
Mikel Goñirekin Aspera
egin duen itzuleraz
Mikel Goñi oronoztarra Aspe en-
presara itzuli da. Dagoeneko ha-
sia da partidak jokatzen, baina
guri Aspera itzultzeak beretzat
zer erran nahi duen azaldu digu. 2007ko uztailaren 12a • XXVII. urtea

www.ttipi.net

36Juan Esteban Ceballos
eta bere asmakizuna
Ceballos leitzarrak eskuak ego-
nean berotzeko makina sortu du
pilotarientzat. Intentsitate eta abia-
dura ezberdineko kolpeez gain,
masajeak ere ematen ditu.
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ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Gurutze PIKABEA
Nolatan otu zitzaizun halako maki-
na bat egitea?
Pilota partida bat ikusi nahi nuen te-
lebistan, baina ordu berean bertze
konpromiso bat ere banuen lagun ba-
tekin. Pilotariak beroketak egiten ha-
si ziren, baina nik partida ahalik eta
abudoen hastea nahi nuen. «Zerga-
tik ez ote dira etxetik eskuak berotuak
ateratzen?» pentsatu nuen, eta ho-
rrelaxe piztu zitzaidan bonbila, eskuak
berotzeko zerbait sortu behar nuela
bururatu zitzaidan. Asmakizuna bur-
dinezko kaxa bat da, barrenean me-
kanismo batzuekin, elektronikoa bat
eta mekanikoa bestea. 
Zenbat denbora pasatu behar izan
duzu orain ikus dezakegun maki-
na hau egiteko?
Denbora dezente pasatu dut, baina
tarte horretan ez naiz horretara ba-
karrik dedikatu. Arazo haundiena osa-
garriak lortzerakoan izan nuen, mo-
torra berezia da eta plaka elektroni-
koak... Motorra, adibidez, Madrildik
ekarri behar izan nuen. Kanpoko ku-
txa, berriz, enpresa bati eskatu nion
egiteko. Eta dena berri berritik egin

behar denez, atalak egiten ere den-
bora asko pasatzen da. Hasieran bes-
telako saiakera bat egin nuen, nahi-
ko baldarra, baina orain hobetu egin
dut.
Nola erabiltzen da?
Ardatz bat du eta hura mugitu egiten
da, pilota bat du puntean eta gora eta
beherako mugimendua egiten du. In-
tentsitatea eta abiadura kontrolatze-
ko aukera ere ematen du. Indar edo
abiadura ttikiagoarekin edo haundia-
goarekin eman diezaioke eskuari kol-
pea. Ordubetean gehienez 7.000 kol-
pe eman ditzake. Eskuak berotzeko
balio izateaz gain, kailuak egin edo
mantentzeko ere balio du. Pilotaria le-
sionatua dagoenean eta frontoira jo-
an ezin duenean, adibidez, eskua  be-
raztu egiten da, eta horrelakoetara-
ko, eskua gogor mantentzeko balio
du, kailua ongi mantentzeko. Gaine-

ra, frontoian baino gehiago eginen lu-
ke. Izan ere, partida batean, asko jo-
ta 200 kolpe ematen ditu pilotariak.
Makina honek, berriz, ordubetean
7.000  eman ditzake. Intentsitatea jai-
tsiz eta suabe-suabe jarriz, masaje-
ak emateko ere balio du. 
Nolako harrera izan du pilotarien
artean?
Oraindik oso gauza berria da, eta orain
hasi naiz gauzak mugitzen. Bergara-
rekin egon nintzen, eta berak deitu
beharra dit pilotarien aurrean asma-
kizunaren aurkezpen bat egiteko. Lei-
tzako pilotariek ere ikusi dute dagoe-
neko, eta gustatu zaie, baina orain-
dik asko dago egiteko. Hasteko, pa-
tentatu egin dut asmakizuna, beste
inork asmakizun hau berea egin ez
dezan.
Etorkizunera begira baduzu bertze
egitasmorik buruan?
Bai beti izaten da zerbait buruan. Ha-
lere, lehendabizi honekin bukatu be-
har dut, eta gero ikusiko da. Badut pi-
lota munduarekin zerikusia duen
proiektu bat buruan, baina egiten du-
danean orduan izanen duzue horren
berri.

• Pilotari onen sorterria
izateaz gain, pilota munduko
asmatzaile onen herria ere
bada Leitza. Horren lekuko,
Juan Esteban Ceballosen
asmakizun berria: eskuak
egonean berotzeko makina.

• Makina oraindik hagitz
ezaguna ez bada ere, patentatu
egin du, eta pilota munduan
zabaltzeko asmoa du.

• Intentsitate eta abiadura
ezberdineko kolpeak ematen
ditu eskuetan, baina, horrez
gain, masajeak emateko ere
balio du.

«Pilotaria lesionatua dagoenean

eta frontoira joan ezin duenean,

eskua beraztu egiten da, eta

horrelakoetan, kailuak

mantentzeko balio du».

«Intentsitate eta abiadura ezberdineko
kolpeak emanez berotzen du eskua»
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Juan Esteban CEBALLOS Eskuak egonean berotzeko makinaren sortzailea
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Kalifornia eta Nevadako euskaldunekin
egon berri da Ttipi-Ttapa telebista
GRABATU DIREN 17 PROGRAMAK URRITIK AITZINERA EMITITUKO DIRA

ttipi-ttapa
Ibilbideari hasiera emateko, Bakers-

fieldeko (Kalifornia) euskal bestan egon
ziren. Maiatzaren 27an izan zen hori. Mi-
la lagun ingururen topaleku bihurtu zen
Kern Count Basque Cluba. Gehienak
baztandarrak, baina baita inguruko ber-
tze herrietatik joandakoak ere. Desfile-
aren aitzineko aldean AEBetako ban-
dera eta ikurrina. Horietako bat Pako Itu-
rriria lekaroztarraren eskuetan. Gibele-
tik, klika. Inguruetan dantza, abesti eta
doinu euskaldunik ez zen falta.

Bakerslfieldetik Fresno, San Fran-
tzisko, South San Frantzisko… eta Pe-
talumara, eta hor, Euskal Etxeak anto-
latutako bertze besta baten lekuko izan
ziren. Artzain joandako jendea aunitze-
kin egoteko aukera izan zuten Petalu-
man, eta euskal doinu eta dantzek ez
zuten hutsik egin. San Frantziskoko Eus-
kal Etxearen 25. urteurrenaren harira
egindako besta izan zen Petalumakoa.

Iragan mendeetako emigrazioak berebiziko eragina ekarri du
gure herrietako familia ugarirentzat. Joandako gehientsuenak
urte batzuk han pasatu ondotik Euskal Herrira itzuli ziren.
Bertze batzuk, ordea, hantxe egiten dute bizia gaur egun ere. 
“Euskal artzainak Ameriketan” egitasmoarekin, Ttipi-Ttapa
Fundazioak gizatalde honi buruzko informazioa jaso,
digitalizatu eta hedatu nahi du. Horretarako, Ttipi-Ttapa
Telebistako 2 lankide egon berri dira hiru astez Kalifornian eta
Nevadan 17 programa grabatzeko. Orain, han grabatutako
erreportajeen post-produkzioa eta edizioa egin ondotik, Euskal
Herriko 7 herri telebistetan emitituko da “Euskal artzainak
Ameriketan” izeneko erreportaje-saila. Zehazki Bizkaian
Oizmendi Telebistan, Gipuzkoan Goiena Telebista, Goierri
Telebista, 28 Kanala (Tolosaldea) eta Zarautz Telebistan, eta
Nafarroan Xaloa eta Ttipi-Ttapa Telebistetan. Azkenik, Euskal
Etxeetara bidaltzeko eta, orohar, interesatuak egon litezken
pertsona ororentzat, DVDak ere editatuko dira .

ARGAZKIAK: GOIZALDE URDANPILLETA ETA EDURNE ZUBIETA

Argazkia Winnemucako euskal bestan ateratakoa da, eta bertzeak bertze, Joxe Miguel Rekondo lesakarra, Agustin eta
Fidel Mitxelena aranztarrak, Miguel Inda almandoztarra eta Pedro Mª Eizagirre sunbildarra ageri dira.
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South San Frantziskon, AEBetako
Euskal Etxeen arteko mus txapel-
ketaren lekuko izan ziren. Eta ira-
bazleen artean, sunbildar bat. 

Eta Kaliforniatik Nevadara: Re-
no, Carson City eta Winnemuca.
Bestarik haundiena Winnemuca-
koa izan zuten. NABO erakundeak
edo Euskal Etxeen konfederazioak
bere urteroko biltzarra zuten Win-
nemucan.«Istorio aunitz dira, bizi-
pen aunitz eta den-denak agertzea
kasik ezinezkoa da –diote Goizal-
de eta Edurnek–. Zenbatzen has-
tea ezinezkoa gertatuko litzaiguke,
baina bihotza bete zaigu. Baita be-
raiei ere».

Osotara egin diren16 ordu bai-
no gehiagoko grabaketekin, urritik
aitzinera 17 kapituluko erreportaje
bilduma emitituko da, Ttipi-Ttapan
eta bertze 6 tokiko telebistetan.

Carlos Iribarren doneztebarra, Izar eta Maite bere alabekin.
Gaur egun Boisen bizi da Carlos.

Beintza-Labaiengo Femin Urroz Fresnoko Basque Hotele-
ko nagusia da. 1966an joan zen harat artzain, eta duela 32
urte erosi zuen hotela lagun batekin erdi bana. Orain 11
urte, laguna hil eta bera bakarrik gelditu da. 

Bi baztandar ezkerrean (Aniz eta
Elizondokoak), eta bi sunbildar es-
kuinean, tartean Edurne gure lan-
kidea. Eskuinean, berriz, Goizalde
Urdanpilleta lankidea Elbeteko Jo-
xe Torresekin.

Mertxe Llona zornotzarra eta
Pedro Mª Etxenike sunbilda-
rra senar-emazteak, Sindy eta
eta Bautista Mindegia dona-
mariako senar-emazteak, Eli-
zabeth Eizagirre Mertxe eta
Pedroren alaba eta Edurne
Zubieta telebistako lankidea.
Beheko argazkia San Fran-
tziskon ateratakoa da, mus
txapelketan.
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Maitane, Aresoko

‘kirolariari’

«Guztiok pozik joa-
ten gara frontoira gure
pilotariak animatzera eta
tanto onak txalo zapa-
rradaz ospatzera». Ho-
rrelaxe hasten duzu Mai-
tane ttipi-ttapako karta.
Aizu Maitane, «zuen»
pilotariak animatzeak
aurkaria iraintzea al da-
kar derrigor? Ikusi zin-
tudan finalean, eta Abe-
len aldeko —eta Aima-
rren kontrako— zure his-
terismoak-fanatismoak-
harrituta utzi ninduen.
Hagitz deigarria egin zi-
tzaidan zure jarrera, ez
baitzetorren bat, nire us-
tez, kirolari batek eman
beharko lukeen irudia-
rekin. Kartak bete bete-
an baieztatu du, zori-
txarrez, orduan hartu ni-
zun itxura.

Kantxan pasatu ze-
nari buruzko eztabaide-
tan ez naiz sartuko. Ai-
marrek Abeli tantoak la-
purtu zizkiolako finala
irabazi ziola diozu zure
gutunean, eta horrek
erantzunik merezi ez
duela badakite pilota-
zale guztiek, baita Ba-
rriolaren jarraitzaile su-
tsuenek ere. Eskua ema-
tearena, berriz, ikusi nahi
zuten guztiek badakite
ederki nola izan zen. 22.
tantoa egin bezain pron-
to Aimar besarkatu eta
lurrera bota zuten bere

lagunek, Abel hurbiltze-
arekin batera hain zu-
zen.

Karta idatzi ahalean
berotzen joan zarela di-
rudi, eta azkenean Ba-
rriola bera ere kritika-
tzen duzu Aimar berriz
iraintzearekin batera,
«pertsona “faltsu” bati
buruz ongi hitz egiten ja-
rraitzea» leporatzen bai-
tiozu zure idoloari. He-
men gailurra jo duzu Ge-
reño gaztea. Zu beze-
lako puntako «kirolari»
batek beste bati, Abeli,
kiroltasunez portatu iza-
na leporatzeak, izenik
ez duela uste dut. Be-
raz, horrekin ederki ka-
lifikatua, deskalifikatua?
gelditzen zara. Zer nahi
zenuen ba, bi pilotariak
mutur joka hastea? Ho-
ri horrela bada, igerilari
ona izanen zara, baina
kirolari txarra.

«Negar malkoak ixu-
riz eta bihotzean hutsu-
ne handi batekin» irten
omen zineten pilotale-
kutik. Maitane, zu baino
zaharxeagoa naizenez,
aholkutxoa emanez (zu-
re baimenarekin) buka-
tuko dut karta: kirola as-
koz zentzu sanoagoan
bizi behar zenuke, ho-
rrenbeste dramatizatu
gabe alegia. Finalak, ka-
su honetan pilotarena,
festa handi batzuk dira.
Irabazten bada ospatu,
eta galtzen bada…ere
bai. Parrandarako bes-
te aitzakia bat gehiago.

Aldekoa animatuz eta
aurkaria errespetatuz.
Badakit ondorengoa to-
pikoa dela, baina topiko
asko bezala egia: Gure
gizarte, herri eta etxee-
tan horrenbeste zoritxar
gertatzen izaki noiznahi
eta, nola eginen duzue
ba negar pilota partida
batengatik?

Azkenean luzatu egin
naiz baina ez dut buka-
tu nahi sujerentzi hau
zuri bota gabe: Zergatik
ez diozu Aimarren berri
galdetzen zuk horren-
beste miresten eta nik
ere asko estimatzen du-
dan Abel Barriolari?

Begirunez, 
Esteban Arozena

Goizueta

Maitane Gereñori

«Pilotatik baino pilo-
tarako bizi da Aimar, eta
jokatu bezela bizi da. Ez
du titular handirik opari-
tzen. Ez da bere buruaz
aritu zalea. Ez du Ba-
rriolak adinako  etorririk.
Ez dauka edo ez du era-
kutsi nahi, baina horrek
ez luke inoiz Aimarren
aldeko edo kontrako iza-
teko argudio edo neur-
gailu gisa balio behar,
eta iruditzen zait Gon-
zalezek esandako asta-
keriek efektu hori izan
dutela jendartean. Bes-
teak ahul egiten dituen
horrek egiten du indar-
tsu Aimar. Inoiz txapel-

dun izan nahi dutenek
badute berarengandik
zer ikasi».

Aurreko hau Enekoitz
Telleria kazetariak ida-
tzi zuen Berrian finala-
ren biharamunean, eta
Maitane Gereñoren kar-
ta ikusi orduko artikulu
honetaz oroitu naiz. Zu
«Gonzalezek esandako
astakeriek» kutsatu zai-
tuzte edo Aimarrek azio
ikaragarriren bat egin di-
zu. Ez da posible bes-
tela hainbesteko gorro-
toarekin idaztea. Aimar,
ezagutzen zaitugunok
badakigu nolakoa zaren.
Zu bai egiazko zapel-
duna zarela, frontoitik
kanpo beti… eta aurten
frontoian ere bai. Ez al-
datu!

Eta Maitane Gere-
ñori, berriz, Aimar-Gon-
zalezen semifinalean te-
lebistan agertutako pan-
karta batek zihoena
esango diot: «Manipu-
latzaileak eta gezurtiak
kanpora. Gora Aimar!»
Ba, horixe.

C. Loiarte
Goizueta

Lesakako herriari

Gutun honen bitartez
gure esker beroena lu-
zatu mahi diogu Lesa-
kako herriari botoen bi-
dez gugan adierazi duen
konfiantzagatik, egun
hauetan erakusten ari
diguzuen bezala. Urte

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



2007/07/12 • 450 zbk. 

707iritzia • ttipi-ttapa

askotan koalizioan joan
eta gero, aurten bakarrik
aurkeztu gara eta 22 bo-
toengatik ez dugu gehien-
go absolutua atera. Argi
dago herria gure gestio-
aren alde dagoela. Ta-
malez, politikan Lesakan
gertatu den iruzurra egi-
teko aukerak badaude.
EAk eta Oninek egin du-
tenari ez diogu guk izenik
jarriko, azken finean eta
guri egin diguten minaren
gainetik herriari egin dio-
ten iruzurra baitago. Bai-
na batez ere min gehien
egiten diguna gure pro-
grama garatu ahal ez iza-
tea da.

Oninengandik (Aralar)
ez genuen gutxigo espe-
ro, batez ere 4 urte haue-
tan izan duten portaera-
gatik, kanpainaren azke-
neko eguneko eraso mal-
tzurra ez aipatzeagatik.
Jakina da beraiek hauxe
adierazi dute: «Onin EAJ-
PNV alkatetzagatik boz-
katzeko sortu zela», ho-
rretarako biztanleria en-
gainatu behar baldin ba-

da ere eta beraien siglak
gorde.

EAren kasuak, berriz,
min gehiago egin digu.
Azkeneko 4 urte hauetan
harreman ona izan dugu
eta gurekin lan egiten ja-
rraitu nahi zutela erran di-
gute behin eta berriro. Be-
raien botoa bere buruari
eman behar zutela adie-
razi zuten momentuan
konturatu ginen alkatetza
nahi zutela, ongi baitze-
kiten Oninen botoa be-
raiendako izanen zela. Be-
netan boto gehien lortu
zuen taldeak alkatetza
hartzea nahi baldin ba-
zuten aski zuten bere bo-
toa xuria izan behar zela
erratea.

Udaletan, eta edozein
harreman politikoan kon-
fiantza sortzea neketsua
da, baina konfiantza hori
zapuztea berehala lortzen
da, batez ere Lesakako
Udalaren eraketan gerta-
tu den bezala EAkoek
maltzurkeriaz jokatu du-
tenean eta dauden akor-
dioak bete ez dituztelarik.

Hau dena dela eta,
egungo alkatea bere bu-
rua artekari bezala orain
aurkezteak ez du ezerta-
rako balio, EAJ eta Onin
(Aralar) talde maioritario-
enarteko epaile gisa izen-
datuz saiatzen. Eusko Al-
kartasunak ez du uste-
kabean alkatetza esku-
ratu, hori ez da egia: bi-
latu du eta hori lortzeko
maniobratu du, nahiz eta
horretarako gehien boz-
katutako zerrendek alka-

tetza eskuratzeko akor-
dio orokorrak alde bate-
ra utzi.

Guk geuk, erantzuki-
zunez eta leialtasunez,
oposiziotik lesakarren bi-
zitza-kalitatea hobetzeko
tinko-tinko  jarraituko du-
gu lanean, kontuan iza-
nik haien gehiengoak  jo-
an den maiatzaren 27an
EAJ-PNVrengan konfian-
tza jarri zuela.

Juan Fermin Mitxelena
Lesakako EAJ-PNV 

Ezbeharra Ezkurran

Orain ere berri txar ba-
tekin gatoz, berrogei ur-
teko gizaseme bat, An-
txon Noble Mindegia, uz-
tailaren 4an lurperatu ge-
nuela, alegia, minbiziaz
hil ondoren.

Bere gurutz bidea orain
dela urte batzuk hasi zen,
errepideko istripu larri ba-
tekin Aresoko txirrindula-
ri bat hil zenean. Berak
sekulako ostiko sikologi-

koa jasan zuen, eta gero
urdaileko gaitzak harra-
patu zuela esan zioten.
Ahalegin guztiak egin zi-
tuen gaitz madarikatua
menperatzeko. Baina de-
na alferrik. Gaitza gero
eta amorru biziagoarekin
zabaldu zen eta makal-
tzen hasi, pisua jeitsi eta
betikoa: heriotza. Emaz-
tea eta sei eta hiru urte-
ko alabak utzi ditu.

Sasoi beteko gizona
zen, igeltsero trebea eta
fina. Eraikuntza lantegi
batzuetan lan eginda, au-
tonomo bezala jarraitzen
zuen Donostian, Iruñan
eta herri aunitzetan. Hiru
egun Nafarroako Ospita-
lean egonez azken arna-
sa eman zuen bere espi-
ritua ondo prestatuz. 

Badirudi Ezkurran ho-
rrelako madarikazio be-
rezi bat sartu dela: azken
hamar urteotan bost biz-
tanle hil dira gaitz hone-
kin.

Fernando Etxeberria
Ezkurra 

OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bi-
dali behar dira. Bertzela,
ez dira argitaratuko. Iri-
tzi ezberdinek tokia izan
dezaten, ez da komeni
makinaz idatzitako 25 le-
rro baino luzeago idaz-
tea. Laburtu beharra iza-
nez gero, Ttipi-Ttapak
bere esku izanen du ho-
rretarako eskubidea.

• IRAKURLEAK MINTZO • 
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Saharako 12 haurrek gure
herrietan pasatuko dute uda
Saharatik ekartzeko egindako zozketako zenbaki saridunak jakinarazi dira

ttipi-ttapa
Iragan urteetan be-

zala, bisitan ditugu aur-
ten ere Saharako hau-
rrak. Guztira 12 etorri di-
ra, eta Leitza, Baztan,
Lesaka, Ituren eta Do-
namarian pasatuko du-
te uda. 

Saharako haurrek
euren herrian jaso ezin
dituzten zerbitzuak jaso-
tzea, eta bide batez, Sa-
harako herriaren egoe-
ra zein den ezagutaraz-
tea izaten da egitasmo
honen helburua, eta ho-
rretarako 7.500 euroko
aurrekontua du aurten
Saharar Herriaren Elkar-
tasuna Taldeak.  Bidaiak
eta gainerako ekintzen
gastuei aitzin egiteko,
Euskadiko Kutxan kon-
tua ireki dute, ahal duen
guztiak laguntza eman
dezan: 118.0.00920.7
Sahar Herriarekin El-
kartasuna kontuan.

Bertzalde, Sahara-
ko haurrak ekartzeko
egindako zozketaren
zenbaki saridunak jaki-
narazi ditu Saharar He-
rriarekin Elkartasun Tal-
deak. Dagoeneko eto-
rri diren haurrei lagun-
tzeko paratu zuen mar-
txan zozketa aipatu tal-
deak, eta ekainaren
22an egin zen zozketa. 

Hauek dira zozketa-
ren zenbaki saridunak:

Leitzan Harakindegian
saldua 0806 zenbakia,
Sagastin 0375, Erreka
sagardotegian 1.277,
Hiruso ostatuan 1.633
zenbakia, Muxun Za-
harren 1.707, Beatrize-
nean saldua 1.324.

Malerrekan7 izan di-
ra zenbaki saridunak:
Iturenen hiru saldu di-
ra: Herriko Ostatuan
0563 zenbakia, Altxue-
nea erretegian 0301 eta
Aurtizko ostatuan 0388
zenbakia. Oitzen osta-
tuan saldutako 0455
zenbakia da sariduna.
Beintza-Labaiengo os-
tatuan saldutako 1079;
Elgorriagako Hilarion

jatetxean saldutako
0461. Doneztebeko Be-
larra jatetxean saldua
da Malerrekako bertzea,
0662 zenbakia, hain zu-
zen.

Baztanen 10 zenba-
kik jasoko dute saria.
Arizkunen Uxoa okin-
degian saldu zen 0195
zenbakia, eta Ordoki
erretegian saldutako
0334. Elizondonhauek
dira saridunak: Galar-
zan saldutako 0205 zen-
bakia, Kortarixarren sal-
dutako 1441, Eskisa-
roien saldutako 0869 eta
Itzalargikobordan egin-
dako 0932. Elbeten bi
dira saritutako zenba-

kiak: Elbeteko Ostatuan
saldutako 0017 eta
Oñaska jatetxean sal-
dua, bertzea, 1843. Oro-
noz-Mugairin Pierre-
senean saldu zuten
1544 da saritua, eta Gar-
tzainen Fransenean sal-
dutako 0741.

Bortzirietan, bortz
izan dira zenbaki sari-
dunak. Lesakako Kox-
konta jatetxean saldu-
tako 0617 eta Kattun sal-
dutako 1141 zenbakia;
Etxalarren Herriko Os-
tatuan (1334) eta Elu-
tsa Ostatuan (0555) sal-
dutakoak, eta Igantzin
La Vil lan saldutako
0630.

ESKUALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Leitza, Baztan, Lesaka, Ituren eta Donamarian pasatuko dute uda Sa-
haratik etorritako haurrak.

FLASH
Hiri Hondakinen
egutegiaren
zozketa

Baztan, Malerreka
eta Bortzirietan urte ha-
sieran banatu ziren egu-
tegiek zeramaten zen-
bakien zozketa egin zen
ekainaren 30ean. Hain
zuzen, irailean bi la-
gunentzako Kanariar
Uharteetan aste bate-
ko egonaldiaren zoz-
keta. Hiru zenbaki ate-
ra dira, 5061, 1927 eta
4499. Saritua zenbaki
bakarra da, eta lehen-
bizikoa agertzen ez ba-
da, bigarrenak erama-
nen du saria, bertzela
hirugarrenak. Hiru ka-
suetan, uztailaren 31
baino lehen deitu be-
harko da 948 63 52 54
telefonora. 

Enpresa
ttikientzako
aholkularitza
programak
prestatu ditu
Cedernak

Cederna-Garalur El-
karteak Nafarroa men-
dialdeko enpresa ttikiei
bideratutako bi progra-
ma prestatu ditu: gas-
tuak kontrolatzeko pro-
grama bat, eta lan arris-
kuen prebentziorako,
bertzea. Biak ere, do-
an. Gastu sistemen
ezartzea deitu duten
programan, enpresa ba-
koitzak etekin handie-
nak atera ahal izateko
produktu edo zerbitzuak
zein diren identifikatzea
da helburua. Bertze pro-
gramarekin, berriz, lan
arriskuak guttitu nahi di-
ra. Batez ere aholkula-
ritzan oinarrituko diren
programa hauetan ize-
na emateko, Cederna-
rekin jarri beharko du
harremanetan: Ceder-
na Garalur , Marcelo Ze-
laieta, 75, AA3, 31014
Iruña helbidean, edo
948 382593 telefonoan
(Soraya Diaz).
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Gure Txokoa Elkartea
gaztetxoentzako futbol
entrenatzaileen bila dabil
Maila bakoitzean pare bat entrenatzaile nahi dira

Amaia eta Ainhoa
Gure Txokoa Elkar-

tea gaztetxoentzako fut-
bol entrenatzaileen bila
dabil. Maila bakoitzean
hamabortz haur inguru
aritzen dira, astean biz-
pahiru aldiz entrenatu
eta asteburuetan parti-
dak jokatzen dituzte.
Maila bakoitzean pare
bat entrenatzaile lortu
nahi dituzte, hartara, la-
saiago lan egiteko. El-
kartetik jakinarazi dute-
nez, laguntza eskaini
nahi dutenek ez dute en-
trenatzaile titulua eduki
behar. Dena den, izena
ematen dutenek aitzi-
nago titulua atera ahal
izanen dute eta elkar-
teak horretarako lagun-
tza eskainiko die. Ga-
rrantzitsuena “ilusioa eta
gogoa izatea” dela dio-
te arduradunek. 

‘La Miguel
Indurain’
uztailaren 29an 

Ekainaren 28an aur-
keztu zuten Iruñan XVI.
La Miguel Indurain .Aur-
ten uztailaren 29an egi-
nen da eta aitzinekoe-
tan bezala, Club Ciclis-
ta Beratarrak bi ibilbide
prestatu ditu: A ibilbidea

186 kilometrokoa, eta B
ibilbidea 113koa. Xehe-
tasun gehiago 37. orrial-
dean aurkituko dituzue.

Lizuniagako
ehiza barrutia
prestatzen 

Berako Ehiza eta
Arrantza Elkartea Lizu-
niagako ehiza barrutia
prestatzen hasi da. El-
karteak 2006ko denbo-
raldiko ehiztari taldeak
mantenduko ditu, eta al-
ta edo baja eman nahi
bada, elkarteari idatziz
jakinarazi beharko zaio.
Izen emateak uztailaren
6an, 1an3 eta 20an
19:00etatik 21:00etara
egin beharko dira el-
kartearen egoitzan. Gi-
sa berean, aipatu, abuz-
tuaren 10ean eginen de-
la ehiztarien egutegia-
ren zozketa.

Mugabe Clown
ikastaroak

Abuztuaren 4tik 26ra
bitartean Alkeberea lan-
detxean maila ezberdi-
netako 3 clown ikasta-
ro eskainiko dira. Ra-
mon Albisturrek ema-
nen ditu eta 45 orduko-
ak izanen dira. Lehen-
dabiziko maila (Hasta-

pena) abuztuaren 4tik
10era izanen da, biga-
rren maila (Sakontzea)
abuztuaren 12tik 18ra
eta hirugarrena (Sor-
menaren bideak ireki-
tzeko) abuztuaren 20tik
26ra. Hiru maila hauek
ziklo osotu eta jarraia
osatzen dute. Ikastaro-
aren prezioa 360 euro-
koa da. Ikastaroak irau-
ten duen bitartean Al-
keberea landetxean sei
gau pasatu eta mante-
nu osoa  260 euro gehia-
go ordaindu beharko du
bakoitzak. 

Unai Ruiz, bestetako kartel
lehiaketaren irabazlea
Kultur Batzordeak antolatutako kartel lehiake-
taren irabazlea Unai Ruiz Galartza izan da. Zor-
tzi parte hartzaile izan dira lehiaketan eta Unai
Ruizen kartela aukeratu dute Berako besteta-
ko egitarauaren azalean agertzeko. 

BERA

ARTXIBOA

Orain zazpi urte La Miguel Indurain lasterketari hasiera eman aitzinean.
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Aitor AROTZENA
Onin udal taldeak

EAri botoa eman eta
Koldo Erkizia alkate egin
zuen bere jarrera azal-
du nahi izan zuen ekai-
naren 27an eman zuen
prentsaurrekoan. 

Ideologi ezberdinez
osaturiko talde anitza
omen da Onin eta de-
nek helburu bera omen
dute, udal kudeaketa lor-
tzea. Alkatetza eskura-
tzea zen nahia, ez bo-
terea lortzearren, baizik
eta funtzionamendu ere-
dua aldatu eta azken ur-

teotako agintezko ku-
deaketari amaiera ema-
teko. 

Onin taldeak agertu
zuen ANVrekin elka-
rrizketak izan zituela
Udala eratu baino lehen,
beti ere legezkotasuna-
ren barne eta bere ideiak
kontutan hartuz. 4 or-
dezkarien bidez ANVri
ahotsa ematea eskaini
zioten, baina beti ere,
negoziazioetan Udale-
an aldaketa bat eman
zedin akordioa lortzen
bazen bi taldeen arte-
an. Hauek akautu bai-

no lehen, alkate berria
izendatu behar zen eta
negoziazioak bihara-
munerako utzi zituzten.
Oninek ez zuen garbi
nori eman behar zion
botoa, baina emanda-
ko hitzari ez diola hutsik
egin argitu zuen. 

Onin Udal Taldeak al-
daketa nahi zuen, PNVk
azken 20 urteotan ku-
deaketa egin ondotik.
Talde bezala gai direla
uste dute eta EAren ba-
besa behar zuten. Argi
utzi zuten ez direla sal-
du eta epe batean ez

badira aldaketak ema-
ten Udalean, bere esku
dagoena eginen dutela
helburuak lortzeko.

Aldi berean, argitu
nahi izan zuten ez du-
tela EAJ udaletik bota.
Hauteskundeetara aur-
kezten den talde orok
garbi izan behar du be-
re lana herriarentzat lan
egitea dela, boterean
egon ala ez. Zinegotziek
aukeratzen dute alka-
tea, eta kasu honetan,
gehiengoaren konfi-
dantza Koldo Erkiziak
lortu du.

Oninek alkatetzarako EAri botoa
emateko arrazoiak agertu ditu
Funtzionamendu eredua aldatzea omen du helburu

ARGAZKIA: AITOR A.

Pilota eskolak Sanferminen aitzinetik erakustaldia eskaini zuen
Arkupe elkarteak gidatzen duen herriko pilota eskolako gaztetxoek hainbat txapelketetan parte har-
tzen dute han hemenka. Sanferminen aitzinetik, ekainaren 30ean herrian erakustaldia eskaini zu-
ten. Punttoan, banaka, nahiz binaka aritu ziren. Goizean, bertzalde, txokoko txapelketaren finala
jokatu zen. Jorge Etxepeteleku lesakarra gailendu zitzaion Jabiertxo Iparragirre aranztarrari. 

FLASH
Igeriketa
ikastaroak
Ekainaren 28an ireki zi-
ren udal igerilekuak,
udako sasoiari ekiteko.
Orain, uztailaren 16tik
abuztuaren 3ra igerike-
ta ikastaroak emanen
dira. Izen emateko epea
ortziral honetan, uztai-
laren 13an itxiko da. Ho-
rretarako, Nafarroako
Kutxan kuotaren ingre-
soa egin, eta justifikan-
tearekin igerilekuko sa-
rreran izen eman. Hel-
duek 40 euro ordaindu
beharko dituzte eta hau-
rrek 35. Mailei dagokie-
nez, 9 urtetik goitikoen-
tzat hobekuntza ema-
nen da 11:00etat ik
11:45era; 6-8 urte arte-
koek igerian ikastea iza-
nen dute 11:45et ik
12:30era eta 4-5 urte-
koek flotatzen ikastea
12:30etik 13:00etara.
Helduek ere ikastaroa
izanen dute 13:00etatik
14:00etara.

Komentuan
zaharberritze
lanak
Kultur Etxearen proiek-
tuak aitzinera egiten
duen bitartean, komen-
tuaren teilatua eta fa-
txadak berrituko dira
eraikinak okerrera egin
ez dezan. Lan hauen au-
rrekontua 406.000 eu-
rotan kalkulatu da, BEZ-
ik gabe, eta Nafarroako
Gobernuak %45ean
(182.000 euro) lagun-
duko ditu. Enpresek uz-
tailaren 11 arte zuten
Udalak lanak adjudika-
tzeko zabaldu duen
deialdiari erantzuteko
eta obrak abendu ha-
sierarako bukatuak egon
beharko dute.

LESAKA



Joseba eta Nerea
Hauteskundeak eta

gero, lehenengo lana
Udala eratzea izaten da,
eta ondotik, alkatea au-
keratzea. Horrela egin,
eta Patxiku Irisarri au-
keratu zuten alkate zi-
negotziek. Alkateordea,
berriz, Xabier Iturria iza-
nen da legealdi hone-
tan. Hurrengo pausua
lanak eta batzordeak
eratzea eta osatzea iza-
ten da. Lan hauen ar-
dura izaten dute, ber-
tzeak bertze, hurrengo
lau urteetan Udalean
egonen diren zazpi zi-
negotziek: Hirigintzan
Xabier Iturria eta Aran-
txa Zubieta arituko dira;
Nekazaritza, Azienda
eta Mendiko lanetaz Ira-
ti Lujua eta Jose Anto-
nio Telletxea arduratu-
ko dira; Gizarte Ongi-
zate, Kultura eta Kirol
arloan lan eginen dute-
nak, berriz, Nerea Mi-

txeltorena eta Agustin
Arribillaga, Eskola kon-
tseiluan Xabier Iturria
eta Arantxa Zubieta or-
dezko beza la .  Lan
hauek herriari begira-
koak izanen dira, baina
Bortzirietan Udalaz gain
bertze erakunde batzuk
ere badaude, hala no-
la, Mankomunitateak.
Eta hauek izanen dira
Etxalarko ordezkariak
berauetan: Gizarte Zer-
bitzuen eta Hiri-honda-
kinen Mankomunitate-
an Patxiku Irisarri; Eus-
kara Mankomunitatean
Nerea Mitxeltorena, Ce-
derna-Garalurreko or-
dezkaria Agustin Arribi-
llaga eta Bertizko Pa-
tzuergo Turistikoarena
Irati Lujua.

Usategietako
bisita gidatuak

Laugarren udaz an-
tolatu dituzte usategie-
tara bisita gidatuak

Edurne eta Laura Eli-
zagoen ahizpak. Bertze
urtetan ibiltzen den jen-
dea ikusirik eta gure he-
rrian eta eskualdera
etortzen diren bisitariak
kontuan hartuz antola-
tzen dute bereziki ekin-
tza hau. Nahiz eta ehi-
za sasoia udazkenean
den, udako garai hau
aprobetzatxen dute ber-
tara hurbiltzen diren gu-
ziei Etxalarko usategie-
taren berri emateko, eta

antzinako ehiza modu
berezi hau zertan da-
tzan azaltzeko. 

Bidasoaldeko
XI. nazioarteko
folklore jaialdia

Hamaikagarren aldia
da gure eskualdeak Na-
zioarteko gazteen fol-
klore jaialdia hartzen
duela, eta Etxalarren
nahiko sustraitua dago-
en jarduera da, hainbat
eta hainbat herritar hur-

biltzen baita bertze he-
rrialdetatik etortzen di-
ren gazteak beraien kul-
turaren zantzu batzuk
erakusten dituzten dan-
tzak ikustera. 

Aurten uztailaren
22an, igandean, meza
nagusiaren ondotik iza-
nen ditugu herrian Bash-
kortostandik etorritako
Vesselinka taldea eta
Perutik etorritako Inka-
merika taldea plazan.
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Udal ordezkariek
karguak banatu
dituzte
Udalekoak ez ezik, 

mankomunitatekoak ere bai

ETXALAR

UTZITAKO ARGAZKIA

Udaleku irekiak
Bertze urte batez haurrek udako goizak zertan pasa badute, Euskara Man-
komunitateak udalekuak antolatu baititu. Urte batzutan haur kopuru ttiki
samarra ibili eta gero, aurten 27 inguru animatu dira udako goizak lagun
artean igarotzera. Hainbat ekintza eginen dituzte lau astetan. Uztailaren
2tik 27a arte eskulanak egiten, txangoak, jolasak, eta abar egiten ibiliko
dira. Udalekuen gidaritzan Saioa Otazo, Lorea Arangoa eta Miren Santes-
teban egonen dira. Seguru aski primeran pasatuko dituzte uztaileko goi-
zak elkarrekin.
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Nerea ALTZURI

Irungo Kurpil Kirol
Taldeak antolatzen duen
pilota txapelketak hiru
txapel ekarri ditu herri-
ra. Aitzineko alean ai-
patu genizuen bezala,
joan den ekainaren 22an
jokatu ziren finalak Irun-
go Urantzu pilotalekuan,
gazteen mailan eta se-
nior mailan, eta bietan
izan genituen ordezka-
riak. Gazteen mailan,
Joseba Madariaga ari-
tu zen Hodei Iturriotz la-
gun zuela, eta 22 eta 11
garaitu zituzten Quina
eta Esnaola. Senior mai-
lan, berriz, Joseba Pi-
kabea eta Beñat Mitxe-
lenak 22 eta 18ko emai-
tzarekin irabazi zioten,
Cerezo lesakarrari eta
Huarte arizkundarrari.
Ikusleen emoziorako
partida gogorra eta pe-
leitua izan zen, baina
azkenean hiru txapelak
Arantzan. Gainera, epai-
leek Beñaten lana na-
barmendu nahi izan zu-
ten, eta sari berezi bat
eman zioten. Zorionak,
beraz, hirurei!

Udalekuak
Bortzirietako Euska-

ra Mankomunitateak an-
tolatuta, astelehenetik
aintzinera udaleku ire-
kiak izanen dira. Herri-
ko bestak arte, beraz,
hilabete batez herriko
gaztetxoek oporraldian
aukera ederra izanen
dute jostatuz ongi pa-
satzeko. Lerro hauek
idaztean izen emateko

epea itxia ez zegoenez,
ezin izan dugu zenbat
haurrek parte hartuko
duten informaziorik
eman, ez eta begirale-
en izenik eman ere.

Arantzak badu
Interneteko atari
berria

Udalak Interneteko
ataria estreinatu berri
du: www.arantza.eu.

Herriaren berri emate-
ko asmoz, herriko da-
tuak, argazkiak, bisita-
tzeko txokoak, telefono
interesgarriak, herriko
ohitura eta tradizioak eta
bertze hainbat kontu
ezagutzeko leku apro-
posa  da .Pro iek tua
Animnsa enpresak ga-
ratu du, eta Nafarroako
Gobernuaren laguntza-
rekin egina da.

Madariaga, Pikabea eta Mitxelena
txapel banarekin etorri dira Irundik
Heldu den astetik aitzinera udalekuetan izanen dira gaztetxoak

ARGAZKIA: ITZIAR MITXELENA

Txapeldunak Antton Maizekin batera. Antton sariak banatzen aritu zen.

ARANTZA FLASH
Gurutze
Iparragirreren
poesia saritua

Pasa berri den ikas-
turtean, Hezkuntza De-
partamentuko Euskara
Zerbitzuak poesia lehia-
keta antolatu zuen le-
hen hezkuntzako ikas-
leei zuzenduta, eta he-
rriko eskolako Gurutze
Iparragirre Oskozek bi-
garren saria irabazi
zuen. Ekainaren lehe-
nean egin zen Nafarro-
ako Jauregian sari ba-
naketa. Gurutzek zale-
tasun haundia badu eta
idaztea gustatzen zaio.
Lehiaketa horretara Is-
pilu magikoa izeneko
poesia aurkeztu zuen.
Zorionak Gurutze! 

Hauxe poesia: Nik is-
pilu bat dut/bertan go-
goa dudana ikusten
dut./ Dragoi bat izan naiz
ispiluan/eta erregina bat
nere erreinuan./ Sorgin,
azti eta mago kobazu-
loan/eta maitagarri ba-
soan./Gaur ispiluak ez
dit kasurik egin/izan ere
arraro dabil./Aingerua
izan nahi nuela erran/eta
berak n i r i  deabrua
eman./Nire ispilua ez da
betikoa/jadanik ez bai-
ta magikoa./Iada, ni ni
naiz/eta ez sorgin, ipotx
edo sirena./Baina atzo-
gauza bat ikusi nuen/ni-
r e  i sp i l ua  be t i koa
zen./Orain inoiz bezala
tratatzen dut/edozein
unetan galtzen ahal bai-
tut.



herriz herri

2007/07/12 • 450. zbk. 

13

ttipi-ttapa

Joan den ekainaren
23an  Sab iñan igon
(Huesca, Espainia) jo-
katu zen Quebran-
tahuesos bizikleta las-
terketa, eta aurten ere
ordezkaritza zabala izan
zuen Igantzik. Zehazki
bederatzi txirrindulari
izan ziren han: Iñigo Al-
mandoz, Xabi Arangu-
ren, Josetxo Arburua,
Mikel Arburua, Iñaki Hi-
ta, Iñigo Telletxea, Ju-
len Txoperena, Oskar
Txoperena eta Mikel Ur-
txegi. 205 kilometroko
ibilbidea egin behar izan
zuten.

Egun berean egin
zen Treparriscos izene-

ko lasterketa ere, eta
honetan bi igantziarrek
parte hartu zuten, Se-
bas Antxordokik eta
Imanol Retegik. Proba
honetan aritu zirenek 90
kilometroko bidea egin
behar izan zuten.

Azpiegituretara-
ko diru-laguntza

Nafarroako Gober-
nuak 75.682,49 euroko
diru-laguntza onartu du
Igantzirentzat. Horieta-
tik 71.504,34 euro he-
rriko depositu berritik
Igantziko Bentetako de-
positurainoko obrak egi-
teko bideratuko da.
Proiektu honen aurre-
kontua 103.681,28koa

da. Laguntzaren gaine-
rako 4.178,15 euroak,
berriz, Agertxeberri-Bor-
daberrirako bidean 390
metro koadrotan hormi-
goia botatzeko izanen
da .  Au r rekon tua
138,307,5 eurokoa da. 

Istripua
Berrizaunen
Joan den ekainaren

26an istripua izan zen
Igantziko Bentak eta
Etxalarko Benta artean,
N-121A errepideko
58,5. kilometroan. Ka-
mioi bat irauli egin zen
eta ondorioz, errepidea
itxita gelditu zen 13 or-
duz. Auto eta kamioi ila-
ra luzeak sortu ziren al-
de batera zein bertze-
ra.

Emaitza onak
Iparraldeko
Jokuetan

Parte-hartzeaz gain,
emaitza bikainak esku-
ratu dituzte igantziarrek
Iparraldeko Joku Tor-
neoan, taldeka zein ba-
naka. Honen inguruko,
xehetasun gehiago ki-
rolen atalean aurkituko
dituzue.

Bederatzi herritarrek
parte hartu dute
‘Quebrantahuesos’
bizikleta lasterketan 
Bertze bi herritarrek Treparriscos

lasterketa egin zuten
ARGAZKIA: GOIKO 

San Juan Xarreko besta
Urteroko ohiturari hutsik egin gabe, San Juan Xarreko besta egin zen ekai-
naren 24ean. Inguruko herrietatik ez ezik, kanpotik ere jende andana hur-
bildu zen, batez ere, Gipuzkoatik. Martin Legarra Arantza eta Igantziko ape-
zak meza eman ondotik, herriko dantzariek —argazkian— euren dantza
saioa eskaini zuten. Biltoki Txiki Elkartekoek paratzen duten ostatua tra-
goxka eta pintxo bat hartzeko aprobetxatu zuen jendeak. Beti bezala, uz-
taileko igande guztietako meza nagusia bertan izanen da.

IGANTZI
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2007an ingurumenari buruzko bo-
luntariotza eta hezkuntza jarduerak
eskolaz kanpo egiteko diru-lagun-
tzetarako deialdia eta haren oinarriak
ezartzen dituen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 69 zk., 2007/06/04 
178/2007 Foru Agindua, apirilaren  12koa
Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu
eta Etxebizitza kontseilariak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/076/F0706
186.htm

Industrien jarduerak ingurumenean
duen eragina prebenitu, zuzendu eta
kontrolatzeko jarduketak egiteko di-
ru-laguntzetarako 2007ko deialdia eta
haren arauak onesten dituen Foru
Agindua.
Non argitaratua: NAO 69. zk., 2007/06/04
233/2007 Foru Agindua, maiatzaren
10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen An-
tolamendu eta Etxebizitza kontseilariak
emana.

http://www.cfnavarra.es/bone/076/F0707
827.htm

2007ko maiatzeko lehen astean Foru
Komunitatearen iparraldean gertatu-
tako. ekaitz eta uholdeen ondorioz ne-
kazaritza sektorean eragindako kal-
teak konpontzeko laguntza bereziak
ezartzen dituen Foru Dekretua.
Non argitaratua: NAO 68. zk., 2007/06/01.
46/2007 Foru Dekretua, maiatzaren
21ekoa.
http://www.cfnavarra.es/bone/075/F0708
604.htm

Kalitatezko nekazaritza produktuen
merkaturatzea hobetzeko sustapen
ekimenak bultzatzeko laguntzak ema-
teko arauak ezarri eta 2007ko deial-
dia onesten duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 68. zk., 2007/06/01
143/2007 Foru Agindua, maiatzaren
14koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Eli-

kadura kontseilariak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/076/F0708
216.htm

2007rako hirugarren adineko pertso-
nendako jantokietarako erraztasunak
emateko diru-laguntzen deialdiaren
arauak onesten dituen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 68. zk., 2007/06/01
119/2007 Foru Agindua, maiatzaren
14koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gaz-
teria kontseilariak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/076/F0708
432.htm

2007an ikusentzunezkoak ekoizteko
laguntzen deialdia onesten duena.
Non argitaratua: NAO 77. zk., 2007/06/22
29/2007 Foru Agindua, maiatzaren
18koa, Toki Administrazioko kontseilari
eta Gobernuaren eledunak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/076/F0708
971.htm

LAGUNTZAK ETA SUBENTZIOAK
Laguntza eta subentzioei buruzko informazioa astero eguneratua www.ttipi.net eta Ttipi-Ttapa telebistan ere aurkituko duzu

Informazioa hau Cederna-Garalur Elkartearen Europe Direct Europari buruzko informazio zerbitzuak emana da. 
Kontsultatu www.cederna.es webgunea, “laguntzak eta subentzioak” atalean

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Avelino Mitxeo zine-

gotziak botatako suzi-
riarekin abiau ziren aur-
tengo Sanpedro bestak.
Horrela, eman zieten ha-
siera 5 eguneko bestei.
Kirola, musika, dantzak,
betizuak, jokuak... Era
guztietako ekitaldiez go-
zatu zuten bertakoek
zein kanpotik etorritako
bisitariek. San Pedro
Egunean, banderaren
dantzaz gain, Trapatan
eta bertze tradizioko
dantzak ikusteko mo-
dua izan zen eliza ata-

rian. Hirugarren egune-
an, gaztetxoenak izan
ziren protagonistak.
Haurrek Udal Ttikia osa-
tu eta berriz ere suziria
bota zuten. Olaia San
Miguel izendatu zuten
alkate, eta berarekin ba-
tera, bertze udal ordez-
kariak. Gazte Burruba-
ko kideen eguna igan-
dea izan zen, ginkana,
bazkaria eta bazkalon-
doko joku dibertigarrie-
netan ederki pasatu zu-
ten. Astelehean, hu-
rrengo urterarte agurtu
zituzten bestak.

Umore eta giro
ederrean joan ziren,
aurtengoan ere,
Sanpedro bestak
Avelino Mitxeo ziengotziak bota

zuen txupinazoa
ARGAZKIAK: TELLETXEA 

Maika Ariztegik irabazi zuen XXIX. Herri Krosa
Maika Ariztegi iturendarrak irabazi zuen Errekak antolatuta ekainaren 23an
egin zen Doneztebeko XXIX. Herri Lasterketa. Bigarren postua, herritar ba-
tentzat izan zen, Leire Utergarentzat hain zuzen. Hirugarren, berriz, Mel-
hen Iglesiasentzat. Gizonezkoetan, lehia bizi izan zen orain bi urte garai-
le atera zen Imanol Cruz donostiarraren eta iazko garaile Rafa Maritxalar
lesakarraren artean, baina azkenean, lehendabizikoa gailendu zen, lau se-
gundoko aldearekin. Sailkapenean, hirugarrena, Fernando Etxegarai be-
ratarra gelditu zen. Beteranoetan, gizonezkoetan, Xabier Arruti izan zen
txapelduna, eta emakumzkoetan Rosa Orofino. Parte-hartzerik haundie-
na, ordea, maila berezikoen artean izan zen (2002-2004 artean sortutako-
ak). Gehienak doneztebarrak izan arren, Donamaria, Mugairi, Ituren eta
Sunbillatik ere hurbildu ziren. Ekitaldi akaberan, Errekak Txomin Minde-
giari omenaldi ttiki bat eskaini nahi zion, elkartearen alde egindako lana
eskertzeko. Argazkian, emakumezkoetan —goian— eta gizonezkoetan –be-
heitian— lehenbiziko postuetan gelditu ziren lasterkariak ageri dira.

DONEZTEBE
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Aurtizko ur biltegi
berriak Malerrekako
3.500 erabiltzaile
hornituko ditu
Ituren, Elgorriaga, Doneztebe,

Zubieta eta Sunbilla

ttipi-ttapa
Hamar urteren on-

dotik, duela hilabete in-
guru ireki zuten Aurtiz-
ko ur bi l tegi berria.
Proiektu berriak guztira
3.500 bizilagun horni-
tzen ditu, Ituren, Elgo-
rriaga, Doneztebe, Zu-
bieta eta Sunbillakoak,
hain zuzen. Halere, Do-
nezteben azken obra
batzuen esperoan egon
beharko dute, herriko
ur-biltegira egokitze-lan
batzuk egin arte. Sun-
billakoa, azken fasera-
ko utzi da, baina laster
paratzea espero da.
Idorte garaian izaten zi-
ren ur arazoei aitzin egi-
teko abian paratu zen
Mendaur Planaren ba-
rrenean garatutakoa da
proiektua.

Orain arte ura hain-
bat iturritatik hartzen
zen: iturendarrek Bor-
zadar, Xelat, Lertxundi,
Berrurta eta Iturriatik; El-

gorriagak Malkorratik;
Doneztebek Errotaza-
rretik; Sunbillak Bidasoa
ibaitik, eta Zubietak Txi-
txillotik. Orain, ordea,
denek Aurtitzen dago-
en ur-biltegi berria era-
biliko dute. 

1,9 milioi euroko au-
rrekontua izan duen
obra hau Mariezkurre-
na enpresak egin du eta
Nafarroako Gobernuko
Toki Administrazioko
Departamentuak finan-
tzatu. Hemendik aitzi-
nera, berriz, Malerreka-
ko Mankomunitatea ar-
duratuko da manteni-
menduaz. Ur biltegi be-
rriak bi depositu eta ura
edangarri egiteko ma-
kineria du. Gisa bere-
an, aipatu, ur biltegi be-
rrira ailegatzen den ura-
ren emaria segunduko
13 litrokoa dela, eta
erran dutenez, beha-
rraren arabera, kopuru
hori haundi daiteke.

ARGAZKIA: GOIZALDE URDAPILLETA

Miguel Angel Petrirena alkatea uraren tratamentuaren makina martxan pa-
ratzen, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko kontseilariaren bisita
egunean.

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA 

Ikasturte bukaerako besta
Ikastuarteari behar bezalako akabera emateko, zirku ikuskizun ederra es-
kaini zuten Iturengo eskolako ikasleek ekainaren 22an. Ikasle talde ba-
koitzak bere emanaldia prestatua zuen eta herritar eta guraso andanaren
aitzinean egindako lana erakutsi. Jendearen aldetik ere parte-hartze haun-
dia izan zen eta gustora gelditu ziren denak.

ITUREN
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86.000 euroko laguntza jasoko
dute Donamariak eta Zubietak
Donamarian argiztapenerako eta Zubietan bidea zolaberritzeko

ttipi-ttapa
Toki Administrazioko

Departamentuak 86.009
euroko diru-laguntza
onartu du Donamaria
eta Zubietarentzat. Do-
namariaren kasuan,
Udalak 56.301,92 euro
jasoko ditu Uxarrea au-
zoko argiztapena berri-
tzeko. Hala, 80.431,32
euroko aurrekontuari
eginen zaio aurre. Zu-
bietan, Aurkidiko Bor-
dako bidea zolaberri-
t zeko  e rab i l i ko  da

29.707,64 euroko la-
guntza. Aurrekontua,
42.439,48 eurokoa da.
Nafarroa iparraldeko
bertze herri batzuek ere
jasoko dute laguntza,
Igantzik, Goizuetak eta
Uitzik, hain zuzen.

Bigarren
mailako
aizkolari
txapelketako
finalean hiru
ordezkari
Dagoeneko erabakita

dago zein izanen diren
Nafarroako Bigarren
Mailako Aizkolari Txa-
pelketako finalean ari-
tuko diren bortz aizko-
lariak. 
Horietatik hiru Malerre-
kakoak izanen dira: Luis
Mari Belarra eta Juan
Telletxea doneztebarrak
eta Antonio Jaunarena
zubietarra.  Ekainaren
29an Eulaten jokatuta-
ko kanporaketan lortu
zuten finalerako txarte-
la.Aipatutako kanpora-

ketan, eskualdeko ber-
tze aizkolariek ere par-
te hartu zuten: Jesus
Etxeberria eta Jose Luis
Telletxea Beintza-La-
baiengoak, Santiago
Olano leitzarrak eta Xa-
bier Ariztegi etxalarta-
rrak. 

Bi kanaerdiko eta 60 on-
tzako enbor bat moztu
behar izan zituzten, eta
guztietan azkarrena Be-
larra izan zen. Ondotik,
Jaunarena zubietarra
gelditu zen. Hirugarren
eta laugarren postuak,
berriz, Sakanara joan zi-
ren, Etxarri Aranazko
Juan Jose Erdoziaren-
tzat eta Altsasuko Da-
vid Amillanorentzat izan
ziren. Bosgarren lekuan
Juan Telletxea donez-
tebarra gelditu zen.
Bortz hauek dira finale-
an aritzeko txartela lor-
tu dutenak. 

Eskualdeko bertze
aizkolariak honela gel-
ditu ziren: Jose Luis Te-
lletxea zortzigarren, Ola-
no bederatzigarren eta
Ariztegi hamaikagarren
lekuan.

ARTXIBOKOA

Juan Telletxea eta Luis Mari Belarra herrian egindako saio batean.

MALERREKA

Herriaren
ondasunak
argitzeko
transakzio-
hitzarmena
onartu du
Gobernuak
ttipi-ttapa

Nafarroako Gober-
nuak herriarenak di-
ren ondasunak be-
rreskuratzeko tran-
sakzio-hitzarmenaren
oinarriak onartu ditu.
Legasako Kontzejua-
ren arabera, gaztai-
nondoak, iratze le-
kuak, hariztiak, lizar
eta intxaurrondoak
dauden inguruak eta
antzerakoak, komu-
naletan, horiek erabil-
tzeko eskubidea ber-
tzerik ez dute izanen
herritarrek. Gobernuak
ekainaren 2an onartu
zituen akordioaren oi-
narri orokorrak, eta
Kontzejuaren eta he-
rriaren lur eremuak
erabiltzeko idatzizko
baimena duten parti-
kularren arteko hartu
emanak erregulatze-
ko onartu zituen.

LEGASA
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ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ELGORRIAGA

Ostirala 20
Gaueangazteek an-

tolatuta bi rock talde eta
batukada. 

Larunbata 21
20:00etan txupina-

zoa. Ondotik baztanzo-
pak. Gauean gaupasa
JALISKOrekin. 

Igandea 22
Goizean argi soi-

nuak. 11:00etan arte-
saniako erakustaldia eta
luntxa. 17:00etan mus
txapelketa. 18:00etan
amorriaren harrapake-
ta. 21:00etan amorria-
ren afaria. 19:00etatik
21 :00e ta ra  e ta
22:00etatik 01:00etara
MODESTO.

Astelehena 23
Goizean argi soi-

n uak .  10 :30e t i k

14:30era haurrentzako
puzgarriak. 14:30ean
hau r ren  bazka r i a .
16:00etan ahateen bil-
keta errekan. 19:00etan
antzerkia. 19:00etatik
21 :00e ta ra  e ta
22:00etatik 01:00etara
dantzaldia JOXE AN-
GELekin.

Asteartea 24
Goizean argi soi-

nuak. 11:00etan partxi
txapelketa. 17:00etan
Gorritiren erakustaldia.
20:00etan tortila txa-
pelketa. 21:00etan tor-
tilaren afaria. 19:00eta-
t ik  21:00etara eta
22:00etatik 01:00etara

MODESTO.

Asteazkena 25
Goizean argi soi-

nuak. Ondotik Meza Na-
gusia. 12:00etan txikien
dantzak. 12:30ean to-
ka. 14:00etan zikiro ja-
tea, JOXE ANGEL eta
bertsolariekin. 

Elgorriagako Santioak
uztailaren 20tik 25era
Egun nagusian zikiro jatea eginen da Joxe Angel eta bertsolariekin

ARTXIBOA

Orain urte batzuk bezala zikiro jatea eginen da bertsolariekin.

OA

FLASH
Beintza-
Labaiengo
Udalak 2007ko
aurrekontua
onartu du

Beintza-Labaiengo
Udalak 2007ra begira-
ko aurrekontua onartu
du. Kopurua, gastuak
eta sarrerak aintzat har-
tuz, 579.200,20 euro-
koa da, eta horietatik,
Udalak gastu errealeta-
ra 383.006,20 euro bi-
deratuko ditu, %66,12.

Matematiko
Olinpiadetako
ikasleak
Bertizen

Espainiar estatu oso-
ko DBHko 2. mailako
ikasleak XVIII. Mate-
matika Olinpiadan par-
ten hartu zuten ekaina-
ren 24tik 28ra bitarte.
Halere, ekainaren 27an
zenbakiak alde batera
utzi, eta Bidasoaldeko
eskualdea bisitatu zu-
ten, Bertizko Natur Par-
kea. Lorategian dauden
mundu osoko landare
eta zuhaitzen inguruko
xehetasunen berri ere
jaso zuten. Guztira 61
ikaslek eta 40 irakaslek
parte hartu zuten jar-
duera horretan. 
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Aranoko Udalak
jai zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei

GURE AMETSA
jatetxea
Jai zoriontsuak opa dizkizuegu
& 948 514000 • ARANO

GURE AMETSA 
jatetxea

Asteazkena 25
Santiago Eguna

10:00etandiana dul-
tzainarekin. 12:00etan
Meza. 12:00etan Uda-
letxeko balkoitik jaiei ha-
siera emango zaien txu-
pinazoa. Ondoren po-
teo herrikoia. 12:30ean
Pilota partida Arano eta
GOizuetako afiziona-
tuen artean: Aranoko
Gaskon-Legarreta Goi-
zuetako Eskudero eta
Narbarteren aurka.
18:30ean herri kirolak.
Aizkolariak: Donato La-
rretxea eta Floren Na-
zabal; aizkolari gazte-
ak: Ruben Saralegi eta
Harkaitz Olano; harri ja-
sotzailea: Joseba Os-
tolaza. 19:30ean bertso
saioa: Sustrai Colina,
Maialen Lujanbio, Je-
xux Mari Irazu eta Unai
Agirre.

Osteguna 26
San Joakin eta Santa Ana
Jubilatuen Eguna

10:00etan diana.
11:00etanMeza.Ondo-
ren, hamaiketakoa Kon-

zeju ostatuan. 12:30ean
afizionatuen arteko pi-
lota partidua: Esnal-San
Sebastian eta Oiaga-
Gorrotxategi.14:00etan
bazkaria Konzeju jate-
txean, Imanol Lazkano
eta Joxe Agirre bertso-
lariekin. Arratsaldean
dantzaldia Jexuxen
JAZBANAk alaituta.

Ostirala 27
19:00etan segala-

riak. Almintza Elkarte-
ko kideen eskutik, sega
apustua Suro auzoan.
22:30ean mus txapel-

keta azkarra San Roke
elkartean.

Larunbata 28
12:00etan feria he-

rriko plazan: Herriko pro-
duktuak dastatzeko au-
kera (gazta, sagardoa,
txakolina, tartak...) eta
herriko artisauen lanen
erakusketa.12:30ean
patata tortila lehiaketa.
17:30ean herriko pilota
txapelketako finalak.
20 :30ean  Meza .
22:00etan Ohiko oilas-
ko jatea. Ondotik, dan-
tzaldia IZER eta ALA-

BIERrekin. 5:00etan ba-
ratzuri zopa jatea.

Igandea 29
Umeen Eguna
10:00etan diana dul-

tzainarekin. 11:00etan
Meza. 12:30ean pilota
partiduak gazteen arte-
an: Manterola-Elorza
eta Zugarramurdi-Ansa.
18:00etan Gorritiren
Showa, eta ondoren,
txokolatada. 20:00etan
toka txapelketa. Segi-
dan, dantzaldia izanen
da IZER eta ALABIER
taldearekin.

Santiago bestak
uztailaren 25etik 29ra
Santiago Egunean, kirol ikusizun asko goiz-arratsladez

Bestetako
pilota
txapelketako
kanporaketak
hasiak
Kontxi CLAVER

Dagoeneko partida
batzuk jokatzen hasiak
dira jaietan finala es-
kaintzeko. Mutilak zein
neskak ari dira: muti-
lak palaz eta eskuz eta
neskak palaz. Palaz,
mutiletan 9 bikote ari
dira, eta eskuz 13 la-
gun. Nesketan 8 biko-
tek eman dute izena.

Sardinak
Sanjuanetan

Ohitura bihurtu da
Sanjuan bezperan sar-
dinak jatea herrian. Aur-
ten salbuespen bate-
kin, bezpera larunbata
izanik, ostiralean egin
zen. Herritar franko in-
guratu zen Kontzejuko
atarira.

Betizuaren
jakia

Iazko arrakasta iku-
sita, jai hauetan ere
izango da betizua ja-
teko aukera Kontzejun.
Aurten ere Jose Ra-
mon Motza goizueta-
rrari erosiko zaio.

ARANO
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Esteban AROTZENA

Bultzatzaileak (Uda-
la) eta promotoreak (Za-
bala-Goikoetxea) uste
eta nahi baino askoz lu-
zeago joan den buro-
krazia prozesua buka-

tutakoan, Plazeneko
alorreko 12 etxebizitzaz
osatutako blokea erai-
kitzeari ekinen diote ziur
hurrengo irailean. 

Abenduan Nafarroa-
ko Gobernuaren es-
kuetan utzitako proiek-

tuak orain dela 15 egun
jaso du Iruñeko tekni-
koen oniritzia. Beraz,
hurrengo faseari ekin
ziezaiokeen promoto-
reak eta horrelaxe egin
du, izena emateko epea
zabalduz Herriko Etxe-

an. Uztailarekin batera
bukatuko da epe hau,
eta udaletxera joan au-
rretik informazio gehia-
go nahi duenak 948
514228- 679 479893 te-
lefono zenbakietara jo
beharko du. 

Azkenik esan behar
da, hurrengo irailetik au-
rrera gehienez 18 hila-
beteko epea izanen due-
la promotoreak aipatu-
tako blokea bukatu eta
jabeei giltzak entrega-
tzeko.

Babes ofizialeko etxebizitzetarako 
izen emateko epea zabalik
Hurrengo irailean hasiko dira 12 pisu eraikitzen

GOIZUETA

ARGAZKIA: MARIA APEZETXEA

Uztaileko ikastaroetan neska-mutikoak
Guraso Elkarteak uztailerako antolatutako ikastaroei eran-
tzun ederra eman diete herriko neska-mutikoek. Egunero Her-
nanira  joan behar bada ere, igeriketa izan da aurten ere arra-
kastatsuena, 27 lagunek eman baitute izena; margoketan, be-
rriz, astean bi egun, 16 apuntatu dira. Ingelesan, hau ere as-
tean bitan, beste zortzi. 

ARGAZKIA: ALAITZ ESKUDERO

Goizuetako 18 eta Aranoko 2 entitatek jaso
dute Bai Euskarari Ziurtagiria
Herriko plazan ekainaren 22an Alaitz Eskudero teknikariak
aurkeztutako ekitaldi xume bezain atsegin batean jaso zituz-
ten aurtengo ziurtagiriak Bai Euskarari Akordioaren sinatzai-
leek. Goizuetako 18 eta Aranoko 2 merkatari eta erakunde di-
ra orain dela lau urte euskara hutsean funtzionatzeko kon-
promisoa hartutakoak. Xabier Mendiguren Kontseiluko idaz-
kari nagusiak berak banatu zituen agiriak. Argazkian ziurta-
giria jaso zutenak.



herriz herri

2007/07/12 • 450. zbk. 

21

Juana Mari SAIZAR

Oraingo honetan, ki-
roletako hainbat albiste
ditugu aipagai. Haste-
ko, sokatiran 640kilo-
koen mailako finala Are-
son egin zela. Ekaina-
ren 23an izan zen hori,
eta ikuskizun ederra eta
lehia estua ikusi genuen.
Aresoko taldeak lauga-
rren postua lortu zuen,
baina tiraldi luzeak egin
zituzten sailkapeneko
beste hirurekin.

Bestalde, Elgetako
pilotako txapelketako fi-
nalean izan genuen
Unai Onsalok bi tan-
tuengatik galdu zuen  23
urtetik beherakoen mai-
lan. Partida ona egin
zuen Onsalok baina ezin
izan zuen garaipena lor-
tu.

Eta pilotaz ari gare-
la, herriarteko txapel-
ketan, Leitzako Aurre-
rako pilotariekin Olaza-
bal aritu zen, baita fina-
leko sailkatu ere, 22 eta
7 irabazi baitzuten.
Anartz Olano herriko pi-
lotari gazteak ere fina-
lerdia irabazi zuen Li-
zarran jokatutako he-
rriarteko torneoan. La-
runbat honetan, uztai-
lak 7, jokatzekoa zen fi-
nala Iruñeko Labrit pi-
lotalekuan.

Bai Euskarari
Ziurtagiriak

Ekainaren22an Bai
Euskarari Ziurtagiriak
banatu ziren leitzalde-
an, eta gure herrira ere
etorri ziren batzuk. Lei-
tzako ekitaldian izan zen

Mikel Baraibar alkatea,
eta ziurtagiriak banatzen
aritu zen beste bi or-
dezkarirekin batera.
Guztira 9 agiri banatu
dira Areson, baina orain-
dik lanean segitzeko as-
moz dago herria.

Aresoko sokatira
taldea, 640 kilokoen
mailan laugarren 
Ekainaren 23an jokatu zuen

finala herrian

ARGAZKIA: JUANA MARI

San Juan gaua eta San Pedro jai txikiak
Beste urte batez, San Juan gaua eta ondoren San Pedro jai txikiak ospa-
tu dira herrian, umore onez eta alaitasunez. Argazkian, baserrietan es-
kean ibilitako gazteak ageri dira dantzan. 

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Sokatira taldea 600 ki-
lokoen mailan ere ari
da. Argazkian uztaila-
ren 1ean Lesakan egin-
dako saioan.

ARESO
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Udal ordezkariek hurrengo lau
urteetako karguak banatu dituzte
Ekainaren 30ean egin zen Udalbatza berriaren lehen Batzarra

Joseba URKIOLA

Legealdi berri guz-
tietan egin ohi den mo-
duan, Udaletxean gau-
zatutako lehen Batza-
rrean, datozen lau urtee-
tarako zinegotzi bakoi-
tzaren eginbeharrak ba-
natu ziren. ANV alder-
diak 9 eginkizunetan le-
hen ordezkaritza izanen
du. UPNk berriz, herriari
zuzendutako bi eginbe-
harretan edukiko du or-
dezkaritza nagusia.EA
alderdiak, aldiz, ez du
inongo esparruan or-
dezkaritza nagusirik
edukiko, baina 8 espa-
rrutan bigarren postuan
izendatuak izan dira.

Jabi Zabalo, Leitza-
ko alkatea, Hirigintza eta
Herrilanak eta Ogasu-
na, ekonomia eta langi-
leria sailen ordezkari
izango da. Maria Azpi-
roz berriz, Euskera eta
Hezkuntzaesparruetaz
arduratuko da.Juan Ma-
ria Barriola Mendia eta
Ingurunea, eta Kultura-
ren ordezkari izango da.
Ainara Gastearenak He-
rri Eragileak eta Osa-
suna-Ongizatea sailak
gidatuko ditu. ANVren
azken ardura, Kirola
izango da, Jon Arango-
aren esku. 

UPN alderdiak Tu-
rismoaeta Hondakin So-
lidoen esparruak zu-

zenduko ditu. Lehenaz,
Jose Miguel Goicoe-
chea arduratuko da eta
bigarrenaz, Silvestre Zu-
bitur.

Asketa Txiki
Abesbatza

Juan Bautista Irazo-
kik zuzentzen duen 8
eta 16 urte arteko abes-
batzak, Fadunito izene-
ko antzerki talde kata-
luniarraren ikuskizuna
hornitzen parte hartu du.
Kale antzerkiari zuzen-

dutako ikuskizunak egin
ohi ditu, eta azkenaldian
bere azken lana pres-
tatzen dabil, espainiar
estatuko hiru belaunal-
di desberdinetako es-
kola giroa plazaratzeko
helburuz. Guztiz des-
berdinak diren giro ho-
riek behar bezala giro-
tzeko, Asketa Txiki
Abesbatzak 5 abesti
grabatu ditu: Maite, Be-
giak, Txeru, Ama eta Es-
kual Lurreko abesti he-
rrikoiak izanen dira.

Grabaketak uztaila-
ren 2an egin zituzten
Ohialde Txoko egoitzan.
Aipatu Leitzako abes-
batzaz gain, beste ba-
tzuek ere parte hartuko
dutela Fadunitoren es-
pektakulua musikalki
behar bezala girotzen.

Hiru saharar
herrian

Azken urteetan be-
zala, uda hastearekin
batera sahararrak jada
leitzaldean dira. Ekai-

ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

51 Bai Euskarari Ziurtagiri banatu dira
Ekainaren 22an 2007ko Bai Euskarari Ziurtagiriak banatu ziren. Ka-
rrapen egin zen ekitaldian, Leitza eta Aresoko elkargo, enpresa eta
bestelako entitate desberdinei 51 ziurtagiri banatu zitzaizkien. Eus-
kal Herriko hainbat txokotan bezala, aurtengo ekitaldian Ziurtagirien
Elkarte jaio berriaren presentzia nabariko izan zen. Hori dela eta, zi-
gilu desberdina edukitzeaz gain, 51 protagonistei Jorge Oteizaren or-
tu berezian ereindako antelan berezi bana banatu zitzaien. 

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

15 urte besterik ez, eta
izen handiko txapela
eskuratu du Jon Jau-
narenak: Elgetako lau
t’erdiko txapela, kade-
teen mailan. 11 tanto
egin zizkion sakez An-
sotegiri, eta 0-12ko
partzialarekin zuzene-
an joan zen 22ra. Az-
kenean, 12 eta 22ko
markagailuarekin ira-
bazi zuen. Aniceto Laz-
kano Asegarceko tek-
nikoarekin entrenatzen
da Jaunarena Tolosan,
eta etorkizun haundi-
ko pilotaria dela argi
dago. Zorionak eta se-
gi aurrera!

Kadeeteen
mailan, Elgetako
lau t’erdiko
txapeldun

Jon JAUNARENA
PERTSONAIA

LEITZA

naren 29an iritsi ziren
Euskal Herrira eta egun
batzuetako egokitza-
penaren ostean, herrian
egokiro barneratu dire-
la esan daiteke. Leitzara
hiru haur etorri dira,
nahiz eta hasiera bate-
an lau etortzekoak izan.



Ituren-Elizondoko bestak •• 2007ko uztailaren 12a •• 450.zbk 23

ortzirala 13
11:00/13:00

16:00/18:00 Haurrendako jokuak.

19:30 Dantzarien saioa.

Ondotik Txokolate jatea herriko plazan.

20:30 Txupinazoa.

Ondotik Kalejira trikitilari eta txistulariekin.

Gauez Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

larunbata 14
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin.

12:30 Pilota partidak herriko gazteen artean.

12:30 Akordeolari taldea herria alaitzen.

20:00/22:00 Dantzaldia AGERRALDE akordeolariarekin.

Gauez Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

igandea 15
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin.

11:00 Meza Nagusia.

13:00 Pilota partiduak:

ELIZALDE-ZEREZO / PIKABEA-MITXELENA

18:00 Euskal Herriko Arpanlari txapelketako

kanporaketa.

Ondotik Dantza luzea herriko dantzarien eskutik.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

astelehena 16
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin.

10:30 Mus txapelketa.

14:30 Herri bazkaria. 

Irazu eta Peñagarikano bertsolariekin.

Ondotik Herriari itzulia MIRIAN eta ARKAITZen eskutik.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia AGERRALDE akordeolariarekin.
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asteartea 24 bezpera

12:00 Balleko Etxeko balkoitik suziria.

Ondotik Baztanzopak plazan Los Incansables eta 

Xalbador txaranga, txistulari eta gaiteroekin.

Ondotik Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa,

Elizondoko gaiteroekin karrika haundietan.

16:00 Elizondoko Herria margo lehiaketa,

Balleko Etxeko arkupean.

18:00 Animalien ikuskizuna Baztan frontoian.

19:00 Riau-Riau

20:00 Santiago Apostostoluaren elizan, Elizondoko

korala, Isabel Lakarren zuzendaritzapean.

24:00

04:00 MEXIKO LINDO taldea Foruen plazan.

asteazkena 25 Santio eguna

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:30 Meza Nagusia

Ondotik Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

12:30 Mutildantzak Foruen plazan.

14:00 Elizondoko Alkate-Juradoak Anaitasun

bazkaria, Balleko herrietako alkate, udal

ordezari eta gainerako gonbidatuekin.

18:00 Herri Kirolak Baztango frontoian.

20:00 Dantzaldia TSUNAMI taldearekin  Foruen Plazan.

21:00 Ziga margolariaren plazan, Baztango gaitariak.

22:00 Mutildantzak Foruen plazan.

24:00

04:00 TRIO JALISCO taldea Foruen plazan.
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ortzirala 27 haurren eguna

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

12:00/13:30

16:00/20:00 Haurren parkea, giza-futbolina, gazte

luak, esgrima eta apar besta Baztan 

frontoian edo Foruen plazan.

17:00 Patxin eta Pastin haurrendako ikuskizuna.

Ondotik Txokolatada eta japoniar bonbak.

20:00 Dantzaldia ALBOKA taldearekin Foruen Plazan.

21:00 Ziga margolariaren plazan, Baztango gaitariak.

22:00 Mutildantzak Foruen plazan.

24:00

04:00 DANTZATOKI MUGIKORRA Foruen plazan.
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ortzeguna 26 pilotaren eguna

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

12:00 Musika Bandaren emanaldia Mariano Izeta 

Errebote plazan.

12:00/13:30

16:00/20:00 Haurren parkea, giza-futbolina, gazteluak, 

esgrima eta apar besta Baztan frontoian edo 

Foruen plazan.

13:00 Zahar Etxean dauden guztiei, herriak bazkari 

batera gonbidatzen ditu.

Ondotik Joxe Angel akordeolaria.

17:30 Eskuz pilota partidak:
ESAIN-ESKUDERO / RETEGI II-RAI

OLAIZOLA II-OTXANDOREN / BENGOETXEA VI-BELOKI

18:00 Panpin erraldoien desfilea.

20:00 Dantzaldia MOMPAS taldearekin Foruen Plazan.

21:00 Ziga margolariaren plazan, Baztango gaitariak.

22:00 Mutildantzak Foruen plazan.

24:00

04:00 DANTZATOKI MUGIKORRA Foruen plazan.

ortzirala 27 haurren eguna

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

12:00/13:30

16:00/20:00 Haurren parkea, giza-futbolina, gazte

luak, esgrima eta apar besta Baztan 

frontoian edo Foruen plazan.

17:00 Patxin eta Pastin haurrendako ikuskizuna.

Ondotik Txokolatada eta japoniar bonbak.

20:00 Dantzaldia ALBOKA taldearekin Foruen Plazan.

21:00 Ziga margolariaren plazan, Baztango gaitariak.

22:00 Mutildantzak Foruen plazan.

24:00

04:00 DANTZATOKI MUGIKORRA Foruen plazan.
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igandea 29
7:30 Argi soinu berezia “Recreo de Elizondo”

musika bandaren eskutik.

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

20:30 COLOMBIA FOLK taldearen ikuskizuna

Foruen Plazan.
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larunbata 28 herriaren eguna

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Gigante eta Buruhaundien konpartsa.

12:00/13:30

16:00/20:00 Giza-futbolina eta apar besta Baztan frontoian 

edo Foruen plazan.

14:30 Kuartelekozelaian ZIKIRO-JATEA.

18:00 Animalien jaialdia Baztan frontoian.

19:30 Batukada eta Brasileirekin kalejira.
20:00 Dantzaldia AVENIDA taldearekin Foruen Plazan.

21:00 Ziga margolariaren plazan, Baztango gaitariak.

21:30 Batukada eta Brasileira Foruen Plazan.

22:00 Mutildantzak Foruen plazan.

24:00 GAIXOA NI Foruen plazan.

24:30

04:00 Batukada eta Brasileira eta Dantzatoki

mugikorra Foruen Plazan.

igandea 29
7:30 Argi soinu berezia “Recreo de Elizondo”

musika bandaren eskutik.

9:30 Argi soinuak txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien konpartsa.

20:30 COLOMBIA FOLK taldearen ikuskizuna

Foruen Plazan.

Elizondoko argazkiak: FOTO MENA
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‘Baztan, XXI. mendea’
izeneko lanak ikusgai
daude Arizkunenean 
Bertzeak bertze, Elizondoko Foru

Plazaren eta Basaburua

garatzeko plano eta maketak

Maite OTEIZA
Gan den urrian, Ba-

saburuako herrietan (Al-
mandoz,Berroeta,Aniz
eta Ziga ) ikasle kuadri-
la haundi bat beren kar-
peta haundiak eta ar-
gazki kamarak eskue-
tan ikusi genituen, eta
orain etorri dira emai-
tzak. Baztango Udalak
eta Euskal Herriko Uni-
bertsitateak (EHU)sina-
tutako hitzarmen baten
bidez, Baztan, XXI.
mendea izeneko era-
kusketa paratu dute
Arizkunenean. 

Baztango hirigintza-
ren garapena oinarri har-
tuta, EHUko arkitektura
ikasleek egindako pro-
posamenak dira era-
kusketan bildu dituzte-
nak, planoak zein ma-
ketak. Proiektuen arte-
an, Elizondoko Foru Pla-
zaren inguruan eginda-
ko hainbat aukera age-
ri dira,  egin baita Ba-
saburua aldeko gara-
pena indartzeko propo-

samenak ere. Eginda-
ko lanen artean nabar-
mendu direnak aurkez-
tu zituzten ekainaren
23an. Saridunek Baz-
tango landetxe batean
asteburu bat pasatzeko
aukera izanen dute. 

Akordio hau ez da be-
rria, izan ere, lehenago
Amaiurko herrian an-
tzerakoa egin zuten. Na-
farroako Unibertsitate-
ko Arkitektura eskola-
rekin sinaturiko akor-
dioan oinarrituta, herriari
haunditzeko zein auke-
ra egon daitezkeen az-
tertu zuten ikasleek. La-
nak, ikusgai daude
Amaiurren.

Ondotik Elizondo eta
Irurita arteko hiru kilo-
metrotan bertze proiek-
tu bat etorri zen. Ariz-
kuneneako lehenbiziko
pisuko pasiloetan dago
ikusgai egitasmoa. Eta
orain, leku berean Ba-
saburua eta Elizondo-
ko plazako proposame-
nak daude ikusgai.

Uztailaren 18an
eta 25ean, arma
eta gidatzeko
mediku 
azterketak
egiteko zentrua
itxita 

Elizondoko arma eta
gida baimenen mediku
azterketak egiteko zen-
trua itxita egonen da uz-
tailaren 18an eta 25ean,
Sant iago Egunean.
Abuztuaren 1etik aitzi-
nera, ohiko ordutegia-

rekin zabalduko dute,
asteazkenero 8:00eta-
tik 13:45era, Elizondo-
ko Osasun Etxean. 

Sua debekatua
Uda honetan ere,

mendian sua egitea de-
bekatua egonen da.
Eguraldi presibisioek
arras uda beroa heldu
zaigula diote, eta garai
honetan suaren arris-
kua haunditu egiten da.
Orain arte ikusitako egu-

raldiarekin ez du arris-
kuaren inongo itxurarik,
baina larrialdi kasuan
omen gaude. Horrega-
tik, nekazariek zein tu-
ristek kanpoan edozein
su egitea debekatua du-
te. Gisa berean, men-
dian sartzen diren ibil-
gailuak baimen berezia
dutenak izanen dira, ne-
kazaritzako ibilgailuak,
alegia. Edozein sasi edo
garbiketa erretzeko ere
baimena behar da.

BAZTAN

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Goian egitasmoan parte hartu duten ikasleak aurkezpen eguneanArizkune-
nean, eta behean, Elizondoko plazarako egindako proposamen bat.
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ttipi-ttapa
Ekainaren 27an ba-

natu ziren Turismo Bu-
legoak eta Herriko Etxe-
ko Kultura Zerbitzuak
antolatutako argazki
lehiaketako sariak. Gi-
zakia eta animalia ize-
neko sariketak arrakas-
ta haundia izan zuen bai
inguruan eta bai nazio-
artean ere. Izan ere,
Frantzia, Espainia, Bel-
gika, Italia eta bertze
hainbat lekutakoen la-
nak aurkeztu ziren. Gaia
berdina zen guztientzat,
baina sormen lanetan
aniztasuna nabaria zen.
Azkenean, lehendabizi-
ko bi sariak Frantziarat
joan ziren, Mulhousera
eta Calaisera, hurrenez
hurren. Mariette Cardi-
nalek eraman zuen le-
hen saria —irudian age-
ri da saritutako argaz-
kia—, eta Michel Guer-
badotek bigarrena. 

Bertzelako sariak ere
banatu ziren La Lay-
rinthe argazki galerian
egindako ekitaldian. Ho-
rien artean, bat herrian

gelditu zen: umeen mai-
lan, Léa Beaulesek ira-
bazi zuen. Publikoare-

na, berriz, Urruñako So-
nia Penelentzat izan
zen. 

‘Gizakia eta animalia’ izeneko
argazki lehiaketako sariak
banatu dira
Umeen mailan Léa Beaules azkaindarrak irabazi du

AZKAINE

Lekaroz-Elizondo
Institutuko ikasleek
programa europar batean
parte hartu dute 
Maite OTEIZA

Nafarroa osoko DBHko 280 ikasleen artean,
Lekaroz-Elizondo Institutuko ikasle taldebatek
CEINek (Centro Europeo de Empresa e Inno-
vacion), azken urte hauetan antolatzen duen
EJE programan (Empresa Joven Europea) par-
te hartu du, bere kooperatiba birtuala sortuz. 

Ikasturte hasieran, ikasleek kooperatiba sor-
tu eta Espainia eta Europako bertze ikastetxe-
ekin euren produktuak trukatu zituzten. Gerora,
enpresa erreal batek egiten dituen pausoak se-
gitu zituzten:  produktuak merkaturatu... Azken
batean, helburua, ikasketak akitzerakoan lan
munduan aurkituko duten errealitatearekin ha-
rremana izatea da.

BAZTAN

ANNIE DUMAYK UTZITAKO ARGAZKIA

Lehiaketara aurkeztu ziren lanen artean, epaima-
haiak goian ageri den argazkia aukeratu zuen.
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Xan HARRIAGUE

Joan den ekainaren
28an, Bai Euskarari Ziur-
tagiria duten Lapurdi,
Behe Nafarroa eta Xi-
beruko 230 entitatek bat
egin zuten sortu berri
den Ziurtagiriaren El-
kartearekin. Lur Berri
gelan ospatutako eki-
taldian, Xabier Mendi-
guren Kontseiluaren
idazkari nagusia, Eus-
kal Konfederazioko Se-
bastien Castet eta Je-
an Aniotzbebehere au-
zapeza han egon ziren,
baita Bai Euskarari Ziur-
tagiria dituzten hainbat
saltoki, zerbitzu emaile
eta elkarteen ordezka-
riak ere. Xabier Mendi-
gurenek erran zuenez,
euskararen erabileran
entitateek zererran han-
dia dute «Zuek, herritar
euskaltzaleak, zarete
prozesuaren egiazko
motorea euskara aitzi-
narazteko tenorean».

Ekitaldi horrekin, Bai
Euskarari Ziurtagiriak
zazpigarren urtebete-

tzea ospatu zuen Ipar
Euskal Herrian. Gaur
egun ziurtagiria duten
25 entitate daude he-
rrian, 8 zerbitzua eus-
karaz ematen ahal du-
tenak, eta 17 bidean di-
renak.

Moto triala
Ekainaren 16an, le-

hen Zig Zag moto trial
txapelketa jokatu zen
Ibardingo mazeletan,
eta beteranoen A mai-
lan Pipo Garbisok hiru-
garren postua lortu
zuen. 

Besten taldea
Besten taldeko zu-

zendaritza batzordea al-
datu da. Bost urte egin
eta gero, Frederic Bar-
nechek presidente le-
kua utzi du, eta bere or-
dez hiru lagun arituko
dira, Idoia Errandonea,
Pantxo Larzabal eta Ce-
dric Etxegarai. Idazkari
berria Vincent Garat iza-
nen da, eta diruzain la-
netan Bernadette aritu-
ko da.

Ziurtagiriaren
elkartearekin bat
egin dute Ipar Euskal
Herriko 230
entitatek
Saran 25 entitatek dute

ziurtagiria

ARGAZKIA: XABI BERRUET

Elkatasun eguna
Herriko hainbat elkartek maiatzaren hastapeneko uholdeak sufritu zituz-
tenentzako elkartasun eguna antolatu zuten joan den ekainaren 24an.
Egun guzian ekitaldi franko izan ziren plazan, dantzak, haur jokoak, kan-
taldiak, kontzertuak eta eguerdian bazkari herrikoia. Egun horretan bildu
diren etekinak kaltetuei banatuko zaizkie.

ARGAZKIA: LAETICIA GUERENDIAIN

Xiba euskal jokoen finalean saratarrak
Sarako taldeak 17. bukatu du ekainaren 30ean, Mendikotan jokatutako Xi-
ba euskal jolas eta jokoen txapelketako finalean. Maiatzean, herrian joka-
tu zen Lapurdiko kanporaketa irabaziz, finalerako txartela eskuratu zuten,
baina han maila hobea atzeman zuten, eta ezin izan zuten gauza handi-
rik egin. Finalean, Euskal Herri osotik etorritako 20 talde neurtu ziren, dan-
tzan, musean, soka-tiran, harri altxatzen, ingudeetan eta  lasto altxatzen,
bertzeak bertze. Puntu gehienak bildu zituena Beasaingo taldea izan zen.

SARA
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Herriko Etxeak eta Herri Urrats
elkarteak ‘Lurratik hizkuntzara’
erakusketa prestatu nahi dute
aintziran
La Nivelle kanpalekua hetsiarazi dute, Ibarrungoa

irekia egonen da

Franck DOLOSOR
Herriko Etxea eta He-

rri Urrats elkartea el-
karlanean ari dira ibilbi-
de pedagogikoa sor-
tzeko. Aintziraren ingu-
ruan instalatuko diren
gune interaktibo batzuek
osatuko dute Lurratik
hizkuntzara erakuske-
ta. Euskal Herriko zaz-
pi lurraldeetako min-
tzairak eta kulturak eza-
gutaraztea da erakus-
keta berri hunen xedea,
eta 60 000 euroko gas-
tua du. Herri Urratsek
7000 euro pasatxo pa-

gatuko lituzke eta gai-
nerakoa herriak. Diru-
laguntzak galdeginen
zaizkie Paueko Kon-
tseilu nagusiari eta Eus-
kararen Erakunde Pu-
blikoari.

La Nivelle
kanpalekua
itxita

Paueko prefeturak La
Nivelle Helbarrungo
kanpalekua hestea de-
liberatu du. Segurtasun
neurriak ez omen dira
nahiko onak eta arazo-
ak saihestu nahi dira

urak berriz ez ateratze-
ko. Ibarrungo kanpina,
aldiz, irekia izanen da
buruila arte. Prefeturak
begi onez ikusi du uhol-
deen gauean kapineko
jabeek bezeroak abisa-
tu zituztela eta lekuak
hustu zituztela. Alerta
sistema publikoa ez zen
behar bezala ibili baina
jabeek beti zaintzen du-
te Urdazuri ibaiaren go-
ratasuna. Uztailaren
10ean, deliberatuko du-
te zein toki hetsi behar-
ko duten baina akan-
palekuaren ateak za-

balik egonen dira. Oso-
ki hetsarazi izan balute,
kalte haundiak sortuko
ziren herriko saltegien-
tzat, udatiar guttiago ibi-
liko baitzen herrian.

Platino Ezteiak
Platino Ezteiak os-

patu dituzte berriki Lu-
cie eta Albert Etchega-
rayk. Horrek erran nahi
du badirela 70 urte es-
posatu zirela. Besta ede-
rra egin dute beren 7 se-
me alabekin, 10 haur tti-
kiekin eta horien 12 haur
ttikiekin.

Amotzeko
bestak

Herrikoen ondotik,
orain Amotzeko bestak
heldu dira. Asteburu
huntan, pilota partidak
eta musika nagusituko
da. Urgabe eta Kospeiak
taldeek larunbata gaua
alaituko dute eta igan-
dean, 19:00etan, Bidaia
taldea entzuten ahalko
da. Mixel Ducau baxe-
nafartarrak eta Caroli-
ne Philips kaliforniarrak
osatzen dute folk musi-
ka goxoa eskaintzen
duen bikote hori. 

Idoia SAGARZAZU
Arizkun, 2007ko uztailaren 1ean

Izar eder bat dago
hor goiko Malkoan

Errota zaharra berriz
errota zokoan

Berebiziko pena
daukagu barruan
Ezin gintezke bizi
elkarren ondoan...

GOÑI-LAKAR FAMILIA
ARIZKUNGO LAGUNAK

SENPERE

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE

Aurten ere herriko kirolariak omendu dituzte He-
rriko Etxean. Argazkian, kirolari onenak.
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SORTZEAK
Jairo Etxenike Lizasoain, Iruritakoa, ekai-
naren 5ean.
Martin Maritorena Agerrea, Elizondo-
koa, ekainaren 15ean.
Markel Torres Aleman, Oronoz-Mugai-
rikoa, ekainaren 15ean.
Izaro Laurnagarai Zubieta, Arraiozkoa,
ekainaren 25ean.
Intza Zubieta Iturria, Berakoa, ekaina-
ren 27an.
Oier Ordoki Fagoaga, Lesakakoa, ekai-
naren 27an.
Manex Danboriena Ibarra, Etxalarkoa,
ekainaren 8an. 
Jokin Arregi Barriola, Leitzakoa, ekai-
naren 12an.
Haizea Muñoz Ursoa, Aranokoa, ekai-
naren 10ean.

HERIOTZAK
Mª Camino Aranburu Iriarte ,Elizondon,
ekainaren 19an, 93 urte.
Joaquina Esarte Jaimerena, Elizondo-
koa, ekainaren 26an, 93 urte.
Jose Roman Yarza Galartza, Goizueta-
koa, ekainaren 27an, 66 urte.
Javier Berroeta Alba, Goizuetakoa, maia-
tzaren 31n, 61 urte.
Laureano Txoperena Agara, Lesaka-
koa, ekainaren 29an, 88 urte. 
Manuel Pikabea Goia, Berakoa, ekai-
naren 23an, 73 urte. 
Jose Miguel Ariztegi Telletxea, Lesa-
kakoa, ekainaren 28an, 81 urte. 
Manuel Mª Lasa Arastua, Lesakakoa,
ekainaren 29an, 84 urte. 
Agustin Vicente Elizagoien, Etxalarkoa,
uztailaren 1ean, 80 urte.
Antton Noble Mindegia, Ezkurrakoa, uz-
tailaren 2an, 40 urte.

EZKONTZAK
Oscar Villamea Gomez eta Natalia Sa-
ralegi Mindegia,Bera eta Donamariakoa,
ekainaren 2an Donamarian.  
Eduardo Ibañez Arraztoa eta Arantxa
Apezetxe Vicente, Iruña eta Iruritakoa,
ekainaren 16an Iruritan.
Alberto Barberena Goñi eta Miren Me-
oki Plaza, Elizondo eta Ormaiztegikoa,
ekainaren 23an Elizondon.
Jose Mª Arraztoa Alkasena eta Amaia
Sarratea Etxeberria, Iruña eta Arizkun-
goa, ekainaren 23an Arizkunen.
David Bidaurre Elizegi eta Ainhoa Itu-
rralde Gortari, Iruña eta Arizkungoa, ekai-
naren 16an Arizkunen.
Telmo Marchessi Eugi eta Lille Mª Hek-
neby Sanchez, Donostiakoak, ekainaren
23an Elbeten.
Royer Jean Capdeville eta Sara Puga
Cid, Baiona eta Ourensekoa, ekainaren
30ean Elizondon.
Alberto Elgorriaga Mikelperizena eta
Leire Intza Lekuona, Lesakakoak, ekai-
naren 23an Beran.
Miguel Tapia Zozaia eta Ainhoa Agirre
Lasa, Lesaka eta Berakoa, ekainaren
30ean Beran.
Aitor Mutuberria Uitzi eta Marta San-
jurjo Etxepare, Goizueta eta Lesakakoa,
ekainaren 16an Lesakan.
Miguel Angel Gajate Altzate eta Ainhoa
Olaetxea Villanueva, Bera eta Lesaka-
koa, ekainaren 23an Lesakan. 

Ramona
REMENTEGI ALTZUGARAI

Arantzan, 2007ko ekainaren 16an

Nahiz eta gure artetik
urrutira joan,

beti izanen zaitugu
gure bihotzean

ZURE FAMILIA

Antton
NOBLE MINDEGIA
Ezkurran, 2007ko uztailaren 2an

Sobera abudo 
joan bazinen ere,

beti gogoan eta bihotzean
izanen zaitugu

EZKURRAKO GAZTEAK

Antton
NOBLE MINDEGIA

Leitzako Erleta eskolako ikasle, 
irakasle, guraso eta langileok 

une latz hauetan 
familiaren saminarekin 

bat egiten dugu

Ezkurran, 2007ko uztailaren 2an
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Xan HARRIAGUE
Zer erran  nahi du zuretzat Aspe-
rekin berriz kontratua sinatzeak?
Niretzat poz haundia da berriro eli-
tean egotea. Pilotari guztien ametsa
da Aspe edo Asegarcerekin debuta-
tzea, eta nik berriz egitea lortu dut.
Aukera berri hau, bigarren debuta
izan da niretzat.
Nolatan etorri da kontratua?
Nire inguruko jendea izan zen Fer-
nando Bidarterengana joan eta ber-
tze aukera bat emateko eskatu zue-
na. Aspeko zuzendariak proposa-
mena onartu zuen, baina horretara-
ko prestaketa fisiko bat agindu zidan:
egunero entrenatzera joateko exiji-
tu, euren aginduak betetzeko eska-
tu, pisua galdu... Aspeko entrena-
tzaile baten laguntzarekin, pixkana-
ka eskatutakoa egitea lortu dut, 18
kilo galdu ditut. Eurek ere badakite
ni ongi baldin banago, jendea fron-
toira joanen dela. Nik eskertzen dut
hori, baina eurek, enpresa bezala,
badakite hor gantxoa dagoela.

Nolakoa izan da azken lau hilabe-
teotan egin duzun prestaketa?
Gehienbat prestaketa fisikoa izan da.
Hasierako hilabete eta erdian, las-
terka aunitz ibili behar izan nuen, gu-
tti jan, serieak aunitz... Orain pesak
egiten ere ari naiz. Frontoian, berriz,
orain hilabete eta erdi hasi ginen. Zai-
lena abiadura hartzea izan da nire-
tzat, goi mailan, Aspen, bertzelako
abiadura dutelako, pilotak ere zaka-
rragoak dira eta horretara ohitzea
izan da zailena. Baina lan haundia
egin dut fisikoki eta ongi ikusten dut
nire burua.
Zein helburu dituzu heldu den ur-
teei begira?
Zuhurtasunez jokatu nahi dut, eta  le-

ku gutti dagoen arren, txapelketa na-
gusietan parte hartzea gustatuko li-
tzaidake. Edozein txapel jantziko nu-
ke gustura. Nafarroako lau t’erdikoa
badut, baina bat aukeratzekotan bu-
ruz burukoa irabaztea gustatuko li-
tzaidake. Horixe da pilotari guztion
ametsa. Halere, edozein dela ere,
gustura hartuko nuke. Poliki-poliki
egin nahi ditut gauzak, aitzinera be-
giratuz.
Zer moduzkoa da sinatu duzun
kontratua?
Nik uste baino hobea izan da. 2009ko
abendua bitarteko kontratua egin dut
eta gustura nago. Uda honetara be-
gira partida aunitz paratu dizkidate,
eta urtean guttienez 50 partida joka-
tuko ditut. Ez dut inongo presarik, bi
urte eta erdiko kontratua da, eta la-
sai-lasai egin nahi ditut gauzak. Bal-
dintzen aldetik, aitzinekoekin kon-
paratuz baxuagoak badira ere, ha-
gitz kontent atera nintzen Eibartik.
Proposamen ona egin zidaten eta se-
gidan sinatu nuen.

• Bi urteren ondotik, Ordago
utzi eta Aspe enpresara itzuli
da Mikel Goñi Oronoz-
Mugairiko pilotaria. Bi urte
eta erdiko kontratua sinatu
du Fernando Bidarteren
enpresarekin.

• Eibarko Astelena jendez
beteta zegoela ‘debutatu’
zuen ekainaren 24an. Lasa
III.a lagun zuela, Eugi eta
Laskurainen kontra aritu zen.
22 eta 17 galdu zuen. Huts
aunitz egin zituen, baina
itxura ona eman zuen.

• Asperekin hasi ahal izateko
prestakuntza fisiko gogorra
egin behar izan du, eta 18 kilo
galdu.

«Udarako partida aunitz paratu

dizkidate, eta urtean guttienez

50 partida jokatu beharko ditut.

Nik uste baino kontratu hobea

sinatu dut»

«Aspek badaki ni ongi baldin banago
jendea frontoira joanen dela»

ARGAZKIA: JON ALTZUGUREN

Mikel GOÑI Aspeko pilotaria
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G. P.
Lehendabiziko fasea

bukatu ondotik, Baztan-
Errekako XXVIII. laxoa
txapelketa finalaurreko-
etan sartua da. Hasie-
rako ligaxka horretan, A
multzoan, Doneztebe A
taldea nagusitu zen, eta
bere ondotik, Oitz A,  Do-
neztebe C, Irurita A, Oitz
B eta Irurita C. Bigarren
multzoko buru, berriz,
Irurita B izan zen, Arraioz
A, Doneztebe B, Do-
neztebe D, Arraioz B eta
Hondarribiaren aitzine-
tik. 

Multzo bakoitzeko
lau lehendabizikoak di-
ra orain final laurdenak
jokatzen ari direnak:  Do-
neztebe A Doneztebe
Dren aurka, Oitz A Do-
neztebe Bren kontra,

Doneztebe C Arraioz
Aren kontra  eta Irurita
A Irurita Bren kontra. Jo-
an eta etorriko partidak
dira, eta dagoeneko jo-
anekoak jokatu direnez,
itzulikoak baino ez dira
gelditzen. Behin hauek

bukatzean irabazleek  fi-
nalaurreko partidak jo-
katuko dituzte, eta ha-
sieran errandakoaren
arabera, final handia
abuztuaren 5ean joka-
tuko da, Iruritako pla-
zan.

Laxoa txapelketa 
final laurdenetan ari da
Doneztebeko lau taldeak, Oizko bat, Iruritako bi 

eta Arraiozko bat

G. P.
Uztailaren 29an egi-

nen da La Miguel Indu-
rainen XVI. edizioa.
8:30ean hasita, txirrin-
dulariek bi ibilbide egi-
teko aukera izanen du-
te: luzea 186 kilometro-

koa, eta laburra 113koa.
Izena emateko hainbat
bide zabaldu dituzte: In-
ternetez, www.laindu-
rain.comhelbidean, uz-
tailaren 24a baino le-
hen, edo uztailaren 28an
eta 29an kiroldegian.

Bezperan 15:00etatik
21:00etara eta egun be-
rean 6:30etik 8:00eta-
ra. Federatuek 33 euro

ordaindu beharko di-
tuzte; federatu gabeek,
berriz, 28 euro.
Lasterketa nazioartekoa

da ekainaren 28an aur-
keztu zuten antolatzai-
leek.Miguel Indurain be-
ra ere han izan zen.

‘La Miguel Indurain’
uztailaren 29an
eginen da Beran
Bi ibilbide izanen dira aukeran:

186 kilometrokoa eta 113koa

PILOTA

ARGAZKIA: TELLETXEA

Antolatzaileak eta Miguel Indurain bera aurkezpen ekitaldian.

Iparraldeko Joku
Torneoaren garaipen aunitz
gelditu dira eskualdean 
G.P.

Uztailaren 1ean Orbaitzetan jokatu zen Ipa-
rraldeko Joku Torneoaren hirugarren eta azken
jardunaldia, eta orduan erabaki zen sailkapen
orokorra ere. Eskualdeko parte-hartze zabala iza-
ki, garaipen aunitz etorri da ingurura. Koxkor bil-
tzen, Orbaitzetan parte harte ez bazuen ere,  bi
denborarik onenak kontutan hartzen direnez, Fer-
nando Etxegarai beratarrarentzat izan zen ga-
raipena. Patxi Irazoki igantziarra eta Iñigo Lasa-
ga etxalartarra, laugarren eta bosgarren gelditu
ziren, hurrenez hurren. Ingude altxatzen, Xabi
Sein igantziarrak izan zen irabazle, iaz bezala,
Carlos Seinen aitzinetik. Lazaro Bujan leitzarra
hirugarren gelditu zen, eta Igor Lasaga berata-
rra, berriz, laugarren. Harri altxatzen Leitzan gel-
ditu zen txapela, Josetxo Urrutiarentza izan zen.
Sunbillako Unai Bertiz, berriz, hirugarren pos-
tuan gelditu zen. Lasto altxatzen ere Xabi Sein
igantziarra izan zen garaile, Iñaki Bereau, Oskar
Telletxea eta Carlos Sein herritarren aitzinetik.
Zakularien lasterketan ere Igantzira joan zen ga-
raipena, Iñaki Bereau, Oskar Telletxea eta Ene-
ko Mitxelenak osatutako hirukotearentzat, hain
zuzen. Azkenik, txingak eramaten, Julen Txo-
perena igantziarrak irabazi zuen, Oskar Telletxea
herritar eta iazko txapeldunaren aitzinetik. Jose-
txo Urrutia leitzarra seigarren sailkatu zen, eta
Unai Bertiz sunbildarra zazpigarren.

TXIRRINDULARITZA

ARTXIBOA

Aurtengo finala Iruritan jokatuko da.

HERRI KIROLAK
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g ERAKUSKETAK

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

g IKASTAROAK

BERA
Uztailaren 14an eta 15ean,
eta 21ean eta 22an patinaje-
hastapen ikastaroa,
10:00etatik 12:00etara. Izena
emateko deitu 610
974262ra.
Abuztuaren 2tik 26ra hiru
clown ikastaro eginen dira
Alkeberea landetxean.
Ramon Albisturrek emanen
ditu eta 45 ordukoak izanen
dira. 

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
Uztailean eta abuztuan,
Landetako behiei buruzko
ikastaroa, Senpereko
Gazteluan, 21:30ean.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Uztailaren 21ean, Sunbilla-
Goizueta mendi ateraldia
antolatu du Ulibeltzak mendi
taldeak.
Uztailaren 28an, Urbasa-
Urederrera ateraldia,
Ulibeltzak mendi taldeak
antolatuta.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

HELDU DEN IGANDEAN ELIZONDON

Baztandarren Biltzarra 
Ttipi-Ttapa telebistan
Doneztebeko San Pedro bestekin
ekin zioten telebistako lankideek
aurtengo Bestaz bestasaioari. On-
dotik, Lesakako Sanferminen txan-
da ailegatu da. Urtero bezala, egu-
nez egun, Doneztebeko eta Le-
sakako besta-giroa pantaila ttikian
bildu da, Goizalde eta Xan aur-
kezleen eta Edurne, Jon eta Ai-
tziber kamara operadoreen esku-
tik. Herrietako besteei tarte bat
utziz, heldu den igandean, uztai-
lak 22,  Elizondon eginen den Baz-
tandarren Biltzarraren irudiak ere
emitituko dira TTIPI-TTAPA TELE-
BISTAn. Iruridirik ikusgarri eta bi-
txienak eta elkarrizketarik bixie-
nak telebistan izanen dira. Orgen

desfilea, eskulan erakusketa, he-
rri bazkaria... Baztandarren eta
kanpokoen besta haundi honen
giroa gure etxeetara ekarriko di-
gute.

BESTETAKO DVD ETA BIDEOAK

SALGAI

Urtero bezala, TTIPI-TTAPA TELE-
BISTAk bestetako DVD eta bideo-
ak prestatu ditu. Doneztebeko San
Pedroetako eta Lesakako San-
ferminetako saio berexiak ikuste-
rik izan ez duenak, edo ikusita ere,
etxean gorde nahi duenak, orain-
dik badu aukera. Horretarako, TTI-
PI-TTAPAko 948 635458 telefono-
ra deitu behar da.

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,240 € kiloa.   (0,020)

Zerramak:
0,400 € Kg/bizirik. (0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,71 (=)
1.koa 3,40 (=)
2.koa 3,14(-0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 3,83 (=)
1.koa 3,52 (=)
2.koa 3,23  (-0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   170,00 (-20,00)
idixkoak  242,00 (-7,50)

Aretze nabarrak:
urruxak 130,00  (-20,00)
idixkoak 160,00  (-7,50)
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 22tik ekainaren 29ra bitarteko prezioak)

Elhuyar Fundazioa-
ren ekimenez, KAO: su-
mendiko sekretua ize-
neko ordengailurako bi-
deojokoaren hiru ale
zozketatuko ditu Ttipi-
ttapak. Elhuyar Funda-
zioak kaleratu du, eta
hamar urtetik goitiko
gaztetxoentzako dago
pentsatua, eta 3Dko tek-
nologia erabiltzen duen
aisialdirako jokoa da,
euskaraz egina. Kao ize-
neko kangurua da pro-
tagonista, eta hamar
eremutan lagundu be-
har dio jokalariak. Bi-
daia luze baten ostean,
uhartean duen etxera
itzuli da Kao, atseden
hartzera, baina ezin: be-
re lagun Tximista su-
mendi baten barrura
erori da eta hor bizi di-
ren labazko munstroak
esnatu ditu. Munstroak
garaitzea izanen da Ka-
oren helburua. Laster-
ketak, puzzleak, motor-
dun txalupetan ibilaldiak,
airean borrokak... Era
guztietako abenturaz
gozatzeko aukera!

ELHUYAR FUNDAZIOA, 2007

KAO: sumendiko sekretua
BIDEOJOKOA

JOLASAK



Butano gasaren azterketa faltsuak
egiten ari direla salatu du Irachek
Nafarroako Gobernuaren izenean datozela erraten omen dute

2004an plazaratu zuen Luis
Gardek bere lehen poema-li-
burua, Oihan nabarra. Haize
hegoaren aroak bere bigarre-
na da, eta bere hitzetan, «ba-
tasun sendo»bat ematen saia-
tu da: «Badago hari fin bat,
osatu gabeko puzzle bat ikus-
ten dut: oroimen historikoa (...).
Geure gerren poemak dira,
Karlistadenak, 36koa, egun-
go gatazka, etorkizunekoak...
baina beti geureak». «Egun-
senti alderat/gotorlekuko ha-
rresiak gartzen dira/xori hotz

pausatu batek behatzen ba-
ditu./Beren izenak azkazalez
izkiriatuz/ziegez jabetu ziren
itzalak./Jasota daude ahanz-
turaren/erregistro kareztatue-
tan./ Txolarrek sastraka itsuan
mokoka/harriak iraunarazten
dituzte./Honelako egunsenti
dardaratietan/Ezkabako ha-
rresiek dirakite/xori gori batek
begietaratzen baditu». Do-
nezteben bizi den iruñear ho-
nek, hirugarren liburua ere ka-
leratzekoa du aurten: Urtzai-
learen beharra.

LIBURUAK

Haize hegoaren aroak

Luis GARDE
PAMIELA, 2007
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g BESTAK

ARANO
Uztailaren 25etik 29ra,
Santiago bestak.
Xehetasunak 19. orrialdean.

ELGORRIAGA
Uztailaren 20tik 25era,
Santiago bestak.
Xehetasunak 18. orrialdean.

ELIZONDO
Uztailaren 24tik 25era
Santiago bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

ITUREN
Uztailaren 13tik 16ra,
herriko bestak. Xehetasunak
erdiko gehigarriak.

SENPERE
Uztailaren 13tik 15era,
Amotzeko bestak.

g OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Uztailaren 22an,
Baztandarren Biltzarra.

g ZINEA

ELIZONDO
Uztailaren 17an, Cerdos
Salvajes filma ikusgai,
22:00etan Merkatu Plazan.
Uztailaren 19an, Piratas del
Caribe 3: En el fin del mundo
ikusgai, 10:00etan Merkatu
Plazan.

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

ERRATZU
Uztailaren 16tik 27ra, udako
jostaldiak, 10:00etatik
13:00etara.

ELIZONDO
Uztailaren 30tik abuztuaren
10era, udako jostaldiak,
10:00etatik 13:00etara.

JAKIN BEHARREKOAK

Butano gasaren in-
talazioak berrikustera
datozela erran eta ko-
bratu. Lehenago ere
horrelako kasuak ger-
tatu izan dira, eta orain
berriro ere enpresa
bat iruzur egiten omen
dabil Nafarroan. Ha-
laxe salatu du Irache
Kontsumitzaileen El-
karteak. Nafarroako
Gobernuaren izene-
an datozela erranez,
enpresa bat gas ins-
talazioan azterketa fal-
tsuak egiten ari omen
da, batez ere Nafa-
rroa erdialdean. Gai-
nera, inolako zerbi-
tzurik eskatu gabe
agertzen omen dira
etxean, eta 90 euro
kobratu.

Iracheren hitzetan,
adinekoengana hur-
biltzen dira gehiene-
tan, eta hauek etxeko
atea zabaltzeko inon-
go oztoporik ez omen
diete paratzen. Kasu
batean, adibidez,
etxera sartu eta alda-

keta pare bat egin
omen zituzten, hala
nola, gas-butanoaren
hodia eta gas-bonbo-
naren burua aldatu.
Eta ondotik, eskura 90
euro inguru ordain-
tzeko eskatu. Horrez
gain, etorkizunera be-
gira azterketak eurek
egiteko, manteni-
mendu kontratu bat
egiteko aukera ere es-
kaini zieten.

Egoera honetan,
Irachek, azterketak

egitera datozenei
identifikazioa eska-
tzeko aholkatu du, eta
Nafarroako Gober-
nuaren izenean hel-
du direla erraten ba-
dute ere, hala adie-
razten duen agiriak
eskatzeko. Enpresa-
ko zerbitzuak kontra-
tatzeko, aitzinetik au-
rrekontu zehaztu bat
eskatzearen beharra
ere azpimarratu du
Irachek, manteni-
menduaren gastu eta

baldintza guztiak ar-
gituz. Azkenik, faktu-
ra bat ere bai.

Gas-butanoaren
azterketak bortz urte-
tik behin egin behar
dira, eta  horretarako
bermea duen enpre-
sak behar diren agi-
riak aurkeztu behar di-
tu. Gisa berean, ai-
patzekoa da, iraungi-
tze-data duten intala-
zio guztiak balioa gal-
du baino lehen or-
dezkatu behar direla.

Gas-butanoen azterketak bortz urtetik behin egin behar dira.
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sua salgai. % 617 559141.

ETXEBIZITZAK

103 Errentan eman
BERA. Pisua errentan

ematen da Eztegaran, mo-

bleztatua. % 948 630270

(eguerdian eta gauean).

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.

GARAJEAK/LOKALAK

44

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.

44

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

kaintzen da.%619 829289.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Atxaspi ostatuan

asteburuetan aritzeko zer-

bitzaria behar da, euska-

raz dakiena. %948 637536.

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-

107 Saldu
IRURITA. Herri sarreran 40

m2ko lokala salgai. %648

607546 / 637 993939.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEITZA. Gaztañaga ta-

berna traspasatzen da,

MINP proiektuarekin eta

erraztasunekin. % 699

361194.

LEITZA. Bikoitz taberna

abuztuaren 10etik 15era,

Leitzako pestetan, aloka-

tzen da. % 948 510072.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ZERBITZUAK
206 Mendi lanak

LANA
301 Eskariak
Bipertsonaeskaintzen di-

ra edozein lanetan aritze-

ko. %680 295879.

Leitzako emakume bat

adinekoak zaintzeko edo-

ta etxeko lanak egiteko es-

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.

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-

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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www.ttipi.net
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ORAIN INTERNETEN ERE

dali curriculuma Bortziriak,

Bidasoa 45. behea. 31780

Bera helbidera edo 948

630377 telefonora deitu. 

BERA. Jatetxe batean jen-

dea behar da garbiketa la-

nak egiteko. %617 723475.

ETXALAR. Etxalarko Be-

netetan ostatuan lan egi-

teko zerbitzaria behar da

udarako. %948 635000.

BERA. Ostatu batean uz-

taila eta abuztuan lan egi-

teko zerbitzaria behar da.

%605 864355.

Bigarren mailako ofizia-

la behar da urbanizazioe-

tan lan egiteko. %616

513491.

ETXALAR. Etxalarko ben-

tetan abuztuan garbiketa

lanak egiteko neska edo

emakume euskalduna be-

har da. %948 635000.

MOTORRA
501 Salerosketak
Citroen C5 HDI 110 sal-

gai,extra guztiak. 2005eko

uztailekoa. 7.000 km. Pre-

zioa adostuko da. %679

087082.

Seat Ibiza 1.0 diesela sal-

gai, 3 atekoa. NA 4285 AX

matrikula. %618 889953.

Peugeot Partner Porta-

ventura HDI 90 salgai, gi-

belean bi ate korrederekin.

Bortz urte, egoera hagitz

onean. %661 767398.

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.

Ping-pong mahaia salgai.

%619 308060.

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-

ak entrenatzailea eta en-

trenatzaile laguntzaileak

behar ditu gazteen mailan

aritzeko. Interesatuek Luis

Irazokirekin harremanetan

jarri edo elkarteko zuzen-

daritza batzordeari jakina-

razi.

DONOSTIA. 3 ikasle pisu

bila gabiltza Euskal Herri-

ko Unibertsitatearen ingu-

ruan, Antiguon. Presazkoa

da. %680187344.

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, Golf 1,9 TDI, 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

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458



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

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

www.ttipi.net

NAHIA SANCHEZ

ARAKUES lesa-
karrak 5 urte
beteko ditu uz-
tailaren 13an.
Zorionak aita,
ama eta Eloiren
partetik.

Elko-Nevadako
MITCHELL

OWSLEY IGOAk
9 urte beteko
ditu uztailaren
23an. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.

Gure etxeko
TTATTARRENAk 2
urte beteko ditu
uztailaren
15ean. Zorionak
etxekoen parte-
tik, batez ere
atta, ama, Be-
ñat eta Mikelen
partetik. 2 muxu

AIERT IRIGOIEN

ETXARTE etxa-
lartarrak 4 urte
bete ditu uztai-
laren 1ean. Zo-
rionak eta lau
muxu haundi
etxekoen parte-
tik.

AIERT, ALAZNE eta NAROA IRIGOIEN

anai-arrebek eta beren
lehengusina NEREAk 4, 1 eta 10
urte beteko dituzte uztailaren
1ean, 21ean eta 12an. Zorionak
eta muxu haundi bana familia
osoaren partetik.

IBAN OLAETXEA

ETXEBERRIAk
abuztuaren 8an
2 urte beteko di-
tu. Zorionak
etxeko txikiari.
Beti bezain alai-
tsu jarrai dezan,
bi muxu. Atatxo
eta amatxo.

IBAN OLAETXEA

ETXEBERRIA le-
sakarrak abuzu-
taren 8an 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak Elizondo-
ko familiaren
partetik, bereziki
aitatxi eta ama-
txiren partetik.

OLAIA MENDIBU-
RU TELLETXEA

elizondarrak 4
urte bete ditu
uztailaren 2an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik, eta bereziki
Iraitzen parte-
tik.

Almandozko
NEREA SARRATE-
Ak 5 urte bete
ditu uztailaren
8an. Muxu au-
nitz printzesita
familia guztiaren
partetik, bereziki
Lorea, Maria eta
Xabiren partetik.

ALAITZ LOIARTE

OTXANDORENA

irundarrak urte-
ak beteko ditu
uztailaren
23an. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

Itxeko SORGINAk 9 urte beteko ditu
uztailaren 6an. Zorionak etxekoen
partetik, eta bereziki Maialenen
partetik. 9 muxu!!!

Iruñeko KEMEN

ETXEBERRIA GA-
RRAUS gure
etxeko altxorrak
2 urte beteko
ditu uztailaren
23an. Zorionak
ttiki, muxu pila
aitatxi eta ama-
txiren partetik.

Iruñeko KEMEN ETXEBERRIA GA-
RRAUSek 2 urte beteko ditu uztaila-
ren 23an. Zorionak Arzallus eta
Toñiren partetik. Muxu bero bat
gure PUTTITTO...

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

NEREA MINDEGIA

ELETAk uztaila-
ren 2an urteak
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat atta,
ama, Maider
eta Goioren
partetik.

XABIER eta BEÑAT MIGELTORENA

MARITXALARrek uztailaren 17an eta
20an 3 eta 8 urte beteko dituzte.
Zorionak eta muxu haundi bana fa-
milia guztiaren partetik.

MATHEUS SUS-
PERREGIk uztai-
laren 23an 15
urte beteko di-
tu. Zorionak
Rodrigo, atta,
Xebita eta Be-
ñardoren parte-
tik.

ANE BERASAIN

GOIAk uztaila-
ren 25ean 10
urte beteko di-
tu. Zorionak
Kattalin, Amaia,
amoña, amatxi
eta familia guz-
tiaren partetik.

MADDI LASA

GARCIAk 13 urte
beteko ditu uz-
tailaren 15ean.
Zorionak Ane
eta Kattalinen
partetik.

ANTTON IPARRAGIRRE ITURZAETA piru-
lerok 2 urte bete ditu uztailaren
2an. Aunitz urtez eta muxu aunitz
Olatz eta Enekoren partetik.

Doneztebeko IORITZ eta bere AMA-
TXIk, 3 eta ... urte beteko dituzte
uztailaren 12an eta abuztuaren
2an. Zorionak gure bi txotxolori fa-
miliaren partetik. Segi horrela!!!

IKER LOIARTE

OTXANDORENA

zubietarrak 3
urte beteko ditu
uztailaren
21ean. Zorionak
eta muxu handi
bat Esther eta
bere familiaren
partetik.

CARLOS PACHE-
CO RETEGI. Zo-
rionak pandere-
tero!!! Ane, Ai-
nara eta ama-
txoren partetik.
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