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36Urriaren 28an 
hauteskundeak berriz
Arano, Donamaria, Oitz, Zubie-
ta eta Bertizaranako kontzejue-
tan maiatzean zerrendarik aur-
keztu ez zelako, urriaren 28an
eginen dira hauteskundeak.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Eskualdean orain arte egin diren etorkinen bestak gure herrietako kulturaniztasunaren lekuko izan dira. Argazkia iaz
Beran ateratakoa da, Mugarik gabe topaketaren hirugarren edizioan.

BAZTAN, BORTZIRIAK, MALERREKA ETA LEITZALDEAN

Kultura ezberdinetatik etorritako ia
2.000 lagun bizi dira gure artean

ttipi-ttapa
Garai batean hemendik aunitz joan ziren

kanpora egoera ekonomiko, sozial edo po-
litiko hobe baten bila, Ameriketara artzain,
Alpeetara, Europako herrialdeetara... Azken
urteotan, aldiz, bertze tokietakoak dira gure
herrira heldu direnak. Betidanik egon da gu-
rean kultura desberdinetako jendea, baina
batez ere, 80ko hamarkadatik aitzinera Eu-
ropa barrenetik eta kanpotik etorritakoek igo
zuten hemengo populazioa. Etorkinez sola-
sean ari garela, herrialde pobreetatik dato-
zenez eta maila sozioekonomiko baxua du-
tenez ari garela dirudi, baina ez, gure arte-
an denetarik dago. Ttipi-Ttapa aldizkariak
hartzen dituen Baztan, Bortziriak, Urdazubi-
Zugarramurdi, Bertizarana, Malerreka eta
Leitzaldeko datuak bildu ditugu, eta etorki-
nen kopurua 1.948koa dela ikusi dugu, gehie-
nak Europar Batasunetik etorritakoak (1.235),
baina Hego Ameriketatik etorriak ere aunitz
dira (533). Herriz-herriko datuak aintzat har-

Ez bat eta ez bi, aunitz dira gure eskualdean bizi diren
atzerritarrak. Arrazoi bat edo bertze bat tarteko, kasu
gehinetan pobreziatik ihesi, bertze batzuetan bizi diren
herrialdeko egoera makurretik eskapo, aukera berri baten
bila, gero eta gehiago dira gure eskualdera datozenak. Bide
horretatik joz, eskualdean kultura ezberdinetako zenbat
lagun dauden jakin nahi izan dugu, eta datuak eta
testigantza batzuk bildu ditugu. Datuei erreparatuz gero,
batez ere, herri haundienetan bizi dira atzerritar gehienak:
Elizondon, Donezteben, Beran, Etxalarren, Lesakan, Leitzan...
Zenbaitzuk momentu txarrak pasatzen dituzte honat
etortzerakoan, etxekoak urruti utzi eta hutsetik hastea
tokatzen baitzaie; bertzeetan, berriz, familia hemen sortu
dute eta ez dute inongo arazorik izan. Eurek zer iritzi duten
ere bildu nahi izan dugu erreportaje honetan, bertako
jendearen harrera nolako izan den jakiteko.
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tuz, agerian da herri haun-
dietarako duten joera, ho-
rietan aurkitu baitute bizi-
tzeko eskaintzarik zabale-
na, lan aldetik zein etxebi-
zitza aldetik. 

Datuei erreparatzen ha-
si aitzinetik, komeni da ja-
kitea erroldatan Lapurdi,
Nafarroa Beherea eta Zu-
beroan bizi den jendea, oro-
har, frantziartzat hartu di-
tuztela datu emaileek. Gu-
re sailkapena, ordea, eus-
kal kultura ez dutenak kon-
tuan hartuz egiten saiatu
gara, eta beraz, Euskal He-
rriko zazpi lurraldeetatik eto-
rritakoak ez dira taula ho-
netan sartzen. Bertze kul-
tura duten zenbat etorri di-
ren bildu nahi izan baitugu.
Halere, zehaztasuna zaila
denez, Malerrekaren ka-
suan Ipar Euskal Herriko
datuak Frantziako datuekin
sartuak daude, baita Baz-
tanen, Leitzaldean, Urda-
zubin eta Zugarramurdin
ere. 

Bertzalde, datuak herriz-
herri xehetasun guztiarekin
jasotzea ezinezkoa da,
hainbat faktore daudelako
tartean, hala nola, legalita-
tearen kontua. Horrek zen-
bait atzerritar paperik gabe
dagoela adierazten du.

Sergio Paniagua duela
zazpi urte ailegatu zen Iru-
nera Guatemalatik, eta ge-
ro Berara. Medikua da eta
horretan egiten du lan, Osa-
kidetzarentzat eta kontsul-
ta propioan. Etorri aitzine-
tik ongi antolatu zuen guz-
tia, «Guatemalan ere eus-
kaldun aunitz dagoelako,
eta Guatemalako jendea-
ren eta euskaldunen arte-
an lotura dago. Hori izan
zen honat etorri izanaren
arrazoi nagusia. Bihotzeko
kontuek ekarri ninduten. Ez
nuen inongo problemarik
izan paperekin».

Hagitz bertzelakoa da
Abraham eta Lucia senar-
emazte bolibiarren kasua.
Bolibiatik joateko arrazoi

nagusia ekonomia izan zen,
«gure herrialdean egoera
ekonomikoa hagitz gaizki
dago». Lucia etorri zen le-
henbizi, «ahizpa Etxalarren
zegoen ordurako, eta ni zor-
tzi hilabeteren buruan eto-
rri nintzen. Urte bat eta zaz-
pi hilabete geroago Berara
joan nintzen». Xaharrak
zaindu eta etxeetan egiten
du lan, eta gustura dago,
baina Bolibian utzitako lau
seme-alabak gogoan: «sor-
terria uztea zaila da, gure
parte bat han gelditzen de-
lako».Abraham senarra ur-
tebete beranduago etorri
zen. Bolibian irakaslea zen,
baina hemen ezin lanbide
hori aurkitu: «ez dut paper
legalik», dio Abrahamek.
«Hemen ez bada paperik
ez dago lanik, ez dago
deus», gaineratu du Luciak.

HERRI HAUNDIETARAKO
JOERA

Taulako datuek argi era-
kusten dute etorkinak zein

herri aukeratzen dituzten
bizitzeko: Elizondo, Leitza,
Bera, Lesaka, Doneztebe
eta Etxalar. Bortzirietan,
erraterako, bertako popu-
lazioaren %10a kanpotik
etorritakoa da, gainerako
%90, berriz, Euskal Herrian
sortutakoa da. Horietako
%13,93 Beran bizi da,
%9,32 Etxalarren eta %9,3
Lesakan.

Baztanenkasuan ere al-
tua da etorkinen kopurua,
batez ere, Europar Bata-
sunekoak eta Hego Ameri-
ketatik datozenak: 189. Eta
gehienak, Boliviatik (51) eta
Ekuadortik (77) etorritako-
ak dira. Elizondon bizi dira
gehienak. 

Leitzaldean Baztanen
baino baxuagoa da bertze
kulturetatik etorritakoen ko-
purua. Kasu honetan ere,
inguruko herri haundiene-
ra jo dute, Leitzara. Gehie-
nak Europar Batasunetik
eta Hego Ameriketatik eto-
rritakoak dira, batez ere,

POPULAZIOA Estatu
espainiarra

Estatu
frantziarra

Europar
Batasuna
besteak

Hego
Amerika

Europa
besteak

Afrika AEB
Kanada

Besteak DENETARA

ARANO 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARANTZA 655 3 0 0 3 0 0 0 0 6
ARESO 293 0 0 0 2 0 0 0 0 2
BAZTAN 7.827 - 96 119 189 2 31 10 5 452
BEINTZA-LABAIEN 266 1 0 0 - 0 - - 7 7
BERA 3.740 307 8 48 128 14 11 3 2 521
BERTIZARANA 651 26 0 25 12 2 12 2 2 81
DONAMARIA 412 16 7 0 - - - - - 24
DONEZTEBE 1.493 68 - 35 75 0 6 4 0 188
ELGORRIAGA 225 12 3 1 - - - - - 19
ERATSUN 191 2 0 0 0 0 0 0- 0 2
ETXALAR 837 16 0 45 11 1 0 5 0 78
EZKURRA 212 2 1 2 0 0 0 0 0 5
GOIZUETA 809 - 0 1 7 0 1 2 0 11
IGANTZI 611 12 2 0 4 0 0 0 0 18
ITUREN 472 10 3 4 6 0 0 0 0 23
LEITZA 2.895 - 1 68 57 1 23 2 0 142
LESAKA 2.687 182 1 23 35 2 4 2 1 250
OITZ 151 0 4 0 - - - - - 14
SALDIAS 136 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SUNBILLA 721 - 12 11 - - - 1 - 39
URDAZUBI 359 - 23 0 3 0 0 0 0 26
URROTZ 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZUBIETA 298 3 1 0 0 0 0 0 0 4
ZUGARRAMURDI 223 - 29 0 1 0 3 0 1 34
Denetara 26.492 662 191 382 533 22 91 31 18 1.948

DATU ITURRIAK: Baztango datuak (2007) Gizarte Zerbitzua eta Bidelagunek emanak dira; Malerrekakoak (2005) Mixel Gerekak;
Bortzirietakoak (2005) Gizarte Zerbitzuak; Bertizaranakoak (2007) Udalak; Leitzaldekoak (2007) Gizarte Zerbitzuak.

JATORRIAREN ARABERAKO KOPURUAK



portugaldik eta ekuadortik. Lei-
tzaren kasuan, aipatzekoa da,
Afrikatik etorritako jendearen
kopurua ere altua dela, 23 bai-
tira, eskualdeko altuena por-
tzentajetan.

Malerrekaren kasuan, Mi-
xelGerekaren azterketak era-
kusten du Donezteben biltzen
direla atzerritar gehienak, Eu-
ropar Batasunekoak eta He-
go Ameriketakoak batez ere. 

Zugarramurdi eta Urda-
zubin ez dago atzerritar au-
nitzik. Erroldan frantziar gisa
agertzen diren gehien-gehie-
nak, Ipar Euskal Herrikoak di-
ra finean.

Bertizaranan (Legasa,
Narbarte eta Oieregi) etorki-
nen kopurua erroldatutakoa-
ren %12,44koa da.

KULTURA ETA HIZKUNTZA
DESBERDINAREKIN TOPO

Euren herrialdeko kultura-
ren hagitz diferentea denare-
kin egin dute topo guztiek he-
men. Batzuk errazagago ohi-
tuko ziren, bertzeei, ordea,
gehiago kostatuko zitzaien.
Eginahal horretan, kultura-
niztasunean bizitzeko saia-
kera aunitz egin dira, Beran,
Lesakan eta Elizondon adibi-
dez, euskara ikastaroak, Inki
Kausay Berako etorkinen el-
kartea ere hor dago, Bidela-
gun Elkartea Baztanen... Bai
Sergiok eta bai Abrahamek
eta Luciak jende «jatorrare-
kin» egin dutela topo aitortu
digute. 

Hizkuntzarena aipatzeko
bertze kontua da. Gutti batzuk
euskara ikasi dute, baina ber-
tze aunitzek gaztelerarekin
segitzen dute. Hemengo hiz-
kuntza euskara izaki, etorki-
nek hori jakitea, hein haundi
batean, gure esku dago.

ARRAZAKERIA ARAZOA?
Berdin onartzen al dugu

Ipar Amerikatik, Marokotik,
Madriletik, edo Senegaletik
datorkigun jendea? Bertze go-
goeta sakon bat egiteko gaia
izan liteke galdera hori. Elka-
rrizketatu ditugunek, ordea,
arazorik ez dutela izan adie-
razi digute. Sergioren hitze-
tan, «herri hauetan ongi asi-
milatu da etorkinen fenome-
noa, azken urteotan golpean
izan dena. Lan eskaintza da-

go eta hori da gakoa. Lanik
baldin bada, gainerakoa eto-
rriko da. Alde horretatik, etor-
kinen oinarrizko beharrak ase-
beteak daudela iruditzen zait.
Hiri haundietan zailagoa da».
Bertze kontu bat gehitu dio
Luciak Sergiok errandakoari:
«baina paperak edukitzea be-
harrezkoa da, bertzela, ezin
digute lanik eman».

BARNEKO MIGRAZIOA
Barneko migrazioak ere ai-

pamen berezia merezi du. Ga-
rai batean, hemendik Gipuz-
koa aldera jende aunitz joan
zen ogibidearen bila. Orain
bertzelakoa gertatzen ari da,
inguruko hiri haundietatik jen-
de aunitz dator gure eskual-
dera, batez ere, Bortzirietara
etxebizitza bila, baita Sunbi-
llara ere. Gipuzkoa aldean,
etxebizitzaren prezioak izan
duen gorakada da jende au-
nitz honat etorri izanaren arra-
zoi nagusia. 

SORTERRIRA ITZULTZEA
AMETS

Batzuk kontent daude, eta
hemen segitzeko asmoa du-
te, bertze batzuk ordea, sos
pixka bat aurreztu eta sorte-
rrira itzuliko dira. Horixe da,
hain zuzen, Lucia eta Abra-
hamen kasua: «etorkizunean
harat bueltatu nahi dugu, ho-
rregatik ez ditugu ekarri se-
me-alabak. Irabazten dugu-
narekin ezin dugu. Egunero
hitz egiten dugu haiekin, ema-
kume batekin daude, eta ira-
bazten dugun diruarekin ira-
kasle partikularrak kontrata
ditzakegu, eta irakasleak etxe-
tik pasatzen dira. Han ira-
bazten denarekin ezin da ho-
ri egin».Sergiok, ordea, ez du
batere argi Guatemalara itzu-
liko den ala ez: «momentuan
hemengo proiektuak ditut bu-
ruan, medikuntza biologikoa
garatzeko. Baina Guatema-
larekin lotura mantentzen se-
gitzen dut, eta itzultzeko au-
kera ez dut baztertua».

Aunitzetan atzendu egiten
zaigu, XIX.mendean euskal-
dunek eta gure arbaso auni-
tzek mundu osoko herrialde-
etara joan behar izan zutela
sos batzuen bila. Modu bate-
ra edo bertzera gu ere etor-
kin izan garela, alegia.
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Etorkinak gurean gizarteratzeko helburuarekin,
eta herrialde bakoitzaren kultura gurera gehiago hur-
biltzeko, Mugarik gabe topaketa antolatu dute Bor-
tzirietan Gizarte Zerbitzuak eta Euskara Mankomu-
nitateak. Egitarau zabala prestatu dute eta guztiei
hasiera emateko futbol txapelketa larunbat hone-
tan. Taldeek ligaxka jokatuko dute Berako kirolde-
gian, goiz-arratsaldez; heldu den larunbatean, irai-
laren 29an, kanporaketak jokatuko dira, eta final
haundia urriaren 7an.

Baina izanen da bertzelakorik ere  Lesakan, Etxa-
larren eta Beran. Lesakan, erraterako, igande ho-
netan hasi eta 27a bitarte, Ni ere pertsona izeneko
erakusketa zabalduko da Beti Gazten, 18:00etatik
20:00etara. Egun berean, Neska politak, artasoro
alaiak antzerki emanaldia eskainiko dute Casinon,
19:00etan. Irailaren 25ean, etorkinen eskubideen al-
deko manifestuaren ekitaldia eginen da Beti Gaz-
ten, 19:00etan. Ondotik, hitzaldia Mario Zapatak
eskainia: Euskara eta kultura aniztasuna.

Etxalarrek irailaren 28an hartuko du lekukotza,
eta Lesakan irekitako Ni ere pertsona erakusketa
Kultur Etxera eramanen dute urriaren 2a bitarte
(16:30etik 19:30era). Manifestuaren ekitaldia Kul-
tur Etxean eginen da 19:00etan. Egun berean, Agus-
tin Untzurruntzaga SOS-Arrazakeriako kideak, Re-
paso a la problematica de la inmigracion y la extran-
jeríahitzaldiaeskainiko du Kultur Etxean, 19:30ean.
Urriaren 1ean Kontu Kantoiren eskutik, ipuin kon-
taketa izanen da marrazkiz lagundua, 17:00etan.

Berara urriaren 3an ailegatuko da Ni ere pertso-
na erakusketa.Hilaren 7a bitarte Kultur Etxean ego-
nen da (18:00-20:00). Urriaren 3an Jon Maiak His-
toria de mi familia: De Extremadura a Euskal Herria
hitzaldia eskainiko du Kultur Etxean 19:30ean. Bi
egun beranduago, urriaren 5ean, leku eta ordu be-
rean, bertze hitzaldi bat Victoria Mendozak eskai-
nia: Inmigrantes en Euskal Herria. Topaketari aka-
bera emateko egun haundia urriaren 7a izanen da,
17:00etatik aitzinera ekitaldi andana izanen baita Al-
tzateko frontoian: Xabier Silveira eta Julen Zelaieta
bertsolariak, Hegoameriketako eta Bortzirietako
folklorea, manifestuaren irakurketa eta sinadura
ekitaldia, futbol txapelketa azkarraren sari banake-
ta, topaketa gastronomikoa (kanpoko eta bertako
gastronomia), Berako Abesbatza, eta Batuka eta
mojitoa, Barbaro Soloren eskutik.

MUGARIK GABE, BORTZIRIETAN
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Baztango Udaleko

gobernu taldearen

(Na-Bai) zuzenketa

Diario de Navarran
agertutako informazioei
erantzunez hurrengoa
adierazi nahi dugu: le-
henik eta behin joan den
asteartean publikatuta-
ko informazioak zuen
izenburua asmo txarrez
jarritakoa da, eta jende
askorengan zalantza eta
kezka sortu du. Ez da
egia Baztango Na-Baik
bere zinegotziek jaso-
tzen dituzten dirulagun-
tzak igo eta UPNkoena
jaitsi duenik, hortxe dau-
de aktak nahi duenak
irakurtzeko. Onartu di-
ren dirulaguntzak ez di-
ra talde politikoen ara-
bera egin, baizik eta
Udalean bakoitzak egi-
ten duen lanaren ara-
bera, egun osoko dedi-
kazioa, dedikazio par-
tziala edo gutxieneko de-
dikazioa (minimoa) (az-
ken honetan UPNko tal-
deko zinegotziak sartu-
ko lirateke).

UPNk erabaki du
Osasuneko Zinegotzirik
ez izendatzea, ez du To-
kiko Gobernu Batzor-
dean eskaini zaien to-
kia hartu, ondorioz UPN-
ko oredezkariek Udale-
an egingo dituzten la-
nak gutxiengoak dira.
Hau da 300 euro jaso-

kodituzte hilabetero, hi-
labetean behin plenoe-
tara joateagatik eta zen-
bait komisioetan parte
hartzeagatik, Udala ku-
deatzea berez ia osoki
Na-Bairi egokituko zaio.
Baztanen 600 euro ko-
bratzen duten askok,
nahiago zuten beraiek
jasoko dutena hain lan
eskasagatik.

Gan den astelehe-
neko Batzarrean, UPN-
ri erran zitzaion Gober-
nu Batzorderako orain-
dik norbait izendatu nahi
bazuen, aukera bazela.
Na-Baiko Gobernu tal-
deak UPNri gehiegi es-
kaini diola uste dugu, bai
aurreko urteetan baita
oraingo legegintzaldian
ere. UPNk agintea duen
arras udal guttietan ema-
ten baitzaio hitza oposi-
zioari euren Gobernu
Batzordeetan. Egia da
aurreko legegintzaldian
UPNk bi kide izan zituela
Gobernu Batzoredan,
baina konkretuki espe-
rientzia honen ondorioz,
ordezkari bakarra es-
kaintzearen erabakia
hartu da. Aurreko urte-
etan ekarpen gutti eta
eskasak egin baitituzte.
Aurreko lau urteetan,
UPNko zinegotziak pu-

blikoki egin diren ekital-
di gehienetara agertu di-
ra, are gehiago komu-
nikabideentzako argaz-
kia egin behar bazen.
Batzorde eta osoko bil-
kuretara ordea ez dira
hainbertze agertu, ka-
sualitatea ote?

Talde bezala, zera
galdetzen diogu gure bu-
ruari, Bailararen alde lan
egiteko hainbertze go-
go badute, zergatik uko
egiten diete eskaini
zaien zinegotzi ordez-
kari postuari? Pasa den
Osoko Bilkuran hona-
koak entzun genituen
“Azaldu gaitzazue zer-
tan datzan zinegotzi ho-
rren lana” edo “asmatu
egin duzue postu hau,
guri emateko”. Edozei-
nek lan egiteko gogo ba-
du, edozein karteratan
lana auserki dago urte
aunitzetarako. Ezaguna
da ere Gobernu taldeak
duen eskumena “karte-
rak” sortu, kendu edo
berrizendatzeko. Ger-
tuen dugun adibidea Na-
farroako Gobernuarena
izan da legegintzaldi ho-
netan zenbait departa-
mendu birmoldatu bai-
titu.

Akitzeko, Na-Baik ez
du “oposizioa ixildu” nahi

edo “bere lana galarazi
nahi” hala erran badute
ere. Baina ezer gutti egin
ahal izanen dute oposi-
zio moduan bailararen
alde, erabaki organoe-
tan parte hartzen ez ba-
dute, Osoko Bilkuretara
bakarrik agertuz. Azpi-
marratu nahi dugu, ez
dagokiela UPNko or-
dezkariei erratea hartu-
tako erabakiak legezko
edo ez-legezko diren,
Nafarroako Administra-
zio Auzitegiak izanen du
azken hitza. Baztango
UPNko taldeari erran
nahi diogu, hitzak utzi
eta ekintzekin has daie-
la, lanerako duen gogo
hori erakus dezala, orain
arte bederen ez baitu
halakorik erakutsi.

Nafarroa Bai
Baztan

Jaibusa antolatu

dutenei eskertza

Lerro hauen bitartez
nire eskerrak eman nahi
dizkiet Bortzirietan he-
rriko bestetarako Jaibus
zerbitzua antolatzea go-
gotu zaien pertsonei.
Guraso bezala, lasaia-
go sentitu naiz gure se-
me-alabak seguro zeu-
dela jakinda. Horrez
gain, merkeagoa ere ba-
da, gurasook ez baitu-
gu harat-honat ibili be-
har izan.

Etxalarko guraso bat 

ttipi-ttapa
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Nolatan hurbildu zinen Ramon La-
tasaren mundura?
Herri kirolak betidanik izan ditut gus-
tuko, eta herrian holako aizkolari haun-
di bat izanik, jendeari hori oroitarazi
nahian hasi nintzen.

Duela 2 urte liburua atera zenuen,
orain bere izena duen plaza inau-
guratuko duzue. Zergatik?
Hori eta gehiago merezi du, herrita-
rrek zerbait zor geniola iruditzen zait.
Behar adina baloratu ez den aizko-
lari bat izan da, eta zuen etorri guz-
tia ez demostratzeaz gain, batzuk bi-
de okerretik gidatu zutelakoan nago. 

Gobernuak 23.000 euroko laguntza
emanen du eskultura pagatzeko...
Eta eskertu egiten dugu. Diru beha-
rrean gaude, eta etortzen den guz-
tia hartu egin behar da, gainera goi
horietatik gutti etortzen da honat.

Larunbat honetan, 112 aizkolari ari-
ko dira; holako egun bat antola-
tzea ez da erraza izanen...
Ez ez. Guk nahi dugulako hartu du-
gu lan hori, egun horretan zerbait be-
rexia egiteko ilusioarekin. Lan aunitz
egin dugu, eta ea ongi ateratzen den.

Dena ongi joateko laguntza ere be-
harrezkoa, ez?
Hiru lagun ibili gara batzordean es-
kulturarekin. Baina egun horretara-
ko talde bat sortu da, eta eskertze-
koa da jendearen erantzuna.

Zenbateko gastua duzue?
Larunbateko bestarako 20.000 euro

inguru, eta eskultura kontatuta
100.000 bat euro.

Herrian zer somatzen da?
Denak egun hori ailegatzeko ilusioa-
rekin gaude, eta ongi ateratzea es-
pero dugu.

Nola ikusten duzu aizkora munduan
Sunbillan?
Afizio haundiko ingurua da hau, eta
zonaldean gazte batzuk ongi ari di-
ra. Lagunduz gero, aitzinera atera
daitezkeela uste dut.

Eta Sunbillatik?
Bi baditugu, baina aitzinera atera-
tzeko moduan...

Ramon Latasa bezalakorik?
Hori bere garaian izan zen ona. Ni-
retzat orain aizkolaririk onena Min-
degia da.

Larunbatean bertze lekuetan ere
besta eguna da inguruan: Iture-
nen, Donezteben... Jendearen eran-
tzun ona espero duzue?
Jende aunitz es-
pero dugu. 550
lagun etorriko
dira bazkaltze-
ra, eta horrez
gain ere etorriko
da jendea.

Antton ESPELOSIN
Sunbillako Ulibeltzak elkartekoa
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«Aurtengo tomatearen
uzta nahiko ongi joan
zait, joan den urtekoa
baino hobeki, ordukoa
nahiko txarra izan
baitzen. Halere, hagitz
eskasa izan da. Nik
bertako hazia ereiten
dut, nire aitak eta
antzinakoek egin beza-
la. Otsailaren akaberan
edo martxo hasieran
ereiten dut, beti
ilbeheran, eta horrela
egiten segituko dut,
nahiz eta urte txarrak
egin». «Tomatea lehen
bezala jaten segitzen
dugu, horizontalean
moztua eta xerra
ederretan, baratzeko
txuleta».

Victoriano URROZ
Narbarteko nekazaria
D. Noticias 2007-09-05

«Zabortegiak itxi
aitzinetik, epea
luzatzea izanen da
irtenbiderik sinpleena.
Bertzela, Bortzirietatik
egunero hiru kamioik
joan beharko dute
Tuteraraino. Baliteke,
horrek zabortegiak
berak baino kutsadura
haundiagoa eragitea,
ez dakit. Urtean,
transferentzia planta
egin arte, garraioan
240.000 euro gasta-
tuko genituzke».
«Hondakinen Planaren
arabera, zonaldeko
zaborrak Iruñera
eraman beharko
ziratekeen, baina orain
dena da galdera».

Patxiku IRISARRI
Hondakinen Mankomunitatea
D. Noticias 2007-09-13

DIARIO DE NOTICIAS, 2007-09-05
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Alcok Enplegua Erregulatzeko
Espedientea aurkeztu du
30 lanpostu kendu eta bertzeei %25ean murriztu nahi du enpresak

ttipi-ttapa
Azken hilabeteotako

ezinegonek oraindik se-
gitzen dute. Berako Ma-
nufacturas Alcok En-
plegu-Erregulazioko Es-
pedientea (ERE) aur-
keztu du Nafarroako Go-
bernuko Lan Departa-
mentuan. Xehetasunak
ezagutzen ez badira ere,
bi aukera omen daude,
plantillan dauden 90 lan-
gileen lan kontratuak de-
segitea –batzuetan
ehun langile izaten di-
ra–, edo 30 lanpostu
kendu eta segituko du-
tenen soldata %25ean
murriztea. 

Gobernuak jakinara-
zi duenez, lantegiak aur-
keztu duen txostenak
200 bat orri ditu, eta jo-
an den astean aurkez-
tu zuten. Zuzendaritzak
emandako pausoak lan-
gileen artean ezinego-
na sortu du, eta lante-
giaren etorkizuna az-
tertzeko astelehen ho-
netan biltzekoak ziren
zuzendaritzarekin lan-
gileak. Horregatik, lerro
hauek idazterakoan,

oraindik zehaztu gabe
zegoen egitekotan, no-
la eginen diren ordain-
ketak eta aurretiko erre-
tiroak. 

Badirudi Txinatik sor-
tu den konpetentzia de-
la enpresak espedien-
tea aurkeztu izanaren
arrazoia. Alcok 40 urte

daramatza Berako Za-
lain auzoan, eta lorate-
gi zein hondartzarako
altzarigintzan aritzen da.
Bi produkzio lerro ditu,
batetik, aulkiak eta ma-
haien tuboak egiteko,
eta bertzetik, aulki zein
eserlekuetan jartzeko
kuxinak.

Enpresak argitaratu-
tako datuen arabera, 22
milioi euroko fakturazioa
du urtean, eta mundu-
ko lau kontinentetako 35
herrialdetara ailegatzen
da. Salmenten %70a
Espainian saltzen du,
eta gainerako %30a
atzerrian.

LANTEGIAK

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Alcok 40 urte daramatza Berako Zalain auzoan.

FLASH
Lau hilabeteko
atzerapenarekin
laster hastekoak
dira Igantzi-Bera
errepide zatiko
lanak

Azkenaldiko zurru-
murruen ondotik, eta lau
hilabeteko atzerapena-
rekin, egun hauetan
hastekoak ziren Igantzi-
Etxalar eta Etxalar-Be-
ra errepide zatiak era-
berritzeko lanak. Obra
hiru enpresen artean
osatutako aldi baterako
enpresa-elkarte baten
esku dago; Ecay-An-
dueza SL, Indeconsa
eta Obrascon Huarte
Lain SAk osatzen duten
UTEaren esku, alegia.
Lanak maiatzean hasi-
ko zirela iragarri zuen
Nafarroako Gobernuko
Herri Lan Sailak, baina
antza, uste baino gehia-
go luzatu dira.

Lurra mugitzeaz ar-
duratuko den Ecay-An-
dueza SL enpresak obra
bertan behera utzi zue-
lako zurrumurrua za-
baldu zen gure eskual-
dean azkenaldian. Na-
farroako Gobernuko
prentsa-bulegoak, argi-
tu dio TTIPI-TTAPAri ger-
tatutakoa. Antza, en-
presa elkartean sartze-
ko bertze bazkide ba-
tentzako deialdia za-
baldu zen, baina ez zen
hautagairik aurkeztu.
Hala, prentsa-bulegoa-
ren arabera, hurrengo
astean hasiko dira.

Lanak bi zatitan egi-
nen dira, 65.kilometro-
tik Etxalarko bideguru-
tzera eta handik Bera-
ko saihesbidera. Guzti-
ra 7,8 kilometro izanen
ditu, eta 43,1 milioiko
gastua. Bere garaian
errandakoaren arabera,
lanek 2009ko martxoa-
ren 30erako bukatuak
egon beharko lukete.
Hasi lau hilabete be-
randuago egin badira,
ikusi egin behar da noiz
amaituko diren.

ttipi
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Amaia eta Ainhoa
Larunbat honetan, hi-

lak 22, ospatuko da Be-
rako XIII. Dantzari Ttiki
Eguna, eta hala, goize-
tik hasita hainbat eki-
t a l d i  i zanen  d i r a .
10:30ean herri ezberdi-
netako dantza taldeak
Jamoteneara ailegatu-
ko dira eta auzoetan
dantzatzeko taldetan
banatuko dira. 11:00-
etan kalejira eginen du-
te dantzariek eta bide-
an gosaria emanen zaie
haurrei. 12:45ean talde
guztiak Jamotenean el-
kartuko dira eta elka-
rrekin Altzaterat abiatu-
ko dira. Hor Berako gaz-
teek Agurra eskainiko
diote talde bakoitzari eta
denek elkarrekin Agin-
tariena dantzatuko du-
te. Ondotik, talde ba-
koitzak dantza bat es-
kainiko du. 

Bazkaltzeko etxe ez-
berdinetara joanen dira
eta arduradunek Jamo-
tenean eginen dute otor-
dua. Arratsa ldean,
17:00etan, berriz ere Ja-
motenean elkartuko di-
ra eta 17:30ean Kultur
Etxean Estitxu Men-
taberri ipuin kontalaria-
ren istorioak aditzeko
aukera izanen dute. 

Igande honetan
Mendi Bizikleta
Ibilaldia 

Igandean eginen da
XV. aldiz Berako Mendi
Bizikleta Ibilaldia, Gure
Txokoa elkarteak anto-
latuta. Lehia alde bate-
ra utzi eta ez da txapel-
keta izanen, eta parte
hartu nahi dutenek dis-
tantzia desberdineko
ibilbideak izanen dituz-
te aukeran: 28 kilome-
trokoa, 16koa, eta 5 ki-
lometrokoa. Parte har-
tzeko 10 euro, 8 euro
eta 5 ordaindu beharko
dira, hurrenez hurren.
I n t e resa tuek  666
812489 telefonora dei-
tu beharko dute. 

Hasiera batean,
Ibardingo
zabortegia
urriaren 31
baino lehen
itxita 

Nafarroako Hiri Hon-
dakin Solidoen Par-
tzuergoko Batzorde Tek-
nikoa irailaren 12an
Etxalarren bildu zen eta
bilera horretan urriaren
31rako herri ezbedine-
tako zabortegiak hasie-
ra batean itxi behar zi-
rela erabaki zen. Eta tar-
tean dago Ibardingo za-

bortegia ere. Honek
duela bi urte itxita egon
beharko luke baina ber-
tze aukerarik ez zego-
enez irekita segitzen du.
Urriaren 31tik aitzinera
baimen berezia duten
zabortegietara eraman
beharko da zaborra.
Baztan-Bidasoako za-
borra Zozaian egiten ari
diren zabortegira era-
manen da baina orain-
dik bukatuta ez dagoe-
nez, baliteke Tutetara
eramatea. Harat era-
mateak garraio gastuen
handitzea ekarriko du
eta gastu hori herrita-
rren gain geldituko li-
tzateke. Bertze aukera
Ibardingo zabortegia Zo-
zaiakoa ireki arte ireki-
ta edukitzea izanen li-
tzateke. Xehetasun
gehiago 17. orrialdean.
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BERA

Larunbat honetan
eginen da XIII.
Dantzari Ttiki Eguna
10:30etik aitzinera herrian ibiliko

dira dantzariak

ARTXIBOA

Joan den urteko Dan-
tzari Ttiki Eguna giro
ederrean joan zen. 
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Aitor AROTZENA
Euskara Batzordeak,

Udalaren eta Euskara
eta Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomu-
nitateen laguntzaz ber-
tze urte batez antolatu
dituen Kultur Egunak
abiatu dira dagoeneko.
Asteazken honetan, irai-
lak 19, Kulki haurren-
tzako jolasak izanen di-
ra ikastolako patioan
17:00etan. Batzokik an-
tolatuta, egun berean
Bizikletaren Eguna egi-
nen da. 18:30ean pla-
zatik abiatuta Biurga-
raiko zubiraino joanen
dira ttikienak eta Ami-
neko bidegurutzeraino
koxkorrak.

Ortzegunean, hilak
20, Zer mundu berri eza-
gutu eta gozatzeko au-
kera ematen du euska-
ra ikasteak? solasaldia
eskainiko du Joxerra
Gartziak pleno aretoan
17:30ean.

Larunbatean, bertso-
afaria eginen da Linddu-
rrenbordan, 21:00etan.
Igandean, berriz, Nes-
ka politak, artasoro
alaiak antzezlana ikus-
gai izanen da Kasinoan
19:30ean.

Datorren astean, irai-
laren 23tik 27ra, Ni ere
pertsona inmigrazioari
buruzko erakusketa iza-
nen da Beti Gazten,
18:00etatik 20:00etara.
Asteartean, irailaren
25ean, inmigrazioari bu-
ruzko adierazpena si-
natuko dute herriko gi-
zarte eragileek, Beti
Gazten 19:00etan. Egun
eta leku berean, Mario
Zapatak Euskararen
normalizazioa eta kul-
tur aniztasuna solasal-
dia eskainiko du. 

Pistak 
moldatzeari
lehentasuna
ematea eskatu
du PNVk

Nafarroako Gober-
nuko Nekazaritza eta
Abelzaintza Departa-
mentuari urte hasieran
eskatutako dirulaguntza
osoa eskuratu dela eta,
pistak moldatzeari le-
hentasuna ematea es-
katu dio PNVk Udalari.
Zehazki, Iriburuta, On-
tsalenborda, Zarrol-txi-
ki eta Tellegi-San Anton
pistak zolaberritzeko
180.000 euroko dirula-
guntza hartu da. Lanen

au r rekon tu  osoa
480.000 eurokoa da.
PNVko udal taldeak in-
bertsio honi lehentasu-
na ematea proposatu
dio Mendi Batzordeari.

Erretiratuak
Errioxara

San Fermin elkarte-
ak Errioxara ateraldia
antolatu du urriaren 2ra-

ko. 7:30ean plazatik ate-
ri, bidean gosaldu eta
Bianan Marbu galleta fa-
brika bisitatuko dute.
Handik Harora joanen
dira, herria eta azoka bi-
sitatzera, Labastida ere
bisitatuko dute eta ber-
tan bazkalduko dute:
odolki errea, piperra ba-
ratzuriekin, patatak
errioxar erara, bildots

errea eta flana izozkia-
rekin. Gasteiz bisitatuz
bueltatuko dira. Txarte-
lak irailaren 28a baino
lehen eskuratu behar di-
ra 25 eurotan. Bertzal-
de, jubilatuen gimnasia
ikasturtea abiatuko du
urriaren 9an. Maiatza bi-
tarte, astearte eta or-
tzegunero bilduko dira,
16:00etatik 17:00etara.

Kultur Egunen
egitarau zabala
abiatu da
Inmigrazioari buruzko erakusketa
eta sinadura eginen dira heldu
den astean Beti Gazten

ARGAZKIAK: AITOR A.

‘Erretiradi’ nagusitu zen Lesakako Gaztik 
lehen aldiz antolatutako futbito txapelketan
Lesakako Gaztik lehen aldiz antolatu dute aurten futbito txapelketa. Zor-
tzi taldeen artean, Erretiradi izan zen nagusi (goitiko argazkian), finalean
Ziharka A taldeari 11-7 irabazita. Txapelketako bi talde indartsuenek final
bizia eskaini zuten. Txapelketako golegile nagusiaren saria ere Erretira-
diko Beñat Maiak eskuratu zuen.

LESAKA
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Ameriketara artzain
joandakoak gogoan, Ar-
tzain Mundua elkarteak
bi elgarretaratze anto-
latu ditu heldu den irai-
laren 29rako eta urria-
ren 1erako. Aitzineko al-
dietan, Lesakan eta
Sunbillan egin bezala,
hurrengoak Alduden
(Nafarroa Beherea) eta
Gernikan (Bizkaia) iza-
nen dira, hurrenez hu-

rren. Jardunaldiak Eli-
zondon egindako aur-
kezpenean izan ziren
Miren Elgarresta eta Jo-
se Mª Zeberio, elkarte-
aren izenean, Laura Ian-
tzi eta Josephine Et-
cheverry artzainen ala-
bak, Kepa Mallea (Biz-
kaiko artzainen datuak
bildu dituena) eta Sun-
billako Fermin Zelaieta
eta Jesus Mª Jorajuria
artzainak. Artzain ibili-

takoez gain, interesatua
dagoen edonork izanen
du bi elgarretaratze
hauetan parte hartzeko
aukera, eta egun horie-
tan eginen diren baz-
karietara joan nahi iza-
nez gero, irailaren 20a
baino lehen eman be-
harko da izena, Baz-
tango Udaletxean (948

580006),  Lesakako
Udaletxean 10:00etatik
18:00etara (Laura Ian-
tzi 686 759341) eta Sun-
billan Fermin Zelaieta
(609 521747) edo Jose
Mª Arre txear i  (679
794966) deituz. Batez
ere, 50 eta 60. hamar-
kadetan joandako ar-
tzainak omenduko dira.

Datu basea
Hilabetetako lanare-

kin, artzainen datu ba-
se zabala osatu da. Da-
goeneko 887 artzain
identifikatu dituzte, ho-
rietatik 10 emakumez-
koak. Jaso dituztenen
%51 bizkaitarra da, %29
nafarra eta %17 Ipa-
rraldekoa.

Ameriketan artzain
ibilitakoak omentzeko
elgarretaratzeak Alduden
eta Gernikan   
Bazkarietara joateko autobusak

paratuko dituzte Baztan, Sunbilla

eta Lesakatik 

GIZARTEA

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Baztanen egindako aurkezpenean parte hartu zutenak.
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Joseba eta Nerea
Batzuk gogoz, ber-

tzeak perezarekin, eta
bat edo bertze negarrez.
52 ikaslek hasi zuten
ikasturte berria joan den
irailaren 7an. Udako
oporren ondotik, irakas-
leak agurtu eta ikaski-
deak berriz ikusi zituz-
ten, heldu den ekaine-
rarte luzatuko den urte-
ari hasiera emanez. Hi-
ru urteko sei haur hasi
dira: Nicolás Garcia
Aranzadi, Jon Gastea-
rena Irisarri, Manex Le-
za Iturbide, Asier Mar-
tin Baiona, Naiara Otxo-
teko Perugorria eta Jo-
seba Telletxea Iparragi-
rre. Bortz urtekoekin
Enia Susperregi Loren-
zana sartu zen eta le-
henbiziko mailan Anaia
Roth Arrospide. 

Guztira 52 ikasle iza-
nen dira aurten. Joxe
Mari Remiro beratarrak
segituko du zuzendari
eta irakasleen artean al-
daketa gutti izanen di-
ra; Junkal Altzugurenek

segituko du lehenbiziko
zikloan, Joxe Mari Re-
mirok bigarrenean, Ain-
tzane Ollokiegik hiru-
garrenean, eta ingele-
sa ematen Izaskun Ur-
bieta. Aldaketak esko-
lako ttikienekin izanen
dira. Aurten lehenbizi-
koz, gela bat gehiago
izanen dute Landagai-
nen; bi gelatan banatu-
ko dituzte ttikienak, 3 eta
4 urtekoak batean, eta
5 urtekoak bertzean.
Idoia Bereau igantzia-
rra arituko da 5 urteko-
en gelan eta Ainhoa La-
rretxea hondarribiarra
(goizez) eta Idoia Iturria
etxalartarra (arratsal-
dez) 3-4 urtekoekin.

Pello
Apezetxearen
liburuxka berria

Bazekien norbaitek
Mediku Kontsultategia-
ren ondoan Zamargille-
nea izeneko etxe bat ze-
goela XIX. mendean?
Eta Kultur Etxe ondoko
aparkalekuan Perubel-

tzenea izeneko bertze
bat? Gaur egun apeza
bizi zen etxea, Erreto-
renea izenez ezagutzen
duguna, lehen Torna-
riarena etxea zen, XVII.
mendean parrokiak ero-
si zuen arte. Hori eza-
gutzen zenuten? Gisa
honetako datu kurioso
eta deigarriak eskain-
tzen ditu Pello Apeze-
txeak Etxalarko etxeen
inguruko bere azken ar-
gitalpenean.

1600. urtetik gaur ar-
te, karrikan eta baserri-
auzoetan egon diren eta
dauden etxeen inguru-
ko informazio zabal eta
interesgarria eman du
argitara, hainbat mapa
eta irudirekin. 

XVIII. eta XIX. men-
deetan Etxalarko base-
rriek izan zuten ugari-
tzea eta gaur egun no-
la husten ari diren az-
tertu du. Auzoz auzo
zenbat jende bizi den,
asteburutan zenbat joa-

ten den eta zenbat etxe
huts dauden biltzen di-
tu liburuak. Azken urtee-
tan eraiki diren etxe be-
rri guztiak ikus daitez-
ke, izen eta guzti. Etxe-
ak noizkoak diren ager-
tzen du —karrikako etxe
aunitzek 400 urte dituz-
te— euren estiloa, erre-
tako etxeak —Marito-
nea, Ezkutua, eta Be-
hekoetxea adibidez,
XIX. mendean erreta-

koak dira—, baserrien
okupaz ioa  auzoka
–Orizkin erraterako, 43
etxetatik 18tan bakarrik
bizi da jende finkoa—,
eta abar. Herriko Etxe-
ko artxiboan, Parrokia-
koan eta bertze hainbat
lekutan bildutako infor-
mazio mardula modu
arin eta erakargarrian
bildu du Apezetxeak.
Etxalarko etxeen histo-
riaren zati handi bat.

8 ikasle berrirekin
hasi dute ikasturtea
Landagain Eskolan
“Etxalarko etxeak” liburuxka idatzi

du Pello Apezetxea apezak

ETXALAR

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Eskolako ikasle eta irakasleak ikasturte berriko
lehendabiziko egunean. Azpiko argazkian, berriz,
eskolako ttikienak.
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Nerea ALTZURI

Ikasturte berriko le-
henbiziko alean aipatu
ez bagenuen ere, joan
den hilabetean udal in-
formazioa banatu zen
etxe guztietara. Hiru orri-
ko txostenean, hemen
lehendik ere emaniko
web orriaren (www.aran-
tza.eu) eta udal hau-
teskunde nahiz Udala-
ren osaketaren berriak
eman dira. Bertze pun-
tu batzuk ere garatu di-
ra: auzolanak, Internet,
mendiko lanak eta pis-
ten likidazioa. 

AUZOLALANAK

Herrian betitik egin
dira auzolanak, eta ohi-
tura eta betebehar ho-
rrekin segitu nahi du
Udalak. Auzolanen non-
dik norakoak ere azal-
tzen dira txostenean,
arautuak izanik eta udal
ordenantzak erraten
duena xehetasun osoz
esplikatuz.

INTERNET ZERBITZUA

Aitzineko legealdian
Iberbanda izeneko en-
presak Otsarran ante-

na paratu zuen. Orain
arte herritarrek zerbitzu
horren gaineko infor-
maziorik jaso ezean,
orain enpresako ardu-
radunekin solastu on-
dotik, zerbitzuaren non-
dik norakoak jakinarazi
dituzte: antena horren
betebeharra Internet
zerbitzua hobetzea da
eta egitasmoaren hel-
burua banda zabala de-
ritzon zerbitzuari estal-
dura (kobertura) ema-
tea izan da (Telefonia
eta Internet zerbitzuei).

Herriko kaxkoa eta
auzoak hartuz, gaur
egun herrian %70eko
kobertura dago; Azkila-
rrean, Bordalarrean eta
Eguzkialdean %100-
ekoa da; Aientsan, be-
rriz, momentuz ez omen
dago estaldurarik.

Zerbitzu hau gure
etxeetan erabili ahal iza-
teko Iberbandan alta
eman behar da. Orain-
goz etxeetako instala-
zioa debalde dela adie-
razi dute enpresakoek,
hori bai, zerbitzua era-
biltzeak dakarren kos-
tua ordaindu behar da.

Edozein duda dela, Iber-
bandara deitu daiteke,
1632 telefonora.

MENDIKO LANAK

Nafarroako Gober-
nuak hainbat mendiko
lan egiteko dirulaguntza
eman du. Uztailean
egindako plenoan aho
batez erabaki zuen Uda-
lak Basartea enpresak
buruturiko proiektua
Berdabio Basogintza
enpresari ematea, hain-
bat enpresari gonbida-
pena egin ondotik. 

Lan hauek egin dira:
plantazioen garbiketa
desbrozadoraz Bida-
txutan, Txertadin, Za-
patinbordan, Apittan,
Ametxokon eta Axtal-
kon; bideen hobetzea
Unanun eta Azkin; la-
rren desbrozea Azkin
eta auzo guztietako pis-
tak nagusietan desbro-
ze lanak. Abuztuaren
24an bukatu ziren obrak,
eta guztira 17.304 eu-
roko gastua egin du Ber-
dabiok. Gobernuak gas-
tuaren %60ko laguntza
emanen du. Aipatu, da-
goeneko mendi batzor-

dea hurrengo urterako
mendiko lanak egiteko
lanean hasia dela.

PISTETAN MOLDAKETAK

Aitzineko legealdian
pistetan moldaketa lan
batzuk egin ziren. He-
rritar batzuen desados-
tasuna ikusirik bilera ba-
tzuk egin, eta obrak egi-
terakoan egondako in-

formazio eskasia, su-
posatutako gastoa eta
akordio eza aipatu zi-
ren. Obra egina dagoe-
nez, ordaindu beharra
dago. Udalak gastu to-
talaren %10 bere gain
hartuko du (ez %4a,
orain arte bezala). Akor-
dioak lortu ahala herri-
tarroi informazioa ema-
nen digula adierazi du. 

Mendiko lanak egin dira herriko
auzo guztietan
Otsarran Iberbanda enpresak paratutako antenari

buruzko informazioa eman du Udalak

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA 

Asier Apezetxea bikain Igantzin
eta Lizarran
Gogor segitzen du Asier Apezetxeak mendi bi-
zikletan, eta emaitza onak lortuz gainera. Joan
den irailaren 9an jokatu zen Igantziko XVII. Men-
di Bizikleta Ibilaldian izan zen, eta parte hartu
zuten 130 bat txirrindulariren artean lehenbizi-
koa izan zen helmugaratzen. Aitzineko egune-
an, berriz, irailaren 8an, bertze garaipen bat es-
kuratu zuen Lizarran Montejurrako igoeran. Hu-
rrengo hitzordua, igande honetan du Gorlizen
(Bizkaia) jokatuko den txapelketan. Zorte on!!

ARANTZA
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Jaione OTXANDORENA
Irailaren 6an hasi zu-

ten  herriko haurrek ikas-
turte berria. Donezte-
beko eskolara bi gazte
joan dira eta 3 urteko 10
haur hasi berri  dira. Ho-
rrela, aurten 50 haur
daude Sunbillako esko-
letan. Eskoletan diogu,
bi eraikinetan banatuta
baitaude: 3, 4 eta 5 ur-
tekoak beheko eskolan
daude bi gelatan bana-
tuta, eta goiko eskolan,
6tik 12 urte bitartekoak.
Azken hiru asteburue-
tan eskolako haurren
gurasoak, Udalak jarri-
tako materialarekin ,au-
zolanean aritu dira be-
heko eskolan moldake-
ta batzuk egiten, eta
errekreo garaian, egu-
raldi txarra dagoenean,
haurrak kanpora atera
ahal izateko estalpe bat
ere eraiki da.  

Ikastaroak
emakume eta
adinekoentzat

Irailaren 17az ge-
roztik informatika, In-
ternet eta posta elek-

tronikoko ikastaroa
ematen ari dira herrian.
Irailaren 28a bitarte irau-
nen du eta emakume
eta hirugarren adineko-
entzat dago antolatua.
Emakumeek 9:00etatik

11:30era dute klasea eta
hirugarren adinekoek
11:30etik 13:30era. Ikas-
taroak 20 orduko irau-
pena izanen du, hamar
egunetan banatuta, eta
doan izanen da.

ETBk hiru meza
grabatuko ditu
Sunbillan

Duela hamar urte,
ETB Sunbillara etorri
zen meza grabatzera.
Orain, Basilio Sarobe
apezak eskutitz baten
bidez jakinarazi du ETB-
ko kamarak berriz eto-
rriko direla, eta horreta-
rako, dena «behar be-
zala ateratzeko», bo-
londresak eskatu ditu hi-
ru mezetan irakurri,
ohargile lanak egin eta
kantatzeko. Mezak irai-
laren 29an, eta urriaren
6an eta 13an grabatu-
ko dira, 19:30ean, eta
grabatu eta biharamo-
nean emitituko dira. Be-
raz, egun horietako me-
zetan, lehen errandako
lanetan parte hartu nahi
duenak Basilio apezari
erran diezaiola.

SUNBILLA

Aurten hasitako 10 haurrekin, 50era igo da
jada eskolako ikasle kopurua
3, 4 eta 5 urtekoak beheko eskolan daude, eta 6tik 12 urte bitartekoak goiko eskolan

ARGAZKIA: J. OTXANDORENA

Eskolara lehenbizikoz joan diren haurrak lehen egunean.
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ttipi-ttapa

Doneztebeko Udalak
eta Burrunba Kultur Tal-
deak antolatuta, aste-
buru honetan eginen di-
ra besta ttikiak. Horren
harira, hiru eguneko egi-
tarau zabala prestatu
dute, «adin eta gustu
guztietako jendeari be-
gira egina». Ortziral ho-
netan, hilak 21, 20:00-
etan botako duten txu-
pinazoarekin emanen
diote hasiera besta tti-
kiei. Ondotik, zopak iza-
nen dira herriko jate-
txeetan. Gauerdian,
00:30etik 04:00ak bitarte
dantzaldia izanen da Ja-
lisko Band taldearekin.

Larunbat goizean,
09:00etatik aitzinera Be-
arzana txaranga karri-
kaz karrika ibiliko da.
11:00etan haurrentza-
ko jokoak izanen dira,
eta helduagoentzako
paella lehiaketa. Gero,
14:00etan, herri bazka-
ria. Arratsaldean, aitzi-
neko urteetan bezala,
mus eta partxis txapel-
ketak jokatuko dira. Gi-
roa alaitzeaz Trikidantz

arduratuko da, 20:30etik
22:00etara eta 23:30etik
04:00etara. 

Igande goizean me-
za izanen da San Migel
ermitan 11:00etan. Bi-
de batez, herriko apai-
za den Jesus Goldara-
zi omenaldia eskainiko
zaio. Mezondoan ape-
ritiboa izanen da. Bes-
ta ttikiei akabera ema-
teko, herritarren arteko
erremonte  partidak jo-
katuko dira 17:00etatik
aitzinera.

Lau talde ari
dira infantil
mailako laxoa
txapelketa

Maila nagusiko txa-
pelketa bukatu ondotik,
orain gaztetxoagoen
txanda da. Dagoeneko
hasia da infantil maila-
ko laxoa txapelketa eta
laxoak betidanikgarran-
tzi eta afizio berezia izan
duen bi herritako lau tal-
de ari dira txapelketan
parte hartzen: Oitz, Do-
neztebe A, B eta C tal-
deak. Partida guztiak li-
gaxka moduan jokatu-

ko dira, denak denen
aurka arituko dira, eta
itzuliko bi partida joka-
tu beharko dituzte. Sail-
katutako lehendabiziko
bi taldeek finala jokatu-
ko dute urriaren 20an. 

Hauek dira, txapel-
ketan ari diren jokala-
riak: Oitz taldean Lan-

der Mindegia, Laurendi
Zelaieta, Jon Jaen eta
Andoni Saldias ari dira;
Doneztebe A taldean Jo-
setxo Ezkurra, Jon An-
diarena, Mikel Graze-
nea eta Emilio Zabala;
Doneztebe B taldean
Xabi Ibarrola, Unai
Arroz, Andoni San Mar-

tin eta Borja Arregi; Do-
neztebe C taldean Au-
relio Bertiz, Joseba Gra-
zenea, Unai Sapuppo
eta Josu Inda.

Denetara sei jardu-
naldi jokatuko dira, eta
final haundia,  aipatu be-
zala, urriaren 20a joka-
tuko da.

Adin eta gustu guztietako jendeari begira,
Doneztebeko besta ttikiak asteburuan
Igande arratsaldean herritarren arteko erremonte partidak jokatuko dira

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekaren Udako Kirol Eskola arrakastatsua
Azken urteotan egin bezalaxe, Erreka Kirol Elkarteak antolatuta Udako
Kirol Eskola egin da Donezteben. Aurten 30 bat haurrek eman zuten ize-
na eta Maite Urreaga begirale zutela, kirol desberdinak ezagutu eta prak-
tikatzeko aukera izan zuten: futbola, saskibaloia, boleibola, beisbola... Ar-
gazkian patina ikastaroan ageri dira.
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Zaborraren kontuari
irtenbidea eman nahian,
Nafarroako Hondakin
Solidoen Partzuergoko
batzorde teknikoa bildu
zen irailaren 12an Etxa-
larren. Partzuergoa, za-
borrak modu globalean
kudeatzeko sortu zen
martxoan, Nafarroako
Gobernuaren eta Nilsa
enpresa publikoaren es-
kutik. Bere garain, hain-
bat mankomunitate sar-
tu ziren, eta orain, es-
kualdeko bertze hiru sar-
tu dira: Bortziriak, Baz-
tan eta Malerrekakoa.

Etxalarko bileran
etorkizunean Nafarroan
eginen diren transfe-
rentzia plantak non ko-
katuko diren erabaki
zen. Hain zuzen, Baz-
tan-Bidasoari dagokio-
na Zozaian eraikiko da.
Planta horietan zaborra

banatu eta trinkotu egi-
nen da, eta  ondotik, Tu-
terako biometanizazio
plantara eraman. Plan-
ta berri hauek 2009ra-
ko martxan egotea au-
rreikusi dute.

Oraingo zabortegiek,
berriz, urriaren 31 bai-
no lehen itxiak egon be-
harko lukete, Gongora-
koak izan ezik, honek
baimen berezia izanen
baitu. Zabortegiak itxi
eta plantak martxan pa-
ratu artean, zaborrare-
kin zer eginen den, ho-
ri dago orain aztergai.
Bi aukera daude: Tute-
rara eramatea  —nahiz
eta ez trinkotua izan—
edo Europari epea lu-
zatzeko eskatzea. He-
mendik Tuterara 200 ki-
lometroko distantzia da-
go, eta bidaia egunero
egiteak trafikoa eta gas-
tua aunitz haziko luke.

Bortziriak, Malerreka eta Baztan sartu dira
Nafarroako Hondakin Solidoen Partzuergoan  
Urriaren 31 baino lehen zabortegi guztiak itxita nahi dituzte, Gongorakoa izan ezik

AZPIEGITURAK

ZABOR TONAK URTEAN ZABORRAK KILOTAN (Eguneko/pertsonako) ORAINGO ZABORTEGIA
Bortziriak 5.000 1,65 Bera (Ibardin)

Goizueta 177 0,51 Goizueta

Leitza 2.000 1,05 Gongora

Malerreka 2.000 1,03 Gongora

Baztan 3.000 1,05 Gongora

G. URDANPILLETA

Nafarroa osoko Udal eta Mankomunitateetako ordezkariak bildu ziren Etxa-
larren irailaren 12an.
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Ortzirala 28
20:00etanaltxaferoa

Herriko Etxetik eta ez-
kilak jotzea. Ondotik zo-
pak eta txuri-beltzak he-
rriko ostatuan. Gauez
TRIKIDANTZ.

Larunbata 29
San Migel Eguna
11:30ean Meza Na-

gusia. 12:30ean luntxa
eta herri kirolak (herri-
tarrak baserritarren aur-
ka). Ondoren musika
emanaldia Agorreta mu-
sika eskolako soinula-
rien eskutik. 17:00etan
San Migel Torneoko pi-
lota partiden finala. Arra-
tsaldez eta gauez JA-
LISKO BAND.

Igandea 30
Haurren Eguna
11:00etatik aurrera

haur parkea (puzga-
rriak). 13:00etan aizko-
ra apostua: Raul Cas-
tro eta Alejo MIndegia,
Ander Erasun eta An-
gel Erasoren aurka.
16:30ean haur parkea
(puzgarriak). 18:00etan

TRIKIPAND trikitixa tal-
dearen emanald ia .
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia AGERRAL-
DErekin.

Astelehena 1
11:00etan mus txa-

pelketa. 14:00etan he-
rri bazkaria eta bertso
saioa plazan: Angel Ma-
ri Peñagarikano eta Je-
xux Mari Irazu. Ondo-
rensokatira, txingan eta
herri kirolak ezkonduen
eta ezkongabeen arte-
an. Arratsaldez eta
gauezdantzaldia JOXE
ANGELekin. 

Asteartea 2
11:00etan mus txa-

pelketaren f ina lak.
12:00etan haur jokoak.
14:00etan herriko gaz-
teen bazkaria ostatuan.
16:30ean Gorritiren ani-
maliak. Ondoren hau-
rrentzako berendua.
20:00etan Urrozko IV.
patata eta postreen
lehiaketa. Arratsaldez
eta 00:00ak arte dan-
tzaldia AGERRALDE-
rekin.

URROTZ

San Migel bestak irailaren
28tik urriaren 2ra
Igandean aizkora apostua jokatuko da: Castro-Alejo Mindegia eta Erasun-Angel Eraso

ARTXIBOA

Urtero bezala, ez da aizkora aposturik ez herri bazkaririk faltako.
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Esteban AROTZENA
Zabala-Goikoetxeak

eraiki beharreko babes
ofizialeko 12 etxebizi-
tzen jabeen izenak az-
ken bizpahiru asteetan
ahoz aho dabiltzan bi-
tartean, oraingoan pi-
surik gabe gelditu diren
21 herritarren nahia be-
te ahal izateko aukerak
aztertzen ari da Udala,
Herriko Etxetik jakin be-
rri dugunez. 

Herriak bereak dituen
eraikinak (garai bateko
maisu-maistren etxebi-
z i tzak,  medikuaren
etxea…) eta beste hain-
bat erakunderekin Uda-
lak agintea konpartitzen
duen etxea (Ospitale za-
harra) bihur litezke ba-
bes ofizialeko pisu. Ho-
netaz gain, onartzear
dauden arau subsidia-
rio berrien arabera erai-
kigarriak diren hainbat
lurren jabeekin ere bil-
tzeko asmoa du udal-
batzak. Azken helburua
Goizuetan bizi nahi du-
ten herritar guztiei etxe-
bizitza ziurtatzea omen
da, EAE-ANV eta El-

kartasuna taldeen hau-
teskunde programak
zioen bezala. 

Alkatea
herritarren zain
Iradokizunak, kexak,
alabantzak edo eskae-
ra pertsonalak alkatea-
ri egin nahi dizkieten he-
rritarrek aukera ederra
eta erosoa izanen dute
hemendik aurrera, as-
tearte arratsaldero
16:30etik 20:00etara be-
re bulegoan egonen bai-
ta Miel Joxe Lekuona,
jendea noiz azaldu zain.
Hitzordua hartzea go-
mendioa omen da, bisi-
tan doanaren onerako. 

Alkatetzako berriekin
segituz, esan, azken as-
teetan Herriko Etxetik
igarotzen ari direla ber-
tako erakunde guztie-
tako ordezkariak, on-
dorengo hilabeteetara-
ko dituzten asmo eta
premien berri emanez
alkateari. Hauetaz gain,
eta pinuaren egoera la-
rria dela eta, gure ba-
soetan lanean ari diren
kontratistekin bildu da

Udala banan bana. Na-
farroako Gobernuko

Mendietako zuzenda-
riarekin ere elkartu be-

rriak dira Iruñean herri-
ko ordezkari politikoak. 

Suhiltzaileentzat
kamioia

Berri-berri bezala da-
goen zisterna-kamioi
eder bat jasoko du he-
rriko suhiltzaile bolon-
dresen taldeak egun ba-
tetik bestera. 55.680 eu-
ro balio ditu kamioiak
eta Udalak aurreratu du
dirua. Nafarroako Go-
bernuak erosketa hau
%100ean subentziona-
tuko duenaren hitza
eman du Gobernuak. 

ARGAZKIA: MAITANE APEZETXEA

Zubimuxu da garai bateko maisu-maistren etxee-
tako bat. Irtenbidea eman nahi dio Udalak.

Etxebizitzarik gabe gelditu direnen nahia
betetzeko aukerak aztertzen ari da Udala
Besteak beste, herriarenak diren eraikinak babes ofizialeko pisu bihurtu litezke

GOIZUETA

Antsatarrak
Euskal
Herriko
txapeldun
segan 
ttipi-ttapa

Ixabel eta Ainhoa
Antsa izeba-i lobak
ederki ari dira segan.
Berriki Euskal Herriko
nazioarteko erako txa-
pelketan parte hartu zu-
ten taldeka bertze bi-
rekin, Ordizian, baita
irabazi ere. Elgarrekin
izeneko taldean aur-
keztu ziren, eta nes-
ketan bi talde aurkez-
tu baziren ere ez zuten
hutsik egin. Zorionak
eta segi horretan!

ARANO

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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larunbata 22
11:00 Nesken pala txapelketa.

16:00 Plater tiroketa eta berendua.

20:00 Herriko dantzarien emanaldia

20:00 Bertso afaria, Julen Zelaieta

eta Erika Lagoma bertsolariekin.

igandea 23
10:00 Argisoinuak txistulariekin.

11:00 Igantziko IV. Gazta lehiaketa.

11:30 Herriko haurren herri-kirol erakustaldia.

16:30 XXVIII. artzain zakur lehiaketa.

19:30 Sagardo besta. Lehiaketako gaztaren

degustazioa.
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larunbata 29 San Migel eguna

10:30 Argisoinuak txistulariekin.

16:00 Meza nagusia San Migelen ohorez, 

herriko abesbatza, dantzari eta 

txistulariekin batera.

20:00 Bandera arbola eta ezpata-dantzariak.

20:00 Herri kirolak. Herriz herriko Nafarroako 

finalak. Nafarroako emakumezko 

arpanlari txapelketa.

00:00 Dantzaldia Gaubela taldearekin.

01:00 Zozongo perkusio taldea.

ortzirala 28 bezpera eguna

17:00 Mus eta partxis lehiaketa.

20:00 Altxaferoa (Igantziarra 2007´ek

piztua) eta ezkil jotzea.

00:30 Su artifizialak.

00:30 Dantzaldia Jalisko Band taldearekin.
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igandea 30 ezkonduen eguna

8:30 Betizuak.

10:00 Argisoinuak gaiteroekin.

10:00 Herriko haurren pilota partidak.

11:45 Gazte eta afizionatuen arteko pilota

partidak.

17:00 Dantza jazz emanaldia.

18:00 Bertso pilota, Lizaso eta Mañukorta

bertsolariekin.

20:30 Muxikoak. Herriko dantzak.

20:00 Dantzaldia Modesto akordeoilariarekin.

astelehena 1 haurren eguna

10:00 Argisoinuak txistulari eta trikitilariekin.

10:30 Gaztelu puzgarriak eta haurrentzako jokuak.

12:00 Betizuak txarangarekin.

14:00 Herri bazkaria.

15:30 Gaztelu puzgarriak eta haurrentzako jokuak.

17:30 Bonba japoniarrak.

18:00 Berendua.

20:00 Asto lasterketa.

20:30 Dantzaldia Modesto akordeoilariarekin.

23:30 Dantzaldia Modesto akordeoilariarekin.

00:30 Galtza jario lasterketa
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Juana Mari SAIZAR

Bukatu ziren oporrak
ikasleentzat ere, eta
gaztetxoenak eskolan
hasi dira dagoeneko.
Aurtengo ikasturtean sei
haur hasi berri dira , eta
beste bat atera. Dene-
tara 25 haur daude bi
geletan banaturik, eta
bakoitzean irakasle bat
dago, haundiekin Mikel
Ilarregi, eta txikiekin, be-
rriz, Lierni Sagastibel-
tza, joan den urteko ira-
kasleak. Hauez gain, lo-
gopeda bat ere bada-

go, eta hainbat ikas-
gaietarako Leitzatik ira-
kasle ibiltariak etorriko
dira.

Pistetan
moldaketak

Joarbe enpresak bi
pista berritu ditu baso
atera behar dela eta. Ba-
ta Merkutik Meru alde-
ra doana, eta bestea,
Merkutik Goñiko gaine-
raino doana. Azken pis-
ta horrek, asko erraztu
du egurra museotik
etxera ekartzea, orain

txukunduta ongi baita-
go.

Ehiza garairako
prestaketak 

Ehiza garaia hurbil-
tzen ari da, eta sasoi ho-

rretarako gauzak pres-
tatzen hasi dira dagoe-
neko herrian. Lanak
Usoa Ehiztari Elkartea-
ren artean banatu di-
tuzte, esaterako, pos-
tuak garbitu, zahartua

baldin badaude berriro
egin, andamioak pinta-
tu eta abar. Aurreko as-
tean hasi ziren lan hauek
egiten, eta laster egin-
go da ehiza postuen en-
kantea.

Guztira 25 ikaslek
hasi dute ikasturte
berria eskolan 
Sei haur hasi berri dira, eta

bakarra atera

ARGAZKIA: JUANA MARI

Ikasturtea hasi duten sei ikasle berriak.

ARESO

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA 

Ikasturte berria
Ikasturte berria 50 ikaslerekin hasi du aurten Iturengo esko-
lak. Eskolarekin batera ikastaro ezberdinetan hartuko dute
parte haurrek arratsalde nahiz asteburuetan (pilota, pandere-
ta, trikitixa, akordeoia, dantzak…). Datorren ekaina bitarte la-
nean hasiak dira. Animo eta zorte on ikasketetan! 

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA 

Haurren parke berria
Eskol zaharren ondoan zegoen parkea berritu egin dute. Au-
rrekontua 10.551,04 eurokoa da —BEZa barne– eta horren
%50a Nafarroako Gobernuak eman du. Zolako zementoa, be-
rriz, auzolanean egin da.

ITUREN
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Urrian hasiko dira
ikasturte berriko
ikastaroak
kiroldegian
Izena emateko epea irailaren

24an zabalduko da

Joseba URKIOLA
Igerilekuak irailaren

9an itxi bazituzten ere,
2007-2008. ikasturteko
kirol ikastaroen progra-
mazioa jada egituratua
dago. Eguneroko buru-
hausteak alde batera
utzi eta izerdi apur bat
bota nahi duenarentzat,
ikastaroen aukera za-
bala eskainiko da: Pila-
tes, Batuka/GAPB, Ae-
ro-fitness, gazteentza-
ko muskulazio gidatua...
Hauetaz gain, Multiki-
rolak, Yoga, Aerobika,
haurrentzako gimnasia
eta haurrentzako kara-
teak... Izena emateko
epea irailaren 24an za-
balduko da eta ikasta-
roak, urriaren hastape-
netan abiatu. Interesa-
tuek kiroldegira jo be-
harko dute, eta beste-
lako xehetasunez jabe-
t zeko ,  be r r i z ,  948
510719ra deitu.

Larunbatean
‘Aurrera Eguna’ 

San Tiburtzio Done-
aren jaiak amaitu be-
rriak diren arren, Aurre-
ra Kirol Elkartea jai be-
rri batekin heldu zaigu.
Nabariko da, herriko ki-

rol elkarteak une latzak
atzean utzi zituela eta
garai alaitsuak bizi di-
tuela. Horren adibide,
larunbat honetarako an-
tolatu duen Aurrera K.E
aren Eguna.

Egitarau oparoa an-
tolatu dute. Jarduera
gehienak bazkideen-
tzako dira, baina bazki-
de ez direnek ere, jaiaz
zipriztintzeko parada
izanen dute. Hona he-
men iragarrita dagoena:

Pentathloi froga
irailaren 29an 

Donostiako uretan
hasi eta Uitziko peste-
tan amaitu daitekeen fro-
ga berezia, irailaren
29an eginen da. Horre-
tarako, parte hartzaile
guztiek 14:30erako Do-
nostian egon beharko
dute. Uretako lanak
amaituta, bizikleta har-
tu eta Ibarra Tolosatik
banatzen duen bidegu-
rutzeraino erritmo la-
saian joan beharko du-
te. Puntu honetatik au-
rrera, umorea alde ba-
tera utzi eta bakoitzak
duen guztia eman be-
harko du. Hori, Leitza-
ko Sagardotegiraino iza-

nen da. Hor bizikletak
utzi eta Gaztainaga ta-
bernaren parean dago-
en helmuga bitarteko la-
nak lasterka egin be-
harko baitituzte.

Pentathloia osatze-
ko geratzen diren bes-
te bi frogak, Leitzako ta-
berna desberdinetan eta
Uitziko San Miguel jaie-
tan gauzatuko dira.

Leitzako III.
Pilota
Txapelketa

Heldu den irailaren
30ean jokatuko dira Lei-
tzako III. Pilota Txapel-
ketaren finalak. Bost as-
teren ondotik, hilaren
30eko goizak esanen du

aurtengo sariketako ga-
raileak nor izanen diren.
Abuztuaren 31n hasi
zen, eta orotara, 96 pe-
lotarik parte hartu dute.
Aurreko bi urteetan be-
zala, 2007an ere, Eus-
kal Herriko elkarte ga-
rrantzitsu ugaritako pi-
lotariak etorri dira lei-
tzaldera. Guztien hel-
burua, ahalik eta lan txu-
kunena egin eta ahal ba-
zen 30eko final handira
iristea. Batzuk bidean
geratu dira eta besteak
irailaren 30eko hitzordu
nagusian ikusiko ditu-
gu. Amazabal pilotale-
kura hurbiltzen denak
sei final ikusteko auke-
ra izanen du.

ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Jendetsua aurtengoan ere Talo Eguna
Zarautzen Euskal Jaiak eta Donostian arraunaren egun handia iza-
nagatik ere, irailaren 9an Leitzako plazara jende ugari gerturatu zen.
Oriok garaipen handia lortu zuen egunean, Leitzan II. Talo Eguna os-
patu baitzen.  Asko izan ziren, Villabona eta Saralegi talogileek egin-
dako taloak dastatu zituztenak. Baina dena ez zen janaria izan. Be-
giei atsegin apur bat eskaintzeko, erakusketa desberdinak ere pre-
sent izan baitziren. Interes handiena piztu zutenen artean, arto zuri-
tzearen erakusketa eta herriko 5 jatetxe eta taberna desberdinek ka-
rrapen ikusgai ezarri zituzten plater originalak. Hauetaz gain, Plaza-
ola Partzuergoko kide diren artisau ugarik ere, eskuekin ereindako
altxor preziatuak ikusgai ezarri zituzten.

LEITZA

09:00 Diana 
10:00-14:00 Rokodro-

moa eta tirolina
11:00 pilota partidak

plazan
12:00dantza saioa pla-

zan
13:00 poteoa eta In-

cansables txaranga
14:30 Bazkideen baz-

karia Karrapen.
Ondotik, ingurutxoa
eta Incansables txa-
ranga

21:30 Luntxa Aurreran 
Gero, Agerraldere-
kin dantzaldia Au-
rrerako atarian

Egun guztian, argazki
eta dokumentu zaha-
rrak ikusgai egoitzan.
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Urriaren 28an eginen dira udal eta
kontzejuetako hauteskundeak
Arano, Donamaria, Oitz eta Zubietan eta Bertizaranako kontzejuetan

ttipi-ttapa
Maiatzaren 27ko

hauteskundeetara ze-
rrendarik aurkeztu ez
zen herri eta kontze-
juetan, edo aurkeztuta-
ko zerrenda baliogabe-
tua izan zenetan, heldu
den urriaren 28an egi-
nen dira berriz ere hau-
teskundeak, beti ere, ze-
rrendak aurkezten ba-
dira. Gure eskualdeari
dagokionean, lau herri
eta bertze hiru kontze-
jutan eginen dira. Hain
zuzen, Arano (141 biz-
tanle) Donamaria (414
biztanle), Oitz (150) eta
Zubietan (297), eta Ber-
tizaranak bere baitan
hartzen dituen hiru kon-
tzejuetan.  Hala, 50 biz-
tanletik goitiko bertze
herrietan bezala, Lega-
san (257 biztanle), Nar-
barten (322) eta Oiere-
gin (97) bakoitzean Ba-

tzordeko  lehendakaria
eta lau bokalak aukera-
tu beharko dituzte.

Zerrendak aurkezte-
ko maiatzeko hautes-
kundeetan bezala egin

beharko da, eta hau-
teskunde kanpaina
urriaren 12tik 26ra egi-
nen da.

Espainiako Ministro-
en Kontseiluak abuz-

tuaren 31n egin zuen
hauteskundeetarako
deialdia, eta Nafarroa-
ko Gobernuak irailaren
3an onartu zuen, Foru
Dekretu bidez.

UDAL HAUTESKUNDEAK FLASH
Trafiko
istripuetan
hildakoen
kopurua %31
jautsi da
Nafarroan lehen
hilabeteetan

Oro har trafiko istri-
puetan hildakoen kopu-
ruak goiti egin badu ere,
bertzelakoa da Nafa-
rroaren kasua, lehen-
dabiziko sei hilabetee-
tan %31,71 murriztu bai-
ta kopurua. Abuztura bi-
tarte, 28 lagun hil ziren
Nafarroan (4 urtarrile-
an, 3 otsailean, 2 mar-
txoan, 8 apirilean, 2
maiatzean, 5 ekainean,
2 uztailean eta 2 abuz-
tuan). Joan den urtean,
garai berean, 41 izan zi-
ren hildakoak, eta due-
la bi urte, 2005ean, 59.
Aipatu, trafiko istripuei
dagokienean, Europar
Batasunak 2010.era be-
gira ezarritako helburua
bete dela dagoeneko
Nafarroan, hau da,
2000. urtearekin kon-
paratuta, istripuen ko-
purua %50 murriztea.
2000. urtean  118 lagun
zendu ziren Nafarroan,
joan den urtean, berriz,
55 pertsona.

ARTXIBOA

Maiatzean zerrendarik aurkeztu ez zen herrietan bertze aukera izanen dute
urriaren 28an. 
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Kanal ireki batek Arraiozen uholdeak
murriztuko lituzkeela ebatzi dute adituek
Tragsa enpresa publikoak Arraiozen uholdeak saihesteko txostena bidali dio Udalari

Maite OTEIZA
Maiatzaren 4ko uhol-

deek kalte haundiak era-
gin zituzten Baztanen,
eta gehien kaltetutako
herrietako bat Arraioz
izan zen. Hala, etorki-
zunean izan daitezke-
en uholdeei aitzin egi-
teko, neurriak hartu  nahi
dituzte. Udalak eskatu-
ta, Tragsa enpresa pu-
blikoak Arraiozen uhol-
deak saihesteko azter-
keta egin du, eta horren
arabera, neurririk ego-
kiena, ibaiari kanal ire-
ki bat egitea litzateke,
Mardea auzoaren pa-
rean. Gisa berean, arris-
kutsuenak diren zatie-
tan  bazterrak egonkor-
tzea ere aholkatu du adi-
tu taldeak bere txoste-
nean. 

Kanala lur azpian egi-
tekotan, berriz, ibaiak
eraman dezaken soli-
doaren pisua aintzat har-
tzeko gomendioa ere lu-
zatu dio Udalari. Azken
aholku gisa, sedimen-
tuei eusteko egitura bat
eraikitzea ere ongi le-
gokeela dio azterketak. 

Hiru urteko 95
ikasle berri hasi
dira Baztanen

Ikasleendako uda
akitu da eta berriz ere,
ikastetxeetan mugi-
mendua  naba r i a

da.Agian ez denak aur-
pegia alaiekin, lehenbi-
ziko aldiz eskolara ga-
nen direlakoz.

Azken urte hauetan
Baztango ikastetxeetan
matrikulazio kopurua
gora doa, eta zenbait
ikastetxeetan gero eta
nabariagoa da; espazio
aldetik gero eta gela
gehiago behar direla-
koz, eta irakasle gehia-
go behar direlako.

Aurtengoan, 3 urte-
ko 95 ikasle berrirekin
abiatu du ikasturtea Baz-
tanek: Amaiurren 2; Az-
pilkuetan 2; Erratzun 4;
Arizkunen 9; Elizondo-
ko San Frantzisko Xa-
bier ikastetxean 28; Eli-
zondoko Baztan ikasto-
lan 22; Gartzainen 3; Iru-

ritan 15; Arraiozen ez
da 3 urteko ikaslerik ha-
si; Oronoz-Mugairin 6;
Zigan 1 eta Almando-
zen 3.

Bisita gidatu
arrakastatsuak
Amaiurren

Herri ttikia izanaga-
tik ere jendearen eta ba-
tez ere turisten arreta
erakartzen du Amaiu-
rrek. Uztailaren 26tik irai-
laren 2ra bitarte, ortze-
gun eta larunbatetan bi
orduko bisita gidatuak
egiten aritu dira, eta sa-
soi horretan 332 lagun
pasatu ziren herritik. He-
mendik aitzinera ere iza-
nen da herria ezagu-
tzeko aukera ere. Iraila
bukatu arte ordutegiak

berdin segituko du, or-
tzegun eta larunbatetan
11:00etan. Urritik aitzi-
nera, ordea, larunbate-
tan 11:00etan eginen di-
ra bisita gidatuak. In-
formazio gehiago nahi
izanez gero, eta erre-
serbatzeko Serorategi-
ra deitu behar da, 948
453490 telefonora.

Urpekaritza
ikastaroa

Getariako Ksub ur-
pekaritza zentroak an-
tolatuta, urpekaritza
ikastaroa eginen da Eli-
zondon, heldu den as-
teartean, hilak 25, hasi
eta urriaren 7a bitarte.
Ikastaroak alderdi teo-
rikoa eta praktikoa iza-
nen ditu; batetik, mate-

rial pedagogikoen bi-
tartez, teorian jakin be-
harrekoa azalduko da,
eta bertzetik, igerilekuan
eta itsasoan praktikak
eginen dira. Ikastaroa
12 urtetik goitikoentzat
dago irekia eta 390 eu-
ro ordaindu beharko di-
ra (material guztia kon-
tuan hartuta). Ikastaro-
aren amaieran, mun-
duan erabiliena den PA-
DIren Open Water Di-
ver nazioarteko titulua
eskuratuko da. Izen
emateko: 943 140185,
627930330  e ta
678903678. Informazio
gehiago www.ksub.net
web orrian.

Mugak
berrikusten

Urtero bezala, Baz-
tango Udaleko zinego-
tziek eta Udaleko men-
di-guardek Baztan eta
Lapurdi eta Nafarroa Be-
herearen arteko muga-
rriak berrikusi dituzte irai-
la erdialdean. Hiru egu-
nez, Baztanek dituen 50
kilometroko mugak be-
rrikusi dituzte; Sarako
56. zenbakiko mugarri-
tik hasi,  eta Senpere,
Ainhoa, Ezpeleta (La-
purdi), Itxaso, Bidarrai,
Baigorri, Banka, Aldu-
des eta  Urepeleko
140.mugarriraino (Na-
farroa Beherea).

BAZTAN

ARGAZKIA: JOSE LUIS KARRIKABURU

Maiatzaren 4ko uholdeek kalte haundiak eragin zituzten Arraiozen.
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Alkoholiko Anonimoak
Elkarteak taldea sortu
du Elizondon
Urriaren 4an talde berriaren

aurkezpen ekitaldia eginen dute

Maite OTEIZA

Bidelagun Elkartea-
ren eskutik, Alkoholiko
Anonimoak elkarteak
errekuperazio talde bat
sortu du Baztanen. Tal-
de honetan parte-har-
tzea dohainik da, ez da
inongo kuotarik ordain-
du beharko, eta parte-
hartzaileen anonimatoa
ere zainduko da. Bilku-
rak egiteko hitzordua ere
zehaztua dute dagoe-
n eko :  as tea r t e ro ,
19:00etatik 20:30era, Bi-
delagunen egoitzan,
Santiago karrikako 58.
zenbakian (Elizondo).
Informazio gehiago ja-
sotzeko Iruñeko telefo-
no hauetarat dei daite-
ke: 948 241010 edo
609478341.

Talde berriaren aur-
kezpen ekitaldia, heldu
denurriaren 4an eginen
dute Arizkunenea Kul-
tur Etxean, 19:30ean.
Informazio saio irekia
izanen da, erakunde hau
ezagutzerat emateko
gure eskualdean, nahiz
eta Nafarroan eta Es-

painan aspalditik dihar-
dun.

Informazio hitzaldi
honetan, bertzeak ber-
tze, hauek egonen dira:
Alkoholiko Anonimoak
eta Al-anon (alkoholi-
koen senitartekoak) el-
kartetako ordezkariak,
Baztango alkatea eta
Ongizate zinegotzia, Eli-
zondo, Doneztebe eta
Lesakako Osasun Zen-
troetako zuzendariak,
Benedicto Agirre, Mag-
dalena Ojanguren eta
Padre Benito Menniko
zuzendari Manuel Mar-
tin eta bertako lagun-
tzaren koordinantzailea
den Jose De Blas, Eli-
zondoko apeza Javier
Azpiroz, Elena Urtasun
Udaleko gizarte-lagun-
tzailea eta Elizondoko
Osasun etxeko gizarte
langilea Arantxa Irazo-
ki.

Martin Garde
Bertiz
Partzuergoko
lehendakari

Baztango Udaleko zi-
negotzia den Martin

Garde da Bertizko Par-
tzuergo Turistikoko le-
hendakari berria. Orain
arte aritu den Andres
Etxenike Bertizaranako
alkatea, lehendakarior-
dea izanen da hemen-
dik aitzinera, eta Patxi
Altxu Iturengo Udaleko
zinegotzia idazkaritzaz
arduratuko da. 

Gaur egun, Bertizko
Partzuergoak 13 udal
hartzen ditu bere bai-
tan: Zugarramurdi eta
Urdazubi, Arantza, Igan-
tzi eta Etxalar, Baztan
eta Malerrekako hain-
bat. Aipatu, joan den ur-
te bukaeran, bertze do-
zena bat herrik utzi egin

zutela partzuergoa,
nahiz eta dagoeneko ba-
tzuk bueltatzeko asmoa
iragarri —Sunbillak be-
rriro sartu da–. Hasie-
rako taldea osatzea iza-
nen da partzuergoaren
helburuetako bat, baita
bertzelako jardunaldiak
antolatzea ere.

Japoniako
katedradunak
Arraiozen
laxoari buruzko
jardunaldietan

Irailaren 15ean Ja-
poniako eta Euskal He-
rriko Unibertsitateko
(EHU) katedradunen to-
pagune  i zan  zen

Arraioz. Euskal Herrian
barna ibili dira hemen-
go herri kirolak azter-
tzen, eta horien artean,
laxoa. Aditu taldearen
arabera, laxoa pilota jo-
ko guztien aita da, eta
garai modernoetara ho-
bekien egokitu den mo-
dalidadea da. Jardunaldi
gehienak Gasteizen
egin baziren ere, Arraio-
zen Tiburcio Arraztoak
jokoaren ezaugarriak
azaldu zituen, eta ber-
tzeak bertze, paxakari
buruz aritu zen solase-
an. Ondotik, Arraiozko
pilotariek eta Donezte-
bekoek laxoa partida jo-
katu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Platinozko Ezteiak
Ez dira egunero betetzen 65 urte ezkondurik, ez horixe! Baina Fermin
Otxandorena Petrikorena eta Javiera Arrijuria Jaramillo lekaroztarrek
65 urte bete dituzte elkarrekin, Platinozko Ezteiak. Zorionak zuen se-
me-alaba, biloba eta birbiloben partetik.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

BAZTAN
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Launbeta 6
Bezpera

11:00etan ezkil jo-
tziak eta altxaferuak.
11:30ean haur jokoak.
14:00etan haurrenda-
ko bazkarie. 15:30ean
gaztelu puzgarriak.
18:00etan txokolate ja-
tia. 19:00etan dantzal-
die MIKEL SALABERRI
musikariarekin.
20:45ean baztan-zo-
pak. Ondotik dantzal-
dia MIKEL SALABE-
RRIrekin. Akitzekozin-
ger jatea. 

Igendia 7
Arrosarioko

Amabirjinaren Eguna

11:00etanxistularie-
kin kalejira. 12:00etan
Meza Nausie.  13:00-
etanotordue. 17:30ean
herri kirolak, proba kon-
binatuak. 18:00etanaiz-
kora apostue. 19:00-
etan kantaldie. Aka-
bailan afarie.

Astelehena 8
Adiskidetasun Egune

11:00etan mus txa-
pelketa. 14:00etan zi-
kiro jatia, JOXE ANGEL
akordeoilariak alaitu-
ta.17:00etan ginkana.
21:00etan zinger jatia.
Akitzeko GIZAJOA NI,
bestei akabera emate-
ko. 

Anizko
Arrosarioko
Amabirjin
bestak
urriaren
6tik 8ra
Egun haundian herri kirolak

izanen dira arratsaldez

AITOR AZKARATE ETA MAITANE MARITORENAK UTZITAKOAK

Argazkiei begiratu bertzerik ez, aitzineko urtetako bestak zein ongi joan zi-
ren errateko; aurtengo bestetan ere ez da girorik faltako.  Beheitiko argaz-
kia orain 3 urteko zinger jatian ateratakoa da.

BAZTAN
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Telefonicak antena berria paratuko du
Gorramendin mozketak saihesteko 
Urtarriletik martxora bitartean denbora luzeko hiru mozketa izan ziren

Margari eta Koro
Telefonicak antena

berra paratuko du Gorra-
mendin, Argaindoita eta
Otanarteko estazioen ar-
tean. Horrela, urtarrile-
an, otsailean eta mar-
txoan Urdazubin eta Zu-
garramurdin izan ziren
etengabeko zerbitzu hu-
tsegiteak saihestu nahi
ditu. Paratuko den an-
tenarekin, kalte gehien
sortzen den Gorramen-
diko estazioko arazoak
ekidinen ziratekeen, eta
hala, Urdazubiko zen-
traleko zerbitzua hobe-
tu. Gisa berean, Gorra-
mendiko basea indar-
tzeko bertzelako neu-
rriak ere hartuko dira:
ekipo elektrogenoa eta
gaitasun handiago du-
ten bateriak paratu, eta
gaintentsioko kargado-
reak jarri segurtasun
handiagoa izateko, des-

karga atmosferikoak ger-
tatzen direnerako. 

Aipatzekoa da, Uxue
Barkos NaBaiko diputa-
tuaren eskariz, Espai-
niako Gobernuak Tele-
fonicari gertatutakoa ar-

gitzeko eskatu ziola; te-
lefonia enpresak, bere
aldetik, «eskualdeko oro-
grafia zailak eta egural-
di txarrak konponketak
aunitz zaildu zituela»ar-
gudiatu zuen. Horren ai-

tzinean, neurriak har-
tzeko eskatu zioten Te-
lefonicari, eta horren bi-
detik datoz hartutako
neurriak. Dena den, en-
presak ez du isunik or-
daindu beharko.

Kenpo-Kai
ikastaroak
Urdazubin,
Leorlasko
eskolan

Gure herrietan seku-
lan ezagutu ez den kirol
bat emateko aukera du-
gu ikasturte honetan:
Kenpo-Kai. 

Kirol hau defentsa
pertsonaleko arte mar-
martzialen artean dago,
eta laburbilduz, judo eta
karate arteko bilduma
da. Oiartzungo Honbu-
ko irakasle batek ema-
nen du ikastaroa. Esko-
lak Leorlaseko eskolan
izanen dira egun eta or-
du hauetan: helduek, or-
tziraletan, 20:00etatik
21:30era; haurrek: la-
runbatetan, 11:00etatik
13:00etara. Izena ema-
teko deitu 656759566
telefonora.

ARTXIBOKOA

Urdazubi-Zugarramurdiko herritarrez gain, Dantxarineako supermerkatu eta
saltokiak kalte handiak izan zituzten telefonia mozketen ondorioz.

URDAZUBI-ZUGARRAMRUDI
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Jean Bordaxar xiberotarra entzunen da
Ibarrungo bestetako kantaldian
Ipar Euskal Herriko pilotariak nagusitu dira Gantxikiko pilota txapelketan

Franck DOLOSOR
Musika, kirola eta

dastatzeak nagusituko
dira buruilaren 28tik
urriaren lehena arte os-
patuko diren Ibarrungo
bestetan. Lau egunez,
Ding Wash, Bull Kies,
Wiilis Drumond, Kos-
peiak, Beñat Elizondo,
Zaldibiako trikitilariak eta
Kuxkuxtu taldeek alai-
tuko dituzte Ibarrun au-
zoko bestak. Igande
arratsaldean, urte guziz
bezala kantaldia izanen
da eta aldi huntan Xi-
beroko kantuak eskai-
niko ditu Jean Bordaxar
kantariak. Pilotak ere to-
ki zabala izanen du. Pa-
la zoingehiagokaz gain,
igandean Sorhouet eta
Maitia lehiatuko dira Ha-
rotzarene eta Itoizekin.
Astelehenean Mariluz-
Bessonart ariko dira Ma-
riluz-Mendiren kontra.
Igandean, hegaluzea
espainiar gisan eta as-
telehenean bakalaua
saltsa ferdean dastatzen
ahalko dira Fronton eta
Bonnet ostatuetan. Or-
tziral arratsean, besten
irekitze gauean xerri tti-

kia prestatuko da. Bes-
taon ibarrundar eta sen-
pertar guzieri...

Bikain pilotan
Ipar Euskal Herriko

kirolariek balentria ede-
rrak egin dituzte berriki
Gantxikin ospatu den pi-
lota zoingehiagokan. Lu-
rralde horietako ordez-
kariek irabazi dituzte
partida guziak. Hemen
zonbait emaitza: esku
huska taldeak, Urruña-
rrak (Itoiz-Agirre) 40-
Gasteiz (Monreal-Lan-
da) 12. Esku huska ba-
karka, Heguiabehere
(Miarritze) 40-Benesse
(Saint Andrè de Seig-
nanx) 38. Xare, Noizbait
Hazparne (Lopetegi-
Borteyrou) 40-Ametsa
pilota Irun (Lizaso-Vi-
nueza) 15. Gomazko
paleta emazteak, Arbo-
narrak (Leiza-Housset)
30-Oberena Iruña (Mu-
neta-Ruiz) 20. Gomaz-
ko paleta gizonak, Baio-
na (Lissar-Bidegain) 30-
Irun (Larrarte-Mancici-
dor) 15. Larruzko pale-
ta, Urruñarrak 40-Doni-
bane Lohizune 29.

SENPERE

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE. KARINE ORELLANA.

Emaitza onak eskuratu dituzte Ipar Euskal Herriko pilotariak Gantxikin.
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SORTZEAK
Irati Belarra Arrieta, Donamariakoa, uz-
tailaren 28an.
Oihan Elorza Rekarte, Donamariakoa,
abuztuaren 31n.
Julene Goia Garzia, Berakoa, abuztua-
ren 28an.
Adrian Romero Salazar,Berakoa, abuz-
tuaren 30ean.
Unax Lekuona Lazkano, Berakoa, irai-
laren 6an.
Eneritz Apeztegia Larralde, Lesakakoa,
irailaren 4an.
Iraitz Zabaleta Lasarte, Leitzakoa, abuz-
tuaren 25ean.
Arkaitz Loiarte Olano, Leitzakoa, abuz-
tuaren 29an.
Izar Baraibar Oiarzabal, Leitzakoa, abuz-
tuaren 25ean.
Ahielen Irazoki Ezkurra, Sunbillakoa,
irailaren 2an.
Edurne Sanchez Ramos, Sunbillakoa,
irailaren 5ean.
Izaro Leonet  Arotzena,Aranokoa, abuz-
tuaren 3an.
Aimar Berasategi Elizondo, Urrozkoa,
irailaren 2an.
Aimar Elizaga Nasurtdinov, Elizondo-
koa, abuztuaren 24an. 
Zaira Bendoiro Telletxea, Zubietakoa,
irailaren 5ean.

HERIOTZAK
Manuel Larrea Uharte, Goizuetakoa,
abuztuaren 28an, 89 urte.
Juana Perurena Oiartzabal, Goizueta-
koa, irailaren 2an, 91 urte.
Antonio Mendiberri Elizalde, Iruritakoa,
abuztuaren 31n, 80 urte.
Martin Telletxea Arregi,Oieregikoa, irai-
laren 6an, 74 urte.
Mª Cruz Amorena Nikolarena, Elizon-
dokoa, irailaren 9an, 79 urte.
Josebe Ibarra Indakoetxea,Zubietakoa,
irailaren 8an, 72 urte.
Veronica Izkierdo Turzo, Urdazubikoa,
irailaren 5ean, 93 urte.
Emilia Mutuberria Telletxea, Donezte-
bekoa, irailaren 8an, 64 urte.
Gregorio Bikondoa Inda, Iruritakoa, irai-
laren 9an, 94 urte.

EZKONTZAK
Petrus Johannes Craamer eta Ihintza
Lizarraga Aramendi, Belgika eta Leitza-
koa, irailaren 3an Leitzan.
Koldo Gartxitorena Arraztoa eta Mª
Asuncion Zabaleta Alduntzin, Iruña eta
Leitzakoa, irailaren 1ean.
Oier Rodriguez Oronoz eta Olatz Telle-
txea Beltran,Hondarribia eta Irungoa, uz-
tailaren 28an Igantzin.
Jose Antonio Ortega Urrutia eta Mª Te-
resa Altxu Olaetxea, Donostia eta Irun-
goa, irailaren 9an Igantzin.
Asier Bertiz Antzizar eta Lorea Babaze
Zabaleta, Sunbilla eta Urrozkoa, irailaren
1ean Urrotzen. 
Francisco Arraztoa Urdaniz eta Jaione
Ortea Jaurena, Irurita eta Azpilkuetakoa,
irailaren 8an Azpilkuetan. 

FAUSTINO 
GOÑI JAUNIKOTENA

I. URTEURRENA
Elbeten, 2006ko irailaren 27an

Zure kea, zure itzalaren hutsunea 
besterik ez dugu gaur goizean. 

Lehen izpiaren babesean 
urrundu zara. 

Karriketan barrena 
desagertu zara, lainopean 
Ez ote zara inoiz itzuliko...

MAITE ZAITUGU

ESTHER, RAKEL, AXIER ETA FAMILIA.
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ttipi-ttapa
Igantziko Biltoki El-

kartearen ekimenez, jo-
an den irailaren 9an jo-
katu zen Igantziko XVII.
Mendi Bizikleta Ibilaldia.
Guztira 130 bat txirrin-
dularik parte hartu zu-
ten kategoria ezberdi-
netan, horietatik gehie-
nak, gipuzkoarrak eta
nafarrak. Aurtengo edi-
zioak, berrikuntza na-
barmena ekarri zuen.
Izan ere, antolatzaileek
aitzineko aldietako txa-
pelketa eta lehiakorta-
sun kutsua utzi, eta mar-
txa bat bezala antolatu
zuten ibilaldia herrian
eta inguruan barna, txa-
peldunik erabaki . Ha-
la, mendian bizikletan
ibiltzeko afizioa bultza-
tzeko. 

Hala ere, ez zen
emoziorik falta izan
Igantziko saioan. Asier
Apezetxea aranztarra-
ren eta Patxi Cia LIza-
soko txirrindulariek pa-
ratu zuten batez ere
emozioa. Ibilaldiaren za-
ti haundienean elkarre-
kin  ibili ziren; malda goi-
ti Ciak aldea atera zion
aranztarrari, baina be-
herakoan aunitz hurbil-
du zen Apezetxea, eta
azkeneko sprintean Li-
zasokoa baino gehiago
izan zen aranztarra. 

Nahiz eta ez txapel-
dunik izan, Conor-Sal-
toki taldearekin ari den
Asier Apezetxea izan
zen, beraz, 28 kilome-
troko bidea osatzen le-
hendabizikoa, eta Co-
nor-Bikezonan ari den
Patxi Cia, joan den ur-

teko txapelduna, biga-
rrena. Hirugarrena Asier
Arregi andoaindarra
izan zen.

Igantzitik ere talde
politak parte hartu zuen,
kategoria ezberdinetan
30 inguru aritu ziren ibi-

laldian.
Parte hartzaileek 28

kilometroko ibilbidea he-
rriko pilotalekuan abia-
tu zuten, eta Allineko-
borda baserrirako bidea
hartu zuten; handik Be-
rrizaunera jaitsi ziren eta

segidan Pagolako Egia-
ra igo. San Juan Xarre-
tik pasatuz eta Itsasze-
laietatik barna Sastri-
nera joan ziren. Planta
Bakarretik pasatu ziren
azkenean, helmugara
ailegatu.

Asier Apezetxea lehena Igantziko
XVII. Mendi Bizikleta Ibilaldian
Aranztarrak Patxi Cia iazko txapeldunari sprintean irabazi zion

TXIRRINDULARITZA

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Parte hartze haundia izan zuen Igantziko Mendi Bizikleta Ibilaldiak, eta nahiz
eta antolatzaileek txapelketa kutsua alde batera utzi, Asier Apezetxea eta
Patxi Ciaren arteko sprintak erabaki zuen denborarik onena.

Fagoaga
ahizpak
txapeldun
eta azpitxa-
peldun
Espainiako
Kopan
ttipi-ttapa

Plater tiroketan jaun
eta jabe direla eraku-
tsi dute bertze behin.
Duela bi aste Irungo
San Martzial tiro ze-
laian jokatu zen den-
boraldiko azken proba
olinpiar tiro modalita-
tean. Guztira estatu es-
painiarreko 25 lagunek
parte hartu zuten, eta
tartean Itsaso eta Jo-
ne Fagoagak. 17 eta
23 urteko ahizpa hauek
saio txukuna egin zu-
ten: Itsaso txapeldun
gelditu zen eta Jone bi-
garren postuan. Kon-
tent egoteko arrazoirik
ez zaie falta ez; olin-
piar tiroko zirkuituak hi-
ru proba ditu: Errege
Kopa, Espainiako Txa-
pelketa eta Espainia-
ko Kopa eta hiruretan
Itsasok lehen postua
eskuratu du, eta Jonek,
bigarrena. Ahizpa gaz-
teenak zaharrena ga-
raitzen duen lehen al-
dia izan da oraingo hau,
eta hurrengo denbo-
raldian ere lehian se-
gituko omen dute. Gi-
sa berean, Itsasok Eu-
ropako txapelketan aur-
ten lortutako bedera-
tzigarren postua hobe-
tzea izanen du helbu-
ru hurrengo urtera be-
gira, eta 2012ko Olin-
piar Jokoetan ere be-
girada paratua du da-
goeneko.  

PLATER TIROKETA
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ttipi-ttapa
Aurtengo txapela

Baztanen da, berak ira-
bazi baitzuen irailaren
1ean Jon Irazoki zena-
ren omenez hamabiga-
rren aldiz antolatutako
futbol txapelketa. Bera-
ko Matzada zelaian es-
kualdeko Erregionale-
ko Lehen Mailako hiru
talde aritu ziren: Baz-
tan, Doneztebe eta Gu-
re Txokoa. Beti Gaztek,
bere aldetik, ez zuen txa-
pelketan parte hartu.

Txapelketa Donez-
tebeko talde berriaren
eta Gure Txokoaren ar-
teko lehiarekin hasi zen.
Etxekoak 5-0 nagusitu
ziren, eta Malerrekako-
en aitzinean jaun eta ja-

be zirela erakutsi zuten.
Lehendabiziko gola 15.
minutuan sartu zuen Gu-

re Txokoak, eta 2-0ekoa
bortz minutu berandua-
go ailegatu zen, Do-

neztebek bere atean
sartu zuenean. Hiruga-
rrena penalti bidez sar-

tu zuten beratarrek. Az-
kenean, 5-0, beratarren
alde. 

Bigarren partida Do-
neztebek eta Baztanek
jokatu zuten, eta Male-
rrekakoek jokua hobe-
tu bazuten ere, baztan-
darren alde izan zen par-
tida, 2-0. 

Hirugarren eta azken
partidan erabaki zen txa-
pela. Gure Txokoa eta
Baztanek jokatu zuten,
eta 2-0eko emaitzare-
kin Baztan nagusitu zen. 

Finala jokatu ondo-
tik, sari banaketa egin
zen eta Gure Txokoa el-
kartean egindako ha-
maiketakoarekin eman
zioten amaiera eguna-
ri. 

Baztanek irabazi du Jon Irazoki
Memorialaren XII. edizioa
Txapela erabakitzeko azken partidan 2-0 irabazi zioten Gure Txokoari

ttipi-ttapa
Bertze urte batez Na-

farroak irabazi du Eus-
kal Herrialdeetako He-
rri Kirol Txapelketa. Irai-
laren 2an jokatu zen
Atharratzen (Zuberoa)
txapelketa, eta Nafa-
rroak ez zuen bosga-
rren txapela lortzeko
arazorik izan. 
Txapelketa ez zen es-

kualdeko ordezkaririk
gabe gelditu. Izan ere,
Nafarroako taldearen
izenean aritu zirenen
gehienakk ingurukoak
ziren: sokatiran Lesa-
kako Beti-Gazte taldea
aritu zen eta hirugarren
sailkatu ziren; ingude al-
txatzen Xabi Sein igan-
tziarra aritu zen eta bi-
garren gelditu zen; pos-

tu bera eskuratu zuen
lasto altxatzen Iñaki Be-
reau igantziarrak ere;
harri altxatzen Josetxo
Urrutia leitzarra hiruga-
rren sailkatu zen; txin-
gekin Migel Angel Su-
kuntza leitzarra bigarren
izan zen eta karroare-
k i n  Xab ie r  U r ru t i a
arraioztarra aritu zen,
seigarren sailkatu zen.

Gainerako probak,
berriz, txokor biltzea, za-
ku-eramatea, arpana
eta aizkora izan ziren.

Azkenean Nafarroa
txapeldun hiru probatan
nagusitu ondotik. 57
puntu lortu zituen guz-

tira, Bizkaiak 50, Gi-
puzkoak 46, Lapurdik
43, Zuberoak 28, Ara-
bak 25 eta Nafarroa Be-
hereak 23. Aurtengoa
bukatuta, heldu den ur-
teko txapelketa Gipuz-
koan jokatuko da.

Eskualdeko hainbat kirolarirekin
Nafarroa bosgarrenez txapeldun
Euskal Herrialdeen Txapelketan
Sei modalitatetan parte hartu zuten eskualdekoek

FUTBOLA

HERRI KIROLAK

ARGAZKIA: TELLETXEA

Taldetako kapitainak eta antolatzaileak sariak banatu ondotik.

ARTXIBOA

Xabi Sein bigarren gelditu zen ingudearekin.
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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).

ELIZONDO
Irailaren 6tik 30era,
Kolonbian bizi argazki
erakusketa, Arizkunenean.
Urriaren 5etik 20ra,
Larresoro-Baztan pintura
erakusketa Arizkunenean.

g IKASTAROAK

ELIZONDO
Irailaren 25etik urriaren
7ra, urpekaritza ikastaroa
Ksub urpekaritza zentroak
antolatuta. Izen emateko
deitu 943140185,
627930330, 678903678
telefonoetan. Informazio
gehiago, www.ksub.net web
orrialdean.

g HITZALDIAK

LESAKA
Irailaren 20an, Zer mundu
berri ezagutu eta gozatzeko
aukera ematen du euskara
ikasteak? hitzaldia Joxerra
Gartziarekin, Pleno Aretoan,
19:30ean.
Irailaren 25ean, Euskararen
normalizazioa eta kultur
aniztasuna hitzaldia Beti
Gazteren egoitzan,
19:00etan. 

BERA
Urriaren 3an, Nire familiaren
historia: Extremaduratik
Euskal Herrira hitzaldia Jon
Maiarekin, Kultur Etxean,
19:30ean.

ETXALAR
Irailaren 20an, inmigrazioari
buruzko hitzaldia, Kultur
Etxean, 19:30ean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Igantziko San Migelek itxiko
dute ‘Bestaz Besta’ saioa
Bestak udarekin lotu ohi ditugu eta
giro horretan, egin du aurtengoan
ere TTIPI-TTAPA TELEBISTAk Bestaz
Besta saioa. Orain, ordea, udaz-
kena ailegatzearekin batera,
2007ko herrietako azken bestak
ailegatuzeko atarian gaude, Igan-
tziko San Migel bestak. Aurten-
goan ere, bestatako irudirik ikus-
garrienak bilduko ditu TTIPI-TTAPA

TELEBISTAk: txupinazoa, dantzak,
betizuak, herri kirol eta bertso pi-
lota saioak... Irailaren 28tik urria-
ren 1era Igantziko San Migelek
ematen dutena ikusteko modua
izanen duzue etxeko telebistan.
Baina hori baino lehen, igande ho-
netan, irailaren 23an artzain za-

kur lehiaketa eginen da Meakan-
diko zelaian, aurten 28. aldiz. Ber-
tara hurbiltzeko aukerarik ez du-
tenek TTIPI-TTAPA TELEBISTAn iza-
nen dute horretarako aukera hel-
du den astean.

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

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,107 € kiloa.   (-0,050)

Zerramak:
0,390 € Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,04 (=)
1.koa 3,73 (=)
2.koa 3,26 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,16 (=)
1.koa 3,85 (=)
2.koa 3,36 (=)

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: 7,40/8,00
8-10 kilokoak: 5,70 /6,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Abuztuaren 31tik irailaren 7ra bitarteko prezioak)

Hesian talde gazte-
ak bederatzi kantu bil-
du ditu bere debutean.
Haietan gizarte eta po-
litika aldarrikapenak,
maitasuna eta mundua
dituzte hizpide. Hesian
taldea  Franek (ahotsa
eta gitarra), Ametsek
(ahotsa), Etxebek (ba-
teria) Xabik (baxua) eta
Erikek (gitarra) osatzen
dute. Musikari, arbizuar,
etxarriar eta altsasua-
rrak iazko garagarrile-
an osatu zuten taldea
eta Etxarrin dute entse-
gu tokia. Punk-rock-hard
core estiloak lantzen di-
tuzte. Diskoaren 1.000
kopia egin dituzte eta
Euskal Herrian barna
hainbat tokitan jarri du-
te bortz eurotan salgai.
Diska osatzen duten
abestiak hauek dira: 1-
Itsas Bazterrean, 2- Mai-
te Dugu, 3- Erantzute-
ko Beharra, 4- Behar
Zaitut, 5- Errealitatea,
6- EHak Autodetermi-
nazioa, 7- Begira Na-
zazu, 9- Pauso Muga-
tuak.

Maite Dugu

2007
HESIAN

DISKAK



Etxebizitza eta Telefonia-Internet
dira kezka nagusiak Nafarroan
Irachek urteko lehen sei hilabetetako balorazioa egin du

Hamabi lagun hartu zituen ha-
rekin Jesus Nazaretekoak. Bat
ustel atera zitzaion, Judas. Ha-
ren ordez Bernabe aukeratu
zuten lehen kristauek, Paulo
gero. Hamahiru apostolu oso-
tara. Jorge Oteizak Arantza-
zuko komentuko ateburuan
hamalau apostolu ezarri zituen
Pietatearen inguruan. Zein ote
hamalaugarrena? Liburu ho-
nen egileen arabera, zalan-
tzarik gabe hamalaugarren
apostolua Balentxi da, euskal
apaiz matxinoa; behartsuen

hurkoa, preso guztien anaia,
Eliza ofizialaren zigorra, dro-
gak jotakoen defendatzailea,
zapaltzaileen etsaia, adinduen
itsumutila … Balentxi, aska-
tasunaren apostolua.Jose Ma-
nuel Balentziaga Balentxi apaiz
eta mugimendu sozialen bul-
tzatzailea izan zena duela ur-
tebete hil zen, eta orain haren
bizitzaren muina jaso nahi izan
dute liburu batean, «ondoren-
go belaunaldiek pertsona zin-
tzoa, leiala eta koherentea zer
den jakin dezaten».

LIBURUAK

Balentxi. Hamalaugarren apostolua

Jexuxmari ZALAKAIN
TXALAPARTA, 2007
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AGENDA
egunez
egun
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g BESTAK

ANIZ
Irailaren 6tik 8ra,
Arrosarioko Amabirjinak.
Xehetasunak 31. orrialdean.

IGANTZI
Irailaren 28tik 1era, herriko
bestak. Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

URROTZ
Irailaren 28tik urriaren 2ra,
San Migel bestak.
Xehetasunak 18. orrialdean.

DONEZTEBE
Irailaren 21etik 23ra, besta
ttikiak. Xehetasunak 16.
orrialdean.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Irailaren 15ean, Rio
Baiasera ateraldia Ulibeltzak
taldearekin.
Iraiilaren 30ean, Balzolara
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak taldeak.

g OSPAKIZUNAK

ITUREN
Irailaren 22an, Joaldunen
Eguna eginen da.

BERA
Urriaren 7an, Mugarik gabe
topaketaren jaialdia,
Altzateko frontoian:
bertsolariak, folklorea,
abesbatza... Xehetasun
gehiago 5. orrialdean.

g ANTZERKIA

LESAKA
Irailaren 23an, Neska
politak, artasoro alaiak
izeneko antzezlana Kasinon,
19:30ean. 

g BERTSO AFARIAK

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

JAKIN BEHARREKOAK

Etxebizitza eta Te-
lefonia-Internet. Ho-
riek dira Nafarroako
herritarren kezka na-
gusiak. Halaxe ondo-
rioztatu du Irache Kon-
tsumitzaileen Elkar-
teak. Nafarroa osoan
eskaintzen du zerbi-
tzua, bereak dituen
bulegotan eta Udale-
kin dituen hitzarme-
nen bitartez, eta uda
hasieran aurtengo le-
hendabiziko sei hila-
beteen balorazioa ka-
leratu zuen. Epe ho-
rretan guztira 19.000
erreklamazio  eta kon-
tsulta jaso ditu.

Hain zuzen, erre-
klamazio eta kontsul-
ta horiek etxebizitza,
telefonia eta Interne-
ten ingurukoak dira.
Elkartearen arabera,
etxebizitzaren ingu-
ruko kontsultak izaten
omen dira ohikoenak:
igogailuak paratzeko
aholku bila, ordain-
tzerako orduan be-
rankorrak tartean di-

renean, alokairuen in-
guruko kezkak, babes
ofizialeko etxebizitzen
inguruan... Telefonia-
Internenten kasuan,
ordea, erreklamazioa
eta kexak dira nagu-
si, baja emateko zail-
tasunak dituztelako,
fakturak hagitz altuak
direnean edo erabil-
tzaileari jakinarazi ga-
be kontratuak eralda-
tzen direnenetan jo-
tzen omen dute ahol-
ku eske. Kontsultak
eta erreklamazioen

%31na jaso dute bai
etxebizitzaren eta Te-
lefonia-Interneten
gaiek. Aipatzekoa den
bertze datua hauxe:
azken bortz urteotan
%5etik %31ra igo di-
ra Telefonia-Interne-
ten inguruko errekla-
mazioak. 

Euriborraren gora-
kadak ere kezkatzen
ditu kontsumitzaileak.
Maileguak eskatzera-
koan indize nagusia
den euriborra goiti doa
etengabe. Horren le-

kuko, uztaileko da-
tuak: %4,564an itxi
zuen uztaila, historia-
ko maximotik 0,684
puntura. Batez ere
jende gaztea ardura-
tzen omen du euribo-
rrak, aunitzetan, orain
dela gutti hartua iza-
ten dutelako etxea eta
hori ordaindu behar
dutelako. Gisa bere-
an, banku txartelen in-
guruko kezkak ere
ugariak izaten omen
dira, hala nola, hone-
tan ere komisioek go-
rako bidea dutelako.
Bertzalde, uda alde-
ra banku txartel aunitz
lapurtzen direlako,
aholku eske ere jen-
dea hurbiltzen dela ja-
kinarazi du Irachek. 

Bertzalde, tailer
mekanikoetako egin-
dako gastuak, segu-
ruak, bidaiak... Ho-
rrelako kezka nagu-
siak omen ditugu Na-
farroan, beti ere, Ira-
che Kontsumitzaile-
ren arabera.

Interneteko konexioak buruhauste haundiak
ematen dizkigula ondorioztatu du Irachek.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

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

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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rajearekin. %669 632971.

DONEZTEBE. 100 m2 era-

bilgarri dituen pisu berria sal-

gai. 3 logela, 2 bainugela,

egongela, sukaldea eta tras-

telekua. Kantoian dagoena,

argitsua. %653852143.

BERA. Legian pisua salgai.

%948 630821/ 661115332.

ELGORRIAGA. 150 m2ko

adosatua salgai, sartzeko

prest. %666044176.

LESAKA. Bittirian pisu be-

rria salgai. %659075659.

BERA. Bortziriak karrikan

206 m2ko adosatua salgai

300 m2ko eremu eta igeri-

lekuarekin. 3 solairu, txo-

koa, garajea, 3 logela, 2

komun ,  egonge la…

%665724612.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
SUNBILLA. Etxea errentan

emateko, hutsik eta lur ere-

mu ttiki bat. %665 167890.

IRUÑA. Ikasleendako pisua

errentan emateko 3 logela.

%630065413.

BERA. Pisu mobleztatua

errentan emateko.

%627134188 (eguerdi-

gauez).

BERA. Bidasoa karrikan 3

logelako pisua errentan ema-

teko. %669 298356. 

BERA. Agerran pisua erren-

tan emateko. Igogailua, ka-

lefakzioa, sukaldea eta ko-

muna berritua... Moblezta-

tua. %659 963960.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
DONOSTIA. 3 ikasle pisu

bila Euskal Herriko Uni-

bertsitatearen inguruan,

Antiguon.  Presazkoa.

%680187344.

BERA. Beran bizitzeko lo-

gela edota pisu baten bila

nabil. %687871248.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartituak
DONOSTIA. Bulebarrean

ikasle pisua konpartitzeko

3 neska edo mutilentzako

lekua dago. %658998340. 

LESAKA. Bittirian 4 logela-

ko pisu mobleztatua erren-

tan emateko. %636 494559.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotore bat interesatua

egonez gero, permuterako

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



4141
www.ttipi.net
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IRUÑA. Neska bat behar

da Errotxapea auzoan

etxea konpartitzeko. Hobe

i ka s l ea  bada .  % 620

370263.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
BERA. Lokala salgai, Itzea

8n. %669802204.

LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. %659

609678.

BEASAIN. Etxebizitza mo-

duan egokitutako beheko

solairua salgai, moblezta-

tua.63.500 euro. % 686

062963.

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.

IRUÑA. Ikasleentzako pisua

errentan emateko, 3 logela.

%630 045413.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA
301 Eskariak
Emakumeaeskaintzen da

jendaurrean lanean aritze-

ko, komertzioetan, osta-

tuetan... Edo zaharrak zain-

tzen.%948637848/636790

7853.

BORTZIRIAK. Emakumea

eskaintzen da edozein la-

nerako. Euskalduna (9:30-

15:30). %948634260.

Emakumeaeskaintzen da

interna moduan edo ordu-

ka etxeko lanak egiteko edo

adinekoak zaintzeko. %696

576994. 

Neska euskalduna edo-

zein lanetan aritzeko prest.

%669180779.

BAZTAN. Emakumea lan

egiteko eskaintzen da, or-

duka hobe. %948 393344.

DONEZTEBE eta inguruan

adinekoak zaintzeko ema-

kumea eskaintzen da.

%948 451374.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Txoferra behar

da trailerrarekin ibiltzeko.

%690 776147.

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 bateko fre-

gaderan orduka lanean ari-

tzeko norbait behar da.

%654 385363.

IRUÑA. Neska behar da

Iruñeko obradore batean

lan egiteko. %948 220618.

BERA. Ibardinen mutila be-

har da biltegian eta den-

dan aritzeko. %609 480646.

ZUGARRAMURDI. Osta-

tu eta denda batean lane-

an aritzeko pertsona behar

da. %948 599082.

IRUÑA. Neska euskaldu-

na behar da 8 urteko umea

zaintzeko, 12:45etik 15:00-

etara, irailetik ekainera, Do-

nibane auzoan. % 948 177

629 (15:30etik aurrera).

ELIZONDO. Goizez bi or-

duz bi haur zaintzeko per-

tsona behar da. %948

581341/ 679 613201.

BERA. Benta Migel jate-

txean asteburuetan, eguer-

diko zerbitzuan lan egite-

ko zerbitzaria behar da.

Frantsesa jakin behar da.

%948 631394. 

ETXALAR. Etxalarko Ben-

tak Hotelean asteburuetan

aritzeko euskara, gaztele-

ra, ingelesa eta frantsesa

dakien harreragilea behar

da. %948 635000.

BERA. Ibardinen urte oso-

an lan egiteko frantsesa

dakien neska behar da.

%948 630734.

ETXALAR. Bolondresak

behar dira asteburuetan

buru-eritasuna duten per-

tsonekin egoteko, Anasaps

elkartean. %677 031920.

SUNBILLA. Kanpinean as-

teburuetan zerbitzari ari-

tzeko neska behar da.

%948 450540.

Inguruko enpresa batek ur-

banizatuetan lan egiteko

2.mailako ofizial bat behar

du. %616513491.

IBARDIN. Frantsesa da-

kien emakume euskaldu-

na behar da oparidenda

batean egunero lan egite-

ko. %948 630718.

BERA. Adineko bikotea

zaintzeko autoa duen ema-

kumea behar da. Lan or-

dutegia, astetartez, goizez

bi ordu eta arratsaldez ber-

tze bi. %617 185990.

BERA. Jatetxe batean zer-

bitzaria behar da ortziral,

larunbat eta igandetan lan

egiteko. %605 864355.

DONEZTEBE. Bixen os-

tatuan sukaldean eta as-

teburuetan zerbitzari lane-

tan aritzeko pertsona be-

har da. %948 450383.

MOTORRA
501 Salerosketak
Seat Panda beltza salgai,

mendi inguruan ibiltzeko

aproposa. NA-N matriku-

la. %617076614.

Saab 9.000 salgai, 230 CV.

1997koa eta hagitz egoe-

ra onean. %699974901.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK

602 Salerosketak
Ardi zakurkumeak opari-

tzeko. %948 635272.

Basurde ehizako zakur-

kumeak salgai. % 948

450547 / 690197054.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak  
Irailaren 1ean Berako Ma-

tzada futbol zelaian giltzak

aurkituziren. Berako Goia

dendan daude.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Mistral turbo 50 trakto-

rea salgai desbrozadora-

rekin. Egoera onean. 350

ordu eginak. %666 407214.

Ingletadora salgai. %606

529553.

Astor lineal pianoa sal-

gai. 4 urte eta gutxi erabi-

lia %670 385617.

Bigarren eskuko orde-

nagailua salgai, egunera-

tua, osagarriekin (graba-

gailua, Interneteko sarbi-

dea, inprimagailua...) eta

mahaiarekin. Prezioa ados-

tuko da. %669 336188.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
DONEZTEBE. Egurreta-

rako haritz amerikano ar-

bolak eramateko. %948

450344/616 055501.

HARREMANAK
801 Agurrak  
Sonia Lizardi aranztarrak

23 urte beteko ditu urria-

ren 1ean. Aunitz urtez eta

eutsi sasoi horri!

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, Opel Zafira eta Freelander. 

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, Laguna Grand
Tour Privilege 2.2 DCI, Laguna 1.9

D, Citroen Saxo 1.9 D, 
Ford Focus 1.8 TD.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE



Zorionak eta
muxu haundi
bat PITTIKE, Be-
ñat eta amaren
partetik. Txintxo
institutuan.

AINARA ARANDIA

ELIZONDO. Zorio-
nak gure etxean
gehien maite
dugun puxkari
bere bigarren
urtebetetzean.
Bi muxu haundi
attatto eta ama-
ttoren partetik.

ENEKO IRIARTE

ITURZAETA ariz-
kundarrak urte-
ak bete ditu irai-
laren 14an. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
bat Koko! Olatz,
Antton eta Au-
zaren partetik.

AINARA ARANDIA

ELIZONDO bera-
tarrak 2 urte be-
te ditu irailaren
15ean. Zorionak
eta 2 muxu
haundi Arantza-
ko familiaren
partetik. Presta-
tu txanpaina!!!

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

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

donamariarrak
irailaren 5ean 7
urte bete ditu.
Zorionak
sorginlore eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik. 

KEMEN ANSALAS

ARBURUA

etxalartarrak 2
urte bete ditu
irailaren 12an.
Mila zorion eta
besarkada
erraldoi bat
familiaren
partetik.

Arantzako INHAR

MAIZ FERNANDE-
ZEk 3 urte bete
ditu irailaren
4an. Zorionak
eta 3 muxu
haundi familia
guztiaren eta
bereziki anaia
Oihanen partetik

Gazteluko
NAHIA SARRA-
TEA FAGOAGAk 4
urte beteko ditu
urriaren 3an.
Musu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.
Zorionak kala-
ka!!!

ADRIANA ZANDIO

PAGOLA berata-
rrak irailaren
7an 12 urte bete
ditu. Zorionak
familia guztiaren
partetik.

ADRIANA ZANDIO PAGOLA. Zorionak
zure urtebetetzean eta belarrian
12 tiraldi zure anaiaren partetik.
Ongi pasa!!!

OIER eta BEÑAT ERRO MUJIKA eli-
zondarrek 5 urte bete dituzte iraila-
ren 5ean. Zorionak eta musu bana
aita, ama eta familia guziarenpar-
tetik. Aunitz urtez!

IRAIA ETXARTE TELLETXEAk 2 urte
bete ditu irailaren 13an. putxo-pu-
txo egiteko beti prest. Zorionak
zure ahizpa Aloñaren partetik.

IRAIA ETXARTE

TELLETXEAk 2
urte bete ditu
irailaren 13an.
Zorionak ama,
atta eta Aloña-
ren partetik.
Ongi pasa egu-
na.

IRAIA ETXARTE

TELLETXEAk 2
urte bete ditu
irailaren 13an.
Zorionak gure
txupeterari fa-
miliaren parte-
tik.

IÑAKI ITURRIA SANZBERRO berata-
rrak irailaren 29an urteak beteko
ditu. Aunitz urtez eta muxu bat,
atta, ama eta Nekaneren partetik.

IÑAKI ITURRIA beratarrak irailaren
29an urteak beteko ditu. Zorionak
eta muxu handi bat Christelle, Ju-
len eta Nahiaren partetik.

SAIOA IRAZU

ARRUTIk 8 urte
bete ditu iraila-
ren 10ean. Zo-
rionak eta mu-
xu haundi bat
aitatxo, amatxo
eta Jaioneren
partetik.

AINHOA BALLARENA TELLETXEAk 3
urte beteko ditu irailaren 20an. Zo-
rionak familia guztiaren eta berexi-
ki Amaiaren partetik. Muxu haundi
bat.

JUAN LUIS eta JAIONE sunbildar
saltsero hauek urteak bete dituzte
irailaren 11n eta 12an. A ze pa-
rea... Zorionak Lizartxoko eta
Mendeberriko familiaren partetik.

AINHOA BALLARE-
NA TELLETXEAk
irailaren 20an 3
urte beteko ditu.
Zorionak Dona-
mariko familia-
ren, berexiki
Izaskunen parte-
tik, eta ataitxu
eta amatxi.

Aizoaingo JANI-
RE REMIREZ PE-
RURENAk 3 urte
beteko ditu irai-
laren 29an. Zo-
rionak eta muxu
haundi-haundi
bat atta eta
amaren partetik.
Ongi pasa!

Aizoaingo JANI-
REk 3 urte bete-
ko ditu irailaren
29an. Zorionak
Iturengo amatxi,
izeba-osaba eta
Irungo osaba-
izeben, eta be-
reziki Naroa eta
Unasen partetik.

Aizoaingo JANI-
RE REMIREZ PE-
RURENAk 3 urte
beteko ditu irai-
laren 29an. Zo-
rionak eta mu-
xu bat Jonen
partetik.

ENERITZ BURLA-
DA aranztarrak
urtea eta ANA

LUKANBIOk urte-
ak beteko dituz-
ten irailaren
27an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

Elizondoko GA-
NIX GOROSA-
BELek irailaren
30ean 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat ama-
txi, izeba, osa-
ba, Naxara eta
Lurren partetik.

ALAITZ ARANI-
BAR IPARRAGI-
RREk irailaren
25ean 8 urte
beteko ditu. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.
Zorionak!

GANIX gure
deabrutxoak 2
urte beteko di-
tu. Zorionak ai-
tatxo eta ama-
txoren partetik.

Berako AIMAR

ETXEBERRIAk 2
urte bete ditu
irailaren 17an.
Zorionak gure
motorista bihu-
rriari aita, ama
eta Hendaia eta
Berako familia-
ren partetik.

AIORA ITURRIA

OTXANDORENA

aranztarrak 3
urte bete ditu
irailaren 13an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat baserriko
familiaren par-
tetik.

ArizkungoAINIZE

SAN MILLAN SO-
BREVIELAk iraila-
ren 20an 5 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta mu-
xu aunitz sor-
gintxo, aita,
ama eta Hegoi-
ren partetik.

Gazteluko MAITANE eta MIKELek ur-
teak beteko dituzte urriaren 3an.
Zorionak bikote Arantzako atautxi,
osaba Josetxo eta izeba Ainhoa-
ren partetik. Muxuak bieri!

Gazteluko SAIOA

GAMIO GONZA-
LEZek urtea be-
teko du urriaren
26an. Muxu bat
printzesa Aran-
tzako atautxi,
osaba Josetxo
eta izeba Ain-
hoaren partetik.

Lesakako EIDER eta ANDER GOI-
ZUETA BARRIOLAk 2 eta 6 urte bete-
ko dituzte irailaren 12an eta 23an.
Zorionak eta muxu haundi bana
maitasunez, familia guztiaren par-
tetik.

HAUR ESKOLARAKO ORDEZKAPEN ZERRENDA EGITEKO DEIALDIA
HAUR ESKOLAKO HEZITZAILEA

BETE BEHARREKOAK:
4 Formakuntza akademikoa: 

• Haurtzaindegiko teknikari espezialista edo Lehen Hezkun-
tzako goi mailako teknikaria 

• Haur Hezkuntzako Irakasle Diplomatua
• O.H.O. irakaslea, eskolaurreko irakaskuntzan aditua
• Psikologia
• Pedagogia
• Psikopedagogia

4 Euskararen ezagutza (EGA edo baliokidea ez dutenentzat pro-
ba baztertzailea eginen da)

4 Enplegu Zerbitzuan izena emana edukitzea

AUKERAKETA PROZESUA
Leitzako Udaletxean, izena emateko eskaera aurkezteko epea irai-
laren 28a, 13:00a, baino lehen. beharrezkoa titulu akademikoaren
kopia eta elikadurak manipulatzeko karneta aurkeztea.

PROBAK: •EUSKARA PROBA: Baztertzailea. Urriaren 2an,
goizeko 9etan Leitzako Udaletxean.

LEHIAKETA:
• ENPLEGU ZERBITZUAN ANTZINATASUNA: Euskara eza-

gutza frogatu dutenen artean, ordezkapen zerrenda osatze-
ko irizpidea, enplegu zerbitzuko antzinatasuna izanen da.

Informazio gehiago : 948-510009 (Leitzako Udala)
Leitza, 2007.09.05    ALKATEA, Xabier Zabalo

LEITZAko 
UDALA
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