jon.

Atatxi joan zara ta 
denok triste gaude
jakin ezazu aunitz 
zaitugula maite

hemendik aitzinera 
amjatxikin zaude
denon partez biei 
agur ta ikusi arte.
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Baztan Errekako XX-
VII. Laxoa txapelketa-
ren finala abuztuaren
6an jokatu zen Oizko
plazan. Txapelketa oso-
an partidurik ez zutela-
ko galdu, Doneztebe A
taldekoak, Felipe Gan-
boa, Luis Miguel Ape-
zetxea, Patxiku Ganboa
eta Jose Maria Anzizar
faborito argiak ziren, bai-
na aurkariek, Irurita B
taldea osatzen zuten
Jon Azkarate, Joseba
Urtasun, Xabier Ripa eta
Jesus Etxenikek, ordu-
ra arte maila ona era-
kutsi zuten eta ezuste-
koa gertatzen ahal zen.
Zoritxarrez baztanda-
rrentzat ez zen hala izan. 

7-0KO PARTZIALA
Malerrekakoak par-

tiduan berehala sartu zi-
ren eta 7 jokotako aldea

atera zuten, 7 eta 0 ait-
zinean jarri ziren. Or-
duan Iruritarrek burua
altxatu zuten eta lehen
jokoa eskuratu zuten.
Hala ere Doneztebeko-
ek gogor eutsi zuten eta
ondoko jokua beraiena

izan zen. Malerrekako-
ei joko bat bertzerik ez
zitzaiela falta Iruritarrek
bigarren joko bat esku-
ratu ahal izan zuten (8-
2).  Azkenik Donezte-
bekoek partidua bukat-
zeko zuten bigarren au-

kera ez zuten alferrik
galdu. Ordu bat pasata
iraun zuen partidan 9
eta 2 nagusitu ziren. Aur-
tengoarekin Donezte-
bek lortzen duen ha-
maseigarren txapela da.
Finalean erakutsitako

mailari esker taldeko
laurdena, Jose Maria
Anzizar, partiduko joka-
lari onena izendatu zu-
ten.
Bezperan, hirugarren

posturako partida joka-
tu zuten Arraioz eta Iru-
rita Ak eta azken hauek
nagusitu ziren.

323232 ttipi-ttapa • kirola32

Doneztebek irabazi du aurten ere
Baztan-Errekako Laxoa txapelketa
Oizko plazan jokatutako finalean 9-2 irabazi zion Irurita Bri

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA TB
Doneztebek txapela jantzi du hamaseigarren aldiz.

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
2006 ....DONEZTEBE

TXAPELDUNAKTXAPELDUNAK



ttipi-ttapa
Mitxel Aginaga narbartea-

rrak 2006-07 denboraldiko na-
zioarteko lehendabiziko men-
di Duatloi proba irabazi zuen
abuztuaren azken aste hon-
darrean Suitzako Zofingen hi-
rian, Suitzako Powerman
Xtrail proba hain zuzen. Ki-
rolariek, 5 kilometro lasterka
mendiz, 30 kilometro mendi
bizikletan eta azkeneko 5 ki-
lometroak berriz ere lasterka
egin behar izan zituzten. Uda-
koa baino udazkeneko giroa
izan zuten Suitzan, 10 gra-
dutan eta euripean egin be-
har izan baitzuten ibilbidea. 
Mitxel Agina-

ga talde berrian
ari da aurten, BH
Inverse taldean.
Taldekideek ibil-
bidea aztertu eta
proba lehenda-
b i z i ko  za t i an
hausten saiatzea
erabaki zuten.
Baita lortu ere!
Lasterka egin be-

harreko lehen zatia akautze-
rakoan Aginaga eta Angel
Martinez errioxarra aitzinetik
ziren. Mendi bizikletako le-
henbiziko kilometroetan, bi-
garren izanen zen Zahnd Si-
mon txekiarra eta Wütrich Re-
né suitzarra elkartu ziren bu-
rukoekin. Bizikletako azken
kilometroetan erori egin zen
suitzarra eta podiumean sart-
zeko aukerak galdu zituen.
Honela, Angel Martinez errio-
xarrak osatu zuen podiuma. 
Mitxel Aginagaren garai-

pena, lasterka egin beharre-
ko azken zatian erabaki zen.
Berehala erasoa jo zuen eta

gibelean utzi zi-
tuen ihesaldiko
lagunak. Bakar-
bakarrik helmu-
garatu zen eta
denboraldi ho-
netan ere kon-
tuan hartu beha-
rreko arerioa iza-
nen dela erakut-
si zuen narbar-
tearrak.

2006/09/07 • 427. zbk. 
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Mitxel Aginagak
denboraldiko lehen
proba irabazi du Suitzan
BH Inverse taldean ari da aurten
kirolari narbartearra

MENDI DUATLOIA publizitatea

UTZITAKO ARGAZKIA

Mitxel Aginaga, Suitzako Powerman Xtrail proban nagusi
izan zen, Zofingen hirian.
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� JARDUNALDIAK

ELIZONDO
Irailaren 6tik 9ra
historiaurreari buruzko II.
Jardunaldiak Jorge Oteiza
Etnografia museoan
16:30etik 19:30era. Irailaren
6an «Atapuerca mendiko
gizon-emakumeak»
solasaldia eskainiko du
Marina Lozanok. Irailaren
7an «Haitzuloetako pinturak
Aragoin» solasaldia
eskainiko du Vicente
Baldellouk. Irailaren 8an
«Paleolitoko artea:
haitzuloetako pinturak
Nafarroan» solasaldia
eskainiko du Ignacio
Barandiaranek. Irailaren 9an
Urdazubiko Alkerdi eta
Berroberria lezeetako
pinturak ikusteko bisita
gidatua, 10:00etatik
13:00etara. Matrikula 30
euro. Ikasle eta jubilatuek 20
euro. Tel: 948 221089
10:00etatik 13:00ak artio.

� SOLASALDIAK

ELIZONDO
Irailaren 18an «Juan de
Goyeneche, bere garaiko
aurreratua» solasaldia
eskainiko du Alfredo
Floristan Imizcozek
17:00etan. Egun berean,
18:30ean, «Ziga, Lekaroz
eta Gartzain: Errenazimendu
garaiko Baztango elizak»
solasaldia eskainiko du Mª
Josefa Tarifak.
Irailaren 19an «Herrixkatik
Gortera» solasaldia
eskainiko du Jose Mª
Imizkozek 17:00etan. Egun
berean «Baztango
jauregiak» solasaldia
eskainiko du Pilar Anduezak.
Irailaren 20an «Juan
Bautista Iturralde eta bere
fundazioak» solasaldia
eskainiko du Mª Concepcion
Garciak. Egun berean,
18:30ean «Familiak eta arte
sustapena: Elizakoetxea
Azpilkuetan, Jauregitarrak
Oharrizen» solasaldia
eskainiko du Ricardo
Fernandezek.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

«JOKOA SOLAS» SAIOAK 9 URTE

Irailaren 18an hasiko da
ttipi-ttapa TBren denboraldia
Bertze aunitzek udako oporrak
aprobetxatzen zituzten bitartean,
telebistako lankideak lanean ari-
tu dira abuztu osoan. Berako Sa-
nestebanetan hasi, Sunbillako San-
tiburtzioekin segi eta Etxalar eta
Arantzako Amabirjinak arte, gure
eskualdeko besta gehientsuenen
lekuko izan dira ttipi-ttapako ka-
marak. Abuztuko bestak akautu-
ta, atsedena hartu dute kamara
eta kazetariek. Halere, ttipi-ttapa
telebistak urte osoan grabatutako
erreportaje interesgarrienen iru-
diak ikusteko modua izan da, nahiz
langileak oporretan egon. Atse-
denaldiaren ondotik, irailaren 18an,
programa berriekin hasiko da te-

lebista. Udako nagialdiaren on-
dotik, kultur, gizarte nahiz kirol ar-
loko hainbat ekitaldi antolatu dira
han-hemenka eta horien lekuko
izanen da ttipi-ttapa telebista.

«JOKOA SOLAS» SAIOAK
BEDERATZIGARREN DENBORALDIA
Joan den denboraldiko programa -
zioarekin segituko du ttipi-ttapa te-
lebistak. Berak ekoizten dituen
saioen artean beteranoena, Aitor
Arotzenak aurkezten duen «Jo-
koa Solas» kirol saioa da, bedera -
tzi garren denboraldian sartua. Aur-
ten ere, gure eskualdeko kirolari
eta kirol taldeen berri zabala iza-
nen da astelehenetako saioan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 31,00 E (=)

Zerri gizena
1,320 E kiloa.   (=)

Zerramak:
0,580 E Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal 
Extra 3,71 (+0,03)
1.koa 3,46 (+0,03)
2.koa 3,26 (+0,03)
Urruxak: E/kg. Kanal 
Extra 3,83 (+0,03)
1.koa 3,58 (+0,03)
2.koa 3,35  (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   210,00 (=)
idixkoak 240,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 170,00  (=)
idixkoak 195,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,94/3,05
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak: E/k
6-8 kilokoak: 8,60 /9,40
8-10 kilokoak: 7,10 /7,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Abuztuaren 18tik 25era bitarteko prezioak)

«Orhiko xoria», azken
urteetan Beltran-ek be-
re musikari taldearekin
aurrera eramandako
proiektuaren emaitza da.
Soila bezain zintzoa, in-
terpretazioaren natural-
tasunak, lan honek ba-
rrenean gordetzen duen
lorategia dastatzeko gon-
bita luzatzen digu. Bel-
tran-ek zuzendutako
proiektu guztietan be-
zala, hemen ere iturrie-
kiko fideltasuna eta in-
terpretazioaren sines-
garritasuna azpimarratu
behar dira, azken hau
Suso Saiz produktore ar-
tistikoaren irizpideak ka-
talizatuta: estudioan zu-
zenean grabatutako lan
garbi, atsegin, zuzen eta
naturala lortuz, beti mo-
derno baina beti iraun-
kor eta bizia. Diskoaren
errepertorioan, kantu he-
galariak topatzen ditu-
gu, zerutiarrak, eta era
berean, «Ote jotzea»
(aparteko pista batean
irudietan ere eskainia)
bezalako nekazaritzara-
ko erritmo jolas lurtarrak.

Orhiko xoria

ELKAR, 2006
Juan Mari Beltran

DISKAK



3535353535353535353535353535

AGENDA
egunez
egun

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa 35

� BESTAK

ELBETE
Irailaren 13tik 16ra Gurutze
Sainduaren bestak.
Xehetasunak 23. orrian.

ERATSUN
Irailaren 7tik 10era herriko
bestak. Xehetasunak 17.
orrian.

OITZ
Irailaren 7tik 10era herriko
bestak. Xehetasunak 16.
orrian.

SARA
Buruilaren 9tik 13ra herriko
bestak. Xehetasunak 28.
orrian.

BERA
Irailaren 16 eta 17an
Illekuetako bestak.
Xehetasunak 9. orrian.

LESAKA
Irailaren 8tik 10era Bittiria
auzoko bestak. Xehetasunak
10. orrian.

� ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Uztailaren 14tik irailaren
17ra margo erakusketa
monastegian, egunero
11:00etatik 20:00etara.
Esteban de Lasen, Christine
Etchevers, Pétra Heuschkel,
Jean-Pierre Comte,
Dominique Duplantier, Jean-
Claude Pampouille,
Christophe Doucet eta Aitor
Mendizabal.

LESAKA
Irailaren 8tik 30era
«Lesaka: harria, burdina eta
zura» erakusketa Beti
Gazten, 18:30etik 20:30era
eta igandetan 12:00etatik
14:00etara.

� OSPAKIZUNAK

ITUREN
Irailaren 16an Joaldunen
Eguna ospatuko da.
Xehetasunak 18. orrian.
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Martin Aldiakoa mutikotan ai-
tarik gabe geratu zenean, ne-
kez susmatuko zuen bere bi-
zitzak izango zuen aldaketa:
bizimodua irabazi beharrez,
etxekoak utziko ditu, baita On-
darroa bere sorterria ere. Bei-
ragile jakintsu batengana jo-
ango da, Durangora, baina bi-
daia luze eta misteriotsuago
batean abiatuko da laster, Ga-
lizia alderantz. XVIII. mende
hasieran kokatutako nobela
historiko eder bat idatzi du egi-
leak, irakur-gai gozagarria iza-

teko osagai guztiak dituena:
abentura, misterioa, bidaia,
amodioa... Bestalde, Kaiet
Bengoetxearen marrazkiek
jantzi eta hornitzen dute isto-
rioa. Joxemari Urteagak (Laz-
kao, 1961) “Diamantezko mi-
raria” gazteentzako nobela ka-
leratu du, bidaia eta abentura
lagun irakurlea entretenitzeko
asmoa duena. «Protagonista
irakurlearen parekoa da: ez
daki zer gertatuko den, igarri
egin nahi du, zantzuak bilat-
zen ditu» dio egileak.

LIBURUAK

Diamantezko miraria
Joxemari URTEAGA
ELKAR, 2006

Guztiok, baita itxu-
raz sinpatikoenak di-
renek ere, lagunak
egiteko edo jendea
ezagutzeko estrate-
gia batzuk eta den-
bora behar ditugu,
bertze pertsonari hur-
bildu eta harremanak
egin ahal izateko. Ara-
zoa, estrategia hauek
ez dauzkagunean da-
tor, eta lortzeko itxa-
ropenik ez daukagu-
nean.
Herabetasuna, lot-

sati izatea, ez da he-
redatzen, hau da, ez
da herabe jaiotzen,
herabe izaten ikasi
egiten da. Haurrak,
bere ingurua ikusiz
ikasten du bere por-
taera. Beraz, zuen
haurra neurriz kanpo
lotsati agertzen bada,
galdetu zuen buruei
zuek ere hagitz pert-
sona lotsatiak zareten
edo lagunak egitea
kostatzen zaizuen.
Horrela ez bada, bi
gauza gerta daitezke:
alde batetik, bere he-

rabetasunari buruz
egiten dituzuen ko-
mentarioak egokiak
ez izatea eta ondo-
rioz, haurra bere bai-
tan oraindik gehiago
biltzea edo, guztiz
bertze aldekoa, zuek
hain irekiak eta lagu-
nartekoak izanik, hau-

rrak listoia oso altu
ikustea eta maila ho-
rretara ailegatzea ezi-
nezkoa dela iruditzea.

ZER EGIN?
• Ez sobera eska-

tu haurrari. Harrema-
netan hanka sartzen
badu, ez kargu hartu.

Berriz ere saiatzera
animatu.
• Bertze haurrekin

edo anai-arrebekin ez
konparatu, honela gut-
ti baloratua eta ez-se-
guru sentituko baita.
• Erronka ttikiak

proposatu. Adibidez,
elkarrekin zaudete-
nean zerbait egitea
eskatu (ogia erosi,
kontua eskatu…).
• Taldeko kirolen

batean apuntatu, be-
re osasun fisikorako
ona izateaz gain, hau-
rren arteko hurbiltzea
laguntzen baitu. Ho-
rrek, berak ez dauz-
kan estrategiak hart-
zen eta entseiatzen
lagunduko dio.
• Antzerki-klasetan

apuntatu. Antzerkiak
harremanak egiteko
modu berriak erakus-
ten dizkio haurrari, pa-
per ezberdinen erre-
presentazioaren bi-
tartez.

Rakel AMIGO

Zergatik ez du nere seme-alabak
lagunik egiten?
Talde kiroletan edo antzerki klasetan hastea on eginen die

JAKIN BEHARREKOAK

da segurtasun neurri batzuk hartzea, bai joa-
ten garen lekuan, baita etxean ere.
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GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BAZTAN. 140 m2ko nabe in-
dustriala errentan emateko.
% 647 773124 (ilunabarre-
tan).
BERA. Garajea errentan
emateko Correos ondoan.
Aproposa motoak eta bizi-
kletak gordetzeko. % 948
630881.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. Garaje eta lokal
komertziala saldu edo erren-
tan emanen nuke, Albistur
55ean. % 666 408849.
BERA. Garaje itxia salgai
posta bulegoaren azpian. %
948 631119.

36 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartze ko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).00-34

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

BEASAIN. Erdialdean, Do-
nostiatik 15 km.ra, moblez-
tatua den estudioa saltzen
da. 2 logela, sukaldea eta
bainugela. 130.000 euro. %
686 052963.
BERA. Pisua salgai, Ibaial-
de 6an. 80 m2, trastelekua-
rekin. Eguzkitsua, lehenen-
go pisua. Erreformak egin
behar dira. % 948 631417.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ZUGARRAMURDI. Pisua
errentan ematen da abuztu-
tik aurrera. Egoera onean
eta leku lasaian. Konpartitua
izan daiteke. % 667 354853.
IRUÑA. Barañainen pisu ba-
teko logela errentan ema-
nen nuke. 250 euro hilean,
gastuak aparte. % 647 50 35
69 (19:00etatik aurrera).
BERA. Pisua errentan ema-
teko, mobleztatua. Osorik
edo konpartitzeko. % 686
990087.
BERA. Pisua errentan ema-
nen nuke, Eztegara pasea-
lekuan. % 659 045501.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA inguruan pisua erren-
tan hartuko nuke, garajea-
rekin. % 629 971838.
BERA. Pisua edo logela bat
errentan hartuko nuke. %664
337210.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
DONOSTIA. 2006-2007
ikasturterako 2 pertsona be-
har dira pisua osatzeko Egian.
% 626 079259.
IRUÑA. Azpilagaña auzoan
pisua osatzeko neska bat
behar da. Unibertsitatetik hur-
bil eta prezio onean. % 650
599085.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Legia
karrikan, 105 m2, sukaldea,
jangela-egongela, 3 logela,
2 bainugela, trasteroa, igo-
gailua eta garaje-marra. %
646 894332.
OITZ. Erabat moldatutako
300 m2ko baserria salgai,
10.000 m2ko lur eremuare-
kin. Berokuntza zentrala, ura,
telefonoa eta hormigoizko bi-
de ona. % 656 415450.

• ELIZONDO.  
- Apartamentu eta pisuak
salgai.
• ARANTZA.
- Borda eta etxeak salgai.
• IGANTZI. Terrenoa salgai. 
• LESAKA.
- Pisua salgai. Sartzeko prest.
• DONEZTEBE.  
- Eraikuntza berriko pisuak
salgai.
- 2. eskuko pisua
garajearekin salgai. Aukera
ona.
- 10 minutura: baserria,
borda eta lurrarekin salgai.
Borda ura eta argiarekin.
• BAZTAN. 
- Erreformatuak eta
erreformatzeko dauden
bordak salgai.
• ARIZKUN.
- Nabe industrialen
promozioa.
• PROMOZIO BERRIAK:
• IGANTZI. AZKEN pisu eta
apartamentuak salgai. 
INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

ANZABAL
Santiago 15 - ELIZONDO

Tfnoa: 948 580804 
anzabal@anzabal.com

BAZTAN-BIDASOA
Lur, etxe, baserri, borda
eta pisuen salmenta eta
alokairuak.
BAZTAN-BIDASOA
Etxebizitzak behar
ditugu errentan
emateko eta saltzeko.
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LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
LEITZA. 1.500 m2ko lur ere-
mu urbanizagarria salgai, Az-
kue auzo berrian. % 948
510274.

LANA
301 Eskariak
Emakumea orduka lanean
aritzeko prest, etxeko lane-
tan. % 670 571478.
Gizona eskaintzen da etxe-
ko konponketak eta bertze
edozein lan egiteko. % 948
450285.
Gizona eskaintzen da mo-
tozerran, traktorearekin egu-
rra ateratzeko edo alturako
lanetan aritzeko. Kamioiko
karnetarekin. %655 746320.

LANA
302 Eskaintzak
IRUN. Neska bat behar da
jatetxe batean mahaiak zer-
bitzatzeko. % 943 633557. 
DONEZTEBE. Ostatu bate-
an zerbitzaria behar da as-
teburuetarako.  % 948
450383.
LESAKA. C eta ABR kar-
netak dituen txoferra behar
da Lesakan. % 606 938271.

Baztango enpresa batek lan-
gilea behar ditu. Bidali kurri-
kuluma. Apdo. 18; 31700 Eli-
zondo.
DONEZTEBE. Jatetxe ba-
tean komedorean zerbitzat-
zeko langilea behar da. Bal-
dintza onak eskaintzen dira.
% 617 333015.
BERA. Ansonea jatetxean,
barrako kamareroa behar
da. % 948 631155.
Harreragileak behar dira
eraikin publikoetako lanpos-
tuak betetzeko. Egunean 7
ordu. % 948 199596. 
Peoiak-mantenimendua
lanpostu librak betetzeko. %
948 199596.
Anbulategiak, sukalde, gar-
biketasuna, plantxa eta gar-
bitokirako langileak behar di-
ra. % 948 199596.
Gidariak. Astean 35 ordu
betetzeko. Erakunde publi-
koak. % 948 199596. 
Haurtzaindegi publikoetan
zaintzaileak eta hezitzaileak
behar dira.  % 948 199596. 
Burlata. Udaletxeak bete be-
har du: peoiak, garbitzaile-
ak, gidariak, lorazainak, igelt-
seroak, atezainak, adminis-
trari laguntzaileak. % 948
199596. 

Garbitzaileak. Jangela, ikas-
tetxetarako. Lanaldi jarraia.
% 948 199596. 
Ofizialak. Behar dira: pinto-
reak, mekanikoak, elektri-
zistak, zurginak, igeltseroak.
Kontratu mugagabea. %948
199596. 
Diplomatuak eta osasun
teknikariak. Abudo sartzeko
Osakidetzan. %948 199596. 
Sukalde laguntzaileak. Os-
pitale eta ikastetxetarako lan-
postu libreak. Informa zai-
tez. % 948 199596. 

MOTORRA
501 Salerosketak
Volkswagen Transporter
furgoneta salgai, NA-AV ma-
trikuladuna, 9.000 euro. %
608 170013.
Peugeot 406 familiarra sal-
gai, NA-AT matrikuladuna.
3.000 euro. % 670 471200.
Citroen ZX autoa salgai, NA-
AM matrikuladuna, egoera
onean. % 677 765 753.
Mitsubishi GDI 4x4 autoa
salgai, 2003. urtekoa. 34.000
km. Klimatizatzailea, airbag,
ABS, etab…% 620 257082.

ANIMALIAK
601 Emateko
Ardi zakurkumeak oparit-
zeko. % 637 990197.

ANIMALIAK
602 Salerosketak  
Ahuntz nanoak salgai, er-
ditzeko puntuan. % 667
766262.
Oilagor ehiziko bi zakurku-
me salgai, setter arrazako-
ak. Ama hagitz ehiztaria da.
% 620 036553.

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD,
Opel Astra, Grand Vitara 3-5 ate, Opel
Zafira, Galloper 3-5 ate, Volkswagen Polo,

Terrano II 3-5 ate eta Mazda 2. 
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

ERA GUZTIETAKO
ERREMOLKEAK

EHIZARAKO, MOTOAK, ZALDIAK
ETA QUAD-AK GARRAIATZEKO…

ZURE NEURRIRA 
EGINDAKO ERREMOLKEAK

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

MERKATU TTIKIA
37

Sabueso arrazako zakur-
kumeak salgai. % 655
743991.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
Etxalarko bestatan giltza

bat aurkitu da. %948 635458.
Txakurra desagertua Leit-
zako jaietan, fox-terrieren na-
hasketa, txuribeltza. %
675008182.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Gasezko sukaldea, hoz-
kailua eta labadora salgai,
Corbero markakoak. Berriak
daude, pisuz aldatzeagatik
salgai. % 646 679217.
Garajeko ate zabukaria
(abatiblea) salgai, bigarren
eskukoa. Atea 234cm zabal
eta 280 luze. Egitura osoak
280 luze eta 280 zabalera.
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38 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 E. Bikoitza: 8 E. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,29Eko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 Eko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

ANDER MITXELENA DIAZ lesaka-
rrak 2 urte beteko ditu irailaren
9an. Zorionak eta muxu handi bat
atta, ama, Maider eta Naiaren
partetik.

MANOLO

APEXAk
abuztuaren
1ean urteak
bete zituen.
Zorionak
lagunen
partetik.

MANOLO

APEXA.
Zorionak zure
99 urteak
betetzeagatik.

IKER ARBURUA

LEONIS

beratarrak
abuztuaren 2an
3 urte bete ditu.
Zorionak
osaba-izeba
eta lehengusu-
lehengusinen
partetik.

Lesakako PELLO TELLETXEA

IGOAk 8 urte bete ditu irailaren
1ean. Aunitz urtez eta muxu haun-
di-haundiak Leire, Aitor eta berezi-
ki Orti zure lagunaren partetik. Au-
pa txapeldun!

ESTITXU BALLARENA TELLETXEAk
irailaren 5ean 2 urte bete ditu.
Zorionak familiaren partetik.

ANDREA DE

RUEDA GONI

doneztebarrak
6 urte bete ditu
irailaren 5ean.
Gure printzesa -
ri 6 muxu bere
guraso eta be -
re ziki Imanolen
partetik.

GURUTZE FA -
GO AGA ARIZ TE -
GI ittundarrak 6
urte bete ditu
abuztuaren
31n. Zorionak
eta muxu
haundi bat aita,
ama eta Iratxe -
ren partetik.

AIMAR

OTXOTEKO

lesakarrak 6
urte beteko ditu
irailaren 12an.
Zorionak atta,
ama eta
bereziki
Ainararen
partetik.

UXUE ANZIZAR

IRAZOKI bera-
tarrak abuztua-
ren 1ean 8 urte
bete du. Zorio-
nak Nerea, atta
eta amaren
partetik.

UXUE ANZIZAR

IRAZOKI bera-
tarrak abuztua-
ren 1ean 8 urte
bete du. Zorio-
nak eta muxu
handi bat Lesa-
ka eta Berako
atatxi eta amat-
xien partetik.

MAITETXU LE-
ONIS LAZKANO

beratarrak urte-
ak bete ditu
abuztuaren
19an. Zorionak
senide, guraso
eta familiakoen
partetik.

IKER ARBURUA

LEONIS berata-
rrak 3 urte bete
ditu abuztuaren
2an. Zorionak
atautxi-amatxi,
eta Xatur eta
Juan Antonio
osaben parte-
tik.

UXUE ALUSTI-
ZA IPARRAGI-
RRE aranzta-
rrak 3 urte bete
ditu abuztuaren
14an. Zorionak
eta muxu handi
bat etxekoen
partetik.

ESTIBALIZ

ARANBILLET

beratarrak 26
urte bete ditu
uztailaren 31n.
Zorionak Unai
eta atatxiren
partetik.

IKER ARBURUA

LEONIS-i
zorionak aita-
ama eta
Ioritzen
partetik.

ARITZ LEONIS

JIMENEZek
abuztuaren
21ean 3 urte
bete ditu. Zorio-
nak Berako fa-
miliaren parte-
tik.

IBAN OLAET-
XEA ETXEBE-
RRIA lesakarrak
urtea bete du
abuztuaren
8an. Zorionak
eta muxu bat
gurasoen parte-
tik zure lehen
urtebetetzean.

Doneztebeko
JON BELARRA

OTEIZAk abuz-
tuaren 12an 9
urte bete ditu.
Aunitz urtez fa-
miliaren partetik
eta berexiki be-
re anaiaren
partetik.

NEREA ARREGI

ETXARTE do-
neztebarrak ur-
tea bete du
abuztuaren
19an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familia
guziaren parte-
tik.

GURUTZE FA -
GO AGA ARIZ TE -
GI ittundarrak 6
urte bete ditu
abuztuaren
31n. Zorionak
atautxi eta
osaba-izebaren
partetik.

UXUE

BIURRARENA

ETXEPAREk
urte bat bete
du abuztuaren
15ean.
Zorionak
popolis, ahizpa,
ama eta aitaren
partetik.

UXUE

BIURRARENA

ETXEPAREk
urte bat bete
du abuztuaren
15ean.
Zorionak
popolis,
familiaren
partetik.

NEREA ARREGI

ETXARTE do-
neztebarrak
abuztuaren
19an urtea bete
du. Zorionak
eta muxu haun-
di-haundi bat
familia guziaren
partetik.

Zorionak OIER,
gure etxeko txi-
kiak abuztuaren
26an urte bat
bete zuelako.
Muxu asko Ez-
kurrako famili
guztiaren parte-
tik.

Doneztebeko
IRATI OIARZA-
BAL SOLABA-
RRIETAk 4 urte
bete ditu abuz-
tuaren 23an.
Zorionak gure
printzesari aita,
ama eta anaia-
ren partetik.

Irungo XUNE

ZU BIALDE SUS -
PERREGIk 5
urte bete ditu
abuztuaren 27 -
an. Zorionak
panpoxa! Irun -
go eta Zu bie -
tako fami lia ren
partetik.

Arizkungo MAZ -
ek abuz tu a ren
14an urte ak
bete zituen.
Mu xu aunitz te -
le bistako gure
modeloari, «La
kuadrilla”ren
partetik. «Tu xi
ke xabes»

Lesakako JONE

URRIZA OTXO-
TEKOk 9 urte
bete ditu abuz-
tuaren 26an.
Zorionak denon
partetik, berexi-
ki Joseba, Ai-
nara, Aimar eta
Ane.

AIORA ITURRIA

OTXANDORE -
NAk irailaren
13an 2 urte be-
teko ditu. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
haundi bat le-
hengusina Ira-
diren partetik.

PELLO TELLET-
XEA IGOA le sa -
karrak 8 urte
bete ditu iraila-
ren 1ean. Zori -
o nak eta 8 mu-
xu Harizpeko
familia eta be-
reziki Ane arre-
baren partetik.

ARITZ FAGOA-
GA ETULAIN it-
tundarrak 9 urte
bete ditu abuz-
tuaren 15ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat aita, ama
eta Gorkaren
partetik.

ANE MOLINERO

BARRETO bera-
tarrak urtea
abuztuaren
26an beteko du.
Zorionak Eider,
Asier eta Jabie-
rren partetik.
Muxu handi bat.

JULEN GARCIA

LARRALDE Iru-
ñekoak urte 1
bete du uztaila-
ren 28an. Zorio-
nak eta muxuak
guraso, Leitza
eta Lasarteko
familiaren parte-
tik.

ARGI AGARA

SA LABERRIk 19
ur te bete ditu
abuz tuaren 6an.
Zorionak Bi  da -
soako su kal dari
famatu e nari,
Maddi, Aran txa
eta Josetxoren
partetik.

MADDI ARIZTEGI ANTXORDOKI

lesakarrak urtea beteko du
irailaren 14an. Zorionak kukuxu
eta muxu potolo bat familia
guziaren partetik.

IZAR IRIARTE

ITURBIDEk
irailaren 1ean
urte bat bete
du. Zorionak
Berako eta
Igantziko
familiaren
partetik.

OIER LARRE -
TXEA AGIRRE

beratarrak 6
urte bete ditu
abuztuaren
26an. Aunitz
ur  tez Berako
pi lotari gazte a -
ri, etxekoen
par tetik.

AINHOA LA -
RRAL DE KORTA

lesakarrak 6 ur -
te bete ditu irai -
laren 3an. Zori -
o nak familia
gu ziaren eta
be reziki Asier -
en partetik.

Elizondoko
MAIA LEN BER -
TIZek irailaren
2an 2 urte bete
ditu. Familia
guziaren parte -
tik zorionak eta
muxu handi
bat.

MAIALEN BER -
TIZ elizonda -
rrak 2 urte bete
ditu irailaren
2an. Aunitz ur -
tez eta muxu
pottolo bat, Ju -
len, aitatxo eta
amatxoren
partetik.

KEMEN ANSA-
LAS ARBURUA

etxalartarrak ur-
tea beteko du
irailaren 12an.
Zorionak eta
muxu handi bat
familia guziaren
partetik.

Arantzako IN-
HAR MAIZ FER-
NANDEZek 2 ur-
te bete ditu irai-
laren 4an. Mu-
so handi bat fa-
miliaren parte-
tik, berexiki
amatxi Dionixi-
ren partetik.

Elizondoko BENAT eta OIER

ERRO MUJIKA k 4 urte bete dituz-
te irailaren 5ean. Aunitz urtez aita,
ama eta familia guzien partetik.
Zorionak eta musu haundi bana.

EGUZKI ETA

ALAITZ IRI-
GOIEN JUANE-
NA donamaria-
rrek 17 eta 5
urte bete dituz-
te abuztuaren 9
eta 27an. Zorio-
nak famili guz-
tiaren partetik

www.ttipi.info
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