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45Irailean erabakiko da
Maierren etorkizuna
Maier enpresan arazoak daude.
Zuzendaritzaren proposamenak,
107 langile kaleratzea aurrei-
kusten du, eta langileen artean
ziurgabetasuna nabaria da.

03

451

43





DATUAK...

2007/07/26 • 451 zbk. 

33330303ttipi-ttapa

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Goizalde URDANPILLETA
Zuzendaritzak Bideragarritasun Pla-
na aurkeztu du, eta langilegoaren-
tzat ez da batere plan ona...
Ez, ez da ona ez. Zuzendaritzak en-
presan galerak egon direla esan izan
du, eta Maier barne hartzen duen MCC
kooperatibak dirua paratu behar iza-
ten zuela eta ez dela errentagarria.
Orain hiru hilabete-edo zuzendaritzari
plan bat egiteko eskatu genion, eta
uztailaren 3an aurkeztu ziguten. Plan
horretan esaten dena sorpresa izan
da guretzat. Une honetan, Ultzaman
bi pintura makina daude. Horietatik
bat itxiko zela bagenekien, legea al-
datuko delako eta makina hori bazte-
rrera geldituko delako. Baina sorpre-
sa hartu dugu, beste makina errenta-
garria ez dela esan digutenean. Au-
toen barruko piezak pintatzen dituen
makina Txekiara eraman nahi dute,
eta hori horrela, 107 lagun lanik ga-
be gelditzeko arriskua dago. Hortxe
sortu da arazoa, hainbeste jende bat-
batean bidaltzeko aukera ez genuen
inondik inora ere espero. 
Zein izan zen zuen erantzuna?
Langileekin batzarra egin genuen eta

egoeraren berri eman, zuzendaritzak
eskainitako plana zertan datzan azal-
duz. Hortik, greba egitea erabaki zen.
Izan ere, enpresak ez zuela gurekin
negoziatu nahi esan zuen hasieran,
eta bideragarria izateko horrela egin
beharko zutela. Greba ostegun bate-
rako deitua zegoen, baina aurreko as-
teartean eseri eta negoziatzeko prest
agertu ziren.
Momentu honetan zertan da egoe-
ra?
Une honetan, enpresak eta langileen
batzordeak negoziaketekin segituko
dugu. Eraman nahi den makina hori
bideragarria den ala ez aztertu behar
dugu orain, eta horretarako iraila bi-
tarteko epea dugu. Gero ikusiko du-
gu zer erabakitzen den, baina iraila
arte jendeak lanean segituko luke,
printzipioz. Irailaren 3a da negoziazio
horiek ixteko azken eguna. 

Enpresak egin du bertzelako pro-
posamenik?
Bai, aurkeztu zuen Bideragarritasun
Planean etorkizunean bazkide izate-
ko proposamena aipatu zen. Hor esa-
ten denez, 2009rako bideragarria iza-
nen litzateke, eta orduan, bazkide sar-
tzea proposatzeko aukera egonen li-
tzateke. Horretarako, ordea, orain 107
langile kanporatuko lituzkete. Eta gu-
re aldetik, hori baino lehen —koope-
ratiba izan baino lehen— lanpostu ho-
riek mantentzen saiatu nahi dugula
esan genuen.

Nongoak dira, batez ere, Ultzama-
ko Maier enpresako langileak?
Baztango jendeak, Bertizaranakoak,
Malerrekako asko... Leitzaldekoak eta
Ultzamakoak ere badaude, Bortzirie-
tatik etortzen denik ere bai, baita Iru-
ñeko jendea ere.
Nola ikusten duzue etorkizuna?
Eraman nahi den makina errentaga-
rria den ala ez ikusi behar da, eta
errentagarria izatea lortu, bestela, lan-
postuak hemendik eramanen dituzte.
Guk erretagarritasuna bilatzen segi-
tuko dugu.

• Autoendako plastikozko
piezak egiten dituen Ultzamako
Maier enpresan eskualdeko
aunitzek egiten du lan. Etorki-
zuna, ordea, ez da ziurra.
LABeko Iñaki Zelaietak xehe-
tasun gehiago eman dizkigu.

• Zuzendaritzak uztailaren 3an
aurkeztutako Bideragarritasun
Planaren arabera, bi pintura
makinetatik bat Txekiara
eraman nahi da. Horrek 107
langile kanporatzea ekarriko
luke.

• Irailean amaituko da
negoziazioak egiteko epea.

«Zuzendaritzak hasieran gurekin

ez zuela negoziatu nahi esan

zuen, baina grebarako deialdia

egindakoan negoziatzeko prest

agertu zen»

«Iraila bitarte ez dute inor kaleratuko,
gero ikusiko da zer erabakiko den»
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Iñaki ZELAIETA LABek Maier enpresan duen ordezkaria

 



ORDEZKARITZA SINDIKALA LANTEGIZ LANTEGI (2007/07/26)

ARANO Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Heinneken España Edariak 104 5 3 1 0 0 2010/12/01

ARESO Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Hormigones Leitzaran Zementua 10 1 0 0 0 0 2009/06/19

BAZTAN Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Baztango Udala Funtzionario 25 0 0 2 0 0 2007/06/09
Baztango Udala Laboralak 24 0 1 0 0 0 2007/07/18
Benito Menni (Pilar) Erresid. Prib. 159 6 0 0 0 3 2010/03/11
Acha Harrobiak Eraikuntza 9 1 0 0 0 0 2010/10/11
Ciabar Eraikuntza 10 1 0 0 0 0 2010/12/15
Baztangoiza Eraikuntza Eraikuntza 23 0 1 0 0 0 2010/03/04
J.B. Iturria Eraikuntza Eraikuntza 10 1 0 0 0 0 2011/04/13
Fco. Javier Iriarte Er. Erresid. Prib. 51 3 2 0 0 0 2011/01/19
Baztan Ikastola Naf.Ikastolak 15 0 1 0 0 0 2010/11/07
La Baztanesa, S.A. Garraioak 18 1 0 0 0 0 2011/04/23
Panificad. Baztanesa Okindegiak 22 0 1 0 0 0 2011/02/27
Promotora Supermercados Zerbitzuak 15 0 1 0 0 0 2010/20/27
Xorroxin Elkartea Bulegoak 12 0 1 0 0 0 2010/05/17

BERA Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Aceralia Rotec Metal Indust 15 0 0 1 0 0 2011/04/03
Berako Udala Funtzionario 13 3 0 0 0 0 2011/05/14
Composites Gurea Zur-Industria 55 3 2 0 0 0 2010/10/24
Condesa Metal Industria 475 5 4 2 1 1 2007/06
Conservas Martiko Haragi-Indus 131 9 0 0 0 0 2009/04/22
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Orain dela lau urte egin bezala,

eskualdean azken hauteskunde sin-
dikaletan izandako emaitzak azter-
tu nahi izan ditugu. Urte honetan in-
guruko enpresa gehienetan hau-
teskunde sindikalak izan dira, ho-
rietatik gehienek irailetik ekainera
bitarterako tartean. Gainerakoak,
seguruenik laster eginen dira. Oro
har, sindikatu indartsuenei dago-
kionean, aldaketarik ez, aitzineko
hauteskundeetan bezalatsu segi-
tuko baitute heldu diren lau urteo-
tan. Aldaketak, hirugarren indarra
den UGT sindikatuan nabaritu dira,
goiti egin baitu nabarmen. Datuak
ematen hasi aitzinetik, azpimarra-
tu nahi dugu lerro hauek idaztera-
koan eskura genituen datuen ara-
bera egin dugula.

SINDIKATU ABERTZALEAK
JAUN ETA JABE

ELA eta LAB sindikatuena da he-
mengo lantegien ordezkaritza gehie-
na. Hala zen orain arte, eta halaxe
segituko dute. 168 ordezkari sindi-
kal egon dira jokoan, eta guztien ar-
tean ELA da ordezkari gehien lor-
tu duen sindikatua. 2003an 81 lor-
tu zituen guztira (%56,6); 2007an,
berriz, 90 eskuratu ditu. Ordezkari
kopuruan goiti egin arren, portzen-
taian beheiti egin du zertxobait, hi-
ru puntutan, hain zuzen (%53,6).
LAB da bigarrena 44 delegaturekin
(%26,16). Orain dela lau urte or-
dezkarien %28a eskuratu zuen.  Do-
neztebeko Aparan zurgintza in-
dustrian, erraterako, hiru ordezka-
ri berri eskuratu ditu LABek. Bien
artean, 134 delegatu dituzte, or-
dezkari guztien ia %80a. 

Sindikatu abertzaleen behera-
kada, dudarik gabe, UGTren me-
sederako izan da. Hirugarren inda-
rra izaten segituko du UGTk, baina
duela lau urteko emaitzekin kon-
paratuz, sei puntutan egin du goiti:
2003an eskualdeko ordezkarien
%6,29 erdietsi zuen, eta orain,
%13,1. Bederatzi ordezkari izatetik
22ra egin duen saltoa, Baztan-Bi-
dasoako anbulantzietako langilee-
tan lortutakoa da batez ere, lehe-
nago ez zuelako ordezkaririk, eta
orain bortz. Bi indar nagusien mu-
rriztea, CCOOk ere somatu du por-
tzentaiari dagokionean. Ez, ordea,
ordezkari kopuruan. Laugarren in-
darra den sindikatu honek lau or-
dezkarirekin segituko baitu.

Gainerako zortzi ordezkaritik
gehienak —orain lau urte bedera-

Hego Euskal Herrian azken urte honen bueltan egin dira
hauteskunde sindikalak lantegiz lantegi. Gure eskualdeari
erreparatuz gero, zenbait aldaketa izan badira ere, sindikatu
abertzaleek jaun eta jabe izaten jarraitzen dute, ELAk eta LABek,
hurrenez hurren. Halere, nabarmentzeko datua UGT sindikatutik
dator; aitzineko hauteskundeetan delegatuen %6 inguru eskuratu
zuen; lau urte beranduago, berriz, %13ra igo da. Gorakada hori
batez ere, Baztan-Bidasoako anbulantzietan izan den langileen
gorakadak ekarri dio. Lehen ordezkaririk ez zuen lekuan bortz
eskuratu baititu.  

HAUTESKUNDE-EMAITZEN ARABERA

Sindikatu abertzaleek
gehiengoari eusten diote
eskualdeko lantegietan 

ARANO ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

ARESO ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

BAZTAN ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

BERA ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa                Zentsoa
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tzi ziren— Baztango Benito Menni
erresidentzia pribatukoak eta Lesa-
kako Aceralia Transformadosenak di-
ra, hiruna bakoitzak. Azken honi da-
gokionez, aipatu, ESK-CUISek or-
dezkari bat galdu duela.

Erran beharrik ez dago zerrenda
honetan ez direla eskualdean dauden
lantegi guztiak agertzen. Izan ere, le-
gearen arabera, sei langile edo gehia-
go dituzten lantegietako langileek du-
te euren ordezkariak aukeratzeko es-
kubidea. Ez da beti horrela, ordea, sei
langile edo gehiagoko lantegi guztiek
ez baitute ordezkari sindikala.

Bertze kasuetan, berriz, langileen
ohiko sindikatuekin loturarik ez duten
taldeak antolatzen dira, lantegi zehatz
batera mugatzen diren ordezkari tal-
deak, alegia. Hori da, adibidez, Be-
rako Manufacturas Alco eta Vercolen
kasua.

ORDEZKARITZA DATUAK LANTEGIKA ETA HERRIKA

ORDEZKARITZA SINDIKALA LANTEGIZ LANTEGI (2007/07/26)

BERA Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Embalajes Bera Zur-Industria 6 1 0 0 0 0 2010/11/28
Fundiciones de Bera Metal Industria 162 7 2 0 0 0 2011/04/18
Jesusen Bihotza Ikastetxea Ikast. pribatua 14 1 0 0 0 0 2010/12/15
Musika Eskola Irakaskuntza 9 1 0 0 0 0 2011/05/16
Palmadera Zur-Industria 27 1 0 0 0 0 2010/12/01
Savera Metal Indust 159 9 0 0 0 0 2010/03/01
Elkar Tailer Mekanikoak Metal Indust 39 1 1 1 0 0 2009/10/29
San Jose zahar etxea Erresidentzia 24 1 0 0 0 0 2011/05/10
Sedenort, S.L. Metal Industria 38 0 0 0 2 0 2011/05/04
Talleres Zelaieta Metal Indust 19 0 1 0 0 0 2010/10/24
Tecnopet Kimika-Indus 32 0 2 0 0 0 2009/05/20
Arrago Bide Benta Merkataritza 10 0 1 0 0 0 2007/10/25

DONEZTEBE Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Ambul. Baztan-Bidasoa Anbulantziak 112 4 0 5 0 0 2009/05/16
Aparan Zur-Industria 53 0 3 0 0 0 2011/06/06
Atzeribar Ostalaritza 15 0 0 1 0 0 2009
Doneztebeko Udala Funtzionario 6 1 0 0 0 0 2011/04/03
Est. Serv. Kontxa Gasolindegia 7 1 0 0 0 0 2008/01/28
Menditxuri Eraikun. mat. 6 0 0 1 0 0 2010/12/27
Sagaseta, Ter. (Kontxa) Ostalaritza 17 1 0 0 0 0 2011/01/15

ETXALAR Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Maderas Irigoyen Zur-Industria 8 1 0 0 0 0 2011/05/11

IGANTZI Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
ATM Metal Indust 15 1 0 0 0 0 2008/02/15

ITUREN Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Izarra Eraikuntza Eraikuntza 8 1 0 0 0 0 2010/10/17

LEITZA Komenioa Langileak ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Leitzako Udala Administraz 17 0 1 0 0 0 2003/07/02
Leitzako Udala Funtzionario 4 0 0 0 0 1 2003/11/22
Mankomun. Leitza-Goizuet.Administraz 17 1 0 0 0 0 2007/01/15
Sarriopapel eta Zelul. Papergintza 443 6 7 0 0 0 2011/05/11

LESAKA Komenioa ZsB UGT CCOO Bestreak Iraupena
Aceralia Transf. Metal Indust 847 6 6 5 1 1+2(1) 2010/10/10
Ayala Garcia J.D. Metal Indust 8 0 1 0 0 0 2011/12/15
Exc.Transp. Orsa Eraikuntza 20 1 0 0 0 0 2010/12/12
Hidro Rubber Iberica Kimika-Indus 56 2 0 3 0 0 2008/10/02
IBM Global Service Bulegoak 6 1 0 0 0 0 2011/02/22
Lesakako Udala Funtzionario 9 0 1 0 0 0 2007/04/18
Sarobe Hnos. Eraikuntza 7 1 0 0 0 0 2010/11/21
Tantirumairu Naf.Ikastolak 12 0 1 0 0 0 2010/11/07
Zubiondo jatetxe-sagardotegia Ostalaritza 11 0 1 0 0 0 2010/12/21

SUNBILLA Komenioa Zentsoa ELA LAB UGT CCOO Besteak Iraupena
Cedipsa gasolindegia Zerbitzuak 56 0 2 0 0 0 -

Urdax marmolak Eraikuntza 10 1 0 0 0 0 2010/10/09

Oharra: 
(1)  Ordezkari bat ESK-CUIS-ek eta 2 bertzeek

Komens               Langileak

ELA 14 (-1) %48,3
LAB 10 (+2) %34,5
UGT 2 (=) %6,9

BAZTAN-URDAZUBI

Eskualdeko datuak
Nafarroa Garaia

Delegatu
kopuruaren
ondoan, azken
hauteskundeekiko
diferentzia
markatu da

BORTZIRIAK

ELA 55 (+13) %56,1
LAB 36 (+15) %36,7
UGT 7 (+2) %7,1

LEITZALDEA

ELA 13 (-1) %50,0
LAB 11 (=) %46,3
UGT 1 (-1) %3,8

MALERREKA-BERTIZAR.

ELA 8 (-2) %40,0
UGT 7 (+7) %35,0
LAB 5 (+5) %25,0

DONEZTEBE ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa                Zentsoa

BERA ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa                Zentsoa

ETXALAR ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

IGANTZI ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

ITUREN ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

LEITZA ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaIraupenaKomenioa               Zentsoa

SUNBILLA komenioa Zentsoa ELA LAB UGT CCOO Bertzeak Iraupena

Komens               LangileakURDAZUBI komenioa Zentsoa ELA LAB UGT CCOO Bertzeak Iraupena

LESAKA ELA LAB UGT CCOO Bertzeak IraupenaKomenioa               Zentsoa

Komenioa               ZentsoaKomenioa               Zentsoa

Komenioa               Zentsoa

DATU OROKORRAK 2003/04/10 2007/07/28

Lantegi kopurua  63 56
Zentsoa (langileak) 3.221 3.481
Delegatuak (osotara)  143 168
ELA   81 90
LAB  40 44
UGT  9 22
CCOO  4 4
Bertzeak (ESK-CUIS...) 9 8
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Berriz atxiloketak.
Berriz gure senitarteko
eta lagunak frantziar eta
espainiar indar arma-
tuen atzaparretan.  Tran-
tze latza maite ditugu-
nentzat eta ingurukoen-
tzat. Bertze behin inko-
munikazioa eta honek
dakarren erabateko in-
defentsioa. Hiru egun,
ez abokaturik, ez hurbi-
leko medikurik, es seni-
tartekorik…Dirudienez
lasai iragan dituzte, zo-
rionez. Eta zorionez dio-
gu zeren, zoritxarrez la-
sai iragaitea notizia da
gurean. Inkomunikazioa
tratu txar eta torturen
aterperik onena baita.
Inkomunikazioa eta au-
zia sekretupean. Se-
kretupean? Eta nondik
eta nola hainbertze in-
formazio hedabideetan?

Guk senitarteko, abo-
katu eta hurbilekoek zu-
zenean deus ezin jakin,
eta bitartean gure etxe-
koen argazkiak, izen abi-
zenak, eta ez dakigu zer
kargu leporatzeak lau
haizetara zabalduak.
Zertan da errugabeta-
sun presuntzioa? Hori
epaiketa mediatikoa da,
eta gogor salatu nahi du-
gu. 

Bertzealde, bertze
preso bat izanen dugu
herrian eta bolada ba-
terako Paris inguruan
Euskal Herritik urruti kon-
tuko dute.( Joseba Ara-
nibar Almandoz Maison
d´arrêt FLEURY ME-
ROGIS7, Avenue des

Peupliers, 91.705 Ste.
Genevieve des Bois).
Honek jakina senitarte-
koei zigor erantsia su-
posatzen digu, bidaie-
tan denbora, osasuna
eta dirua joaki baitira. 

Bukatzeko guregana
elkartasun keinu xumez
inguratu diren herritar
guztiei eskerrak eman
nahi diegu eta bidena-
bar beharrezkoa dugun
bertzelako elkartasuna
bideratzeko kontu ko-
rrente zenbakia zabal-
du dugula jakinarazten
dizuegu.

Berako Euskadiko
Kutxan: 3035 0135 99
1351024961

Bortzirietako Etxerat

Baztango Udalari

Aurten ere Baztango
Udaleko eta Euskal He-
rriko hainbeste udale-
rrietako hauteskundee-
tan gertatu dena lota-
sagarria izan da. Lotsa-
garria da 2007. urtean
onartu behar izatea
oraindik ez dugula de-
mokrazia ezagutzen, eta
horrelako gauzak orain-
dik gertatzen direla mun-
du honetan, batez ere
«lehenengo mundua»-
ren parte den herri ba-
tean. 

Baztango Udaleko al-
kate eta zinegotzi guz-
tiei hauxe erran nahi diet:

Ideologiatik aparte
gauza bat argi dago ni-
retzat, eta mundu ho-
netan demokraziaren
konzeptua ezagutzen
duen edozeinentzat,
Baztanen eta EHko bes-
te hainbat herrietako

hauteskundeetan ger-
tatu dena ez da demo-
krazia izan, iruzurra eta
lapurreta izan da. 

Iruzur honetan parte
hartu duzuenen artean
arrazoi desberdinenga-
tik egin duzuela erranen
duzue. Batzuk pentsa-
tzen duzuelakoz ezker
abertzaleari botoa ema-
ten diogunok bigarren
mailako herritarrak ga-
rela, «ilegalak», «terro-
ristak», «komunistak»,
«radikalak», eta ironi-
koki talde demokratiko-
tik at gaudela diozue.
Badakit benetan sines-
ten dituzuela gauza
hauek eta zuen igno-
rantziaren biktimak za-
retela. Jakin dezazuen
zuek orain erabiltzen du-
zuen eta zuen alderdiek
«asmatu» duten ilegali-
zazioa ez dela gaur goi-
zean asmatutakoa. Is-
torian maiz erabili den
eta gaur egun mundu
honetako diktadura guz-
tietan erabiltzen den me-
todoa dela. Batzuetan
emakumeei, besteetan
beltzei, besteetan indi-
genei, zapalduari eta in-
posatu nahi duenaren
kontra egiten duen au-
nitzei ukatu egin zaio bo-
toa. Azken finean fran-
kismoaren seme-alabak
zarete eta ez duzue bes-
terik ikasi. Hala ere bes-
te hainbat inposatzaile
eta giza eskubideen za-
paltzaile bezela pasako
zarete historiara eta his-
toriak ez dizue barkatu-
ko.

Beste batzuk, berriz,
pentsatzen omen duzue
ezker abertzaleko boto-
ek kontatu beharko lu-
ketela baina «ilegalak»

diren bitartean ez du-
zuela deus egiten ahal
eta pena bat dela bai-
na…hor konpon!

Injustiziaren eta giza
eskubideen aurkako era-
soen aurrean isilik gel-
ditzen denak baimena
ematen du.  Zuek eta nik
badakigu iruzur honen
ezinbesteko konplizeak
eta bultzatzaileak izan
zaretela eta jarraituko
duzuela izaten. Zuen in-
teres pertsonalengatik
eta ez herriarengatik
egin duzuelako. Herria-
rengatik baldin bazen
benetako demokraziari
emango zeniokete le-
hentasuna eta ez eser-
leku bero eta soldata go-
xo bati. Azken finean ba-
koitzak bilatzen ditu be-
re burua eta bere ekin-
tzak justifikatzeko arra-
zoiak. Ziur nago zuek
ere bilatu dituzuela, bes-
tela, ez dut ulertzen no-
la egoten ahal zareten
zuen buruekin lasai, ha-
la baldin bazaudete
behintzat!

Arrazoi batzuengatik
edo besteengatik bi tal-
deetako kideek iruzur
egin diozue Baztani, eta
Euskal Herriaren histo-
riaren kapitulo ilun ho-
nen protagonistak zare-
te, eskutik hartuta gai-
nera.

Harrigarria da nola
azkenengo lau urte
hauetan bata besteare-
kin mokoka ibili zareten
gelditu gabe gai gehie-
netan. Besteena dena
banatzeko momentua
ailegatu denean, berriz,
agudo jarri zarete ados.
Zuenak ez diren boto-
ak, soldatak eta eserle-
kuak banatzeko orduan

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A
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ez duzue arazorik izan.
Legeak idatzi eta berri-
datzi daitezke, baten al-
de edo kontra egin baina
egia bat bada mundu ho-
netan, kultura eta erlijio
guztietan, eta hauxe da:
BEREA EZ DENA HAR-
TZEN DUENA LAPURRA
DA! Japoniar esaera za-
har batek dio: «Lapurrari
atzendu zitzaion ilargia
leihoan», eta ilargirik ga-
be gau ilunean galtzeko
arrisku haundia dago, bai
Japonen eta bai Bazta-
nen!

Garbiñe 
Elizegi Narbarte

Kantu Zaharrak

2006ko urriaren 19an,
Ttipi-ttaparen kultura sai-
lean, eta 2006ko azaroa-
ren 2an Datuak… saile-
an publikatutakoa gusta-
tu zitzaidan, kantu zalea
izanik: Angel Mariezku-
rrenataz, bere liburuaz,
eta bigarren aldiz azaro-
an 25ean Dantxarinean

antolatu zuen Kantu za-
harren Egunaz informa-
tzen zen. Leitza inguruan
ospatzea gustatuko li-
tzaiguke.

Alferkeria eta motel-
keriak utzi eta beregana
jo nuen, eta kaxa bat li-
buruxka utzi zidan. Era-
baki berri bat hartua zeu-
kan: bost euroko prezioa
jarri behar zela. Kondizio
horretan eman zizkidan
niri 79 liburu. Hamarreko
multzoetan zabaldu nituen
Leitzako liburu-denda, el-
karte gastronomiko, erre-
tiratuen elkarte eta aba-
rretan. Horien esker 54 li-
buruxka berehala saldu
ziren eta 25 dabiltza orain-
dik kontuak eman gabe.
(Kontuak garbi eta) 270
euro bildutakoak Sunbi-
llako Udalera entregatuak
daude.

Barkazio eta zuzen-
keta eske:

Derrigorrez esan be-
harra daukat hanka sar-
tze bat egin nuela  nire al-
detik. Koloreak aterarazi
zizkidan konturatu nin-

tzenean: Nik presaka he-
rri guztian zabaldu eta on-
doren lasai-lasai hasi nin-
tzen irakurtzen. Eta hara
non azaltzen diren kanta
batzuk (adibidez Marke-
saren Alaba, Muñagorri-
ren bertsoak, eta abar)
akats ortografiko edo ja-
torrizko testutik desbide-
ratuak, edo ez euskara
zaharrean eta ez batuan
idatziak. Orduan kontu-
ratu nintzen nik lehenda-
bizi «tiroa bota» eta on-
doren «geldi!» oihukatu
nuela.

Argitaratze edo edizio
gehiago egiteko asmoa
dagoenez, (aurki kanta
kopuru gehiagorekin eta
pentagrama eta guzi), an-
tolatzaileei eskatzen diet
hurrengoan zuzenduak
azaldu daitezela.

Baina tira, guztian gai-
netik gogora dezagun
esaera: «Nahiz lerro oke-
rrak, Jaungoikoak zuzen
idazten du». Nola edo ha-
la, letrak-letra, lehenda-
bizikoa kantatzea da, eta
bere doinu eta akordeen

zoramenez gozatzea. Es-
kerrik asko.

Jose Joaquin Oronoz
Leitza 

Berako bestak eta

txozna

Badira urte batzuk Be-
rako bestetan Gazte
Asanblada eta Kaxerna
Gaztetxearen txozna jar-
tzen dela. Honekin, urte-
an zehar burutzen ditu-
gun ospakizun nahiz ekin-
tza ezberdinetarako dirua
bildu eta aldi berean egi-
tarau ttiki bat prestatuaz
besta partehartzaileak
bultzatzea da intentzioa.
Aurten ere berdin egite-
ko asmoa dugu, baina bi-
zilagunekin izandako go-
rabeheren ondorioz ko-
kalekua Altzateko plaza-
ra aldatu beharrean gau-
de. Hala ere, gogorarazi
nahi dugu, kalea herritar
guziena dela, eta gure iri-
tziz, txoznarentzako leku

aproposena beti egon izan
den lekua dela (Uraldea
kalea, zubi ondoan), ho-
rregatik datozen urteetan
bertara itzuliko gara. 

Aurten, gazte mugi-
menduko bertze txozna
bat ere izanen da Altza-
ten eta denen artean arra-
tsalde nahiz arratsero jo-
ku, ikuskizun, makil-dan-
tza herrikoiak… antolatu-
ko ditugu.

Gainera, bigarren ur-
tez Kaxerna Eguna os-
patuko da abuztuaren
4an, larunbata. Bazkaria
izanen dugu Kaxerna
Gaztetxean eta tiketak
ohiko lekuetan egonen di-
ra salgai.

Horrela bada, zahar
zein gazte, neska zein mu-
til, ongi pasa bestak eta
animatu txoznan lagundu
nahiz ekintzetan parte har-
tzera!!! Gora San Este-
banak! Gora Kaxerna
Gaztetxea! Gora gazte
mugimendua!

Berako Gazte Asanblada
eta Kaxerna Gaztetxea

• IRAKURLEAK MINTZO • 
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Alderdi guztiek
parte hartuko
dute udal
batzordeetan
Alkateak dedikazio esklusiboa

eskainiko dio Udalari

Amaia eta Ainhoa
Legealdi berrikoko le-

hen batzarrean izenda-
tu ziren udal-batzorde
ezberdinetako kideak.
Talde guztiak (EAE,
EAJ, Aralar, eta EA) ba-
tzorde arduradunak iza-
nen dira eta batzorde
guztietan parte hartuko
dute. Josu Irazoki alka-
tea (EAE) Mendia eta
Ingurugiro batzordea-
ren buru izanen da San-
tiago Altzuguren (EAJ),
Mari Sol Taberna (Ara-
lar) eta Helena Santes-
tebanekin (EA) batera.
Alkatea, Jon Abrilekin
(Aralar) Kirol Batzorde-
an ere izanen da, nahiz
eta honetan lehenda-
karirik ez egon. Ogasun
eta Kontu batzordeko
arduraduna Mari Sol Ta-
berna izanen da, Josu
Irazoki, Helena Santes-
teban eta Santiago Al-
tzugurenekin. Jon Abril
Kultura eta besta ba-
tzordeko arduraduna
izanen da eta Aintzane
Artola (EAE), Helena
Santesteban eta Isido-

ra Agirrerekin (EAJ) ego-
nen da. Ramontxo El-
gorriaga (EAE) Euska-
ra batzordeko ardura-
duna izanen da Jon Abri-
lekin batera.

Osasun eta Gizarte
gaien ardura Isidora Agi-
rrek hartuko du, eta He-
lena  San tes teban ,
Amaia Telletxea (EAE)
eta Mari Sol Taberna-
rekin arituko da. Amaia
Telletxeak Herri-Lan eta
Hirigintza batzordeko ar-
dura hartuko du Alfredo
Goienetxe (EA), Josu
Irazoki, Mari Sol Taber-
na, Santiago Altzugu-
ren eta Jon Abrilekin. In-
dustria, merkataritza, tu-
rismo eta nekazaritza-
ko arduraduna Alfredo
Goienetxe izanen da,
eta Ramontxo Elgorria-
ga, Santiago Altzugu-
ren eta Jon Abril aritu-
ko dira berekin. 

Langileria batzorde-
aren buru Josu Irazoki
izanen da, Alfredo Goie-
netxe eta Isidora Agi-
rrerekin batera, eta Gaz-
teriaren Batzordean Ain-

tzane Artola buru, Ira-
zoki eta Abrilekin. 

Udal Batzarrak hila-
bete bakoitzeko hiruga-
rren asteko ortzegune-
an eginen dira, eta egun
hori besta eguna baldin
bada, bezperan. 

Josu Irazoki alkate-
ak dedikazio esklusiboa
eskainiko dio Herriko
Etxear i  e ta  u r tean
35.108 euroko soldata
gordina irabaziko du
(lantegian irabazten
zuena), hamalau or-
dainketatan banatua.

Udan bisita
gidatuak herrian 

Udalak, Nafarroako
Gobernuko Turismo Sai-
lak, Cederna-Garalurrek
eta Leader+ Programak
antolatuta, udan Bera-
ko karriketan barrena bi-
sita gidatuak egiteko au-
kera izanen da. Lilura-
tura izeneko ekimen ho-
nek bidaia literario bat
eskaintzen du, eta ha-

la, karriketan barna ak-
tore ezberdinek Berako
istorio eta kontu bere-
ziak kontatuko dizkiete
bisitariei. Ibilbidea ele-
biduna da, euskaraz eta
gazteleraz. Joan den uz-
tailaren 12an hasi eta
abuztuaren 30era arte,
Herriko Etxeko Plazatik
abiatuta, ortzegunero
eginen dira 11:30ean eta
17:30ean. Sarrerak bi
euroren truke eskura
da i tezke .  Arg ib ide
gehiago Turismo bule-
goan. 

Sanestebanak
baino lehen
hainbat ekitaldi

Bestak ailegatzeko
egun gutti falta dira eta,
urtero bezala, aurreko
egunetarako ekitaldi ez-
berdinak antolatu dira.
Basati elkarteak, adibi-
dez, larunbat honetara-
ko 4x4 autoen ikuski-
zuna prestatu du. Pos-
t an  i zanen  da ,

16:00etan. Egun bere-
an, Gure Txokoa Elkar-
teak eta Nafarroako He-
rri Kirol Federazioak an-
tolatuta, herri kirol jaial-
dia izanen da, 19:30ean
Eztegara pilotalekuan.
Bi zatitan banatuko da
saioa: batetik, proba
konbinatuak eginen di-
ra (koxkor biltzea, zaku
lasterketa, aizkoara, las-
terka eta arpana) eta
bertzetik, txinga, harria
eta ingudearekin ariko
dira. Eta 22:30ean, Jo-
setxo Goia-Aribe eta Es-
titxu Pinatxok kontzer-
tua eskainiko dute He-
rriko Etxeko Plazan, eu-
ria eginez gero, Kultur
Etxean. 

Abuztuaren 1ean,
berriz, Imanol Zubieta
Fash Futbito Txapelke-
tako finala eta 3. eta 4.
posturako partidak jo-
katuko dira Toki Ona ki-
roldegian. Sari banake-
ta, ondotik eginen den
afarian izanen da.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIAK: JOSE MARI TELLETXEA 

Iñaki Irazokirentzat izan da erregulartasunaren saria
2007-2008 denboraldiko Gure Txokoako Lehen mailako Erregionaleko
erregulartasunaren saria Iñaki Irazokik eraman du —ezkerreko argaz-
kian—. Lehen ere jasoa zuen sari hau, baita golegilearena ere. Baina orain-
goan, azken hau Unai Otazo etxalartarrarentzako izan da —eskuineko-
an—. Union Txiki taldeari irabazita, lortu zuen Gure Txokoak, azken mo-
mentuan, mailari eustea. 

BERA
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Aitor AROTZENA

Uztailaren 17ko arra-
tsean alarma egoera
piztu zen herrian, Arce-
lor Mittal lantegiko ma-
kina batek su hartu on-
dotik. 

16. trena kaltetu eta
sua piztu zen. Bereha-
la kea herrira hedatu zen
eta jendea beldur zen
ke-pozoitsua izan zite-
keela pentsatuz. Udal-
tzainek megafono bidez,
segurtasun neurri mo-
duan, leihoak ixteko es-
katu zieten herritarrei.

Koldo Erkizia alkate-
ak adierazitakoaren ara-
bera, isurketak ez zuen
inolako arriskurik eragin
herritarrentzat. Erre-
kuntzako gaiak su har-
tutako makinaren olioa
eta ura ziren. Halere,
badaezpada, leihoak itxi
eta etxean geratzeko
deia egin zen. 

Laminazio trenak kal-
te handiak jasan zituen
eta faktoriaren produk-
zioan eragina izan zuen.
Alarma egoera 21:30ak
eta 22:30ak bitartean
mantendu zen. Egoera
klimatologikoa nahiko
ona zen, haize pixka bat

baitzebilen, eta ondo-
rioz, kea laster batean
desagertu zen.

Arcelor Mittal fakto-
riako suhiltzaileek, Be-
ra eta Lesakako suhil-
tzaile bolondresek eta
Oronozko parkeko suhil-
tzaile profesionalek par-
te hartu zuten suaren
itzaltze lanean. Fakto-
rian eta suhiltzaileen ar-
tean, zorionez, ez zen
zauriturik suertatu. 

Irain eskola
saritua

Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza De-
partamentuak antolatu-
tako irakurketa susta-
tzeko sarietan Irain ikas-
tetxe publikoak bigarren
saria lortu du. Sari ho-
nekin ikastetxe honek
haurren irakurzaletasu-
na bultzatzeko helbu-
ruarekin liburutegian
egiten duen lana  azpi-
marratu nahi da. Irain
eskolak lau urte dara-
ma irakurketa bultza-
tzeko proiektua eraiki-
tzen. Orain proiektu ho-
ri bera Madrilgo Hez-
kuntza eta Zientzia Mi-
nisterioan aurkeztu da.

Saneamendu
lanak

Herrian egin beha-
rreko hainbat sanea-
mendu lanetarako pro-
posamenak aurkezteko
epea abuztuaren 7an
akautuko da. Honela,
Aceralia parean, Onin

errekaren ezkerraldean
(141.524,46 euroko au-
rrekontua) eta eskui-
naldean (153.509,57 eu-
ro) egin beharreko sa-
neamendu lanak; Na-
baz  auzokoak
(216.590,06 euro); Onin
errekaren eskuinaldean

Antoiu karrikan egin be-
harrekoak (110.320,24
euro) eta Otsango he-
goaldeko maldakoak
(214.597,48 euro) ema-
nen dira. Proposame-
nak aurkezterakoan au-
rrekontu hauei BEZa
gehituko zaie.

Arcelorreko suteak
alarma egoera piztu
zuen herrian 
uztailaren 17an
Produkzioan eragina izan bazuen

ere, ez zen zauriturik suertatu

ARGAZKIA: AITOR A.

Guttiago falta da 2008ko Sanferminetarako
Eguraldiak sobera lagundu ez bazuen ere, giro ederrean joan ziren San-
ferminak. Ortziral eta larunbat gaueko jendetzaren ondotik, lasaiagoak
eta herrikoiagoak izan ziren igandetik asteartera. Sanfermin egunean ohi-
ko ibilaldiak egin zituzten dantzari eta agintariek (ANVko bi zinegotziek,
bandera espainola ahoa estaliz zutela). Ekitaldirik hunkigarriena, peñen
egunean egin zen. Latsaga peñakoek, ezbeharretan hildako lau kideak
(Jon Apezetxea, Xabi Txoperena, Unai Etxepare eta Xabi Saralegi) gogo-
ratu zituzten. Xaturetxearen pareko zuhaitz batean plaka paratu, lore es-
kaintza egin, aurreskua dantzatu eta bertsoak kantatu zituzten.

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Azken urte hauetan

atzerritar ugari etorri di-
ra eskualdera, eta hauek
beraien seme-alabak
ekartzen dituzte be-
raiekin batera. Gazte
hauek eskualdean inte-
gratzeko arazotxo bat
daukate, ez dute uler-
tzen gure hizkuntza:
euskara. Hori dela eta,
Euskara Mankomunita-
teak Solas laguna ize-
neko proiektua martxan
jarri du uda parterako,
Bortzirietan dauden
hainbat atzerritarrek
euskara ikasteko. Julen
Zelaieta beratarra da
klase hauen arduradu-
na eta egunero biltzen
dira arratsaldez Kultur
Etxean euskarari astin-
dua emateko. Uztaile-

an bi orduko saioak izan
dituzte eta abuztuan 3
ordukoak. Momentuz ez
da talde sobera handia,
bortz lagun biltzen dira,
baina denak herrialde
desberdinetakoak: Ku-
ba, Ekuador, Erruma-
nia, Brasil eta baita ijito
etniako bat.

Pinturak
Larralde azpian 

Azken egunotan La-
rralde azpiko pareta itxu-
raldatzen ari da. Orain
arte zementozko pare-
ta handi bat bertzerik ez
zena, herriko gazte ba-
ten ekimenez, zemen-
toaren gris kolorea ma-
rrazki koloretsuz ari da
apaintzen. Ekimen ho-
nekin herriko eta ingu-
ruko gazteak mugitzea

da asmoa eta denen ar-
tean “aldarrikapen mu-
ralak” margotzea. Gai
ezberdinekoa izanen da
mural bakoitza: natura,
emakumearen berdin-
tasuna, genero biolen-
tzia, euskara, espezis-
moa... Ekimen hau ai-
tzinera ateratzeko diru-
laguntza jasoko du ma-
teriala erosteko, bai uda-
letik, bai Bortzirietako
Berdintasun Alorretik.
Adierazi digutenez, eki-
mena nahi duen guztiari
irekita dago eta mural
hauek egiten parte har
daiteke.

Igeriketa
ikastaroa

Aurten ere igeriketa
ikastaroa antolatu dute
igerilekutako arduradu-
nek. Hamar egunez lu-
zatuko dira ikastaroak:
uztailaren 23an hasi zi-
ren eta abuztuaren 6an
bukatuko dira. Aurten
lau talde osatu dira, hau-
rren hiru talde eta hel-
duen talde bat. Ikasta-
roak arratsaldero iza-
nen dira 16:00etan ha-
si eta 19:15 bitarte, tal-
de bakoitzak 45 minu-
tuko ikastaroa eginen
du. Ikastaroaren ardu-

raduna Goizuetako Mi-
rari izanen da bertze ur-
te batez. 

Margo
erakusketa

Azken urteetan be-
zala, aurten ere Clara
Santamariak margo era-
kusketa prestatu du Kul-
tur Etxean abuzturako.
Uztailaren 27 inaugura-
tuko du eta abuztuaren
19a arte egonen da za-
balik, goizetan 11:00eta-
tik 13:00ak arte eta arra-
tsaldetan 18:00etatik
20:00ak arte. 

Bortzirietako
bortz atzerritar
euskara ikasten
ari dira
Euskara Mankomunitatearen

ekimena da, eta egunero biltzen

dira Kultur Etxean

ETXALAR

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Puzgarriak igerilekuan
Uda haurren opor garaia da, eta denbora gehien pasatzen duten lekua
igerilekua izaten da, sasoi honi dagokion beroari ihes eginez. Joan den
larunbat arratsaldean, uztailaren 21ean, hainbertze gustatzen zaien puz-
garriekin jostatzeko eta gozatzeko aukera izan 
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Nerea ALTZURI

Udal berria gogoz ha-
si da lanean. Orain ar-
te, joan den ekainaren
16an kargu hartze eki-
taldia egin zenetik, bi-
lerak izan dituzte, eta
tartean lan banaketaren
berri ere jaso dugu. Be-
raz, alkate eta zinego-
tzien arduren berri ema-
nen dizuegu. Nolanahi
ere, Udaletik kanpo he-
rritarren taldeak edo ba-
tzordeak osatu dira, eta
parte hartu nahi duenak
alkaterari edo zinego-
tziei abisatu bertzerik ez
du. Horrelaxe gelditu di-
ra, beraz, udaletxeko ar-
durak: Arantza Aitzine-
ratik Ainara Maia alka-
teak Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea,
Ekonomia eta Gizarte
Zerbitzuko arloak gida-
tuko ditu; Jaime Iturria
zinegotziak Hirigintza,
Ura eta Obra Publiko-
ak; Aitor Telletxeak Ki-
rola, eskola, frontoia eta
Kulturako ardurak iza-
nen ditu, eta Ainara
Amorosek Mendia, Za-

bor eta Osasun espa-
rruak. 

EAJ-PNVko Vicente
Arozena Hirigintza, Gi-
zarte Zerbitzuak, Eko-
nomia eta Osasun arlo-
an ariko da. Francisco
Javier Taberna Mendia
eta Zabor arloetan, eta
Julio Lukanbio Kirol eta
Kultur esparruetan. 

Bertzalde, udalba-
tzarrak edo plenoak hi-
labeteko lehendabiziko

asteazken ilunabarre-
tan izanen dira.

Udalekurik ez
aurten

Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitateak an-
tolaturiko udalekuak ai-
tzinera doaz bertze he-
rrietan. Joan den aste-
lehenean herriko joste-
ta tartea hastekoa ba-
zen ere, azkenean bortz
lagunek bakarrik izena

eman dutenez, bertan
behera gelditu da aur-
tengo herriko jarduna.

Herri kirol saioa 
Bestetarako bizpahi-

ru aste gelditzen dira,
prestaketetan egitarau-
rako zenbait ekitaldi an-
tolatu nahi dira eta he-
rritarrak horretan ari di-
ra. Besta bezperan
nahiz Amarbirjin Egu-
nean dantza saioak ai-

tzinera eramateko, gaz-
tetxoak zein helduxea-
goak entsaioetan ari di-
ra. Bertzalde, herri kirol
saio bat ere egin nahi
da, eta parte hartu nahi
duenak, badaki! Gogo
haundia badago, batez
ere gazteen artean, era-
kustaldi bat egiteko ani-
matzeko deia egin da. 

AEKko
barnetegiak

Bertze urte batez
Arantzako Aterpean
AEKko barnetegien las-
terkaldia hasia da. Ia hi-
labete igaro den hone-
tan, bizpahiru talde izan
dira, gehienak 15 lagu-
neko taldeak, baina as-
te batez Bartzelona eta
Madril aldeko euskalte-
gietako ordezkariekin
osatutako 25 laguneko
taldea ere izan da. Hu-
rrengo hilabetean, ba-
taz bertze 30 laguneko
bi talde izanen dira. Ater-
pean betiko zerbitzuak
eskaintzen dira eta es-
kolan klaseak izaten di-
tuzte, teorian nahiz prak-
tikan euskaraz aritzeko
leku paregabea. 

Udal ordezkariek hurrengo lau urteetarako
karguak banatu dituzte
Plenoak hilabeteko lehendabiziko asteazken ilunabarretan izanen dira

ARANTZA

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Batzordeetan parte hartu nahi duenak udal ordezkariei erran beharko die.



ttipi-ttapa • herriz herri

2007/07/26 • 451. zbk. 

12

Jaione OTXANDORENA

Uztailaren 8an Iru-
ñeko San Fermin jaien
barne, Nafarroako ar-
panlarien txapelketa na-
gusia jokatu zen, eta
Sunbillako Mikel Berti-
zek bere bikote Xabier
Urrutia arraioztarrarekin
txapelketa honetan par-
te hartu zuen. Bortz bi-
kotetatik hirugarren pos-
tua lortu zuten. Kana er-
diko egurrari 18 korte
eman behar izan ziz-
kioten, 14 korte egurra
etzanda eta lau zutik.

Bertzalde, bikote ho-
nek Iturengo bestetan

ere Euskal Herriko kan-
poraketan parte hartu
zuen. Hasiera batean
13 bikotek izena eman
bazuten ere, azkenean
11 aritu ziren. 45 ontzako
egurrari 15 korte eman
zizkioten arpanlariek,
hamar etzanda eta bortz
zutik. Mikel eta Xabie-
rrek seigarren postua
eskuratu zuten. Hala,
urriaren 12an Basaurin
(Bizkaia) jokatuko den
Euskal Herriko finalera-
ko txartela lortu zuten.

Iruñeko San Fermi-
netan jokatu zen Nafa-
rroako harri jasotzaie-

leen txapelketa nagusia
ere. Parte hartzaileek
125 kiloko zilindroari,
113ko kubikoari, eta 100
kiloko bolari ahalik eta
altxaldi gehien eman be-
har zizkieten. Unai Ber-
tiz sunbildarrak zilin-
droari 18 altxaldi eman
zizkion, kubikoari 13, eta
bolari 15 . Sailkapen na-
gusian, hirugarren gel-
ditu zen. 

Bestetan
sokatira 

Abuztuaren 11n, pla-
za berrian, herriko bi tal-
de sokatiran arituko di-

ra, eta zonaldeko bi tal-
de proba konbinatue-
tan. Proba konbinatuko
taldeetan herriko lau
gazteek parte hartuko
dute: Iñaki Mikelarena,
Asier Bertiz, Unai Ber-
tiz eta Mikel Bertizek. 

Bizikleta
lasterketak

Ekainean Huescan
jokatutako Quebran-
tahuesos eta Treparris-
cosbizikleta lasterkete-
tan 8 herritarrek parte
hartu zuten eta hauek
izan ziren egindako den-
borak: Quebrantahue-

sosen, Jon Maritxala-
rrek 6 ordu eta 12minu-
tu; Xabier Irazokik 6 or-
du eta 44 minutu; Gari
Larraburuk 7 ordu eta 3
minutu eta Esteban Ma-
ritxalarrek 8 ordu eta 22
minutu. 

Treparriscos laster-
ketan Sunbillako bertze
lauk parte hartu zuten:
Iñaki Agesta eta Xanti
Arretxeak 2 ordu eta 40
minututan bukatu zituz-
ten lanak. Enrike Irazo-
kik 2 ordu eta 41minu-
tutan, eta Iker Mariez-
kurrenak 2 ordu eta 53
minututan.

Herriko kirolariek
emaitza onak lortu
dituzte San
Ferminetako
txapelketetan 
Mikel Bertiz arpanean aritu zen

eta Unai Bertiz harri altxatzen

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

UTZITAKO ARGAZKIA

Xabi Urrutia eta Mikel Bertiz arpanean.

SUNBILLA
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ttipi-ttapa

Doneztebeko Gazte
Burrunba Kultur Talde-
ak antolatuta, larunbat
honetan, uztailak 28,
besta eguna izanen da
Donezteben. Burrunba
Eguna eginen da. Goi-
zerako mendi irteera
prestatu dut inguruz in-
guru, eta 9:00etan pa-
ratu dute horretarako hi-
tzordua, autobus gelto-
kian. Mendi ateraldia-
ren ondotik, 12:30ak al-
dera, zintzurrak freska-
tzeko Arkaitz eta Mirian
trikitilariekin eta bertso-
lariekin poteoa eginen
da ostatuetan. 14:00-
14:30ak aldean, berriz,
bazkaria Santamarian.
Arratsaldez, trikipoteo-
arekin eta bertsopo-

teoarekin segituko du-
te. Ongi pasatzeko ez
da aitzakiarik falta iza-
nen.

Oizko usategia
enkantean

Oizko Udalak en-
kante publikoan paratu
du Ezpeldegiko seiga-
rren postuko usategia.
Has ie rako  p rez ioa
11.500 eurotan ezarri
du, eta enkantean par-
te hartzeko, interesa-
tuek prezioaren %5a utzi
beharko dute aldez au-
rretik, behin-behineko fi-
dantza gisa. Goiti jo-
tzeko postura, berriz, 50
eurokoa izanen da. Le-
hen enkantea Herriko
Etxeko bilkura aretoan
eginen da heldu den

abuz tua ren  4an ,
12:00etan, eta esleipe-

na arautzen duen bal-
dintza agiria, Herriko

Etxeko idazkaritzan
egonen da eskuragai.

Larunbat honetan
eginen da 
Burrunba Eguna
Goizean mendi ateraldia eginen

da inguruan barna

ARTXIBOKOA

Ezkurra eta Olazar txapeldun Sanferminetan
Donezteben erremonteak duen afizioak izanen du segidarik, oraindik
gehiago, herriko erremontistek txapelak lortzen segitzen badute. Azkena
berriki eskuratutakoa da. Koteto Ezkurra eta Patxi Olazar osaba-ilobek
uztailaren 14an lortu zuten San Fermin Kider Torneoko txapela. Finaler-
dietan Altuna I.a eta Etxebe III.ari 40 eta 30 irabazita sailkatu ziren finale-
rakoa. Uharteko Euskal Jai Berri pilotalekuan jokatutako finalan, berriz,
Zeberio II.a eta Julen San Miguel herritarra izan zituzten aurrez-aurre eta
osaba-iloek 40 eta 37ko emaitzarekin garaitu zituzten. Finala peleitua eta
berdinketa aunitzekoa izan zen, abiadura eta erritmo haundikoa, baina
azkenean, txapela Ezkurra eta Olazarrentzat.

MALERREKA
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Ainara MINDEGIA

Joan dira aurtengo
bestak eta denetarik
izan da: dantzariak, hau-
rrentzako parkea, pilo-
ta partidak, herri baz-
karia… 

Igandean, uztailaren
15ean, 18:00etan hasi-
ta, Euskal Herriko ar-
panlari txapelketako
kanporaketa jokatu zen
Iturengo plazan, Nafa-
rroako Herri Kirol fede-
razioak antolatuta, eta
ondotik, Joxe Bikondoa-
ren erakustaldia. Herri-
ko dantzariek Dantza lu-
zea dantzatu zuten eta
jendez gainezka egon
zen herriko plaza.

Azkeneko egunean
herri bazkarira 100 la-
gun bildu ziren, bazka-
londoren zurrakapote
edari goxoa prestatu on-
dotik Arkaitz eta Miriam
trikitilariekin ohiko buel-
ta eman zuten herrian
barna. 

Bereauk ateak
itxi ditu

Orain arte herrian bi
denda zeuden, baina
ekaina bukaeran urte

askotan irekia egon den
Bereau janaridendak
ateak itxi zituen.  Orain
denda bakarra gelditu
da.

Pink-house
barnetegia

Udarekin batera he-
rri batzuetan barnete-
giak antolatzen dira,
euskaraz hitz egin eta
idazteko. Iturenen, or-
dea, euskaraz ez, inge-

lesez ikastera etortzen
dira. Toki guztietatik hur-
biltzen da jendea inge-
lesa ikasi eta hobetze-
ra.

Ibintza kultur
taldearen
kamisetak

Ibintza kultur taldeak
kamisetak atera ditu sal-
tzera aurten ere. Herri-
ko ostatu eta dendan
salgai egonen dira nor-

baitek erosi nahi baldin
baditu.

Ander Erasun
Ander Erasun aizko-

lari gaztea herriz herri
ibiliko da herri-kiroletan.
Horien artean, abuz-
tuaren 15ean Leitzan
izanen da, 12:00etatik
aitzinera: Arkaitz Olano
eta Xanti Olano batetik,
Ander Erasun eta Ho-
dei Larretxea bertzetik.

Giro onean joan dira aurtengo
herriko bestak ere
Jende aunitz bildu zen herri kirol saioa eta dantza luzea ikustera

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Erran beharrik ez dago bestetan era aunitzetako ekitaldiak izan zirela.

ITUREN

Gobernuak
erantzuna
eman arte
alkaterik
gabe egonen
da herria
ttipi-ttapa

Azkeneko bi urteo-
tan alkate izan den Lei-
re Ortuostek kargua
utzi ondotik, alkaterik
gabe dago berriz ere
Zubieta. Maiatzeko
udal hauteskundeeta-
ra ez zen zerrendarik
aurkeztu, eta uztaila-
ren erdialdean Leire Or-
tuostek dimisioa aur-
keztu zuenez, Nafa-
rroako Gobernuaren
erantzunaren zain dau-
de orain herrian. Lerro
hauek idazterakoan
Herriko Etxean ez zu-
ten oraindik Gober-
nuaren erantzunik ja-
so, eta izendatzekotan
Iruñetik egin beharko
lukete. Alkatetzarako
norbait izendatuz ge-
ro, hura izanen litzate-
ke alkate, hasiera ba-
tean, irailera bitarte.
Izan ere, orduan egi-
nen da udal hautes-
kundeetarako bigarren
deialdia. 

ZUBIETA
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Juana Mari SAIZAR

Uda honetarako bi
langile  hartu ditu Uda-
lak. Inemeko zerrendan
zeuden Garikoitz are-
soarra eta beste leitzar
bat dira, eta  beste lan-
gilearekin batera, herria
txukuntzen arituko dira.

Udal ardurak
erabaki dira
Cederna-Garalur El-

kartea eta Plazaola Par-
tzuergoaz Mikel Barai-
bar eta Igor Arraiago ar-
duratuko dira. Euskara
eta eskola-kontseiluaz,
berriz, Jaione Olazabal
arduratuko da. Zaborra
eta Kirolaz Igor Arraia-
go eta Gizarte Zerbi-
tzuaz Mikel Baraibar.
Foresna-Zurgaia, berriz,
Miel Eraso eta Inaxio-
mari Baraibarri egokitu
zaie.

Sokatira taldea
Aresok hirugarren

postua lortu du Euskal
Herriko lur gaineko so-
katira txapelketan, 600
kilokoen mailan. Bes-
talde, igandean beste
txapelketa bat hasi zen,

560 kilokoen kategorian,
baina herriko taldeak ez
du parte hartuko.

Wi-Fi antena
Udalak Wi-Fi antena ja-
rri du Udaletxean herri-
tar guztien probetxura-

ko. Gastuak bere gain
hartu ditu, eta etxe ba-
koitzak, norbere etxean
seinalea hartzeko be-
har diren tresnak or-
daindu beharko ditu.
Izen emateko epea za-
balik dago Udaletxean.

Herriko lanetan aritzeko
bi langile kontratatu ditu
Udalak udarako
Herria txukuntzen arituko dira 

ARGAZKIA: JUANA MARI

Festak prestatzen ari dira eta jendea behar da ingurutxoa dantzatzeko.

ARESO

Esteban AROTZENA

Lantalde edo ba-
tzorde ezberdinetako
eta mankomunitateeta-
ko ordezkariak izenda-
tzeko antolatutako ple-
noan ez zuen erabate-
ko adostasunik lortu az-
ken udal hauteskunde-
en ondorioz eratu berria
den korporazioak. 

Atal bat bakarra da,
mendia, diferentziak sor-
tzen dituena. Lekuona
alkateak esandakoaren

arabera, «zenbait gau-
za argitu eta gaur egun-
go egoerari buruzko no-
labaiteko diagnosia bu-
rutu arte» ANV bakarrik
arduratuko da mendiaz.
Horren ondoren, ez
omen dute inolako ara-
zorik izanen honen ges-
tioa ere konpartitzeko.
Alkateak esandakoa ez
zuten ontzat eman El-
kartasunakoek, beraiek
ere mendiaren ardura
hartu nahi dutela argu-
diatuz. Beraz, zenbait

kargu onartu arren, uko
egin zioten EAE-ANV-
koekin batera lantalde-
ak osatzeari mendiare-
na konpondu arte. 

Eztabaidak eztabai-
da, kargu eta ardura ez-
berdinak banatuta gel-
ditu ziren plenoan, eta
ondorengo hau da ze-
rrenda garrantzitsuena:
alkateorde Jon Uitzi;
Kontuen Batzordean

MielJoxe Lekuona, Jon
Uitzi eta Aitor Mendiza-
bal; Mendian Xabier
Etxegia; Hirigintzan Ai-
tor Mendizabal; Kultu-
ra-Euskaran Fernando
Goia. Mankomunitate
eta hainbat erakunde-
tan, berriz, hauek iza-
nen dira Goizuetako or-
dezkariak: UEMA, Ara-
lar Musika Eskola eta
Euskara Zerbitzuan Fer-

nando Goia; Cederna-
Garalurren MielJoxe Le-
kuona; Gizarte Zerbi-
tzuan MielJoxe Lekuo-
na eta Jose Ignacio Al-
sua.

Esan beharrekoa bai-
ta ere, ohiko osoko bil-
kurak hilaren azkeneko
asteartean izanen dire-
la legealdi honetan. Hu-
rrengoa, beraz, uztaila-
ren 31n ospatuko da.

Lantaldeei buruzko
desadostasunekin
hasi dute legealdia
udaletxean
Jon Uitzi izendatu du alkateak

alkateorde posturako

GOIZUETA

ARGAZKIA: AITZIBER LEKUONA

Udal ordezkariak ekainaren 16an egindako kargu hartze ekitaldian.
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Adineko
pertsonentzako
oroimen tailerra
antolatu da
Irailaren 18tik urriaren 25era

eginen dira

Joseba URKIOLA
Uda bete-betean

egon eta jende asko
hainbeste merezitako
oporretan murgilduta
dagoen arren, 2007-
2008 ikasturtea ate jo-
ka dabil. Jakina da etxe-
ko txiki eta gaztetxoek
eskolarako bidea hartu
beharko dutela. Beste
batzuek, berriz, beren
eguneroko beharretara
itzuli beharko dute. Adi-
neko pertsonek nahi iza-
nez gero ere, edukiko
dute ikastaro berezi ba-
tean parte hartzeko au-
kera. Orain egun batzuk
iragarri moduan, Lei-
tzako Jubilatuen Elkar-
teak adineko pertsonei
zuzendutako oroimen
tailerra antolatu baitu.

Izen emateko epea
uztailaren 18an amaitu
zen. Ikastaroa bera be-
rriz, irailaren 18an ha-
siko da eta amaiera,
urriaren 25ean izanen
du. Guztira 12 saio egi-
nen dira eta denak or-
du eta erdiko iraupena
edukiko dute. 

Helburua norbana-
koak barnean daukan
oroimenak nola lan egi-
ten duen ikastea eta
eguneroko bizitzan me-
moria ardatz gerta dai-
tezken zailtasun ugariei
baliabide egokiak aur-
kitzen jakitea izango da. 

Leitzako
ahozkotasuna

Leitzako Ahozko On-
darearen Artxibategia
osatzeko lehen bilera,
uztailaren 18an egin zen
udaletxean. Udazkene-
an esan bezala, Ahoz-
ko Ondarearen Artxiba-
tegiaren afera hau, Eus-
kokultur izeneko Fun-
dazioak Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoarekin
aurrera daraman proiek-
tua da. Beronen helbu-
rua; garai bateko kon-
tu, kantu, istorio, pasa-
dizoak... egungo for-
matu berritzaileekin uz-
tartu eta  esan  horien
betierekotasuna berma
dezakeen produktu bat
garatzea da. Alegia, he-
rritar desberdinen esa-

nak Internet bezalako
euskarrietan ezarri eta
aspaldiko kontuak aro
berriko baliabideez janz-
tea izango da helburua. 

Dena den, lan asko
dago egiteke, eta orain
garrantzitsuna ekarpen
aberasgarriak egin di-
tzaketen protagonistak
aurkitzea da. Landu dai-
tezkeen gaiak orotari-
koak izan daitezke eta
pertsonaiak ere ugariak.
Ez baita ahaztu behar,
ahozko ondarea egiaz-
ko giltzarri duen proiek-
tu honen bihotza herria
bera dela eta azken
emaitza ere, herrita-
rrentzako izango dela.

Hurrengo b i lera,
abuztuaren 1erako da-

go iragarrita. Antola-
tzaileek interesatuta
egon daitezkeen orori
egiten diete deialdia.
Proiektu hau garatze al-
dera, bigarren hitzordu
hori benetan garrantzi-
tsua izango da. Etorki-
zuneko herritarrentza-
ko aspaldiko kontuak
egokiro esango dituzten
pertsonaiak eta bene-
tan interesgarriak iza-
nen zaizkien gaiak on-
gi hautatzea, kontutan
hartzeko xehetasuna
izan baitaiteke.

Plazaola
aldizkariko
irabazleak

Uztailaren 8an kale-
ratu ziren 2007ko Pla-

zaola aldizkariko aza-
len irabazleen izenak.
16 urtetik gorako mai-
lan, lehengo urtean be-
zala, Amaia Agirreren-
tzat izan da garaipena.
Agirreren lana jaietako
azal ofiziala izanen da.

16 urtetik beherako
sailean, berriz, Lierni
Sestorainek eskuratu
zuen lehen saria. Gaz-
tetxoaren lana, azala-
ren ondoko orrialdeeta-
ko batean agertuko da.
Sariketari dagokionez,
aipatu, aurtengoan iaz
baino jende gutxiagok
hartu duela parte eta ur-
tero bezala, sari bana-
keta abuztuaren 10ean
pestei hasiera eman eta
gutxira eginen dela.

ARGAZKIA: NEREA ZABALETA

Udan ere txikiak eskolara!
Orain bi urte hasitako proiektuak, aurten ere jarraipena izan du. Etxe-
ko txikienek ekainean oporrak hartzen dituzte. Guraso askok, aldiz,
beren betebeharrak dituzte eta askotan haurrekin zer egin ez dakite-
la geratzen dira. Hori ekidite aldera, begirale talde bat elkartu eta uz-
taileko goizetan umeak zaintzeko proiektu bat garatu zuten. Aurten
ere asko izan dira deialdi berezian izena eman dutenak. Guztira bost
begirale dira eta eskolako egoitzan egoten diren arren, bestelako jar-
duerak ere egiten dituzte. Aipagarrien artean toki desberdinetara egin
dituzten txangoak, baina honetaz gain, eskulanak, jolasak… jardue-
ra dibertigarri eta freskagarriek ere eduki dute beren presentzia.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

LEITZA
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uztailak 28 larunbata

16:00 4x4 autoen ikuskizuna, Postan. 

19:30 Herri kirol jaialdia Eztegara

pilotalekuan.

22:30 KONTZERTUA: Josetxo Goia Aribe eta 

Estitxu Pinatxo “Los pendientes de la reina” 

abuztuak 1 asteazkena

19:00 Imanol Zubieta “Fash” Futbito

txapelketa. Finala eta 3. eta 4.

posturako partidak. Toki Ona kiroldegian.

Ondotik Afaria eta sari banaketak afarian bertan. 

abuztuak 2 ortzeguna

12:00 Herriko Etxetik altxaferua botako da 

eta  ezkil-jotzea izanen da. Aldi berean, 

ttikiendako goxokiak eskainiko dira.

Ondotik Erraldoiak eta buruhandiak karrikaz

karrika ibiliko dira, Beti-Alai Txarangak eta 

Ezpelur gaiteroek lagunduta.  

17:00 Beti-Alai txarangak San Jose Zahar etxean 

joko du.

18:00 Kukaña Illekuetan, Beti-Alai Txarangarekin

. 19:00 Berako txistularien kalejira Illekuetatik San 

Esteban Elizaraino.

20:00 Gure Txokoa Dantza Taldearen jaialdia

Eztegara pilotalekuan. 

00:00 Dantzaldia Patxi Perez eta konpainiarekin.

Egun osoan Beti-Alai Txaranga karrikaz karrika.
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abuztuak 3 ortzirala
San Esteban eguna

9:30 Herriko txistulariek argisoinua joko

dute. Ezpelur gaiteroek herrian barna. 

10:30 Udalbatza, txistulariak, makil dantza-

riak eta Berako bandera aitzinean di-

tuela, Herriko Etxetik San Esteban eli-

zara abiatuko dira, Esteban Donearen 

ohoretan eta Berako abesbatzak lagun-

durik emanen den Meza Nagusia.

Ondotik Makil dantzak eta Bordon dantza.

Ondotik S. Lizaso eta A.Egaña bertsolariak.

17:00 Ezpelur gaiteroek San Jose zahar

etxean joko dute.

18:00 Gure Txokoa Dantza Taldeak Berako

Aurreskua dantzatuko du.

Ondotik Berako Bandaren kontzertua Herriko 

etxeko plazan.

19:30 Euskal errepresaliatu politikoekiko el

kartasun kalejira Mukixu Zubitik Altzate

ra eta senitartekoen omenaldi elkarre

taratzea Altzateko Plazan.

19:30 IRATS taldea Altzateko Plazan.

21:00 Dantza herrikoiak Altzateko karrikan.

Ezpelur gaiteroen laguntzaz.

00:00 Su artifizialak Matzada futbol zelaitik,

Pirotecnia Zaragozanaren eskutik. 

00:00 IRATS taldea Altzateko Plazan.

Egunean zehar Beti-Alai Txaranga karrikaz ka-

rrika.
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abuztuak 5 igandea

9:00 Irats taldeko trikitilariak Suspelan

eta Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan.

10:30 Herriko pilotarien pilota partidak.

11:00/13:30 Puzgarriak kiroldegiaren aitzinean.

12:30 Erraldoiak eta buruhandia Agerran.

13:00 Haurrentzako kukaña.

16:30 Haurrentzako herri kirolak.

17:00 Beti-Alai txarangak San Jose Zahar etxean.

18:00 Zesta punta amerikar kinielak.

Apustu ttikiak egiteko aukera, punta

18:00 Kukaña illekuetan.

19:00 Kalejira Mac. Jeara´s taldearekin.

19:30 Migattuak Herriko Etxeko plazan.

21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin.

Ondotik Suzko zezena Altzateko karrikan.

00:00 NAIZROXA, TABULA eta HIMEN taldea 

Altzateko Plazan.

Egunean zehar Beti-Alai Txaranga karrikaz karrika.
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abuztuak 4 larunbata

9:00 Irats taldeko trikitilariak Dornakun

eta Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan.

11:00 Berako VI. Saria. Txirrindularitza.

11:30 Berako igerilekuan haur eta gazteen XX. 

igeriketa txapelketa.

13:00 Kukaña.

16:00 Plater-tiroketa Foso modalitatean.

17:00 Haurrentzako poney-ak Illekuetan.

18:00 Irats trikitilariak San Jose zahar etxean.

18:00 Pilotari profesionalen arteko partidak.

18:00 Mamu txikiak kale ikuskizuna 

Altzateko plazan.

Ondotik Haurrentzako Apar Besta eta Trikitilariak.

19:30 Migattuak Herriko Etxeko plazan.

20:00 Bertso Poteoa Irats taldeko trikitilariekin: 

Lujanbio, “Etxabe” eta Zelaietarekin.

21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin.

00:00 TRIKI TA KE taldea Altzateko Plazan.

Egunean zehar Beti-Alai Txaranga karrikaz karrika.

abuztuak 5 igandea

9:00 Irats taldeko trikitilariak Suspelan

eta Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan.

10:30 Herriko pilotarien pilota partidak.

11:00/13:30 Puzgarriak kiroldegiaren aitzinean.

12:30 Erraldoiak eta buruhandia Agerran.

13:00 Haurrentzako kukaña.

16:30 Haurrentzako herri kirolak.

17:00 Beti-Alai txarangak San Jose Zahar etxean.

18:00 Zesta punta amerikar kinielak.

Apustu ttikiak egiteko aukera, punta

18:00 Kukaña illekuetan.

19:00 Kalejira Mac. Jeara´s taldearekin.

19:30 Migattuak Herriko Etxeko plazan.

21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin.

Ondotik Suzko zezena Altzateko karrikan.

00:00 NAIZROXA, TABULA eta HIMEN taldea 

Altzateko Plazan.

Egunean zehar Beti-Alai Txaranga karrikaz karrika.
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abuztuak 6 astelehena 
kuadrilen eguna

9:00 Irats trikitilariak eta Ezpelur gaiteroak

Garaitarreta eta Suspel-ttiki auzoetan.

10:30 Plater-tiroketa ehiza ibilaldia modalitatean.

10:30 Txistorra jatea denentzat.

12:00 Migattuak.

12:30 Erraldoiak eta buruhandia Altzatetik 

Herriko Etxera, Ezpelur gaiteroek lagunduta.

14:30 Herri Bazkaria, Altzateko frontoian.

17:00 Ezpelur gaiteroek San Jose zahar etxean.

18:00 Apar besta Altzateko karrikan.

Ondotik Kukaña, Illekuetan.

19:00 Kale animazioa Ijito musika egiten duen 

Kroko taldearekin Illekuetatik Errekaldera.

21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin.

Ondotik Suzko zezena Altzateko karrikan.

00:00 JALISKO taldea Altzateko Plazan.

Egunean zehar Beti-Alai Txaranga karrikaz karrika.
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abuztuak 10 ortzirala

18:00 Proba konbinatuak.

1.- mutilak, lau kuadrilen artean.

2.- neskak, hiru kuadrilen artean.  

20:00 Suziria Herriko Etxetik.

Ondotik Beti-alai txarangarekin eta erraldoiekin.

21:30 Baztan zopak Ulibeltzak elkartean

Zelaieta eta Soto bertsolariekin.

00:30/04:00 Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

Atsedenaldian Irrintzi lehiaketa.

abuztuak 11 larunbata
San Tiburtzio eguna

10:00 Meza nagusia.

12:15 Sunbillako dantzariak.

17:30 Herri kirol jaialdia: sokatira, arpana, harri

jasotzaileak eta aizkolariekin. 

19:00 Profesionalen pilota partida.

URDANIZ-ALTUNA / I.ALDAI-R.LARRAMENDI

NAGORE-ZABALA/H. LASA-ERRANDONEA

22:30 Su artifizialak Astondoa pirotekniaren

eskutik.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

abuztuak 12 igandea

Egun guztian Tren txutxu.

10:00 Gazteen txirrindularitza proba.

12:00 Pilota, Ulibeltzak elkartearen finalak.

19:00 Ramon Latasa VI. saria (aizkolariak).

22:30 Su artifizialak Astondoa pirotekniaren

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

Atsedenaldian Azenario pasatze lehiaketa.
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abuztuak 13 astelehena
haurren eguna

12:00 Akordeolari talde baten emanaldia

13:00 Koadrilen arteko jokoak (jin kana).

14:30 Bazkaria Ulibeltzak elkartean

Beti-alai txarangarekin.

17:00 Eskualdeko trikitixa eskolen jaialdia.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia AGERRALDE akordeolariarekin.

Atsedenaldian Katiuska tiraketa.

abuztuak 14 asteartea
ezkonduen eguna

10:00 Mus txapelketa.

11:00 Plater-tiroketa.

12:00 Haurrendako probak igerilekuan.

18:00 Toka - aitzur - zartana txapelke-

ta.

22:00 Herri afaria

00:30 Txutxin Ibañez-Jesus Tapiz-

Halkon Negro.

Arratsaldez

Gauez Dantzaldia JALISKO BAND

taldearekin.

Atsedenaldian Sagar dantza.

4:00 Alkoholemia eta… gaixua ni.
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abuztuak 4 larunbata
programa banaketa

12:30 Poteoa gaiteroekin.

13:30 Eskelarien bazkaria Aurreran.

16:00 Auzoz auzo Plazaola aldizkariaren

banaketa, trikitilari, txistulari, akordeoilari 

eta gaiterioen laguntzaz. 

17:00 Txirrindulariak industrialdean.

abuztuak 5 igandea
umeen eguna

8:00 Diana Txistulariekin.

10:00 Meza korporazio txikiarekin.

Ondotik Aurrera Pilota Eskolako gazteak arituko

dira plazan.

11:30/14:30

16:30/18:30 Umeentzako joko eta puzgarriak plazan.

14:30 Saharar Herriaren Aldeko bazkaria

karrapean.

18:30 Aurrerako dantzari txikiak.

20:00/00:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

abuztuak 10 ostirala

11:30 Kuadrilen arteko herri Kirolak.

14:30 Jubilatuen eta Kuadrilen bazkariak.

18:00 Txupinazoa.

Ondotik Plazaolako azalaren irabazleei saria

emanen zaie.

Ondotik Leitzako txistulari, dultzainero, buruhaundi, 

erraldoi eta INCANSABLES txarangarekin 

herrian barna kalejira.

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia IZOTZ taldearekin.

00:30 INCANSABLES txaranga aterako da 

gaueko erronda egitera.
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abuztuak11 larunbata
San Tiburtzio eguna

8:00 Diana Txistulariekin.

9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

10:30 Meza.

12:00 Aurrerako Ezpatadantzariak

Ondotik Afizionatuen arteko pilota partidak plazan.

13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga aterako da.

18:00 Zezenak plazan.

19:00 Bertsolariak plazan: A. Egaña, M. Lujanbio,

S. Colina, U. Iturriaga, Luze, D. Riaño.

Gai jartzaile: Leitzako Bertso Eskolako kideak. 

Ondotik GOXOKIAK banatuko dira plazan.

19:30 Buruhandiak aterako dira INCANSABLES txarangarekin.

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

00:30 INCANSABLES txaranga aterako da gaueko 

erronda egitera.

abuztuak 12 igandea

8:00 Diana Txistulariekin.

9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

12:00 Herri Kirolak plazan.

Harrijasotzen:Ostolaza, Migeltxo eta Urrutia.

Aizkoran:

Gazteak:Mikel Zabaleta eta Iker Vicente.

Helduak: Nazabal-Rekondo / Olasagasti-Arria

13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga aterako da.

18:00 Zezenak plazan.

19:00 Aurrerako dantzariak plazan.

Ondotik Goxokiak banatuko dira plazan.

19:30 Buruhaundiak eta INCANSABLES txaranga.

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia TXIMELETA taldearekin.

Ondotik Leitzako Ingurutxoa plazan.

00:30 INCANSABLES txaranga aterako da gaueko

erronda egitera.
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abuztuak 13 astelehena
8:00 Diana Txistulariekin.
9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

11:30 Umeentzako Kulki taldea.

13:00 INCANSABLES txaranga Aurreratik aterako da.

18:00 Zezenak plazan.

19:00 Tolosako ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK. 

Ondotik Profesionalen arteko pilota partidak.
Apezetxea – Galartza VI/Olazabal – Apeztegia
Mtz. Irujo – Zubieta/Xala - Barriola

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia J&K taldearekin.

00:30 INCANSABLES txaranga aterako da.
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abuztuak 13 astelehena
8:00 Diana Txistulariekin.
9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

11:30 Umeentzako Kulki taldea.

13:00 INCANSABLES txaranga Aurreratik aterako da.

18:00 Zezenak plazan.

19:00 Tolosako ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK. 

Ondotik Profesionalen arteko pilota partidak.
Apezetxea – Galartza VI/Olazabal – Apeztegia
Mtz. Irujo – Zubieta/Xala - Barriola

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia J&K taldearekin.

00:30 INCANSABLES txaranga aterako da.

abuztuak 14 asteartea

8:00 Diana Txistulariekin.

9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

11:30 Arrain paella lehiaketa karrapean.

11:30 Nesken pala partidak plazan.

13:00 INCANSABLES txaranga Aurreratik aterako da.

18:00 Zezenak plazan.

19:00 Batukada Atakabeltz Gaztetxearen eskutik.

Ondotik Goxokiak banatuko dira plazan.

22:00 Suzko zezena.

00:00 Dantzaldia BISAI eta LOSDELGAS taldearekin.

abuztuak 15 asteazkena Ezkondu eta bikoteen egu-
na

8:00 Diana Txistulariekin.

9:00 Entzierroa eta behiak plazan.

12:00 Herri Kirolak plazan.

Aizkoran: A. Olano - X. Olano / A.Erasun - H. Larretxea.

Harri jasotzen: Inaxio Perurena  eta Mª Jose Sardon.

13:00 INCANSABLES txaranga Aurreratik aterako da.

14:30 Aurrerako Bazkideen bazkaria.

18:00 Ezkondu eta bikoteen entzierroa eta zezenak plazan.

19:00 Ezkondu eta bikoteen INGURUTXOA plazan.

Ondotik Goxokiak banatuko dira plazan.

20:00 Buruhandiak eta INCANSABLES txarangarekin.

22:00 Suzko zezena.

00:00 CANTARES DE HUANAJUATO mariatxi taldea plazan.

Ondotik INCANSABLES txarangarekin “pobredemie”.
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Ortzirala 3
20:00etan suziriak

eta ondoren txistulariak
herria alaitzen ibiliko di-
ra. 21:00etanzopak he-
r r i ko  os ta tuan .
00:30ean dantzaldia
AGERRALDErekin.

Larunbata 4
11:00etan kalejira

txistulariekin. 12:00etan
Meza Nagusia, eta on-
doren salda beroa he-
rriko ostatuan. Arra-
tsaldean haurrentzako
jokoak, puzgarriak eta
zezen mekanikoa. On-
dot ik ,  txokolatada.
17:00etanmus eta par-
txis txapelketa. Arra-

tsaldez eta gauezdan-
tzaldia TRIKIDANTZ tal-
dearekin.

Igandea 5
10:00etan kalejirak.

13:00etanaizkora apos-
tua. 17:00etan Erreka-
koen arteako pilota par-
tidak. 18:30ean trikitixa
erakustaldia. 20:00eta-
tik 22:30era dantzaldia
AGERRALDErekin.

Astelehena 6
9:00etangosaria pla-

zan. 14:00etan herri
bazkaria. Arratsaldez
jokoak eta dantzaldia
AGERRALDErekin.
22:00etanafaria eta on-
doren, GAIXOA NI. 

Santo
Domingo
bestak
abuztuaren
3tik 6ra
Igande eguerdian aizkora

apustua izanen da, eta

arratsaldean Errekakoen arteko

pilota partidak

GAZTELU

herriz herri

SONIA FAGOAGAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkia orain dela 55 urte, 1952an, ateratakoa da eta orduko Gazte-
luko eskolako ikasleak ageri dira. Beheko argazkia, berriz,  nabaria da be-
rrikiago ateratakoa dela, joan den urteko bestatan egina da. 
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BEINTZA-LABAIEN

Ortzirala 3
20:00etanbestei ha-

siera emateko altxafe-
roa. Ondotik kalejira he-
rr iko tx istu lar iekin.
21:00etan zopak Ittu-
rrondo elkartean. Gauez
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Larunbata 4
11:00etan kalejira

txistulariekin. 13:00etan
aizkora apustua: Larre-
txea-Mindegia, Nazabal
eta Arrospideren aurka.
18:00etan haurrentza-
ko jokoak. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
JALISKO BANDekin.

Igandea 5
11:00etan kalejira

txistulariekin. 12:00etan
meza  nagus ia .
13:00etanaizkora apos-
tua: Oihan Larretxea eta
Garikoitz Larretxea, An-
der Erasun eta Alejan-
dro Mindegiaren aurka.
17:30eanhaurrentzako
jokoak. 20:00etatik

22:30eradantzaldia JA-
LISKO BAND eta CHU-
CHIN IBAÑEZen esku-
tik. Gauez dantzaldia
JALISKO BAND talde-
arekin. 

Astelehena 6
11:00etan kalejira

txistularikein.  11:00etan
p la te r  t i r oke ta .
17:00etan mus txapel-
keta. 20:30ean tortila
eta postre lehiaketa.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE AN-
JEL akordeoilariarekin.

Asteartea 7
11:00etan kalejira

txistulariekin. Eguer-
d ian her r i  k i ro lak .
14:00etan herri bazka-
ria, Andoni Egaña eta
Anjel Mari Peñagarika-
no bertsolariekin. Baz-
kalondoankalejira txis-
tulariekin. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
JOXE ANJEL akordeoi-
lariarekin. 00:00etan
GAIXOA NI, bestei bu-
kaera emateko.

Herriko bestak abuztuaren
3tik 7ra
Larunbatean lehen mailako aizkolariak arituko dira: Larretxea-Mindegia, Nazabal eta
Arrospideren aurka

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue

herritar eta bisitari guztiei

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue

herritar eta bisitari guztiei

ARTXIBOA

Aurten ere ez da kirolik faltako herriko bestetan, herrian beti izan baita aiz-
korarako eta bertze kiroletarako afizio haundia.
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ZIGA

Ortzegune 9
20:00etansuziria he-

rriko trikitilariek alaitue.
21:00etan Baztan zo-
pak frontonian Etxezu-
riak eta Ostatu Zaharrak
antolatuta (txartelak
Etxezurian eta Ostatu
Zaharrean sa lga i ) .
01:00etan dantzaldia
AGERRALDE akordeoi-
lariarekin. 05:00etango-
sarie Asteburu Elkarte-
txean.

Ortzileria 10
San Lorentzo Egune

10:00etan San Lo-
rentzo egune iragartze-
ko dianak. 11:00etan
Meza Nagusia San Lo-
rentzoren omenez.
12:00etan luntxa herri-
ko plazan. 12:30ean
dantzariak. 18:30ean
herri kirol erakustaldia.
20:00etan dantzaldia
AGERRALDErekin.
21:30ean zanpantza-
rren erakustaldia, txala-
parta soinuaz lagundua.
Ondotik, afarie denen-
tzat. 00:30ean dantzal-
dia AGERRALDErekin.

Launbeta 11
Gazte eta Haurren Egune

11:00etan gosarie
Elkartetxean eta mus zi-
m i z t e  t xape l ke ta .
12:30eangaztiak etxez-
etxe. Aurten Zigaurre
eta baserrietan, trikitila-
r i  so inuz  a la i t uek .
14:00etanhaurren baz-
ka r ie .  16:00eta t ik
19:00etara haurren jo-
kuak. 20:00etan dan-
tzaldia AGERRALDE-
rekin. 22:00etan an-
dreen afaria frontonian.
00:30ean dantzaldia
TRIKIDANTZ taldeare-
kin. 05:30ean xingerra-
da gustora gosaltzeko.

Igandea 12
Zikiro Egune

11:00etan mus zi-
mizte txapelketako fi-
nala. 14:30eanzikiro ja-
tea bertsolari eta trikiti-
lariekin alaitue. Sagar-
do kupelean txotx egi-
teko aukera izanen da
(Txartelak Etxezuria eta
Ostatu Zaharrean sal-
gai). 18:00etan maior-
domo berrien aukera-

keta, 2008ko bestak an-
tolatzeko pribilegioa iza-
nen dute. 20:00etan
dantzaldia FRANTZIS-
KOrekin. 22:00etan zi-
kiro afarie. 00:00etan
dantzaldia FRANTZIS-
KOrekin eta GIZAJUA
NI ,  2007ko  bes te i
amaiera amateko.

Sanlorentzoak abuztuaren
9tik 12ra
Zikiro Egunean sagardo kupelean txotx egiteko aukera izanen da

VIRGINIA OTEIZAK UTZITAKOA

Joan den urtean Zikiro
Egunean lanean aritu
ziren sukaldari eta zer-
bitzari taldea.

VIRGINIA OTEIZAK UTZITAKOA

Emakumeen afarian giro onean egoten direla gau-
za jakina da, begiratu bertzela joan den urtean
afalondoan plazan zuten giroa.
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Nafarroa Baik
zuzenduko ditu
Udaleko batzorde
guztiak
UPNk ez du onartu Osasun

Batzordearen ardura
Maite OTEIZA

Bertze herrietan be-
zala, gurean ere Uda-
leko arduradunak kar-
guak banatu dituzte.  Na-
Baik batzorde guztiak
zuzenduko ditu, UPNk
ez baitzuen onartu es-
kaini zitzaion Osasun
Batzordearen ardura.
Batzordeak Virginia Ale-
man alkateak zuzendu-
ko ditu, eta NaBaiko
Santiago Aldako, Mar-
tin Garde eta Remigio
Lizasoain izanen dira
bere ondoan, UPNtik,
Leopoldo Jaen. Hain zu-
zen, horiek izanen dira,
alkateordeak eta Biltzar
Ttipia osatuko dutenak.

Barne-gaietaz, Oga-
suna eta Kontuen zine-
gotzi ordezkaria Aldako
izanen da, Garde eta
UPNko bi zinegotzi ego-
nen dira berekin. Hiri-
gintza eta Etxebizitza-
ren ardura Agustin Ola-
beren eskuetan izanen
da, Remigio Lizasoain
eta UPNko bertze bire-
kin. Abeltzaintza eta
Mendiak Jon Dufurre-
naren ardurak izanen di-
ra, eta honek Lizasoain
eta bi erregionalista iza-
nen ditu ondoan. Obra
Publikoak eta Inguru-

menaren ordezkaria Li-
zasaoin izanen da, eta
berekin Aldako eta UPN-
ko bi. Gizarte Ongiza-
tea, Kirola eta Euskara
Rakel Goñirenak izanen
dira, Garde eta UPNko
bi ordezkarirekin. Hez-
kuntza, Kultura eta Tu-
rismoko ordezkaria Gar-
de izanen da, Agustin
Olabe eta UPNko bire-
kin. Sustapen sozioe-
konomikoaren ardura,
Martin Garderen esku
gelditu da, Aldako eta bi
erregionalista izanen di-
tu ondoan. Osasun Ba-
tzordea UPNri eskaini
zitzaion, baina honek
ezezkoa erran, eta San-
ti Aldakok zuzenduko
du, Rakel Goñirekin.
UPNk ere bere ordez-
kariak izanen ditu. UPNk
astelehen honetan au-
keratzekoak zituen be-
re batzordekideak.

Amaiurko
Artzain Egune

Abuztuaren 15ean
eginen den Artzain Egu-
neko azienda lehiake-
tan parte hartzeko Uda-
letxean jakinarazi be-
harko da; bertzela, 948
453224, 609232980 edo
948 453391.

JUANJO ATXAK UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan nagusi herriarteko Belateko txapelketan
Belatek antolatutako herriarteko pilota txapelketa irabazi dute Baz-
tango pilotariek. Barañaingo Retegi II.a pilotalekuan jokatutako fina-
lean 2 eta 1 nagusitu zitzaizkien Lesakako bikoteei. Maila desberdi-
netako hiru partida jokatu ziren. Benjaminetan, Elizondoko Iñaki An-
so eta Mattin Asiain berroetarrak 18 eta 6 irabazi zieten Lesakako Ubi-
ria eta Oronozi. Kimuetan, Lesakara joan zen txapela. Aitor Alman-
doz lekaroztarrak eta Dario Trantxe elizondarrak 18 eta 14 galdu zu-
ten Arbelaiz eta Zamorano lesakarren kontra. Partida erabakioarra
haurren artekoa izan zen. Joseba Arizmendi oronoztarrak eta Jose-
ba Apeztegia iruritarrak 18 eta 15 garaitu zituzten Maia eta Sanjurjo
lesakarrak.Nafarroako txapelketa hau maiatzean abiatu zuten, eta ber-
tzeak bertze, Igantzi, Bera, Baztan eta Lesakak parte hartu dute. Fi-
nalerdietan, baztandarrek 3-0 irabazi zieten Ultzamako taldeari, eta
Lesakak Igantzi izan zuen parez-pare. 2-1 nagusitu ziren lesakarrak.

BAZTAN

ARGAZKIA: JOXE ITURZAETA

BKT Torrellanoko nazioarteko txapelketan
Baztango Kirol Taldeko Magna BKT Gazte Taldea kanpoan izan be-
rria da, Torrellanoko nazioarteko txapelketan. Uztailaren 14tik 19ra
mundu osoko hainbat talderen aurka aritu behar izan zuen: Valentzia,
Eltxe, Suedia, Islandia...  Batzuk galdu, bertzeak irabazi, egunero bi
partida jokatu zituzten, goiz eta arratsaldez, eta fisikoki gogorra izan
arren, gustura itzuli ziren. Laugarren postua lortu zuten baztanda-
rrek, baina horrez gain, baita Kiroltasun Saria ere.
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Jostetan aritzeko parke berria estreinatu
dute herriko ttikienek 
Nafarroako Gobernuak urte hasieran emandako laguntzarekin egin da

Margari eta Koro
Herriko haurrak kon-

tent ditugu, jostatzeko
parke berria estreinatu
baitute. Urte hasieran
Nafarroako Gobernuak
emandako diru-lagun-
tzarekin Udalak frontoi
zaharrean haurrendako
txoko pullit bat prestatu
du: bi zabuka, bi balan-
tzin, txirrista, laberinto
eta joko-anitza. Hone-
kin batera, zolan kau-
txoa ere jarri da, hau-
rrek minik ez hartzeko,
eta gurasoetaz oroituz,
bortz aulki paratu dira.
Pareta altuek babesten
duten zurezko hesia ere
egin da, eta orain falta
dena karretera aldera
doaien pausuan ataka
ematea da. Udaberri al-
dera arbolak ere jarriko
omen dituzte.

Etxabe Tailerak
Etxabe Tailerak orain

duen eraikinean mol-
daketa lanak egin be-
har dituela eta, uztaila-
ren hasieratik tokiz al-
datu da: sei hilabeteta-
rako Xaindueneako ga-
ragean izanen dugu.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Hemendik aitzinera herri-
ko gaztetxoenek jostatze-
ko leku berria izanen du-
te fronton zaharrean. Ar-
gazkian, parke  berriari az-
ken ukituak ematen.

ZUGARRAMURDI

UTZITAKO ARGAZKIA

Zugarramurdi,
trikitilarien
topagune
Euskal Herriko Trikiti-
xa Elkarteak urtero an-
tolatzen duen ikastaro-
ak aurten Zugarramur-
di izan zuen topaleku.
Uztailaren 7an eta 8n
egin ziren, Euskal He-
rriko eta Kataluniako
irakasleekin, eta trikiti-
xa munduak izan ditza-
keen barietateak eza-
gutzeko aukera izan zu-
ten bertaratutakoek.
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Xan HARRIAGUE
Sarako Kontraban-

disten XLV. Lasterketa
heldu den agorrilaren
19an  j oka tuko  da .
17:00etatik aitzinera 38
parte-hartzaileak pla-
zatik abiatuko dira, eta
Larrungo mazeletan di-
ren Zazpi Fagoetatik pa-
satu ondotik berriz ere
plazara itzuliko dira. Le-
hengo kontrabandistak
bezala galtza urdinekin
beztitu beharko dira, eta
azken kilometroan, Ibar-
sorotik aitzinera, emaz-
teek kiloko pisua era-
man beharko dute, eta
gizonek zortzikoa. Par-
te-hartzaileak muga in-
guruko herrien izenean
aritzen dira, orotara 19:
Bera, Etxalar, Ezpeleta,
Ainhoa, Baigorri, Az-
kaine, Urdazubi, Luzai-
de, Ituren, Hondarribia,
Zugarramurdi, Senpe-
re, Urruña, Hendaia, Do-
nibane Garazi, Irun, Le-
saka eta Elizondokoak.

Iaz errekor berria ja-
rrita, Fernando Etxega-
rai beratarra izanen da
faborito nagusietariko
bat. 9 kilometro inguru
dituen ibilbidea 38 mi-
nutu eta 36 segundoz
burutu zuen. Bigarren
postua Igantziko Patxi
Irazokirentzat izan zen,
eta hirugarrena Berako
Joselu Loiarterentzat.

Emazteetan, Iturengo
Maika Ariztegi nagusi-
tu zen 52 minutu eta 43
segundoko denborare-
kin. Bernadette Bide-
ondok bigarren finitu
zuen, eta Josune Za-
balak hirugarren.

Egun berean esku-
lan eta produktu gas-
tronomikoen bigarren fe-
ria ospatuko da. Lehe-
na uztailaren 15ean ira-
gan zen eta urtero be-
zala, eguraldia lagun
jende anitz ibili zen pos-
tuz postu. Guztira 29
izan ziren, gasna eta ar-
no saltzaileak, fruitu sal-
tzaileak, argazkilariak,
larrua lantzen dutenak
e ta  deko raz io rako
apaintzaileak saltzen...
Tartean herriko lau pos-
tu: Harpeak gasnategia,
Albistur gasna saltzai-
lea, Leizagoien argaz-
kilaria eta Olhain Ikas-
tola taloak saltzen.

Udako
erromeriak

Urtero bezala herri-
ko elkarte nagusiek erro-
meriak antolatu dituzte.
Joan den larunbatean,
Zazpiak bat dantza tal-
deak berea ospatu zuen,
errugbi taldearena ago-
rrilaren 4an izanen da,
eta pilota elkartekoa hi-
ru aste beranduago,
agorrilaren 25ean.

XLV. Kontrabandisten Lasterketa
agorrilaren 19an korrituko da
Iaz errekor berria eskuraturik, Fernando Etxegarai izanen da aurtengo faboritoa

SARA

ARGAZKIA: XABI BERRUET
Uztaileko eskulan eta produktu gastronomikoen feria joan den igandean
zortzi ospatu zen.

ARGAZKIA: XABI BERRUET

Ezkontza faltsua
Gaztetxeak antolatuta ezkontza faltsua egin zuten Sarako gazteek uz-
tailaren 7an. 40 bat lagunek giro ederrean pasatu zuten eguna, eta ez
zen musika eta umorerik falta izan.
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Herriko saihesbidea ezin izanen da
egin Luberriko urtegiko lanak
bururatu arte
Akademiako ikurra Bente jaunarentzat Arretxean egindako lanagatik

Franck DOLOSOR
Udan 18 000 ibilgai-

lu dabiltza egun guziz
herriko karrika nagusian.

Autoek eta kamiunek
arrabots haundia eta tra-
bak sortzen dituzte oi-
nezkoentzat eta herri-
ta r rentzat .  2008an
saihesbidea eginen da
Ibarrungo bidea eta Ama
birjinaren itzulbidea el-
gartzeko, baina Paue-
ko prefeturak jakinara-
zi duenez, hori ezinez-
koa izanen da Luberri-
ko urtegia egin arte. Bi
zubi berri eraikiko dituz-
te eta horiek kalterik ja-
san ez dezaten, hobe
izanen da Luberriko
urtegia bururatua izatea
uholdeen indarra ttiki-
tzeko.

Bertzalde, Akitania-
ko Lurralde Kontseiluak
818 130 euroko diru la-
guntza bozkatu du Ur-
dazuri ibaiaren herrien
arteko sindikataren al-
de Luberriko urtegia egi-
teko. Laguntza hunekin

urtegiko gastuen %25
bere gain hartuko du
Alain Rousset sozialis-
tak gidatzen duen lu-
rralde gobernuak. 

Gisa berean, Euro-
pak 450 000 euroko la-
guntza gehigarria ema-
nen dio Luberr iako
proiektuari. Paueko pre-
feta ere lan eta lan ari
omen da Frantziako es-
tatuaren laguntza haun-
diagoa izan dadin.

Dantxariako bidean
egiten ari den urtegi hu-
nen xedea uholdeen
eragina guttitzea da.
Egitasmoak hamar mi-
liun euroko gastua sor-
tu du.

Lanak aurrekontu
osoa izan gabe hasi zi-
ren baina, pixkanaka-
pixkanaka Senpererat
heltzen ari dira lagun-
tzak.

Bente Jaunari
Akademiako
oroigarria
Udan bakantzetaz go-

zatzen dute herriko gaz-
teek, baina eskolak utzi
aitzinetik egun haundia
izan zuten Arretxea ko-
legioan. Hezkuntza aka-
demiako ikurra eman
zioten Jean-Claude
Bente azken 22 urtetan

Arretxea kolegioko zu-
zendaria izan denari.
Ikasleek aurreskua dan-
tzatu zuten urteetan
eman duen laguntza eta
izan dituen errespetua
eta entzutea eskertze-
ko.

SENPERE

STUDIO DE LA NIVELLE

Amotzeko bestak
Amotzeko bestak ederki ospatu dira aurten
ere besta komiteko gazteeri esker. Musikaz
gain, kirolak ere toki zabala izan zuen eta aur-
ten ere larunbat arratsaldeko lasterkaldiak
jende multxo ederra bildu zuen.

Abuztuaren
15etik 19ra
herriko
bestak
ttipi-ttapa

Bertze herri auni-
tzetan bezala, Azkai-
nen ere abuztuaren er-
dialdean izanen dira
bestak, 15etik 19ra. Ha-
lere, aitzineko egune-
an, hilaren 14an, tria-
tloi lasterketa eginen
da 14:00etatik aitzine-
ra. Bortz egun iraunen
dute besta hauetarako
egitarau zabala pres-
tatu dute: musikariak,
dantzariak, kontzer-
tuak, erakusketak, pi-
lota partidak... Halere,
egun haundia lehen-
dabizikoa izanen da,
15a. 10:00etan meza
izanen da, eta ondotik,
dantzari eta musikarien
txanda izanen da. Kon-
tzertuei dagokienean,
bertzeak bertze, En-
tzun taldea, Sedna,
Otsoak, BKB., Show
Bizo Band, Kauta eta
Koloka entzuteko au-
kera izanen da. Patxi
eta konpainia mutxiko-
ak ere herrian egonen
dira larunbatean. Guz-
tientzako ekitaldi uga-
ri, beraz, besta on ba-
tzuk igarotzeko.

AZKAINE
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SORTZEAK
Hurritz Antzizar Senper, Berakoa, uz-
tailaren 2an.
Ander Telletxea Ariztegi, Iturengoa, uz-
tailaren 5ean. 
Urko Rekarte Agirre,Donamariakoa, uz-
tailaren 11n. 
Nahia Jokine Pumar Iturriotz, Lesaka-
koa, uztailaren 7an.
Maitane Erkizia Arburua, Lesakakoa,
uztailaren 4an. 
Lorea Bertiz Aranburu, Lesakakoa, uz-
tailaren 6an.
Yarina Margarita Burga Cahuasqui, Lei-
tzakoa, uztailaren 2an. 
Naroa Mariezkurrena Alduntzin, Lei-
tzakoa, uztailaren 4an.
Ainara Sagastibeltza Alduntzin, Lei-
tzakoa, uztailaren 3an.
Janitz Sagastibeltza Bengoetxea, Lei-
tzakoa, uztailaren 10ean.
Ane Zelaieta Indakoetxea, Sunbillakoa,
ekainaren 29an.
Hodei Gastesi Etxebeste, Sunbillakoa,
maiatzaren 30ean.
Jon Ibarra Olaetxea, Sunbillakoa, uztai-
laren 9an.
Uxue Bikondo Arretxea, Iruritakoa, ekai-
naren 29an.
Mikel Bailon Iturralde,Elizondokoa, ekai-
naren 30ean.
Iker Soarez Lertxundi,Elizondokoa, ekai-
naren 29an.
Maria Dagraça de Oliveira Pinto, Eli-
zondokoa, ekainaren 20ean. 
Oihan Aleman Azkarraga, Iruritakoa, uz-
tailaren 11n.
Aimar Fernandez Bidegain, Arizkun-
goa,uztailaren 13an.

HERIOTZAK
Francisco Javier Zabaleta Azpiroz , Lei-
tzakoa, uztailaren 6an, 75 urte.
Jose Juan Zarra Salaberria , Igantzikoa,
ekainaren 29an, 64 urte
Gregorio Malda Irigoien , Urdazubikoa,
uztailaren 9an, 85 urte.
Jose Yanci Iturria , Berakoa, uztailaren
12an, 87 urte.
Felix Etxeberria Etxenike , Arizkungoa,
uztailaren 11n, 95 urte. 
Mª Asuncion Martinez Sanchez, Eli-
zondon, uztailaren 12an, 88 urte.

EZKONTZAK
Fernando Jose Romero Muñoz eta Mª
Emma Salazar Galarregi, Cordoba eta
Berakoa, uztailaren 9an Beran.  
Aitor Martin Serrano eta Ainhoa Fago-
aga Anso, Irungoa eta Berakoa, uztaila-
ren 7an Beran.
Pedro Mª Pardo Alonso eta Nadida Wop-
pelmann Picher, Donostiakoa eta Irun-
goa, uztailaren 7an Beran.
Santiago Belarra Telletxea eta Elixabe-
te Arrieta Agirrezabal, Donamariakoak,
uztailaren 11n Donamarian.
Jose Mª Baraibar Gogortza eta Josune
Oiartzabal Baraibar, Leitzakoak, uztai-
laren 12an Leitzan.
Felix Espelosin Etxeberria eta Miren
Karmele Urretabizkaia Arregi, Sunbilla
eta Donostiakoa, uztailaren 7an Sunbi-
llan.
Xabier Lazkano Mariezkurrena eta Lur-
des Altzuri Ibarra, Leitza eta Sunbilla-
koa, uztailaren 14an Sunbillan.
Felix Altzate Sarratea eta Mirian Goie-
netxe Etxarte,Bera eta Elizondokoa, ekai-
naren 30ean Elbeten.
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G. P.
Azkeneko urteotako

ohiturari eutsiz, Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-
derazioak antolatuta he-
rri kirol saio andana jo-
katu ziren Iruñeko San-
ferminetan. Horietatik
aunitz Nafarroako txa-
peldunak erabakitzeko
baliagarriak izan ziren.
Eskualdeko kirolariek
ere ez zuten hutsik egin,
eta emaitza onak esku-
ratu dituzte.

Lehen mailako arpa-
na txapelketan, Arraioz-
ko Xabier Urrutia eta
Sunbillako Mikel Bertiz
hirugarren gelditu ziren.
Iraizozko Josetxo eta
Iñaki Barberena anaien,
eta Oier Aizkorbe eta
Jose Luis Cano Berrio-
zarko bikotearekin gi-
beletik.  Anizko Andoni
Irigoien eta Arraiozko
Josetxo Telletxea lau-
garren sailkatu ziren.

Kadeteen mailan es-
kualdeko ordezkaritza
zabala aritu zen, Basa-
buruako lau bikote: Zi-
gako Mikel Igoa eta
Anizko Gabon Gamio,
Berroetako Beñat Gar-
txitorena eta Asier Ga-
mio, Berroetako Ando-
ni Barrenetxe eta Iruri-
tako Egoitz Prim eta Iru-
ritako Jose Ignacio Iri-
barren eta Unai Apez-
tegia. Hain zuzen, az-
ken hauek izan ziren es-
kualdeko lehenak. Sail-
kapen nagusian hiru-
garren gelditu ziren.

Nafarroako harri-ja-
sotzaile txapelketan, Pa-
txi Larretxea aranzta-
rrak ez zuen hutsik egin
aurten ere, eta berak

jantzi zuen Nafarroako
txapela. 5.737,5 kilo ja-
sota alde ttikia —13 ki-
lo baino guttiago—ken-
du zion Josetxo Urrutia
leitzarrari, baina bera
izan zen nagusi. Ezus-
terik ederrenetakoa
eman zuena, ordea,
Unai Bertiz 22 urteko
sunbildarra izan zen. Hi-
rugarren amaitu zuen,
baina bolarekin bera
izan zen onena.

Lasto altxatzen lau
igantziarrek parte hartu
zuten, eta alde ttikiare-
kin irabazi zuen Iñaki
Bereauk. 21 altxaldi egin
zituen. 19 altxaldirekin
—20.a hiru segunduta-
ra egin zuen— Xabi Sein
gelditu zen bigarren.Al-
txaldi kopuru bera egin
zuen Oskar Telletxea
ere, baina 20.a lau se-
gundutara jaso zuen.
Carlos Sein laugarren

gelditu zen (16 altxaldi).
Aizkolarietan ere izan

genuen hemengo or-
dezkaririk. Lehen mai-
lako bikotekako txapel-
ketan Donato Larretxea
eta Jose Luis Barbere-
na bigarren izan ziren. 

III. mailako aizkola-
rien kanporaketan 30 ur-
te ingurukoak egon
arren, 17 urteko lauk eta
18 urteko batek lortu zu-
ten Etxalarren abuztua-
ren 15ean jokatu den fi-
nalerako txartela, ho-
rietatik lau gure eskual-
dekoak. Oihan Larre-
txea beratarra izan zen
azkarrena. Minutu eta
erdiko aldea kendu zion
bigarren sailkatu zen Ar-
kaitz Olano leitzarrari.
Garikoitz Larretxea
arraizotarra laugarren
gelditu zen, eta Ander
Erasun aurtiztarra bos-
garren. Horiez gain,

Beintza-Labaiengo Ale-
jandro Mindegiak eta
Pablo Elizondok, Are-
soko Asier Pellejerok eta
Urrozko Paul Castrok
ere parte hartu zuten.

Emakumezkoen txin-
ga txapelketan ere ari-
tu ziren hemengo kiro-
lariak: Narbarteko Es-
her Iriarte, Lesakako
Santa Sousa eta Miren
Almandoz eta Iturengo
Maika Ariztegi. Lehena
Iriarte izan zen, 15 pla-
za eginez. Bigarrena,
berriz, Santa gelditu zen.

Gizonezkoen txapel-
keta zalapartatsua izan
zen. Izan ere, lau par-
taidetatik hiru kaleratu
egin zituzten eskuetan
erretxina erabiltzeaga-
tik, tartean Patxi Larre-
txea aranztarra eta Mi-
guel Angel Sukuntza lei-
tzarra. Azkenean inork
ez zuen txapelik jaun-

tzi. Halere, aranztarrak
jaun eta jabe dela era-
kutsi zuen, 16 plaza egi-
nez. Sukuntza 15ekin
gelditu zen, eta Julen
Txoperena igantziarra
laugarren. Kanporatu-
takoak hagitz haserre
ageri ziren, «beti erre-
txina erabili izan dela»
erranez, eta «honelako
erabaki bat hartu behar
bada, kirolariekin hitz
egin behar dela» argu-
diatuz. 

Motozerra IX. txa-
pelketan lautik hiru es-
kualdekoak ziren, bai-
na azkenean Berasai-
nera joan zen garaipe-
na. Miguel Angel Mari-
ñelarenak irabazi zuen.
Ondotik: Oieregiko es-
teban Arruti, Arizkungo
marin Agerrea eta nar-
barteko enrique Jauki-
koa gelditu ziren.

Ingudeen txapelak
nahitaez gurera etorri
behar zuen, eta halaxe
izan zen. Igantziko Xa-
bi Sein eta Carlos Sei-
nentzat izan ziren lehen
bi postuak, 92 eta 86 al-
txati egin baitzituzten,
hurrenez hurren. Lei-
tzako Lazaro Bujan eta
Labaiengo Josetxo
Urrutia izan ziren ber-
tze bi partaideak.

Nafarroako hainbat
txapel eta kanporaketa
erabakitzeaz gain, ber-
tzelako erakustaldiak
ere egin ziren. Hala  no-
la, Joxe Bikondoak be-
re saioa eskaini zuen,
baita Mikel Saralegik ha-
rri-altxatzen, eta aizko-
ran Leitzako Jon Re-
kondok eta Doneztebe-
ko Juan Telletxeak ere.

Nafarroako hainbat txapelketa erabaki dira
Iruñeko San Ferminetan
Gizonezkoen txingatan Larretxea eta Sukuntza kaleratuak erretxina erabiltzeagatik

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Lehen mailako bikotekako txapelketan aizkolariak lehian, tartean Donato La-
rretxea aranztarra, Jose Luis Barberena lagun duela.

HERRI KIROLAK



«Ez zaizkit txapelketa
neurtuak gustatzen, eta
proba bukatzea zen nire
helburua»

2007/07/26 • 451. zbk. 

4444 kirola

Gurutze PIKABEA

Pozik geldituko zinen Argedasen,
Bardenas Extreme mendi bizikle-
ta proban egindako lanarekin, ez?
Bai hagitz kontent. Ez da konpetizio
bat eta ni horrexegatik atera nintzen.
Hasiera batean asmoa atera eta pro-
ba bukatzea zen. Bidean ez gene-
kien gibeletik gindoazen edo erdian,
hasieran ez gindoazela bagenekien,
baina gure helburua bukatzea zen.
Tarte guztian aditu genituen jendea-
ren animoak, batez ere emakumez-
koen aldekoak, gutti ginelako eta ho-
ri eskertzekoa da. Azken aldera, «ani-
mo, laugarrena zarela!» oihuak adi-
tzen nituen. Hagitz gustura akautu
nuen, eta eguraldiak ere lagundu egin
zigun. 
100 kilometro inguru dira. Oro-
grafia ala eguraldi beroa, zein da
gogorrena?
Proba gogorra da bai, baina batez
ere hauts aunitz dagoelako. Halere,
batez ere eguraldiak egiten du go-

gorra saioa, orografia aldetik gogo-
rra da mendian eta bidexketan bar-
na ibili behar delako, baina extreme
izena eguraldiagatik darama. Hagitz
tenperatura altuak izan ohi dira, 40
gradu inguruan. Guk, ordea, suertea
eduki genuen, goibel zegoen eta eguz-
kiak ez zuen berotu. Primerako egu-
raldia atera zen eta bide guztian ha-
gitz gustura ibili nintzen. 
Espero zenuen emaitza hori lor-
tzea?
Ez ez! Nire asmoa proba bukatzea
zen. Nik ez dut inoiz horrelako pro-
batan parte hartu. Betidanik aunitz
ibili naiz bizikletan, baina jende au-
nitz egoten den horrelako saio bate-
an parte hartzen nuen lehendabizi-

ko aldia zen. Niretzat zerbait berria
zen, ez nekien nola ibili beharko nuen
hainbertze jenderen artean, non ko-
katu eta ez nola ibiliko ote nintzen
ere... Lesakatik emakumezko baka-
rra nintzen baina lesakar koadrila bat
joan ginen harat, eta proba erdi al-
dera bukatu genuen.
Zenbateko dedikazioa eskaintzen
diozu mendi bizikletari?
Ahal dugun neurrian ibiltzen gara.
Haurrak izan baino lehenago aunitz
ibiltzen ginen, bizikletan ez bazen
mendian, baina orain guttiago. Hau-
rrekin ere egon nahi izaten da eta
norberaren zaletasunak banatu egin
behar dira. 
Berriz egiteko moduan bai?
Ez naiz batere lehiakorra eta ez zaiz-
kit txapelketak gustatzen, baina ai-
tortu behar dut Bardenas Extreme
aunitz gustatu zitzaidala, hain zuzen,
horregatik, ez delako konpetizio neur-
tu bat. Prestatzea ere polita da, az-
ken batean, bizikletan ibiltzeko ai-
tzakia bat da eta gustuko baduzu...

«Ahal dugun neurrian ibiltzen

naiz bizikletan. Haurrekin ere

egon nahi izaten da eta

norberaren zaletasunak banatu

behar dira»

• Jeannie Telletxea 42 urteko lesakarrak
Bardenas Extreme mendi bizikletaren X. edizioan
parte hartu zuen joan den uztailaren 1ean, bertze
hainbat lesakarrekin batera.

• 1.500 parte-hartzaile inguru izan ziren, eta
emakumezkoetan laugarren sailkatu zen Jeannie,
eta adinaren arabera, lehen postuan gelditu zen.
Halere, txapelketak ez dituela batere gustoko
aitortu digu.

• Lehenago bizikletan gehiago ibiltzen zela erran
digu, orain lana eta haurrak tarteko, ibiltzeko
denbora aunitzik ez baitu. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Jeannie TELLETXEA
Lesakako mendi bizikleta zalea

KI
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G. P.
Leitzako Aurrerak

Nafarroako Herriarteko
pilota txapelketaren 38.
edizioa irabazi du, eta
hala, txapelketako bere
hirugarren txapela jan-
tzi. Uztailaren 7an jo-
katu ziren Iruñeko La-
briten aurtengo finalak,
eta jendez gainezka ze-
goela, zazpi tantoko al-
dearekin atera zen txa-
peldun Leitza. 

Espero bezala, ale-
binetan eta infantiletan
Leitzak ez zuen inolako
arazorik izan Uharteko
bikoteak garaitzeko. Ale-
binetan, Leitzako Mikel
Sagast ibe l tzak eta
Anartz Olanok 18 eta 2
irabazi zieten Uharteko
Luis Sanchez eta Aritz
Goñiri. Infantiletan,  tan-
to bakarrarekin utzi zi-
tuzten Uhartekoak. Jo-
se Ramon Aldaregia eta

Jon Jaunarena leitza-
rrek 18 eta 1  irabazi zie-
ten Igor de la Fuente eta
Ander Minari.

Gazteen mailan eta
seniorretan Uhartekoek
irabazi zuten. Gaztee-
tan, Oian Alduntzin eta
Aitor Goikoetxea leitza-
rrak 22 eta 1 galdu zu-
ten Imanol Garralda eta

Mikel Beroiz uhartea-
rren kontra. Seniorre-
tan, berriz, Aurrerako
Mikel Olazabal eta Mi-
kel Iriartek 22 eta 17 gal-
du zuten, Uharteko Mi-
guel Angel Errea eta Io-
su Linzoainen aurka.

1973an jantzi zuen
Leitzak txapelketa ho-
netako azken txapela,

eta 1972an lehena. Az-
ken  f i na l a ,  be r r i z ,
1981ean jokatu zuen,
baina ezin izan zuen La-
rraungo taldea garaitu.
Aurten, ordea, Nafarroa-
ko Herriarteko Pilota
Txapelketako txapela
herrian du, eta Euskal
Herriko txapelketan ari-
tzeko txartela ere bai.

Leitzak jantzi du
hirugarrenez Nafarroako
Herriarteko Pilota
Txapelketako txapela 
Bide batez, Euskal Herriko

txapelketarako txartela lortu du

G. P.
Urte erdia joana den

honetan, Txaruta Pilo-
ta Elkarteak aurten ere
sailkapen ona jaso due-
la erran daiteke.

Euskal Herriko klu-
ben arteko txapelketan,
Garikoitz Juanenea sal-
diastarra eta Patxi Bar-
berena iruritarra azpi-
txapeldun gelditu ziren.

Zizurreko banakako
txapelketan, kimuetan
Arkaitz Untxalo ituren-
darra txapeldun izan
zen; haur mailan Jose-
ba Apeztegia iruritarra
azpitxapeldun, eta Unai
Barberena herritarra, ka-
dete mailan txapeldun.
Garikoitz Juaneneak
gazteen mailan txapela

jantzi zuen, eta Gaizka
Otxandorena alman-
doztarrak helduetan.

Elgoibarren Iruritako
Xabi Arraztoa txapeldun
atera zen. Espainiako
kluben arteko txapelke-
tan ere parte hartu zuen
Arraztoak, baita azpi-
txapeldun gelditu ere.
GRABN torneoan txa-
pelduna izan zen, eta
Errege Kopan azpitxa-
peldun. 

Belateko kluben ar-
teko txapelketan, Eli-
zondoko Elur Meoki eta
Ibon Irazokik ttikien B
mailan txapeldun suer-
tatu ziren, eta Oronoz-
ko Enaitz Anso eta Iker
Espelosin sunbildarra
umeen A mailan azpi-

txapeldun. Pello Arre-
txea (Irurita) eta Lander
Mindegia (Oitz) kimuen
B mailan txapeldunak;
Ugaitz Elizalde eta Ar-
kaitz Untxalo kimuak A
mailan txapeldun; Be-
ñat Oronoz lesakarra eta
Mikel Kanpo iturenda-
rra kadeteak A mailan
txapeldunak eta Aritz
Juanenea saldiastarra
eta Urrozko Imanol Jua-
nena kadeteen A mai-
lan irabazle.

Zaraitzun Asier Ber-
tiz eta Sergio Oskoz eli-
zondarrek umeen mai-
lan txapela eskuratu zu-
ten, eta Enaitz Anso eta
Iker Espelosin, azpitxa-
peldun gelditu ziren. Iña-
ki Azpiroz iruritarra eta

Andoni Espelosin sun-
bildarra kimuen mailan
txapeldunak atera ziren,
eta haurretan, Gorka Al-
tzuarte almandoztarra
eta Mattin Apezetxea
oronoztarra.

Irurtzunen —argaz-
kian—, Enaitz Anso eta
Iker Espelosin txapel-
dunak izan ziren ume-
en B mailan, eta Eli-
zondoko Iñaki Anso eta
Mattin Asiain berroeta-
rara azpitxapeldun A
mailan. Elizondoko Da-
rio Trantxe eta Iturengo
Ugaitz Elizaldek txape-
la lortu zuten kimuetan,
eta Joseba Arizmendi

oronoztarra eta Joseba
Apeztegia iruritarrak
haur mailan.

Belateko Herriarteko
Txapelketan ttikietan
txapeldun atera zen
Baztan (ikus 38. orria).

Barañainen, Elizalde
eta Untxalo txapeldun
atera ziren kimuetan;
Xabier Madariaga urroz-
tarra txapeldun, eta Ga-
rikoitz Juanenea eta Pa-
txi Barberena gazte mai-
lan azpitxapeldun. 

Etxarri-Aranazko tor-
neoan, berriz, heldue-
tan Gaizka Otxandore-
na finalean aritu zen, eta
azpitxapeldun gelditu.

Txarutako pilotariek hasiera ona
eman diote 2007ari
Baztan txapeldun ttikietan, Nafarroako Herriartekoan

PILOTA

PILOTA

MIKEL IRIARTEK UTZITAKO ARGAZKIA
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AGENDA
egunez
egun

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

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Uztailaren 21etik irailaren
2ra, Tomas Sobrinoren
pintura erakusketa
Arizkunenean.
Ekainaren 22tik abuztuaren
31ra, Juan Gorritiren
eskultura erakusketa
Arizkunenean.

ARIZKUN
Uztailaren 1etik abuztuaren
31ra, Teresa Lafraguaren
pintura erakusketa,
Santxotena Parke Museoan.

SENPERE
Abuztuaren 20tik 26ra,
Ostopeko Artea izeneko
erakusketa Oxtikenean.

g IKASTAROAK

BERA
Abuztuaren 2tik 26ra hiru
clown ikastaro eginen dira
Alkeberea landetxean.
Ramon Albisturrek emanen
ditu, 45 ordukoa. 

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

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

g FERIAK

ELIZONDO
Abuztuaren 11n eta 18an,
Baztan-Bidasoako artisauen
feria Foruen Plazan. 

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Abuztuaren 5ean,
Irumugarrietara mendi
ateraldia.
Abuztuaren 16an, Monte-
Perdido-Cilindro de
Marborera ateraldia.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

‘BIDAIAK’ SAIOA TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Etxetik mugitu gabe
munduan barna bidaiatu
Aitzinekoak galdu bazenituzten,
heldu direnak ez itzazue galdu.
Uda honetan, Bestaz Besta saioa
ematen ez denetan, TTIPI-TTAPA

TELEBISTA Bidaiak programa es-
kaintzen ari da, Xan Harriague lan-
kideak gidatuta. Izenak berak erra-
ten duen bezala, munduko herri
ezberdinetako informazio eta bi-
txikeriarik berezienak kontatuko
dira eta kasu guztietan, eskual-
deko lagun baten ahotik izanen
dugu horren berri. Maroko, AEB,
Kaukaso, Kroazia, Australia... Hain-
bat dira dagoeneko bisitatu ditu-
gun txokoak, baina oraindik au-
nitz dira mundu zabalean geldi-
tzen zaizkigunak. Berriki Aitziber

Almandoz aranztarrarekin Nika-
ragua bisitatu genuen. Hemendik
aitzinera, berriz, Gorka Retegi be-
ratarrarekin Ingalaterrara joanen
gara; Mariano Eseberri elizonda-
rrarekin, Idoia Hernandorena le-
gasarrarekin eta Eider Zapirain gi-
puzkoarrarekin Indonesiako txo-
ko preziatuak bisitatuko ditugu;
Estitxu Elgorriaga lesakarra eta
Eider Salegi oriotarrarekin, berriz,
Holanda ezagutzeko aukera iza-
nen dugu; baita munduko bertze
txoko bat ere. Eta horrela eskai-
niko du TTIPI-TTAPA TELEBISTAk
bortz sortako Bidaiak saioa uda
honetan. Guztiak ere ortziraletan
izanen dira.

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)

Musikaren ibilbidean
beteranoa izatea gutti
batzuen lorpena da. Bil-
boko Bandak aspaldian
Oskorri taldeari luzatu-
tako gonbitea hartzen
du taldeak oraingoan
bere 35. urtemuga be-
tetzen denean, proiek-
tu komun atsegin, be-
rrizale eta erakargarri
honetan bat egiten du-
telarik. Hori dela eta, iaz-
ko Bilboko Bandaren
Gabonetako Kontzer-
tua, Oskorri taldearen
laguntzaz, gure histo-
riako folk talderik esan-
guratsu eraginkorrena-
ren errerpertorioari erre-
paso ludiko eta alaia
izan zen. Haren emai-
tza, entzuleriarik zaba-
lenaren gogoa asetze-
ko modukoa den disko
honetan, Oskorrik garai
zein sentsibilitate ez-
berdinetako 13 kantu dir-
diratsu eskaintzen ditu,
baita, bideoklip bat ere.
«Gu gaituzu Oskorri. Zu-
ri, berde eta gorri. Umo-
rez gara etorri zuen guz-
tion pozgarri».

Oskorri Banda Band 

ELKAR, 2007
OSKORRI

DISKAK





bleztatua. % 948 630270

(eguerdian eta gauean).

Luz St Sauveur(Pirinio fran-

tsesa).Pisua errentan ema-

ten da. Mendian eta tirrin-

dulan ibiltzeko aukera: Ga-

varnie, Tallon, Pic-Ardiden,

Tourmalet, Luz-Ardiden, Hau-

tacam... %647228663.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BARAÑAIN. Bi logelako pi-

sua errentan emanen nuke.

% 666217241.

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
107 Saldu
IRURITA. Herri sarreran 40

m2ko lokala salgai. %648

607546 / 637 993939.

LESAKA. Ileapaindegia

izandako 70m2ko lokala sal-

gai, ileapaindegi eta este-

tika zentrurako erabilgarria

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

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

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

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK
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U
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kaintzen da.%619 829289.

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Jatetxe batean jen-

dea behar da garbiketa la-

nak egiteko. %617 723475.

ETXALAR. Etxalarko Ben-

ta ostatuan lan egiteko zer-

bitzaria 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-

tan abuztuan garbiketa la-

nak egiteko neska edo

emakume euskalduna be-

har da. %948 635000.

BERA. Lantegi batean tor-

nulari-fresatzailea behar

da.%948631167(9:00-12:30)

Ostatu batean larunbat

gauetan lanean aritzeko

zerbitzariak behar dira.

%948 450383.

Ostatu batean sukaldari

laguntzailea behar da.

%948 450383.

OITZ. Fregaderan aritze-

ko eta zerbitzatzeko jende-

a behar da. %948 451951.

BERA. Lixoia ostatuan zer-

bitzariak behar dira. %648

231368.

IRUÑEA. Kirol moda den-

da batean lan egiteko nes-

ka bat behar da, euskaral-

duna. Bidali argazkia eta

curriculuma 5134 posta ku-

txara (31010 Barañain)

MOTORRA
501 Salerosketak
Citroen C5 HDI 110 sal-

gai, extra guztiak. 2005eko

uztailekoa. 7.000 km. Pre-

z ioa  adostuko.  % 679

087082.

menarekin. 3 leiho eta lo-

rategirako irteera. Bittiria

Plaza, 1. %948 637774.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEITZA. Gaztañaga ta-

berna traspasatzen da,

MINP proiektuarekin eta

erraztasunekin. % 699

361194.

IRUÑEA. Ikasleentzako pi-

sua errentan ematen da,

Zaragoza Etorbidean. 3 lo-

gela ditu. % 630 045413.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
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. Eremu urba-

nizatua ura, argia, ur zikinen

putzua... Promotoreren bat

interesatua egonez gero, per-

muta egiteko prest. %678

526091.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisua errentan

ematen da Eztegaran, mo-

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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Seat Ibiza 1.0 D salgai, 3

atekoa. NA4285AX matri-

kula. %618 889953.

Nissan Almera 1600i sal-

gai. 8 urte. Egoera onean

eta ITV pasatu berria. %948

631054 ( deitu 20:00etatik

aitzinera)

Rover 218 TD salgai, NA-

3008AN matrikula. Egoe-

ra  oso  onean .  % 618

962628.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Setter Ingeles arrazako za-

kurkumea salgai. Emea

eta hiru koloretakoa. Hiru

hilabete ditu. %948 630238.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Ping-pong mahaia salgai.

%619 308060.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
DONOSTIA. 3 ikasle pisu

bila Euskal Herriko Uni-

bertsitatearen inguruan,

Antiguon.  Presazkoa.

%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

4949
www.ttipi.net

49
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.
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Uztailaren 22an urteak bete
dituelako, zorionak AMA! Muxu
hauni bat zure alaben partetik.

KATIXA OIARTZA-
BAL MAISTERRE-
NAk 5 urte bete-
ko ditu abuztua-
ren 6an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat Le-
karoz eta Oiar-
tzungo familia-
ren partetik.

NAROA VILLALBA

LARRALDEk 3 ur-
te bete ditu uz-
tailaren 25ean.
Zorionak Lesa-
kako familiaren
partetik, berezi-
ki amatxiren
partetik. Muxu
haundi bat!!

NAROA ARRIZU-
RIETA TELLE-
TXEAk 2 urte be-
te ditu uztaila-
ren 12an. Zo-
rionak denon
partetik, eta be-
reziki zure
anaia Jonen
partetik.

NEREA ORDOKI

ETXEPETELEKU

lesakarrak 6 ur-
te bete ditu uz-
tailaren 16an.
Zorionak fami-
liaren partetik
eta 6 muxu
Unaxen partetik.
Aunitz urtez!!!

IRENE PETRIRE-
NA beratarrak
25 urte bete di-
tu uztailaren
12an. Aunitz ur-
tez attaren par-
tetik.

JULEN eta NAHIA ITURRIA GARCIA

beratarrek uztailaren 29an 3 urte
beteko dituzte. Zorionak eta muxu
haundi bat izeba Nekane eta fami-
lia guztiaren partetik. 

Berako AINHOA

MARTIN RODRI-
GUEZek 4 urte
beteko ditu uz-
tailaren 26an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat amatxi Pili-
ren partetik.

Belarritik bortz aldiz tira/ ta zorio-
nak kantari/ uztailaren hogeian
denek/ ekin zu goxatzeari/ attak
pastela amak besta ta/Iraia hor
adi-adi/ ongi pasatu zure eguna/
berentzen eta jostari/ hartu opari
ugari.

KEMEN RUIZ ZA-
PIAIN beratarrak
urtea bete du
uztailaren
21ean. Zorio-
nak Pottotto!!
Attatto, amatto,
atatxi eta bi
amatxiren par-
tetik.

EKHINE eta KEMENek uztailaren
20an eta 21ean urteak bete dituz-
te. Zorionak eta muxu pila etxeko-
en partetik.

Zorionak NAROA!!! Martxelek eta
aitatxik muxu handi bat eta besar-
kada bat bidaltzen dizkizugu. Ongi
portatu!

Doneztebeko
NAXARA JAUN-
SARASek 7 urte
bete ditu uztai-
laren 21ean.
Zorionak gure
panpoxari aita,
ama, amatxi
eta anaia Matti-
nen partetik.

GARAZI MIGELTORENA MITXELENA le-
sakarrak uztailaren 23an 5 urte be-
te ditu. Zorionak ama, atta eta
amatxiren partetik. Segi beti be-
zain alaitsu. Aupa txapeldun!!! 

Bera eta Lesakako hiru MORROSKO hauei zorionak
eta aunitz urtez zuen familiaren partetik.

MADDI SAN SE-
BASTIAN ARRAI-
ZAk abuztuaren
13an 3 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak familia guz-
tiaren partetik.
3 muxu haundi.

Berako UNAI

ETXEGARAI EL-
GORRIAGAk 4 ur-
te beteko ditu
uztailaren 31n.
Zure familiaren
partetik aunitz
urtez eta 4 mu-
xu gure indio
ttikiari.

Berako ARRIETA eta Donamariako
CLAUDIOk uztailaren 28an eta
30ean urteak beteko dituzte. Zo-
rionak familien partetik eta segi
beti bezala petit-suissak jaten!

ANE MOLINERO

BARRETO bera-
tarrak 2 urte
beteko ditu
abuztuaren
26an. Zorionak
zure familiaren
partetik eta on-
gi pasa eguna.

EÑAUT IPARRAGI-
RRE ZINKUNEGI

etxalartarrak 14
urte beteko ditu
uztailaren
27an. Mila kilo
zorion Aimar,
atta eta amaren
partetik. Muxu
haundi bat!

Zubietako IKER

LOIARTE OTXAN-
DORENAk 3 urte
bete ditu uztaila-
ren 21ean. Au-
nitz urtez fami-
liaren partetik,
bereziki Naroa,
Garazi eta
Uxueren partetik

UXUE ALUSTIZA IPARRAGIRRE aranz-
tarrak 4 urte beteko ditu abuztua-
ren 14an. Zorionak eta muxu
haundi bat aita, ama eta Bihotzen
partetik.

ORTI AROTZENA PORTU lesakarrak 3
urte beteko ditu abuztuaren 16an.
Txokolatezko muxu bat Porrotx zu-
re lagunaren partetik. Segi beti be-
zain bihurri, Katxiporreta!

ORTI AROTZENA

PORTU lesaka-
rrak 3 urte be-
teko ditu abuz-
tuaren 16an.
Aunitz urtez ai-
tatxi-amatxi, ai-
ton-amona eta
osaba-izeben
partetik.

ORTI, Sagardi-
baitako piratak
3 urte beteko
ditu abuztuaren
16an. Zorionak
amatxo, aitatxo
eta berexiki Le-
xuri arrebaren
partetik.

XABIER LARRE-
TXEA ALZUGARAI

lesakarrak 7 ur-
te beteko ditu
uztailaren
29an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

CHRISTELLE GARCIA beratarrak ur-
teak beteko ditu uztailaren 31n.
Zorionak eta muxu haundi bat Ju-
len, Nahia eta familia guztiaren
partetik. 
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Elizondoko AI-
MAR TELLETXEA

GALARREGIk 8
urte beteko ditu
abuztuaren
25ean. Zorio-
nak Xabier eta
Enekoren par-
tetik.

Iruritako EVA OPOKARI eta Zubieta-
ko KARMELE eta ENDIKA SANTESTE-
BAN izeba-ilobei zorionak uztailean
urteak bete dituztelako. Muxu asko
familien partetik.

Zorionak POTXOLO! Aunitz urtez
Ttipi-ttapako zure lagunen parte-
tik. Ea noiz egiten diguzun bisita
aitatxorekin, baina oraingoan pas-
tela ekarri beharko duzu. Muxu
haundi bat eta ongi pasa!

IRADI ARRETXEA

OTXANDORENA

sunbildarrak
abuztuaren
21ean 3 urte
beteko ditu. Au-
nitz urtez fami-
liaren eta bere-
xiki Maialenen
partetik. 

JUNE APEZTEGIA

ETXEBESTE sun-
bildarrak abuz-
tuaren 7an 8
urte beteko di-
tu. Muxu haun-
di bat familiaren
eta berexiki Ibai
eta Janireren
partetik.

JUNE APEZTEGIA

ETXEBESTEk 8
urte beteko ditu.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat Ekiñe, Iradi,
Maialen, Xabi,
Jexux Mª, Aina-
ra eta Jaioneren
partetik.

IRADI ARRETXEA

OTXANDORENA

sunbildarrak 3
urte beteko di-
tu. Muxu haun-
di haundi bat
Ekiñe, Ainara
eta Xabiren
partetik.

EIDER INDABURU

LOIDI etxalarta-
rrak 2 urte be-
teko ditu abuz-
tuaren 18an.
Zorionak fami-
liaren partetik,
eta berexiki Mi-
kelen partetik.

JOANES SAGASTI-
BELTZA ZABALAk
urtea beteko du
abuztuaren 4an.
Zorionak potto-
ko Leitzako eta
Hondarribiko fa-
milien partetik.
Muxu haundi
haundi bat.






