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40Hauteskundeen balo-
razioa herriz herri 
Udal hautetsi berriak kargua har-
tzeko atarian daudela, maiatza-
ren 27ko udal eta parlamentura-
ko hauteskundeetako emaitzak
aztertu ditugutuari begira ere.
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ARTXIBOA

Aitzineko hauteskundeetan zerrenda batzuk legez kanpo uzteak protestak eragin zituen zenbait herritako kargu har-
tzean. Berako kasua —argazkian— izan zen horren adibide.

HERRIZ HERRIKO EMAITZEN AZTERKETA

Beran eta Lesakan izan ezik, jakina
da zein izanen diren alkate berriak

Gurutze PIKABEA
Herriz-herriko azterketa egin bai-

no lehen, aipatzekoa da Arano, Do-
manaria, Oitz eta Zubietan inor aur-
keztu ez zelako, hemendik 6 hilabe-
tetara eginen dela berriro hauteskunde
deialdia. Gainerakoetan, larunbat ho-
netan hartuko dute kargua hautetsiek.

Arantza.Aurten bi zerrendaren ar-
tean hautatzeko aukera zuten: Aran-
tza Aitzinera eta EAJ-PNV. Partehar-
tzea altua izan ohi da Arantzan eta
orain ere hala izan da. 2003an %81,25-
ekoa, eta aurten %84,20koa. 2003an
Bagara plataforma legez kanpo utzi
zuten, eta zinegotzi guztiak –zazpi–
EAJ-PNVrentzat izan ziren, 231 bo-
to jasoz. Boto baliogabeen kopurua
ere altua izan zen: 232. Azken hautes-
kundeotan 2 talde izan dira berriro,
eta Arantza Aitzinera izan da bozkatu-
ena 276 botorekin. PNVk 204 jaso di-
tu, aitzinekoan baino 27 guttiago. 

Areso. Parte-hartzea %86,43koa.
EAE-ANV legez kanpo utzita, CDN
eta Areso Eraikiz zeuden lehian. Mi-
kel Baraibarrek zuzentzen duen talde-
ak emaitza hobeak eskuratu ditu orain-
goan ere: 2003an zazpitik 4 zinego-
tzi lortu zituen, botoen %39,6. Aur-
ten, Areso Eraikiz taldearekin, boto-
en %70,40a lortu du eta 5 zinegotzi.

Baztan. Legealdi honetarako aur-
keztu ziren lau zerrendetatik bi balio-
gabetu ziren, eta Baztanen historiko-
ki indar handiena izan duten taldeak
lehiatu dira. Batetik, Virginia Aleman
buru duen Nafarroa Bai, eta bertze-
tik, Begoña Sanzberrok zuzentzen
duen UPN. Lehia estua izan da, UPNk
%10ean egin baitu goiti, eta 5 zine-
gotzi izatetik 6 lortzera pasatu baita
(1.615 bototik 1.785era). NaBaik, be-
rriz, 7 izanen ditu, EAk zuena baino
bat guttiago (EAk 2.554 jaso zituen
2003an, NaBaik 2007an 1.931). Bo-

Udal hauteskunde bereziak izan
dira aurtengoak ere.
Aitzinekoetan herri aunitzetako
zerrendak debekatu ziren, baita
oraingoan ere. Beran, Lesakan,
Goizuetan, Leitzan eta Baztanen
Abertzale Sozialisten
Batasunarenak (ASB), eta
Lesakan, Sunbillan, Areson eta
Baztanen EAE-ANVrenak
baliogabetu izanak, boto nuloen
kopurua altua egin du. Herriz-
herriko azterketa egite aldera,
errealitate desberdinak ikusten
dira: zerrenda bakarra
batzuetan; bi bertzeetan, eta lau
Beran eta Leitzan.
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to baliogabeen kopurua,
2003an baino haundiagoa
izan da, 2003an botoen
%9,77 nulo izatetik, %16,78
i za te ra  pasa tu  ba i t a
2007an. Abstentzioak ere
goi t i  egin du:  2003an
%74,73k eman zuten bo-
toa, —normalean parte-
hartzea hor ibiltzen da—
Azken hauetan, ordea,
%62,5koa izan da.

Beintza-Labaienen ka-
suan, partehartze eskasa
da azpimarratzekoena,
%38,06. Baliteke talde ba-
karra izateak motibazioa
jautsi izana. Erroldan dau-
den 268tik 102k baino ez
dute eman botoa. 

Beran, EAE-ANV auke-
ran egoteak panorama al-
datu du. Bozkatuena ANV
izan da (botoen %30,40),
eta orain arte, Udalean egon
diren Aralar eta EAk boto
kopurua galdu dute, baita
zinegotzi bana ere. EAk 3
eskuratu ditu, eta Aralarrek
2. Estreinakoz aurkeztu den
EAJ-PNVk, 2 zinegotzi di-
tu. Alkatetza lortzeko au-
kerak zabalik daude Beran. 

Bertizaranan, zerrenda
bakarra izatetik hiru aurkez-

tera, aldaketa nabaritu da.
Zazpi hautetsiak Bertiza-
ranako Elkartaldea (4), Ber-
tizarana Bai (2), EAE-ANV-
ren artean (1) banatu dira.
Hiru zerrenda egoteak par-
tehartzea % 60,85etik
%70era igo du. 

Doneztebe. Oraingoan
EAJ ez da aurkeztu. Ba-
karrik EAk aurkeztu zue-
nez zerrenda, beretzat da
agintea. Miguel San Mi-
guelen itzulerak boto au-
nitz bildu ditu, 2003an EAk
jaso zituenak baino de-
zeztez gehiago (botoen
%48 ,91  2003an ,  e t a
%71,57 aurten). Beraz, 9
eserlekuak EArentzat. 

Gauza bera gertatu da
Iturenen ere. Miguel Angel
Petrirena buru, EA baka-
rrik aurkeztu zen eta bere-
ak dira zazpi ordezkariak.
Halere, hemen, herritarrek
EAri emandako babesa eta
partehartzearen behera-

kada aipatzekoak dira. Par-
tehartzea %64,47koa izan
da, 2003an izan zena bai-
no 8 puntu guttiagokoa.

Elgorriagan, bi dira az-
pimarratu beharreko ezau-
garriak. Batetik, Nafarroan
izan den partehartzerik al-

tuena izan dela (%90,34),
eta bertzetik, bi zerrenda
aurkeztu izana: Bostorraz
eta Nafarroa Bai. Zerren-
da irekia da Elgorriagakoa,
eta talde bakoitzean 5 hau-
tagai. Herritarrek hautagai
bakoitzari emandako boto-
aren arabera, Bostorraze-
ko hiru hautagai eta Na-
Baiko bi izan dira botatue-
nak. Horien artean, boto
gehien jaso dituena (81)
Bostorrazko Santos Iru-
rueta  izan da. Orain, hau-
tatutako bortzek euren ar-
tean botaketa eginen dute
alkatea izentatzeko. 

Eratsunda eskualdean
partehartze ttikienetakoa

izan duen bertze herria,
%43,25ekoa. 2003an bi tal-
de aurkeztu baziren ere,
aurten bakarra izan da, Iru-
ñarri, eta bortz hautagaien
artean botatuena Pedro An-
tonio Deskarga izan da. He-
men ere, zerrenda irekiak
direlako, euren arteko bo-
taketa egin beharko dute.
Bertzela, Pedro Antonio
Deskargak segituko du al-
katetzan.

Etxalar.Alkatetzako ma-
kilak Herri Taldearen eskue-
tan segituko du. Halere, bo-
to kopuruan beheiti egin du
Herri Taldeak eta goiti EAk,
eta 15 botoren tartea egon
dago bien artean (240 He-
rri Taldeak eta 225 EAk). 

Ezkurran partehartzea
ez da hagitz altua izan:
%48,7koa. Talde bakarra
aurkeztu zen, Idoia, eta hau-
tagaietan botatuena  Julian
Gogortza izan da.

Goizueta. Hauteskun-
de hauetan bi ezaugarri na-
barmendu daitezke. Bate-
tik, historikoki talde baka-
rra aurkeztu den herrian
(orain 20 urte aurkeztu zi-
ren bi talde) hiru talde aur-
keztu direla aurten. Goi-

Partehartzea altua izan da Elgorriagan (%90,34),
Areson (86,04), Arantzan (84,20) eta Urdazubin

(83,14). Aldiz, eskasa, Beintza-Labaienen (%38,08)
eta Eratsunen (%43,25).
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zuetako ASB legezkanpo
utzi zuten, eta EAE-ANV eta
Elkartasuna taldeen artean
banatu dira botoak. Beste-
tik, lau botoko diferentziak
alkatetza eman dio lehen
ere alkate izandako Miel Jo-
xe Lekuonari (EAE-ANV).
Lehia estua, beraz, 292
EAE-ANVk eta 288 boto El-
kartasunak.

Igantzin, 1999an elkar-
tuta aurkeztu ziren EAJ eta
EAren artean banatu dira
hauteskunde hauetako eser-
lekuak. Aipatzekoa da,
2003an bakarrik Herri Tal-
dea aurkeztu zela, eta or-
duan berak eskuratu zituen
boto kopurua (314 boto) bai-
no guttiago eskuratu dute-
la aldi honetan EAk (120)
eta EAJ-PNVk (184) biak
batuta.

Leitza. Udal hauteskun-
deek nabarmen aldatu du-
te Udalaren osakera. Aipa-
garriena, EAE-ANVren ga-
raipena batetik, eta Arala-
rren beherakada bestetik.
11 hautetsitik 6  lortu ditu
ANVk eta berea izanen da
alkatetza hurrengo lau ur-
teetan. Bere aldeko boto ko-
puruak ere gorakada na-
barmena izan du. 2003an
Larrain Herri Plataformaren
baliogabetzea tartean zela-
botoen %30 nuloak atera zi-
ren. 2007an, ordea, ANVk
botoen %46,28a lortu du.
Aitzitik, Aralarrek, hautetsi
guztiak (4) galdu ditu. UPNk
ere beheiti egin du, 3 or-
dezkari galdu baititu (5 iza-
tetik 2 izatera pasatuz), eta
EAk, aldiz, goiti, 2tik 3 hau-
tetsi izatera pasatu da. 

Lesakan, 5 zerrenda aur-
keztu ziren, baina EAE-ANV
eta Lesakako ASB legez
kanpo uzteak hirutara mu-
gatu du herritarren aukera.
Bertze legealdi batez, EAJ-
PNVk irabazi du, baina orain-
goan ez du lortu aitzineko-
etan EArekin batera zuen
gehiengoa. EAJ eta EA ez
dira koalizio moduan aur-
keztu, eta horrek airean utzi
du alkatetza. EAJk 5 hau-
tetsi eskuratu ditu, Oninek
4 eta EAk 2. Elkartzeko au-
kera posibleak dauden al-
detik, erabaki gabe dago al-
katetza. Boto baliogabeen
kopurua, berriz, 2003an be-

zalatsu ibili da, botoen %18-
19a. 

Saldias.Zerrenda irekiak
hemen ere, eta bozkatuena
orain ere alkate den Pedro
Urrutia izan da. Partehar-
tzea %57,89koa izan da. Al-
katea zein izanen den jaki-
teko, hautagaiek botaketa
eginen dute, eta gehiengo-
rik atera ezean, Pedro Urru-
tiak segituko du alkate iza-
ten. 

Sunbilla. Orain arte be-
zala, EArena izanen da al-
katetza legealdi berrian ere.
Oraingoan Jose Fco. Erran-
donea buru duela. Sunbil-
darrak taldearen eta EAren
artean banatu dira ontzat
emandako botoak. EAren
jarraitzaileek ez diote hutsik
egin alderdiari aurten ere,
boto berdintsuak eskuratu
baitituzte: 2003an 301, eta
2007an 298. Sunbildarrak
taldeak 93 boto lortu ditu be-
re estreinaldian, eta zine-
gotzi bakarra. Gainerako
seiak EArentzat izan dira.
EAE-ANV baliogabetzea tar-
tean, 87 boto nulo izan zi-
ren. Halere, 2003an baino
nulo guttiago aurten.

Urdazubin, %83,14ko
partehartzeak eta 14 boto-
ko aldeak eman dio alkate-
tza Azkar taldeko Santiago
Villaresi. Aitzineko hautes-
kundeetan Andres Dihara-
sarriren Urtxume taldea ba-
karrik aurkeztu zen, baina
oraingoan, hiru zinegotzire-
kin gelditu da. Santiagore-
nak, lau ordezkari izanen di-
tu. 

Urrotzeta Zugarramur-
dinzerrenda irekiak dira eta
bietan talde bakarra aur-
keztu zen, Herriko Alkarta-
suna Urrotzen, eta Akelarre
Zugarramurdin. Urrotzen
partehartzea %66,45ekoa
izan da eta Jose Luis La-
rraiotz bozkatuena. Zuga-
rramurdin, partehartzea
%56,74koa izan da, eta bo-
tatuena, Evaristo Mentabe-
rri. Aipatzekoa da, Zuga-
rramurdin, 2003an 2 talde
aurkeztu zirela, eta bakarra
honetan. Bai Urrotzen eta
bai Zugarramurdin, alkate-
tza bortz hautagaien esku
dago, eta gehiengorik ate-
ratzen ez bada, orduan, boz-
katuena izanen da alkate.

Herri guztiak batera hartuta, Nafarroa Bai nagusitu da
botoen %47,79rekin. Halere, 2003an koalizioko alderdiek
botoen %49,20a eskuratu zuten. UPNk eutsi egin dio
(%22,11) eta PSN-PSOEk goiti egin du %4,04tik %6,74ra.
CDNk beheiti %4,91 izatetik %2,84 izatera pasatuz. Az-
kenik, EAE-ANVren baliogabetzea tarteko, boto balioga-
beak boto guztien %17,42 izan dira. 

Baztanen, partehartzearen beherakada alderdi guztiek
nabaritu dute. NaBai eta UPN dira bozkatuenak, hurrenez
hurren. Aitzitik, NaBaik botoak galdu ditu: 2003an botoen
%46,82 jaso zuen, eta 2007an %43,77. UPN antzera ibili
da, %33 ingururekin. Boto baliogabeak dira, nolabait erra-
teko, hirugarren indarra. 2003an botoen %9,41 izan ziren,
eta aurten, %11,72ra igo dira. PSNren gorakada ere azpi-
marratzekoa da: bi puntu igo baita 2003tik 2007ra. Bertze
aldean, CDN, %3,87 izatetik %2,10era jautsi da. 

Bertizaranan eta Malerrekan ere NaBai izan da boz-
katuena, baina aitzineko hauteskundeetan baino babes tti-
kiagoa eskuratu du: botoen %57,56 eskuratzetik %51,76
izatera pasatu da. UPNk zertxobait goiti egin du, botoen
%20,42 eskuratu zituen 2003an, eta 2007an %21,50 lor-
tu ditu. Halere, 2003an gehiengoa jaso zuen Beintza-La-
baienen eta Urrotzen –Ezkurran berdinketa EAJ-PNVre-
kin– baina orain NaBairentzat joan dira. Boto baliogabeak
datoz ondotik. Hauek ere beherantz egin dute, aitzineko-
an %12,52 ziren nuloak, eta orain, %11,21. CDNren be-
herakada (%5,72tik %3,65era) eta PSN-PSOEren gora-
kada (%3,94tik %7,55era) ere azpimarragarria da.

Bortzirietan ere NaBai izan da boto gehien jaso ditue-
na, orain lau urte baino 2 puntu gehiago (botoen %52,55a).
Baliogabetutakoen kopurua da NaBairen ondotik datorre-
na. Halere, 2003an baino guttiago. Arantzan eta Beran goi-
ti egin arren, Etxalar, Igantzi eta Lesakan beheiti egin du-
te eta horrek ekarri du aldaketa: 2007an nuloak %18 dira;
2003an ia %19 ziren. Hirugarren indarra UPN izan da, ai-
tzinekoan bezala, %16ko babesarekin. Bertzalde, PSNk
goiti egin du (3 puntu) eta CDNk beheiti (puntu bakarra). 

Leitzaldean ere, NaBai koalizioa izan da bozkatuena,
duela lau urte bezalatsuko portzentaiarekin: botoen %41,56.
Baina boto baliogabeen kopurua ere altua izan da eskualde
honetan, %35,20koa izan baita, 2003an baino 4 puntu
gehiago. Boto baliogabeez ari garela ezin aipatu gabe utzi
Goizuetako kasua. Izan ere, boto guztien artean, balioga-
betutakoen kopuruak beste gainontzeko taldeenak gain-
ditu ditu, 284 boto guztira. UPNk ere beherakada nabar-
mena izan du, 2003an botoen %14,65 jaso zituelako eta
aurten %11,90. CDNk ere beheiti egin du, aurrekoan ja-
sotakoaren ia erdia eskuratu duelako 2007an (botoen %6,41
eskuratzetik, %3,6 izatera). Aitzitik, PSN-PSOEk goiti egin
du 1,81 puntutan. 

Urdazubi eta Zugarramurdin indar nagusienak diren
NaBaik eta UPNk gorakada nabaritu dute, batez ere koa-
lizioak. Botoen %41,77 lortu zituen NaBaik 2003an, eta
2007an 5 puntu gehiago, %46,60. Erregionalisten kasuan,
gorakada ttikiagoa izan da, baina bai aipatzekoa. Histori-
koki izandako nagusitasuna 2003an galdu zuen UPNk, bai-
na azken hauteskunde hauetan ere hainbat boto berres-
kuratu ditu: %29,24 izatetik, botoen %32 eskuratzera pa-
satu da 2007an. Baliteke CDNk zonaldean izan duen be-
herakadarik nabarmenena Urdazubi eta Zugarramurdin
gertatu izana, izan ere, ia 8 puntu galdu ditu (2003an bo-
toen %14,36 lortu zituen; 2007an %6,55 jaso ditu). PSN-
PSOEk, berriz, puntu batean egin du goiti.

PARLAMENTUKO EMAITZAK
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‘Goizueta astintzen’

jaio da!

Aspaldidanik gusta-
tu izan zaigu goizueta-
rroi gure inguruko berri
jasotzea modu batean
zein bestean. Arrazoi ho-
nengatik esan dezake-
gu izaten dutela hain-
besteko arrakasta bai
Ttipi-Ttapak eta baita
Xapo aldizkariak ere.

Arrakasta hau apro-
betxatuz, Goizuetako
Segi gazte erakundeak
hiru hilero aldizkari hau
kaleratzeko konpromi-
soa hartu du. Batez ere,
herriko eta bereziki gaz-
teon inguruko informa-
zioa argitaratuz. Bide ba-
tez, gure lanketaren be-
rri emango dugu ahalik
eta zehatzen zuengana
iristeko eta zuek ere bar-
neratu ahal izateko.

Lehen aipatu beza-
la, hiru hilero aurkituko
duzu irakurgai herriko
hainbat taberna eta era-
kunde publikoetan. Be-
raz, harira egon nahi ba-
duzu irakurri Goizueta
astintzen eta gozatu!

Bestalde, aldizkari-
rako ekarpenen bat egin
nahi izanez gero, auke-
ra guztiak dituzu goi-
zuastintzen@gaztesa-
rea.netera zure propo-
samena bidaliz.

Goizuetako 
Segi 

Eskerrik asko

Goizueta

Elkartasuna taldea
osatzen dugun guztion
aldetik, bihotz bihotzez,
eskerrik asko haundi bat
bidali nahi dizuegu,
maiatzaren 27ko hau-
teskundeetan gure alde
bozka eman zenuten
goizuetar guztiei. Alka-
tetza, lau botorengatik
ez genuen lortu, baina
herrian bizi diren gehien-
go baten babesa dugu-
lakoan gaude.

Emaitzak aztertzen
jarri ondoren, igandean
herria nola mobilizatu
zen ikusteak poza ema-
ten du, eta boto bakoi-
tzak zer nolako indarra
duen ikusteak demo-
kraziari on egiten dio.
Zenbakietan sartuz ge-
ro, 288 goizuetarrek,
beste 292 herritarrei me-
zu garbi bat bidali diete:
Goizuetan, abertzale
izanda ere, lan egiteko
forma ezberdinak ba-
daudela, ingurukoa
errespetatuz, ezin iku-
siak baztertuz, eta beti
ere ezberdin pentsatzen
duena ere goizuetar de-
la onartuz.

Nafarroari begira, Mi-
guel Sanzen agurra
izango delakoan gaude,
eta haize berriek nondik
jotzen duten zain gera-
tzen gara. Goizuetan ez
bezala, beste zenbait
herritan gertatu den de-

mokrazia falta, publiko-
ki salatu nahi dugu eta,
behingoz, guztiok desio
dugun bake prozesua
lortzeko bidea, martxan
jartzeko eskatu goi kar-
guetan dauden alderdi
politiko, instituzio eta era-
kunde guztiei. 

Miel Joxe Lekuonak
zuzentzen duen EAE-
ANVri zorionak emate-
az ez gara ahaztu, bai-
na, baita mezu garbi bat
ere bidali nahi diogu: he-
rritarren alde lan egiten
baduzue, zuen ondoan
izango gaituzuela, ilu-
sioz eta gogotsu, hu-
rrengo lau urteetako la-
nari ekiteko prest. Aldiz,
lo kuluxkan jartzen ba-
zarete, edo eta herritar
guztiak berdin ez badi-
tuzue onartzen, akuilu
lana ere eginen dugula
ziurtatzen dizuegu.

Azkenik, Goizuetako
seme-alaba, gazte, gu-
raso eta aiton-amon guz-
tiei mezu bat: herrian ilu-
sioa eta bizi poza sortu
dugula, Goizueta Bizirik
dagoela demostratu du-
gula, eta Udalaren es-
kuetan bakarrik ezin de-
la utzi herriaren geroa.
Lau urte gogorrak, bai-
na oparoak izango diren
esperantza eta desioa
luzatzen dugu Elkarta-
suna taldetik. 

Agur bero bat guz-
tiei. Gora Goizueta! eta
gora Euskal Herria!

Elkartasuna taldea

Berako herriari

1- ESKERTZA
Berako Eusko Aber-

tzale Ekintzak Udal Hau-
teskundeetan emaitza
hagitz ona lortu dugu.
Botoa emateko mahai
guztietan nagusitu gara
eta denetara 596 herri-
tarren botoak eskuratu
ditugu.

Halaber, ezin dugu
aipatu gabe utzi Eusko
Abertzale Ekintzak Na-
farroako Parlamentura-
ko aurkeztutako zerren-
dak, baldintzarik kaska-
rrenean, bildutako herri
babesa. Hori dela eta
sostengua adierazi di-
guzuen guztioi eskerrik
beroena ematen dizue-
gu. Horrekin batera Be-
rako herriaren alde eta
Euskal Herriaren alde
gure konpromiso mili-
tantea berretsi nahi du-
gu, jakin baitakigu, lau
urtean behin baldintza-
pean gauzatutako boto
bilketak ez duela gure
demokrazia gosea ase-
tzen. Eguneroko herri-
gintza, parte-hartze, eta
auzolanean sinisten du-
gu eta laster Herriko
Etxeko batzordeetan,
lantegian edo karrikan
elkar ikusiko dugulako-
an, agur eta mila esker.

2- GURE ASMOAK
Beran maiatzaren

27ko hauteskundeeta-
ko emaitzek erakutsi du-
ten egoera dela-eta, gu-

ttipi-ttapa
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re jarrera argia plazaratu
nahi dugu. 

Beratarrak aldaketa-
ren alde bozkatu duzue,
eta aurkeztutako lau ze-
rrendetatik, gurea izan da
aise bozkatuena eta kar-
gu gehien lortu dituena.
Herri Etxean aldaketa ho-
ri gauzatzeko gure jen-
dearengan jarri du konfi-
dantza herriak, eta ondo-
rioz, alkatetza guretzat
izan beharko litzateke. Ho-
rren aurka egiten diren ko-
alizio edo elkartzeek he-
rritarren erabakia desi-
txuratzen dute eta lege-
aldi honetako lehenbizi-
ko erabakia herritarren
nahiaren aurkakoa baldin
bada, gaizki hasi behar
dugu. Gainera, koalizio
hauek maiz beren irizpi-
dearen aurkako erabakiak
hartzera bultzatzen dituzte
taldeak, eta hori denen
kalterako izaten da. 

Gure ustez, zerrendan
nahiz zerrendatik kanpo,
jende talde polita bildu ga-
ra udalgintzan aritzeko,
eta agertu diguzuen kon-

fidantza eskertzeko, la-
nean partaidetza irekia
eskaintzen dizuegu.

Berako EAE-ANV

Eskerrak

aranztarrei

Epa herritarrak! Idaz-
ki honen bidez eskerrak
eman nahi dizkizuegu
Arantza Aitzinera taldea-
ren izenean udal hautes-
kunde hauetan eman di-
guzuen babesarengatik.

Aldi berean, eskertze-
koa eta goraipatzekoa
izan da hauteskunde
hauetan izan den parte-
hartzea, jende aunitz jo-
an da botoa ematera, zen-
tsoaren %84 inguru. Da-
tu horrek herritarren in-
plikazioa eta parte-har-
tzea haundia izan dela
adierazten digu, eta ho-
rregatik hagitz kontent
gaude.

Guregan konfidantza
jarri duzuenei eskerrak
aunitz. Lan egiteko gogoa

eta ilusioa indartu zaizki-
gu emaitzak ikusirik, eta
hurrengo lau urte haue-
tan herriaren eta herrita-
rren alde gogor lan egi-
nen dugula agintzen di-
zuegu denei, bai guregan
konfiatu duzuenen alde,
bai eta konfiatu ez du-
zuenen alde ere. Ez du-
gu inor baztertuko.

Agudo martxan jarriko
da udal talde berria, eta
bertan herritarren ordez-
kariak egonen gara el-
karlanean. Ez dugu nahi
inor ordezkaririk gabe gel-
ditzea.

Zuen iritzi eta propo-
samenak kontuan hartu-
ko ditugu, eta aunitz es-
kertu ere bai. Horretara-
ko herriko hainbat tokitan
jarrita dauden kutxak era-
bil daitezke, edo zuzene-
an Herri Etxean adierazi.

Arantzaren alde eta
aranztarren alde Arantza
aitzinera joan dadin!

Eskerrak aunitz!!!

Arantza 
Aitzinera

Goizuetako Segiri

Gure herrian, euskera
izan da gure hizkuntza eta
ongi iduritzen zait bere al-
de egiten ari zareten bo-
rrokagatik. Ez nago ados
ordea, Goizutako udala-
ra aurkezten den elkarta-
suna taldearen aurka
egindako propagandaga-
tik euskarari buruz (maia-
tzaren 26an herrian ager-
tu diren papertxo horie-
taz ari naiz). Non lana egi-
ña badago, zuen inguru-
koetatik hasita. Adibidez
Correos y telégrafos edo
txino auzon tabernako ate
aurrean cerveza jartzen
duen kartel horretan... eta
abar. Beste baterako gau-
zak kontutan eduki. Es-
kerrik asko.

Goizuetar bat

Urtxume taldearen

eskertza

Honen bidez, bihotzez
eskertu nahi dizuegu UR-
TXUME taldeari hautes-
kunde hauetan konfidan-
tza eman diozuen urda-
zubiar guztiei, nahiz eta
giro nahasia sortu nahi
izan duten batzuk, eraso
pertsonaletan oinarritua.

Urdazubiar aunitzen
zintzotasun honek inda-
rra ematen digu eta la-
nean segituko dugu, egi-
nahalak eginez, heldu den
hauteskundeetan aber-
tzale euskaldun bat izan
dezan herriak berriro al-
kate.

Andres Diharassarry
Urtxume taldearen

izenean
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Almandoz eta Belateko tuneletan
mantenimendu lanetan ari dira
Ondorioz, gauez trafikoa moztu egiten dute aldizka, 22:30etik 06:30era

ttipi-ttapa
Belate eta Alman-

dozko tuneletan berri-
kuste eta mantenimen-
du lanak egiten ari dira.
Joan den ekainaren 3an
abiatu ziren obrak eta
gutti goitibeheiti hilabe-
te bat iraunen dute. La-
nak egiteko erreil bat
erabiltzen ari dira, eta
horregatik, aldizka tra-
fikoa mozten dute Be-
late eta Almandozko tu-
neletan, semaforo zein
seinalagileen bitartez.
Halere, trafiko arazoak
ahalik eta gehien saihes-
te aldera, gauez egiten
ari dira  lanak, 22:30etik
06:30ak arte. 

Berrikuste eta man-
tenimendu lan horien ar-
tean,argiztapen sistema
ikuskatzen ari dira, bai-
ta suteen aurkako sis-
tema, aireztapena eta
iragazgaizpena eta tu-

nelen estaldurak ere.

Iaz baino 7
hildako guttiago
Nafarroako trafi-
ko-istripuetan
Urte hasieratik maiatza

arteko aurtengo datuak
joan den urtekoak bai-
no hobeak dira Nafa-
rroako errepide sarean.
Izan ere, orain arte, iaz
baino %26,9 hildako gu-
ttiago izan dira trafiko-

istripuetan. Guztira 19
lagun hil dira aurten Na-
farroan; 2006an, 26 la-
gun hil ziren. Aurtengo
datuei begira, apirila izan
da hilabeterik okerrena,
8hildako utzi baitzituen.

ERREPIDEA FLASH
UGT: «Zalaingo
lan hitzarmena
blokeatuta
egoteak
lanpostuak
arriskuan
jartzen ditu»
Zalaingo tubo lantegia-
ren eta langileen etor-
kizuna kolokan daude-
la iritzi dio UGTk. Ho-
rrela jakinarazi zuen sin-
dikatuak maiatzaren 31n
kaleratutako prentsa
ohar batean. Sindika-
tuaren hitzetan, lan hi-
tzarmena blokeatuta da-
go, eta hori «Zalainen
gehiengoa duten sindi-
katuek zuzendaritzak
gehitu nahi dituen lan
egunak onartzen ez di-
tuztelako gertatzen da».
Zuzendaritzak zortzi lan
egun gehiago ezarri nahi
ditu, eta UGT proposa-
men hori onartzearen
aldekoa da, horrek ego-
era hobetuko lukeela us-
te baitu. Gisa berean,
Condesak erosi dituen
Aceraliako bertze bi en-
presetan (Berrioplano
eta Mieres) dagoeneko
lan hitzarmenak sinatu
dituztela ere gaineratu
zuen oharrean, «Be-
rrioplanoren kasuan
ELAren babesarekin».

ARTXIBOA

Obrek gutti goitibeheiti hilabete bat iraunen dute.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Altzateko bestak
ekainaren 15, 16 eta
17an ospatuko dira
Kirol ekitaldiak, kontzertuak,

dantzak eta abar izanen dira

Amaia eta Ainhoa

Ortziral honetan ha-
siko dira aurtengo Al-
tzateko bestak. Hainbat
ekitaldi prestatu dituzte
horretarako eta horien
berri erdiko gehigarrian
aurkitu ahal izanen du-
zue (19.orrialdea). 

Larunbatean
jakinen da nor
izanen den
alkate berria

Maiatzaren 27an
egin ziren hauteskun-
deetan lau talde bozka-
tzeko aukera izan zen.
594 botorekin ANV izan
zen talderik bozkatue-
na eta lau hautetsi lor-
tu zituen, EAk hiru hau-
tetsi (483 boto) eta EAJ
eta Aralarrek bina (366
eta 314 boturekin, hu-
rrenez hurren). Boto ko-
puruen arabera, Josu
Iratzoki izanen litzateke
alkate berria, baina da-
kigunez gainerako tal-
deak bilerak egiten ari
dira udal taldea osatze-
ko. Aukeretako bat EA
eta EAJ elkartzea izan
zitekeen, eta kasu ho-
rretan Helena Santes-
tebanek segituko luke
alkate izaten. Aipatu di-
gutenez, hauteskunde-

en aurretik NaBai taldea
osatzeko aukera ere az-
tertu zen eta orain ere
hori izan zitekeen au-
keretako bat. Halere,
EAJk bere buruari bo-
toa ematea ere ez du
baztertzen. Aralarri da-
gokionez, litekeena da
bere botoak beretzat
gordetzea. Momentuz,
kronika hau idatzi den
momentuan (pasa den
ortzegunean), talde ez-
berdinen arteko bilera-
prozesua zabalik segi-
tzen zuen, eta oraindik
deus erabakirik ez ze-
goenez, aste hondar ho-
netara esperatu behar-
ko da alkatetza argitze-
ko. 

Berako Oihua
aldizkarirako
lanak biltzeko
epea zabalik

Urtero bezala, bes-
tetako programarekin
batera banatuko da Be-
rako Oihua aldizkaria,
eta Udalak beratar guz-
tiak animatu nahi ditu
beraien idatziak bidal-
tzera. Lanak nahi den
gai eta luzerakoak izan
daitezke eta irudi nahiz
argazkiekin batera aur-
kez daitezke. Entrega-

tzeko epea ekainaren
22a bitarte luzatuko da
eta posta elektroniko-
noz —kultura@bera-
koudala.net —edo zu-
zenean Berako Kultur
Etxera eramanez. Ida-
tziak formatu digitalean
eramatea eskertuko da.
Bertzalde, herriko edo-
zein enpresak Berako
Oihua aldizkarian bere
publizitatea argitaratzea
nahi balu, 948 635458
zenbakira deitu edo pu-
bli@ttipi.net helbidera
idatzi beharko luke, eta
KULTURKARIrekin ha-
rremanetan jarri ekai-
naren 25a baino lehen. 

Kontzertua
Datorren igandean,

ekainaren 17an, Ertz Ar-
te Guneak antolatuta
Dean Robertsen kon-

tzer tua  i zanen da .
17:30etik aitzinera Ze-
landa Berrikoaren mu-
sikaz gozatzeko auke-
ra izanen da Kultur Etxe-
an. 

Saihesbideko
bidegurutzea
hobetzea
aurreikusten du
Gobernuaren
Ekintza Planak 

Alvaro Mirandak, Na-
farroako Gobernuko Ga-
rraio eta Herri Lan kon-
tseilariak, Nafarroako
errepide sareko Puntu
Arriskutsuetarako VIII.
Ekintza Plana aurkeztu
du. Plan honekin hiru
puntu beltz eta arrisku-
tsuak izan daitezkeen
beste lau ezabatu edo
hobetu nahi dira, eta ho-
rretarako,  4.901.432 eu-

roko inbertsioa aurriku-
sita dago. 2007 eta 2009
bitartean Nafarroa oso-
ko bortz zatitan hobe-
kuntzak eginen dira, is-
tripu aunitz gertatzen di-
ren zati batean eta arris-
kutsuak izan daitezke-
en bertze lau zatitan.
Hain zuzen, Bortzirie-
tan, Berako saihesbidea
da puntu arriskutsueta-
ko bat, eta bertan, le-
hentasuna ez errespe-
tatzeagatik, toki ezber-
dinetara iristeko sarre-
ra-adarretan istripuak
izaten dira. Seinaliza-
zioa eta balizak hobe-
tuko dira, soinu-bandak
jarriko dira eta abiadu-
ra-mugak aldatu. Bide-
gurutzea maila ezber-
dineko lotura bihurtze-
ko aukera ere aztertu-
ko da. 

ARTXIBOA

Berako III. Kirol Eguna
Larunbatean, ekainaren 16ean, eginen da Berako III. Kirol Eguna, eta egun
guztian kirola egiteko aukera izanen dugu. Goizean, 10:00etatik aitzine-
ra, aerobic eta ciclo indoor klaseak emanen dira eta haur, gazte eta hel-
duentzako Berako Herri Krosa ere antolatu da. Bazkari ederra egin on-
dotik, arratsaldean Ibardinen trial probaz gain, kiroldegi aurrean saski-
baloia eta kenpo-kai erakustaldiaz gozatzeko aukera izanen da. Pilotale-
kuan haurrentzako zesta puntako tailerra eta profesionalen partida ere
izanen dira. Ekitaldietan parte hartzea doan da. 

BERA
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Aitor AROTZENA
Udal Musika Esko-

lan 2007-08 ikasturtean
matrikulatzeko eta baja
emateko epea zabalik
dago. 2006-07 ikastur-
tean matrikulatuak zeu-
den ikasleek bajak eta
moldaketak egiteko au-
kera izanen dute ekai-
naren 18ra arte, 618
264659 telefonora dei-
tuz 9:00etatik 13:00eta-
ra. Epe horretan alda-
ketarik ez balego, dato-
rren ikasturterako ma-
trikula berria eginen zaio
ikasleari, dagokion ikas-
gaiekin.

5 urte eta gehiagoko
Ikasle berriak eta musi-
ka eta mugimendua
II.eko ikasleen instru-
mentu aukeraketarako
lehen matrikulazio epea,
berriz, ekainaren 25etik
uztailaren 2ra izanen da.
Musika eskolatik jaki-
narazi dutenez, aurten
instrumentu bakoitza-
ren eskaintza mugatu-
ko da eta honengatik
matrikula ekaineko epe
honetan egiteko ahol-
katu dute, aukera gehia-
go izateko. Epe hone-

tan, helduen tailerra edo
bertze ikasgaiak (infor-
matika musikala, armo-
nia...) egin nahi duten
13 urtez goitiko ikasle-
ek ere izanen dute izen
emateko aukera. Biga-
rren matrikulazio epea
irailaren 10etik 14ra iza-
nen da.

Josu Sanjurjo
Nafarroako 
txapeldun

Josu Sanjurjok ira-
bazi du Nafarroako 14
urte arteko Eskolarteko
Bertsolari Txapelketa.
Iaz bigarren gelditu zen
baina Larraintzarren
ekainaren 2an jokatu
zen finalean txapela
janztea lortu zuen. 

Finalerako, 14 urte
baino guttiagoko 21 gaz-
te sailkatu ziren. Lehen
fasearen ondotik, epai-
mahaiak sei hoberenak
aukeratu zituen haien
artean txapela jokatze-
ko. Ofizioka bertze ber-
tso batzuk kantatu on-
dotik, Josu Sanjurjo
izendatu zuten irabazle
eta azpitxapeldun Irati
Majuelo. Ekainaren

23an Altsasun jokatuko
den Euskal Herriko fi-

nalean Nafarroa ordez-
katu dute biek.

Musika eskolan
izen emateko
epea zabalik
Ikasle berriek eta instrumentua
aukeratu behar dutenek
ekainaren 25etik uztailaren 2ra

Irantzu Pastorren kartelak 
iragarriko ditu Sanferminak
Aurten ere, Irantzu Pastorrek egindako karte-
lak iragarriko ditu Sanferminak. Besten egita-
rauaren azalean agertuko den obra ere berea
izanen da, eta kontrazalekoa Paola Oskozena.
Kartel lehiaketan 3 lan aurkeztu ziren, eta hauen
artean Irantzuren “Gorria” aukeratu zuen epai-
mahaiak. Egitarauaren azalerako lehiaketan aur-
keztu ziren 10 obren artean ere Irantzuren lan
bat aukeratu zuten, “Jota Dantza” izenekoa. Bi
lan hauei esker 1.000 euroko saria eskuratuko
du 500 kartelarengatik eta bertze 500 azala-
rengatik. 
Aurreikusia ez bazen ere, egitarauaren azale-
rako lehiaketan aipamen berezi bat ematea era-
baki zuen epaimahaiak. Hau Izaskun Obeso-
rentzat izan zen Txistulariak izeneko lanaren-
gatik, eta horri esker, 250 euro eskuratuko di-
tu. Aurten, haurrei zuzendutako lehiaketa ere
antolatu zuten irabazlearen lana egitarauaren
kontra azalean agertuko delarik. Aurkeztu zi-
ren 95 lanen artean, Paola Oskozen marrazkia
hautatu zuen epaimahaiak, eta bi aipamen be-
rezi ere eman zituen, lehena Maite Odriozolari,
eta bigarrena Mikel Leizari. Sariei dagokionez
Paolak 300 euroko balea irabazi du Lesakako
dendetan eskolako materiala erosteko, eta ber-
tze biek 100na euroko balea.

FLASH
Ikastolaren 
ikasturte 
akabailako
besta
Ekainaren 23an, larun-
batarekin, ospatuko du
Tantirumairu ikastolak
ikasturte bukaerako
besta eta horretarako
ikasle, ikasle ohi, ira-
kasle, guraso eta ikas-
tolako guraso ohiak gon-
bidatu ditu. 12:00etan
ikasleen jaialdia izanen
da ikusgai. 14:00etan
bazkaria izanen dute
ikastolako patioan eta
16:00etan musika eta
jokuak.

Unai Etxepare
gogoan
Anayetera 
autobusa
Unai Etxepareren lagun
eta senideek oroitarria
ezartzeko asmoa dute
lesakar gaztea hil zen
lekuan, Pirinioetako
Anayet mendian. Hori
dela eta, larunbat ho-
netan, ekainaren 16an,
autobusa aterako da
goizeko 6:00etan Arru-
peko pisuetatik. Izena
emateko Arrano osta-
tura jo behar da (948
627597 telefonoa). Itzu-
lian, afaria eginen da
Arranon bertan.

Urdi enpresak
kudeatuko ditu
udal igerilekuak
Urdi S.L. enpresak ku-
deatuko ditu udal igeri-
leku estaliaren instala-
zioak. Maiatzaren 22an
hartu zuen Udalak era-
bakia aho batez. Esta-
liaren lanak aitzintzen
diren bitartean, udako
igerilekuaren denboral-
dia ekainaren 28an ire-
kiko da.

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Maiatz hondarrean

akabatu zituzten 2006ko
abenduan hasitako He-
rriko Etxeko obrak. Or-
dura arte lehenbiziko so-
lairuan zeuden Hiri Hon-
dakinen Mankomunita-
tea eta Gizarte Zerbi-
tzuko bulegoak, baina
hirugarren solairua be-
rrituz, aunitzez leku ho-
bean paratu dituzte. Pa-
txiku Irisarri alkateak
erran digunez, «modu
honetan jendeari auni-
tzez zerbitzu hobea es-
kaini ahal izanen diote
langileek, lehen ez bai-
tzeuden beharrezko
kondiziotan». Igogailu-
ko obrak ere bukatu di-
ra baina baimenaren
zain daude martxan jar-
tzeko.

Gasna Feria
arrakastatsua

Eguraldi ederraren
laguntzaz, giro onean
joan zen aurtengo Gas-
na eta Artisau Feria Egu-

na. Goizean goizetik jen-
de parrasta hurbildu zen
plaza bazterrera. Esku-
langileen lana ezagutu
eta Altxatak paratutako
postuan talo goxoa ja-
teko aukera izan zen.
Oroigarriak erosten ere
ikusi genuen bat baino
gehiago. 

BERRIKUNTZA:
ARDI-MOZTEA

Karteletan iragarrita
ez bazegoen ere, herri-
ko bi gazte ardi mozten
aritu ziren plazan; Jo-
seba Danboriena eta Ja-
bier Galarregi. Gauza
berria izaki, ikusmin han-
dia sortu zuten. Jende
aunitz egondu zen, he-
si bazterretik, euren la-
nari begira.

HERRIKO TRIKITILARIEK

SAIO POLITA

Herriko trikitilari gaz-
teek emanaldi berezia
eskaini zuten eguerdi al-
dean. Feria Egunerako
propio prestatutako

saioan, perkusio-errit-
moak, betiko doinuak,
eta gaur-gaurko abesti
ezagunak aditu ahal
izan ziren. 

ISIDRO ARIZTEGI,
BI ALDIZ TXAPELDUN

Basateko Bordako
Isidro Ariztegi bi aldiz
izan zen irabazle. Gas-
na Lehiaketako hiruga-
rren postua berak ira-
bazi zuen eta Etxalarko
gasna hoberena ere be-
rea izan zen. Normale-
an, klasifikazio oroko-
rrean saria irabazten
duenak ezin du Etxa-
larko klasifikazioan ere
saria irabazi. Baina epai-
mahaiak erabaki zuen
Etxalarkoen artean ez
zegoela saria emateko
moduko mailarik, eta Isi-
dro Ariztegiri eman zio-
ten lehen saria ere. 

120 LAGUN

HERRI-BAZKARIAN

Inoiz baino jende
gehiago bildu zen fron-

toian bazkaltzera. Arti-
sau eta herritarren ar-
tean, 120 lagunek das-
tatu zituzten Herriko Os-
tatuko menestra eta pa-
naderian erretako bil-

dotsa. Giro onak eta
bazkalondo luzeak ez
zuten  hutsik egin. Arra-
tsaldean, herriko dan-
tzari ttikiek saioa eskai-
ni zuten.

Akabatu dituzte
Herriko Etxeko 
obra-lanak
Hiri-Hondakinen Mankomunitatea

eta Gizarte Zerbitzuko bulegoak

hirugarren solairuan daude orain

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Gaineko argazkian Joseba Danboriena eta Jabier
Galarregi ardi-mozten. Behean, aurtengo gasna
lehiaketako irabazleak. Lehenbiziko saria Urda-
zubiko Etxalekukoentzat izan zen. Bigarrena Urroz-
ko Kontxi Juanenarentzat, eta hirugarrena Isidro
Ariztegirentzat (argazkian Patxi Elizalde). Etxa-
larkoen artean, Isidro Ariztegik (berriz ere) eta In-
tzeko Bordako  Josetxo Ariztegik irabazi zuten (az-
ken honek bigarren saria).

ETXALAR
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Nerea ALTZURI

Maiatzaren 27ko
emaitzen berri azken
alean jaso zen xeheta-
sun osoz. Halere, tarte
honetan bertze zenbait
xehetasun ere emate-
ko lerro batzuk baliatu-
ko ditugu. Egun horre-
tako udal eta foru hau-
teskundeetarako herri-
ko zentsoan 595 herri-
tar boto emateko auke-
rarekin izanik, %84 in-
guruko parte-hartzea
izan zen. Beraz, herri-
tar aunitzek botoa eman
zuela ondorioztatu de-
zakegu. Herriko Esko-
lako gimnasioan koka-
tu zen ohi bezala boze-
tarako aretoa, eta Ja-
biertxo Iparragirre, Ines
Gonzalez eta Mª Isabel
Tarazonak osatu zuten
hauteskunde-mahaia.
Goizeko 9etan ireki, eta
ilunabarreko 8etan itxi
zen hauteskunde-on-
tzia. Tenore horretan,
herritarrez topera bete-

ta zegoen aretoan zen-
baketa lana hasi zen.
Arratseko 10ak baziren,
herriko bozkak kontatu
orduko, eta emaitzak
hauek: talderik bozka-
tuena Arantza Aitzine-
ra izan zen 276 botore-
kin, eta EAJ-PNVk 204
jaso zituen. Boto balio-
gabeak 12 izan ziren,
eta xuriak, aldiz, 9. 

Ondotik, Nafarroako
Legebiltzarrerako boz-
kak zenbatu zituzten.
Gogoratuko duzuenez
Estatuko Fiskaltzak
EAE-ANV baliogabetu
zuen parlamentuan, eta
emaitzak hurrengoak
izan ziren: NaBaik 239,
UPNk 63, PSNk 21,
NEBk 0, CDNk 15, EKAk
bat ere ez, RCN-NOKek
2, baliogabeak 143 eta
zuriak 10. 

Larunbat goizean, hi-
lak 16k, Herriko Etxeko
Pleno Aretoan, kargu
hartze ekitaldia eginen
da. Bertze aldaketik ez

bada, honela osatuko
da Udala: Arantza Ai-
tzineratik 4 hautetsire-
kin, Ainara Maia alkate,
Jaime Iturria, Aitor Te-
lletxea eta Ainara Amo-
ros. Eta EAJ-PNVtik, 3
zinegotzi: Vicente Aro-
zena (orain arteko al-
katea), Fco. Javier Ta-
berna eta Julio Lukan-
bio. 

Ikasbidaian
Bartzelonan

Herriko eskolan ikas-
ketak amaitu eta ikas-
bidaian honezkero ez
badira, laster izanen di-
ra. Izan ere, ortzegun
honetan eskolako za-
harrenak ikasketa bi-
daian abiatzekoak dira
Bartzelonara. Gogoan
dugu guk ere Bartzelo-
na geure egin genue-

nean, baina orduz ge-
roztik, han ere, eraikin,
zerbitzu eta abar berri
aunitz egin dira. Ekai-
naren 20an 6 ikasleak
eta Joxe Ramon Amo-
ros eta Patxi Leon ira-
kasleak etxera itzuliko
dira, baina bitartean,
egunez egun prestatu-
tako egitaraua inbidia-
garria da. Ortzegun goi-
zean, 10:45ean Noai-
nen hegazkina hartuko
dute, arratsalderako
aterpetxean izanen di-
ra eta ingurua bisitatuz,
afariko tenorea ailega-
tuko zaie. Ondotik, jo-
koak izanen dituzte. 

Biharamunean, or-
tziralean, Plaza Cata-
lunya bisitatuko dute,
eta autobus turistikoan
hiria ezagutuko, tartean
Sagrada Familia ere.

Bazkalondoan, Pueblo
Espaynol ikusiko dute.
Larunbatean, egun gu-
ziz Isla Fantasia Akua-
parken gozatuko dute.
Igandean, hilaren 17an,
Zooa eta Ciutadellako
parkea ikusiko dituzte
goizean, eta bazkalon-
doren, Ranblak eta Ka-
tedrala. Ekainaren 18an,
asteari hasiera emate-
ko, trenez Port Aventu-
rara joanen dira, eta han
egun osoan egonen di-
ra. Azken aurreko egu-
nean, ekainaren 19an,
goizean Zientzia Muse-
oa ikusiko dute, eta
atsaldean, portua. Eta
horrela, itzulera egune-
ra ailegatuko dira, ekai-
naren 20an, 13:00etan
hegazkinez  etxerako bi-
dea hartuko dute. Ongi
pasa dezatela!!

Ainara Maia alkate
berria izanen da
heldu den 4 urteetan
Ortzegunetik hilaren 20a bitarte

ikasketa bidaian izanen dira

eskolakoak Bartzelonan

ARGAZKIA: WWW.ARANTZA.NET

Maiatza nahasia joan bazaigu ere, azkenean ekainarekin batera
eguraldiak ere hobera egin du. Garaian gaudenez, ea argazki honetan
bezala gereziondoak beuren fruitua ematen duten.

ARANTZA
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Jaione OTXANDORENA

Urtero bezela, bada-
tor igerilekuko denbo-
raldia, eta bertze he-
rrietan bezala, gurean
ere udal igerilekuak las-
ter zabalduko ditu ate-
ak. Aurtengo denboral-
dia ortziral honetan,
ekainaren 15ean, hasi-
ko da eta irailaren 15a
bitarte luzatuko.  Herri-
ko bi neska gaztek har-
tu dute igerilekuko ar-
dura: Naiara Arretxea

eta Izaro Altzurik. Au-
rreko urteetan bezala,
bonoak Rural Kutxan,
Nafarroako Kutxan edo
igerilekuan bertan har-
tzen ahal izanen dira.
Igeriketako ikastaroak,
berriz, Aritz Arriolak
emanen ditu eta intere-
satuek beregana jo be-
harko dute. 

Eskolakoen
txangoa
Ikasturte bukaera hur-

biltzearekin batera, hel-
du den asteartean, hi-
lak 19, eskolako hau-
rrek txangoa eginen du-

te. Goizean Donostiara
joanen dira, eta Tren Txi-
kian eta txalupan ibiliko
dira. Eguerdian Guada-

lupen bazkalduko dute
eta arratsaldea Honda-
rribiko hondartzan pa-
satuko dute.

Ortziral honetan
irekiko ditu ateak
udal igerilekuak
Igeriketa ikastaroak Aritz Arriolak

emanen ditu

2007KO UDAKO DENBORALDIKO PREZIOAK UDAL IGERILEKUAN
HIRUHILABETEKOA HILABETEKOA EGUNEKOA

0-6 urteak Doan Doan Doan
6-12 urteak 16,5 euro 12 euro 2 euro
12-18 urteak 23 euro 19 euro 2,5 euro
18 urtetik goiti 35,5 euro 24,5 euro 3,8 euro

SUNBILLA
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ttipi-ttapa

Ortziral eta larunbat
honetan eginen da Do-
namariako asteburu kul-
turala. Ortziral arratse-
an, mus txapelketarekin
emanen diote hasiera
asteburu kulturalari. La-
runba tean ,  be r r i z ,
eguerdian goitibeherak
izanen dira, eta ondotik
bazkaria herriko osta-
tuan. Haur zein gazte-
entzako jokoak ere pres-
tatu dituzte arratsalde-
rako. Eta gauean, ber-
tso afaria eginen da he-
rriko ostatuan Julen Ze-
laieta eta JonElizetxe
bertsolariekin. Egunari
behar bezalako segida
emateko, dantzaldia iza-

nen da Agerralde akor-
deoilariarekin.

Amaia Iraola
Finlandian

Maiatza hilabete ona
izan zen Amaia Iraola
Doneztebeko akordeoi-
lariarentzat. Sari aunitz
lortu ditu, eta horien ar-
tean berriki A Coruña
eta Santanderren izan-
dako bi nazioarteko
lehiaketetan. Orain, or-
dea, Finlandiara begira
dago. Hain zuzen, Ikaa-
lingo Jaialdi ospetsuari.
Guztira mundu osoko
zortzi akordeoilarik par-
te hartuko dute ekaina-
ren 29an eginen den
Ikaalingo lehiaketan, eta

horien artean izanen da
Amaia ere. Finlandiako
telebista publikoak zu-
zenean emitituko du
lehiaketa, ospe haundi-
ko saio batean.

Ortziral hau
musika eskolan
izena emateko
azken eguna 

Ikasle berrientzat or-
tziral hau izanen da Ago-

rreta Musika Eskolan
matrikulatzeko azken
eguna. Halere, beran-
du dabiltzanentzat epe
berezi bat zabalduko da
irailean, 17tik 21era.

600 euroko 
diru txartelaren
zozketa

Doneztebarrak Mer-
katari Elkarteak 600 eu-
roko diru txartel bat zoz-

ketatuko du larunbat ho-
netan, ekainak 16. Eros-
leen fidelitatea saritze-
ko asmoz, maiatzaren
28tik ortziral hau bitar-
te bezeroen artean ba-
natu diren txartelen ar-
tean zozketa eginen da,
eta saridunak sei egu-
neko epea (ekainak 21
arte) izanen du herriko
komertzioetan 600 eu-
roko saria gastatzeko.

Asteburu kulturala
eginen da ortziral eta
larunbatean
Donamarian
Mus txapelketa, jokoak eta bertso

afaria izanen dira, bertzeak bertze
UTZITAKO ARGAZKIA

Agenda 21 Malerrekan
2005ean Baztanen eta Bortzirietan abiatu bezala, Malerrekako Agenda 21
ere martxan da dagoeneko. Eskualdeko 13 udalerriak bat eginik, helbu-
rua etorkizuneko garapena nondik nora joan behar duen zehaztea izanen
da. Prozesuari hasiera emateko, Terra-Prometeako lantalde irekiak anto-
latu dituzte, Malerrekako eguneroko gaiak aztertzeko. Horrez gain, 20 ur-
tetik goitiko 350 lagun elkarrizketatzeko asmoa ere badago. Inkestaren
emaitzak uda bukaeran jakinaraziko dituzte.

MALERREKA





Arkaitz MINDEGIA

Eguraldiak ez zuen
aunitzik lagundu, baina
halere, jende aunitz hur-
bildu zen Mendaurko er-
mitara. Eskualdeko he-
rrietatik bildu zen jen-
dea, eta urtero bezala,
solasaldi ederrak egite-
ko aukera izan zen Men-
daurren. Goizeko ibilal-
dia egin ondotik, enbal-
tsean bazkaria izan zu-
ten iturendarrek, eta aur-
tiztarrek, berriz, elkar-
tean. Bazkalondoa gi-
rotzeko Kristian akor-
deolariak jo zuen, eta
20:30ak aldera denak
herrira jautsi ziren. Ohi-
tura den bezala, Aurtiz-
ko ostatuetan tragoxka
bat hartu eta 21:30ak al-
dera Iturenera abiatu zi-
ren denak musikariekin
batera. Gaueko 11ak ar-
te giro polita jarri zuen
Gaubela taldeak plazan.
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Eguraldiak lagundu ez bazuen ere,
jende aunitz Trinitate Egunean
Ilunabarretik aitzinera, Gaubela taldeak plaza bazterrak alaitu zituen

ARGAZKIA: ARANTXA
ARIZTEGI

Besta giroaren era-
kusgarri, Trinitate
Eguneko irudiak.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIA: A. MINDEGIA

Omenduak
Manuel Mindegia
eta Rosalina Eli-
zalde aurtiztarrek
otsailaren 27an
50 urte egin zi-
tuzten ezkondu-
rik. Arkupeak El-
karteak ekaina-
ren 5ean Gorrai-
zen  eg indako
bazkarian omen-
duak izan ziren.

ITUREN DONEZTEBE

Javier Mariezku-
rrena doneztebarrak
lan bikaina egin zuen
orain bizpahiru aste Al-
baceten (Espainia) jo-
katutako kamioi las-
terketa batean. Alba-
ceteko saio txukuna-
ren ondorioz, Espai-
niako Txapelketan hi-
rugarren sailkatu zen
Europako 28 piloturen
artean. Lehen saioan
zazpigarren helmuga-
ratu zen, eta bigarre-
nean, hamargarren.

Hirugarren
Espainiako
Kamioi
Lasterketan

Javier MARIEZKURRENA
PERTSONAIA
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Juana Mari SAIZAR

Unai Onsalo pelota-
ri gazteak oso emaitza
onak eskuratzen segi-
tzen du. Tolosako Beo-
tibar pilotalekuan en-
trenatzen du Onsalok,
Aurrera Saiaz kluban.
Afizionatu mailan joka-
tzen du, eta Bizkaia al-
dean torneo askotan

parte hartzen du. Hain
zuzen, Sopelako (Biz-
kaia) Lau t’erdiko Txa-
pelketan, telebistaz iku-
si ahal izan genuen
Eguskizaren kontra. Adi-
tuek esaten dutenez, be-
re armarik onena kol-
pea da, eta gainera au-
sarta da, eta hori bere
jokoan nabarmentzen

zaio. 22-19ko emaitza-
rekin txapeldun suerta-
tu zen. 

Ondotik beste bi tor-
neotan parte hartu du,
binakako txapelketetan,
eta azpitxapeldun suer-

tatu da, 22 eta 20 bate-
an, eta bestean 22 eta
17. Orain, berriz, Elge-
ta txapelketan zortzi

onenen artean ari da eta
zerbait polita egingo
duenaren itxaropena
badugu.

Unai Onsalo Elgetako
txapelketan ari da
Sopelako Lau t’erdiko

Txapelketan txapela jantzi zuen

Unai Onsalo txukun ari
da pilotan azkenaldian.

Ostirala 22
20:00etan ohituraz-

ko zopak Herriko Osta-
tuan. Gauez dantzaldia
TRAKETS taldearekin.

Larunbata 23
Bezpera

9:00etan argi soi-
nuak txistular iekin.
12:00etan herriko gaz-
teen arteko herri kiro-
lak. 18:00etan pilota
partidak. Gazteak afi-
zionatuen aurka arituko
dira.22:00etanSanjuan
suak. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia TRA-
KETS taldearekin.

Igandea 24
San Juan 

9:00etatik aurrera
txistulariak herrian bar-

na ibiliko dira. 10:00eta-
tik eguerdi bitarte Be-

ti Alai txarangak alaitu-
ko du herria. 11:30ean

Meza Nagusia San Juan
herriko patroiaren oho-
retan. 13:00etan aizko-
ra apostua: Garikoitz La-
rretxea eta Oihan La-
rretxea lehengusuak,
Ander Erasun eta Jo-
seba Otaegiren aurka.
18:00etangazte eta afi-
zionatuen arteko pilota
partiduak. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
MODESTOrekin.

Astelehena 25
Goiz eta arratsaldez

umeentzako jokoak,
karts eta gaztelu haiza-
tuekin. 11:00etan herri-
ko mus txapelketa.
14:00etan herri bazka-
ria Herriko Ostatuan.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MODESTO-
rekin.

SALDIAS

Sanjuan bestak
ekainaren 22tik 25era
Igandean aizkora apostua  jokatuko da mezondoan

ARGAZKIA: PEDRO URRUTIAK UTZIA

Duela 50 urteko bestetan ere, aizkora saioa
egin zen herrian. Orduan, herritarrak izan
ziren protagonistak. Argazkian aizkoran ari
dena Celestino da, eta erakusten Patxiku.
Atzean dagoena, Pedro Urrutia alkatea da. 

ttipi-ttapa
Joan da Baztan-Bi-

dasoako Bertso Paper
Lehiaketaren 20. edi-
zioa ere, eta sariak ere
banatu dira: 12 urtebi-
tartekoetan Sutil Etxe-
nikek irabazi du, Ber-
tso jaialdia lanarekin.
12-14 urtekoen arte-
an, Itxuraren garran-
tzia lanarekin Amaia
Elizagoien nagusitu
da. 14-18 urtekoetan,
Maialen Belarra Lor-
tuko dugu lanarenga-
tik, eta 18 urtetik goi-
tikoetan, Markel Liza-
soainen Urkia lana izan
da aukeratua.

Markel
Lizasoianek
irabazi du
bertso
paper
lehiaketa

KULTURA

ARGAZKIAK: JUANA MARI

Lehen jaunartzeak
Oier, Maider eta Saioak lehen jaunartzea egin
zuten ekainaren 3an.

ARESO



Esteban AROTZENA
Toki Administrazioko

Departamentuak le-
hengo astean hartuta-
ko akordioan, presaz-
koa deklaratu du Goiko
Itturriko parajean egin
beharreko uraren de-
positu berriaren lurren
okupazioa. Nahitaezko
desjabetzen bidez es-
kuratuko ditu adminis-
trazioak lur hauen gai-
neko eskubideak.

225.000 euroko au-
rrekontua duten depo-
situ eta kondukzioaren
obrak duela lauzpabost
hilabete hasi zituen Za-
bala eta Goikoetxea en-
presak, baina ia-ia ha-
si bezain pronto geldia-

razi egin zituzten lanak
berez komunalak diren
terrenoen «jabeek». Ho-
nen aurrean, Udalak Iru-
ñera jo zuen, eta esan
bezala, orain jaso du
erantzuna. 

Herritarren ur premia
hartu du arrazoitzat Na-
farroako Gobernuak
desjabetzea agintzera-
koan. Bi deposituetatik
bat, 50 m3koa, zeharo
hondatua dago, eta bes-
tea, 120 m3koa, ez omen
da nahikoa herria hor-
nitzeko. 180 m3koa iza-
nen da orain eraikiko de-
na. Bi deposituen arte-
ko lotura hidraulikoak
eta 120 metro luzerako
kondukzioak osatzen

dute azkeneko Hiru Ur-
teko Planean onartu den
obra hau.

Goxaliren
ikasturte
bukaera

Ikasturte honetako
Goxaliri amaiera eman
zitzaion maiatzaren
25ean kantu-merienda
batekin. Ikasturteari
amaiera bikaina eman
zioten bertan bildu ziren
haur, gazte, begirale,
guraso eta antolatzaile-
ek. Aurtengo ikasturte-
aren balorazioa positi-
boa egin da, eta horre-
tan zerikusia izan dute,

besteak beste, pertso-
na bat kontratatu izanak
(Alaitz Eskudero), eta
honen laguntzaile sare
bikainak, herriko gazte-
txoei bilgune eta aisial-
di entretenitua eskaini
baitiete. Amaiera eki-
taldi honek balio izan
zuen Goxaliren bultza-
tzaile nagusi eta Xalto
eskolako zuzendari den
Ana Urdangarini agur
esateko ere, 18 urteko
egonaldi oparo baten
ondotik, beste bide ba-
tzuk hartzea erabaki bai-
tu irakasle hernaniarrak.
Olaia Lekuona herrita-
rrak beteko du hutsu-

nea. 
Eskolaz kanpoko kul-

tur aktibitateetan ume-
en parte-hartzea bul-
tzatu nahi izan du Ana
Urdangarinek, baita
emaitza ederrak lortu
ere. Asko eta asko dira
urte hauetan Iruñetik he-
rrira ekarritako sariak
eta eskolarteko bertso-
lari txapelketetan lortu-
takoak. TTIPI-TTAPAkere
agur esatearekin bate-
ra, eskerrak eman nahi
dizkio Anari eman digun
laguntzarengatik, esko-
lan sortzen den infor-
mazioa zuzen helarazi
baitigu beti.

Depositu berriaren
lurrak desjabetu ditu
Nafarroako
Gobernuak
Eraikiko den ur-depositu berriak

180 metro kubiko izanen ditu

GOIZUETA

herriz herri
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ARGAZKIA: MAITANE APEZETXEA

Goxaliren ikasturte bukaeran parte hartu zuten batzuk.
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Joseba URKIOLA
Aspaldi hitzartutako

proiektuari bidea ema-
nez, herriko zenbait ka-
le eta bideren zoladu-
rak berritu eta egokitu
dira. Konpontze-lanak
Sakuluko bidean, Elba-
rren kalean eta kirolde-
gitik Osasun Etxera bi-
tarteko zatian egin dira.

Elbarren kalean egin-
dakoak bereziki, lan
ugari dira. Aipagarrie-
nen artean, Santander
banketxeko gunea, Ar-
zallus harategiaren pa-
reko gunea, Peritza os-
tatuko plaza eta Peri-
tzatik Astizen etxea bi-
tarteko bidea leudeke.

Aurrerako beste
taldeak ere
oporretan

Aurrera Futbol Tal-
deko lehen taldeak egin
bezalaxe, neskek eta ju-
benilek ere amaitu du-
te aurtengo denboral-
dia. Urte hasieran aipa-
tzen genuen bezala, biz-
pairu urtetako hutsarte-
aren ostean itzuli ziren
neskak, eta helburua,
kirola eginez gozatu eta
futbola oinarri hartuta,

aisialdia ederki igaro-
tzea zen. Nesken ara-
bera, helburu hau eder-
ki bete dute eta sailka-
penean oso ondo gera-
tu ez badira ere, gusto-
ra dira eginiko lanare-
kin. Heldu den denbo-
raldian ere, present iza-
nen direla ziurtatu dute.

Jubenilak ere jada
oporretan dira. Hauek
lehengo ikasturtean
bueltatu ziren futbolera,
eta lehen urteko espe-
rientzia ezaren ostean,
aurtengoan gauzak txu-
kun egiteko gogotsu
zeuden. Denboraldiari
hasiera bikaina eman
zioten, eta udazkene-
nean garaipen mordoa
eskuratu. Dena den, ne-
guaren etorrerarekin eta
bestelako arrazoiak tar-
teko, taldeak ezin izan
zuen hasierako bidea
egiten jarraitu, eta pix-
kanaka-pixkanaka sail-
kapenean atzerantz jo-
an ziren. Azkenean, 10.
postuan geratu dira.

Aurrerako lehen tal-
deari dagokionean,
esan, taldearen igoera
ospatzeko larunbat ho-
netan, hilak 16, afari be-

rezia antolatu dutela he-
rrian.

Aralar Musika
Eskolako
matrikulazio
kanpaina irekia 

Urtero garai honetan
egiten duen moduan,
Aralar Musika Eskolak
2007/2008 ikasturteari
begirako matrikulazio
kanpaina abian jarria du.
Aipatu, aurtengo ikas-
turtean ikasle izan dire-
nei dagoeneko banatu
zaizkiela izena emate-
ko orriak. Beste guz-
tientzat, aldiz, inprima-

kiak udaletxean esku-
ragarri egonen dira. Ize-
na emateko azken egu-
na, ekainaren 30a iza-
nen da.

Odol emaileen
taldea sortu
nahi da

Leitzako Gizarte Zer-
bitzuak odol emaileen
taldea sortu nahi du, ur-
tean bitan odola ema-
teko. Talde hori sortze-
ko bidean, astelehene-
an, bilera informatiboa
egin zuten Goizuetan,
eta asteazkenean Lei-
tzan.

Biribilgunea
egiteko
dirulaguntza

Gobernuak NA-170
(Leitza-Doneztebe) eta
N-1700 (Leitza Lekun-
berri) errepideak elkar-
tzen diren puntuan ro-
tonda edo biribilgunea
egiteko dirulaguntza
onartu du. Leku arazo-
ei aurre egitea da hel-
burua, eta biribilgune
berriko galtzadak 7 me-
tro zabal izanen ditu.
Obraren aurrekontua
262.939,82 eurokoa da,
eta horietatik 123.036
emanen ditu Gobernuak.

Zoladura konpontzeko
lanak egin dituzte
herriko txoko
ugaritan
Obra gehienak Elbarren kalean

egin dira 

ARGAZKIA:JOSEBA URKIOLA

Artisau azoka, Kultur Astean
Aurreko urteekin alderatuz, astebete atzeratua etorri bada ere, Leitzako
Kultur Asteko Artisau Azokan ohiko ikusgarritasuna present izan zen.
Ekainaren 3an artista ugari bildu zen herrian, eta gehienak kanpotik eto-
rriak baziren ere, izan zen herriko talde eta norbanako batzuren lanak
ikuskatzeko aukera ere. Guztiak ahalegindu ziren herriko eta kanpotik
gerturatutako ikuslego andana asetzen. Aurtengo edizio honetan ere, gau-
za asko ikusteko aukera egon zen. Batez ere, egurra eta berarekin egini-
ko objektuak nagusitu ziren. Dena den, papera, haria, beira, buztina, la-
rrua… bezalako materialekin eginiko altxor bitxi orijinalak ere ikusgai
egon ziren.

LEITZA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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INGURUMENA

ttipi-ttapa
Nafarroako Baliabi-

de Naturalen Zentroak
antolatuta, ekaineko as-
teburuetan Nafarroako
hainbat ingurune garbi-
tzen ari dira. Ekainaren
2an abiatu zuten ibilbi-
dea Belaguan; joan den
asteburuan Leurtzan ari-
tu ziren eta heldu den
asteburuan, larunbate-
an, Aritzakunen txanda
izanen da.

Leurtzaren kasuan,
kaltzada eraberritzen
aritu ziren. Sasiak gar-
bitu eta zaborrak bildu
zituzten.Baztanen, be-
rriz, Aritzakungo natur
gunea berreskuratzen
ahaleginduko dira la-
runbat honetan. Sumu-
sukobordako Bentaren
ingurua garbitzea da as-
moa, Urritzateko ubide-
aren inguruan. Lehena-
go benta zenak utzita-
ko hondakinak ere omen
daude inguruan eta ho-
riek erretiratu nahi di-
tuzte. Gaur egun, ehiz-
tari eta mendizaleen to-
pagunea da txoko hori.
Aipatu, Baztanen ka-
suan, Baztan-Bidasoa
aldeko Cederna-Gara-
lur elkarteak eta Baz-
tango Udalak laguntza
eman dutela garbiketa
egiteko. 

Jardunaldi hauek ire-
kiak dira, eta nahi duen
orok parte hartu deza-
ke. Horretarako, Balia-
bide Naturalen Zentro-
arekin jarri behar da ha-
r r emane tan ,  948
140818 telefonoan edo
crana@crana.org-en.
Laugarren eta azken
garbiketa eguna Sala-
zar-Iratin izanen da,
ekainaren 23an.

Leurtza eta Aritzakungo
bazterrak garbitzen ari dira 
Larunbat honetan Aritzakunen arituko dira
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Azpilkuetan harrobia
egiteko baimena
eman du Udalak 
Iruritako Harri Lan enpresak

hareharria aterako du

Maite OTEIZA
Baztango Udalak Az-

pilkuetan harrobi bat ire-
kitzeko baimena eman
du. Iruritako Harri Lan
enpresak izanen da ha-
rrobia irekiko duena, eta
Eskiz inguruan izanen
da hori. Aterako dutena
hareharria da, eta ber-
tzeak bertze, oinezko-
entzako espaloiak eta
etxeak egiteko erabili-
ko da. 

Xareta eta
Baztango
medikuen
azalpenak

Arizkuneneako goiti-
ko sabaia ia-ia bete-
rik,eskualdeko medi-
kuek une honetan zein
egoeratan dauden azal-
du zuten. Aitzineko TTI-
PI-TTAPAn agertzen zi-
ren arrazoiak ; Nafarroa
mailan ematen direne-
taz gain (kontratu txa-
rrak, Osasunbidearen
beharretara egokitu, sol-
data baxuak...) bertze
batzuk ere kontuan har-

tu behar dira, bertako-
ak direlakoz. Erribera al-
dean, duela urte bat
ematen zen arazoa gu-
regana ere ailegatu da
orain. Kontuan hartuz
gero eta maizago gaten
garela medikuarenga-
na, zerbitzuak ez dira
ugaritu, ezta  langilegoa
ere. 

Bertzalde, bertako
orografia ez da erakar-
garria profesionalenda-
ko, 400 kilometro koa-
drotan baserri aunitz da-
goelako, eta arras he-
datuak, gainera.

Istripua
Almandozen

Jostailuak zerama-
tzan kamioi batek istri-
pua izan zuen maiatza-
ren 31n Almandozko tu-
nelean. Istripua Irune-
rako bidean gertatu zen,
eta zauriturik izan ez ba-
zen ere, tunel bazterrak
kalteak jasan zituen.
Hondakinak erretiratzen
zituzten bitartean errail
bat itxita egon zen. 

ARGAZKIA:MIKEL SOBRINO

Behiak Erdizen
Urtero bezala, ekainaren 1ean Erdizen mugimendua somatu zen. Izan ere,
Baztango nekazariek behiak Erdizen sartu zituzten. Baztango Udaleko
guardek behiei VB seinalea markatu zieten, eta zenbatu ondotik, uda gu-
zirako pasoa eman zieten. Aurten inoiz baino jende gehiago bertaratu zen,
EHNE sindikatuak eta Erdiz Bizirik plataformak gosari-hamaiketakoa an-
tolatu baitzuen egin nahi den harrobia kontra.

BAZTAN

ARGAZKIA:DANI ARANAZ

Elkartasun Eguna Elizondon
Joan den maiatzaren 26an presoekiko elkartasun eguna ospatu zen Eli-
zondon. Goiz-goizetik ekitaldiak izan ziren herrian: erakusketa, mus txa-
pelketa, bazkaria, bertsolariak, kalejira... Eta akitzeko kontzertua.
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Maite OTEIZA
Maiatza eta ekaine-

an kontzertuak ikuste-
ko aukera izan dugu,
bertako musikarien es-
kutik. Batetik,maiatze-
an Lekarozko institutu-
ko kiroldegian, seiga-
rrenez, Lekaroz, Do-
neztebe, Bera, Leitza
eta Altsasuko ikasleek
kontzertua eskaini zu-
ten. Ikasturtean landu-
tako lanen erakustaldia
egin zuten, doinu eza-
gunak eta beraiek as-
matutakoak joz. Leka-

rozko kontzertuen gi-
beletik, Doneztebe, Al-
tsasu, Leitzan eta Be-
ran beren urteko kon-
tzertua eskaini zuten.

Bertzalde, ekainaren
2an, Elizondon Bidaso-
ako Musika Eskolen To-
paketa egin zen. Lesa-
ka, Bera, Irun, Honda-
rribia,Hendaia, Donez-
tebe eta Baztango mu-
sika eskoleko 515 ikas-
le eta irakasle bildu zi-
ren: 58 txistulari, 36
akordeoilari, 66 trikitila-
ri,75 kamarakoak eta

175 bandakoak.Tartean
Baztango dantzariak ere
aritu ziren. 

Halere, prestatua ze-
goen goiz animatua,
bertan behera gelditu
zen eguraldiaren eragi-
nez. Elizondon barna
antolatuak ziren bortz
ibilbideak ez zituzten
egin, musika tresnak ez
hondatzeko.Ondorioz,
Baztan pilotalekuan egin

behar izan zituzten eki-
taldi guztiak. 

9:00etan kanpoko
musika eskolakoei on-
gi etorria egin zitzaien,
gosaria zerbitzatuz.
11:00etatik aitzinera,
partehartzaile guztien-
dako bokadiloak eta
edariak banatu ziren,
eta, ekitaldiari akabaila
emateko, Agustin Ola-
be eta Evelinek Virginia

Aleman alkateari eta
Carlos Garaikoetxea
Kultura eta Hezkuntza
zinegotziari eman zio-
ten hitza. Segidan Vir-
giniak,Carlosek, Santi
Aldakok eta Isabel Bi-
dartek oroigarri bana
eman zieten eskoleta-
ko ordezkariei. Lekukoa
edo semikortxea Bera-
ko eskolako ordezkariari
eman zioten.

Oporrak hartu baino
lehen, ikasturte
bukaerako
kontzertuak 

ARGAZKIA:JOSUNE ITURZAETA

Merkatari Elkartearen sari banaketa
Maiatzaren 21az geroztik indarrean egon ondotik, ekainaren 5ean bana-
tu zituen Bertan Merkatari Elkarteak “Irabazi zure pisua eurotan” kan-
painako sariak. 20 eurotik goitiko erosketa egiteagatik txartel bat jaso zu-
ten bezeroek, eta irabazleek euren pisuaren araberako diru kopurua jaso
dute. Saridunak hauexek izan dira: Almandozko Begoña Etxalar Dia ja-
naridenda, Oronoz-Mugairiko Gurutze Aizpuru Arkupe goxotegia, Aniz-
ko Dorita Barrenetxe Pottoki, Iruritako Luismi Arraztoa Iparla Kirolak, Gar-
tzaingo Milagros Zelaieta Ipingi arropadenda, Iruritako Mª Cruz Aleman
Pinturas Irular, Elizondoko Karmentxu Inziarte Ruiz Etxea, Mª Jose Bi-
degain elizondarra Belzunegi, Etxalarko Beñat Mitxeltorena Mallenea eta
Lekarozko Mª Jose Etxeberria Mirari Lentzeria. Argazkian ageri dira sari-
dunetako batzuk.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Ekainaren 2an kontzertua eskaini zuten Bidasoa-
ko sei musika eskoletako ikasleek Elizondon. 

BAZTAN
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Aitor eta Fani
Udal hauteskunde

estuak izan dira aur-
tengoak, 14 botok be-
reizi baitute Azkar tal-
dea (140) Urtxume el-
kartzetik (126). Urtxu-
meko buru Andres
Diharassarryk 8 urtez
alkatetzaren ondotik,
Santiago Villaresi pa-
satu beharko dio erre-
lebeoa datozen egu-
netan. Zinegotzi be-
rriak ere izanen ditu-
gu herrian: Azkar tal-
deko Juan Ignacio Ar-
zoz, Juan Jose Suhas
eta Itziar Galarregi, eta
Urtxumeko A. Diha-
rassarry, Daniel Eli-
zalde eta Miguel Ariz-
tia. Erran, nehoiz bai-
no herritar gehiagok
bozkatu duela hau-
teskundeotan (%82,4).

Azkar
taldeko
Santiago
Villares
alkate

URDAZUBI

Urrezko eta
Diamantezko Ezteiak
eta 85 urte bete
dituztenei omenaldia
Ekainaren 5ean Gorraizen

URREZKO EZTEIAK
Lorenzo IPARRAGIRRE ALMANDOZ-Loreto TABERNA PETRIRENA ARANTZA
Juan LEIZA DUKAZ-Milagros MITXELENA SEIN ARANTZA
Tomas TABERNA PETRIRENA-Julia ITURRIA ALZURI ARANTZA
Salvador IRIARTE SANSIÑENA-MªPilar IRIARTE IRIBARREN ARIZKUN
Raimundo PEREZ IRIARTE-Mª Josefa GANBOA JORAJURIA BERA
Leon LASAGA IRAZOKI-MªJuana TELLETXEA OTXANDORENA DONAMARIA
Lazaro BELARRA VILLANUEVA-Cecilia BELARRA AROZAMENA DONEZTEBE
Felix SARASOLA MARIN-Mercedes SANZ HUALDE DONEZTEBE
Francisco BALDA TELLETXEA-Monika TELLETXEA TELLETXEA EZKURRA
Alfonso BENGOETXEA SALTO-Anttoni TELLETXEA ZOZAIA ETXALAR
Juan IMAZ ETXEZARRETA-Tere IRAZOKI LARRALDE IRUN
Manuel MINDEGIA GARMENDIA-Rosalina ELIZALDE IRAZABAL ITUREN
Francisco BARRIOLA ZABALETA-MªLuisa VILLABONA SARALEGI LEITZA
Jose CIA LAZKOZ-Catalina ZABALETA AZPIROZ LEITZA
Santos MARTIN TIRADO-Carmen GARRIDO MARTINEZ NARBARTE
Santiago GONZALEZ SANJURJO-Juana IBARRA IRIGOIEN SUNBILLA

ARKUPEAK

85 URTEKOAK
Fermin OSKOZ IÑARREA ALMANDOZ
Ramona JAURENA USTARIZ ARIZKUN
Maria ZALDUA BIDEGAIN ARIZKUN
Teresa ETXEBESTE ZOZAIA BERA
MªCruz VAZQUEZ GUZMAN BERA
Felix SARASOLA MARIN DONEZTEBE
Victoriana BENGOETXEA MARIEZKURRENA ERATSUN
Mª Luisa FERNANDEZ MIHURA ELIZONDO
Concha SOBRINO PETITE ELIZONDO
Florencia DUHALDE ERRAMUZPE ERRATZU
Mª Dolores ARISTELA IZURIETA ETXALAR
Juanita ARIZTEGI SANZBERRO ETXALAR
Regina IBARRA ESPELOSIN ETXALAR
Cipriano SANSIÑENA IRISARRI ETXALAR
Francisca SANZBERRO ELIZALDE ETXALAR
Natalia ZUBIETA SANZBERRO ETXALAR
Manuel ETXEBERRIA GOIZUETA
Maria SALABERRIA SALABERRIA GOIZUETA
Florentina ALTUNA OLAZABAL IRUN
Xeberi FAGOAGA GARRALDA ZUBIETA
Mª Josefa EUGI JAUNSARAS IRURITA
Mª Estefania OHARRIZ ALDABE LEITZA
Maria OTIN SOLA LEITZA
Belen PEREZ BARROSO LEITZA
Joaquina ZESTAU ARRIBILLAGA LEITZA
Micaela VERA ALEMAN NARBARTE
Serapia ALDABE MITXEO OITZ
Teresa MINDEGIA ARIZTEGI OITZ
Francisco URRUTIA GRAJIRENA SALDIAS
Josefa SARRATEA URDAZUBI
Paula Victoria VERDU SUHAS URDAZUBI

ttipi-ttapa
Arkupeak erretira-

tuen elkarteak urteko
omenaldi-bazkaria egin
zuen ekainaren 5ean,
Gorraizen. 700 bat la-
gun bildu ziren Urrezko
eta Diamantezko Ez-

teiak bete dituzten se-
nar-emazteak eta 85 ur-
te bete dituzten bazki-
deak omentzera. Meza
ematen Pello Zabalak
ere lagundu zuen. On-
dotik, banan-bana ba-
natu ziren oroigarriak.

DIAMANTEZKO EZTEIAK
Martin SAGASTIBELTZA ZABALETA-Julia ALDUNTZIN ZABALETA LEITZA 
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ttipi-ttapa
Olhain ikastolaren-

tzat urte berezia da aur-
tengoa, 30 urte beteko
baititu. Horren harira,
ekitaldiak prestatu di-
tuzte datozen eguneta-
rako. Hasteko, ortziral
honetan, ekainak 15, hi-
tzaldia izanen da Lur Be-
rrin, 21:00etatik aitzine-
ra. Claude Hàgege Pa-
riseko Collège de Fran-
ceko linguista eta iker-
tzailak hizkuntza gutti-
tuen egoerari buruzko
mintzaldia eskainiko du.
Horrela, hizkuntza ga-
ratzen, hiltzen eta ber-
pizten den heinean, jen-
dartea eta hizkuntzen
arteko harremanez ari-
ko da. 

Baina egun haundia
larunbata izanen da.
11:00etan ongi etorria
eginen da, eta ondotik
omenaldiak. 12:00ak bi-
tarte ikastolako haurrek
ikusgarria ere eskaini-
ko dute herriko plazan.
Egue rd i  pa r t ean ,
13:00etan aperififa iza-
nen da, eta kantu eta
dantzak Patxi Perez eta
dan t za  P i ko rek i n .
14:00etan zikiro jatea
eginen da, eta bazkaria
alaitzeko ez da musika,
dantza eta bertsolaririk
faltako. Helduek 25 eu-
ro ordaindu beharko di-
tuzte, eta haurrek 7 eu-
ro. Halere, azken hauen-
tzat, 13:00etan izanen
da bazkaria. 

Bazkalondoan, be-
rriz, joku puzgarriak iza-
nen dituzte ttikienek
14:00etatik 19:00ak ar-
te. 17:00etatik aitzinera
Karidadeko benta en-
tzuteko aukera izanen
da, eta Patxi Perez eta
dantza Piko ere han iza-
nen dira.

Herriko trikitilariak,
gaiteroak, txistulariak
eta kantariak, bertsola-
riak… Besta giroa egun
osoan nabarituko da he-
rrian, eta ikastolatik,
haur, guraso, irakasle

eta laguntzaile guztien-
tzako gomita luzatu du-
te. Gisa berean, eske-
rrak ere eman nahi izan
dizkiete. Bertzalde, ai-
patzekoa da, ikastola-
ren 30 urtetako ibilbidea
ilustratzeko erakusketa
bat ere prestatu dutela.

Sara, Azkaine
eta Senpere
hondamendi
eremu izendatu
dituzte

Maiatzaren 4ko eu-
rite eta ekaitzek eragin-

dako kalteak direla-eta,
hondamendi eremu
izendatu dituzte Lapur-
diko hainbat herri. Ho-
rien artean daude, Az-
kaine, Senpere eta Sa-
ra. Baita Jutsi, Amen-
düze, Basusarri, Uzta-
ritze, Baiona, Kanbo eta
Ezpeleta ere. Michele
Alliot-Marie Frantziako
Barne ministroak onar-
tu zuen izendapena
orain bizpahiru aste, eta
horren bidez, laguntza
bereziak hartuko dituz-
te aipatutako herriek.

Ikastolaren 30.
urteurrena ospatuko
da larunbat honetan
Goiz-goizetik hasita omenaldia,

dantzak, musika, puzgarriak eta

hainbat ikusgarri

ARGAZKIA: HENRI ERRANDONEA

Ttikienek joku puzgarriekin ongi pasatzeko aukera izanen dute 14:00etatik
17:00ak bitarte.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

SARA
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20 000 euro baino gehiago bildu
dituzte Herriko Etxean
uholdeetako kaltetuen alde
Ibarrunen Aroztegia zubiaren maila goratuko dute

urtegia bilaka ez dadin urak ateratzen direlarik
Franck DOLOSOR

Maiatzaren 4ko uhol-
deen ondotik elkartasun
zabala sortu da herrian.
Herriko Etxean ezarri
duten kutxan 20.000 eu-
ro baino gehiago bildu
dituzte jadanik. Azken
herriko kontseiluan, an-
dere auzapezak jakina-
razi zuenez, orotarat 300
etxetan sartu zen ura,
400 abere ito ziren eta
mila ibilgailu bota behar
izan ziren. 30 enpresa-
tan ere kalteak izan zi-
ren. Saltegi batzuk ate-
ak berriz ireki dituzte,
baina jantzien garbito-
kiak, adibidez, hetsia se-
gitzen du. Bideetan ere
lan haundia da dena arri-

matzeko. Ibarrunen
Aroztegiko zubia gora-
tuko dute urak ateratzen
direlarik ura atxiki ber-
tzerik ez duelakotz egi-
ten. Paueko Kontseilu
Nagusiak lanen %80 pa-
gatuko ditu. Bertze
400.000 euro ere ema-
nen dituzte, bideak, ain-
tziraren inguruak, zu-
biak eta abar arrima-
tzeko. Herri Urratsek ere
kalteei aitzin egiteko
10.000 euro bildu dituela
jakinarazi du.

200 lagun
maiatzaren 26ko
bazkarian

200 lagun pasa bil-
du ziren maiatzaren

26an aintzirako besta
komiteak prestatu zuen
lehen bazkarian. Den-
bora txarra izan bazen
ere, giro paregabea izan
zen pittika errearen ja-
tean. Jean-Michel Be-
reau herriko musikaria-
ren taldeak bazterrak
untsa alaitu zituen, eta
jadanik denek hitzordua
finkatu dute heldu den
urterako. Lehenago, he-
rriko eta Amotzeko bes-
tak izanen dira udan.

Herriko Etxeak, bere al-
detik, Amaren Eguna
domina banaketarekin
ospatu du aurten ere.
Aurtengoan, Lopez an-
derea zoriondu dute.

SENPERE

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE (KARINE ORELLANA)

Jaunartzeak izan dira berriki, eta oraingoan, ar-
gazkian ageri direnen eguna izan zen.

Luis Mari 
MAIA ARIZTEGI

VI. URTEURRENA

Sobera abudo 
joan bazinen ere,

beti gogoan eta bihotzean 
izanen zaitugu

EMAZTEAK ETA SEME-ALABAK

Etxalarren, 2007ko ekainaren 10ean
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SORTZEAK
Ane Goienetxe Jaurena, Zugarramurdi-
koa, maiatzaren 17an.
Unai Sanz Criado,Berakoa, maiatzaren
17an.
Ion Urkiola Rebollo, Berakoa, maiatza-
ren 31n.
Lorea Agesta Telletxea, Doneztebekoa,
maiatzaren 18an. 
Cristina Mesple Hidalgo. Lesakakoa,
maiatzaren 29an. 
Unax Larraburu Hernandorena, Sunbi-
llakoa, maiatzaren 28an. 
Iraitz Mendiburu Telletxea,Elizondokoa,
maiatzaren 26an.

HERIOTZAK
Eulogio Almandoz Larrain,Arantzakoa,
maiatzaren 31n, 90 urte. 
Joaquin Madariaga Matxikote, Aran-
tzakoa, ekainaren 2an, 70 urte. 
Jesus Ibarra Bertiz, Sunbillakoa, ekai-
naren 1ean, 89 urte.
Jose Mª Bidegarai Dendarieta, Irurita-
koa, maiatzaren 22an, 85 urte.
Jacinto Martikorena Arribillaga, Bera-
koa, maiatzaren 23an, 73 urte.
Roman Mihura Ezkurra, Lekarozkoa,
maiatzaren 28an, 83 urte.
Joaquin Zubieta Arratxea,Zigakoa, maia-
tzaren 29an, 89 urte.
Pedro Zubiria Apeztegia, Lesakakoa,
maiatzaren 28an, 72 urte.
Jose Iribarren Iribarren,Doneztebekoa,
ekainaren 2an, 70 urte.
Kirito Gortari Ugarte, Zigakoa, ekaina-
ren 2an, 85 urte.
Basilio Goñi Desgrans, Lekarozkoa,
ekainaren 4an, 82 urte.

EZKONTZAK
Imanol Gonzalez Ruiz eta Noemi Gas-
tesi Ballejo,Artikutzan, maiatzaren 19an.
Jose Mª Bidart Goñi eta Virginia Zaba-
leta Atxutegi, Elizondo eta Leitzakoa,
maiatzaren 5ean. 
Juan Pablo Calvo Ruiperez eta Rebe-
ca Mª Aranzadi Ubierna, Exalarren, api-
rilaren 5ean.
Fermin Otxoteko Telletxea eta Mirian
Bengoetxea Aranburu, Lesaka eta Etxa-
larkoa, maiatzaren 19an.
Erick Vinizio Muñoz eta Miren Uzuri Gu-
ridi Ormazabal, Costa Rica eta Oñatikoa,
maiatzaren 21ean Zubietan. 
Luis Miguel Arraztoa Mendikoa eta Sa-
ra Rosario de la Cruz Padilla, Irurita eta
Ekuadorrekoa, maiatzaren 19an, Iruritan.
Joaquin Aioroa Ariztegi eta Maider Go-
ñi Etxeberria, Ituren eta Oizkoa, maia-
tzaren 26an Oitzen.
Mikel Hernandorena Goienetxe eta Kris-
tel Iturria Mujika, Zugarramurdi eta Ain-
hoakoa, ekainaren 2an Zugarramurdin.

Roman
MIHURA EZKURRA

Lekarozen, 2007ko maiatzaren 28an, 83 urte

Nahiz eta gure artetik
urrutira joan,

beti izanen zaitugu
gure bihotzean

ZURE FAMILIA.

Eulogio
ALMANDOZ LARRAIN

Arantzan, 2007ko maiatzaren 31n, 90 urte

Hatsa doakabe 
hautsiko da araiz,
galdegehien labe
nolatan nolanahi 

biziko naiz zü gabe
Belai bizkarrin makila eskuan, zapela buruan, 
ta solasa ahoan, gordeko zattugu gure bihotzean

ZURE BILOBAK.

Jesus
IBARRA BERTIZ

Sunbillan, 2007ko ekainaren 1ean

Zure bihotzeko argi dizdiratsu hori,
sekulan ez dadila itzali.

Amodio eta borondatezko bide horixe,
denak segi dezagun.
Eskerrik asko Jesus.

Beti zurekin.

ZURE FAMILIA.
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PILOTA

G. PIKABEA

Ekainaren lehenbizi-
ko asteburuan abiatu
zen Legasan El pais del
Bidasoa izeneko en-
presen arteko zesta
punta txapelketa. Jai
Alai zesta punta enpre-
sak eta Bertizko Par-
tzuergo Turistikoak an-
tolatu dute eta aurten-
goa laugarren edizioa
da.Kanporaketak aste-
buruetan jokatzen dira,
eta eskualdeko frontoiak
aukeratu dituzte horre-
tarako. Lehenbizikoa
Legasan izan zen, joan
den asteburukoa Eli-
zondon eta Oronoz-Mu-
gairin, larunbat honetan
Beran. Final nagusia uz-
tailaren 1ean jokatuko
da Donezteben.

Txapelketa bi maila-
tan ari da jokatzen. Al-
de batetik, enpresa pro-
fesionaletako zortzi pi-

lotarien artekoa, eta ber-
tzetik, seniro mailako
torneoa, bikoteka. Pro-
fesionaletan, Euskal Jai
Alai enpresatik Erkiaga,
Urrejola eta Txelis I.a ari
dira. Donostiako Alive
enpresako Konpa I.a,
Foronda eta Mendibour,
eta BAC Biarritz enpre-

sako Onaindia. Zortzi-
garren pilotaria gonbi-
datu gisa ari da, Kalza-
korta II.a, iazko azpi-txa-
pelduna.

Seniorretan ondoko
zortzi bikote hauek ari
dira: Arkaitz Remiro eta
Gorka Lakontxa, Ander
Landa eta Urtasun, Za-

rate eta Arteta, Borja
Gartzia eta Jesus Mª Vir-
seda, Oskar eta Alain
Ros, “Mantas” Alonso
eta Iñigo AldekoaOta-
rola, Alejandro Blazkez
eta Pedro Lazkano , eta
azken bikotea, Fernan-
do Becerril eta Ibai Itu-
rrino.

Abian da ‘IV. El Pais del Bidasoa’
izeneko zesta punta txapelketa
Finala uztailaren 1ean jokatuko da Doneztebeko frontoian

ARGAZKIA: AITZIBER LARRABURU

Txapelketa maiatzaren 31n aurkeztu zuten Bertizko Jauregian.

G. P.
Doneztebeko Erreka

Kirol Elkarteak Herri Kro-
saren 29. edizioa anto-
latu du. Ekainaren 24an
izanen da. Izen ematea
egun horretan bertan
eginen da, edo bertze-
la,www.herrikrossa.com

web orrian. Parte har-
tzeko 3 euro ordaindu
beharko dituzte jubeni-
lek eta hortik aitzinera-
koek. Gazteenek, ordea,
dohainik izanen dute.

Aurrebenjamin eta
benjamin mailakoek 200
metroko ibilibidea egin

beharko dute, alebinek
500 metrokoa, infanti-
lek kilometro batekoa,
jubenilek eta senior mai-
lako emakumezkoek 8
kilometrokoa eta gizo-
nezko seniorrek eta be-
teranoek 8 kilometro-
koa. Gizonezkoetan ira-

bazleak 120 euroko sa-
ria izanen du, eta biga-
rrenak eta hirugarrenak
90 eta 60 eurokoa. Ema-
kumezkoetan 60 euro
jasoko ditu irabazleak,
eta 45 eta 30 bigarren
eta hirugarren helmu-
garatzen direnek.

Doneztebeko XXIX. Herri Lasterketa
ekainaren 24an eginen da
Izen ematea egun berean edo www.herrikrossa.com-en egin behar da

AIZKORA

MENDIA

Abian da mendiko
lasterketaren Mundu-
ko Kopa. Duela aste
batzuk lehen saioa jo-
katu zen Kataluniako
Prinioetan, Bergan eta
Fernando Etxegaraik
ez zuen hutsik egin: hi-
rugarren gelditu zen.
Munduko Kopa hagitz
gogorra izaten da, eta
luzea gainera. Baina
beratarrak sasoian da-
goela erakutsi du be-
rriz ere. Bergako Ma-
ratoiaren kasuan, adi-
bidez, 42,195 kilome-
troko ibilbidea egin be-
har izan zuten, eta
6.000 metroko desni-
bela zuena. Zenbaite-
tan eskuak ere erabili
behar izan omen zi-
tuzten lasterkariek.
300 lagunek parte har-
tu zuten lehendabizi-
ko kanporaketan, ho-
rien artean euskal se-
lekzioko kideak. Muti-
letan lehen hamar pos-
tuetan sailkatu ziren
euskal selekzioko hi-
ru kideak. Etxegaraik
4 ordu 25 minuto eta
40 segundotan egin
zuen ibilbidea, irabaz-
learengandik 7 minu-
tu eta 7 segundora. Bi-
garren kanporaketa
Italian jokatuko da, uz-
tailaren 1ean.

Hirugarren
Munduko Kopako
lehen proban

Fernando ETXEGARAI
PERTSONAIA
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G. P.
Faboritoa zenak ez

zuen hutsik egin: Jon
Rekondo leitzarrak ira-
bazi du Urrezko Aizko-
larien Banakako Txa-
pelketa, 23 urtez azpi-
koetan. Ekainaren 3an
jokatu zen Azpeitiko ki-
roldegian eta leitzarrak
saioko proba guztietan
garaitu zuen Mugertza
II.a mutrikuarra. 

Lehenbiziko saioa,45
ontzakoa ahalik eta kol-
pe guttienetan botatzea
zen, eta  Rekondok
37tan egin zuen. Mu-
gertzak bi kolpe gehia-
go behar izan zituen, 39.
Erlojuz kontrakoan, Re-
kondok 51 segundotan
egin zuena, gipuzkoa-
rrak 55tan egin zuen. 

Hirugarren proban,
zutik moztu behar izan

zuten 45 ontzakoa, eta
hemen 23 segundoko
aldea atera zion Re-
kondok. Eta azken pro-
ban, etzanda, 11 minu-
tu eta 37 segundotan
bukatu zituen lanak lei-

tzarrak, 12 minutu eta
39 segundotan gipuz-
koarrak. Hala, leitzarrak
14 mintu eta  2 segun-
do behar izan zituen
guztira, 15 minutu eta
38 segundo, Mugertzak.

Rekondok jantzi du 23 urtez
azpikoetan, Urrezko txapela
Minutu bat eta 40 segundoko aldea atera zion

Mugertza II.ari

G. P.
Baztango Kirol Tal-

dea hasia da heldu den
denboraldirako presta-
tzen. Hiru lagun fitxatu
ditu berriki: Amalia Cor-
tina errumaniarra ate-
zain posturako, Anna
Maria Felix hungariarra
lehen lerroan jokatzeko
eta Mirela Chirila erru-

maniarra eskuin hega-
lean aritzeko. Helburua,
Ohorezko Mailara igo-
tzea izanen da. 

Amaliak 24 urte ditu,
eta 2003an Errumania-
ko taldearekin Mundu-
ko Txapelketan parte
hartu zuen, juniorretan.
2004/05ean Bucareste-
ko Rapid CFR taldean

a r i t u  zen ,  e t a
2005/2006ean US Mios
Handball taldean, Fran-
tziako Ohorezko Mailan.
Bere azken taldea,
Quintercom Perdoma
izan da, Espainiako
Ohorezko Mailan.

Anna Maria Felixek,
Hungariatik ateratako-
an, Alemaniako Bun-

desligan jokatu zuen
2003/2004an. Hurren-
go bietan, berriz, Lehen
Mailako Salud Tenerife
t a l dean  a r i t u  zen .
2006/07n Ohorezko
Mailako Marina Park tal-
dean aritu da, eta 125

golekin goleatzailerik
onena izan da.

Mirela Chirila da az-
ken fitxaketa, 24 urteko
errumaniarra. Erruma-
niako Ohorezko Mailan,
Cetate Devan aritu on-
dotik dator BKTra.

Atezaina eta lehen lerroko 
eta eskuin hegaleko jokalariak
fitxatu ditu BKTk 
Bi errumaniar eta hungariar bat dira jokalari berriak

AIZKORA

ARTXIBOA

Magna BKT nesken eskubaloi taldea hasia da da-
torren denboraldirako fitxaketa berriak egiten.

Elizondoko Aise taldeak
irabazi du Baztan-
Bidasoako XIV. txapelketa
G.P.

Maiatzaren 26an jokatu zen Baztan-Bidaso-
ako 14. futbito txapelketa, eta aurtengo lehen-
dabiziko bi postuak Baztanera joan ziren. Txapel-
ketan aritu diren 16 talderen artean Elizondoko
Aise taldea eta Arraioz taldea ailegatu ziren fina-
lera, eta Aisekoak gailendu ziren 6 eta 5. Hasie-
rako ligan zazpi jardunaldi jokatu behar izan zi-
tuen talde bakoitzak, eta Arraiozek horietatik sei
irabazi zituen. Bakarra galdu zuen, Berako Lur
Lan Eskabazioak Baietzen aurka. Final laurde-
netan Patxaran Ordoki izan zuen aurkari, eta fi-
nalerdietan Lur Lan Eskabazioak. Aise taldeak,
berriz, hasierako zazpi partidu horietatik bortz
irabazi zituen. Doneztebeko Bar Titi taldearen
kontra, eta Amaiurko Patxaran Ordokiren kontra
galdu zuen. Final laurdenetan Kortarixar garaitu
zuen, eta finalerdietan Titi Ostatua.Taldekako
sailkapenaz gain, banakako sariak ere banatu
ziren. Golegile onena Kortarixar Sagardotegiko
Asier Maritorena izan zen. 20 gol sartu zituen
txapelketa osoan. Gibeletik, Arraiozko Daniel
Etxeberria eta Goizalde Ostatuko Iban San Jo-
se izan ziren,12 golekin. Atezainik onenaren sa-
ria Lur Lan taldeko Xabier Fagoagarentzat izan
zen. Txapelketa osoan, 7 gol baino ez zituen ja-
so. Bigarren eta hirugarren postuak, Legasako
Xanpaleko Fernando Maciciorrentzat eta Arraioz-
ko Jon Francesena Zubillagarentzat izan ziren. 

ARETO FUTBOLA

ESKUBALOIA

ARTXIBOA

Maila nagusian ezin izan bazuen ere, 23 urtez az-
pikoetan ez zuen hutsik egin Jon Rekondok.
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g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Ekainaren 4tik uztailaren
7ra, “Baztandarren Biltzarra
kartel lehiaketa” erakusketa
Arizkunenean, 18:00etatik
21:00etara.
Maiatzaren 30etik
ekainaren 16ra, Begoña
Durrutyren margo
erakusketa, Arizkunenean.
18:00etatik 21:00etara.

BERA
Ekainaren 30ean,
“Mugaldekoak”. Poesia eta
musika azken emanaldi
berezia Kultur Etxean,
20:30ean. 

g IKASTAROAK

BERA
Ekainaren 15etik 17ra,
“Sukaldaritza eta clown” eta
“Clown-antzerkia” ikastaroak
Alkeeberea landetxean. Izen
ematea 948 631162 telefo-
noan, Esther Carrizo 61,
31780 Bera helbidean edo
mugabeclown@terra.es-en.
Ekainaren 12, 14 eta 21ean,
Adinduen zaintza ikastaroa,
Kultur Etxean, 10:00etatik
14:00etara.

g OSPAKIZUNAK

SARA
Ekainaren 16an, Olhain
ikastolaren 30.urteurrena
ospatzeko besta (25.or.).

DONAMARIA
Ekainaren 15 eta 16an,
asteburu kulturala (14.or.)

g HITZALDIA

LESAKA
Ekainaren 22an,
Fotokazetaritzaren historiari
buruzko hitzaldia, udaletxeko
Pleno Aretoan.

SARA
Ekainaren 15ean, hizkuntza
guttituei buruzko mintzaldia,
Claude Hàgege linguista eta
ikertzailarekin, 21:00etan Lur
Berrin. 

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

HERRIZ HERRI, BESTAZ BESTA

Besta giroan murgilduko da
Ttipi-Ttapa telebista
Dagoeneko nabaria da herriko bes-
ten usaina eskualdean. Eta bide
horretan murgilduko da hemendik
guttira TTIPI-TTAPA TELEBISTA ere.
Doneztebeko San Pedro bestekin
abiatuko da udako bestaz besta
saioa. Bestetako irudi freskagarri,
elkarrizketa saltseroenak eta ber-
tzelako ekitaldiak ikusteko modua
izanen da. Bestek ematen dute-
naren berri emanen da arratseko
saioetan, eta egunean ikusteko
aukerarik ez dutenentzat, bihara-
muneko errepikapenetan. Beste-
tako bideoa edo DVDa eskatzeko
aukera ere izanen da, 948 635458
telefonoan Doneztebekoekin ha-
si eta Etxalar eta Arantzako Ama-

birjinak arte, gure eskualdeko bes-
ta gehientsuenen lekuko izanen
dira TTIPI-TTAPAko kamarak.

“BAZTAN SOLASEAN”, 
ORTZIRALEKO ERREPORTAJEAN

Bertzalde, ortziral honetako erre-
portajean, “Baztan Solasean” li-
buru berria mintzagai. Mariano Ize-
ta bekaren laguntzaz, Maite La-
kar eta Ana Telletxeak “Baztan So-
lasean” liburua argitaratu dute,
baztandarren bizitza, ohiturak, erri-
toak eta egunerokotasunaren his-
toria bilduz. Telebistako lankide-
ak egileekin egon dira, eta argi-
talpenaren inguruko hainbat xe-
hetasunen berri emanen digute.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 26,50 € (-1,50)

Zerri gizena
1,115 € kiloa.   (0,045)

Zerramak:
0,360 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,74 (-0,03)
1.koa 3,43 (-0,03)
2.koa 3,23 (-0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 3,95 (=)
1.koa 3,64 (=)
2.koa 3,41  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   190,00 (=)
idixkoak  242,00 (-17,00)

Aretze nabarrak:
urruxak 150,00  (=)
idixkoak 175,00  (-2,75)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,95/3,08
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,80/6,40
8-10 kilokoak: 4,80 /5,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Maiatzaren 25etik ekainaren 1era bitarteko prezioak)

«Benita ez zen gizon
bakarreko emakumea.
horregatik, bere seme-
ek lotura bat izan zeza-
ten, denei, Benito izena
jarri zien. Benitak musi-
ka aunitz maite zuen,
eta semeekin ordu lu-
zeak ematen zituen irra-
tiaren ondoan. Istorio
kontalari ederra ere ba-
zen, eta 30.hamarka-
dako bluemen zaharren
historiak kontatzen ziz-
kien semeei, musikaren
hazia ereinez. Musika-
zale amorratuak bilaka-
tu ziren hauek, 50.ha-
markadako rock’n rolla
maite zuten batez ere.
Amaren irakaspenei es-
ker, han hemenka da-
biltza musika jo eta joz
gaur egun. Hona hemen
On Benito beraien le-
henengo lan gozaga-
rria». Joseba Iratzoki,
Mikel Lertxundi eta Raul
Gartzia hiru beratar
hauek apirilan grabatu
eta orain argitaratu du-
ten lana da On Benito,
bortz kantuz osatutako
disko berria.   

On Benito

2007
ON BENITO

DISKAK



Semea edo alaba prest dago
pixoihalak kentzeko
Beranduegi kenduz gero «patxadazalea» bihurtu daiteke umea 

Jaio zen etxeak, Marokon, hi-
ru logela zituen: bat aitaren-
tzat, bertzea anaia nagusia-
rentzat, eta hirugarrenean,
amarekin eta bere zazpi anai-
arreba gazteagoekin lo egiten
zuen Abdelak. Haurrek dena
dakite gurasoen amodio ol-
darrei buruz. Lotsaz, ordea, ez
dute horretaz hitz egiten.Ab-
dela nerabe denean anaia na-
gusiak Tangerrera darama
txangoan. Anaia nagusiaren-
ganako pasioa zapuztuta ge-
ratuko da hura neska batez

maitemintzen denean. 20 be-
teak ditu eta Genevara doa
bere ikasketak jarraitzera. Be-
re ametsetako Europa eza-
gutuko du azkenean, bere
ametsetako liburuak, zinema,
askatasuna! Bakardadea aur-
kitzen du, ordea, etxekoen-
gandik urrun. Abdela Taiak gu-
re garaiko gazte baten ibilbi-
dea kontatzen digu. Maroko-
ko tradizioaren eta Mende-
baldeko kulturaren arteko ore-
ka-puntu egokia bilatzea da
ibilbide horren gakoa.

LIBURUAK

Salbazioko armada

Taia ABDELA
ALBERDANIA, 2007

4343434343434343434343434343434343
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g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Ekainaren 23an, Ekaitza-
Arantza mendi ateraldia,
Ulibeltzak mendi taldearekin.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Ekainaren 16an, 80-90
besta Dj Ritxirekin+Lur
DJotak, Lur dantzalekuan.
(Denboraldi bukaera).

BERA
Ekainaren 14an, Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa.
25.urteurrena ospatzeko
ekitaldia, Kultur Etxean,
20:00etan. Sarrera doan.
Ekainaren 17an, Dean
Roberts (Zelanda Berria)
Kultur Etxean, 19:30ean.

LESAKA
Ekainaren 22an, Mielotxin
Taldea Onin errekaren
gainean, 22:00etan.

SARA
Ekainaren 16an, Karidadeko
Benta, 17:00etatik aitzinera,
ikastolaren urteurrenaren
harira.

g ANTZERKIA

LESAKA
Ekainaren 15ean,
“Kanterbileko mamuaren
azken gaua”. Oscar Wilden
lanean oinarritua eta Patxi
Saenzek moldatua, Iran
eskolako ginasioa,
21:00etan.

g BESTAK

ARIZKUN
Ekainaren 23tik 25era,
xehetasunak erdiko
gehigarrian.

SALDIAS
Ekainaren 23tik 25ra,
xehetasunak aldizkarian.

JAKIN BEHARREKOAK

Adituek diotenez,
pixoihalak kentzeko
unerik egokiena hau-
rrak 18 eta 36 hilabe-
te dituenean da. Den-
bora baino lehen ken-
tzen saiatzea kalte-
garria ere izan daite-
ke, umea bere gor-
putza kontrolatzeko
gai ez bada. Baina
gehiegi berandutuz
gero, haurra «patxa-
dazalea»bihurtuko da
eta aunitz kostatuko
zaio ordura arte egin
duen zerbait ezin due-
la egin ulertzea. Egi-
te batzuk umea pi-
xoialik gabe egoteko
gai den ala ez era-
kusten dute:

Pixoihala kendu
eta hiru orduren bu-
ruan lehorra segitzen
badu, edo pixoiala
bustita edukitzeak ur-
duri jartzen badu ikas-
ten ari den seinale da.
Baita pixagura duela
adieraztean ere, edo
sei hilabete baino
gehiago badaramatza

oinez. Haurrak berak
pixoihalik ez paratze-
ko eskatzea ere kon-
tuan hartzekoa da.

Ez da komeni ken-
du eta berriro para-
tzen ibiltzea. Horrela,
haurrak egoera ba-
tzuetan pixa egin de-
zakeela ulertuko bai-
tu. Esfinterra egunez
kontrolatzea erreza-
goa da, eta gauez
kontrolatzen ikastea

beranduagorako uz-
tea gomendatzen da,
lo daudenean zail egi-
ten baitzaie. Umea-
rekin pixontzi bat ero-
si eta bera egon ohi
den gelan uztea ere
trikimailu ona da. Zer-
tarako den azaldu, eta
egun batean pixoiha-
la kendu eta pixon-
tzian jarri, pixa edo ka-
ka egin nahi duen gal-
detuz. Kasualitatez

egiten badu, zorion-
du eta poza adierazi;
Aitzitik, bortz minuto-
ren burua deus egin
ez badu, ez eman ga-
rrantzirik. Gutti gora-
behera ordu eta erdi-
ro eraman pixontzia-
ren ondora. Pixa edo
kaka egiten badu ez
egin errietarik, ziur-
gabetasuna eragin
baitiezaioke, eta be-
randuago ikasiko bai-
tu zer egin behar
duen. Haurra egoera
kontrolatzen hasten
denean, pixontzia ja-
rri jan ondotik edo
etxetik atera aitzine-
tik. Umeak 15 egun
badaramatza gaine-
an pixik egin gabe,
gauez ere pixoihalik
gabe egon daiteke.
Hasteko, siesta egi-
teko bakarrik kendu,
eta ongi eginez gero,
gauez ere bai. Ber-
tzela, berriz, egun ba-
tzuen buruan saiatu. 

Rakel AMIGO

Pixontzia erosi eta zertarako den azaltzea tri-
kimailu ona da haurrak pixa egiten ikasteko.
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ren truke. % 617 461649.

ARANTZA. 97 m2ko pisua

eta 45 m2ko bajera salgai.

Sukaldea, iringela, egonge-

la, 3 logela, ikasgela, 2 ko-

mun, berogailua, lurreko sua

eta ganbaran trastelekua.

Etxea hegoaldera begira.

Bista ikusgarriak. Bajeran

ura, argia eta 3 leiho.  %661

021356/ 662 293766.

ELIZONDO. 90 m2ko pisua

salgai, eta garajea aukeran.

%670 551220. 

ELIZONDO. Apartamentu

mobleztatua errentan ema-

teko. Badu trasteroa. % 650

373215 (15:00etik 19:30ra).

Luz St SAUVEUR (Pirinio

Frantsesa). Udan alokatzen da

(asteak eta hamabostaldiak).

Mendia: Gavarnie, Tallon, Pic-

Ardiden, Nouvielle. Txirrindula:

Tourmalet, Luz-Ardiden, Hau-

tacam, Soulor-Aubisque. %620

802007/ 943 468478.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58 Sail honetan iragarkia jartzeko 8€ ordaindu behar da.
Ttipi-Ttapa telebistan eta www.ttipi.net-en ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.
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IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
Inguruan adineko jendea

zaintzeko emakumea es-

kaintzen da. %948 592087/

610 337681.

DONEZTEBE. Emakumea

eskaintzen da etxeko lanak

edota zaharrak edo haurrak

zaintzeko. %948 451423.

BERA. Udan klase partiku-

larrak emanen. Ingelesa,

frantsesa eta Lehen Hezkun-

tzan. %620931994. 

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BAZTAN. Etxea edo baserria

errentan hartu nahi da. Etxea

zaindu eta konponketak egi-

teko prest, alokairu merkea-

ren truke. %619 605939.

BORTZIRIAK. Pisua erren-

tan hartu nahi da Bortzirie-

tan, eta ahal bada, Beran.

%666 112349.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20 m2ko garajea sal-

ga. Albistur 43. %659 609678.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. Trasteroa eta ga-

rajea errentan emateko, Itur-

bena kafetegiaren azpian.

%948 637366.

LEITZA. Gaztañaga taber-

na traspasatzen da, MINP

proiektuarekin eta errazta-

sunekin. % 699 361194.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ETXALAR. Baserria bere lu-

rrekin salgai. %948 635122

(20:00etatik 22:00etara).

LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lur eremuarekin eta lizen-

tziekin salgai. Lur eremu ur-

banizatua ura, argia, ur ziki-

nen putzua... %678 526091.

DONEZTEBE. Eraikitzen ari

den pisua salgai. % 617

461649.

ELIZONDO. 125 m2ko pi-

sua salgai edo lur eremua-

ELIZONDO.  
- 2. eskuko pisuak salgai.
- VPO pisuak salgai.
ERRATZU.
- Apartamentua salgai.
ARRAIOZ.
- Pisua salgai.
BERA.
- 2. eskuko pisuak salgai.
- Etxea salgai. 
LESAKA.
- 2. eskuko pisuak salgai. 
ETXALAR.
- Baserria salgai. 
DONEZTEBE.  
- Apartamentua trastero eta

aparkalekuarekin salgai.
AUKERA ONA!!

- Promozio berriko pisuak
salgai. 

- Inguruan etxeak, baserriak
eta bordak salgai.

BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak,etxeak,

pisuak, apartamentuak eta
terrenoak salgai.

PROMOZIO BERRIAK:
IGANTZI. Azken pisua eta
duplexa salgai. 

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

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

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 50.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com
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ANIMALIAK
602 Salerosketak
Collie arrazako zakurra ero-

siko nuke. % 659 302184.

Bi zakur oparitzen dira, ama

eta kumea. %696 254741.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak  
LESAKA. Maiatzaren 13ko

asteburuan etxeko giltzak aur-

kitu dira Bittirian. %620

555029.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Hergon sukalde ekono-

mikoa salgai, paretan sar-

tzeko, erabili gabea eta bur-

dinazko atearekin. Prezioa:

500 euro. %609 708797.

Bateria elektronikoa sal-

gai, aulkiarekin, 300 euro

(Millenium). %636 880115.

Lastoa (ahotza) salgai, ga-

ragarra, garia eta oloa. 3 for-

mako paketeak: 6 kuerda-

koak (320 kilo), 4 kuerda-

koak (180 kilo) eta ttikiak pa-

letizatuak, 14 pakete lotuak.

Urte guztian etxera igortzen

da. %943 366040/ 607

457004 (Dani).
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ORAIN INTERNETEN ERE

BERA. Lan egiteko 2 pertso-

na behar dira. %629 083567.

MOTORRA
501 Salerosketak
Trialeko gas-gas 280 mo-

torra salgai, 2002koa. Ego-

era onean. %637460017.

Jeep Cherokee Laredo sal-

gai, 2000koa, 100.000 km.

Egoera ona. %616 243530.

Renault 19, 1.9D salgai,

egoera onean eta merke.

257.000 km.% (0033) 559

294407.

Honda CR 2,5 motorra sal-

gai, krosekoa, 97koa. Ego-

era onean. %679 555036.

Gas-gas EC 200 enduro

salgai. 2006koa, egoera ona.

%677 118403.

Citroen C5 HDI 110 salgai,

extra guztiak. 2005eko uz-

tailekoa. 7.000 km. Prezioa

adostuko da. %679 087082.

Seat Leon FR 150 CV au-

toa salgai, ongi zaindua, ko-

lore beltza eta kilometro gu-

ttirekin. %659 471544.

MOTORRA
502 Tailerrak

BERA. 18 urteko neska es-

kaintzen da haurrak zain-

tzeko. Ekaina eta uztaila.

%648 231337.

ETXALAR. Udan Etxalarren

haurrak zainduko nituzke.

Haur Hezkuntza ikasten ari

naiz eta haurtzaindegian prak-

tikak egin ditut. Goiz nahiz

arratsaldean lan eginen nu-

ke; ordutegiaz solastuko.

%619 236611 / 948 635229.

Udan klase partikularrak

emanen nituzke. %686

202197 (Alaitz).

LANA
302 Eskaintzak
LEITZA. Enpresa batek man-

tenimentu lanerako teknika-

ri bat behar du. %619 829289 

BERA. Udal igerilekuko os-

tatua alokatzeko jendea be-

har da. % 948 630215.

ERRATZU. Baztan Kanpine-

an sukaldari laguntzailea be-

har da, uztailaren 1etik iraila-

ren 10 arte.  %948 453133.

Udan 2haur zaindu etaetxe-

ko lanak egiteko neska  be-

har da. %666 761808.

LESAKA. Atxaspi ostatuan

asteburuetan aritzeko zerbi-

tzaria behar da, euskaraz da-

kiena. %948 637536.

BERA. Adineko bikotea zain-

tzeko kotxea duen emaku-

me euskalduna behar da.

Aste tartean goizez eta arra-

tsaldez 2 orduz lan egiteko.

%617 185990.

BERA. Lenkonea jatetxean

esperientzia duen sukalda-

ria behar da. %948 625542 

BERA. Katakun pertsona bat

behar da igandetan lan egi-

teko. %659 097216.

Neska behar da udan edo

urte osoan lan egiteko. %948

630734.

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3 ate automatikoa eta manuala,

Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra, Grand Vitara 5 ate,
Opel Zafira, Terrano II, Opel Frontera  3-5 ate,

Galloper 3-5 atekoa, Galloper Super Exceed 3ate,
Montero IO 5 ate, Ibiza eta Almera. 

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIETAN
ESKAINTZA ZABALA

(6-12 hilabetekoak)
Clio, Modus, Kangoo, Megane,
Megane Grand Tour, Scenic,

Laguna, Laguna Grand Tour, Espace.
BIGARREN ESKUKOAK

Renault 29 Chamade, Opel Astra
2.0, Kangoo 1.9 D 2001koa (gibeleko
aldea itxia), Volkswagen Golf 1.9 DTI
110 CV, Citroen ZX 1.9 TD, Opel

Vectra 2.0 DTI 100 CV

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE



ttipi-ttapa
urtebetetzeak
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,30€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

www.ttipi.net

ANDDE MARITO-
RENA TAPIA be-
ratarrak ekaina-
ren 19an 2 urte
beteko ditu.
Anitz urtez! Se-
gi beti bezain
sinpatiko!

XABI IPARRAGI-
RRE ZUBIETA

etxalartarrak
ekainaren 2an 5
urte bete ditu.
Zorionak ama
eta attaren par-
tetik etxeko gi-
zontxoarentzat.
Muxu aunitz ttiki

Elizondoko ANE

TELLETXEA GA-
LARREGIk ekai-
naren 16an 2
urte beteko di-
tu. Zorionak gu-
re printzesa,
Eneko eta Xa-
bierren partetik.

KENAIk ekainaren 1ean 2 urte
bete dituelakoz, zorionak!!! Muxu
haundi bat Ethanen partetik.

ENERITZ eta LEI-
RE gure panpi-
nek 6 eta urtea
beteko dituzte
ekainaren 12an
eta 20an. Zorio-
nak! Muxu pila
patata tortilla.
Jonetxu, atta
eta ama.

MAIALEN RUIZ

ALTZUGUREN be-
ratarrak 7 urte
bete ditu ekai-
naren 4an. Zo-
rionak familia-
ren partetik, be-
reziki Leireren
partetik. Muxu
bat printzesa.

Lesakako AITZIBER eta IDOIA IRAZO-
KI BENGOETXEAk urteak beteko di-
tuzte ekainaren 30ean eta uztaila-
ren 5ean. Zorionak eta muxu
haundi haundi bat familiaren parte-
tik.

NAROA HUARTE

JUANOTENAk uz-
tailaren 5ean 3
urte beteko di-
tu. Zorionak ai-
tatxo eta ama-
txoren partetik.
Muxu handi bat
gure printxexa-
ri!!

AIMAR LEKUONA

LAZKANOk ekai-
naren 10ean 6
urte bete ditu.
Zorionak gure
muttiko polite-
nari bere attatto
eta amattoren
partetik. Patxo
haundi bat.

Doneztebeko
NAROA HUARTE

JUANOTENA gure
trasto ttikiak uz-
tailaren 5ean 3
urte beteko di-
tu. Zorionak!
Doneztebeko
atautxi-amatxi
eta izeba-osab.

NAHIA LEKUONA

SAN JUANek 3
urte beteko ditu
ekainaren 23an.
Zorionak eta
muxu handi bat
atta, ama eta fa-
milikoen parte-
tik.

NAHIARA MARTIN

GOIA lesakarrak
10 urte beteko
ditu ekainaren
17an. Zorionak
Berako familia-
ren partetik, be-
reziki amatxi Pi-
liren partetik.
Muxu handi bat

MARIBEL AGIRRE

MAIAk urteak
beteko ditu
ekainaren
26an. Zorionak
eta egun ona
pasa!!!

MARIBEL AGIRRE

MAIA. Orain de-
la 25 urte kafea
gure kontura
izan zen, aur-
ten non gonbi-
datuko gaituzu
zuk? Zorio-
nak!!!

MIKEL eta MANEX lehengusuek
ekainaren 5ean eta 16an urteak
beteko dituzte. Aunitz urtez Antso-
aingo eta Berako familien partetik.

NEKANE ITURRIA

beratarrak 35
urte beteko ditu
ekainaren
29an. Zorionak
Julen, Naia eta
familia guztia-
ren partetik.

MARTIN ETXEBERRIA eta JON ZOZAIA

goizuetarrek urteak bete dituzte.
Zorionak zuen lagun eta irakasle-
en partetik.

XUBAN ZELAIETA INDAKOETXEAk 3
urte beteko ditu ekainaren 19an.
Zorionak eta muxu haundi haundi
bat atatxi-amatxi, amatxi Hilaria
eta osaba Mikelen partetik.

Sunbillako PATXIKU BAZTERRIKAk
eta Iruritako INES OBREGOZOk urte-
ak beteko dituzte ekainaren 1ean
eta uztailaren 13an. Zorionak Sun-
billako Pixanekobordako familia-
ren partetik. Tarte puska bat aile-
gatuko da baserrira!!!

AMAIA ZELAIETA

TOMASENA etxa-
lartarrak 11 urte
beteko ditu
ekainaren 14-
an. Zorionak
eta aunitz urtez
aita, ama, Asier
eta familiaren
partetik. 
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Orrialde Osoa naiz, txikito! Begiratu ongi!
Orrialde osoko anuntzioanaiz ni. Inprentek
ikaratuta daude nirekin –orrialde zuri han-
dia– deitzen naute. Ez dago ni bezalakorik.
Gehiago saldu nahi duzula? Nik handituko
dizkizut salmentak. Denda osoa ere saldu-
ko dizut. Eramanen dizkizut hamar sukal-
de, hamar hozkailu, berrogeita hamar ar-
gazki makina eta gero galdetuko dizut, “Ei,
zer egin behar duzu begi bistatik kendu na-
hi dituzun hamar telebista horiekin?” Baina
hori dena baino gehiago ere banaiz. Nego-
zio berri bat zabaltzen ari zara? Nik lagun-
duko dizut martxa hartzen, eta etxe guztie-
tan izanen dute zure berri. Baduzu argazki
bat? Handitu hementxe bertan. Nik ez diot
beldurrik. Badituzu hitzak? Ekarri hona.
Handiak edo ttikiak, hementxe daudenean,
inportantzia hartzen dute. Nik anuntziatu
egiten baitut. Nik badut dimentsioa. Pren-
tsako iragarkien artean inork ere zalantzan
jartzen ez duen errege handia naiz ni, eta
mundu osoaren begietan jarriko dut zure
produktua. Entzun nire orrua. Prentsaren
Indarra


