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ARGAZKIA: G. PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Zein da gaur egun gure eskualde-
ko adinekoen egoera?
Xaharren kopurua hagitz altua da,
Baztan, Urdazubi eta Zugarramudiko
kopurua Nafarroan dagoena baino
bortz puntu altuaga da. 8.409ko biz-
tanleriaren ia %23k 65 urte baino gehia-
go ditu (1.885), eta horietatik %16k
85 urtetik goiti. Adinez nagusiak izan
arren, batzuk ongi daude, baina egun
batetik bertzera okerrera egin deza-
kete. Zer suposatzen du horrek fami-
liarentzat? Ekonomikoki ez ezik, egu-
nerokoan eragiten du, eta batez ere
emakumeengan, hauek hartu baitute
zaintzeko zama guztia. Etorkinen pa-
pera ere aipagarria da. Gero eta gehia-
go baitira xaharrak zaintzen.
Zer proposatzen du Bidelagunek?
Baliabide eta zerbitzu berriak. Egu-
neko zentro batez gain, etxez-etxeko
zerbitzuak ere ugaritzea nahiko ge-
nuke. Eta zaharren egoitzen eredua
egungo gizarterako egokia den ala ez
ere planteatu beharko litzateke. 
Zein behar edo gabezia azpimarra-
tuko zenituzkete?
Hasteko eguneko zentro baten be-

harra. Adinekoek etxean egon nahi
dute, familiekin, baina aunitzetan ezi-
nezkoa da. Hala, guk eguneko zen-
tro bat proposatzen dugu, adinekoek
nahi duten denbora pasatzeko auke-
ra izan dezaten, eta nahi dutenean
etxera itzuli. Orain gutti, menpekota-
sun legeari buruz hitzaldi batzuk egin
genituen Arizkunen, Elizondon eta Ur-
dazubin, eta bildutako guztiei egune-
ko zentro bat zer iruditzen zaien gal-
detuta, denei hagitz ongi iruditu zi-
tzaien. Nafarroako Gobernuan eskae-
rarik ez dagoela diote, baina ez dute
planteatu ere egin. Eskatzea bada
kontua, eskatuko dugu, bai horixe.
Baina lehenbizikoz jendeak behar ho-
ri badagoela mentalizatu behar du.
Guk ez badugu eskatzen, politikoek
eta teknikoek ez dute deus eginen. 
Zergatik aukeratu duzue kanpaina
bide hori?
Gaia gizarteratu nahi dugulako. Nor-

malean, politikoen propaganda edo
bertzelako publizitatea egoten den fa-
roletean zintzilikatu ditugu gure kar-
telak. Xaharren erronka gizarteratzea
da helburua. Erronka, eta ez arazoa.
Gure gizartea zahartzen ari da, eta
horren aitzinean, gure hurbileko etor-
kizuna erronkaz beteta dago: Erron-
ka egoitzen ereduan; erronka balia-
bide berriak lortzerako orduan; erron-
ka gure gizartearen zahartzeari bu-
ruz eta honen bidetik, udalek zer egin
dezaketen gizartea gaztetzeko plan-
teatu. Eta azkenik, erronka gure bai-
tan. Guk ere gure ekarpena egin bai-
tiezaiokegu gure herriari. 
Oraingo xaharren egoitzekin zer
gertatzen da?
Nik uste dut horien eredua aldatu be-
har dela. Garai batean, bertzerik ez
zutelako joaten ziren adinekoak egoi-
tzetara, gizarteak horrela eskatzen
zuelako. Gaur egun, ordea, egoitzak
ospitale bihurtu dira. Azken unean,
gaizki jartzean sartzen dira egoitze-
tan xaharrak, bertan, bertzeak bertze,
etxean jaso ezin dituzten arreta jaso-
ko dutelako. Planteamendu hori al-
datu beharko litzateke. 

• Bidelagun Boluntariotza
Elkarteak sentsibilizazio
kanpaina berria paratu du
abian Baztanen, Urdazubin eta
Zugarramurdin. 

• Kanpainaren izena
“Etorkizunik?... Zure esku” da,
eta helburua jendeak adinekoen
egoeraren inguruan gogoeta
egitea da.

• Ekainaren 12an abiatu zen
kanpaina, eta iraila bitarte,
herriz herri karriketan
kartelak paratu eta etxeetara
txartelak bidaliko dituzte Mario
Benedettiren poesia batekin.

«Baztan, Urdazubi eta

Zugarramurdin biztanleriaren

%23k 65 urte baino gehiago ditu,

horietatik %16k 85 urtetik goiti»

«Inguruan adineko aunitz dagoelako,
eguneko zentro bat beharko genuke»
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Gurutze PIKABEA
Batek «ametsa betea» eta bertze-

ak «zapore mingotsa». Horixe buruz
buruko finaleko protagonisten hitzak.
Goizuetar eta leitzar andanaren aitzi-
nean jokatu zuten partida Aimar Olai-
zola eta Abel Barriolak Atano III.ean.
Biek zuten esku pilotako bigarren txa-
pel preziatua jokoan, baina ordu bat

eta gehiagoko partidaren ondotik —
jokoaren iraupena 14:51ekoa izan
zen— goizuetarren alde joan zen. 

Abelek ez zuen txapelketan au-
rreko partidetan emandako mailarik
erakutsi, eta hasieratik nagusitasu-
nez agertu zen Olaizola II.a. Behin
baino gehiagotan irristatu zen Abel
eta oinetakoak aldatu behar izan zi-

tuen. 0-7ko partzialaren ondotik, 8-
10ekoa jarri zen markagailuan. Mo-
mentu horiek izan ziren Barriolaren
onenak, Olaizolarentzat, berriz, txa-
rrenak. Baina orduan etorri zen, jo-
koaren norabidea markatu zuen tan-
toa. Barriolaren pilotakadak Aimarren
ukolondoa jo zuen. Olaizolaren alde-
ko bertze tantoa izan zen, baita on-

Goizueta edo Leitza. Olaizola
II.a edo Barriola. Bi herri eta
bi pilotari handi aurrez-
aurre, baina txapel bakarra.
Azkenean Goizuetara joan da,
eta Aimar Olaizolak historia
egiten segitzen du. Ekainaren
17an Donostiako Atano III.a
pilotalekua jendez gainezka
zegoela jantzi zuen Olaizola
II.ak buruz buruko txapela.
10-22ko emaitzarekin irabazi
zion Abel Barriola leitzarrari.
Lehendabiziko sakea
Barriolarentzat izan bazen
ere, piloteo on baten ondotik
Barriolak kontrakatxara
bidali zuen. 
Lehen momentutik hartu
zuen aitzina goizuetarrak
eta 0-7ko hasieraren
ondotik, gibeletik ibili zen
partida osoan Barriola.
Halere, 8-10era hurbildu
zitzaion, eta tanto batzutan
Aimar dominatzea ere lortu
zuen, baina irabazteko
aukera aunitzik izan gabe.
Honekin, lehen mailako
bosgarren txapel haundia
eskuratu du Aimarrek, esku
pilotan haundienetan
haundiena bigarrenez: buruz
buruko bigarren txapela.

ESKU PILOTAREN TXAPELIK HAUNDIENA GOIZUETAN

Aimar Olaizolak buruz buruko
bigarren txapela jantzi du
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«Txapel hau pilotari guztien ame-
tsa izaten da, eta irabaztean zai-
la da sentitzen dena adieraz-
tea. Oso zentratua atera naiz
kantxara, indartsu eta txispare-
kin eta horixe izan da gakoa.
Markagailuan aldea atera dut
eta jokatzea errazagoa izan da
horrela. Nik uste dut partida ona
egin dudala, baina baliteke orain-
dik batenbat ez konbentzitu iza-
na. Gonzalezen aurkako parti-
darekin ere gustora gelditu nin-
tzen, baina badirudi ez dela nahi-
koa. Eskuinarekin gozatu egin
dut, eta Abeli min egin. Lau ur-
te daramatzat kontu berak adi-
tzen, nire eskuina ez dagoela
ongi, baina eskuineko besoa
gaizki edukita, ezin da txapelik
irabazi».

«Zentratua, indartsu eta txisparekin
atera naiz eta hori izan da gakoa»

Aimar OLAIZOLA
«Txapelduna edo azpitxapel-
duna izatea diferentea da. Txa-
pelketan egindakoarekin gus-
tora nago, baina finalak sen-
tsazio mingotsa utzi dit. Balite-
ke txapelketako nire partidurik
txarrena izatea. 9-13ko mar-
kaigailuan hor eduki dut, ni bai-
no nekatuagoa zegoen eta ar-
gi nuen nire arma behin eta be-
rriz pilotari ematea zela. Baina
tantoa bukatzeko aukera edu-
kita, opari batzuk egin dizkiot
eta Aimarrek ihes egin du mar-
kagailuan. Ez dut ongi sakatu,
abiadura eman diot pilotari, bai-
na gurutzatu gabe. Hortik au-
rrera berak hobeki jokatu du.
Merezitakoa du txapela. Txa-
pelketa oso luze joan zait eta
oso nekatua bukatu dut».

«Txapelketa ona egin ondotik,
sentsazio mingotsa utzi dit finalak»

Abel BARRIOLA

dotik etorri zirenak ere. Barriola ho-
bekien ari zen momentuan Aima-
rrek sakea kendu zion, eta hortik ai-
tzinera, ez zuen Aimar mendean
hartzerik lortu. Aukera askorik utzi
gabe 22ra joan zen Olaizola II.a.
Azkenean 22 eta 10, Goizuetara
txapela.

Buruz buruko laugarren finala
zuen Olaizola II.ak, eta azken ho-
nekin dagoeneko bi baditu etxean.
Duela bi urte jantzi zuen esku pilo-
tako txapel haundia lehen aldiz, Mar-
tinez de Irujori 22 eta 18 irabazi os-
tean. Joan den urtean ere finalera
ailegatu zen, baina, ezin izan zuen
Irujo garaitu, eta 22 eta 17 galdu
zuen. Finalaren atarian, eskuineko
besoaren inguruko zurrumurruak
egon arren, sasoiko dagoela be-
rretsi du goizuetarrak. 

EGUN TXARRA BARRIOLAK
Buruz buruko bigarren finala zuen

Abel Barriola leitzarrak ere, baina
ez zuen txapelketan ordura bitar-
teko mailarik eman. Koadroaren az-
pi-azpiko mailatik ekin zion leitza-
rrak txapelketari, eta bortz partida
gogor jokatu zituen finalera ailega-
tu aitzinetik. Galartza V.a, Xala, Pe-
ñagarikano, Martinez de Irujo eta
Eugi garaitu zituen finalera ailega-
tzeko, baina ekainaren 17an ezin
izan zuen 2002an lortutako buruz
buruko txapela berriz Leitzara era-
man.  

ARGAZKIA: ANTIGUAKO PILOTAZALEOK

Aimar Olaizolak eta
Abel Barriolak aspalditik
ezagutzen dute elkar.Bat
goizuetarra, bestea lei-
tzarra, batzuetan elka-
rrekin, besteetan elka-
rren aurka, baina badu-
te elkarren jokoaren be-
rri. Profesionaletara ai-
legatu aitzinetik, afizio-
natuetan ere elkarrekin
aritzen ziren, eta horren
lekuko argazki hau. 15
eta 16 urte zituzten or-
duan. 1995ean Antigua-
ko Pilota Txapelketan el-
karrekin aritu ziren, bai-
ta txapeldun atera ere.
Debuta ere hagitz gaz-
terik egin zuten: Barrio-
lak Tolosako inauterie-
tan jokatu zuen profe-
sionaletako lehen parti-
da, 1998ko otsailaren
22an. 19 urte baino ez
zituen orduan, eta hori,
eskuko arazoak tarteko,
urte bat gibeleratu behar
izan ziotela. Buruz buru
Eneko Galartzaren aurka aritu zen, baita irabazi ere (22-12). Bi hilabete beran-
duago, apirilaren 12an, Aimarren txanda ailegatu zen, Lekunberrin. Goizueta-
koa Alberdi III.a lagun zuela, Soroa III.a eta Hirigoienen aurka aritu zen. Olai-
zolak galdu zuen (22-18). Bi pilotari haundiren hasiera izan zen.

ASPALDIKO LAGUNAK, AURREZ AURRE

ARGAZKIA: LUIS ANGEL SAMANIEGO ARGAZKIA: LUIS ANGEL SAMANIEGO
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Guardia Zibilak

jipoitua

Duela egun batzuk,
ekainak 5, arratsaldeko
hirurak aldera, Baztan
bailarara nindoan nire
autoan, eta Etxalarrera
ailegatzen ari nitzela,
Guardia Zibilak kontrol
batean geldiarazi nin-
duen. Agente bat hur-
bildu zitzaidan leihatila-
tik, eta gidatzeko kar-
neta eta ibilgailuaren do-
kumentazioa eskatu zi-
dan. Jarraian, autotik
jaisteko eta maleteroa
irekitzeko agindu zidan.
Autoaren aitzineko al-
dera abiatzeko esan zi-
daten, eta sakelak hus-
teko eskatu zidaten. Ge-
ro, katxeatu ninduten.
Autoa mihatu zuten, zen-
tímetro bat ere begiratu
gabe ez zuten utzi. Biz-
karzorroa hustu zuten,
agenda eta kartera ate-
ra zituzten. Agenda ira-
kurri zuten, orriz-orri, bai-
mena eskatu gabe, nos-
ki; nire bankuaren kar-
tillaren laburpenak ere
bai. Kartera hustu zu-
ten; eta nire EHNA, ha-
la nola  ARALAR alder-
diaren hauteskunde pro-
paganda-orri bat. Alderdi
abertzale honen ze-
rrendetan hauteskun-
deetara joan naiz Geta-
rian, eta propaganda-
orrian nire argazkia ager-
tzen zen. Delitu larriak
biak. Abertzalea izatea.
Euskalduna baino ez
sentitzea. Eta alderdi
abertzale batekin hau-
teskundeetan aurkez-
tea. Hain agente jator
hau, Euskal Nortasun
Agiria hartuz, niri zu-

zendu zitzaidan, iseka
eta mespretxu arteko
keinuarekin, eta ea bi-
deo-klubeko karneta zen
galdetu zidan. Kasurik
ez nion egin, merezi ez
zuelako. Jarraian ea ni
espainola ez nintzen gal-
detu zidan. Nire eran-
tzuna ezetz izan zen;
Euskalduna naizela. Eta
gero ea nik ez ditudan
nire zergak Espainian
ordaintzen. Eta berriro
ezetz. Gipuzkoan or-
daintzen ditudala. Hau
agentearentzat gehiegi
izan bide zen, eta bere
erantzuna honako hau
izan zen: «Le voy a san-
cionar».Bertzerik gabe.
Argi zeukan isuna pa-
ratu behar zidala. Inpo-
satzen diguten pentsa-
mendu espainolistare-
kin bat ez etortzeagatik
nire peajea ordaindu be-
har nuela. Larrialdiko
triangeluak, txaleko is-
latzaileak eta ordezko
bonbillak ateratzeko
erran zidan. Suposatzen
dut norbait arrazoirik ga-
be isundu nahi denean,
hiru gauza hauekin erra-
za dela. Kontua da hi-
rurak ondo zeudela. Bai-
na agenteak isundu be-
har ninduen,eta eraba-
ki zuen nire bonbillek ez
zutela balio. Ez zirela
bere gustukoak. Ez ze-
kiela nire autoarenak zi-
ren ala ez. Eta isuna pa-
ratzera zihoala. Ni zur
eta lur geratu nintzen.
Zin egin nion zuzenak
zirela. Nahi izanez gero
banan-banan probatu-
ko genituela. Ez egite-
ko arrenka eskatu nion.
Esan nion ea nola egi-
nen zuen ilegaltasun hu-
ra. Dena ongi zegoela.

Bere erantzuna: «¿Al-
gún problema? Pues
que sepa que le voy a
sancionar también por
estar en la calzada y no
llevar el chaleco reflec-
tante puesto».Nola izan
daiteke hain zitala? Mo-
mentu horretan, eskue-
tan neuzkan triangelu,
bonbillak eta txalekoak
botan nituen, eta bide-
gabekeriaren amorrua-
gatik, bere ama aipatu
nion... Supituki, agente
hau eta bertze bi korri-
ka abiatu ziren nirega-
na, eta bik autoaren kon-
tra eusten zidaten eta
pistolekin apuntatzen zi-
daten bitartean, hiruga-
rrenak buruan jo ninduen
nahi izan zuen guztia.
Gero bultzakadaz auto-
an sartu ninduten, eta
ez mugitzeko, ezta hitz
bat esan ere. Eta eske-
rrak emateko. Kuarteli-
llora eraman beharko
nindutela, eta horrela
izan balitz, prestatze-
ko... Eraso fisikoa, me-
hatxuak, gezurrezko sa-
laketa... Gizon hauek al
dira DENOK defenditu
behar gaituztenak, gu-
re ideia politikoei begi-
ratu gabe? Edo Esta-
tuaren dobermanak di-
ra, sua piztera datoze-
nak?

Ordu  e rd i  ba i no
gehiago autotik mugitu
gabe pasa ondoren gau-
za horrela bukatu zen:
bi isun horiekin, eta ber-
tze batekin, argi keinu-
kari bat hautsia erama-
teagatik. Gero, Foruzai-
nei galdetuta, isuntzeko
arrazoia ez dela erran
zidaten. Oro har, 450 eu-
ro eta karnetaren hiru
puntu, deus ez egitea-

gatik. Soilki espainola
ez sentitzeagatik. Hori
bai, gero, edukazio han-
diarekin, eta, nire ustez,
sinpleki gehiago izorra-
tzeko, erran zidaten isu-
nekin ados ez banen-
goen, helegitea para-
tzea nuela, Legeak ba-
besten nauela, bertze
espainiar guztiak beza-
la. Eta isilik egon behar
izatea...

Eta kolpeak, noski.
Baina gehien mintzen
duten kolpeak barnean
ditudanak dira. Inpoten-
tziaren sentsazioa. Amo-
rrua.

Jarraian anbulatorio-
ra abiatu nintzen, eta
han lesioen partea egin
zidaten, eta Foruzain-
goaren egoitzara, sala-
keta paratzera. Orain ba-
jan nago, ia lepoa mu-
gitu ezinik, eta buruko
mina jasanezinarekin.
Badakit alferrik dela sa-
latzea. Gerta daitekee-
na hurrengoan bi kolpe
jaso ordez lau jasotzea
da. Baina uste dut nire
beharra dela. Eta kon-
tatzea, jendeak zer ger-
tatzen den jakin dezan.
Ni guardia zibilak era-
sotua PSOE edo PPko
zinegotzi bat iraindua
izan balitz, gaur egun-
kari guztietan egongo li-
tzateke, eta baita Par-
lamentuan gaitzetsia.
Baina hau, nori inporta
zaio? Zoritxarrez, bikti-
marena egiten dutenak
askotan borreroak dira,
eta portaera honekin lor-
tzen duten gauza baka-
rra, biolentoei arrazoia
ematea da. 

Guzman 
Paskual Belasko

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A



Elkartasunaren

‘azterketei’

erantzuna

Bere boto-emailei es-
kerrak ematearekin bate-
ra, hausnarketa «kurio-
soak» egiten ditu Elkar-
tasunak TTIPI-TTAPAn ar-
gitaratutako gutunean.
Hauteskundeak bukatu-
ta, oso egun gutxitara ida-
tzi baldin bada ere, emai-
tzei eta herritarrei buruz-
ko azterketa soziologiko
sakona egiteko denbora
izan dutela dirudi Elkar-
tasunakoek. Zertan oina-
rritu dira, bestela, «herri
an bizi diren gehiengo ba-
ten babesa dugulakoan
gaude» idazteko? Hor dio-
zuen bezala, kanpoan bi-
zi direnen botoa EAE-
ANVk jaso badu, Elkar-
tasunako zerrendaburuak
ere guri botatu izanen di-
gu, Iruñean bizi baita as-
paldiko urtetan. 

Azterketen emaitzekin
jarraituz, zuen boto-emai-
leek gureei «mezu garbi
bat»bidaltzen dietela dio-
zue: «lan egiteko forma
ezberdinak badaudela, in-
gurukoa errespetatuz,
ezin ikusia baztertuz, ez-
berdin pentsatzen duena

ere goizuetarra dela onar-
tuz». Honekin zer esan
nahi ote dute ba zuen bo-
to-emaileek, HBk eta EHk
udaletxean lan egin du-
ten 24 urteetan ezker
abertzalekoentzat baka-
rrik gobernatu dutela? Ez-
ker abertzalekoentzat egin
al dira babes ofizialeko
etxebizitzak, zeharbidea,
gasa, kontsulta, base-
rrietako pistak, ehunka
hektarea birmoldatu, uda-
letxe berria…? Barkatu
ausardia, baina ez gatoz
bat, egin duzuen anali-
siarekin. Gure ustez zuei
iruditzen zaizuena baino
askoz gehiago dakite
maiatzaren 27an boto
eman zizutenek. Zuek iku-
si nahi zaituztete udale-
txean, baina badakite
ederki ezker abertzale-
koak egon direnean, he-
rri guztiarentzat egin du-
tela lana, eta ondorengo
lau urteetan ere horrela-
xe eginen dugula. 

«Akuiluarena» ere
esamolde hau nondik hel-
du den jakinda, erantzun
erraza duenez ez gara ho-
rretan gehiago luzatuko.
Bukatzeko bi gauza. Bat,
gu lanerako, elkarlanera-
ko gaudela, Herri Etxean
dagoeneko alkate den
MielJoxe Lekuonaren eta

bere taldekoen ibilbide lu-
zeak beti erakutsi duen
bezala. Eta bestea, zuen
gutunari erantzun baldin
badiogu, boto-emaileei
zor diogun errespetua-
gatik izan dela. Orain
dauzkagun edo lau urte-
etan izan ditzazkegun de-
sadostasunak mahai ba-
ten bueltan konpontzea-
ren aldekoak gara gu, eta
ez komunikabideetan.

Goizuetako EAE-ANV

Ausartu zaretenei

Berako Aralarretik es-
kerrak eman nahi dizkie-
gu guri botoa ematera au-
sartu diren lagunei. Emai-
tza horiekin bi zinegotzi
lortu ditugu Udalean lan
egiteko prest, herriaren
alde lanean aritzeko prest.
Arduraz jokatu dugu Uda-
lean, eta hurrengo lau ur-
teetan ere hala jokatuko
dugu. Gainerako taldeei
ere era berean jokatzea
eskatzen diegu. Gure tal-
dearen ateak zabalik ego-
nen dira herritar guztien-
tzat zein herri mugimen-
duarentzat.

Berako Aralarrek argi-
tu nahi du Nafarroa Bai
osatzen dugun taldeok
hauteskundeen aitzinean
ez dugula elkarrekin joa-
teko inolako saiakerarik
egin, Beran ez genuela-
ko horretarako beharrik
ikusten.

Hala nola, agertu nahi
dugu guztiz zilegia dela
bertze alderdiekin elkar-
tzea eta gehiengo zaba-
lak bultzatzea eta lortzea.
Edonola ere, lau urte
hauetan gobernuan egin-
dako eta izandako espe-
rientzia eta emaitzak az-
tertu ondotik, inori babe-
sik ez ematea erabaki du-
gu, eta gure aukera go-
bernuan ez sartzea izan
da. Udal talde guztien ar-
teko elkarlanaren alde egi-
nen dugu.

Berako Aralar

Eskerrak Abel

Barriolari

Guztiok pozik joaten
gara frontoira gure pilo-
tariak animatzera eta tan-
to onak txalo zaparradaz

ospatzera. Oraingoan ere,
gure pilotari Abel Barrio-
lak puntu-puntako parti-
da egin ez zuen arren, be-
re jarraitzaileak bertan
egon ginen azkenerarte
animatzen, txalotzen...
Sentimenduzko negar
malkoak ixuri genituen eta
bihotzean hutsune handi
batekin irten ginen Atano
III.a pilotalekutik. Baina
hala ere, Abelek beste
inork baino hobeto era-
kutsi du txapela beretzat
izan behar zuela eta pi-
lotari bikaina izateaz gain,
pertsona jatorra eta bihotz
onekoa dela. Aurkaria pa-
rean jarri, tantoak lapur-
tuz inongo lotsarik gabe;
partida amaitu eta inola-
ko edukaziorik erakutsi
gabe eskurik eman ez, eta
hala ere, Abelek barka-
mena eskatu eta horrela-
ko pertsona «faltsu» bati
buruz ongi hitz egiten ja-
rraitzen du. Olaizolak txa-
pela lortu du, baina, zuk
Abel, herritarren txapela,
ingurukoen maitasuna eta
guztion bihotza eta erres-
petua lortu duzu. Aupa
Abel eta jarraitu lanean,
txapela zurea da eta!!!

Maitane Gereño
Areso
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Eskualdeko hainbat lagunek bat
egin du Milakabilaka ekimenarekin
Baztan-Bidasoaldeko aurkezpen ekitaldia ekainaren 9an egin zen Beran

ttipi-ttapa
«Euskal Herriari, he-

rritarrei eta hitzari erres-
petua» eskatuz hainbat
lagun bildu ziren Beran
egindako Milakabilaka
ekimenaren aurkezpe-
nean. Alderdien inter-
pretazioez haratago,
ekimena konponbidea
bulkatzeko sortu zen,
eta herriz herri dabil de-
fendatzen dituen oina-
rriak zabaltzen, horien
artean, «bakea lortze-
ko elkarrizketa eskae-
ra» eginez. Ekainaren
9an Baztan-Bidasoaren
txanda izan zen, eta in-
guruko jende andana
hurbildu zen Berara. 

Ekitaldian aurpegi
ezagunek hartu zuten
hitza. Aurkezpena Fer-
min Gartxitorena Xo-
rroxingo kazetariak egin
zuen, eta manifestua-
ren irakurketa Jon Eli-

zetxe Gartzaingo ber-
tsolariak. Gisa berean,
dantzariak, bertsolariak,
Jo ala Jo kultur taldea-
ren kirikoketa saioa, Do-
nato Larretxearen aiz-
kora erakustaldia... Es-
kualdeko hainbat erre-

ferente han izan ziren.
Akaberan, bildutakoek
argazkia atera zuten.

Bertzalde, egun be-
rean, Milakabilakaren
kamioia ere Beran izan
zen. Kamioia Euskal He-
rri osoa zeharkatzen ari

da, «errespetua» lema-
rekin eta ekimenari atxi-
kimendua erakutsi nahi
dioten herritarrei argaz-
kiak eginez. Inguruko
jendeak ere horrekin bat
egin nahi izan zuen eta
argazkiak atera zituen.

ESKUALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Milakabilaka ekimenak Beran egindako aurkezpen ekitaldia.

FLASH
Agenda 21eko
bilera ortziralean

Agenda 21en lehen
urratsa eman ondotik,
Bortzirietako Agenda
21eko proiektuak era-
bakitzeko bilera eginen
da ortziral honetan, ekai-
nak 29, 19:00etan Al-
kaiagan Cedernak duen
zentroan.

Lanpostuen
eskaintza
publikoa egin
du Bortzirietako
Mankomunitateak
Bortzirietako Gizarte
Zerbitzuen Mankomu-
nitatek 2007ra begira
hainbat lanposturen
deialdia egin du. Lan-
postu bat lanaldi erdiz
administrazio lanetan
aritzeko izanen da, eta
bertze lanaldi erdia hi-
ri- hondakin solidoen ku-
deaketa egiteko. Biga-
rren lanpostua, berriz,
lanaldi erdiz, Autonomia
Pertsonala eta menpe-
kotasuna duten pertso-
nei arreta eskaintzeko
programan lan egiteko
izanen da. Bertze bi
deialdi ere zabaldu di-
tuzte, familietan lagun-
tzeko. Azken bi hauek,
lanaldi osokoak dira.
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EAE-ANVko
Josu Iratzoki da
alkate berria
Bere alderdiko lau zinegotzien

botoekin izendatu zuten

Amaia eta Ainhoa
Maiatzaren 27ko

hauteskundeetan ANV
izan zen alderdirik boz-
katuena, eta 11 zinego-
tzietatik 4 eskuratu zi-
tuen. Hala, ekainaren
16an udalbatza osatze-
rakoan, Josu Iratzokik
bere alderdiko lau bo-
toak lortu zituen, Hele-
na Santestebanek bi (hi-
rugarren hautagaia ez
zen Herriko Etxera ager-
tu), Aralarrek bertze bi
eta EAJk Na-Bairi boz-
katu zionez, boto horiek
baliogabeak izan ziren.
Momentuz,  honako
hauek dira kargua har-
tu duten hamar zinego-
tziak: EAEko Josu Ira-
tzoki, Amaia Telletxea,
Ramon Elgorriaga eta
Aintzane Artola, EAko
Helena Santesteban eta
Alfredo Goienetxe, Ara-
larreko Marisol Taberna
eta Jon Abril eta EAJko
Santiago Altzuguren eta
Isidora Agirre. Hame-
kagarren zinegotziak,
EAko Josefa Otiñanok,
ez du oraingoz kargua
hartu, ez baitzen larun-
bateko ekitaldira ager-
tu, eta lerro hauek idaz-
tzi direnean, Udal-idaz-

kariak ezin digu ziurta-
tu noiz hartuko duen kar-
gua. 

Berako alkate berriak
Josu Goia alkate ohia-
ren (1999-2003) esku-
tik hartu zuen aginta-
riaren makila, eta egin
zituen lehen hitzetan,
bertze alderdiekin lan
egiteko prest dagoela
eta herritarren parte-
hartzea bultzatuko due-
la  adierazi zuen.

Udan ere, kirol
eskaintza zabala

Toki Ona kiroldegiko
arduradunek ikastaro
ugari prestatu dituzte
udarako. Igerilekuan,
abonatuentzat igerike-
ta ikastaroak izanen di-
ra uztailaren 12tik abuz-
tuaren 2ra (flotatzen
ikastea, igeri egiten ikas-
tea, hobekuntza, hel-
duak). Honetaz gain, uz-
tailaren 9tik abuztuaren
2ra, 16 urtetik goitiko-
entzat aquaerobika, uz-
tailaren 16tik 26ra 8 ur-
tetik goitiekoentzat ur jo-
koak eta uztailaren 6tik
abuztuaren 1era tenis
ikastaroak izanen dira
(0-16 urte; 17tik goiti-
koentzat). Kiroldegian,

muskulazio gela zaba-
lik izanen da eta abo-
natuek muskulazioa
egin dezakete. Uztaila-
ren 9tik abuztuaren 2ra
Ciclo Indoor, uztailaren
2tik 27ra aerobic, uztai-
laren 9tik abuztuaren
2ra pilates eta uztaila-
ren 2tik 27ra salsa, cha
cha cha eta regueton
ikastaroak izanen dira.
Informazio gehiagora-
ko 012ra edo kiroldegi-
ra deitu behar da. Ize-
na emateko epea la-
runbat honetan buka-
tzen da eta interesatuek
kiroldegira deitu behar-
ko dute (948 630215)
11:00etatik 13:00etara
edo 17:30etik 19:30era.

Patxi Vilak
Lamprerekin
segituko du

Patxi Vilak Lampre-
Fondital taldearen ko-
loreak defendituko ditu
bertze bi urtez. CSC,
Euskaltel-Euskadi eta
bertze taldeetatik es-
kaintzak egin dizkiote,
baina «bihotzarekin
pentsatu beharrean bu-

ruarekin aritzea hobe
denez», Lamprerena
hobea iruditu eta bertan
segitzea erabaki du. Vi-
lak Italiako Giroan par-
te hartu zuen eta orain
gutti bukatu den Euskal
Bizikletan  ere paper ona
egin du; sailkapen na-
gusian seigarren geldi-
tu da. 

Partehartze
handia Kirola-
ren Egunean

Ekitaldi andana an-
tolatuta zegoen ekaina-
ren 16ko Kirolaren Egu-
nerako, eta guztietan
partehartze handia izan
zen. Goizean herri kro-
sa egin zen eta 262 la-
gun atera ziren. Txikie-
nen partehartzea izu-
garria izan zen, 73 la-
gunek izena eman zu-
ten eta bi taldetan ba-
natu behar izan zituz-
ten. Seniorretan Fer-
nando Etxegarai nahi-
ko erraz nagusitu zen.
Gainerako sailkapenak
honela gelditu ziren: Tti-
kienetan, lehendabizi-
ko taldean Julia Artieda

nagusitu zen nesken ar-
tean eta Aimar Pikabea
mutiletan. Bigarren tal-
dean Kattalin Berasain
eta Iker Telletxea nagu-
situ ziren. Aurrebenja-
minetan Yago Cantero
eta Olatz Mitxelena,
benjaminetan Iker Itu-
rria eta Irati Garaiar, ki-
muetan Ane Eltzaurdia
eta Beñat Mitxelena,
haurretan Asier Gartzia,
kadeteetan Asier An-
duetza eta Itxaso Erran-
donea, gazteetan An-
doni Riopedre eta Naia-
ra Trigueros. Beterano-
etan Bautista Telletxea
nagusitu zen. Aerobic,
Ciclo Indoor, Kenpo Kai
erakustaldia, eskuba-
loia eta zesta-punta ere
ez ziren faltatu. Tamba-
rria Moto Clubak anto-
latuta Ibardinen I. Zig
Zag Motor-trial Txapel-
keta ere egin zen. 60
bat lagunek parte hartu
zuten, eskualdetik Luis
Mari Oses eta Aitor Ira-
tzokik. Iratzoki junior
mailan hirugarren gel-
ditu zen, eta Oses za-
leen mailan laugarren.

BERA

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Josu Iratzoki kargu hartu zuen egunean.
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Aitor AROTZENA
Tentsio handia eta

ustegabeko handiagoa
izan zen ekainaren  16ko
zinegotzi eta alkatearen
kargu hartzean. Hau-
teskundeetan boto gu-
ttien bildu zuen alderdia
EA izan arren, EAko ze-
rrendaburua, Koldo Er-
kizia, aukeratu zuten al-
kate. Hauteskundeak
egin eta egun batzue-
tara EAk bere alde boz-
katuko zuela jakinarazi
zuen. Alderdi bozka-
tuena izanik, EAJ-PNVk
gauza bera egin zuen.
Onin Udal Taldeak, al-
diz, ez zuen aldez au-
rretik bere bozken non-
dik-norakoa zehaztua.
Berriki, gainerako al-
derdiekin hizketan ari zi-
rela adierazia zuen, bai-

ta ANVrekin ere. Balio-
gabetutako botoei ze-
gokion zinegotzia uzte-
ko prest zirela ere erran
zuten, baina hori nola
egin hausnartu behar
zutela. Azken asteak ne-
goziatzen pasatu ondo-
tik, bozkatzeko orduan
ezustekoa eman zuen
Oninek EAko Erkiziaren
aldeko botua emanez,
eta ondorioz, Juan Fer-
min Mitxelena EAJko ze-
rrendaburua alkatetza-
tik baztertuz. Kargu-har-
tze ekitaldira 40 bat he-
rritar hurbildu ziren,
gehienak ANVko botuen
baliogabetzeen aurka
protesta egiteko, eta bo-
tu horiei legozkieken zi-
negotzi-postuak ber-
tzeek hartzearen aurka
manifestatzeko. 

Koldo Erkizia izanen
da alkate datozen
lau urteetan
EAko zerrendaburuak Onineko
zinegotzien botuak hartu zituen,
ustekabean, pleno istilutsuan ARGAZKIA: PAKITO PORTU

Unai Etxepareri oroitarria Anayeten
Unai Etxepare gaztea Pirinioetako Anayet mendian hil zen urte hasieran.
Bere senide eta lagunek inguru horretara bidaia egin zuten ekainaren 16an
Unai gogoratzera. Lore eskaintza egin eta oroitarria jarri zuten.

ARGAZKIA: LEGARRA

Beti Gazteko jokalari ohien bilkuran Goofi omendua
Beti Gazteko futbolari ohiek bilkura egin zuten ekainaren 9an. Goizeko
partidaren ondotik, 60 lagun bildu ziren Kasinoko bazkarira. Bazkalondo-
an omenaldia eskaini zitzaion Jose Ignacio Goia “Goofi”ri.

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Diamante eta Urrezko Ezteiak
San Fermin elkarteak urteko bazkaria egin zuen, eta Nafarroako Kutxaren
laguntzarekin Diamante edo Urrezko Ezteiak bete dituzten bikoteak omen-
du ditu: Jose Mari Maia eta Teresa Altzugarai, Federico Mitxelena eta Lu-
zia Telletxea, Cristobal Zamorano eta Maria Teresa Aguilar, Pedro Lanz
eta Amparo Otxoteko, eta Luis Ordoki eta Tomasa Otxoteko. 

LESAKA

ARGAZKIA: JESUS MARI SANJURJO

Maia eta Sanjurjo txapeldun
Mikel Maia eta Josu Sanjurjok infantil A mailako
txapela irabazi dute Josetxo Ezkurra Memoriale-
an. Finalean 18-9 irabazi zieten Burlatako Iriba-
rren eta Arrizabalagari. Bertzalde, xokoko txapel-
ketako finala ekainaren 30ean, 12:00etan jokatu-
ko da. 12 pilotarik parte hartu dute txapelketan.
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Joseba eta Nerea
Aldaketarik ez. Aitzi-

neko legealdian bezala
segituko du Udalak da-
tozen lau urteotan. He-
rri Taldeak lau zinego-
tzi izanen ditu eta Eus-
ko Alkartasunak hiru.
Arazorik gabe osatu zen
Udala ekainaren 21ean
eta hauexek izanen di-
ra legealdi honetako al-
kate-zinegotziak: Patxi-
ku Irisarri, Xabier Iturria,
Nerea Mitxeltorena, Ira-
ti Lujua, Arantxa Zubie-
ta, Agustin Arribillaga
eta Jose Antonio Telle-
txea.

Trikitixa Jaialdia
Joan den igandean

trikitixa doinuek hartu
zuten herria. Lesaka Tri-
kitixa Taldeak antolatu-
rik, Etxalarko II. Trikiti-
xa Jaialdia egin zen pla-
zan. Gisa guztietako doi-
nu eta abestiak eskaini
zituzten inguruko hain-
bat herritatik etorritako
trikitilari gazteek. Gure-
ak ere ez ziren faltatu.
Bertzeak bertze, Irune
eta Itsaso Elizagoien,
Miren Lasaga, Alaitz

Danboriena edota Iza-
ro Iribarren trikitilari gaz-
teak. Herritar andana
hurbildu zen jaialdia
ikustera.

Haurren Eguna 
Eskolako haurrek

egun handia izan zuten
ekainaren 17an. Urtero
bezala, Haurren Eguna
egin zuten hainbat eki-
taldi eta emankizune-
kin. 
ESKULAN ERAKUSKETA

ETA IPUIN TOPAKETA

Goizean goizetik es-
kulan erakusketa para-
tu zuten frontoian. Hain-
bat herritar harat-hona-
tean ibili ziren haurrek
egindako marrazki, pan-
pin, koadro edota es-
kaiolazko irudiak ikus-
ten. Eskolan idatzitako
ipuinak paneletan pa-
ratu zituzten jendeak ira-
kurtzeko eta 12:00etan
haur batzuk jendaurre-
an irakurri zituzten eu-
ren kontakizunak. As-
paldiko ohitura da Ipuin

Topaketa, eta Joxe Ma-
ri Remiro zuzendaria-
ren erranetan «ikasle-
ak literaturara hurbil-
tzeko egitasmoa da, on-
gi pasatzen dute isto-
rioak asmatzen eta he-
rritarren aitzinean ira-
kurtzen». Lehen ipuin
lehiaketa egiten zen,
baina azken urteetan ez
dituzte haurren ipuinak
saritzen, «konpetibita-
tea hausteko eta guz-
tiek merezimendu bera
dutela ikusteko» adie-

razi digu Remirok. Ikas-
le guztiek ipuin bat jaso
zuten oroigarri moduan
irakasleen eskutik.

HERRI BAZKARIA ETA

EUSKARAOKEA

Frontoian bazkaldu
zuten Landagaineko
ikasleek hainbat lagun
eta familiakoekin bate-
ra, eta arratsaldean kan-
tari aritu ziren Euskara-
okea ikuskizunarekin.
Giro eta umore ederre-
an pasatu zuten herri-
ko ttikienek arratsaldea.

Segurtasun
barandak 

Udalak hainbat ba-
randa jarri ditu herrian,
pareta eta erreka baz-
terretan jendea ez eror-
tzeko. Antsolokuetan
Arantxipi ondoan eta
presan; Goiko Landa au-
zoan Buxungo Errekan;
Iñarretan Artañoko erre-
kan, Errotagaraitik goi-
ti; eta Beheko Landan
Itturri Berrian, Idoia eta
Ttiki erreketan. Herrita-
rren segurtasuna ziur-
tatu nahi da baranda
hauekin.

Patxiku Irisarrik segituko du alkate
datozen lau urteotan
Lau zinegotzi izanen ditu Herri Taldeak eta hiru Eusko Alkartasunak

ETXALAR

ARGAZKIA: ONINTZE

Landagain eskolako ikasleak ederki aski pasatu zuten Haurren Eguna.
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Nerea ALTZURI

Dagoeneko sei hila-
bete pasatu dira Pele-
ttikiko ludotekak ateak
ireki zituenetik. Julen Ze-
laieta beratarra begira-
le zutela, bi eta hiru ur-
teko zortzi haur ludote-
kan ibili dira astegunez,
9:00etatik 13:00ak bi-
tarte. 

Lehenbiziko espe-
rientzia hagitz baikorra
izan da, baina momen-
tuz haurtzaindegiaren
etorkizuna ez dago se-
gurtatua, heldu den ur-
tean zenbat haur izanen
diren ez baitakite. He-
mendik bi urtetara lu-
doteka zabalik eduki-
tzeko haur nahikoa iza-
nen da; hurrengo ikas-
turtera begira, ordea,
guttienez lau haur izan
behar dira, eta oraingoz,
bizpahiruk bertzerik ez
dute eman izena.

Praga, Viena eta
Budapestera
oporretan

Berriz ere oporral-
diaren tenorea ailegatu
da. Herritar talde batek
urte mordoxka badu
oporraldi gidatuetan par-
te hartzen duela. Aur-
ten Praga, Viena eta Bu-
dapest hiriburu haun-
diak ezagutzeko auke-
ra izanen dute. Astear-
tean, ekainaren 26an,
Madrilera autobusez jo-
an ziren. Han, Baraja-
sen, goizez hegazkina
hartu zuten Pragarantz.
Pragan ortzirala arte
egon dira, hango zen-
bait eraikin, bainuetxe,
enparantza, leku… bi-
sitatzen. Pragatik Aus-
triako bidea ortziralean
hartuko dute, eta Viena
eta inguruko eraikinak
bisitatuko dituzte igan-
dera bitarte: opera, men-

diak, ehiza pabiloiak, eta
Gurutzeren abadia tar-
tean. Igandean Buda-
pestera joanen dira, eta
bertan hiriaren bisita pa-
noramikoa eta eraikinen
bisitaldiak eginen dituz-
te. Tartean Danubio
errekan kruzeroan ere
gozatuko dute. Eta ho-
rrela, etxera bueltatze-
ko eguna. Astearte ilu-
nabarrean berriz ere
Madrilera hegazkinez
joanen dira, eta arrats
guzia autobusez igaro
ostean, herrira ailega-
tuko dira. Ongi pasatu-
ko dutelakoan gaude!

Urrezko Ezteiak
Aurten 50 urte ez-

kondurik dituzten hiru
bikote ditugu herrian:
Osildekobordako Tomas

Taberna eta Julita Itu-
rria, (maiatzaren 16an
beteak); Lorenzo Iparra-
girre eta Loreto Taber-
na Urdinbordako senar-
emazteak; eta Juanito
Leiza eta Milagros Mi-
txelena Osiñaldea etxe-
ko bikotea. Hiru bikote-
ek familia ederrak hazi
dituzte eta oraindik ere
aski bizkor eta osasun-
tsu daude. Aunitz urtez
eta zorionak denei!

Herriko
pilotariak

Pilotak herrian duen
afizioa ezin da ukatu,
eta modalitate batean
edo bertzean, ederki
moldatzen dira herrita-
rrak. Irungo Kurpil Kirol
Taldeak antolatzen duen
txapelketan, erraterako,

hiru ordezkari izan ditu-
gu finalean. Gazteen
mailan, Joseba Mada-
riaga, Hodei Iturriotz la-
gun zuela, eta senior
mailan, Joseba Pikabea
eta Beñat Mitxelena. Fi-
nalak joan den ortzira-
lean, ekainak 22, joka-
tzekoak ziren, baina le-
rro hauek idazterakoan
ez genuen f inaleko
emaitzen berririk.

Bertzalde, Lesakako
xokoko pilota txapelke-
tan, bertze bi ordezkari
izan ditugu: Jose Agus-
tin Goñi eta Jabiertxo
Iparragirre. Azken hau,
finalerdietan aritzekoa
zen, baina aitzineko ka-
suan bezala, hau idaz-
terako ezin izan genuen
jakin finalerako txartela
lortu zuen alaez.

Heldu den
ikasturteari begira
ludotekaren
etorkizuna zalantzan 
Guttienez lau haur behar dira

eta oraingoz, bizpahiruk eman

dute izena

ARANTZA

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Aurtengo ikasturtean zortzi haur egon dira haurtzaindegian. Argazkian Lei-
re, Imanol, Gaizka, Beñat, Lorea eta Aiora ageri dira, Julen begiralearekin
eta Koldobike gurasoarekin.
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Jaione OTXANDORENA

Joan den ekainaren
16an hartu zuten kar-
gua udaletxeko alkate
eta zinegotzi berriek.
Egun horretan, azken
zortzi urtetan alkate
izandako Jose Mari Her-
nandorenak, bere al-
derdikidea den Pako
Errandoneari eman zion
alkatetzako bastoia, eta
gainontzeko zinegotziek
ere beraien karguak har-
tu zituzten. Hala ere,
ekainaren 21ean egin
zuten lan-arduren ba-
naketa eta modu hone-
tan geldituko da dato-
zen lau urteetarako: Jo-
se Miguel Zelaieta eta
Pako Errandonea hiri-
gintza eta mendietaz ar-
duratuko dira; Margari
Capdeki eta Mª Jose Mi-
txelena mankomunita-
teaz. Ainhoa Etxebeste

hezkuntzaz, eta Vidal
Ibarra eta Santi Arre-
txea, Kultura, Bertiz Par-
tzuergoa eta Jaialdie-
taz.

OHARRA

Azkeneko aldizka-
rian, udal  igerilekurako
bonoak igerilekuan ate-
ra zitezkeela jartzen ba-
zuen ere, igerilekuan
eguneko sarrerak ba-
karrik atera daitezke, eta
bonoak, Rural Kutxan
eta Nafarroako Kutxan.

Quebranta-
huesos bizikleta
lasterketan lau
herritar
Ekainaren 23an San-

biñanigon jokatutako
Quebrantahuesos txi-
rrindularitza proban lau
herritarrek parte hartu

zuten: Garikoitz Larra-
buru, Xabier Irazoki, Es-
teban Maritxalar, Iker
Mariezkurrena, Xanti

Arretxea, Enrike Irazo-
ki, Iñaki Agesta eta Jon
Maritxalarrek.  205 kilo-
metroko lasterketa egin

behar izan zuten, eta lau
mendate igo behar izan
zituzten parte-hartzai-
leek. 

Udal hautetsi berriek ekainaren 16an hartu
zituzten karguak eta 21ean lanak banatu 
EAko Pako Errandonea izanen da alkate hurrengo lau urteetan

SUNBILLA

ARTXIBOKOA

Garikoitz Larraburu, Xabier Irazoki eta Esteban eta Jon Maritxalar Kebran-
tahuesos lasterketan izan dira. Argazkian Garikoitz eta Joana Hernandore-
na tandeman ibiltzen.
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Ekainaren 17an Pe-
dro Grazenea Elgorria-
ga omendu zuten Mu-
trikun. Pilotarien Batza-
rra pilota elkarteak ur-
tero egiten duen bestan
omendu zuten bere jaio-
terriaren izena daraman
erremontista. 1929an
sortu zen Elgorriagan
eta 32 urtetan profesio-
naletan jokatu zuen, ai-
tzinean beti. Gerora, ma-
sajista lanetan aritu izan
da 22 urtetan Hernani-
ko Galarreta pilotale-
kuan.

Ezkurrako
Udaletxea
Nafarroako Gobernuak

32.226,97 euroko diru-
laguntza onartu du Ez-
kurrako udaletxearen
obrak finantzatzeko.
46.038,53 euroko au-
rrekontutik %70a da he-
rriak jasoko duena, eta
eraikinaren  fatxada eta
teilatua eraberritzeko
gastuetara bideratua
izanen da. Laguntza
2005-2008ra begira Go-
bernuak egindako Toki-
ko Azpiegituren Plana-
ren barrenean onartu
zuten ekainaren 19an.

Mendiko piste-
tarako araudi
berria Beintza-
Labaienen
Beintza-Labaiengo

Udalak mendietara doa-
zen pisten inguruko or-
denantza berria onartu
du. «Pistak aunitz era-
biliak direla» iritzita, hi-
ru helburutan hartu di-
tu erabakiak Udalak:

«ondare naturalak zain-
tzea, erabiltzaileei era-
bilpen harmoniatsua
ematea —batez ere he-
rritarrei— eta erabilera
egoera onean manten-
tzea».

Bestetan, Lan
Bulegoa itxita

Doneztebeko San-
pedro besten harira,Lan
Bulegoa itxita egonen
da ortziral honetatik,  uz-
tailaren 3a bitarte.

Pedro Grazenea
erremontista
omendu dute
Pilotarien Batzarrak antolatutako

bestan omendu zuten, Mutrikun

ARGAZKIA: ZALDUA 

600 euroko saria banatu du Doneztebarrak Merkatari
Elkarteak
Doneztebarrak Merkatari Elkarteak eman du Udaberriko Kanpainako sa-
ria. Argazkian ageri da, elkartearen izenean, Esther Eskudero —San Mi-
guel-Eskudero taxia— Fermin del Villar Peguero irabazleari saria ematen.
Ferminek 600 euroko agiria eskuratu du Doneztebeko komertzioetan gas-
tatzeko.

MALERREKA
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AZPIEGITURA

ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuak udalez gaindiko
proiektu sektorial izen-
datu du Lesaka eta Eli-
zondo bitarteko gasbi-
dearen proiektua. Ho-
rrenbertzez, Gobernua
arduratuko da Sunbilla,
Doneztebe, Bertizara-
na eta Baztanen Gas
Navarrarena den proiek-
tua bultzatzeaz. Helbu-
rua presio handiko gas
banaketa garatzea da,
eta guztira 35 kilome-
troko luzera izanen du
azpiegitura berriak. Au-
rreikusitakoaren arabe-
ra, lanek 10 hilabete
iraunen dute, eta au-
rrekontua 4.204.770 eu-
rokoa izanen da. 6.200
herritarrentzako horni-
dura izanen da, baita
Legasako Aceralia en-
presararentzat ere. Hor-
nituko dituen herrietan
barna pasatzeaz gain,
zati batean Igantziko lu-
rretan ere pasatuko de-
la, eta ahalik eta etxe
gehienetara ailegatze-
ko asmoz, hasierako
proiektuan aurreikusi
gabeko loturak ere egi-
nen dira. Abiapuntuan,
Bera eta Lesaka arteko
gasbidearen zatian,
neurketa estazioa erai-
kiko da, eta gainerako
ibilbidean lau erregula-
zio estazio. Orain arte-
ko sareko gasa Irundik
Lesakaraino ailegatzen
da, eta eraikiko den gas-
bide berri honekin Eli-
zondoraino ailegatuko
da. Egitasmo hau Na-
farroako Gobernuak eta
Gas Navarrak 2010era
begira onartutako Na-
farroako Plan Energeti-
koaren baitan dago.

Bidasoaldeko gasbidearen proiektua bere gain hartu du
Nafarroako Gobernuak
Azpiegitura berriak 35 kilometro izanen ditu eta obrak 10 hilabetez egitea aurreikusi da



Mikel ALBISU
Nafarroako Inguru-

giroko Baliabideen Era-
kundeak (CRANA) an-
tolatua, eta bertako uda-
len eta Orgiko Natur Gu-
neko zaindarien lagun-
tzarekin, ekainaren 2-
an Bolondres Eguna
egin zen Leurtzan.

Nafarroa osotik eto-
rritako 18 lagunek par-
te hartu zuten bi talde-
tan antolaturik. Lehe-
nengo taldeak Goros-
tietako gaineko (Saldias-
Orokieta errepidean) za-
bortegi inkontrolatu bat
garbitu zuen, eta ingu-
ru hartatik hainbat za-
bor atera zituzten, tar-
tean, kasik 3 tona neu-
mat iko.  Neumat iko
hauek bereiztuta bildu
eta Iruñera eraman zi-
tuzten, birziklatzeko.

Bigarren taldeak
Leurtzatik Eltzaburura
(Ultzama) doan kaltza-
daren tarte bat garbitu
zuen, Zumardenako gai-
nean, eta hala, bi baila-
rak elkartzen dituen bi-
de eder hori erabat libre
gelditu zen.

Eguna akitzeko, bo-
londres guztiak Leurtzan
elkartu eta, Beintza-La-
baiengo trikitilari gazte-
ek alaiturik, bazkari eder
bat egin zuten. Mila es-
ker herritik eta kanpotik
etorri ziren guztiei !!   

HASI DA URTEGIKO

UDA SASOIA

Leurtzako Urtegietan
aindarien sasoia uda-
berri hasiera hasi zen.
Aurten, Urrozko Maria
Jose Arburua eta Josu-
ne Lazkano dira zain-
dariak, eta momentuz,
eguraldiak sobera la-
gunduez duenez, ez da
sobera jende hurbildu.

Urrotz eta Beintza-
Labaiengo Udalek ku-
deatzen dute 381,5 Hek-
tareako Natur Gunea eta
datozen urteetarako ba-
ditu hainbat erronka: be-
heitiko urtegia ingura-
tzen duen bidea elba-
rrituentzako egokitzea
(III. Fasea), Natur Gu-

nearen balio naturalak
landu eta ezagutzera
ematea eta bertako
zaindarien lan egon-
kortasuna bermatzea.

2002an hasi tako
gestioa hasia da bere
fruituak ematen: bisita-
rien kontzientzia gero
eta haundiagoa da eta
baita bertako zaindarien
dedikazioa ere, pai-
saiaren kaliatearen one-
rako. Zerbitzuen eta
mendi ibilbideen man-
tenimendu egokia oso
baloratua da. Bertze al-
detik, bisitarien kopurua
haunditu bada ere, udan
ez da masifikaziorik iza-
ten, bisitari aunitz uda-
berri eta udazkenean

etortzen direlako. Ingu-
ru zoragarri hau denok
disfrutatu eta denon ar-
tean mantendu behar
dugu. Ongi etorriak izan
zaitezte!

ttipi-ttapa • herriz herri16

Ia 60 zirrika bildu ziren Leurtzan
Ingurugiroko Bolondres Egunean
Nafarroa osotik etorritako 18 lagunek parte hartu zuten

MALERREKA

ARGAZKIAK: MIKEL ALBISUK UTZIAK

Bildutako zabor kopurua hagitz haundia izan zen.

35.000
bisitari
2006an

2005arekin konpa-
ratuz, 2006an 10.000
gehiago ibili ziren. Bi
arrazoi ikusten dira go-
rakada hori ulertzeko:
eguraldi ona eta berta-
ko zaindarien lanaldi-lu-
zapena udazken osoan.

Bisitarien gorakada
kezkagarria izaten ba-
da ere, bada datu inte-
resgarri bat: udako tu-
risten kopurua manten-
du den arren —masifi-
kaziorik gabe—, uda-
berri eta udazkenean
nabarmen haunditu da.
Bisitariaren profila al-
datzen ari da: domin-
guero edo parrilleroen
kopurua mantendu edo
jeitsi egin da (azken bi
urteetan sua egitea de-
bekatua dago). Aldiz,
edozein urtarotan natu-
raz gozatu eta bertatik
paseatzera etortzen di-
renen kopuruak goiti
egin du. Joera hauek
mantentzea da helbu-
ruetako bat.

Garbiketan parte hartu zuen taldea.
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Artisau eta baserriko
produktuen erakustoki
izan zen Bertizko Natur
Pa rkea  eka ina ren
10ean. Bertiz Partzuer-
go Turistikoak antola-
tua, artisautza eta in-
gurumen azoka egin zen
aurten lehenbiziko aldiz.
Haur eta gaztetxoenek,
Bertizko Natur Parkea-
ren inguruetan zaldi gai-
nean ibilaldiak egiteko
aukera izan zuten. Pi-
raguekin Bidasoan ibil-
tzea aurreikusia zego-
en, baina euriarengatik
erreka hazi egin zen eta
jarduera bertan behera
uztea erabaki zuten.
Hurbildutako bisitarien
artean zozketat bat egin

zen. Emandako sariak
Hiruak Bat  Elkarteko

landetxe batean aste-
buru bat eta Martikoko

ahate-produktuen sorta
izan ziren.

Artisautza eta ingurumen azoka
egin zen Natur Parkean
Gaztetxoenek zaldiekin ibilaldiak egiteko aukera izan zuten

BERTIZARANA

Juana Mari SAIZAR

Elizaren egoera as-
palditik berrikuntza be-
harrean dago, batez ere
teilatuari dagokionean.
Euria egitean, itxuzurak
azaltzen dira bizpahiru
tokitan. Hezetasunare-
kin, barrengo pareten
igeltsua lurrera erortzen
da eta zuloak bobeda-

ren sapaian ageri dira.
Elizaren eguneroko gas-
tuak mantentzeko igan-
deko mezetan lortutako
diru-laguntzarekin ez da
nahikoa, eta aurten, Na-
farroako Kutxan proiek-
tu bat aurkeztu da eli-
zaren konponketak egi-
teko. Beraz, herritar guz-
tiei deia zabaltzen zaie

beren proiektuen as-
moak herriko elizaren-
tzat izan daitezen. Pa-
rrokiaren izenean, es-
kerrik asko.

Bertzalde, ekainaren
17ko meza, lehenengo
aldiz apezarik gabe
eman zen. Bi seglarren
artean eman zuten me-

za eta, hemendik au-
rrera, horretara ohitura-
tzen hasi beharko da
pixkanaka-pixkanaka,
apaiz eskariarengatik. 

Eliza konpontzeko laguntza
eman daiteke Nafarroako
Kutxan
Apezarik ez dagoelako, bi seglarrek

ematen dute meza igandetan

ARTXIBOKOA

Elizaren egoera ez da oso ona eta berrikuntza beharrean dago aspaldian. 

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Jendeak artisauek egurrarekin kaikuak nola egiten dituzten ikusi zuen.

Eskualdeko
ikasleen ia
%97ak
gainditu du
selektibitate
azterketa
ttipi-ttapa

Bera, Leitza eta Le-
karozko institutueta-
ko ikasleek emaitza
onak eskuratu dituz-
te selektibitate-azter-
ketan. Aurkeztutako
65 lagunetik 63tik
gainditu dute, %96,92-
ak. Hain zuzen, Le-
karozko A ereduko bi
ikasle dira gainditu ez
dutenak. Nafarroa
osoari dagokionean,
berriz, guztira 1.998
ikaslek egin dute pro-
ba eta %94,74ak gain-
ditu.  Gainerakoek irai-
lean izanen dute bi-
garren aukera. 

HEZKUNTZA

ARESO
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Esteban AROTZENA
Normaltasun osoz

eta ezustekorik gabe jo-
an zen ekainaren 16ko
udal berriaren osaketa
ofizialaren akitaldia. Ho-
rretarako, legeak agin-
tzen duen protokolo gu-
zia pausoz-pauso era-
man zuen Mirian Aro-
tzena idazkariak, alka-
tearen hautaketaren
bozketara ailegatu arte.
Hautagai bakarra Miel
Joxe Lekuona zen, eta
aho batez onartu zuten
posturako EAE-ANVko

zerrendaburua, Elkar-
tasunakoek ere aldeko
botoa eman baitzioten.
Honen aurretik, Espai-
niako Konstituzioa be-
teko zutela ere zin egin
zuten zazpi kargudun
berriek, baina guztiek
garbi utzi zuten «lege-
ak agintzen dielako»egi-
ten zutela hori. Imanol
Legarretak alkate be-
rriari aginte makila eman
zioenean bukatu zen ak-
tua —argazkian—. 40
herritar inguru elkartu zi-
ren batzar aretoan.

Aho batez lortu zuen
alkatetza EAE-ANVko
hautagaiak
Elkartasunakoen botoa ere

Miel Joxeren aldekoa izan zen 

ARGAZKIA: ENERITZ AROTZENAK UTZITAKOA

Xiba euskal jokoen finalean izanen da Goizueta
Larunbat honetan, hilak 30, ospatuko da Zuberoako Mendikotan herrien
arteko Euskal Joko eta Jolasen Xiba Jaialdiaren finala, eta  Goizuetako
taldea bertan izanen da, 2004ko edizioan bezalaxe.  Ekainaren 9ko  Ata-
rrabiako kanporaketan eskuratu zuten goizuetarrek finalerako txartela. Lau
herri lehiatu ziren bertan, eta gure ordezkariak bigarren sailkatu ziren, Irai-
netaren atzetik, eta Iruña eta Uharte-Arakilen aurretik. 

ARGAZKIA: JOSUNE NARBARTE

Ana Urdangarini omenaldia
Aurreko alean aipatu bezala, Ana Urdangarin andereñoak agur esan dio
Goizuetako eskolari 18 urte bertan igaro eta gero. Irakasleek, ikasleek eta
Guraso Elkarteak ongi merezitako omenalditxoa eskaini zioten kurtso bu-
kaeran.

GOIZUETA

ARGAZKIA: AITZIBER LEKUONA
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ortzirala 29
20:00 Lesakako Musika Bandaren

emanaldia Plaza Zaharrean.

larunbata 30
15:30 Illasmendiko tiro-eremuan Plater-Tiro 

lehiaketa, Pagolleta Ehizi Elkarteak 

antolatuta.

16:30 Arkupe elkarteak antolatua, haurren 

pilota erakustaldia frontoian. 

19:00 Emakumeen arteko Herri Kirolak

Plaza Zaharrean.

igandea 1
11:00 Euskadiko Sokatira

Txapelketaren finala lur gainean, 

600 kilotan.

Osasundegiaren gibeleko

zelaian. Beti-Gazte Elkarteak

antolatua. Partehartzaileak: Areso, 

Gaztedi, Gohierri, Mutriku, 

Gaztedi B, Gohierri B.

19:30 Baztan-Malerreka-Bidasoako

gazteen X. Trikitixa Txapelketaren

finala, Plaza Zaharrean.
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ortzirala 6 Bezpera eguna

12:00 Herriko Etxetik igoko den altxaferoaren 

eztandak emanen die hasiera besteei.

Ordu berean Txistulariek, soinulariek, Incansables

txarangak, trikitilariek eta haur ttikien

danborradak girotuko dituzte herriko

karrikak euren soinu alaiekin.

17:30 Tantirumairu Euskal Folklore Taldearen 

erakustaldia, Frontoian.

20:00 Peñen ordezkarien altxaferoa.  

Ondotik Danborrada nagusia abiatuko da erraldoi, 

buruhandi, danborjole, soinulari eta 

Lesakako Bandarekin. Karrikaz-karrika,

herri osoari itzulia emanen diote.

24:00 Dantzaldia Triki take taldearekin 
Plaza Zaharrean.

Gauez “INCANSABLES” txaranga karrikaz karrika.
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larunbata 7
8:30 Ezpatadantzarien meza ixila. Joan-etorria 

Txistulari bandak lagunduta eginen da.

10:30 Meza Nagusia.
Ondotik Fermin Zaindariaren irudiarekin herritik prozesioa.
Ondotik Onin errekaren bi aldeetan egiten den

ZUBIGAINEKOA. Agur edo dantza bera Plaza 
Zaharrean, ikurra Herriko Etxera igan aitzinetik.

18:00 Bezperak, Lesakako Abesbatzak kantatuko du. 
Ondotik Ezpatadantzari taldeak mutil-dantza, neska-dantza, 

aurreskua eta jotak dantzatuko ditu Plaza Zaharrean.
19:30 Bertso jaialdia, Arrano Elkarteak antolatua, Plaza

Zaharrean: X. Silveira, M. Lujanbio, S. Lizaso,
U. Iturriaga, J. Barberena eta I. Olaetxea.
Gai jartzailea: A. Rekondo.

19:30 Zirkus Mirkus, kale animazioa haurrentzat, Bittiria
karrikan barna, Detraka animazio taldearen eskutik

Gauez TXIMELETA taldearekin dantzaldia Plaza Zaharrean,
Gauez “INCANSABLES” txaranga karriketan.

igandea 8 Peñen eguna

9:00 Peñen gosaria
10:30 Peñen danborrada, Beti Alai txarangarekin.
12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Beti Alai txarangarekin.
17:00 Plaza zaharrean Kanpanolue haur ikuskizuna.
18:00 Peñen kontzentrazioa Txarangarekin,

Peñen jeitsierarako.
20:30 Betizuak.
20:30 Mariatxiak kalejiran, Angeles de Mexico taldearekin.

Gauerdian Plaza Zaharrean, Diskofesta, IMANOL
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astelehena 9 Haurren eguna

11:00 Haurrendako animazioa: Gorriti,
Osasundegi ondoko plazan.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean.
BETI-ALAI  txarangarekin.

Arratsaldez Irain Eskolako patioan  Navar Produccion
haurren ikuskizunak: Karts, Puzgarriak ...

18:00 Esku pilota partidak, Arkupe Elkarteak antolatuak.
19:30 Herriko gazteen DANTZA-JAZZ Plaza Zaharrean.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia EGAN taldearekin Plaza Zaharrean.
Kale-musika maratoia

20:00 Onin inguruan Skasak Taldea.

21:00 Zabaleta inguruan, Okupando Rom@ Taldea

23:00 Batukada “Batu Gaitu” taldearen eskutik

24:00 Kalapite Taldea txoznatan.

Egun guztian BETI ALAI txaranga kalez kale.

asteartea 10 Ezkonduen eguna

10:30 Haur eta gurasoen danborrada BETI-ALAI
txarangak lagunduta.

11:30 Andra Mari Zahar Etxean, Nafarroako Jotak.
LOS PAMPLONICAS taldearekin.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean,
BETI- ALAI  txarangarekin.

16:30 Elzetako Plazan,  Detraka animazio taldearen 
eskutik umeendako eskulan tailerrak.

18:00 Plaza Zaharrean, Nafarroako Jotak,
LOS PAMPLONICAS taldearekin. 

18:00 Eskolttikitik Txakainera kalejira, 
Musika Bandarekin.

Arratsaldez Plaza Zaharrean, JOSELU ANAIAK
Gauez taldearekindantzaldia

3:30 Jai-hilak.  BETI ALAI txarangarekin.
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Joseba URKIOLA

Eguraldia berotu eta
eguzkia diztira dotore-
enarekin janztearekin
batera, Leitzako igerile-
kua prest da hiru hila-
beteetako lanaldiari eki-
teko. Ekainaren 18an
zabaldu zituen ateak eta
2007-2008 ikasturtea
hasi bitarte, zabalik ego-
nen da.

Lehen bost egune-
tan arratsaldez bakarrik
ireki dute badute ere,
txikienek oporrak har-
tuz geroztik, 11:00eta-
tik  20:00ak bitarte da-
go zabalik.

Igerilekura hurbiltzen
den orok, prezio aldetik
eskaintza bat baino
gehiago edukiko du es-
kura. Eguneko sarrera
soltea edota denboral-
di guztirako bonoa egi-
teko aukera edukitzeaz
gain, 10 egunetarako
txartel berezia egin dai-
teke. Honetaz gain, ige-
rilekuko taberna zaba-
lik izanen da eta eguz-
kia era eroso eta lasai-
garri batean hartu nahi
duenarentzat hamakak
alokairuan.

Tomas Erbiti eta
Tiburtzio
Azpiroz berriro
Santiagon

Azken urteetako ohi-
turari jarraiki, Tomas Er-
biti eta Tiburtzio Azpi-
roz leitzarrek berriro ere
Donejakueko bidea egin
dute. Aurtengoan Orre-
agatik abiatu ziren eta
beren bidaia, Galiziako
Finisterra ospetsuan
amaitu dute. Lehen pau-
suak maiatzaren 28an
eman zituzten. Hasta-
peneko egun haietan
eguraldi txarra izan zu-
ten bidailagun. Dena
den, behin Gaztelan sar-
tuta, eguraldi ona izan
zutela nabarmendu du-
te. Hiru aste igaro on-
dotik, eta hamaika izer-
di ibilbidean utzita, San-
tiagoko hiriburura ekai-
naren 18an iritsi ziren.
Finisterrera berriz, ekai-
naren 21ean. Ibilbide
osoa  behar bezala egi-
teko, egun askotan 35
eta 40 kilometro egin be-
har izan zituzten.

2007ko Plazaola
aldizkaria abian
Tiburtzio Donearen jaiei

hasera emateko, hila-
bete eta erdi besterik ez
da geratzen. Hala, Lei-
tzako Aurrera Kirol El-
kartekoak 2007ko Pla-
zaola aldizkariaren osa-
tze lanean buru-belarri
dihardute.

Hasteko eta behin,
aipatu, aldizkariaren
azalaren lehiaketa abian
dela. Sariketa hau 17
urtetik gorakoei zuzen-
dua dago eta landu be-
harreko gai nagusia Lei-
tzako Pestak. Lanak
aurkezteko epea ostiral
honetan bukatzen da,
eta interesatuek Aurre-
ra Elkartearen egoitza-
ra eraman beharko du
bere lana. Kartelaren
neurriak, 50x65 zenti-
metro izan behar ditu,
eta «2007-TIBURTZIO
DONEAREN PESTAK-
29.Zenbakia» bezalako

xehetasunak bertan
txertatuak egon behar
dute.

Bestetik esan, aza-
laren sariketa berezi ho-
netaz gain, edozeinek
aldizkaria hornitzen ko-
laboratu dezakeela. Lan
hauek ere ekainaren
29a baino lehen aur-
keztu beharko dira eta
gertakari zaharrak, erre-
portajeak, txisteak, ko-
mikiak eta antzeko ida-
tziak aurkez daitezke.

Gorriztaran
Eguna
uztailaren 1ean 

Urteroko hitzorduari
jarraiki, aurtengoan ere
Gorriztarango Egunak
ez du hutsik egingo. Go-
rriztaran auzokoek an-
tolatzen duten egun oso-
ko jai mamitsu eta hor-
nitua, uztailaren 1ean

Basa Kabin izanen da.
Aurtengoan protago-
nista nagusiak Sebas-
tian Lizaso eta Mañu-
korta bertsolariak iza-
nen dira. Honetaz gain,
urteroko Mus Txapel-
keta eta txokolatada
ezaguna ere present
izanen dira. 

Egin Kantu!
diska kalean da 

Egin kantu telebista
saioko diskak, orain gu-
txi ikusi zuen argia.  Ho-
rretan, Beñat Urkiola 9
urteko leitzarrak parte
hartu du.  Berekin ba-
tera, beste hiru lagunen
ahotsak daude. Guztira
13 abesti grabatu dituzte
eta leitzar gazteak bos-
tetan hartzen du parte.
Horietatik bitan, gaine-
ra, bakarrik abesten di-
tu.

Zabaldu dira
igerilekuko
ateak
Eguneko eta uda osoko bonoaz

gain, 10 egunetakoa ere bada

ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Xabier Zabalo izanen da legealdi berriko alkatea
Legeak iragarri bezala, ekainaren 16ean aurkeztu zen datozen lau urtee-
tan edukiko dugun Udala —argazkian hautetsi berriak—. Ekitaldian guz-
tiek beren karguei zin egin zieten eta Leitzako herriaren alde lan egingo
zutela hitz eman. Arrazoi desberdinak tarteko, Udala osatuko duten or-
dezkari guztiak ez ziren bertan izan. Halere, goiza inolako arazorik gabe
burutu zen.   

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net

LEITZA
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Maite OTEIZA
Ekainaren 16an,

eguerdiko 12etan, Baz-
tango Batzar Nagusiko
gelan Udal berria osa-
tuko duten zinegotzi be-
rriek beren karguak har-
tu zituzten. Nafarroa Bai-
ren aldetik, Virginia Ale-
manek kargua errepi-
katuko du eta bera iza-
nen da alkate, zazpi zi-
negotzirekin. Oposizio-
an, berriz, UPNk sei zi-
negotzi izanen ditu, Be-
goña Sanzberro buru
duela.Udaletxe ingu-
ruan Guardia Zibilaren
presentzia nabarmena
izan arren, ez zen isti-
lurik izan.

Adin-mahaia hone-
laxe osatu zen: zinego-
tzirik zaharrena Remi-
gio Lizasoain, gaztee-
na Jon Dufurrrena, Mª
Jesus Muñoz idazka-
riaeta Paula Casares
euskara teknikaria. Ple-
noa bukatzerakoan, Ju-

len Mitxeltorenak eta Mª
Carmen Irungaraik ba-
liogabetutako ANVko zi-
negotziek hitza hartu zu-
ten. Bi hauei legozkie-
ken eserlekuak NaBai
eta UPNri eman zaiz-
kie.

Legealdi berriko udal-
batzordeak ekainaren
23an osatu ziren.

Elizondoko
komisarian
foruzain
gehiago

Pasa den abenduan
zabaldu zuten Elizon-
don Foruzaingoaren ko-
misaria. Orain lau foru-
zain daude, eta Nafa-
rroako Gobernuko Bar-
ne departamentuak ar-
gitaratutako foru agin-
du batek dionez, laster
hogeita lau izanen dira.
Hogeita lau foruzain
hauek Zugarramurdi,Ur-
dazubi, Baztan, Berti-
zarana, Malerreka,  Goi-

zueta, Bortziriak, Lantz
eta Odietako herrietan
barna ibiliko dira. De-
netara 27 udalerri eta
25.425 herritar izanen
dituzte beren ardurape-
an.

Auto istripu
larriak
Bi egunetan bi istripu
izan dira Baztanen.
Ekainaren 16an, larun-

bat goizean, Iruritako
Txoklero kurban, auto
batek arbola jo eta irau-
li ondotik, lau xirrikak ai-
rean gelditu zen. Istripu
ikusgarria izan zen, eta
suhiltzaileek bertara jo-
an behar izan bazuten
ere, zorionez, gidariak
ez zuen min haundirik
hartu. 
Biharamunean, Erra-
tzuko sarreran, San Pe-

dro Xaharrean, bi autok
aurrez aurre elkar jo zu-
ten. Bidea itxita gelditu
zenez, Oronoz-Mugai-
riko suhiltzaileak, an-
bulantziak eta foruzai-
nak agertu behar izan
zuten. Auto bateko hiru
zaurituak Iruñerat era-
man zituzten eta han in-
gresatu. Bertze autoko
biak kolpeak izan zituz-
ten.

Virginia Alemanek
hurrengo lau
urteetarako alkate
kargua hartu du 
Udaleko lan-batzordeak

ekainaren 23an eratzekoak ziren

UTZITAKO ARGAZKIA

52 Bai Euskarari Ziurtagiri banatu dira
Kontseiluak Bai Euskarari Ziurtagiriaren banaketa egin zuen ekainaren
9an Arizkunenean. Hala, euskararekiko konpromisoa adierazten duten
Baztango hainbat enpresa, saltoki eta entitatek ziurtagiria jaso zuten, guz-
tira 52 entitatek. Ekitaldian izan ziren, bertzeak bertze, Xabier Mendigu-
ren Kontseiluko idazkari nagusia, Virginia Aleman alkatea, Josetxo Ape-
zetxea Baztango euskalgintzako kidea eta Xorroxin irratiko esataria eta
Itsaso Aleman EHNEko ordezkaria. «Gu gara, guztiok elkarrekin, euska-
raren eguzkia pizten dugunak», adierazi zuen Mendigurenek, eta Virginia
Alemanek, bere aldetik, erran zuen«merkataritza, zerbitzuak eta enpresa
mundua da egun euskararen erabilera sozialak duen erronka nagusieta-
ko bat». Gisa berean, aipatu, martxoan Baztango Udalak hitzarmena be-
rritu zuela Kontseiluarekin.

BAZTAN
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Iruritako Gizarte
Bilguneko obrak
akitu dituzte
Herriko eskolako haurren

antzerkiekin estreinatu zuten

Maite OTEIZA
Iruritako Damaso Za-

balza Gizarte Bilgune-
ko obrak akitutzat eman
dituzte, eta herriko hau-
rrak izan dira lehenbizi-
koak leku berria estrei-
natzn. Hala, klaseko az-
ken eguneko euren an-
tzerkiak bertan egiteko
parada izan zuten.

‘Hoy no se fia,
mañana sí’
filmaren
grabaketak
Lekarozen

Azken denboraldi ho-
netan Baztan izenak ha-
rreman haundia du kul-
tura arloarekin. Horren
lekuko ditugu argitara-
tu diren hainbertze li-
buru, Baztango histo-
rian eta gure inguruan
oinarrituak, baita Leka-
rozko kolegioan graba-
tzen diren filmak ere.
Hain zuzen, ekainean
Francisco Avizanda Iza-

bako zuzendariak bere
film luzearen grabake-
tak ekarri ditu Lekaro-
zera, “Hoy no se fía, ma-
ñana sí” filmaren gra-
baketak, alegia.

Iruñean eta Tafallan
egon ondotik, Lekaro-
zera etorri ziren, eta Ma-
dril izanen dira hurren-
go eszenatokiak.

Bertan parte hartzen
duten aktore-aktoresa
protagonistak Albert
Prat, Carolina Bona eta
Frank Capdet dira.

Baztandarren
Biltzarrerako
dirua biltzeko
tonbolako
boletoak salgai

Urtero bezala, uztai-
laren 22an eginen den
baztandarren besta
haundirako tonbola an-
tolatu du Baztandarren
Biltzarrak. Sari zuzenak
bi motatakoak dira: ba-
tetik, Baztango denda,

jatetxe, artista eta aba-
rrek emandako produk-
tuak, eta bertzetik, Baz-
tandarren Biltzarrak be-
rak jarritakoak. Gisa be-
rean, sari zuzenik ez du-
ten boleto guztiek uz-
tailaren 22an eginen den
zozketan parte hartuko
dute. Kasu honetan, sa-
r ia dirua izanen da
(1.200 euro inguru). An-
tolakuntzak jakinarazi
duenez, boletoak da-
goeneko salgai daude

ohiko lekuetan, euro ba-
ten truke. 

Bertzalde, kamisetak
ere salgai paratu dituz-
te dagoeneko, hel-
duentzat eta haurren-
tzat modelo ezberdinak.
Salgai egonen dira, Eli-
zondoko Txokoto Osta-
tuan, Erratzuko Zubi-
puntan eta Oronoz-Mu-
gairiko Oskorri dendan.
Horrez gain, larunbat
goizetan Baztandarren
Biltzarraren Elizondoko

egoitza ere irekiko du-
te kamisetak saltzeko.
Gisa berean, aurten le-
henbizikoz, txapak ere
atera dituzte euroaren
truke.

Azkenik, aipatu, hel-
du den astean, uztaila-
ren 7an, itxiko dutela
Baztandarren Biltzarre-
ko kartel lehiaketaren
erakusketa. Bitartean
aurkeztutako lan guz-
tiak Arizkunenean ego-
nen dira ikusgai.

UTZITAKO ARGAZKIA

Denboraldi borobila egin du Baztan Futbol Taldeak
Gorabeheraz beteriko urtea izan da Erregional Mailan aritu diren futbo-
larientzat. Azken bi urteetan igoeraren atarian gelditu ondotik, denboral-
di hasieran helburu nagusia Preferente mailara igotzea zen, baina baja
eta lesio larriak tarteko, denboraldiaren hasiera eskasa izan zen. Azke-
nean, lehen fasea igoera jokatzea ahalbidetzen zuten postuetatik puntu
bakar batera gelditu ziren. Hortik aitzinera, Nafarroako Kopa jokatzea ego-
kitu zitzaien, eta egokitu bakarrik ez, baita finala irabazi ere. Ekainaren
16an jokatu zuten finala Los Arcoseko Urantzia taldearen aurka, eta 3 eta
0 gailendu zen Baztango taldea. Amaiera borobila, erdipurdi hasitako den-
boraldiari. Jokalariak ere —argazkian— pozik garaipenarekin.

BAZTAN
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Aitor eta Fanni

Ugarana emakume
elkarteak bestetan an-
tolatzen duen bazkarian
erabaki zuena betez, jo-
an den astelehenean,
ekainaren 11n, Arnedo-

ra bidaia egiteko auke-
ra eman zien herritarrei.
Herriko Etxearen pro-
posamena ongi iruditu
zitzaion Ugarana elkar-
teari, eta horretarako au-
kera zabaldu zuen. Az-
kenean, izena eman zu-

ten 41 pertsonetatik 38
animatu ziren, eta bi-
daia eta bazkariaren tru-
ke 6 euro ordaindu be-

har izan zuten. Bertan
bodega bat eta zapata-
denda bat bisitatzeaz
gain, herri hartako gizon

batek saltzen zituen
etxeko produktuen aur-
kezpena ikusteko au-
kera ere izan zuten.

38 herritarrek
Arnedo inguruak
bisitatu zituzten
Ekainaren 11n egindako bidaian,

bodega bat bisitatu zuten

ARGAZKIA: AITOR ETA FANNIK UTZITAKOA

Arnedora joan ziren herritarrak.

URDAZUBI

Ostirala 6
12:00etan txupina-

zioa eta besten hasie-
ra. 16:00etan barreta-
ko kamaren betetzea eta
prestaketa.21:00etatik
21:30era ezkil jotzea.
00:00etatik aitzinera
Baztan zopak herriko el-
kartean JOXE ANGE-
Lek alaituta. 7:00etan
gosaria Uxoan.

Larunbata 7
Sanfermin
10:00etan dianak.

11:30ean Meza Nagu-
sia. 12:30ean luntxa he-
r r i ko  e l ka r t ean .
16:30ean mus txapel-
keta. 18:30ean pilota
partida final haundia.
20:00etatik 22:etara

eta 1:00etatik 5:00eta-
radantzaldia NAINA tal-
dearekin. 5:00etatik ai-
tzinera musika gazte-
en ostatuan, ondoren

gosaria Uxoan.

Igandea 8
Haurren Eguna

10:00etan dianak.
11:00etan plater-tiro
lehiaketa. 14:00etan
gazteen bazkaria. Bi-
tartean partxis txapel-

keta. 16:30eanEriz Ma-
goaren erakustaldia.
Ondotik txokolatada.
20:00etatik 22:00eta-
ra dantzaldia FRAN-
TZISKOrekin. 22:00eta-
tik 00:00etara afaria,
gazteen 2. etxean.

Astelehena 9
8:00etan zikiroa egi-

teko sua piztea. 9:30ean
gosaria eta zikiro pres-
taketa. 14:00etan ziki-
ro jatea frontoian, JO-
XE ANGELek alaituta.
17:00etan kantaldia
JAIONE OLAZABALe-
kin. 21:00etanafaria he-
r r i ko  f r on to i an .
23:00etatik aitzinera
dantzaldia JOXE AN-
GELekin.

BAZTAN

Azpilkuetako Sanferminak
uztailaren 6tik 9ra
Astelehenean, bestetako azken egunean, zikiro jatea eginen da

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro ona izanen da aurtengo Sanfermin bestetan ere.
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Hilabete eta
gehiagoren buruan,
ireki dituzte lezeak
Erreka bazterrean pareta txiki bat

egin dute, eta bere gainean, kate

bat paratu da

Margari eta Koro
Akelarre Elkarteak

antolatutako “Bide gar-
bitze-eguna” arrakasta-
tsua suertatu zen, ho-
geibat  lagun lanean ari-
tu baitziren. Zikinkeria
aunitz bildu zen, eta ha-
sieran zikinkeria guztia
pisatzea pentsatu ba-
zen ere, hondarrean ez
zen hala egin, zuzene-
an Cherchebruiteko za-
bortokira eraman bai-
tzen. 

10:30ak aldera hasi
ziren, batzuk Errotako
zelaitik Lezeraino aile-
gatzen den erreka baz-
terrean; eta bertze ba-
tzuk Sabideako Potto-
ka-bidetik hasi eta Nar-
koneko-bordaraino. On-

dotik, Urdazubi aldeko
Pottoka-bidearen zati
bat ere garbitu zuten.
Hala ere, antolatzaile-
en ustez, oraindik lana
gelditu da, eta behar ba-
da irailean bertze aita-
da bat eginen da.

Lezeak zabalik
Hilabete bat pasatua

itxita egon ondotik (37
egun) ekainaren 9an ire-
ki ziren lezeak. Molda-
keten ondotik, itxura al-
daketa bat izan da leze
haundian: erreka baz-
terrean pareta txiki bat
egin da eta horren gai-
nean kate bat jarri. Ber-
tzalde, zubi berriak le-
henagokoak baino az-
karragoak dira. 

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Bildutako zikinkeriaren artean ikusgarriena traktore baten arruda bat izan
zen (argazkian ageri dena).

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Errota zaharrean uraren indarrak garbiketa bitxia egin zuen: harri eta lega-
rrak eraman zituen eta horrela ikusten ez zen pareta bat agerian gelditu zen
eta baita ere makineriaren zati bat.

ZUGARRAMURDI



herriz herri

2007/06/28 • 449. zbk. 

33

Xan HARRIAGUE
Ekainaren 10ean eta

17an, frantses legebil-
tzarreko hauteskunde-
ak egin ziren herrian.
Lehen itzulian 12 hau-
tagaien artean hauta-
tzeko aukera bazen, bai-
na horrek ez zituen he-
rritarrak animatu. Ber-
tze herrietan bezala abs-
tentzioa handia izan zen
eta saratarren %56,9
baizik ez zen bozkatze-
ra joan. UMPko Miche-
lle Alliot-Marie erraz na-
gusitu zen bozkatu zu-
tenen %49,8rekin. Bi-
garrena EH Bai koalizio
abertzalea izan zen
%21,6rekin eta hiruga-
rrena Alderdi Sozialista
%11,6rekin. UDF alder-
di zentristak bozen %7,2

bildu zituen, eta gaine-
rako hautagai guziek %2
baino guttiago.

Bigarren itzulian, sa-
ratarrek UMP eta Alderdi
Sozialistaren artean
hautatu behar izan zu-
ten, frantses legearen
arabera zirkunskripzio-
ko lehen biak baizik ez
baitira bigarren itzulira
pasatzen. Huntan abs-
tentzioa oraindik han-
diagoa izan zen. Herri-
tarren %51,4k baizik ez
zuten bozkatu. Miche-
lle Alliot-Marie aise na-
gusitu zen bozen %62,1
bilduz. Sylviane Alau-
xek, Alderdi Sozialista-
ren hautagaiak bozen
%32,5 bildu zituen, eta
gainerako %5,4ak boto
xuriak izan ziren.

Familia
handietako
amen omenaldia

Aurten ere, familia
handiak dituzten amak
omendu ditu Sarako He-
rriak zilarrezko eta bron-
tzezko dominak bana-
tuz. Sei haurrekin, Ca-
therine Goyeneche eta
Mikeltegikobordako
Germaine Errandonea
zilarrezko domina ukan
dute. Ibarsoroako Etien-
nette Arburua, Samate-
luko Josette Iramuno,
Mari Mentako Eskolas-
tika Galzagorri,  eta Gi-
nette Elizagoyenek al-
diz, brontzezko domina
izan dute 5 haur hezi
baitituzte.

Eskuina nagusi
legebiltzarreko
hauteskundeetan
Abertzaleek emaitza polita lortu

dute lehen itzulian

ttipi-ttapa
Aitzineko bi aldietan

bezala, Neska Korrika-
ren hirugarren edizioak
ere bere ekarpena egin
nahi izan dio Integrazio
Batzordeari. Ekainaren
8an egindako ekitaldian
jaso zuen Integrazio Ba-

tzordeak lasterketaren
antolakuntzak emanda-
ko 250 euroko laguntza.
Elkarte hau ezindutako
haurrak ikastoletan in-
tegratzeko lanean ari-
tzen da.  Ekitaldian, ber-
tzeak bertze, Marie-Lau-
re Larragnaga Udaleko

zinegoitzia eta turismo
bulegoko ordezkariak
izan ziren. 

Lasterketa apirilean
jokatu zen, eta guztira
133 lagunek parte har-
tu zuten, horietatik 85
herritarrak. Gainerako-
ak, inguruko herrietatik

hurbildu ziren. Bertzal-
de, bertze urte batez
minbiziaren kontrako
kanpaina bat abian pa-
ratu zen: «eskumutu-
rreko bat = minbiziaren

kontrako euro bat» ize-
neko kanpaina, hain zu-
zen. Horren bidez, Baio-
nako ospitaleko onko-
logia zerbitzuak 200 eu-
ro jasoko ditu.

Neska Korrikak 250 euroko
laguntza eman dio Integrazio
Batzordeari
Ekainaren 8an Plazan ostatuan eman zion

ARGAZKIA: ANNIE DUMAY

Neska Korrikaren antolakuntzak Integrazio Ba-
tzordeari 250 euroko txekea eman zion egunean.

ARGAZKIA: XABI BERRUET

Ikastolaren besta
Joan den larunbatean zortzi ospatutako Ikastola-
ren Besta ederki iragan zen. Ikastolak 30 urte be-
tetzen ditu aurten, eta horren kari antolatu zituz-
ten ekitaldiak arrakasta handia izan zuten, bai bez-
perako hitzaldiak, baita larunbat eguerdiko baz-
kariak eta haurren erakustaldiak ere.

AZKAINE

UTZITAKO ARGAZKIA.

Banbino herrian
Duela aste batzuk Ban-
bino (Sebastien Alman-
doz) herrira itzuli da.
2004az geroztik Martini-
kan lanean aritu da altu-
rako lanetan bizia ira-
bazten. Hiru urte hauetan
lagun batzuk joan zaizkio
bisita, hala nola, 2005ean
argazkian berekin batera
agertzen diren Gabi Nar-
barte eta Mattin Juanena,
eta bere arreba Julia.

SARA
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Ibarrungo eta La Nivelle
akanpalekuen behin behineko
hestea agindu du Paueko
prefetak
Kirola eta musika nagusituko dira asteburuan

herriko besten karietarat

Franck DOLOSOR
Urdazuri ibaiaren on-

doan diren bi akanpa-
leku hestea agindu du
prefetak erearoaren
16tik uztailaren lehene-
rat. Egun horietan, iker-
keta hidraulikoak egiten
ari dira, eta ondotik, era-
baki bat hartu behar lu-
ke gobernuko ordezka-
riak. Helbarrun eta Iba-
rrungo eremuak segu-
rrak direla segurtatu nahi
dute.

Ibarrungo kanpineko
jabeak espero du be-
rriak laster izanen di-
tuztela, bertzenaz zaila
izanen baitute udatia-
rrei etor ez daitezen abi-
satzeko deitzea. Gehie-
nak urtero etortzen dira
eta familiakoak bezala
dira. Halere, 800 lagun
aterpetzen dituen akan-
palekuko jabeak ez du
uste ateak berriz ireki-
ko dituztenik lehen be-
zala. Txarrena betiko

hestea litzateke eta par-
te bat hetsi behar bada,
espropiazio prozesua
luzea izanen da. Kan-
pinak betiko hetsita, he-
rriko saltegi guztiek ja-
sanen dituzte kalteak,
udatiar ainitz guttiago
ibiliko baita uztailan eta
agorrilean. 

Ibarrungo eremuko
jabeek gogoan dute 45
urtez ez dutela sekulan
suhiltzaileen beharrik
izan. Gainerat, maia-
tzaren 4ko uholdeetan
ez zuten neholako pro-
blemarik izan. Gober-
nuak Cherchebruiten
duen alerta sistema ez
zen behar bezala ibili,
baina Ibarrunen baze-
kiten urak ateratzen ari
zirela, gauero untsa
zaintzen baitituzte baz-
terrak. Uholdeen ondo-
tik, eremu osoa berriz
antolatu dute eta mobil-
home berriak erosi di-
tuzte.

Herriko
bestetan kirola
eta musika
Ostatuetan egiten diren
afariak, pilota partidak
eta musika emanaldiak
nagusituko dira herriko
bestetan. Entzun, Mag-
num, Bidekoa eta Ho-
lako taldeek bazterrak
alaituko dituzte. Ber-
tzalde, igandean Maia-
len Errotabehere ezpe-
letarra entzuten ahalko
da. Duela gutti diska be-
rria plazaratu du eta ho-
ri presentatuko du sen-
pertarren aintzinean.

Eskuina nagusi
hauteskunde
legegileetan

Michèle Alliot-Marie
eskuindarra nagusitu
zaio berriz Sylviane
Alaux sozialistari berri-
ki egin diren hautes-
kunde legegileetan. Bar-
ne minsitraok bozen
%60 izan zituen herrian,

piska bat guttiago hau-
tes barrutian. Dena den,
Frantziako Gobernu be-
rrian lanean segituko
duelako, Daniel Poulou
ordezkoari eskainiko dio
berriz bere aulkia. Eus-
kal Herria Bai abertza-

leen koalizioak (Bata-
suna, AB eta EA) emai-
tza onak izan zituen he-
rrian ere. 350 bozekin
hirugarren indarra bila-
katu da UMP eta PSF
ondotik, eta UDF-Mo-
demen aitzinetik.

ARGAZKIAK: KARINE ORELLANA. STUDIO DE LA NIVELLE.

Kermeza eta Urrezko Ezteiak
Berriki kermeza ospatu da. Bertzalde, amen
bestan omendua izan ondotik, orain Lopez jaun
andreek Urrezko Ezteiak ospatu dituzte. Zorio-
nak!

SENPERE
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SORTZEAK
Mikel Ponbar Hernandorena, Berakoa,
ekainaren 2an.
Mikel Zozaia Iñarrea, Berakoa, ekaina-
ren 11n.
Mikel Jauregi Bajo, Elizondokoa, maia-
tzaren 31n.
Laurentz Larralde Goñi, Arizkungoa,
ekainaren 6an.
Aitor Baraibar Gortari, Oronoz-Mugai-
rikoa, ekainaren 8an.
Manex Danboriena Ibarra, Etxalarkoa,
ekainare 8an. 
Jon Ballarena Fagoaga, Urdazubikoa,
ekainaren 14an.
Olaia Rementegi Ariztia, Urdazubikoa,
ekainaren 15ean.

HERIOTZAK
Mª Encarnacion Trancho Ibañez, Eli-
zondon, ekainaren 5ean, 93 urte.
Txomin Sapuppo Ruiz, Doneztebekoa,
41 urte.
Mª Carmen Irungarai Galainena,Amaiur-
koa, ekainaren 6an, 92 urte.
Juan Antonio Etxeberria Garaikoetxea,
Amaiurkoa, ekainaren 7an, 69 urte.
Juan Mari Agirre Gogortza, Leitzakoa,
ekainaren 8an, 90 urte.
Candida Lasaga Lasaga, Lesakakoa,
ekainaren 13an, 86 urte. 
Cayetano Iguzkiagirre Zozaia, Igantzi-
koa,ekainaren 14an, 68 urte.
Teresa Arbea Barrenetxe,Berakoa, ekai-
naren 14an, 85 urte.
Jose Zestau Zubitur, Leitzakoa, ekai-
naren 14an, 69 urte.
Ramona Rementegi Altzugarai, Aran-
tzakoa, ekainaren 16an, 86 urte.
Juliana Sansiñena Irisarri, Berakoa,
ekainaren 17an, 83 urte.
Miguel Angel Genbenzu Manterola,Sun-
billakoa, ekainaren 17an, 85 urte. 

EZKONTZAK
Unai Begiristain Albisu eta Idoia Altu-
na Errandonea,Urretxu eta Berakoa, ekai-
naren 9an Beran.  
Iñigo Feito Bergara eta Marta Zubiria
Leiza, Lesakakoak, ekainaren 9an Lesa-
kan.
Jose Manuel Martin Sanchez eta Mª En-
carnacion Sukuntza Zabaleta, Zarautz
eta Leitzakoa, maiatzaren 19an Leitzan.
Andoni San Juan Irazoki eta Beatriz Ta-
berna Iparragirre, Bera eta Arantzakoa,
ekainaren 9an Arantzan.

Amatxi
JULIANA

Beran, 2007ko ekainaren 17an

Hostoak arboletatik erortzen diren bezala
udaberriko egun batean joan zinen.

Geroztik gure bihotzak egunero
zure oroitzapenarekin betetzen dira

ZURE FAMILIA
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G. PIKABEA
Ekainaren 16an jo-

katu ziren Doneztebe-
ko udal pilotalekuan Jo-
setxo Ezkurraren ome-
nez antolatutako ha-
mazazpigarren pilota
txapelketaren finalak.
Ttikien mailatik hasi eta
gazteen mailara bitarte,
244 pilotarik parte har-
tu dute txapelketan.

Ttikiak B mailan, Eli-
zondoko Javier Etxe-
goien eta Ibon Irazokik
18 eta 7 irabazi zieten
Elur Meoki eta Ander
Zelaieta herritarrei. Tti-
kiak A mailan, berriz,

Goizuetara joan zen txa-
pela. Antton Apezetxe-
ak eta Iker Salaberriak
18 eta 7 irabazi zieten
Ultzamako Iñigo Iriba-
rren eta Andoni Gas-
kueri.

Umeak B mailan,
Oiartzunentzat izan zen
garaipena. Mattin Ka-
zabon eta Iker Mugikak
14rekin utzi zituzten Bur-
latako Josu Eskiroz eta
Andoni Agirre. Umeak
A mailan, berriz, Doni-
baneko Unai Laso eta
Joanes Bakaikoak jan-
tzi zuten txapela, Iñigo
Mart inez eta Ander

Errandonea beratarreii
18 eta 5 irabazita.

Kimuak B mailan,
Erratzuko Unai Santxo-
tena eta Sunbillako An-
doni Espelosinek 18 eta
16 irabazi zieten Bera-
ko Ramontxo Albistur
eta Andoni Lazkanote-
giri. Kimuak A mailan,
berriz, Elizondoko Da-
rio Trantxek eta Ituren-
go Arkaitz Untxalok 18
eta 5eko emaitzarekin
garaitu zituzten Irurita-
ko Iñaki Azpiroz eta Itu-
rengo Ugaitz Elizalde.

Haurrak B mailan
Burlatara joan zen txa-

pela, Josetxo Txourraut
eta Santi Juandeabu-
rrek 18 eta 13 irabazi
baitzieten Elbeteko Liher
Etxeberria eta Iban In-
dari.

Haurrak A mailan,
berriz, txapela Lesaka-
ra. Josu Sanjurjo eta Mi-
kel Maiak 18 eta 9 ga-
raitu zituzten Burlatako
Andoni Iribarren eta Iña-
ki Arrizabalaga.

Kadeteak B mailan
Zigako Aritz Gil eta Eli-
zondoko Sergio Hualde
atera ziren txapeldun,
Almandozko Gorka Al-
tzuarte eta Elizondoko

Iñaki Perurenari 18 eta
12 irabazi ondotik. A
mailan,berriz, Unai Ma-
dariaga urroztarrak eta
Antton Jauregi amaiur-
tarrak 18 eta 15 irabazi
zieten Beñat Oronoz le-
sakarrari eta Imanol Jua-
nena urroztarrari. 

Gazteen mailako par-
tidarekin eman zitzaion
aurtengo txapelketari
amaiera. Garikoitz Jua-
nenea saldiastarrak eta
Mikel Mindegia arraizo-
tarrak 22 eta 21 irabazi
zieten Olaztiko Joseba
Saez eta Zaramagako
Miguel Perezi. 

Joxe Ezkurra XVII.
Memorialaren finalak
jokatu ziren
ekainaren 16an
Ttikietatik hasi eta gazteen maila

bitarteko 11 partidu jokatu ziren ARGAZKIA: MENA

244 pilotari aritu dira Josetxo Ezkurraren XVII. Memoriala txapelketan.

G. P.
Ekainaren 17an abia-

tu zen aurtengo Urrez-
ko Aizkolari Txapeldu-
nen Liga. Bukatu berri
den Urrezko Aizkolari
Txapelketako sei one-
nak ari dira parte har-
tzen, eta horien artean
eskualdeko bakarra du-
gu, Donato Larretxea.
Ekainaren 24an eta

27an Zigoitian eta Her-
nanin aritzekoa zen
aranztarra. Gainerako
aizkolariak  hauek dira:
Floren Nazabal, Jose
Mari Olasagarsti, Anjel
Arrospide, Juanjo Lo-
pez Azpilikueta eta Xa-
bier Orbegozo “Arria V”.
Ligako txapelduna ligan
puntu gehien eskura-
tzen duen aizkolaria iza-

nen da, eta hiru onenen
artean, Kopa jokatuko

dute, iraila bukaera edo
urria hasieran.

Urrezko Aizkolari
Txapeldunen Ligan ari da
Donato Larretxea
Hiru onenek Kopa jokatuko dute

ARTXIBOA

Duela bi urte Urrezko Aizkolarien txapela jantzi
zuenean.

AIZKORA

Mikel Nieve
Orbea
taldean
G.P.

Mikel Nieve 23 ur-
teko leitzarra Orbea
SDA Oreka taldeak fi-
txatu du urte batera-
ko. Caja Rural utzi eta
Orbean arituko da
2008/2009an. Den-
boraldi honetako erre-
belazioa izan da Nie-
ve, eta Espainiako eli-
te mailako kopan az-
pitxapeldun gelditu
zen maiatzean. 

TXIRRINDULARITZA

PILOTA
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G. P.
Ekainaren 16an abia-

tu zen VII. Iparraldeko
Jokoen Torneoa, Erro-
txapean. Bigarren jar-
dunaldia Igantzin egite-
koa zen aitzineko aste-
buruan, eta hirugarrena
eta azkena, igandean,
uztailaren 1ean, jokatu-
ko da Orbaitzetan. Ipa-
rraldeko jokoetan zazpi
modalitate izaten badi-
ra ere, aurtengoan sei-
tan ari dira parte-har-
tzaileak: koxkor biltzen,
ingude altxatzen, harria
altxatzen, lasto altxa-
tzen, taldeka zaku las-
terketan eta txingekin.
Horien artean, eskual-
deko 11ordezkari ari di-
ra. 

Koxkor biltzen sei la-
gunetatik hiru inguru-
koak dira: Fernando
Etxegarai beratarra, Pa-
txi Iratzoki igantziarra
eta Iñigo Lasaga etxa-
lartarra. 50 koxkor bildu
behar izaten dituzte.

Ingude altxatzeko
proban, berriz, inguru-
ko hiru ari dira: Igor La-
saga beratarra, eta Kar-
los eta Xabi Sein igan-
tziarrak. 18 kiloko ingu-
dea ahalik eta gehien
altxatu behar izaten du-
te minutu batez.

Harri altxatzen es-
kualdeko ordezkari ba-
karra dugu. Sunbillako

Unai Bertiz, hain zuzen.
Hiru eratako harriak ja-
so behar ditu: 125 kilo-
ko zilindroa, 112,5eko
kubikoa eta 100 kiloko
bola. Sunbildarra txin-
gekin ere ari da, Bein-
tza Labaiengo Josetxo
Urrutia eta Berako Jo-
seba Petrirenarekin ba-
tera. 40 kiloko txingekin
ahalik eta plazak gehien

egin behar dituzte.
Lasto altxatzeko pro-

bako txapela berriz igan-
tziarrentzat izanen da.
Hiru lagun ari dira, eta
hirurak igantziarrak di-
ra: Karlos eta Xabi Sein,
Oskar Telletxea eta Iña-
ki Bereau. Taldekako za-
ku lasterketan, berriz,
Berriozar eta Igantzi ari
dira parte hartzen.

Iparraldeko Joku Torneoaren
azken saioa igande honetan
Eskualdeko 11 ordezkari ari dira parte hartzen

G. P.
Beti-Gazte Kirol El-

karteak antolatuta, Eus-
kadiko lur gaineko So-
katira Txapelketaren fi-

nala jokatuko da uztai-
laren 1ean Lesakan. 600
kilokoen mailan arituko
dira eta guztira sei tal-
dek parte hartuko dute:

Areso, Gaztedi, Gohie-
rri, Mutriku, Gaztedi B
eta Gohierri Bk. Lehia

11:00etan hasiko da eta
Osasun Etxearen gibe-
leko zelaian jokatu da.

Euskadiko Sokatira
Txapelketaren finala
jokatuko da Lesakan
Uztailaren 1ean eginen da

HERRI KIROLAK

ARTXIBOA

Areso da parte hartuko duen eskualdeko bakarra

Pibota eta
eskuin
hegalean
aritzeko
bertze bi
fitxatu ditu
BKTk
G.P.

Baztango Kirol Tal-
dearen emakumeen
eskubaloi taldeak ber-
tze bi fitxaketa egin
berri ditu: Kinga Toth
hungariarra eta Lari-
sa Shumilova Turk-
menistanekoa. Le-
henbizikoa pibotaren
posturako eta biga-
rrena eskuin hegale-
rako hartu ditu, eta hel-
burua Lehen Mailatik
Ohorezko Mailara igo-
tzea izanen da.

Kinga Tothek Hun-
gariako Ohorezko
Mailan jokatu du Gyon
EYO eta Vaci NKSE
taldeetan. 2005-2006
denboraldian Marina
Park taldean jokatu
zuen, estatuko Lehen
mailan eta Ohorezko
Mailan Vicar Goyan
ibili ondotik etorriko da
Baztango taldera. La-
risa Shumilovak 18 ur-
te bertzerik ez ditu.
Turkmenistaneko li-
gan goleatzailerik one-
na izan zen 2005-
2006an, eta 2006-
2007 denboraldian
Austriako Hypo talde
indartsuak fitxatu zuen
Ohorezko Mailan ari-
tzeko. Denboraldi ho-
rretako martxoan Ita-
liako Ohorezko Mai-
lako talde txapeldu-
nari utzi zioten. Ho-
rrela, bortz dira dago-
eneko BKTk fitxatu di-
tuen atzerritarrak.

SOKATIRA

ARTXIBOA

Koxkor biltzeko proban, 50 koxkor jaso behar  dituzte parte-hartzaileek.

ESKUBALOIA
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AGENDA
egunez
egun

Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Ekainaren 4tik uztailaren
7ra, “Baztandarren Biltzarra
kartel lehiaketa” erakusketa
Arizkunenean, 18:00etatik
21:00etara.

ELIZONDO
Ekainaren 22tik uztailaren
14ra, Juan Gorritiren
eskultura erakusketa
Arizkunenean. Astelehenetik
larunbatera 18:00etatik
21:00etara.

g IKASTAROAK

BERA
Uztailaren 10-11 edo 14 eta
21ean, Orientazio ikastaroa,
9:00etatik 13:00etara.

ELIZONDO
Abuztuaren 3tik 31ra,
Baztango paisaiei buruzko
ikastaroa. Astelehen,
asteazken eta ortziraletan.
Irakasleak J. Mª Apezetxea
eta T. Sobrino. Prezioa 90
euro. Izen emateko epea
zabalik dago Arizkunenean.

SENPERE
Uztailaren 8an, Landetako
behiei buruzko ikastaroa,
Senpereko Gazteluan,
21:30ean.

g AUTO IGOERA

ARANO
Uztailaren 14an, Aitzinako
kotxeen VI. igoeraren
etorrera. 11:30ean irteera
Donostiako Xanti hoteletik.
12:30ean Ugaldetxo
jatetxean hamaiketakoa.
14:00etan Aranoko plazara
helduko dira. Arratsaldean
herriko plazan egonen dira
ibilgailuak ikusgai.

g OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Uztailaren 22an,
Baztandarren Biltzarra.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

AMERIKETATIK BUELTAN TELEBISTAN

AEBetan dauden eskualdeko
artzainen kontuak laster
Orain aste batzuk iragarri moduan
TTIPI-TTAPA TELEBISTAko lantalde
bat Ameriketako Estatu Batuetan
izan da “Euskal artzainak Ameri-
ketan” izeneko egitasmoa gauza-
tzen. Gure eskualdeko hainbat eta
hainbat jenderekin egoteko auke-
ra izan dute Goizaldek eta Edur-
nek: «Lehen pausaldia Califor-
niako Bakersfield herrian egin ge-
nuen, baita lehen euskal besta
grabatu ere. Fresno, San Fran-
cisco eta South San Franciscon
ibili ondotik, Petalumako picnic-
an izan ginen ekainaren 3an. Han
Igantzi, Etxalar eta baztandarre-
kin ere topo egin genuen. Baina
denetatik handiena Nevadako Win-

nemucca herrian ospatutakoa izan
zen. Bertan NABO edo Euskal
Etxeen konfederazioak bere urte-
roko biltzarra burutzekoa zuen. Ur-
tero herri ezberdin batean egiten
du eta Wyomingen pare bat urtez
egin ondotik, aurten Nevadan egi-
tea erabaki zuten. Goizean para-
da egin zuten eta eguerditik gaue-
ra bitarte dantza, musika, aizko-
lariak… Argazkian Jose Migel Re-
dondo lesakarra, Mitxelena aranz-
tarra, Inda almandoztarra eta Pe-
dro Mari Eizagirre sunbildarra age-
ri dira, bertzeak bertze. Saio hauen
laburpena ekainaren 26an eskai-
niko dizuegu eta emisioa urrian
hasiko da».

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 26,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,190 € kiloa.   (0,0935)

Zerramak:
0,370 € Kg/bizirik. (0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,86 (=)
1.koa 3,55 (=)
2.koa 3,32 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 3,74 (=)
1.koa 3,43 (=)
2.koa 3,23  (=)

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

Aretze nabarrak:
urruxak 150,00  (=)
idixkoak 175,00  (=)
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

(Ekainaren 8tik ekainaren 15era bitarteko prezioak)

Betidanik gustoko
izan ditugu mexikar doi-
nuak gure inguruan. Eta
horren bidetik, Chuchin
Ibañez eta Jalisko Ban-
den hemen duten arra-
kasta. Herriko plazetan
maiz somatu ditugu el-
karrekin Chuchin Iba-
ñez eta Jalisko Band,
eta oraingoan disko ba-
terako saltoa egin dute:
El expreso navar-mex.
15 kantuz osatutako la-
na kaleratu dute, eta me-
xikar doinez gain, Osa-
sunaren aldeko kantu-
rik ere bada. Adelita, Los
Gavilanes, El Coyote,
Pa’ todo el año, La viu-
dita alegre, Mi linda se-
ñorita, A tu salud, Va-
mos Osasuna, Agarra-
te a mí María, Tu re-
cuerdo y yo... Ezagunak
eta ez hain ezagunak
diren abestiak, deneta-
rik aukeran. Hainbat la-
gunen kolaborazioa ere
izan dute, eta tartean
aurpegi ezagunenak ere
bai, Fito & Fitipaldis tal-
deko Fito Cabralesena,
adibidez.

EL EXPRESSO NAVAR-MEX

ETXE-ONDO, 2007
CHUCIN-JALISKO

DISKAK



Legionelak kutsatutakoei erantzunik
ez eman izana salatu du Irachek
Iaz Nafarroan izandako 150 kasueri ez die erantzun Gobernuak 

Izenburuak dioen bezala, li-
buru hau ipuinez osatuta da-
go. Baina ipuinez bakarrik ez.
Mundu osoko hemezortzi lu-
rraldetako neska-mutilak eza-
gutzeko aukera ere ematen
du. Non eta nola bizi diren
esango digute, eta ondoren
bakoitzak ipuin bat kontatuko
digu. Hemezortzi haur, heme-
zortzi lurralde eta hemezortzi
ipuin. Ipuin bakoitzari marraz-
ki bat dagokio. Antton Irustak
eta Enrique Morentek tande-
mean lan egiten dute, ilusioz

beterik. Liburu hauxe da bien
azkeneko lanaren emaitza. Ja-
poniatik hasten da bidaia, eta
Txinan eta Indian jarraitzen du.
Ondoren, Europara egiten da
salto, eta han Grezia eta Eus-
kal Herria aipatzen dira. Eta
handik Afrikara jotzen da (Gha-
na, Maroko). Ipar Ameriketa-
ko eta Hego Ameriketako is-
torioak kontatuz amaitzen da
kontakizuna. Tokian tokiko nes-
ka-mutikoen tradizioan erro-
tutako istorioak dira guztiak,
bere horretan kontatuak.

LIBURUAK

Munduari itzulia 18 ipuinetan

Antton IRUSTA
ELKAR, 2007
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g MENDI ATERALDIAK

ZUGARRAMURDI
Uztailaren lehenengo
asteburuan, Adi mendira
ateraldia Atxuri mendi
taldeak antolatuta.

SUNBILLA
Uztailaren 8an, Holtzartera
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak mendi taldeak.

g FERIAK

ELIZONDO
Uztailaren 7an, Baztan-
Bidasoako artisauen feria,
Foruen Plazan. Goizetik
eguerdia bitarte. 

SENPERE
Uztailaren 8an, Zaldi feria
Zaldigorri zezentokian,
21:30ean.

g BESTAK

AZPILKUETA
Uztailaren 6tik 8ra,
Sanfermin bestak.
Xehetasunak aldizkarian.

LESAKA
Uztailaren 6tik 10era,
Sanfermin bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

SENPERE
Uztailaren 1tik 3ra, herriko
bestak.
Uztailaren 13tik 14ra,
Amotzeko bestak.

ITUREN
Uztailaren 13tik 16ra,
herriko bestak.

g KONTZERTUAK

AZKAINE
Uztailaren 3an, Larrun
Kanta abesbatzarekin euskal
kantuen kontzertua, elizan,
21:30ean.

JAKIN BEHARREKOAK

Joan de urteko
maiatzean eta ekai-
nean Nafarroan 150
legionela kasu atze-
man ziren. Gerora ja-
kin zen, Nafarroako
Gobernuaren Ekono-
mia eta Ogasun De-
partamentuko hozte
dorreetatik zabaldu
zela gaitza. Ondorio
hori Majadahondako
Mikrobiologia Zentro
Nazionaleko adituek
legionelak kutsatuta-
ko lagunei egindako
ikerketa baten emai-
tza izan zen.

Kutsatutako batzuk
euren etxeetan ego-
nez sendatu ziren,
bertze batzuk ospita-
leetan egindako ego-
naldiaren ondotik.
«Baina oraindik orain,
urte baten buruan, gai-
tzaren ondorioak so-
matzen dituenik ere
bada». Halaxe salatu
du berriki Irache Kon-
tsumitzaileen Elkar-
teak.

Iracheren arabera,

legionela hedatu ze-
nean bezero aunitzen
bisita jaso zuten el-
kartean, jasandako
kalte-ordainak jaso-
tzeko zer egin behar
zuten galdetuz.  Ho-
rrela, 2006ko azaro-
aren 17an lehen sei
espedienteak aur-
keztu zituen Irachek
Nafarroako Gober-
nuaren aitzinean, kon-
pentsazio ekonomi-
koak eskatuz. Gero-

ra, guztira 63 aurkez-
tu omen zituen. Ho-
rien arabera, jasan-
dako kalteak 280.000
euro ingurukoak izan
ziren.

Lehenbiziko idatzi
horiek aurkeztu zire-
netik sei hilabete bai-
no gehiago pasatu di-
ra, eta Administrazio-
ak izaten duen eran-
tzuteko epea ere bu-
katu da, baina kexu
da Irache. Izan ere,

Gobernuak ez du
erantzunik eman,
«erantzuna ona edo
txarra izan». Egoera
honetan, berrazter-
tzeko helegitea aur-
kezteko asmoa ira-
garri du Irache Kon-
tsumitzaileen Elkar-
teak, kaltetuek euren
ordaina jaso dezaten.
Erantzunik jasotzen
ez badute, bide judi-
ziala hartzea ere ez
dute baztertzen. 

'Legionella pneumophila' bakterioa izan zen Iruñean hedatu zena.
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Frantsesa). Udan alokatzen

da (asteak eta hamabostal-

diak). Mendia: Gavarnie, Ta-

llon, Pic-Ardiden, Nouvielle.

Txirrindula: Tourmalet, Luz-

Ardiden, Hautacam, Soulor-

Aubisque. % 620 802007/

943 468478.

LEITZA. Pisua salgai Patxi

Arrazola kalean, 2. solairuan.

3 gela, bainugela eta egon-

gela. Bajerarekin edo gabe.

%948 510180.

ELIZONDO. Berritutako pi-

sua salgai. % 699 014378.

LESAKA. Bittiria karrikan pi-

sua salgai. % 617 559141.

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.

40

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.

40

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

ikasten ari naiz eta haur-

tzaindegian praktikak egin

ditut. Goiz nahiz arratsal-

dean lan eginen nuke; or-

dutegiaz solastuko da.

%619 236611/948 635229.

Udan klase partikularrak

emanen nituzke. %686

202197 (Alaitz).

Bipertsonaeskaintzen di-

ra edozein lanetan aritze-

ko. %680 295879.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Atxaspi ostatuan

asteburuetan aritzeko zer-

bitzaria behar da, euska-

raz dakiena. %948 637536.

BERA. Adineko bikotea

zaintzeko kotxea duen

emakume euskalduna be-

har da. Aste tartean goizez

eta arratsaldez 2 orduz lan

egiteko. %617 185990.

BERA. Lenkonea jatetxe-

an esperientzia duen su-

kaldaria behar da. %948

625542 

BERA. Katakun pertsona

bat behar da igandetan lan

egiteko. %659 097216.

Neska behar da udan edo

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20 m2ko garajea

salga. Albistur 43. %659

609678.

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

rajea errentan emateko,

Iturbena kafetegiaren az-

pian. %948 637366.

LEITZA. Gaztañaga ta-

berna traspasatzen da,

MINP proiektuarekin eta

erraztasunekin. % 699

361194.

LANA
301 Eskariak
BERA. Udan klase parti-

kularrak emanen nuke. In-

gelesa, frantsesa eta Le-

hen  Hezkun t zan .

%620931994. 

BERA. 18 urteko neska es-

kaintzen da haurrak zain-

tzeko. Ekaina eta uztaila.

%648 231337.

ETXALAR. Udan Etxala-

rren haurrak zainduko ni-

tuzke. Haur Hezkuntza

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
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.

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

ELIZONDO.  

- 2. eskuko eta promozio

berriko pisuak salgai.

BERA.

- 2. eskuko pisuak salgai.

- Etxea salgai. 

- Ostatua salgai.

DONEZTEBE.  

- 2.eskuko pisu eta

apartamentua salgai. 

- Promozio berriko 2 duplex

salgai.

NARBARTE.  

- 2. eskuko pisuak salgai.

DONEZTEBE INGURUAN.  

- Baserriak, borda eta lur

eremu eraikigarriak salgai.

SUNBILLA. 

- Etxeak salgai.

BAZTAN-BIDASOA. 

- Bordak, baserriak, etxeak,

pisuak, apartamentuak eta

terrenoak 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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ORAIN INTERNETEN ERE

urte osoan lan egiteko.

%948 630734.

BERA. Larungo benta ba-

tean lan egiteko frantses

pixka bat dakiten neska eta

mutila behar dira. %948

631100 (goizez)/  948

630794 (gauez).

ARIZKUN. Betiko lante-

gian langileak behar dira.

%948 453259.

BERA. Pertsona behar da

etxetresna elektrikoen en-

tregak egin eta martxan pa-

ratzeko. Eskatzen da: elek-

trizitatearen inguruko eza-

gutza, gidatzeko baimena,

euskaraz jakitea —ezin-

bertzekoa— eta frantsesez

jakitea baloratuko da. Bi-

dali curriculuma Bortziriak,

Bidasoa 45. behea. 31780

Bera helbidera edo 948

630377 telefonora deitu. 

MOTORRA
501 Salerosketak
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 sal-

gai, extra guztiak. 2005eko

uztailekoa. 7.000 km. Pre-

zioa adostuko da. %679

087082.

Seat Leon FR 150 CV au-

toa salgai, ongi zaindua,

kolore beltza eta kilometro

guttirekin. %659 471544.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Collie arrazako txakur ku-

meak salgai. %630 980789.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Bateria elektronikoa sal-

gai, aulkiarekin, 300 euro

(Millenium). %636 880115.

Lastoa (ahotza) salgai, ga-

ragarra, garia eta oloa. 3

formako paketeak: 6 kuer-

dakoak (320 kg), 4 kuer-

dakoak (180 kg) eta ttikiak

paletizatuak, 14 pakete lo-

tuak. Urte guztian etxera

igortzen da. %943 366040/

607 457004 (Dani).

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
Gitarrista, baxujole etaba-

terijole bila dabil Radio He-

ad, U2, The Whoo, Nirva-

na, Metalica… musika es-

tiloko taldea osatzeko.

%948 599105/ 627086266.

Gure Txokoa futbol talde-

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 19 Chamade, Kangoo 1.9 D
(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

ak entrenatzailea eta en-

trenatzaile laguntzaile-

ak behar ditu gazteen mai-

lan aritzeko. Interesatuek

Luis Irazokirekin harre-

manetan jarri edo elkarte-

ko zuzendaritza batzor-

deari jakinarazi.
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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

IRATI IRIARTE le-
sakarrak 5 urte
egin ditu ekai-
naren 24an.
Aunitz urtez
sorgina. Iker,
atta eta ama.

NAIARA MARTIN

GOIA lesakarrak
10 urte bete ditu
ekainaren 17an.
Zorionak eta
muxu pila pila!

HEGOI INDABERE

GOIENETXEk ur-
tea bete du
ekainaren
12an. Zorionak
pottolino fami-
liaren partetik.

Izeba MARI BELTXAk eta ELURrek
urteak beteko dituzte ekainaren
25ean eta uztailaren 11n. Batek 2
eta bertzeak aunitz. Zorionak
zuei, a ze parea...

ANE AGIRRETXE

BIKONDOA lesa-
karrak 4 urte
bete ditu ekai-
naren 18an.
Zorionak Lesa-
kako familiaren
partetik. 

IKER AGIRRETXE

BIKONDOA lesa-
karrak uztaila-
ren 1ean 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak Lesaka-
ko familiaren
partetik.

Lesakako IKER eta ANE AGIRRETXE

BIKONDOAk 2 eta 4 urte beteko di-
tuzte uztailaren 1ean eta ekaina-
ren 18an. Zorionak Beartzun eta
Elizondoko familiaren partetik.

AIMAR IPARRAGI-
RRE ZINKUNEGI

etxalartarrak 6
urte beteko ditu
uztailaren 8an.
6 muxu haundi
zure seigarren
urtebetetzean,
Eñaut, atta eta
amaren partetik.

JON GASTEARE-
NA IRISARRIk 3
urte beteko ditu
ekainaren 29an.
Zorionak biho-
tza, Ezkurra eta
Etxalarko fami-
liaren partetik,
bereziki Xuba-
nen partetik.

Zorionak Erra-
tzuko UXUE RE-
KARTE ITURRIRIA-
ri 2 urte bete di-
tuelakotz ekai-
naren 19an.
Muxuak familia
guztiaren parte-
tik.

ARITZ OTXOTEKO

DOMINGUEZ irun-
darrak 5 urte
beteko ditu
ekainaren
28an. Aunitz ur-
tez Olaia eta
gurasoen parte-
tik. Muxuak.

Aunitz urtez ATAUTXI eta bere hiru
ILOBATXORI, uztailaren 1ean, 8an
eta 21ean urteak beteko dituztela-
ko. Zorionak eta muxu haundi bat
baserriko familiaren partetik.

Zubietako MALEN eta ARITZek uz-
tailaren 15ean eta 10ean 2 urte
beteko dituzte. Zorionak etxekoen
partetik. Muxu eta kunka haundi
bana!

EUGENIA LASAGA eta  Mª ANGELES

MITXELENA igantziarrek ekainaren
18an eta 25ean urteak bete dituz-
te. Zorionak etxekoen partetik.

ENDIKA LARRAL-
DE OLAZAR elgo-
rriarrak ekaina-
ren 19an 11 urte
bete ditu. Zorio-
nak familiaren
partetik, eta be-
reziki Oihanaren
partetik. Aupa
txirrindulari!!!

www.ttipi.net atariak 
parte hartzeko aukera eta baliabide ugari ditu:

>> Artikulu baten gainean klikatzean, artikuluaren bukaeran aukera dago irakurritakoari buruz iritzia eman,
zuzenketak proposatu edo norbaiti bidaltzeko.

>> Norberak bere edukiak bidaltzeko: agendan argitaratzeko, urtebetetzeak, merkatu ttikiko iragarkiak…

>> Denda birtualak: bideo eta DVDak, aldizkariaren harpidetza ordaintzeko, urtebetetzeak, eskelak, iragarkiak…
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