
Mikel Olazabalek debu-
ta egin Asperekin
Aresoko aurrelari gazteak abuz-
tuaren 13an egin zuen debuta
Leitzan. Lesio bat dela eta, 17 hi-
labetez geldirik egon ondotik, sa-
soian dago berriz ere Olazabal.2007ko irailaren 6a • XXVII. urtea
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38Luis Garde poesia
idazlearekin solasean
Donezteben bizi den iruñear ho-
nek uda hasieran bigarren lana
kaleratu zuen: Haize hegoaren
aroak. Laster hirugarrena argita-
ratuko du: Urtzailearen beharra.
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ARGAZKIA: GURUTZE PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Zure bigarren liburua da Haize he-
goaren aroak. Zer alde dago zure
lehendabizikoa izan zen Oihan na-
barra liburutik?
Orain irakurrita lehenengo liburuko
poemak hagitz xaloak direla iruditzen
zait, zuzenak. Horrek ere bere xarma
du baina hau bertzelakoa da. Orduan
nire ikuspuntutik kontatu  nuen zuzen-
zuzen dena, nire bizipenak eta oroi-
tzapenak hartu nituen lehengaitzat.
Bigarren honetan, berriz, irakurri dai-
tekeenaren eta nire ni biografikoaren
arteko distantzia hagitzez handiagoa
da. Poesian idazten denak ez du nahi-
taez idazlearen uste edo iritziak izan
beharrik.
Oroimen historikoan osatu gabe-
ko puzzle bat dagoela diozu libu-
ruan. Azaldu...
Euskaldunon oroimen historikoaz ari
naiz. Orain gai hori puri-purian dago,
eskuratzen saiatzen ari da, eta gai
ona iruditu zitzaidan nire hausnarke-
tak egiteko. Alde horretatik, gaurko-
tasuna du liburuak. Osatu gabeko
puzzle bat dela erratean, ez direla
poema solteak adierazi nahi dut, poe-

ma bakarra balitz bezala islatu nahi
izan dut, poema luze bat. Poema ba-
koitza osotasun baten barnean pieza
bat da, baina liburuan gai bakarra jo-
rratzen da, eta hori da oroimenarena,
gerrena...
Gerra da liburuan bueltaka dara-
bilzun gaia...
Poema batzuen eskenatokia kokatu
daiteke historian, baina bertzela, ager-
tzen diren gerrak karlista garaikoak
izaten ahal dira, edo Nafarroaren in-
dependentziaren gerrarenak, edo
oraingo gatazkaren ingurukoak. Fi-
nean, erraten dudana da gure histo-
ria errepikakorra dela, gauza aunitz
errepikatzen direla dirudi, gerra au-
nitz... Eta ez kanpotik etorritakoen
kontra bakarrik, gure artean ere beti
izan dira gerrak. Eta oraingo gatazka
ere gerra horien oihartzun bat dela
erranen nuke, gerra zibil ttiki bat no-

labait errateko. Liburuan gure histo-
rian errepikatzen diren aroak sinboli-
zatu nahi izan ditut.
«Lege zaharrak defendatzen, eta
hondarrean etxaldea sutan». Zer
dago horren gibelean?
Gerra horietan galtzen garen bitarte-
an, gehien maite dugunari kalte egi-
ten diogula. Gurea eta gure ingurua
abandonatzen dugu, batzuetan kau-
sa arraro batzuetan sartzeagatik edo
guztiz gureak ez diren kausetan sar-
tzeagatik. Adibidez, karlistadan gurea
ez den errege baten alde... Gurea de-
fendatu beharrean bertzeen interesak
defendatzen genituen. 
Egungo egoera liburua idazteko ba-
liagarria egin zaizu?
Bai, hausnartzerakoan eta pentsa-
tzerakoan aunitz lagundu dit. Azken
batean, guztia circulo viciosoedo “sor-
gin gurpil” bat dela erakutsi dit, eta
gurpil horretatik ateratzeko gai ez ga-
rela. Horretatik dator izenburua ere,
haizearen zurrunbiloarena adierazi
nahi izan dut. Bere historia ezagutzen
ez duen herri bat errepikatzera kon-
denatua dagoen esaera zahar bat da-
go, eta halaxe da.

• 2004an plazaratu zuen Luis
Gardek lehen poema-liburua:
Oihan nabarra, eta Euskal-
tzaindiaren eta BBKren Felipe
Arrese Beitia saria lortu. Uda
hasieran bigarrena kaleratu
du: Haize hegoaren aroak.

• Bigarrenean euskaldunak
tartean diren gerren poemak
bildu ditu, karlistadenak,
1936koak, egungo gatazkaren
ingurukoak, etorkizunekoak...

• Donezteben bizi den iruñear
honek hirugarrena ere argita-
ratuko du laster: Urtzailearen
beharra.

«Euskal Herriko egoera sorgin

gurpil bat da, eta badirudi ez

garela gai hortik ateratzeko.

Izenburuan ere hortik dator,

haizearen zurrunbiloa adieraziz»

«Euskaldunon historian errepikatzen
diren aroak sinbolizatu nahi izan ditut»

EL
KA

RR
IZK

ET
A

EL
KA

RR
IZK

ET
A

Luis GARDE Poesia idazlea



2007/09/06 • 453. zbk. 

04 ttipi-ttapattipi-ttapa

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Berako Garbi Goxo garbitegian energia gehiena eguzki panel termikoen bidez jasotzen dute.

Gurutze PIKABEA
Eguzki-panelak bi motatakoak di-

ra: termikoak eta fotovoltaikoak. Mi-
kel Garro eguzki panelak paratzen ibil-
tzen den Lesakako Hirukide enpre-
sako iturginak adierazi digunez, «ter-
mikoen kasuan, eguzkirik ez badugu
ez dugu emaitzik, fotovoltaikoen ka-
suen, ordea, argia izanda funtziona-
tzen dute».

Panel fotovoltaikoak hainbat zelu-
la fotovoltaikoz osatuak daude. Zelu-
la horiek material erdieroalea dute eta
eguzki-erradiazioak eragiten dionean
hainbat elektroi askatu egiten dira.
Elektroi horiek metalezko hari batetik
bideratuz korronte elektrikoa sortzen
da. Horrela sortzen den korrontea zu-
zena da, eta beraz, bihurgailua era-
biltzen da korronte alterno bihurtze-

Azken urteotan maiz aditzen dugu energia berriztagarriei buruz
solasean. Eta horien artean, eguzkitik heldu den energiari buruz.
Eguzkitik heldu den energia ustiatzeko bide aunitz dago. Erraten
denez, hurrengo 6.000 milioi urterako bermatuta dagoen energia-
iturria da eguzkia. Baina gure inguruan gero eta gehiago ikusten
ditugunak eguzki-panelak dira. Azken onartutako Eraikuntzako
Arau Teknikoak ere «egiten diren etxe berrietan panel termikoak
paratzea nahitaezkoa dela» dio, ur beroaren guttieneko
portzentaia bat eguzki-energia bidez lortzeko. Gainontzeko
etxeetan, ordea, oraindik %50eko laguntza dago. Bertze sistema
batzuek eragiten duten berotegi efektua guttitzen du eta hagitzez
ere CO2 guttiago isuri, ingurumenaren mesederako. Orain hilabete
batzuk, Alemanian egindako ikerketa baten arabera, 2050erako
munduak behar duen argindarraren %65ak haize eta eguzki bidez
lortutakoa izan beharko luke.

ERAIKUNTZAKO AZKEN ARAU TEKNIKOAREN ARABERA

Etxe berrietan eguzki panel
termikoak paratzea nahitaezkoa da
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ko. Termikoen kasuan, berriz, kolek-
tore izena dute panelek eta beirazko
estalkia dute, berotegi-efektua sor-
tzeko. Horren azpian xafla bat izaten
dute, eguzki-energia xurgatzeko, eta
xaflaren azpian, urez betetako hodiak.
Plaka termikoek eguzkiaren energia
hartzen dute eta plakaren azpiko ho-
dietan joan-etorrian dabilen ura bero-
tu egiten da. Hodian ura bertzerik ez
badago, ur hori zuzenean erabili edo
pilatu egin daiteke. Baina eguzki-ins-
talazio termikoen bidez berotutako ura
hozte-sistemetarako ere erabilgarria
da.Horrelako sistemak instalazio han-
dietan erabiltzen dira, batez ere. Gisa
berean, bero haundia egiten duene-
rako bentiladore edo haizagailu bat
aholkatzen da, gehiegizko tenperatu-
ra ekiditeko. Eguzki panel termikoak
errentagarriagoak dira, izan ere ete-
kin handiagoa atera daiteke, eta ber-
tzalde, material merkeagoez osatuta
daude, panel fotovoltaikoak egiteko
erabiltzen den teknologiarekin konpa-
ratuz.

NEURRIAN ALDEA

Neurrian ere badago aldea batetik
bertzera. Hirukideren kasuan, «para-
tzen ditugun panelak 2x1 metrokoak
izaten dira», azaldu digu Mikelek. Ho-
rretarako, kontsumoaren araberako
neurketa bat egiten dute eta horrekin
zenbat metro koadroko azalera behar
den kalkulatzen dute. «Baina hiru la-
gun bizi diren etxe batean bi metro ko-
adroko panel termikoa eta 160 litroko
pilatzaile bat nahikoa da». Badira, or-
dea, aunitzez handiagoak ere, «era-
bilpenaren arabera».Berako Garbi Go-
xo garbitegian, adibidez —ezkerreko
argazkian—, 18 panel termiko paratu
dituzte, eta azaldu digutenez, hagitz
gustura daude zerbitzuarekin. Aipatu,
gero eta panel gehiago paratzen ari

direla landa-guneetan eta baserri zein
bordatan, ura ponpatzeko eta elektri-
zitatea sortzeko. Otsailean Erriberan
inauguratu zuten landa-fotovoltaiko-
ak, adibidez, 150 plaka finko ditu.

DOHAINIK DEN ENERGIA-ITURRIA

Eguzki-energiak hanbait abantaila
ditu. Dohainik den energia-iturri izate-
az gain, kalitate oneko energia da, eta
ingurumenari begira aunitzez garbia-
goa. Gutti goitibeheiti 20 urte inguru
irauteko prestatuak daude. «Hori bai,
errendimendua hobetzeko, kasu pix-
ka bat egitea komeni da, garbitzea,
alegia». Garesti samarra izan daite-

ke, baina ingurumenan kontuan har-
tuz ez da horrela.  Mikelek azaldu di-
gunez, «panel bakoitza 600 euroren
inguruan ibiltzen da normalean». Bai-
na mota eta etxe aunitz daude, eta ba-
tetik bertzera prezioak gorabeherak
omen ditu. «Kalitatearen eta panela-
ren azaleraren arabera merkeagoa
edo garestiagoa izanen da». Gaine-
ratu digunez, «posible den kasuetan
bertzelako sistema lagungarriren bat
behar da, eguzki-irradiazioa nahikoa
ez denean ur beroa edukitzeko». Ha-
lere, kontsumoan kontuan hartzeko
bertze aholku bat eman ere digu: «etxe-
ko aislamendua zaintzea», alegia.

‘Eguzki-baratze’ deituak ere aunitz
ugaritu dira azken aldian. Eguzki ba-
ratzeak eguzki plaka aunitzez osatu-
tako landa eremuak dira, eta familia
aunitzen energia iturri izaten dira. 

Hain zuzen, Nafarroan kokatua da-
go munduko eguzki baratze eman-
korrena, Erriberan, Milagro herriaren
ondoan. Acciona Solar enpresak mar-
txoan inauguratu zuen Monte Alto ize-
neko azpiegitura fotovoltaikoa eta ur-
tean 14 kilowatt orduko produkzioa
du. 150 plaka finko ditu eta 5.000 fa-
miliek kontsumituko dute energia ber-
tatik. Aipatzekoa da, jabekidetzak ku-
deaturiko munduko azpiegitura han-
diena dela: 9,55 megawatt banatuta
dituzte 753 jaberen artean. Jabe ba-
koitzak 65 milioi euroko inbertsioa egin
du. Euskal Herrian paratu ziren le-
hendabiziko eguzki baratzeak Nafa-
rroan eraiki ziren. Duela bortz bat ur-

te izan zen hori, 2002an. Geroztik
hainbat paratu dira. Gaur egun, eguz-
ki baratzeen negozioan parte hartzen
dutenek jabe pribatuak dira, bazkide-
tza erosi, eta trukean enpresak ko-
puru jakin bat jasotzen du. Acciona
Solar enpresak, adibidez, hainbat pa-
ratu ditu dagoeneko Nafarroan eta le-
henengoa eraiki zuenetik 2.000 lagu-
nen eskutik 177 milioi euro jaso ditu
paneletan inbertitzeko. Hala ere, ur-
teen joanean egindako inbertsioa
amortizatuko lukete bazkideek. Baz-
ter guztietan energiaren kontsumoa
goiti doa, Hego Euskal Herrian ere
bai. Baina hainbat adituren arabera,
Hego Euskal Herrian gaur egun da-
goen argindarraren eskaera energia
berriztagarrekin soilik bete daiteke:
eguzki energiarekin, haize energia-
rekin edota olatuekin. Gure esku ere
badago, beraz.

EGUZKI BARATZEAK NAFARROAN

Nafarroan dago munduko eguzki baratzerik emankorrena, Erriberan.

Eguzki baratzeen negozioa

Hiru laguneko familia batean, adibi-
dez, nahikoa energia sortzen du bi me-
tro koadroko panel termiko batek.
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Elizondoko

Santiotan, plazako

mutil-dantzen

ikusle batek

Elizondoko Santio
Bestak dira eta arratse-
ko 10ak aldera, ohi be-
zala, Foruen Plazan mu-
til-dantzak hastera doa-
zi. Hirugarren dantzan
neska eta mutilak pla-
zara sartzen (ateratzen)
dira eta soinulariak bat-
batean ixildu dira. Zer
gertatzen ari da? Iduri
duenez, neskak dantzan
ari direlakoz soinulariak
ixildu dira, baino, aitzi-
neko dantzan ere zen-
bait neska dantzan ari-
tu dira deusik gertatu ga-
be. Zergatik? Eta ho-
rrela, soinulariek kaleji-
ra bat joaz mutil-dantzei
amaiera eman diote.

Hurrengo egunean,
26an, bigarren mutil-
dantzatik aitzinera, pla-
zako bazter batean nes-
kaz osaturiko inguru tti-
ki bat ageri da gizonkien
ingurutik hurbil. Pixka-
naka inguru nagusitik
zenbait mutil eta bertze
aldetik neska gehiago
inguru ttikian sartu dira.
Horrela, dantzatik dan-
tzara, inguru ttikia haun-
dituz doaie eta inguru
nagusia berriz, ttikituz.
Azkeneko dantzan ohar-
tu gara arestiko inguru
ttikian bertze inguruan
baino dantzari gehiagok
parte hartu izan dutela.
Gaur, mutil-dantzak ikus-
teko aukera izan dugu,
baina bi borobil edo in-
gurutan, ohi ez bezala.

Ortzileria da, 27a, Eli-
zondoko soinulariekin
ez dira mutil-dantzarik
izan, zortziko bat izan
ezik. Zertaz? Mutil-dan-
tzen hasmentan, nes-
kak sartu bezain laister,
zortzikoa jotzera pasa-
tu direlakoz. Gaur zor-
tziko maratoia, mistoa,
ikusi dugu eta porrusal-
darik gabeko fandangoa
gainera, agian, soinula-
riei joaldiaren tenorea
pasatu zaielakoz. Be-
raiek akitu ahala, baz-
tertuak sentitu diren dan-
tzari batzuk bertze ziz-
tulari bat ekarrarazi du-
te eta orain bai, nahi izan
duen guztiak dantza-
tzeko aukera iduki du.
Gaur, mutil-dantzak, in-
guru misto eder batean
soilik agerian dira.

Larunbata 28a, bes-
tetako azken eguna du-
gu. Zer gertatuko ote da
gaur plazan?

Dantzariak bigarren
dantzan ari eta, mutil-
dantza akitzear dagoe-
la, zenbait gizonek, baz-
ter batean dantzan -in-
gurua osatu gabe- hasi
diren neskak ikusirik,
dantza geldiarazi dute;
soinulariak jotzen jarraiki
eta neskak dantzan ere,
bat-batean ixildu dira soi-
nulariak. Tentsioa na-
barmena plazan! plaza-
ko alde batean bazter-
tzaileak bildu, bertze al-
de batean baztertuak bil-
du... eta bertze mutil dan-
tza bat hasi da. Bere-
hala inguru bat osatu da,
gizonki hutsez betea, eta
bazterrean neska batzuk
dantzan hasi dire. Gi-
zonki batzuk dantza utzi
dute, bertze batzuk ez,
eta plaza bazterrean

neska batzuk dantzan
ere jarraiki dira. Egoera
hunten soinulariek joal-
dia moztu dute. Ikus-en-
tzule eta dantzari auni-
tzen harridura nabarmen
ageri da plazan eta az-
ken hauetarik bi lagun,
soinulariengana hurbil-
du dira dantza bat jo de-
zaten, bainan soinula-
riak kasurik ez, ez die-
te, ez da, aurpegira ere
begiratu. Ni ere harritu
naiz. Bailarako herriko
plaza gehienetan ia-ia
plaza guzietan, neska-
mutilak elkarrekin mutil-
dantzan eta bertze dan-
tzetan ikusiak izan dira
inolako arazorik gertatu
gabe, baita aurtengo
Baztandarren Biltzarra
bestan ere.

Eta hau izan da Eli-
zondoko Bestetan he-
rriko plazara mutil-dan-
tzak ikustera hurbildu
dena eta ikus-entzun
duenaren errana.

Zer gertatzen da Eli-
zondoko plazan?

Baztandar bat

Goizuetako koruri

Goizuetako korua ha-
siz geroztik, aiherrak
nengon koruko guzik zo-
riontzeko eta esateko
zenbat alaitzen dittuzu-
ten herriko hainbat eki-
taldi eta meza, izan ere,
zuek kantatzen duzute-
netik atsegiñagok bai-
tia. Biño abuztun 12n,
umen jai egunen egin
zenuten emanaldik ez
do izenik;  beno bai, «Au-
rora». Garai baten ate-
tzen omen zian aurten

atere zaten bezala (egia
esan garai baten beze-
la gaur egun deus ere
ez da biño). Goizeko
7:30ean hasi eta eguer-
diko 2k alde arte, hor
egon zinaten 47 bat la-
gun, txuri-gorriz jantzi-
ta, Don Bixentek esaten
zun bezela, gizon eta
emakume, gazte eta sa-
soi hoberenan zautenak.
Horko kanta, txistu, sa-
xofoi, trompeta, kordio-
na, kitar, tambor eta irrin-
tzi! A ze umorea! Eta gu
atzetik emozionatuta
noski; biño baita bal-
koiatan eta leihotan zau-
denak ere e! Hori da ho-
ri meritua zuena! Buka-
tzeko, hasieran esan be-
zela zorionak Goizueta-
ko koruri eta zueri era-
kusten dizutenari. Au-
pa, aupa eta aupa Goi-
zuetako korua! Ni eta ni
bezela pentsatzen du-
tenan partez.

Mari Karmen

Seguro lortuko

dugula!

Ekitaldi politiko bate-
an parte hartzeagatik
epailearen aurrera joa-
tea egokitu zaigun ho-
netan, begirada atzera
bota eta egun haietatik
gaur arterainoko gertae-
rak gogoratu ditut bata
bertzearen ondotik. Idaz-
tea, atrebentzia bertze-
rik ez da izan.

Azken hilabete haue-
tan, Ezker Abertzalea,
gure herriak pairatzen
duen gatazka politikoa-
ren koropiloak askatu

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A
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nahian ibili da. Maiatza-
ren 20ko aste horretan
bertan, gatazka politikoa
behin betirako gainditzen
duen proposamena jarri
zien mahai gainean Es-
tatu espainoleko ordez-
kariei. Espainiako gober-
nuak ezezik, euskal al-
derdi aunitzek muzin egin
zioten proposamenari eta
bidenabar jendarteari pro-
posamenaren garrantzia
ezkutatu. 

Erantzuna, garbia:
Hautets zerrenda kopuru
amaigabea baliogabetu
eta Eukal Herria zigortzen
jarraitzeko epai berria ka-
leratu zuen PSOEk zu-
zentzen duen gobernuak.
Dudarik gabe, Euskal He-
rriaren interes nazional
zein sozialak zigortzeko
neurririk eraginkorrena;
Ezker Abertzalearen aur-
kako jazarpen judizial eta
polizialaren kapitulu berri
bat hain xuxen. 

Momentuaren garran-
tziaz jabeturik, tresna erre-
presibo guztiak erabili zi-
tuzten helburu bakarra-

rekin: Ezker Abertzalea ji-
poitzen jarraitu eta insti-
tuzio garrantzitsu auni-
tzetatik kaleratu, horrela
Euskal Herriaren eta ber-
tako biztanleen interesak
neutralizatuz. Tranpa egin
zuten bai; putxerazoa!! 

Urte luze hauetan gu-
re herria  zapalduta man-
tentzeko, bertako lagun-
tzaile eta kolaborazionis-
tak behar izan dituzte. La-
guntzaile horiei esker lor-
tu dute oraingoan ere ez-
ker abertzalea udaletatik
kanporatzea.Laguntzaile
hauek, duela lau urte be-
zala mota guztietako ai-
tzakiak jartzen dabiltza
beraien koldarkeria ez-
kutatzeko. Ez al dira ohar-
tzen bada, ezinezkoa de-
la herria behar bezala go-
bernatzea herriak auke-
ratutakoak kanpoan utzi-
ta? Portaera hauek ikusi-
ta ez nau gehiegi harritu
Lesakako bi zinegotzi
epaile batek zigortzeko
arriskupean daudenean
Lesakako udalak elkarta-
sun minimo baterako kei-

nurik ez egitea.  Ilegalak
eta kutsatuak gaudelako
ote? Edo eta, publikoki la-
pur batzuk direla diogu-
lako?

Herri honetako histo-
riaren irakaspenek ongi
argitzen dute bidea ordea.
Bertze hainbat eta hain-
batetan bezala ezin izan
baitute beren helburuak
erdietsi. Ezker Abertza-
leak hauteskundeetan lor-
tutako emaitzak ez dute
dudarako tarterik uzten.
Jendartearen zati ga-
rrantzitsu batek, Euskal
Herriaren askapen na-
zional zein sozialaren
proiektuarekin bat egiten
jarraitzen du. Euskal He-
rritarron hitza errespeta-
tzeak ekarriko du bakea
eta jendartearen gehien-
goa irtenbide elkarrizke-
tatu eta demokratikoaren
alde agertzen da. Bide ho-
rretan doan proposame-
na ere mahai gainean da-
go. Inoiz baino hurbilago
gaude beraz. Animo eta
segi dezagun lanean! Lor-
tuko dugu eta!!

Bere herriak bizi zuen
zapalkuntza dela eta,
duintasunez beterik, be-
re buruaz bertze egin zuen
Xirinacs Kataluniarraren
agurra, nire eginen dut
gaurkoan «nazio eskla-
bua, norbanako esklabua
bezala, lotsagarritzeko
motiboa da, bai gizartea-
rentzat eta bai unibertsoa-
rentzat».

Iban Maia Ormazabal
Ezker Abertzalearen
zinegotzia Lesakan

Arantzako Gazte

Asanbladaren

oharra

Abuztuaren 25ean, la-
runbata gauez Arantzako
plazan egindako gaupa-
saren inguruan hiru hitz:

Bertze  urte batez, gus-
to haundiz, besta polita
aitzinera eramatea posi-

ble egin zenuten guziei
eskerrak aunitz: herrita-
rrei, Udalari, musika tal-
deei eta bestara besta go-
goz ongi pasatzera etorri
zineten guziei.

Bertzalde, erran gabe
ezin utzi, gure helburue-
tatik hagitz urruti, Aran-
tzako herriak hartu zuen
itxura penagarria iruditzen
zaigula. Landare eta lur
puskak karriketan barna,
frontoiko aldageletako
ateak hautsiak, kotxeeta-
ko ateak izorratuak, sa-
rrerako lorontziak harrika
botatuak...

Halako indar eta abil-
dadearen jabe sentitzen
zareten guziei erran, zuen
gogo horiek zerbait eman-
korrean erabil ditzazuela.
Guk gazte indarra bultzatu
nahi dugu, gu gione ho-
rretan sartuz, baina saia
gaitezen indar horrekin
herri hau altxatzen, eta
ez, daukagun ttiki hori hon-
datzen.

Arantzako 
Gazte Asanblada
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Tubos Reunidosek eta Condesak bat
egin, eta multinazionala sortu dute
2009rako 10 milioi euro aurreztuko dituztela adierazi dute

ttipi-ttapa
Uda hasieran sinatu

zuten Arabako Tubos
Reunidos eta Condesa
enpresak bateratzeko
akordioa, eta horren bi-
dez, altzairuzko hodiak
egiten dituen Europako
bigarren multinaziona-
la sortuko dute. Iragarri
zutenez, talde berriak
aurten 1.625 milioi eu-
roko salmentak izanen
ditu, 4.200 langile, 18
lantegi, eta 145 milioi
euroko etekin garbiak
espero dituztela ere ai-
patu zuten. Hain zuzen,
4.200 langile horien ar-
tean daude Zalaingo tu-
bo lantegiko 330 langi-
leak ere. Akordio berriak
lantegian zein neurritan
eraginen duen ez ba-
dakite ere, lan hitzar-
mena negoziatzeko ga-
raian harrapatu dituela
gogoratu zuen akordioa
sinatu eta biharamune-
an Fermin Altzugaraik,
Zalaingo langile batzor-
deko lehendakariak.
2006az geroztik nego-
ziatzen ari dira bi alde-
ak, baina oraindik ez du-
te adostasunik lortu.

Ga inera tu  zuenez,
«2000tik 2007ra bitar-
tean 200.000 tonatik
70.000era jautsi da Ar-
celorren produkzioa».

Hemendik aitzinera,
enpresak Tubos Reuni-
dos izena hartuko du,
eta trukean Condesak
talde berriko akzioen
%36,25 bere eskuetan
izanen du, baita kopu-
ru hori %40,1era haun-
ditzeko eskubidea ere.
Gisa berean, Condesak
Tubacexen zuen zatia,

%18 inguru, eratu berri
den multinazionalaren
esku geldituko da.

Arcelor
Mittaleko
Enpresa Batzor-
deko ordezkari-
ak izendatuak

Bertzalde, Arcelor Mi-
ttalek Europako Enpre-
sa Batzorde berriko ki-
deak izendatu ditu, hi-
labetetako negoziazio-
en ondotik uztailaren
9an egin zuten inaugu-

razio ekitaldia Luxen-
burgon. Langileen al-
detik 54 ordezkari iza-
nen ditu eta horrez gain,
Batzorde Mugatu bat ere
eratu dute, Europako
Enpresa Batzorde berri
horren ardurak hartuko
dituena. Orain ale ba-
tzuk aipatu bezala, Au-
relio Gutierrez (ELA)
izendatu dute Enpresa
Batzordeko eta Batzor-
de Mugatuan Espainia
ordezkatuko duten bortz
delegatutik bat.

LANTEGIAK FLASH
‘Mugarik gabe’
etorkinen
topaketa
Bortzirietan

Aunitz dira gure es-
kualdean dauden etor-
kinak, gero eta gehia-
go. Horregatik, etorki-
nak gizarteratzeko hel-
buruarekin bertze egi-
tasmo berri bat antola-
tu dute Bortzirietako Gi-
zarte Zerbitzuak eta
Euskara Mankomunita-
teak: Mugarik gabe etor-
kinen topaketa. Horre-
tarako, egitarau zabala
prestatu dute. Hori irai-
laren 22tik aitzinera iza-
nen da eta hurrengo ale-
an emanen dizkizuegu
horren inguruko xehe-
tasun guztiak. Dena
den, 22an hasiko den
eta asteburuetan joka-
tuko den futbito txapel-
ketan aritzeko aitzinetik
eman beharko da izena
Berako kiroldegian, irai-
laren 10etik 14ra, per-
tsonako 3 euro ordain-
duz. Finala urriaren 7an
jokatuko da. Informazio
gehiago 948 635036 te-
lefonoan.

Eskualdeko
zortzi adinekoen
elkartek
Gobernuaren
dirulaguntza
jasoko dute

Nafarroako Gober-
nuko Gizarte Ongizate,
Kirol eta Gazteri Depar-
tamentuak 1,1 milioi eu-
roko dirulaguntza bana-
tuko du Nafarroako 189
adinekoen eta gizarte-
bolondresen elkartetan.
Horietatik zortzi gure in-
gurukoak dira: Arantza-
ko Zahar Txoko, Etxa-
larko Larraburua, Goi-
zuetako A.J., Igantziko
Ba ra t zondo  Zaha r
Etxea, Leitzako Jubila-
tuen Elkartea, Lesaka-
ko San Fermin Elkartea,
eta Doneztebeko Ar-
kupeak eta Doneztebe
Malerreka elkarteak.

ARTXIBOA

Condesa enpresak Zalainen duen lantegia.
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Munduko Kenpo-Kai Txapelketan emaitza
bikainak eskuratu dituzte herritarrek
Beratik zazpi lagun joan ziren Japonian jokatutako txapelketara

Amaia eta Ainhoa
Japoniako Hamam-

tsu hirian egin zen abuz-
tuaren 5ean Munduko
Kenpo-Kai Txapelketa.
Toki berean, abuztua-
ren 4an, gerriko beltza
lortzeko azterketak egin
ziren. Nafarroako se-
lekzioarekin bederatzi
lagunek parte hartu zu-
ten: Iban Telletxea, Ale-
xis Villanueva, Rosa Piz-
zio, Jasone Iriarte, Glo-
ria eta Laura Sanchez
eta Julen Velez berata-
rrek, Odei Hernando
etxalartarrak eta Rakel
Ordoki doneztebarrak.
Bi ekitaldietan parte har-
tu zuten eta emaitza bi-
kainak lortu ere. Kenpo-
kaiko gerriko beltza lor-
tzeko azterketa Iban Te-
lletxea, Jasone Iriarte
eta Rakel Ordokik gain-
ditu zuten. Azterketako
frogen artean, bertzeak
bertze, taula eta harriak
puskatu eta sei kata ez-
berdin egin behar izan
zituzten. Munduko txa-
pelketan, aldiz, konba-
tean (neskak nesken
aurka eta mutilak muti-
len aurka) eta banaka
borrokatu behar izan zu-
ten parte hartzaileek.
Proba indibidualean bi-
koteka borrokaldiak egi-
ten dira eta galtzen due-
na kanporatzen dute.
Proba honetan, kimuen

mailan, Laura Sanche-
zek urrezko domina eka-
rri zuen eta bere ahiz-
pabikiak, Gloriak, bron-
tzezkoa. Emakumezko-
etan helduen mailan, Ja-
sone Iriarte laugarren
gelditu zen. 

Aipatzekoa da Rakel
Ordoki, Alexis Villanue-
va eta Arthur Rubaska
poloniarrak Nazioarte-
ko Selekzio bat ere osa-
tu zutela, eta bigarren
postua lortu zutela. 

VIII. Ertz jaialdia
Irailaren 15etik 20ra

VIII. Ertz bertze musi-
ken jaialdia eginen da

Donostiako Artelekun
eta Berako Kultur Etxe-
an. Irailaren 15ean Be-
ran Edorta Izarzuaga,
Knell, Alex Mendizabal,
Orthodox, Bruce Mc-
Clure eta Orbes izanen
dira eta irailaren 16an
Alex Mendizabal, Mar-
cello Liberatto, Marco
Leie eta Pole Pole. Do-
nostian, aldiz, irailaren
18tik 20ra Bruce Mc-
Clurek Ertz Workshopa
eskainiko du. Irailaren
20ean hitzordua Koldo
Mitxelenan izanen da.
Proposamen berezi eta
ez ohikoak ikusteko se-
kulako aukera.

XXVI. Luis Mari
Apeztegia
Memoriala

Abuztuko azken as-
teburuan ospatu ziren
Agerrako bestak eta egi-
tarauaren barnean, ur-
tero bezala, Luis Mari
Apeztegia Memoriala
egin zen. 26. edizioan
Rafa Maritxalarrek lor-
tu zuen lehen postua
5.800 metroak 18 mi-
nutu eta 32 segundotan
eginez. Maritxalarrek ez
zuen duela bi urte be-
rak egindako errekorra
hobetzerik lortu  (17: 20).
Aurten lasterketa anto-
latzen duen elkarteko ki-

de ziren Loro Pikabea
eta Xabier Zubietaren
oroimenez, Loro-Zubi
Saria ere lehiatu zen.
Kasu honetan, trofeoa
Patxi Pikabearentzat
izan zen. 

Hona hemen XXVI.
Luis Mari Apeztegia Me-
morialean lortutako le-
hen postuak: 6 urte ar-
teko mutiletan lehena
Aimar Jabalera izan zen
eta nesketan Estitxu Ez-
peleta. 9 urte bitarteko-
etan Gaizka Lopez eta
Olatz Mitxelena, 13 ur-
te bitartekoetan Beñat
Mitxelena eta Ane El-
tzaurdia, 18 urte bitar-
tekoetan Gorka Tolosa
eta Naiara Trigueros,
Seniorretan Rafa Mari-
txalar eta Cristina Ar-
bues, eta beteranoetan
Juan Karlos Korta eta
Marisol Martinez. 

Kiroldegian
izena emateko
epea zabalik

Toki Ona kiroldegiko
denboraldia urrian ha-
siko den arren, izen
emateko epea laster za-
balduko da. Kiroldegiko
ikastaroetan parte har-
tu nahi duenak irailaren
17tik 21ra bitartean
eman beharko du izena
kiroldegian bertan edo
bertzela, 948 630215 te-
lefonora deituz.

BERA

ARTXIBOA

Nafarroako Selekzioa Munduko Txapelketan. Ezkerretik eskuinera: Jorge
Velez, Jasone Iriarte, Gloria Sanchez, Rosa Pizzio, Laura Sanchez, Julen Ve-
lez, Odei Hernando, Rakel Ordoki, Iban Telletxea eta Angel Sanchez.
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Aitor AROTZENA
Aste hondar hone-

tan, irailaren 7tik 9ra, os-
patuko dira Bittiriko bes-
tak. Ortziralean, 20:00-
etan patata tortilla txa-
pelketa eta ordubete be-
randuago, txupinazoa
da. 21:30ean Txoootx!
berendu afaria izanen
da eta 23:00etan rock
kontzertua Egurre eta
Kankarekin.

Larunbatean, 10:00-
etan txistulariek diana
eskainiko dute. 12:00-
etan herri kirolak izanen
dira, Begibana bigarren
txapelketa, hain zuzen.
Nesken arteko froga ho-
netan Beti Gazteko nes-
kekin batera, Sakana,
Oiartzun eta Bizkaiako-
ak arituko dira. 14:30ean
auzo bazkaria Jon Maia,
Mañukorta eta Manolo
Arozena bertsolariekin.
Iñigo DJ musika jartzai-
leak ere giroa alaituko
du. 19:00etan berbena.

Igandean, 11:00etan
haur jokoak eginen di-
r a  E l t ze ta  p l azan .
17:30ean ipuin kontala-
ria arituko da Bittiriako
plazan eta 18:30ean tri-
kitixa jaialdia izanen da.

Traba 
arkitektonikoak
kentzeko 
dirulaguntza

Nafarroako Gober-
nuko Ongizate Depar-
tamentuak dirulaguntza
eman dio Udalari herri-
ko traba arkitektoniko-
ak kentzeko. Zehazki,
43.696 euroko diru la-
guntza eman zaio, onar-
tutako aurrekontuaren
(54.620 euro) %80a.
Egin beharreko lanen
artean, espaloiak be-
heratu, arrapalak egin
eta Biurrana erreka gai-
neko bi pasabide. 

Bertzalde, Andra Ma-
ri Zahar egoitzari, man-
tenimendurako eta eki-
pamendurako 29.280
euroko dirulaguntza
eman zaio, hau da, onar-
tutako aurrekontuaren
(36.600 euro), %80a. 

Egin beharreko lanen
artean leihoen mante-
nimendua, etxaurrea eta
barrualdea pintatzea.

Etxebizitza
beharrari 
buruzko inkesta

Udalak jakin nahi du
zenbat interesdun da-

goen Babes Ofizialeko
Etxebizitzak erosteko
edo alokatzeko, etorki-
zunerako beharrak au-
rreikusi eta hirigintza jar-
duerak planifikatzeko. 

Horregatik, holako
etxebizitzak erosi edo
alokatu nahiko lituzke-
ten interesatuei eskatu
zaie udalean izena ema-
teko, irailaren 28a bai-
no lehen. Inkestaren hel-
burua bakarra da: in-
formazioa eskuratzea.
Beraz, zerrendan izena
emateak ez du inolako
eskubiderik bermatuko. 

San Fermin
elkartekoak
Hondarribiara

San Fermin erretira-
tuen elkarteak Honda-
rribiara ateraldia anto-
latu du irailaren 20rako.
Autobusa 8:30ean abia-
tuko da plazatik eta Sa-
ra eta Donibane Lohi-
zune bisitatu ondotik
Hondarribia bisitatu eta
bertan bazkalduko du-
te, Blanca de Navarra
kolonietan. Ateraldi ho-
netan parte hartzeko

izen eman beharko da
Nafarroako Kutxako bu-
legoan, irailaren 15a bai-
no lehen. Urrezko Adi-
na elkarteko kide dire-
nek 16 euro ordaindu
beharko dute eta ez di-
renek, 18.

Osasunaren
peña

Osasuna futbol tal-
dearen peña sortu be-
rri da herrian. Peña ho-
netako kide izan nahi
dutenek Koskilla osta-
tuan eman behar dute
izena.

Bittiriko bestak
aste hondar
honetan
Ortziralean Egurre eta Kanka
taldeen kontzertuak 

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO

Barañaingo
Lagunak garaile
Emakumeen 
III. Futbol Kopan
Batzoki elkarteak, Udalaren
babesarekin eta Beti Gazte
elkartearen laguntzarekin hi-
rugarren urtez antolatutako
Emakumeen futbol Kopan
Barañaingo Lagunak taldea
suertatu zen garaile. Nafa-
rrekin  batera, Irungo Mari-
ño eta Bilboko Athletic ari-
tu ziren (goiko argazkian, hi-
ru taldeak elkarrekin). Lehen
partidan Athletickek eta Ma-
riñok husna berdindu zuten
eta irundarrak nagusitu ziren penaltietan. Bigarrenean, Lagunak-ek 1-0
irabazi zion Bilboko taldeari eta hirugarrenean, Lagunak-ek 2-1 irabazi
zion Mariñori. Irabazlearen kopa Lagunaktaldeko kapitainak hartu zuen
Koldo Erkizia alkatearen eta Juan Fermin Mitxelena, Batzoki elkarteko or-
dezkariaren eskutik.

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Frontoiari teilatua

eman zitzaionetik 20 bat
urte pasatu dira eta, ur-
teen poderioz, aunitz
hondatu da teilatuaren
egoera. Itxuraz, arazo
nabarmenik sortu ez ba-
da ere, aspalditik ikus-
ten zen obra-lan ba-
tzuen beharra. Hori de-
la eta, udazken hone-
tan emanen diote ha-
siera teila-berritze lanei.
Egurlan Bortziri S.L. en-
presak eginen ditu obra-
lanak 72.800 euroko ba-
lioarekin.

Solasaldia 
Joan den ortziralean,

abuztuak 31, Euskara
Batzordeak antolatuta-
ko solasaldia izan zen
Kultur Etxean. Afrikatik
aunitz jende heldu zai-
gu. Zergatik?” izenbu-
rupean, Murdeneko Bor-
dako Fernando Sanz-
berro luze eta zabal ari-

tu zen azken urteotan
hain “modako” bihurtu
diren Afrikako etorkinen
inguruan. Sanzberrok
urte aunitz daramatza
Afrikan misiolari, eta
hango errealitatea ber-
tatik bertara ezagutze-
ko aukera izan du. Hi-
tzaldian, modu zuzen,
eta batzutan harriga-
rrian, hurbildu zien Afri-
kako errealitatea berta-
ra bildu zirenei.

Frontoiko teilatua
moldatuko da
datozen asteetan
Egurlan Bortziri S.L. enpresak

eginen ditu obrak 72.800 euroren

truke 

ARTXIBOA

Diru eskas Nafarroako Gobernutik
Kostata atzenduko ditugu etxalartarrok joan den maiatzeko uholdeak. Kal-
teak ikaragarriak izan ziren, eta haiei aitzin egiteko, Nafarroako Gober-
nuak kalteen %100a ordainduko zuela agindu zuen bere garaian. Parla-
mentuan onartu zen, eta gobernuko ikuskariek txostena egin zuten kal-
te-ordainak baloratzeko. Euren txosten hartan 213.979 euroko balorazioa
egin zen, baina lehen egun horietan ez ziren kaltetutako leku guztiak iku-
si. Udalak bere balorazioa egin zuen, eta 391.863 eurotan baloratu zituen
kalteak, kasik 178.000 euro gehiago. Momentuan Udalak Nafarroako Go-
bernutik datorren dirulaguntza onartu du moldaketa lanak lehenbailehen
hasteko, baina ez dio uko egin kalte ordainen %100 lortzeari, hori baita
Nafarroako Parlamentuak hartu zuen erabakia. Udal langileek lanean se-
gituko dute dirulaguntza osoa eskuratzeko.

ETXALAR

Txozna arrakastatsua
Aurtengo Andremarietako arrakastarik handiena
izan da, herritar guztien ahotan egon dena eta
haur, gazte nahiz helduek, bestetako egunen ba-
tean, egunero ez bada, bisitatu zutena: gazteen
txozna. Bertze herri aunitzetan aspalditik para-
tzen bada ere, Etxalarren aurten antolatu da le-
henbizikoz. Hainbat txandatan banatuta, kasik he-
rriko gazte guztiak aritu ziren zerbitzari-lanetan.
Txozna plaza bazterrean zegoenez, plazako ber-
bena giroa aunitz altxatu zen, eta momentu auni-
tzetan plaza jendez bete-betea ikusi ahal izan zen,
Argazkian, Matxine, Unai eta Riki.

ARGAZKIA: LEIRE OLAGARAIK UTZITAKOA
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Nerea ALTZURI

Abuztua ere haltso!
Eguraldiak ez du alda-
keta haundiegirik izan.
Uda kaxkarra joan da…
Euri aunitz egin zuen
Amabirjin astearen hu-
rrengoan eta azken egu-
notan, berriz, bero haun-
diko lauzpabortz egun
izan dira. Benetan bero
patsa edo sapa izan du-
gu egun batzuetan bai!
Nolanahi ere, han eta
hemen, edozeinen aho-
tan udako eguraldia ez
dela urtesasoi honeta-
koa mintzagai da.

BESTAK GIRO ONEAN
Patata tortila lehia-

ketatik hasi eta herri baz-
kariaren ondorengo or-
duak arte herri giroan
eta gustora pasatu zi-
ren egunak. Tartean,
dantza saioak, kirol ikus-
kizunak, haurrentzako
jokoak, bertso saioa,

dantzaldiak…Era gu-
zietakoak izan dira.

Bestak bukatu eta
zortzi egunen buruan,
herriko gazte talde ba-
tek antolatuta besta egu-
na izan zen abuztuaren
25a. Afaria eta kontzer-
tuak izan ziren goizal-
dera arte. Arantza Rock
jaialdia ez da antolatu
oraingoan baina, bertze
egitarauarekin eguna
ongi joan zela erran di-
gute antolatzaileek.

Ikasturte berria
Aste honetan mai-

xuak, irakasleak, hezi-
tzaileak… beuren zere-
ginetara itzuli dira. Ikas-
leek, berriz, ortziral ho-
netan bertze ikasturte
bati ekinen diote. Aur-
ten 3 urteko bederatzi
haurtxok ikasketa bidea
abiatuko dute: Beñat An-
dueza, Leire Bereau,
Aiora Iturria, Lorea Zu-
bieta, Mikel Fernandez,

Enaut Sanjuan, Nora
Ramos, Luis Miguel Bur-
gete eta Imanol Lebon.
Lehen Hezkuntzako 3.
mailan bertze bat hasi-
ko da, Daniel Ramos.

Guztira 43 ikasle iza-
nen dira aurten eskolan,
3 urtetik 5 urtera bitar-
tekoak 18; Lehen Hez-
kuntzan, 1go mailatik 6.
maila artean 21 eta DBH
1 eta 2. mailan lau.

Dirulaguntzak 
Nafarroako Gober-

nuak Eskolako obra ba-
tzuetarako dirulaguntza
onartu du. Kanpoko ate-
ak, leihoak eta pertsia-
nak aldatu eta zola li-
xatzen 5.900 euro gas-
tatu dira eta 3.835 jaso.
Berokuntza eta ur be-
roaren instalazioa ego-
kitu eta eskailerak eta
jolastokia konpontzeko

1.550 euro behar dira
eta laguntza 1.007koa
da. Guraso Elkarteak
566 euro hartuko ditu.

Osildera motoze-
rra bueltatzeko

Abuztuaren 20tik
25erako astean Osilde-
tik motozerra eraman
zuen norbaitek. Fami-
liak motozerra buelta-
tzeko eskatu du.

Hamar ikasle
gehiagorekin,
ikasturte berria
hasiko da ortziralean
Uda giroan iragarritako

hitzorduak ederki iragan dira

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Ekitaldi desberdinen lekuko izan ziren herriko bestak. Goian Amabirjin Egu-
nean dantzan aritu ziren batzuk, eta behean herri kirol saioko kuadrila.

ARANTZA
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Almandoz eta Bela-

teko tunelak ohiko mar-
txara bueltatu dira. Bi
astetan berrikuste eta
mantenimendu lanetan
aritu ondotik abuztua-
ren 23an ireki zituzten
ateak berriz. Hasiera ba-
tean hilaren 29an ireki-
ko zituztela iragarri
arren, azkenean aitzi-
neratu egin zuten egu-
na. Tarte horretan, ber-
tzeak bertze, tunel ba-
rreneko pitzadurak kon-
pontzen aritu dira. Guz-
tira 416 torloju paratu di-
tuzte, 540 metro koadro
sare elektrosoldatu eta
60 metro kubiko hormi-
goi erabili.

Lanek iraun duten bi-
tartean, lehengo bide
zaharretik bideratu zu-
ten trafikoa. Baina tu-
nelak itxi eta egun be-
rean, abuztuaren 6an,
lehen istripua gertatu
zen. Belate maldan ka-
mioi batek istripua izan
zuen eta erreil bat itxi-
ta gelditu zen. Bihara-
mun goiza bitarte ez zu-
ten ibilgailua bidetik erre-

tiratu. Bertze egunetan
ere trafiko handia ibili
zen Almandoz eta Be-
late aldeko errepidee-
tan, are gehiago, uda
sasoian trafikoa haun-
ditu egiten dela kontuan
hartuz.

10 urtetan 7
aldiz itxita

Aurten hamar urte
beteko dira Belate eta
Almandozko tunelak ire-
ki zirenetik. Geroztik ke-
xu eta obra ugariren le-
kuko izan dira; behin bai-
no gehiagotan itxi be-
har izan dituzte kon-
ponketak egiteko edo
segurtasun arazoak sor-
tu direlako. Orain urte
bat, adibidez, lur-jausia
bat izan zelako.

Lau urteko obren on-
dotik, 1997ko azaroan
ireki ziren bi tunelak. Eki-
pamendua kontuan har-
tu gabe, 4.000 milioi eu-
ro inguru erabili zituen
Nafarroako Gobernuak
tunelak egiten, aurrei-
kusitakoa baino %30
gehiago. Bere garaian,
ia mila milioiko aurre-

kontuarekin, tunelak se-
gurtasun sistema ai-
tzindarienekin hornitu zi-
tuztela erran zen. Be-
rriki larrialdietarako plan
berezia ere onartu zen.
Herritar eta bizilagunen
artean, ordea, zalantzan
paratu izan da hori, ha-
na nola, larrialdi irtee-
rarik ez dutela edo ar-
giztapen eskasa dutela
salatuz.

ERREPIDEAK

Bi astetako mantenimendu lanen ondotik
zabalik daude Almandoz eta Belateko tunelak
Itxi eta egun berean kamioi batek istripua izan zuen Belateko maldan

ARGAZKIAK: JOSUNE ITURZAETA

Trafiko handia ibili zen-
tunelak itxita egon zi-
renean.
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Jaione OTXANDORENA

Datorren irailaren
22an Ramon Latasa pla-
za berriaren inaugura-
zioa eginen da. Egita-
rau zabala prestatu du-
te egun horretarako:
11:00etan plaza eta es-
kulturaren inaugurazioa
eginen da; 11:15ean An-
gelmari Peñagarikano
eta Julen Zelaieta ber-
tsolariak;11:30 ean aiz-
kolarien aurkezpena eta
Ramon Latasaren irudi-
ak pantaila erraldoi ba-
tean;11:50 ean 112 aiz-
kolarien erakustaldia
izanen da, bortz proba
desberdinetan: Lehe-
nengoan haurrak me-
troko enbor bat moztu
beharko dute, bigarre-

nean 2. mailakoek 3 ka-
naerdiko moztu behar-
ko dituzte, eta zaharrek
bi kanaerdiko; lauga-
rrenean gazteak hiru ka-
naerdiko moztuko di-
tzute, eta akitzeko,le-
henengo mailako aiz-
kolariak lau kanaerdiko
moztu beharko dituzte. 

Ondotik, 14:30ean
herri bazkaria eginen da,
eta arratsaldean dan-
tzaldia Joxe Angel mu-
sikariarekin. Egun ho-
rretarako bazkarirako
txartelak Mari Sol jana-
ridendan, Pixarrenea ja-
naridendan, Maria Je-
sus harategian, Fonda
Ostatuan eta Itturburu
ostatuan daude salgai,
25 eurotan. Txartelak

hartzeko epea Irailaren
12an akituko da.

Giro ederrean
bestak

Bertze urte batez, he-
rriko bestetako egita-
raua ekitaldiz gainezka
egon zen. Egunez egin-
dako ekitaldi gehiene-
tan jende ugari bildu zen.
Mus txapelketan Fur-
gencio Iriarte eta Oryo
izan ziren txapeldun;
plater tiroketan Javier
Ibarrak irabazi zuen; ai-
tzur tiraketan eta toka
txapelketan Daniel Ber-
tiz izan zen nagusi mu-
tilen artean, eta nesken
artean, berriz, Edurne
Urroz. Zorionak irabaz-
le eta partehartzaile guz-

tiei. Baita gainerako eki-
taldietako parte-har-
tzaile guztiei ere: herri
kirolak, gazteen ginka-
na, pilota partidak eta
abar. Aipatu, orandik

inaugurazio ofiziala egin
gabe badago ere, pla-
za berrian egin zirela
besteteko zenbait eki-
taldi: dantzarien ema-
naldia, herri kirolak...

Irailaren 22an
inauguratuko da
Ramon Latasa plaza 
112 aizkolarik erakustaldia

eskainiko dute, eta ondotik, herri

bazkaria eginen da

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA ETA JAIONE OTXANDORENA

San Tiburtzio Egunean dantzariek saio polita eskai-
ni zuten. Umeek ere ederki pasatu zituzten bestak.

SUNBILLA
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Erregionaleko Lehen
Mailak ordezkari berria
du: Doneztebe. Herriko
Futbol Kluba 2004an
eratu zen, eta urte au-
nitzetako lanaren on-
dotik, 25 laguneko tal-
dea osatu dute herriko
eta inguruko jendeare-
kin.  25etik 14 dira Do-
neztebekoak, eta gai-
nerakoak Ultzama, Sun-
billa, Narbarte, Zubieta,
Legasa eta Eltzaburu-
koak dira. Lehendaka-
ria Jaime Sein da, le-
hendakariordea Anto-
nio Iratzoki eta entre-
natzaileak,  Mikel Maia,
Jabier Jabalera eta Juan
Carlos Arregi. Hasieran
12.000 euroko aurre-
kontuari egin behar izan
zioten aitzin, orain, or-
dea, 7.000 euro behar
dituzte. Futbol zelairik
ez dagoenez, etxeko

partidak Atarrabian jo-
katuko dituzte.

Hauek dira taldeko
jokalarien izenak: Aitor,
Ander,  Andon i  e ta
Eduardo Bertiz, Aritz Ba-

leztena, Asier Hernan-
dorena,  Eneko La-
rraiotz, Garikoitz Urrotz,
Haritz Arriola, Ibai Or-
dax, Iker Iratzoki, Iñigo
Ostiz, Iban Lopez, Mi-

kel Telletxea, Iban San-
testeban, Jaime Sein,
Jabier Otermin, Jon Ma-
ritxalar, Jon Mikel Asen-
sio, Joseba Elizagoien,
Josu Santesteban, Li-

borio Ariztia, Mikel Arrie-
ta, Mikel Ibarra eta Ur-
ko Loiarte. 

Agenda 21erako
logotipoa eta
lema bilatzeko
lehiaketa

Udan Malerrekako
Agenda 21erako logo-
tipo eta lema bilatzeko
lehiaketa  bat ere para-
tu zuten martxan. Lehia-
ketaren saria 300 euro-
takoa da, eta irailaren
14an akituko da propo-
samenak bidaltzeko
epea. 16 urtetik goitiko-
entzat dago zabalik
lehiaketa, Agenda 21
eta Malerreka hitzak
agertu beharko dute.
Lehiakide bakoitzak bi
obra (logoa eta lema)
aurkeztu ahal izanen di-
tu gehienez, eta euska-
rri informatikoan egin
beharko dela.

Futbol talde berria sortu da Donezteben
Erregionaleko Lehen Mailan
Futbol zelairik ez dagoelako, etxeko partidak Atarrabian jokatuko dituzte

ARGAZKIA: LEGARRA

Doneztebe futbol taldeko jokalari batzuk.

MALERREKA



Ortzirala 7
20:00etanaltxafero-

ak bestei hasiera ema-
nez. Doneztebeko txis-
tulariak herrian barna
ibiliko dira. 21:00etatik
aitzinera baztan zopak
He r r i ko  Os ta tuan .
Gauez dantzaldia JO-
XE ANGEL akordeoila-
riarekin.

Larunbata 8
10:00etan gaztetxo-

en mailako laxoa parti-
da: Oitz-Doneztebe.
12:00etan meza nagu-
sia. 16:30ean haurren-
dako jokoak herriko pla-
zan. 17:00etan Angel

magoaren erakustaldia.
Ondotik haur eta hel-
duendako txokolatea.
19:00etan herritarren
arteko IV. patata tortila
lehiaketa. 20:00etan
dantzaldia AITOR akor-
deoilariarekin. Gauez
TRIKIDANTZ taldeare-
kin dantzaldia.

Igandea 9
11:00etatik aitzine-

raherriko artisauen era-
kusketa. 13:00etan he-
rri kirolak: Agite eta Raul
Kastro, Luis Mª Belarra
eta Aierberen aurka.
16:30ean mus txapel-
keta herriko elkartean.
17:00etan pilota parti-

dak amateurren artean.
20 :00e tan DIEGO
QUEVEDO mariatxia-
ren abestiak. Arratsal-
dez eta gauez dantzal-
dia JOXE ANGELekin.

Astelehena 10
14:00etanherri baz-

karia, Sebastian Lizaso
eta Aitor Mendiluze ber-
tsolariekin. 17:00etan
toka eta sokatira herri-
tarren artean. Arratsal-
dez eta gauez dantzal-
dia JOXE ANGELekin.
Bestei bukaera emate-
ko, kalejira herrian bar-
na eta GAIXOA NI.
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Herriko
bestak
irailaren
7tik 10era
Igande eguerdian herri kirol saioa

izanen da

OITZ

ARTXIBOA

Duela bizpahiru urteko herri bazkaria ageri da goi-
ko argazkian.  Behekoa orain hiru urtekoa da, eta
patata tortila lehiaketako partaideak ageri dira.

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei
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Osteguna 6
20:00etan txupina-

zoa. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia MO-
DESTOrekin. 

Ostirala 7
09:00etan diana txis-

tulariekin. 12:00etan tor-
tila lehiaketa. 18:00etan
pilota partidak. 19:00-
etan trikitixa jaialdia.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia TRIKIDANTZ
taldearekin.

Larunbata 8
09:00etan diana txis-

tulariekin. 12:00etan

Meza nagusia. 13:00-
etan aizkora apostua.
18:00etan herri kirolak.
Arratsaldez eta gauez
SONIDOS taldearekin
dantzaldia.

Igandea 9
09:00etandiana txis-

tulariekin. 11:00etan
mus txapelketa. 14:00-
etan herri bazkaria ber-
tsolariekin. 18:00etan
pilota partidak. Ondo-
ren ahari apostua. Goi-
zez eta arratsaldez
haurren parkea. Arra-
tsaldez eta gauez MO-
DESTO akordeoilaria-
rekin dantzaldia.

Lokariko
Amabirjin
bestak
irailaren
6tik 9ra
Larunbat eguerdian aizkora

apostua izanen da eta

arratsaldez herri kirolak

ERATSUN

ARTXIBOA

Kirolak herrian duen afizioa ezin da ukatu, horren lekuko bestetan izan di-
ren kirol saioak. Argazkiak ez dira berriak, baina aurten ere ez da pilota par-
tida eta aizkora aposturik falta izanen.
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Ainara MINDEGIA

Aurtengo Joaldunen
Egunak badu data da-
goeneko. Heldu den irai-
laren 22an eginen da.
Goizean goiz, 7:30etan,
joaldunak plazan elkar-
tuko dira dena presta-
tzeko eta 10ak aldera
joaldunen eta herriko tri-
kitilarien ibilaldia egiten
hasiko dira baserriz-ba-
serri. Goiz osoan base-
rrietan ibiliko dira, eta
seguru baserritarrek on-
gi etorri beroa eginen
dietela etxean. 11:00-
etan herriko plazan ar-
tisauen azoka ikusgai
egonen da.

Eguerdian herrira
jautsi eta herriari buel-
ta eman ondotik, herri
kirol saioa izanen da pla-
zan. Igantziko taldea eta
Berako Gure Txokoa tal-
dea nor baino nor aritu-
ko dira. Ondotik bertso-
lariak eta 15:00etan baz-
karia Herriko Etxeko sa-
baian. Bestak segida
izanen du bazkalondo-
an, arratsalde eta gauez

dantzaldia izanen bai-
ta. 

Ikasturte berrian
9 ikasle berri
hasiko dira

Irailaren 6an hasie-
ra emanen diote Ituren
eta Zubietako haurrek
ikasturte berriari. Aur-
ten denetara bederatzi
haurrek izena eman du-
te, horietatik zortzi ttiki
ak, eta bederatzigarre-
na hirugarren mailan
sartuko da. Bederatzi
horietatik bi kanpotik eto-
rritakoak dira.

Trikitixa eta
pandereta
ikastaroan izen
ematea 

Urtero bezala Ituren,
Oronoz-Mugairi  eta
Sunbillan emanen dira
klaseak. Ikasturte ha-
siera urrian izanen da,
baina apuntatu nahi
duenak irailaren 19a bai-
no lehen egin beharko
du 646 298568 telefo-
nora deituz.

Irailaren 22an eginen
da Joaldunen Eguna
Eguerdian Gure Txokoa eta

Igantziko taldeak herri kiroletan

arituko dira

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA 

Ander Erasun Nafarroako txapeldun
III. Mailako aizkolarien finala Etxalarren jokatu zen abuztuaren 15ean. Raul
Castro, Arkaitz Olano, Ander Erasun, Julen Kañanames eta Garikoitz La-
rretxeak aritu ziren; txapela, ordea, Ituren aldera etorri zen. Ander Erasun
izan zen nagusi (8:39:21); bigarren Arkaitz Olano (10:21:48), hirugarren
Raul Castro (11:27:15); laugarren Julen Kañamares gelditu zen (11:45:57)
eta bosgarrenen Garikoitz Larretxea (12:03:06). Anderrek marka berria
ezarri zuen, Aitor Senosiainen denbora hobetuz (9:04:40). Heldu den ur-
tean bigarren mailan aritzeko aukera izanen dute orain Ander Erasun eta
Arkaitz Olanok. Herritar gaztea eskualdeko herrietan erakustaldiak egi-
ten ibili da bertze aizkolariekin batera, Donamaria, Areso, Ezkurra, Leitza
eta Sunbillan. Bertzalde, aipatzekoa da, orain arte Ander plazaz-plaza eta
txapelketetan parte hartzen ibili dela, eta orain bertze aizkolari gazte bat
animatu dela: Kenari Erasun. Datorren irailaren 22an Sunbillan eginen
den Ramon Latasaren omenaldian 112 aizkolariren erakustaldia izanen
da, eta Ander eta Kenari Erasun lehengusuek parte hartuko dute. Kena-
ri Erasunek lehenbiziko proba eginen du Julen Larrea, Mikel Zabaleta eta
Iker Vicenterekin batera. Egin beharreko lana metroko enbor bat moztea
izanen da. Ander, berriz, laugarren proban arituko da. Denetara 10 biko-
te arituko dira eta egin beharreko lana hiru kanaerdiko moztea izanen da.
Ander Erasunek, Oihan Larretxea izanen du bikote. 

ITUREN
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Asteburu honetan
besta egunak izanen di-
tuzte legasarrek. Aste
bat bertzerik ez da pa-
satu herriko bestak aki-
tu zirenetik, baina berriz
ere ospakizunekin se-
gitzeko asmoa dute Le-
gasan. Larunbat eta
igande honetan, iraila-
ren 8an eta 9an, Santa
Leokadiako erromeria
eginen da. Larunbate-
an zopak izanen dira er-
mitan, eta igandean, be-
rriz, 12:00etan meza na-
gusia izanen da. Ondo-
tik, 13:30ak aldera, baz-
karia eginen da ermitan.
Bazkalondoa anima-
tzeko, arratsaldez, dan-
tzaldia izanen da Ono-
frerekin.

Mitxel Aginaga
Suitzako
podiumean

Mitxel Aginaga Nar-
barteko kirolariak emai-
tza onak eskuratuz ha-
si du denboraldi berria
Suitzan lortutako hiru-
garren postu batekin.
Bertizaranakoa ez ze-
goen bere egoerarik

onenean, baina hala ere
ez zuen hutsik egin. Ira-
bazleak ia lau minutu-
ko aldea atera bazion
ere, hagitz hurbil ibili zen
bigarren postutik. Az-
kenean, baina, minutu
erdia atera zion biga-
rrenak. Mitxelek, bere
aldetik, 1:44:07ko den-
bora egin zuen; Senn
Simeon i rabaz leak
1:40:42koa, eta Wüth-
rich Renek 1:43:36koa
(goian lehen hiru sail-
katuak; behekoan Mi-
txel ageri da).

Asteburu honetan eginen da Santa
Leokadiako erromeria Legasan
Igandean meza nagusiaren ondotik bazkaria eginen da ermitan

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

Orain gutti Legasan
egin bezala, Nafarro-
ako Gobernuak he-
rriarenak diren onda-
sunak berreskuratze-
ko transakzio-hitzar-
menaren oinarr iak
onartu ditu Narbarten.
Narbarteko kontzejua-
ren arabera, gaztai-
nondoak, iratze lekuak,
hariztiak, intxaurron-
doak, lizarrak eta abar
lur komunalak dira, eta
herritarrek horiek era-
biltzeko eskubidea ba-
karrik dute. Uztailaren
30ean onartu zituen
akordioaren oinarri oro-
korrak, Narbarteko
Kontzejuaren eta he-
rriaren lur eremuak era-
biltzeko idatzizko bai-
mena duten partikula-
rren harteko hartu ema-
nak erregulatzeko as-
moz. Hitzarmenean
notarioaren eskriture-
tan 2005eko urtarrila-
ren 1a baino lehena-
goko datarekin ageri
diren aprobetxemndu
guztien batuketa har-
tuko da kontuan hi-
tzarmenean. Halere,
data horretatik aitzine-
rakoak ere onartuko di-
ra, herritarrak herri-on-
darearen kontra eta bi-
degabekeriaz ondasu
horiek beregatzen
saiatu ez badira.

BERTIZARANA
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Leire MARIEZKURRENA

Beste leku aunitzetan be-
zala joan dira aurtengo he-
rriko Ambirjin bestak ere.  Bost
eguneko bestetan izan zen
zer ikusi eta zer egin. Hala,
herriko emakumeek herri ki-
rolen bigarren edizioa egin
zuten. Aurreko urtean beza-
laxe, emakume ezkonduak
–zuriz jantziak– ezkongabe-
en –beltzez jantziak– aurka
aritu ziren, eta denetara 24
lagun bildu ziren (bi epaile).
Proba ezberdinak egin zituz-
ten; zokorrak, txingak, iltze
sartzea, korrika belarzama-

rekin, karretilla lasterketa...
Aurten, berrikuntza moduan,
arpanean eta arto zuritzen ere
aritu ziren. Norgehiagoka han-
dia sortu bazen ere, iaz be-
zala ezkonduentzako izan zen
garaipena. Sokatirak ere ikus-
mira sortu zuen, baina kasu
honetan ezkongabeak suer-
tatu ziren garaile. Urteroko
moduan, arrakasta itzela izan
zen, alde batetik,  herritarren
artean ikusmira handia sortu
zuelako  eta  bestetik, jende
asko bertaratu zelako eta ikus-
kizun polita jarri zutelako. Hel-
du den urteko bestak ailega-
tzeko guttiago gelditzen da.

Giro onean joan dira
aurtengoan ere
Amabirjin bestak 
Emakumeen arteko herri kirol saioak
ikusmin haundia sortu zuen

ZUBIETA

ARGAZKIA: LEIRE MARIEZKURRENA

Herri kiroletan parte hartu zuten emakumeak, beltzez ez-
kongabeak eta zuriz ezkonduak. Bi bazterretan, berriz, epai-
le lanetan aritu zirenak.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Fernando ETXEBERRIA

Hilabetero bezala,
udaleko alkate eta zi-
negotziak hilaren 11n el-
kartu ziren herriko gaiak
aztertzeko. Besteak
beste, Internet, faxa eta
posta elektronikoa jar-
tzea erabaki zuten. Gi-
sa berean, Matxinearen
egoera larria ere azter-
gai izan zuten. Arkitek-
to bati iritzia eskatu zi-
tzaion eta honen eran-
tzuna garbia izan da:
etxea egoera arrisku-
tsuan dago eta bere in-
guruko bidea ixtea ko-
meni da, eta gero, etxe-
ko jabearekin mintzatu
erabakirik onena har-
tzeko. 

Bestalde, Mariezku-
rrena enpresa laster ha-
siko da goiko ur depo-
sitora ura igotzen.

Alkate berriak ekin dio
agintaldi berriari, eta le-
henengo lana frontoiko
teilatua konpontzea izan
da. Bestalde, herriko

jaien aurretik auzolane-
an herriko kale, bide eta
errepidearen aurpegia
zeharo garbi gelditu zen.
Ea urtean gehiagotan

errepikatzen den hori.

Herriko pestak
Abuztuaren 15etik

20ra ekitaldi desberdi-

nekin gozatzeko auke-
ra izan zen. Horiek ar-
tetik aipatzekoa da hi-
laren 17an, ostiralean,
herriko gazteen artean
egin zen herri kirol saioa.
Benetan polita oso eta
ikusgarria! Bestetik, Ba-
rranka ostatuan egin-
dako herri bazkarian 50
lagun bildu ziren. Herria
animatzen, berriz, Ja-
lisko Band, Zeus, Gau-
bela eta Sonidos aritu
ziren. 

Eta Mindegiaren
agerpen berria ere poz-
garria izan zen, bere he-
rrian aizkora hartu ga-
be zegoelako aspaldian.
Lan txukuna egin zuen
Arriaren aurka. Beste ki-
rol ekitaldirik ere ez zen
falta izan, pilota parti-
dak, aizkora apustuak...
Giro onean joan ziren
bestak!

Matxinearen egoera arriskutsua aztertu
zuten abuztuko udal batzarrean
Etxe inguruko bidea ixtea eta jabearen mintzatzea erabaki zuten

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Erakustaldi txukuna egin zuten herriko gazteek hilaren 17an. Argazkian age-
ri dira parte hartu zuten mutilak.

EZKURRA





Juana Mari SAIZAR
Antonio Alustiza Txi-

ki txakurrarekin zazpi-
garren aldiz txapeldun
atera zen abuztuaren
26an Uharte-Arakilen jo-
katu zen 40. ArtzaiTxa-
kur Lehiaketan. Bede-
ratzi parte hartzaile izan
ziren eta hiru bakarrik
iritsi ziren finaleko fro-
gara. Antoniok eta Txi-
kik 300 puntu eskuratu
zituzten, bigarren biko-
teak baino 35 puntu
gehiago. Txapelak txar-
tela eman dio Euskal
Herriko Txapelketan
parte hartzeko, aurten
Aspe herrian jokatuko
dena, irailaren 16an.

Mikel Olazabal
profesionaletan

Mikel Olazabal Are-
soko pelotari gazteak
profesionaletarako sal-
toa egin zuen abuztua-
ren 13an Leitzako Ama-
zabal frontoian. Trebe
eta ausart aritu zen eta
hainbeste buruhauste
eman dion ezker es-
kuarekin egin zituen tan-
to gehienak, 14, hain zu-
zen. Asko gozatuz jo-
katu zuen, maila oso ona
emanez, eta horrekin
batera konfidantza har-
tuz. Kirolen atalean ere
bera izanen dugu so-
laslagun. Zorte on hasi
berri duen ibilbidean.
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Kontxi CLAVER

Urte asko pasa dira
Suro auzoan jai ekital-
dirik ospatu ez dela. He-
rriko zaharrenek beraien
gazte denboran egun
bat auzo honetan pa-

satzen zutela diote. Aur-
ten egun oso bat izan
ez bada ere, bertan eki-
taldi bikain eta atsegi-
na eskaini zuen sega-
lari koadrilak, Ainhoa eta
Isabel Ansa tartean zi-
rela. 

Azoka txikia
Arrakasta ezinhobea

izan zuen herrian egin-
dako eskulangile eta
produktuen erakuske-
tak. Aurtengoa azoka-
ren hirugarren edizioa
izan zen. Eltzeko gaz-

ta, gazta, sagardoa, txa-
kolina, postreak... de-
netarik eskaini zuten
bertan. Leku berean
egin zen tortila lehiake-
tak ere, parte-hartze
haundiarekin, gainera.
25 partaide aurkeztu zi-

ren eta bi sari banatu
hoberenarentzat. Bat
epaimahaiak erabaki-
takoa, kooperatiba etxe-
koek jaso zuten, eta bes-
tea, bertan bildutakoek
aukeratutakoa Plazko
Javierrentzat izan zen.

Aspaldiko partez Suro auzoan saio polita
eskaini zuten segalariek 
Garai batean egun osoa pasatzen zen auzo honetan

ARGAZKIA: JUANA MARI

Aurtengo pestak ongi joan dira, eta bereziki arrakastatsua izan zen aurten
berrikuntza izan den koadrilen eguna. Helduen sei koadrilekin eta umeen
beste batekin, guztira ehun lagun inguru bildu ziren.

Antonio Alustizak txapela eskuratu du
Uharte-Arakilgo artzain txakur txapelketan
Txapela irabazita, Euskal Herriko txapelketarako txartela eskuratu du 

ARESO

ARANO
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Irailaren 9an
ospatuko da II.
Taloaren Eguna
Goizeko 10etatik aurrera

talogileak, artisauak, erakusketak

eta beste izanen dira, eta

eguerdian herri kirolak

Joseba URKIOLA
Lehengo urtean lor-

tutako arrakastaren os-
tean, aurtengoan ere ta-
loak presentzia berezia
izango du Leitzan. Pla-
zaola Partzuergoak eta
Leitzako Udalak elkar-
lanean antolatutako
jaialdia irailaren 9an iza-
nen da.

II.edizio honetarako,
aurreko urtean egin be-
zalaxe, ekitaldi ugari eta
orotarikoak antolatu di-
tuzte. Helburu nagusia
taloari dagokioen ga-
rrantzia eman eta Lei-
tzako plazara hurbiltzen
den edozeini, une eder
bat eskaintzea izanen
da. Merkatua goizeko
10etan zabalduko da eta
bazkalordurate, zer iku-
si ugari egonen da. Has-
teko aipatu, herriko hi-
ru talogileak: Villabona,
Saralegi eta Talotegiak
goiz osoan present izan-
go direla. Hauekin ba-
tera, Plazaola Par-
tzuergoko kide diren ar-
tisauak ere bai: sagar-
doa, eztia, gazta… be-

zalako produktuak ma-
haigaineratuz. Berri-
kuntza gisa, esan, taloa
egiteko tresnerien eta
arto zuriketaren era-
kusketak ere ikusgai
egonen direla.

11:00etatik 12:30ak
bitarte, berriz, publiko-
ak zuzenean  parte har-
tu ahal izanen duen ekin-
tzak antolatu dira. Ai-
pagarrien artean, talo-
ak egiteko tailerra eta
etxeko txikienei zuzen-
duriko Talo Lehiaketa
leudeke. Lehiaketa hau
4 eta 14 urte bitarteko
gaztetxoentzat izanen
da eta adin bakoitzeko
eskulanik hoberenak sa-
rituak izanen dira.

Ondotik, herri kirola-
riak izan dira arreta osoa
berenganatuko dute-
nak. 12:30etik aurrera,
Mikel Saralegi, Aimar Iri-
goien, Jon Redondo, Ar-
kaitz Olano, Ruben Sa-
ralegi eta Eneko Sara-
legik hainbat saio des-
berdin burutu beharko
dituzte.
Ekintza hauetaz gain,

esan, Karrapen eta hau
ere goiz osoan, herriko
jatetxe eta taberna des-
berdinek taloa protago-
nistatzat hartuta eratu-
ko dituzten plater des-
berdin eta originalak ere
ikusgai egonen direla.

Plazaolan barna
II. Maratoi erdia

Plazaola Partzuer-
goak antolatuta, iraila-
ren 16an Plazaolatik
barna igaroko den Lei-
tza-Lekunberri II. Mara-
toi erdia burutuko da.
Izen-ematea irailaren
12ra bitartekoa da eta
antolatzaileek argi adie-
razi bezala, 200 per-
tsonei mugaturiko eki-

taldia izanen da. Inte-
resatua dagoen orok in-
formazio gehiago esku-
ratu nahi balu www.pla-
zaola.org web orrialde-
an lortu ahal izango du.
Gauza askoren artean,
bertan daude aurre izen-
emate orria, araudia eta
frogaren profila.

Jeiki 
abesbatzaren
oharra

Leitzako Jeiki abes-
batzak ikasturte berri-
rako kantu klaseak an-
tolatu nahi ditu. Urritik
aurrera gauzatuko  di-
ren saioak hirugarren
edizioari dagozkionak
izanen dira. 

Dena den, Jeikikoek
aurtengoan berrikuntza
bat txertatu nahi izan du-
te. Abesbatzako partai-
deek plazaratu bezala,
aurtengoan abeslariez
gaindi, herritar guztiei
zabaldu nahi izan diei-
te mezua. Kantu klase-
ak hartu eta kantuaren
misterioez jabetzeko, ez
baita zertan abesba-
tzako partaide izan.

Interesatuak 635 714
235era hots egin be-
harko du, 16:00etatik
18:00ak arte. Azken
eguna  irailaren 12a
izango da. Gogoratu,
kantu klaseak Irungo
Eugenia Echaren esko-
lak emanen dituela.

ARGAZKIA: ELENE ARRAZOLA

Gutxiago falta da hurrengo San Tiburtzioetarako
Eguraldia lagun, giro bikainean igaro dira aurtengo San Tiburtzioak.
Asteburuan elkartutako jendetzaren ostean, asteko egunak lasaiago
eta herrikoiagoak izan zirela esan daiteke. Urtero legez, Aurrera Dan-
tza Taldekoek eta Jeiki abesbatzakoek jaietako protagonismorik han-
dienetakoa gorpuztu zuten, bi ekitaldi hauek jendetza andana eraka-
rri baitzuten. Hauetaz gain, aipatu, herriko txitulariek, goizeroko ze-
zenek eta Incansables txarangako partaideek, aurtengoan ere ga-
rrantzi handia izan dutela. Berauek ardurtzen baitziren jaietako egun
luzeei hasiera eman eta nolabaiteko atseden une bat ezartzeaz.

LEITZA
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Hamar bat eguneko bidaia antolatu du
Arkupeak elkarteak Kubara 
Irailaren 22tik urriaren 6ra Benidorrera joanen dira

ttipi-ttapa
Bidaiak antolatzen

segitzen dute Arkupe-
ak erretiratuen eta pen-
tsionisten elkarteko la-
gunek. Hala, Kubara jo-
anen dira urriaren 19tik
29ra. Hamaika egune-
tarako bidaia prestatu
dute eta hainbat txoko
bisitatuko dituzte. Le-
hendabiziko egunean,
19an, Noaingo airepor-
tuan elkartuko dira, eta
bertatik Iruña-Madril-
Habana bidea eginen
dute hegazkinez. Biga-
rren eta hirugarren egu-
netan Habana inguruan
ibiliko dira, hiriko erai-
kin historiko eta leku pre-
ziatuak ezagutzen. Lau-
garren egunean Trini-
dad hiria bisitatuko du-
te, eta lekua ezagutzen
bertze bizpahiru egun
igaroko dituzte. Ondo-
tik, Varadero aldera jo-
ko dute. 

Hiru hiri haundi eta
ikusgarri hauek eta eu-
ren bazterrak ikusitako-
an berriz etxerako bidea
hartuko dute hilaren
28an, eta hurrengo egu-
nean ailegatu. Etxetik
urruti, norbere herritik
harat zer dagoen eza-
gutzeko aukera bikaina.

Benidorrera
bidaia

Aitzineko urtetako
ohiturari jarraiki, Beni-
dorrera ere ateraldia egi-
nen dute Arkupekoek,
irailaren 22tik urriaren
6ra. Autobusez eginen
dute bidaia eta horreta-
rako lehen hitzordua
6:45ean paratua dute,
Irunen. Dena den, Baz-
tan, Leitza eta Goizue-
tako bidaiariek etxetik
hurbilago autobusa har-
tzeko aukera izanen du-
te. 15 eguneko egonal-
diaren ondotik, etxera-

ko bidea hartuko dute.

Gurutze
Sainduaren
Egunean Lezora

Hurbilago ibiltzea
gustoko dutenek Eus-
kal Herrian bertan iza-

nen dute horretarako au-
kera. Heldu den iraila-
ren 14an, Gurutze Sain-
duaren Egunean, Le-
zora joanen dira. Goi-
zean meza entzun on-
dotik, kirol jaialdia iza-
nen dute. 13:30 aldera

atuobusak aterako dira
Hondarribia aldera eta
14:30ean bazkaria egi-
nen dute Ardora jate-
txean. Arratsaldez, dan-
tzaldia izanen dute, eta
20:00etan bueltan etxe-
ra abiatuko dira.

GIZARTEA

Leku ikusgarriak bisitatzeko aukera izanen dute Kuban.
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Nafarroako Foru Komunitatean lane-
an ari diren langileen etengabeko pres-
takuntzarako ekintzak, Nafarroako
ETE enpresetako Etengabeko Pres-
takuntzarako Planetan agertzen dire-
nak (Europako Gizarte Funtsarekin fi-
nantzatuak), finantzatzeko dirula-
guntzen deialdia onetsi eta dirula-
guntza horiek emateko arauak ezar-
tzen dituen Ebazpena.
Non argitaratua: NAO 103 zk., 2007/08/20
2169/2007 Ebazpena, uztailaren 2koa,
Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzen-
dari kudeatzaileak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/078/F0711
205.htm
Nafarroako Foru Komunitatean lane-
an ari diren langileen etengabeko pres-
takuntzarako ekintzak, Nafarroako
ETE ez diren enpresetako Etengabe-
ko Prestakuntzarako Planetan ager-
tzen direnak (Europako Gizarte Fun-
tsarekin batera finantzatuak), finan-

tzatzeko dirulaguntzen deialdia one-
tsi eta dirulaguntza horiek emateko
arauak ezartzen dituen Ebazpena.
Non argitaratua: NAO 103 zk., 2007/08/20
2170/2007 Ebazpena, uztailaren 2koa,
Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzen-
dari kudeatzaileak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/078/F0711
204.htm
Elkarteen araubidea duten entitateek
2007-2010 denboraldian nekazaritza-
rako ustiategietan makineria eroste-
ko egiten dituzten inbertsioetarako
laguntzen arauak ezarri eta 2007ko
deialdia onesten duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 102 zk., 2007/08/17
211/2007 Foru Agindua, uztailaren 5ekoa,
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura
kontseilariak emana.
http://www.cfnavarra.es/bone/078/F0711
115.htm
Abeltzaintzako ustiategiei bertan hil-
dako abereak gordetzeko biltegiak

erosteko dirulaguntzak, de minimis
araubidearen menpekoak, zuzentzen
dituzten arauak eman eta 2007ko de-
aildia onesten duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 98. zk., 2007/08/10
201/2007 Foru Agindua, uztailaren 2koa,
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura
kontseilariak emana..
http://www.cfnavarra.es/bone/078/F0710
905.htm
Abenduaren 22ko  293/2006 Foru Agin-
duaren eranskina: mendekotasun han-
diko pertsonendako prestazio eko-
nomikoa eta Autonomiarako eta Men-
dekotasunaren Arretarako Sistema-
ko guttieneko babes mailako zainda-
ri ez-profesionalendako sostengua.
Non argitaratua: NAO 99 zk., 2007/08/13
149/2007 Foru Agindua, apirilaren 23koa,
Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kon-
tseilariak emana. 
http://www.cfnavarra.es/bone/078/L0711
803.htm

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

Informazioa hau Cederna-Garalur Elkartearen Europe Direct Europari buruzko informazio zerbitzuak emana da. 
Kontsultatu www.cederna.es webgunea, “laguntzak eta subentzioak” atalean
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Begoña Sanzberro Landa Garapen eta
Ingurumen kontseilari izendatu du Sanzek
Kargu berriari osotasunean dedikatzeko, zinegotzi eta parlamentari karguak utzi ditu

Maite OTEIZA
Orain artio Baztango

Udalean UPNko ze-
rrendaburua izan den
Begoña Sanzberro al-
mandoztarra Nafarroa-
ko Gobernuko Landa
Garapen eta Ingurugiro
kontseilari izendatu be-
rri du Miguel Sanz pre-
sidenteak berriki osatu
duen gobernuan.

Begoña Sanzberro
da Nafarroako Gober-
nuan euskalduna den
lehendabiziko kontsei-
laria, eta kargu-hartzea
ere euskaraz egin zuen
«nere ama hizkuntza es-
kuara delakoz». 

Aspaldi sartu zen Be-
goña politika munduan:
bertze karguen artean
UAGN sindikatuko agin-
tari, Almandozko alka-
te, UPNren izenean zi-
negotzi eta parlamen-
tari, eta orain gobernu-
ko kontseilari. Kargu be-
rriari buru-belarri dedi-
katzeko parlamentari
eta zinegotzi izateari uko
egin dio. Hala, Baztan-
go Udalean bere pos-
tua Miguel Angel Aldea,
lekaroztarrak hartu du.

Aurkikuntza
arkeologikoak
Amaiurren

Abuztuaren 11n aki-
tutzat jo ziren Amaiur-
ko Gazteluan egindako
indusketa arkeologiko-
ak. Aranzadi Zientzia El-
kar teak,  Udala e ta
Amaiurko herriaren la-
guntzarekin joan den ur-
tean hasitako lanei se-
gida eman die aurten,
eta hala, gazteluaren
harresi, dorre eta go-
torleku errenazentista-
ren aztarnak aurkitu di-
tuzte. 

Amaiera ekitaldian
hainbat erakundetako
ordezkariek parte hartu
zuten, Virginia Aleman
alkateak, Laura Igantzi
eta  Lore Arrondo Udal-
bidekoak, Udako Eus-
kal Unibertsitateko zu-
zendariak eta Juantxo
Agirre Mauleon Aran-
zadiko arduradunak. 

Isuna Udalari
Ur-Konfederazioak

600 euroko isuna para-
tu dio Baztango Udala-
ri, Bidasoara ur zikinak
isurtzeagatik. Ur-Kon-

federazioaren arabera,
saneamendu sareko ar-
keta batetik zetorren isu-
ria, antza, trabatu eta
gainezka egin ondotik.
Beraz, gertatutakoaren
arduraduna Baztango
Udala dela salatu du.

Ordezko
Euskara
Teknikaria

Paula Kasares par-
lamentari denetik esze-
dentzian dagoelako,  or-
dezko teknikaria hauta-

tzeko probak egin berri
dituzte Baztango Uda-
lean. Hala, Antsoaingo
Raul Lopez Ekai da he-
mendik aitzinera Eus-
kara Teknikaria. Proba
hauetara 6 pertsona aur-
keztu ziren.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Ordu bateko aparkamentua, gehienez ere
Leku guztietan autoak aparkatzea arazo larra bihurtu da, alde batetik
ibilgailu kopuruarengatik eta bertzetik, leku guztietako ateraino aile-
gatu nahi dugulakoz. Elizondon aspaldiko partez soluzio bat eska-
tzen zen, batez ere merkatarien aldetik. Hauen eskaera kontuan har-
tuz, plazako aparkalekuan eta Axular karrikan, Santxotena jatetxea
parean,alegia, ezin da aparkatu ordu bat baino gehiagoz, bertzenaz
isuna jarriko da. Horrela, plaza inguruan errezago izanen da aparka-
tzea. Neurri hau martxan paratu zenean jendea ustekabean harrapa-
tu zuen eta haserre bat baino gehiago sortu zuen isuna jasotzerako-
an.

BAZTAN
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Udako oporrak baliatuz,
obrak egin dituzte sei
ikastetxetan    
Udalak 450.000 euroko

inbertsioa egin du lan horiek

bideratzeko

Maite OTEIZA

Opor garaia aprobe-
txatuz Baztango sei
ikastetxetan eraberritze
lanak egin dituzte uda
h one tan .  Zehazk i
Amaiur, Irurita, Arizkun,
Elizondo eta Erratzuko
ikastetxe publikoak eta
Baztango Ikastola dira
moldatu dituztenak. Au-
rrekontua 450.000 eu-
ro baino gehiagokoa da,
eta horren %65a Nafa-
rroako Gobernuko Hez-
kuntza Departamentuak
emanen du, 260.357,62
euro, hain zuzen. 

Amaiurko eskolan
psikomotrizitate gela bat
egiteko izan da dirula-
guntza (74.014 euroko

aurrekontua eta lagun-
tza 48.109 eurkoa), Iru-
ritan lokal bat ikasgela
izateko egokitu da (au-
rrekontua 36.435 euro-
koa izan da eta dirula-
guntza 23.683koa), Ariz-
kunen beheko solairuan
egin dira obrak (80.262
euroko aurrekontuaren
erdia baino gehiago har-
tu da, 52.170 euro). Eli-
zondoko San Francis-
co Javier ikastetxean
itxiera barrutia ordez-
katu dute (aurrekontua
88.745 eurokoa, eta la-
guntza 57.684koa) eta
Erratzuko eskola publi-
koan fatxada pintatu eta
estalkia eraberritu dute
(121.092 euroko aurre-
kontutik 78.710 euro

hartu dira). Baztan Ikas-
tolaren kasuan beharrak
eta proiektuak haun-

diagoak izan arren, be-
har gehiena zuten ba-
tzuk egin behar izan di-

tuzte. Izan ere, kasu
hauetan ez da lagun-
tzarik jasotzen. 

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Dantzari Eguna Iruritan
Abuztuko hirugarren igandean Iruritan Dantzari Egune ospatu zen.
Aurten eguraldiak ez zuen lagundu eta dantzak plazan izan beharre-
an Aranabia frontoian izan ziren. Harmailak beteta ,12:00etan hasita
ordu batez herriko 60 dantzari txistularien laguntzarekin (Xavier Ri-
pa, Xavier Urtasun eta Maki eta Cristina Urtasun ahizpak) ikuskizun
polita eskaini zuten bertaratu ziren ikusle guztiei. Aipatu behar da,
lan guzti hau aintzinerat ateratzeko Maribel San Jose, Isabel Elizain-
tzin, Pili Urrutia, Mª Cruz Goñi eta Amadeori esker izan dela. Iruritan
D. Jesus Jaimerenaren garaitik, bere lan haundiari esker, pilota (la-
xoa, erremontea, Joko-garbi…), musika eta dantzariak izan dira beti
eta sendotu egin dira gaur artio. Eguerdian ehun lagun bildu ziren zi-
kiro-jatean, giro ederrean Mendiberri akordiolariarekin. Ikasturtean
dantza ikastaroa izanen da, bai mutiln bai neska, interesa duenak Ma-
ribelekin harremanetan paratu.

BAZTAN
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BAZTAN

Ortzegune 13
18:00etansuziria eta

ezkil jotzea. 21:00etan
Baztan zopak herriko
posadan (txartelak os-
tatuan ). 00:00etan txo-
po goratzea. Ondotik
dantzaldia FRANZIS-
KOrekin.

Ortzileria 14
Gurutze Sainduaren

Eguna
09:00etan argisoi-

nuek. 11:30ean Meza
Nagusia. Ondotik herri-
ko endako  l un t xa .
18:00etan bat-bateko
mus eta partxis txapel-
keta. 20:00etatik 22:00-
ak artio dantzaldia NE-
KANE ETAESTITXU tri-
kitilariekin. 22:00etan
mutil dantzak. 23:00eta-
tik 01:00 arte rock kon-
tzertua: Black dream,
Kalapite... 00:00etatik
aitzineradantzaldia FI-
DELekin.

Launbeta 15
Zikiro Egune
09:00etan argisoi-

nuek. 14:00etan zikiro

jatia. Xalbadorrek bere
kantu zaharrekin alaitu-
ta (txartelak Elbeteko
ostatuan eta Karrika os-
tatuan salgai. Oharra:
bakoitzak bere platera,
tenedorea eta nabala
gan beharko d i tu ) .
20:00etatik 22:00ak ar-
tio dantzaldia XALBA-
DOR MADARIAGAre-
kin. 22:00etan mutil
dantzak. 00:00etatik ai-
tzinera dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin.

Igendia 16
Haurren Egune
09:00etan argisoi-

nuek. 17:00etan Gorri-
ti eta bere animaliak.
Ondotik txokolatada.
20:00etatik 22:00 arte
dantzaldia FIDELekin.
22:00etanzozketa: gps,
minikadena eta bi gas-
nen zozketa. 22:30etan
GAIZUA NI.

Elbeteko Gurutze Sainduaren
bestak irailaren 13tik 16ra
Igande arratsean gps-a, minikadena eta bi gasna zozketatuko dira

ARTXIBOA

Goian orain urte ba-
tzuetako herri bazkaria
ageri da. Beheitikoa,
berriz, duela 38 urteko
Baztandarren Biltza-
rrekoa da.
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Herriko lezeak sustatzeko kanpaina berria
paratu dute martxan 
‘Lur azpia mugarik gabe’ kanpainan Euskal Herriko hainbat lezek parte hartzen dute

Margari eta Koro
Zugarramurdiko le-

zeek Euskal Herriko
bortz lezeekin batera
(Sarakoak, Urdazubi-
koak, Astizekoak, Oña-
tikoak eta Karrantzako-
ak) Lur azpia mugarik
gabepromozioa jarri du-
te martxan. Honen ara-
bera, leze hauek eza-
gutu nahi dituenari libu-
ruxka bat emanen zaio
%20ko deskontua izan
ahal izateko. Liburuxka
seilatzen joanen da le-
zeak ikusi ahala, eta az-
keneko lezean opari bat
izanen du. Promozio ho-
nek ez du balioko uda
eta Aste Saindurako.

Museoaren
arrakasta

Uztailaren 20an ire-
ki zen Sorginen Museoa
arrakasta pullita izaten
arida. Orain arteko egun

bisitatuenak abuztuaren
15a eta 17a izan dira,
bakoitzean 300 lagun
hurbil pasatu baitziren.
Aipatu, uztaila hondar

arte Xareta, Baztan, Ma-
lerreka eta Bortzirieta-
koek sarrera erdi pre-
zioan izan zutela (berez
lau euro  balio du).

Bestetako
zenbaki sarituak

Herriko bestetako ri-
fa sarituen zenbakiak
hauek dira: lehenbizi-

koa 1030 (Donostiako
La Perla Talasoterapia-
rako bi sarrera); biga-
rrena 932 (Home-zine-
ma bat), eta hirugarren
saria 1052  izan da (Ku-
txa sorpresa). Lehenbi-
ziko eta hirugarren zen-
baki sarituak Urdazubi-
ko Montxo ostatuan sal-
duak dira, eta bigarre-
na Zugarramurdiko Ma-
rixan ostatuan.

Erakusketa
berria
Urdazubin

Dagoeneko ikusgai
daude Dominique Du-
plantier artistaren lanak
Urdazubin. Erakuske-
tak abuztuaren 22an ire-
ki zituen ateak eta aza-
roaren 11 bitarte ego-
nen da zabalik. Artistak
Diseinuen 30 urte ize-
narekin bataiatu du ai-
patu erakusketa.

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Abuztuaren 23ko euriteak berriz ere arazoak sortu zituen hainbat tokitan:
lezeak arratsaldez itxi behar izan ziren erreka zubi gainetik pasatu zelako,
eta Beskorreako errekak ere berriz gaindizka egin zuen. Argazkia maiatze-
ko uholdetakoa da.
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SARA

Larunbata 8
17:00etan Sara ko-

rrika, 12 kilometroko las-
terketa. 22:00etankon-
tzertua UNE eta NO  RE-
LAX taldeekin. 00:00-
etan dantzaldia KOLO-
KA taldearekin. Gau gu-
zian Iparraldeko gaite-
roak eta txaranga.

Igandea 9
10:00etan Meza na-

gusia Urruñarrak klika-
rekin, eta ondotik, dan-
borrada Mariñelak tal-
dearekin. 10:30eanLu-
zean errebotean Az-
kaindarrak Bat Endaia-
rrak taldearen kontra.
16:30ean erraldoien
desfilea gaiteroekin, jo-
aldunak eta karrozen
desfilea. Ondotik herri
kirolak: orga altxatzea,
aizkora Koxe Bikondoa-

rekin, Iñaki eta Inaxio
Perurena harri-jaso-
tzaileak. 18:30ean trin-
ketean Pleka Sariaren
lehen finalerdia: Bielle
etaEzkurra II.a, Larre-
txea eta Etchetoren aur-
ka. 19:00etan aperififa
Sarako Kantarik talde-
arekin. 22:00etan TA-
PIA ETA LETURIAren
emanaldia. 23:30ean
dantzaldia GAUBELA
taldearekin. 00:00etan
suzko zezena. Gau gu-
zianSPEIZ MUKAKI tal-
deak karrikak animatu-
ko ditu.

Astelehena 10
10:00etan itzulin itzu-

li gaitero eta txistularie-
kin. 10:30ean luzean
errebotean Uztaritzeko
Kapito Harri eta Doni-
bane Lohizuneko Luzaz
Gazte taldeen artean.

13:30eanzikiro jatea Ol-
hain ikastolak antolatu-
ta. 16:30eanArtzain za-
kur txapelketa. 18:30-
eaneuskal dantzak Zaz-
piak Bat taldearekin.
Trinketean, Pleka Sa-
riaren bigarren finaler-
dia: Alfaro eta Oçafrain,
Waltari eta Kurutcha-
rryren aurka. 20:00etan
aperififa trikitilariek alai-
tuta. 22:00ean kantal-
dia IZARRAK taldeare-
kin. 23:00etan dantzal-
dia AISTRIKA taldeare-
kin. Gau guztian IN-
CONITOS txarangak
karrikak animatuko di-
tu.

Asteartea 11
09:30ean itzulin itzu-

li gaitero eta txistulari-
kein. 9:30ean pasaka
txapelketa trinketean,
Mattin Arrietaren jubi-

leua. 10:30ean luzean
errebotean Hazparne-
ko Noizbait Senpereko
Spuc taldearen aurka.
17:30eanerrebotean jo-
ko garbi partidak: lehe-
nik herriko gazteen  ar-
tean, eta ondotik,  Noiz-
bait taldea Luzaz Gaz-
te taldearen aurka.
19:00etan mutxikoak
KUXKUXTU txaranga-
rekin. 20:00etan gau
mozorrotua, aurtengo
gaia hori kolorea. 20:30-
ean aperitifa trikitilarie-
kin. 22:00etan dantzal-
dia ENTZUN taldeare-
kin. Gau guzian KUX-
KUXTU txaranga.

Asteazkena 12
09:00etan itzulin itzu-

li gaitero eta txistularie-
kin. 9:00etan Trinkete-
ko Zabaldeian, Sarako
az ienda leh iaketa .

10:30eanpuzgarriak pl-
zan. Trinketean, Pleka
Xoko Txapelketako fi-
nalerdi gurutzatuak.
17:00etan frontoian
Aguerre eta Urrutigaray,
Saint Esteben eta Mai-
tiaren aurka esku hus-
kan.18:30eanTrinkete-
an Pleka sariko finala.
Goizean trinketean eta
arratsaldean plazan
bertso saioa: Julen Ze-
laieta, Xabier Silveira,
Mizel Mateo eta Jokin
Uranga. 19:30eanApe-
ritifa ATZO DA BIHAR
ta l deak  a l a i t u r i k .
22:00etan dantzaldia
EZTIKI taldearekin.
23:30eansu artifizialak.
00:30ean XITOAK tal-
dearekin dantzaldia.
Gau guzian LOS IN-
CANSABLES txaranga
karrikak animatzen.

Herriko
bestak
buruilaren
8tik 12ra
Besta batzorde berriak orain

arteko ereduarekin segitzea

erabaki du, aldaketa batzuekin
ARTXIBOA

Urtero bezala txaranga eta fanfarreak giroa alaitzen ibiliko dira herrian.
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Xan HARRIAGUE

Iaz bezala Pleka trin-
keteak XI. aldiz antola-
tu zuen Xoko txapelke-
tan, bi urruñar izan zi-
ren mailaz kanpoko fi-
nalean: batetik Grégory
Agirre, eta bertzetik, Pa-
trick de Ezkurra. Aitzi-
neko bi urteetan beza-
la Grégoryk txapelketa
bere egin zuen herriki-
dea 30 eta 22 menean
hartuz. Hirugarren aldiz
segidan irabazten zue-
lako denbora berean
Oronoz saria eskuratu
zuen urruñarrak. Lehen
mailan, Sébastien Te-
lletxea Uztaritzeko Eric
Cachenauderen kontra
aritu zen eta partida ore-
katu baten ondotik sa-
ratarrak irabazi zuen. Bi-
garren mailako A mul-
tzoan, finala Milafran-
gako Patxi Oronoz eta
Kanboko Battitte Diba-
rren artean jokatu zen.
Lehena 30 eta 27 na-
gusitu zen. Maila bere-
ko B multzoan Doniba-
ne Lohitzuneko Amaiur
Alfaroak irabazi zuen
txapelketa finalean Urru-
ñako Ivan Camouren
kontra 30 eta 24 iraba-
ziz. Hirugarren mailako
finalean herriko ordez-
kari bat izan genuen fi-
nalean, Jean Michel On-
dicola. Zoritxarrez, egun
horretan bera baino ho-

bekiago aritu zen Batti-
tte Berasategiren kon-
tra amore eman behar
izan zuen 30 eta 16. Fi-
nalak jokatu ondotik
usaian bezala pilotari
guziak bazkari eder ba-
ten inguruan bildu ziren.

«Hemen ‘JAO’
landarerik ez»
kartelak

«Hemen ‘JAO’ landa-
rerik ez» panoak eman
dituzte herriko sarrere-
tan. Hauekin Saran Ge-
netikoki Aldatutako Or-
ganismoak dituen lan-
darerik ez daudela jaki-
narazi nahi dute herrian
sartzen direnei. Duela
bortz urte kontseiluak
hauen kontrako delibe-
razioa hartu zuen, bai-
na prefetak ez zuen
onartu horren erabaki-
tzea ez zegokiola iritzi-
ta, eta orduan mozio gi-
sa pasarazi zuten.

Errealeko peña
Saran

Hamabost bat lagu-
nez osatutako talde ba-
tek Peñaplata-Axuri Ur-
din izeneko Errealeko
Ipar Euskal Herriko le-
hen peña sortu du he-
rriko trinketean. Hunen
presidentea den Patxi
Dutournieren arabera,
hasiera batean, erreal-
zaleen bilgune bat sor-
tu nahi dute, partidak el-

garrekin begiratu ahal
izateko, eta noizbehin-
ka elkarren artean afa-
rien egiteko. Haratago
joanez, bazkide direnen
arteko harremanak lotu
nahi dituzte, eta bazki-
de izan nahi dutenei no-

la egin zehaztu. Me-
mentukotz inaugurazio
besta prestatzen ari di-
ra baita udazkenerako
seinakako futbol txa-
pelketa bat ere, Gipuz-
koako bertze peña ba-
tzuk gomitatuz. 

Grégory Agirrek
irabazi du hirugarren
aldiz segidan Xoko
Txapelketa
Sebastien Telletxeak saratarren

ohorea salbatu du lehen mailako

txapelketan nagusituz

ARGAZKIA: X. HARRIAGUE

Istripua Larrungo mazeletan
Agorrilaren 20an helikoptero istripu larria izan litekeena guttigatik
saihestu zuten Larrungo mazeletan. Halere, eragindako kalteengatik
trenak geldirik egon behar izan zuen, zauritua zegoen pertsona ba-
ten bila zebilen jendarmeriaren helikopteroak trenaren argi indarre-
ko hariak jo zituen pilotuaren hutsegite baten ondorioz. Hari bat moz-
tu bazuen ere, helikopteroa ez zen erori, baina hegalak hondatuak zi-
tuela larrialdiko lurreratzea egin behar izan zuen Azkaineko hilerritik
hurbil. Zorionez gertaera zauritu gehiagorik gabe bukatu zen. Ezbe-
harra gertatzean, 15:00ak aldean, 150 bat turista zeuden Larrun kas-
koan. Hauen jausteko treneko langileek behin-behineko konponketa
egin zuten, eta 18:00etarako denak San Inazion zeuden. Argi inda-
rreko haria behar den bezala arrimatzeko langileak orduak pasatu zi-
tuzten, eta astearte eguerdian trafikoa normaltasunera itzuli zen.

ARGAZKIA: X. HARRIAGUE
2007ko Xoko txapelketako irabazleak eta antolatzaileak

SARA
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Bi urte pasako dira
karrika nagusiak hain
beharrezkoa duen
saihesbidea izan arte
Uholdeen ondotik hetsia egon

den supermerkatua laster irekiko

da berriz

Franck DOLOSOR
Lurralde Antolaketa

Herri Batzordea sortzen
ari da herriko saihesbi-
dea egiteko, Paueko
Kontseilu Nagusiak
aginduta. Barnean inte-
res arrunt desberdinak
dituzten lagunak izanen
dira: laborariak, lurja-
beak, ekologistak, fun-
tzionarioak, herriko hau-
tetsiak eta departa-
menduko ordezkariak.
Batzordea 2008ko ur-
tarrilean hasten ahalko
da lanean. Bozketa se-
kretu baten bidez, he-
rriko kontseiluak Dok-
helar, Leizagoyen, La-
rretchea, Tapia eta Bes-
sonart jaunak hautatu
ditu eraikiak ez diren lu-
rren ordezkari gisa. Ba-
tzordean Michel Lahet-
juzan, Martxel Arribila-
ga eta Guillaume Ber-
gara kontseilariek or-

dezkatuko dute herriko
kontseilua. Paueko kon-
tseilu nagusiak jakiterat
eman du saihesbidea
eta behar dituen bi zu-
biak eginen direla eta
Luberriako urtegia prest
izanen dela. Gauzak di-
ren bezala, bi urtez egon
beharko da oraino he-
rriko karrika nagusiak
hain beharrezkoa duen
saihesbidea egina izan
arte.

Uholdeei aitzin
egiteko 205
txeke banatu
dira

Herriko 205 familiak
400 euroko txeke bat
izan dute berriki maia-
tzaren 4ko uholdeetan
jasan zituzten kalteei bu-
ru egiteko. Herriak Bar-
nier fondoen laguntza
ere galdetuko du, oso-
ki edo partez hetsiak

izan diren akanpalekuei
kalte ordainak eman
ahal izateko.

Bertzalde, uholdeek
kalte haundiak sortu zi-
tuzten herriko super-
merkatu batean eta ge-
roztik bere ateak hetsiak
izan dira. Uda huntan,
lan haundiak egin di-
tuzte dena arrimatzeko.
Iduriz, buruilaren 10a in-
guruan irekiko da berriz
ere saltoki hau. Jabeak
dio urteko negozio zi-
fraren erdia bederen gal-
du dutela. Maiatza eta
buruila artean ibiltzen
da jende gehien super-
merkatuan.

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Senper familiak 30 urte aurten
Aurten 30 urte bete dituzten senpertarrek eta
beren lagunek elgarretaratzea egin zuten uz-
tailean La Nivelle ostatuan.

ARGAKZIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Berriz ere euriteak
Gan den agorrilaren 23an beldur haundia izan zen Senperen. Urak
atera ziren berriz. Bidea moztua izan zen Cherchebruitan Ustegabea
ondoan. Maiatzaren 4ko uholde haundien aldean, kalte guti izan zen
baina herriko bi saltegitan, harategi batean eta tabako saltokian, ura
izan zuten berriz.

SENPERE
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SORTZEAK
Hodei Iriarte Jauregi, Donamariakoa, uz-
tailaren 18an.
Mikel Claeys Iturria, Zugarramurdikoa, uz-
tailaren 27an.
Irati Arburua Azkarate, Urdazubikoa, ago-
rrilaren 8an.
Izar Ansorena Astibia, Leitzakoa, uztaila-
ren 19an.
June Diez Zabala,Leitzakoa, uztailaren 27an.
Maddi Saralegi Urrutia, Leitzakoa, uztaila-
ren 30ean.
Alex Amor Bermudez, Leitzakoa, abuztua-
ren 7an.
Miren Arraztoa Garbalena, Gartzaingoa,
uztailaren 24an.
Auza Iparragirre Iturzaeta,Elizondokoa, uz-
tailaren 31n.
Jara Urrutia Mariezkurrena, Elbetekoa, uz-
tailaren 31n.
Ekai Maritorena Apezetxe, Elizondokoa,
abuztuaren 1ean.
Oier Juanikotena Calleja,Elizondokoa, abuz-
tuaren 8an.
Mikele Jubera Idoate, Lekarozkoa, abuz-
tuaren 14an.
Haritz Bidegain Elizalde,Arizkungoa, abuz-
tuaren 15ean.
Iraide Iturregi Zelaieta, Elizondokoa, abuz-
tuaren 18an.
Xanti Agirre Gonzalez, Berakoa, uztailaren
30ean.
Alejo Martin Gonez Etxelet,Berakoa, abuz-
tuaren 13an.
Nahia Etxepare Bibanko, Berakoa, abuz-
tuaren 17an.
Rakel Telletxea Perez, Berakoa, abuztua-
ren 14an.
Maddi Asiain Apezetxea,Goizuetakoa, abuz-
tuaren 4an.
Fermin Bertiz Arrieta, Lesakakoa, abuz-
tuaren 12an.
Oihan Goia Simon, Lesakakoa, abuztuaren
17an.
Alejandro Cipriano Irigoien Telletxea, Do-
neztebekoa, uztailaren 28an.
Igone Ganboa Antzizar, Doneztebekoa,
abuztuaren 11n.
Nerea Apezetxea Goñi,Doneztebekoa, abuz-
tuaren 18an.
Alaine Uharte Juanotena,Narbartekoa, uz-
tailaren 24an.
Olaia Uharte Juanotena, Narbartekoa, uz-
tailaren 24an.

HERIOTZAK
Antonio Arretxe Etxeberria, Elizondo-
koa, uztailaren 22an, 93 urte.
Carmen Etxenike Agerrebere, Gartzain-
goa, abuztuaren 9an, 93 urte.
Dolores Otxandorena Mikelarena, Ez-
kurrakoa, uztailaren 17an, 83 urte.
Mariano Gonzalez Sanjurjo,Sunbillakoa,
uztailaren 18an, 88 urte.
Encarnacion Altzugarai Portu, Lesaka-
koa, uztailaren 19an, 81 urte.
Alberto Peña Iturria, Donostiakoa, uztai-
laren 22an, 64 urte.
Felix Sarasola Marin, Doneztebekoa, uz-
tailaren 25ean, 85 urte
Maria Zaldua Bidegain, Arizkungoa, uz-
tailaren 28an, 84 urte.
Juan Mari Apezetxea Perurena, Goi-
zuetakoa, uztailaren 30ean, 81 urte.
Josefina Larraiotz Zarranz, Elizondon,
uztailaren 31n, 93 urte.
Serapio Ibarra Irigoien,Sunbillakoa, abuz-
tuaren 1ean, 79 urte,
Eustasio Perez Kintana, Narbartekoa,
abuztuaren 2an, 61 urte.
Severiano Urroz Saldias, Elgorriagakoa,
abuztaren 2an, 92 urte
Encarnacion Meoki Iriarte, Elbetekoa,
abuztuaren 2an, 83 urte
Maria Azpiroz Bengoetxea, Leitzakoa,
abuztuaren 3an, 75 urte
Mª Teresa Eraso Alduntzin, Doneztebe-
koa, abuztuaren 6an, 95 urte
Felisa Larrañeta Maiezterra, Berakoa,
abuztuaren 7an, 95 urte
Jesus Buldain Rekondo,Leitzakoa, abuz-
tuaren 9an, 60 urte.
Mª Josefa Altzuri Almandoz, Arantza-
koa, abuztuaren 9an, 55 urte.
Veronica Eugi Arrieta,Elizondokoa, abuz-
tuaren 10ean, 94 urte,
Francisca Otxoteko Martiarena, Lesa-
kakoa, abuztuaren 14an, 86 urte.
Bautista Loiarte Elizalde, Elizondokoa,
abuztuaren 15ean, 76 urte.
Jose Luis Salaberri Bulman,Oronoz-Mu-
gairikoa, abuztuaren 16an, 60 urte.
Jorge Arretxea Iriarte,Sunbillakoa, abuz-
tuaren 23an, 84 urte.
Joakin labaien saralegi, Leitzakoa, abuz-
tuaren 26an, 55 urte.

EZKONTZAK
Felipe Etxeberria Goñi eta Yolanda Gragi-
rena Saldias,Beintza-Labaiengoa eta Urroz-
koa, uztailaren 21ean Urrotzen.
Jose Mª Garaikoetxea Iturriria eta Amaia
Urroz Juanco, Lekarozkoa eta Beintza-La-
baiengoa, uztailaren 7an Beintza-Labaienen. 
Eduvigis Elgorriaga Urrutia eta Sergio Ro-
sillo Zulueta, Irun eta Donostiakoa, agorri-
laren 14an Zugarramurdin.
Juan Ignacio Azpiroz Martiarena eta Aina-
ra Hernandez Cabeza, Lekunberrikoa eta
Leitzakoa, uztailaren 28an Leitzan.
Aitor Zugarramurdi Agirre eta Miren Lore
Barinaga-Rementeria Zabaleta,Sunbilla eta
Leitzakoa, abuztuaren 4an Leitzan.
Ander Elizondo Etxegia eta Uxue Sagasti-
beltza Sestorain,Urrotz eta Leitzakoa, abuz-
tuaren 4an Leitzan.
Ignacio Mª Alfredo Perez de Arriluzea eta
Mª del Carmen Balenzuela Conthe,Donostia
eta Madrilgoa, abuztuaren 3an Elizondon.
Daniel Etxeberria Iturbideeta Maite Irigoien
Casado, Arizkun eta Elizondokoa, abuztua-
ren 4an Arizkunen.
Pedro Mª Pardo Alonso eta Nadia Woppel-
mann Picher, Donostia eta Irungoa, uztaila-
ren 7an Beran.
Iñigo Otaegi Biantxi eta Mª Jose Gomez
Yanci, Donostia eta Berakoa, abuztuaren
18an Beran.
Iñigo Rodriguez Larretxea eta Mirentxu Iri-
goien Irigoien, Lesakakoak uztailaren 21ean
Lesakan.
Pedro Mª Mitxelena Otxandorena eta  Mai-
te Terreros Labin, Irun eta Lesakakoa, uz-
tailaren 28an Lesakan.
Jorge Iparragirre Gomez Lorena eta Pidal
Roa, Irungoak, uztailaren 28an Etxalarren.
Ruben Iriarte Beorlegi eta  Mª Arantzazu
Arribillaga Garaikoetxea, Iruñekoa eta Irun-
goa, ekainaren 30ean Igantzin.
Xabier Lazkano Mariezkurrena eta Lurdes
Altzuri Ibarra, Leitza eta Sunbillakoa, uztai-
laren 14an Sunbillan.

Encarnacion 
ALZUGARAY PORTU

Lesakan hil zen 2007ko uztailaren 19an,
81 urte zituela, Elizakoak eta Aita

Santuaren bedeinkapena hartu ondotik

GOIAN BEGO

Zure magalean hazi garenok
bihotza negarrez dugu
eta zure irrifarra beti

bihotzean eramango dugu

FAMILIA

Jose Luis 
SALAVERRI BULMAN

Oronoz-Mugairin, 2007ko abuztuaren 16an

Gure ondotik eraman zintuen
gaixotasun maltzur eta latz batek.
Astindu asko jaso eta guztiei aurre

egiten saiatu arren azkenean zoritxarrerako
eguna iritsi zen.

Elkarrengandik urrun gauden arren
guk maite zaitugu

eta maiteko zaitugu gaur eta beti.

FAMILIA
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Gurutze PIKABEA
Kontent egoteko arrazoirik ez zaio

falta Mikel Olazabal Aresoko pilota-
ri gazteari. Leitzako taldearekin Na-
farroako eta Euskal Herriko txapela
jantzi ondotik erran baitio adio afi-
zionatu mailari, eta berehala Aspe-
rekin debutatu du: «10 urterekin Lei-
tzako pilota eskolan hasi nintzen eta
beraiekin afizionatuetako azken txa-
pelketak irabazteak poz haundia eman
dit. Orain Asperekin lau urterako kon-
tratua sinatzeak ilusio ikaragarria egin
dit». Herriko pilota eskolaz ere ez da
atzendu, eta lehen pilotakadak ber-
tan eman zituela ere gaineratu digu.

Lesioak tarteko, sufritzen ere ba-
daki Mikelek. 17 urterekin eskumu-
turra hautsi eta 17 hilabetetan pilo-
tan aritu gabe egon zen. Horrek ha-
maika buruhauste sortu dizkiola ai-
tortu digu: «Operatu aurretik zortzi
hilabetez egon nintzen geldirik, ge-
ro operatu eta beste bederatzi hila-
betez. 17 hilabeteak luze egin zi-
tzaizkidan, batez ere, operatu ondo-

ko denboraldia. Buruari buelta asko
eman nizkion, eskumuturra ongi
zihoala esaten zidan medikuak bai-
na nik ez nuen hala sentitzen. Ez ne-
kien pilotan segitzeko aukerarik izan-
go nuen ere, eta ikara haundia. Erre-
kuperatuta lehengo jokoa berresku-
ratu nahian ere asko sufritu zuela
azaldu digu: «Berriro pilotan hasi nin-
tzenean, ez nuen batere jokorik, ahaz-
tua nuen. Bi egunetan mundua jan
nahi izaten da, eta ez da horrela, egu-
nean egunekoa egin behar da». Be-
rak dioen bezala, «poliki-poliki», bai-
na sasoia berreskuratu du aresoa-
rrak, eta  ez hori bakarrik, partida bi-
kainarekin ekin zion profesional bi-

deari. Leitzako frontoia jendez gai-
nezka zegoela, herritar eta lagun au-
nitzen aitzinean egin zuen debuta Mi-
kelek. Partida hura jokatu aitzinetik
urduri ote zegoen galdetuta zera eran-
tzun digu: «aste osoan partida buru-
tik ezin kenduz ibili nintzen, egunez
ongi nengoen, baina gauetan, lota-
ra joatean, buruari bueltaka hasten
nintzen. Egun berean, goizean men-
dira joan eta ez nintzen ongi senti-
tzen, baina arratsaldean lasai senti-
tu nintzen, baita partida jokatzera-
koan ere. Aresotik eta Leitzatik jen-
de asko joatekoa zela jakiteak ilusio
haundia egiten zidan, baina, beste-
tik horrelakoetan ongi jokatu nahi iza-
ten da eta horrek nerbioak baino, kez-
ka sortzen du». Azkenean itxura ona
eman zuen Leitzan, jendea gustora
utzi zuen, baita bere burua ere. 

Gaztea da oraindik Mikel eta au-
kera haundiak ditu. Bere dohaiak na-
barmentzeko eskatuta, ordea, «hori
beste batek egitea nahiago dut»,eran-
tzun digu. 

• Mikel Olazabal Caballero
Aresoko aurrelariak
abuztuaren 13an egin zuen
debuta profesionaletan
Leitzan, Asperekin. Apeztegia
lagun, 22 eta 14 irabazi zioten
Apezetxea eta Galartza VI.ari.

• 21 urte beteko ditu
irailaren 15ean. Eskumutu-
rreko lesio baten ondorioz 17
hilabetetan pilotan aritu gabe
egon zen, baina orain guztiz
osatua dago eta profesiona-
letan aritzeko ilusioz.

• Profesionaletarako saltoa
egin arren, ikasten segitzen
du. Mekaniko moduloa egina
du, eta orain elektrizitatea-
rena egiten ari da.

«Eskumuturra hautsita 17

hilabetez geldirik egon nintzen

eta buruari buelta asko eman

nizkion. Pilotan segitzeko

aukerarik izango nuen ere ez

nekien, eta ikara haundia»

«Momentuan gozatu behar da, egun
batetik bestera dena izorratu daiteke»

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel OLAZABAL Aresoko pilotari profesional berria
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ttipi-ttapa

Aurten ere Fernan-
do Etxegarai nagusitu
da Sarako Kontraban-
disten lasterketan. 9 ki-
lometroko ibilbidea egi-
teko 38 minutu eta 36
segundo behar izan zi-
tuen. Bigarrena ere, iaz
bezala, Patxi Iratzoki
igantziarra izan zen 40
minutu eta segundo ba-
teko denborarekin. Hor-
taz, taldeka ere garai-
kurra Bera aldera joan
zen. Iñigo Lasaga etxa-
lartarrak 43 minututan
bukatu zuen, eta horre-
la podiumeko 3. eskai-
lerara igo zen. 

Emakumezkoetan
Iturengo Maika Ariztegi
izan zen azkarrena. 54
minutu eta 46 segundo
behar izan zituen ibilbi-
dea bukatzeko. Ibilbi-
deak dituen lehen kilo-
metro eta erdian eta az-
ken 500 metrotan las-
terkariek zakuak era-
man behar izaten di-
tuzte, 4 kilokoak ema-
kumeek eta 8koak gi-
zonezkoek. Errekorrari
dagokionez aurten ez
zen hunkitu eta Fer-
nando Etxegaraik iazko
lasterketan egindakoak
bere horretan segitzen
du (38:36).

Aurtengo lasterketa-
ko lehen biak berehala
nabarmendu ziren eta
zakua uztean dagoe-
neko minutu erdiko al-
dea kendua zieten on-
dokoei. Zazpi Fagotara
ailegatzean, lehena Fer-
nando izan zen eta me-
tro guttitara pasatu zen
Patxi. Jaisterakoan, be-

ratarra hobeki ibili zen
eta aldea handitzea lor-
tu zuen. Iñigo Lasagak
ere jaitsiera polita egin
zuen eta horri esker hi-
rugarren postua esku-
ratu zuen.

Aurten parte hartu ez
badu ere, Ramuntxo La-
mothek ditu orain arte-
ko garaipen gehienak,
bortz aldiz irabazita,
2000n ,  2001ean ,
2002an, 2003an eta
2004an. Ondotik, Ez-
peletako Gabi Etxart eta
Irungo Ricardo Toro da-
toz, bakoitza lau garai-
penekin. Hiru garaipen
dituztenak bertze hiru
dira eta horietariko bat
da Fernando Etxegarai
beratarra. Bertze biak
Sarako Michel Larzabal
eta Lesakako Julian Mi-
txelena dira. Parte har-
tze gehien dituztenak,
berriz, bi dira, Ricardo
Toro eta Michel Larti-
gau.

Berriz ere Etxegarai garaile Sarako
Kontrabandisten lasterketan
Emakumezkoetan Maika Ariztegi nagusitu zen

ARGAZKIAK: LEGARRA

Parte hartu zuten lasterkari batzuk. Azpian hiru lehen sailkatuak.

1. Fernando Etxegarai ............................ 38:52
2. Patxi Irazoki ........................................ 40:01
3. Iñigo Lasaga ......................................... 43:00
4. Jean Laxague ....................................... 43:26
5. Iñaki Lopetegi ..................................... 44:24
6. Daniel Mehats ..................................... 44:38
7. Beñat St Jean ....................................... 44:57
8. Yannick Dufau ..................................... 45:23
9. Jakes Bernet ........................................ 46:01
10. Xemartin Aucho berry .................... 46:17

SAILKAPENASAILKAPENA

Fernando
Etxegarai
bosgarren
gelditu da
Mendiko
Munduko
Kopan
ttipi-ttapa

Maiatzean abiatu-
tako mendiko laster-
ketaren Munduko Ko-
pa bukatu da, eta Fer-
nando Etxegarai bera-
tarrak lehendabiziko
bortzetan amaitu du.
Uztailaren 23an Dolo-
mites Skyracen  (Italia)
egin zen lasterketako
azken saioa eta bera-
tarrak ezin izan zuen
sailkapen nagusiko hi-
rugarren postuari eu-
tsi. 550 kirolarik parte
hartu zuten guztira, eta
22 kilometroko bidea
egin behar izan zuten.
Etxegaraik 2 ordu, 19
minutu eta 23 segun-
dutan egin zuen ibilbi-
dea, irabazlearengan-
dik 14 minutu eta erdi-
ra. Italiako proban mai-
la haundia erakutsi zu-
ten kirolariek, hala, le-
hen hiru sailkatuek
marka berriak ezarri zi-
tuzten. Manttaleko ki-
rolariek ere lan ona egin
zuten lasterketan: Igor
Agesta 75. sailkatu zen
2 ordu 39 minutu eta
45 segundoko lana
egin ondotik, Joxelu
Loiarte 76. postuan  gel-
ditu zen 2 ordu 29 mi-
nutu eta 46 segundo-
ko denborarekin, eta
Alfredo Telletxeak 165.
lekuan bukatu zuen, 2
ordu 53 minutu eta 56
segundotan.

MENDIA

kirola • ttipi-ttapa
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Joan da aurtengo
Baztan-Errekako Laxoa
Txapelketa ere. XXVIII.
edizioa izan da, eta az-
ken txapela Iruritara jo-
an da. Abuztuaren 5ean
jokatu zen finala Iruri-
tan, eta bertako B tal-
deak Doneztebe Ari 9
eta 6 irabazi zion.

Hasiera batean do-
neztebarrak nagusitu zi-
ren jokoan, eta 3-5 ai-
tzinean jarri ziren mar-
kagailuan. Baina Iruri-
tak erantzun eta lau tan-
to egin zituen segidan.

Azkenean, txapelka
baztandarrentzat. Txa-
peldunen taldean Jose-
ba eta Gorka Urtasun
eta Xabier eta Jesus
Etxenike aritu ziren. Az-
pitxapeldunak, berriz,
Felipe Ganboa, Luismi
Apezetxea, Patxiku
Ganboa eta Juan Mari
Anzizar izan ziren. 

Bezperan, abuztua-
ren 4an hirugarren eta
laugarren posturako
partida jokatu zen. Oitz
eta Arraioz aritu ziren
norgehiagkoan eta Ma-
lerrekara joan zen hiru-
garren postua.

Hala, azken bi urte-
otan Doneztebera joan
den arren, duela hiru ur-

te bezala, Iruritan da La-
xo Txapelketaren 28.
edizioko txapela.

Iruritak irabazi du aurtengo 
Baztan-Errekako Laxoa txapelketa
Herrian jokatutako finalean 9 eta 6 irabazi zion Doneztebe A taldeari

PILOTA
1980 .........IRURITA
1981..DONEZTEBE
1982 ..DONEZTEBE
1983 ...............OITZ
1984 ...............OITZ
1985 ..DONEZTEBE
1986 ..DONEZTEBE
1987 ..DONEZTEBE
1988 ................OITZ
1989..DONEZTEBE
1990 ................OITZ
1991 .........IRURITA
1992 ..DONEZTEBE
1993 .........IRURITA
1994 ..DONEZTEBE
1995 ..DONEZTEBE
1996 ..DONEZTEBE
1997 ..DONEZTEBE
1998 ..DONEZTEBE
1999 .......ARRAIOZ
2000 ..DONEZTEBE
2001 .......ARRAIOZ
2002 .........IRURITA
2003 ..DONEZTEBE
2004 .........IRURITA
2005 ..DONEZTEBE
2006 ..DONEZTEBE
2007 .........IRURITA

TXAPELDUNAKTXAPELDUNAK

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Aurtengo finalistak Iruritako plazan.
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ttipi-ttapa
Uztailaren 22an jo-

katu zen Espainiako
mendi bizikleta jautsie-
rako proba Kantabrian,
eta eskualdeko kirola-
riek ez zuten hutsik egin.
Gizonezkoetan, maila
nagusian, Xabier Telle-
txea igantziarrak lehen-
dabiziko postua lortu
zuen, eta emakumez-
koetan Miriam Blas be-
ratarra azpitxapeldun
gelditu zen.
Telletxea eta Blas ziren

faboritoak, eta berata-
rrak txapelketako bere
bosgarren txapela lor-
tzerik izan ez bazuen
ere, irabazlearengandik
10 ehunenera gelditu
zen. Telletxeak, berriz,
bortz segundoko aldea
atera zion bigarren sail-
katuari.

Iñigo Yanci beratarra
ere han izan zen, 23 ur-
tez azpikoen mailan jo-
katu zuen, eta guttiga-
tik gelditu zen podiu-
metik kanpo. Laugarren

helmugaratu zen, ira-
bazlearengandik bortz
segundora. Maila ho-
netan parte hartu zuen
bertze beratarrak, Iñigo
Blasek, 17. postua es-
kuratu zuen. 

Maila nagusian Oro-
noz-Mugairiko Iñaki
Esarte 40. sailkatu zen,
eta Imanol Retegi igan-
tziarra 61. lekuan.

Bertzalde, leku be-
rean, baina aitzineko
egunean, jokatu zen
mendi bizikletako kross

txapelketa ere, eta ho-
netan Asier Apezetxea
aranztarrak parte hartu
zuen. 105 parte-har-
tzaileen artean 20. pos-

tuan gelditu zen maila
nagusian. Kadeteetan,
berriz, Aitor Begino igan-
tziarra 25. ailegatu zen
helmugara.

Xabier Telletxea igantziarra
Espainiako mendi bizikleta
jautsierako txapeldun 
Miriam Blas beratarra bigarren gelditu zen

emakumezkoetan

ttipi-ttapa
Uda hasieran aipatu

bezala, Leitzako Aurre-
rak Euskal Herriko He-
rriarteko Pilota Txapel-
ketarako txartela lortu
zuen Nafarroako He-
rriartekoan txapeldun
atera ondotik. Ez txar-
tela eskuratu bakarrik,
baita irabazi ere. Uztai-
laren 28an jokatu ziren
Arrasaten (Gipuzkoa)
txapelketako finalak, eta
leitzarrek 2 eta 1 iraba-
zi zieten Berrizko (Biz-
kaia) pilotariei. Aurrera-

ko pilotariek hiru parti-
datik bi irabazi zituzten,
kadeteen eta senior mai-
lan, eta bizkaitarrek gaz-
teen mailan.

Lehendabiziko parti-
da irabaziz ekin zioten
lehiari leitzarrek. Kade-
teen mailan Ander Aran-
buru eta Jon Jaunare-
nak 22 eta 16 garaitu zi-
tuzten Berrizko Loidi eta
Urkijo.

Jubeniletan, ordea,
ez zuten deus egiterik
izan Aurrerakoek. Mar-
kagailuak berak halaxe

adierazi zuen: 22-0 gal-
du zuten Leitzako Oihan
Alduntzin eta Aitor Goi-
koetxeak Alberdi eta Pe-
rosanz bikote bizkaita-
rraren aurka.

Hala, senior mailako
azken partida txapela

lortzeko erabakiorra izan
zen. Maila honetan, Mi-
kel Olazabal aresoarra
eta Mikel Iriarte leitza-
rra aritu ziren Berrizko
Gonzalez eta Zabala-
ren kontra. Lehen zatia
nahiko parekatua izan

bazen ere, azkenean 8
tantorekin utzi zituzten
bizkaitarrak. Horren-
bertzez, aurtengo Na-
farroako Herriarteko Pi-
lota Txapelketako ez
ezik, Euskal Herrikoa
ere Leitzan da. 

Leitzarentzat Euskal
Herriko Herriarteko
Pilota Txapelketa
2-1 irabazi zion Berrizko taldeari

TXIRRINDULARITZA

PILOTA

ARTXIBOA

Eskualdeko kirolari aunitzek du mendi bizikletan
ibiltzeko afizioa.

MIKEL IRIARTEK UTZITAKO ARGAZKIA

Leitzako pilotariak Nafarroako Herriarteko Txapelketa irabazi zutenean. Or-
duan Uharte izan zuten arerio eta lau partidetik bina irabazi zuten. Halere, 7
tantoko aldearekin txapela lortu zuten.
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AGENDA
egunez
egun

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

g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Abuztuaren 22tik
azaroaren 11ra, Dominique
Duplantier artistaren lanen
erakusketa.

LESAKA
Irailaren 23tik 27ra , Ni ere
pertsona inmigrazioari
buruzko erakusketa, Beti
Gazten (18:00-20:00).

g FERIAK

ELIZONDO
Irailaren 8an, Baztan-
Bidasoako artisauen feria,
goizetik eguerdira bitarte,
Foruen Plazan.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Irailaren 15ean, Gu ta
Gutarrak taldearen
kontzertua, Onin erreka
gainean, 22:30ean.

g HITZALDIAK

LESAKA
Irailaren 20an, Zer mundu
berri ezagutu eta gozatzeko
aukera ematen du euskara
ikasteak? hitzaldia emanen
du Joxerra Gartziak, udale-
txeko Pleno Aretoan,
19:30ean.

g BERTSO AFARIAK

LESAKA
Irailaren 22an, bertso afaria
GRaren kanporaketa,
Linddurenbrda
sagardotegian 21:00etan.

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

LESAKA
Irailaren 17an, haurrentzako
karaokea Iñigo Etxepare-
rekin, 17:00etan Irain
Ikastetxean.
Irailaren 19an, Kulki
haurrentzako jolasak,
17:00etan Ikastolako patioan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Irailaren 10ean hasiko da 
ttipi-ttapa TBren denboraldia
Oporrak direla eta, abuztuaren
25etik irailaren 9ra urteroko gel-
dialdi teknikoa izan du Ttipi-Tta-
pa Telebistak. Bi aste horietan, le-
hendik emititutako erreportaje eta
telesaioen errepikapenak progra-
matu dira, eta lankideak atsede-
naldia hartu bidenabar, zenbait
aparatu eta tresnen urteroko erre-
bisioak egiteko aprobetxatu da.

EUSKAL ARTZAINAK
AMERIKETAN SAIOAREKIN
16 KAPITULU
Irailaren 10etik aitzinera ohiko pro-
gramazioak segituko du, nagusi-
ki. Saio berriak ere ikusiko dira,
eta horietan aipagarriena, Euskal

Artzainak Ameriketan egitasmoa-
rekin hitzartutako 17 kapitulueta-
tik oraindik emititu gabe diren 16
kapituluak izanen dira. Joan den
udaberrian grabatu ziren Ameri-
ketako Estatu Batuetan, eta ingu-
ruotatik harat joandako pertsona
ugari agertuko dira.

BESTETAKO DVDAK SALGAI
Doneztebe, Lesaka, Bera, Aran-
tza eta Etxalarko besten DVDak
salgai daude. Interesatuta dau-
denek nahikoa dute 948 63 54 58
telefonora deitu eta hor azalduko
diote nola formalizatu behar den
eskaera. Hala, datuak bidu eta
postaz bidaliko zaio etxera.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 21,00 € (=)

Zerri gizena
1,005 € kiloa.   (=)

Zerramak:
0,480 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,92 (+0,15)
1.koa 3,61 (+0,15)
2.koa 3,20 (+0,15)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,04 (+0,15)
1.koa 3,73 (+0,15)
2.koa 3,30 (+0,15)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   170,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 130,00  (=)
idixkoak 160,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,95/3,08
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,10/7,70
8-10 kilokoak: 5,40 /5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Abuztuaren 17tik abuztuaren 24ra bitarteko prezioak)

A capellan emanda-
ko tradizioa, gure lurra-
ren eztarritik zerurantz
igotzen den otoitzaren
modukoa da, izpiritua-
ren adierazbide. Kanta-
tzeko era hau zailena
dugu dudarik gabe, ino-
lako doinu janzkerarik
gabe aurkezten baita
kantaria eta afera ho-
netan erakusten baitu
talentoa, hala nola, aho-
tsaren kalitatea. Gure
herrian, batez ere Ipa-
rraldean lantzen den dis-
ziplina izanik, honako
bilduma honek, batik
bat, Iparraldeko kanta-
riak biltzen ditu, egun
euskal kantu tradizio-
nalak dituen ahotsik
eder eta gorenak na-
barmenduz: Niko Etxart,
Peio D´Ospital eta Mi-
xel Etxeberri, Erramun
Martikorena, Pantxoa
eta Peio, Maddi eta Ce-
linne Oihenart, Imanol,
Etxamendi eta Larralde,
Dominika, Jean Borda-
xar, Jean Mixel Beda-
xagar, Robert Larran-
daburu, Aritzak...

Eüskaldünak A CAPELLA

ELKAR, 2007
BILDUMA

DISKAK



Nola hezi behar dira seme-alabak
behar bezala?
Gaizki portatzean, ez iraindu; bertzelako ekintzak eginarazi

Antton Kazabonen liburu hau
8urtetik aitzinerako neska-mu-
tikoentzat da, eta dotore an-
tondua dago Andoni Odriozo-
laren marrazkiekin. Liburua-
ren izenburua da protagonis-
ta: Ttantto. Ttantto pilota bat
da, eskuz jokatzeko pilota. Go-
zoetan bizi da eta bertako pi-
lotalekuan igarotzen ditu ordu
gehienak. Pilota partidu aunitz
daramatza bizkarrean, eta za-
hartzen ere ari da gizarajoa.
Hala ere, oraindik hagitz ongi
moldatzen da. Ongi mugitzen

da pilotalekuko atzeko alde-
an, errebote txokoan, haurrek
berarekin jokatzen dutenean.
Hagitz pilota ona izandakoa
da, eta jabe izan duen pilota-
riak omenaldi moduko bat egin
nahi dio, Ttantto apaingarri bi-
lakatuz. Bat-batean, zerbaiten
beldur da Ttantto, eta hagitz
triste jarri da. Zergatik ote? De-
na dela, zuregana dator la-
guntza eske. Lagunduko al dio-
zu? Horrela bada, egin ezazu
eskatzen dizuna, eta salbatu-
ko duzu.

LIBURUAK

Ttantto

Antton KAZABON
IBAIZABAL, 2007
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AGENDA
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g BESTAK

ELBETE
Irailaren 13tik 16ra, Gurutze
Sainduaren bestak.
Xehetasunak 32. orrialdean.

ERATSUN
Irailaren 6tik 9ra, herriko
bestak. Xehetasunak 19.
orrialdean.

OITZ
Irailaren 7tik 10era, herriko
bestak. Xehetasunak 18.
orrialdean.

SARA
Buruilaren 8tik 12ra, herriko
bestak. Xehetasunak 34.
orrialdean. 

BERA
Irailaren xtik xera,
Illekuetako bestak.
Xehetasunak x. orrialdean. 

LESAKA
Irailaren 7tik 9ra, Bittiria
auzoko bestak.  

DONEZTEBE
Irailaren 21etik 23ra,
Doneztebeko besta ttikiak.
Xehetasunak 17. orrialdean.

g MENDI ATERALDIAK

ZUGARRAMURDI
Irailaren 9an, Bera-
Hendaiara ateraldia antolatu
du Atxuria mendi taldeak.

SUNBILLA
Irailaren 15ean, Candanchu-
Hechora ateraldia Ulibeltzak
taldearekin.

g OSPAKIZUNAK

ITUREN
Irailaren 22an, Joaldunen
Eguna eginen da.
Xehetasunak 20. orrialdean.

LEGASA
Irailaren 8an eta 9an, Santa
Leokadia eguna eginen da
ermitan.

JAKIN BEHARREKOAK

Haurrak ongi por-
tatzen ez direnean,
gurasoek nola jokatu
jakin behar dute. Se-
me-alabek arauak be-
har dituzte eta gura-
soengandik zer jaso-
ko duten jakin, harta-
ra ongi portatzeko. Le-
henik eta behin, gu-
rasoek euren artean
hitz egin eta haurrek
zein arau betetzea
nahi duten erabaki be-
har dute, amak zein
aitak, biek mezu be-
ra transtimitzeko. Biek
arau diferenteak ezar-
tzen badizkiete, ume-
ek ez dute argi edu-
kiko zer den ongi por-
tatzea eta zer gaizki.
Horrelakoetan, seme-
alabek jarrera eze-
gonkorra izateko au-
kera haundiatzen da.
Arauak beti berdinak
izan behar dute, eta
ez dute gurasoen ko-
menentziaren arabe-
ra aldatu behar. Behin
arauak erabakitako-
an, horiek ez betez ge-

ro, ondorioak ekarri-
ko dizkietela argi azal-
du behar zaie. Adibi-
dez ,«Hauek  d i r a
arauak. Ez betez ge-
ro hau gertatu da»,
erratea. Ongi portatu
eta arauak errespe-
tatzen baditu, berare-
kin kontent sentitzen
dela erran behar dio
gurasoak, hitzez sa-
ritu, ez opariekin. 

Haurrek esperien-
tziarekin ikasten du-
te. Bazkaltzerakoan
jan ordez jolasten ari

bada eta edalontzia
botatzen badu, zikin-
ditutakoa garbiarazi.
Autoestima mindu de-
zakeen deus ez da
erran behar, «ez du-
zu deus ongi egiten»,
adibidez.  Halakoak
erratea kaltegarria da,
ez du deustarako ba-
lio. Komenigarria den
bertze ondorio bat, ha-
la nola, etxeko lanak
ez baditu egiten, zer-
bait berezia egiten ez
uztea, DVD bat alo-
katzea, erraterako.

DIZIPLINA

ERAGINKORRA

EZARTZEKO

ESTRATEGIAK

Arau eraginkorrak
ezarri, eta ondorioak
haurraren egoera eta
adinararen arabera-
koak izan behar dute.

Errieta ematean ez
oihurik egin, ez gu-
ttietsi edo ez iraindu.

Argi adierazi hau-
rrak zer egitea nahi
den, eta ulertzen due-
la aseguratu. 

Gurasoek ere on-
gi jokatu behar dute,
hori ere kontuan har-
tuko baitu haurrak.

Malgua izan, eta
solasteko prest ager-
tu.Umearen jokabi-
dearen ondorioak be-
re esku utzi. Ohatze
egin berrian saltoka
hasten bada, berari
eginarazi ohatzea.

Gaizki portatzean
ondorioak berehala-
koak izan behar dute,
eta iraunpen ttikikoak. 

Rakel AMIGO

Umeekin momentuak konpartitu behar dira.
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rajearekin. %669 632971.

ELIZONDO. 80 m2ko pisua

salgai, nahi izanez gero ba-

jerarekin. %649 172567.

BERA. Agerra auzoan pisua

salgai. Igogailua, kalefak-

zioa, sukaldea eta komuna

berritua... Mobleztatua. %659

963960.

DONEZTEBE. 100 m2 era-

bilgarri dituen pisu berria sal-

gai. 3 logela, 2 bainugela,

egongela, sukaldea eta tras-

telekua. Kantoian dagoena,

argitsua. %653852143.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
SUNBILLA. Etxea errentan

44

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

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

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

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA

LESAKA. Bittiria karrikan lau

logelako pisu mobleztatua

errentan eman nahi da. %636

494559.

IRUÑA. Ikasleendako pisua

errentan emateko Hiru lo-

gela. %630065413.

BERA. Pisu mobleztatua

errentan eman nahi da. %627

134188 (eguerd i  edo

gauez).

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
DONOSTIA. 3 ikasle pisu

bila Euskal Herriko Uni-

bertsitatearen inguruan,

Antiguon.  Presazkoa.

%680187344.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartituak
DONOSTIA. Boulevarde-

an ikasle pisua konparti-

tzeko 3 neska edo muti-

lentzako lekua dago.

%658998340. 

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
BERA. Lokala salgai, Itzea

8n. %669802204.

LESAKA. 20m2ko garajea

ematen da. Etxea hutsik da-

go eta lur eremu ttiki bat du.

%665 167890.

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.

DONEZTEBE. 100m2ko pi-

su berria salgai, 3 gela, 2 bai-

nugela, egongela, sukaldea,

trastelekua eta balkoiarekin.

%653852143/609708797.

NARBARTE. Pisua salgai

hiru logela, baratzea eta ga-

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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salgai. Albistur 43. %659

609678.

BERA. Bortziriak karrikan

206 m2ko adosatua salgai

300 m2ko eramuarekin eta

igerilekuarekin. Hiru solai-

rukoa, txokoa, garagea, 3

logela, 2 komun, egonge-

la… .% 665724612.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. 77m2ko lokala

errentan emateko. Edozein

negoziotarako. Bittirian. Ego-

era onean. %618264676.

LESAKA. Bittira 53an gara-

jea errentan emateko. %665

741527.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
Emakume bat eskaintzen

da jendaurrean lanean ari-

tzeko, komertzioetan, os-

tatuetan... Zaharrak zain-

tzen ere lan eginen lu-

ke .% 948  637848 /

6367907853.

BORTZIRIAK. Emakumea

eskaintzen da edozein la-

nerako. Euskalduna (9:30-

15:30). %948634260.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Txoferra behar

da trailerrarekin ibiltzeko.

%690 776147.

BERA. Gasolindegian lan-

g i l eak  beha r  d i r a .

%948631370.

OITZ. Ostatuan, zerbitza-

ria eta fregaderan aritzeko

lang i l ea  beha r  d i r a .

%948451951.

BERA. Auzoa ostatuan zer-

bitzaria behar da. %654

385363.

LESAKA. Asteburuetan

zerbitzari lanean aritzeko

2 lagun behar dira Atxas-

pi Ostatuan. %948637536.

DANTXARINEA. Olazelai

bentan 2 langile behar di-

ra: jatetxeko zerbitzaria eta

sukaldeko laguntzailea.

%948599051.

BERA. Saltzailea behar da

Renault tailerrean lan egi-

teko. Gidatzeko baimena

ezinbertzekoa da. Infor-

matika, euskara eta fran-

tsesa ezagutzak dituena.

%948 630621.

BERA. Jatetxe batean fre-

gaderan orduka lanean ari-

tzeko norbait behar da.

%654 385363.

IRUÑA. Neska behar da

Iruñeko obradore batean

lan egiteko. %948 220618.

BERA. Ibardingo benta ba-

tean mutila behar da bilte-

gian eta dendan lanean ari-

tzeko. %609 480646.

ZUGARRAMURDI. Osta-

tu eta denda batean lane-

an aritzeko pertsona behar

da. %948 599082.

IRUÑA. Neska euskaldun

bat behar da 8 urteko umea

zaintzeko, bazkalorduetan

12:45etik 15:00etara. Egu-

tegia, irailetik ekainera, Do-

nibane San Juan auzoan.

% 948  177629  (de i t u

15:30etik aitzinera).

ELIZONDO. Goizez bi or-

duz bi haur zaintzeko per-

tsona bat behar da. %948

581341/ 679 613201. 

MOTORRA

501 Salerosketak
Seat Panda beltza salgai,

mendi inguruan ibiltzeko

aproposa. NA-N matriku-

la. %617076614.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Setter Ingeles arrazako za-

kurkumea salgai. Emea

eta hiru koloretakoa. Hiru

hilabete ditu. %948 630238.

Ardi zakurkumeak opari-

tzeko. %948 635272.

Basurde ehizako zakur-

kumeak  sa l ga i .  %

948450547 / 690197054.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Mistral turbo50 traktorea

salgai, bere desbrozado-

rarekin. Egoera onean. 350

ordu eginak. %666407214.

I ng le tadora  sa lga i .

%606529553.

Astor lineal pianoa sal-

gai. 4 urte ditu eta gutxi era-

bilia %670385617.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
DONEZTEBE. Egurreta-

rako haritz amerikano ar-

bolak eramateko. %948

450344/616 055501.

Bigarren eskuko autoak:
Mitsubishi DID 3 ate automatikoa eta manuala, Vitara

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

atekoa, Galloper Super Exceed 3ate, Montero IO 5
ate, Ibiza, Seat Inca, Citroën C5 eta Almera. 

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

AUTO 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, Laguna Grand Tour Privilege
2.2 DCI, Citroen Xsara 1.9 TDI.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE

4545
www.ttipi.net
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

www.ttipi.net

Irungo NAROA

PERURENA VALE-
ROk 6 urte bete
ditu abuztuaren
1ean. Zorionak
Ituren eta
Aizoaingo
familiaren eta
bereziki Jani-
reren partetik.

Irungo NAROA

PERURENA

VALEROk 6 urte
bete ditu abuz-
tuaren 1ean.
Zorionak etxeko
pinpilinpauxari
atta, ama eta
bereziki Unasen
partetik.

Goizuetako IKER

MIRANDAk 7 urte
bete ditu uztai-
laren 10ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Oier, atta
eta amatxoren
partetik.

JOSU ELIZONDO

GOYAk abuztua-
ren 15ean 7 ur-
te bete ditu. Zo-
rionak gure kiro-
lariari etxekoen
partetik.

AINARA ALTZURI

MAKUSO aurtiz-
tarrak uztaila-
ren 28an 6 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fa-
milia osoaren
partetik.

MIKEL ALTZURI

MAKUSO aurtiz-
tarrak abuztua-
ren 6an 10 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta besar-
kada haundi bat
familiaren parte-
tik.

NAROA OTAMEN-
DI ABRIL berata-
rrak uztailaren
26an 2 urte be-
te ditu. Zorio-
nak eta muxu
handi bat atta,
ama eta berezi-
ki Aneren par-
tetik. 

SARA eta NAROA beratarrek uztaila-
ren 7an eta 26an urteak bete di-
tuzte. Zorionak familia guztiaren
partetik.

LANDER LASAGA

GOIENETXE etxa-
lartarrak urtea
bete du abuz-
tuaren 20an.
Zorionak familia
guztiaren eta
berexiki Miren,
Joseba eta Ari-
tzen partetik.

Zugarramurdiko
PETTANek 3 urte
bete ditu agorri-
laren 11n. Au-
nitz urtez mai-
tea! Per molts
anys Pettanet!
Pottak eta Pe-
tons etxekoen
partetik.

Berako ENAITZ

ERKIZIA

LASAGAk urtea
bete du abuz-
tuaren 18an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

AIALA SAN JUAN

AROZENA bera-
tarrak urtea be-
te du abuztua-
ren 12an. Zo-
rionak eta mu-
xu haundi bat
familia guztia-
ren partetik.

Berako SUPER MANek 5 urte bete
ditu abuztuaren 9an. Zorionak fa-
milia guztiaren partetik, berexiki
Arantxa, Maddi, Argi, ama eta
attaren partetik.

MADDI eta JOSETXO SESE AGARA

anai-arrebek 15 eta 5 urte bete di-
tuzte abuztuaren 10 eta 9an. Zo-
rionak familia guztiaren partetik.
Ongi pasa eta batez ere, ongi por-
tatu opari aunitz jasotzeko.

EIDER TABERNA

MUTUBERRIA

aranztarrak uz-
tailaren 30ean
4 urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik eta muxu
haundi bat.

IHINTZA eta UXIAk abuztuaren 29an
2 urte bete dituzte. Aunitz urtez eta
muxu aunitz atatxi-amatxi, abuela-
abuelo eta osaba Manuren parte-
tik. Tarta jatera agertuko gara!

IHINTZA eta UXIA DAGERRE berata-
rrek 2 urte bete dituzte abuztua-
ren 29an. Aunitz urtez eta bi mu-
xu amautxi Leire eta Orti eta Le-
xuri lagunen partetik.

OLATZ PAGOLA

ROMANO berata-
rrak abuztuaren
26an urtea bete
du. Muxu haun-
di haundia gure
ttikiarentzat ai-
ta, ama eta be-
rexiki Nahiaren
partetik.

OLATZ PAGOLA

ROMANO berata-
rrak urtea bete
du abuztuaren
26an. Muxu
haundi bat gure
sorginarentzat
aitatxi-amatxi
eta osaba-ize-
baren partetik.

JON IPARRAGI-
RRE OLASAGASTI

etxalartarrak 9
urte bete ditu
irailaren 1ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik.

IHINTZA eta UXIA gure bi printzesek
2 urte egin dituzte! Muxu haundi
haundi bat amatxo eta atatxoren
partetik, eta segi beti bezain xal-
txerak izaten.

ANE BAZTERRI-
KA LEGAZKUE

iturendarrak
abuztuaren
27an 8 urte be-
te ditu. Zorio-
nak familiaren
partetik.

GURUTZE

FAGOAGA ARIZ-
TEGIk 7 urte be-
te ditu abuztua-
ren 31n. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat zure
familia guztia-
ren partetik.

Zorionak Do-
neztebeko OIER

BELARRA MA-
RIEZKURRENAri,
abuztuaren
26an 2 urte be-
te dituelako.
Muxu handi bat
Ezkurrako fami-
liaren partetik.

Zorionak Doneztebe eta Elizondo-
ko OIER OIARZABAL, AURKENE PE-
RURENA eta IRATI OIARZABALi abuz-
tuaren 3an, 14an eta 23an, 1, 7
eta 5 urte bete dituztelako, zuen
guraso eta familiaren partetik. Mu-
xu haundi bat.

NAGORE MAISTEARRENA oñatiarra
erdilekaroztarrak abuztuaren 18an
urteak bete ditu. Aunitz urtez eta
ongi pasa Katixa, Asier, Onintza
eta Naroaren partetik. Ekarri goxo-
kiak.

ANTTON ESKU-
DEROk 33 urte
bete ditu abuz-
tuaren 28an.
Musu haundi
bat eta zorio-
nak.

M. ARIZTEGIk 58
urte bete ditu
abuztuaren
30ean. Zorio-
nak eta musu
haundi bat.

Gazteluko JO-
SEBA TELLETXEA

SARRATEAk 3
urte bete ditu
abuztuaren
31n. Musu pila
bat familia guz-
tiaren partetik.
Zorionak moxo-
lo!!

Aupa EKAITZ!
Arantzako eta
Sunbillako fami-
lien, atta, ama
eta ni Eneiten
partetik zorio-
nak. 4 urte jada!
Abuztuaren
22an merendo-
la! Ze guay!

Zubietako AIMAR

IRIBARREN JUANI-
KORENAk abuz-
tuaren 3an 3 ur-
te bete ditu. Mu-
xu potoloak Zu-
bieta eta Donez-
tebeko familien
eta berexiki Mi-
rariren partetik.

46

Irungo XUNE

ZUBIALDE

SUSPERREGIk 6
urte beteko ditu
abuztuaren
27an. Zorionak
Irungo eta Zu-
bietakoen par-
tetik. Zorionak
Mari Motots!

Doneztebeko NEREA ARREGI ETXAR-
TEk 2 urte beteko ditu abuztuaren
19an. Zorionak eta muxu handi bat
familia osoaren partetik.

Donamariako EGUZKI eta ALAITZ

IRIGOIEN JUANENA. Abuztuaren 9an
eta 27an 18 eta 6 urte bete dituz-
te.. Zorionak eta muxu bat familia-
ren partetik.

IKER GOIKOE-
TXEA GOIA bera-
tarrak abuztua-
ren 12an urtea
beteko du. Zo-
rionak eta mu-
xu handi bat
gurasoen, aito-
nen eta osaben
partetik. 

AINHOA LARRAL-
DE KORTAk irai-
laren 3an 7 urte
bete ditu. Zorio-
nak familia guz-
tiaren partetik
eta bereziki be-
re anaia Asie-
rren partetik.

OIER LARRETXEA

AGIRREk 7 urte
bete ditu abuz-
tuaren 26an.
Mila zorion
etxeko artzain,
pilotari, musika-
ri, dantzari eta
tarratari handia-
ri. Muxuak Potto

Zozaiako LO-
REA AGIRRE SA-
RRATEAk 3 urte
bete ditu abuz-
tuaren 15ean.
Zorionak gure
printzesitari eta
muxu handi bat
familiaren par-
tetik.

AIMARrek 6 urte
beteko ditu. Au-
nitz urtez Gua-
temala, Hen-
daia, Bilbo eta
Aurtizkoen par-
tetik.

AMETS LIZASO

PIKABEAk 3 urte
bete ditu abuz-
tuaren 31n. Zo-
rionak guraso,
izeba, Maxux
eta familiaren
partetik.
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AIORA ITURRIA

OTXANDORENA

aranztarrak 3
urte beteko ditu
irailaren 13an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Iradi eta
Maialenen par-
tetik.

IBAI IRUNGARAI

elizondarrak 6
urte beteko ditu
irailaren 12an.
Zorionak bihu-
rri!!! Muxu haun-
di bat aitatxo eta
amatxoren par-
tetik.

Igantziko IZAR IRIARTEk irailaren
1ean 2 urte bete ditu. Ongi pasa
zure egunian korrikalari! Zorionak
Berako eta Igantziko familiaren par-
tetik. Bi muxu haundi haundi.

AIMAR OTXOTE-
KOk 7 urte bete-
ko ditu irailaren
12an. Zorionak
famila guztiaren
partetik. Muxu
haundi bat eta
ongi pasa.

Bikoteak irailan
ditunez urteak
hartuak dituzue
zahartzeko bideak
Belen, Joxe nola ez
zuen bikoteak
zoriondu nahi dizkizue
urtebetetzeak.

Zorionak
PRINTZESA!
Lehenbiziko
urtea! Aunitz
urtez Ttipi-tta-
pako lagunen
partetik.

LEXURI AROTZE-
NA PORTU lesa-
karrak urtea be-
teko du irailaren
15ean. Aunitz
urtez familia
osoaren eta be-
reziki Orti anaia-
ren partetik. Mu-
xu haundi bat.

Abuzturan 23an Zugarramurdiko
IOAN eta LOÏK bixkiek hiru urte
bete zituzten. Zorionak, pullitak!

Mila kilo zorion
bidali nahi dizki-
zut zure seiga-
rren urtebetet-
zean. Zure la-
gun Aimar eta
bere familiaren
partetik.

MIKEL INDABURU

LOIDI etxalarta-
rrak 6 urte be-
teko ditu iraila-
ren 17an. Zo-
rionak eta bela-
rrian 6 tiraldi fa-
miliaren eta be-
reziki Eiderren
partetik.

Zorionak JONE eta OIER! Irailaren
3an eta 16an 3 urte beteko dituz-
te. Gerendiaingo familiaren parte-
tik, atautxi, amatxi, osaba-izebak
eta zuen gurasoen partetik muxu
haundi bat. Ongi pasa eguna.

Zorionak OIER!
Irailaren 16an 3
urte beteko ditu.
Muxu haundi bat
Sunbillako fami-
liaren partetik,
atautxi, amatxi,
osaba-izeba eta
berexiki atta eta
amaren partetik.

Zorionak OIER!
Muxu haundi bat
Iradi, Ibai, Ekiñe,
June, Janire,
Maialen, Oihan,
Egoi, Eneit,
Ekaitz, Xuban
eta Aneren par-
tetik.

IKER eta SAIOA PETRIRENA beratarrek
irailaren 6an eta 25ean urte bat eta 3
urte beteko dituzte. Zorionak eta mu-
xu pila bat gurasoen eta familia guz-
tiaren partetik.
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