
Jaunarena aizkolaria
txapeldun Altsasun
Leitzan bizi den Zubietako aiz-
kolariak 52 urterekin lortu du Bi-
garren Mailako Txapelketa ira-
baztea. Heldu den urtean Lehen
Mailan aritzeko aukera izanen du.2007ko urriaren 4a • XXVII. urtea

www.ttipi.net

40Alkate eta zinegotzien
soldatak
Jakin mina eta aldi berean, erre-
zeloa sortzen duen gaia den arren,
herriz herri, alkate eta zinegotziek
zenbat kobratzen duten bildu du-
gu.
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ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Joseba URKIOLA
18 urteren ostean, amaitu da zure
Leitzako bidea. Zer moduzkoa izan
zen irailaren 16ko azken eszena?
Oso ederra eta hunkigarria izan zen.
Horrelako egunetan, maitasun giro
berezia agertu ohi da eta 16an ber-
din gertatu zen. Leitzan gisa horreta-
ko ekitaldietan gauzek gainezka be-
zala egiten dute. Abesbatzak, dan-
tzariek eta jendeak eginiko opariek
asko betetzen baitute. Merezi baino
gehiagoko agurra eskaini zidaten.
Urte eta garai desberdinak bizitze-
ko parada eduki duzu. Zer irakatsi
dizu Leitzako egonaldi luzeak?
Leitza zentzu askotan oso herri abe-
ratsa da. Leitzan egoten den orok gau-
za asko eta asko ikasteko aukera iza-
ten du. Pertsonalki gauza asko eta
era askotakoak ikasi ditut, eta ikasi
dudana eta ez dudana zehaztea nahi-
ko zaila da.
Eta zu, zer irakasten ahalegindu za-
ra leitzarrei?
Apaizon eginkizuna, Kristoren mezua
irakastea da. Hori izan da egiaz, neu-
re lehendabiziko helburua. Horrekin
batera, herrian gauza askotan bar-

neratua ibili naiz. Horietan denetan
helburu bakarra eta argia izan dut, el-
karrizketa bitartez pake giroa susta-
tu eta elkar ulertzea sendotzea.
Leitzako erretore izan zaren alde-
tik, utzi duzu ametsik bete gabe?
Ametsek, zalantzarik gabe, beti goian
behar dute izan. Gertatu ohi diren gau-
zak, berriz, lurreratu eta behean ge-
ratzen dira. Zentzu horretan, goian
geratu direnak gauza asko izan dire-
la esanen nuke. Dena den gauza kon-
kretu bat zehaztea, benetan zaila egi-
ten zait. Adibide bat jartze aldera, gaz-
teen afera litzateke. Hasieran kris-
tautasunarekin oso konprometituta ibi-
li eta urteak joan ahala, fedearen-
gandik urruntzen joan diren gaztee-
na.Nahi batzuk betetzeko aukera izan
dut eta beste batzuk goi hortan amets
edo utopia moduan geratu dira.

Parrokiaz gain, Asketa abesbatzak
eman dizkizu buruhausteak...
Abesbatzaren inguruan ez neukan
inolako nahirik hasieran. Orain 18 ur-
te, uste ez nuen gauza batekin aur-
kitu nintzen: Leitzan musikarekin be-
rarekin egin nuen topo eta pixkana-
ka, haur eta gazteekin gauzak egiten
joan nintzen. Ametsak eguneroko la-
nak eskaini zizkidan. Abesbatzatik
zenbat jende igaro den, eta une hun-
kigarriak bizi eta jendearengan nola-
ko eragina izan duen ikusita, gorabe-
hera denekin, nahiak bete dira.
Zure agurrarekin nolako panorama
iragartzen diezu oilartxoaren bi
abesbatzei?
Uste baino hobea. Hasieran nire agu-
rrarekin oso zaila ikusten nuen jarrai-
pena. Baina zorionez aurrera jarrai-
tzeko asmoa dago eta horretarako bi-
deak jarri dira.
Nolako eleberria garatu nahi duzu
Betelun?
Betelu eta orokorrean Araitz bailara
neretzat oso ezezegaunak dira. Ino-
lako nahi berezirik gabe, bertakoekin
apal-apal barneratu eta harreman bat
garatzen hastea gustatuko litzaidake. 

• 18 urteren ondotik, agur esan
dio Juan Bautista Irazoki
Berako apaizak Leitzari. Hain-
beste urteren ondotik, Leitza
herri berezia dela iritzi dio.

• Erretore lanean aritzeaz
gain, herriko bi abesbatzetan
zuzendari lanetan ibili da,
Asketa Txiki eta Gazten. 

• Betelun eta Araitz aldeko he-
rrietan hasiko du ibilbide be-
rria. Bere ordez Patxi Izko iza-
nen da Leitza eta Aresoko
parrokien arduraduna, eta
Inaxio Azkoaga Gorriti eta
Uitziko parrokietakoa.

«Leitza zentzu askotan oso herri

aberatsa da. Leitzan egoten den

orok gauza asko ikasteko aukera

izaten du. Pertsonalki gauza asko

eta era askotakoak ikasi ditut»

«Elkarrizketa bidez pake giroa sustatu
eta elkar ulertzea sendotzen saiatu naiz»
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Juan Bautista IRAZOKI Leitzako erretore eta Asketa abesbatzako zuzendari ohia
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ARGAZKIA: AITZIBER LEKUONA

Goizuetako udal ordezkari berriek oraindik ez dute deus kobratu legealdi honetan.

Gurutze PIKABEA
Herri batetik bertzera aunitz alda-

tzen da ordezkari bakoitzak jasotzen
duen diru kopurua. Aldea zabala da,
eta Herriko Etxeetan emandako eran-
tzunaren arabera, Baztango alkatea
da eskualdean gehien jasotzen due-
na. Estatu espainiarrean, oraingoz,
Nafarroa da alkateen soldata lege bi-
dez finkatua duen bakarra. 2004ko fo-
ru legeak soldata finkatzearekoan zein
diren segitu beharreko irizpideak ezar-
tzen ditu, biztanleriaren arabera gu-
ttieneko eta gehienezko neurriak ai-
patzen ditu. Aldi berean, lansariak or-
daintzeko adina diru ez duten udalen
kasuan Nafarroako Gobernuaren di-
rulaguntza jasotzeko aukera dago Na-
farroan. Joan den legealdian, adibi-
dez, Nafarroako 272 udalerritik 223k
Nafarroako Gobernuaren laguntza es-
katu zuten. Aurtengoan, berriz,
4.531.463 euro bideratu ditu Gober-

Alkate eta zinegotzien soldatak. Gure ahotan maiz aipatzen dugun
kontua izaten da. Zenbat kobratzen ote dute? Gaia publikoa da,
eta jakin min haundia sortzen duena, baina zenbaitzuetan,
informazio hori eskuratzea konplikatu samarra izan daiteke.
Errezelo edo mesfidantzarekin jokatzen dute aunitzek alkate edo
zinegotzi izateagatik zenbat kobratzen duten galdetuta. Herri
batzuetan, haundienetan adibidez, alkateek esklusiboki horretara
dedikatzen dute egunerokoa; bertze batzuek, ordea, —eta hori da
eskualdeko udal ordezkari gehienen kasua— Udaleko ardura eta
bertze lana tartekatzen dute. Bide horretan, Bortziriak, Baztan,
Malerreka, Leitzaldea eta Urdazubi eta Zugarramurdiko Udaletara
jo eta alkate eta zinegotziek zenbat kobratzen duten bildu dugu.
Dena den, zenbait herritan legealdi berriko kopuruak oraindik ez
dituzte zehaztu, eta agintaldi berrian oraingoz ez dute deus
kobratu. Horregatik, aitzineko udal hautetsiek jasotzen zutena
bildu dugu taulan. Gisa berean, aipatu, udaletxeetako langileek
edo alkateek eurek emandako datuak direla.

UDAL HAUTETSIEN SOLDATAK

Eskualdeko alkateen artean
Baztangoa da gehien jasotzen duena
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HAUTETSIAK ALKATEA ZINEGOTZIAK AZALPENAK
ARANO 5 12.000 € garbi 60 € bilkurako
ARANTZA 7 Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus 

zehaztu gabe kobratu. Aitzineko alkateak 12.000 €
kobratzen zituen urtean, eta 
zinegotziek plenoko 60 €.

ARESO 7 7.500 € Karguaren arabera Arloetako arduradunak diren zinegotziek 
600 € urtean. Horrez gain, zinegotzi 
bakoitzak plenoko 40 €.

BAZTAN 13 49.000 € gordin Karguaren arabera - Egunero joan behar duten 
zinegotzi delegatuak: 1.200 € hilean

- Zinegotzi delegatuak: 600 € hilean
- Zinegotzi ez delegatuek: 300 € hilean

BEINTZA-LABAIEN 7 6.319,20 € gordin 977,05 € gehienez urtean 
BERA 11 35.108 € gordin Batzorde eta pleno Dietak aparte sartzen dira.

bakoitzeko 30 €
BERTIZARANA 7 5.500 € 1.200 € 13.000 €ko laguntza jaso eta hori soldatak 

eta dietak ordaintzeko.
DONAMARIA 7 6.319,20 € gordin 977,05 € gehienez urtean
DONEZTEBE 9 150 € bilkurako 150 € bilkurako

60 € batzordeko 60 € batzordeko
ELGORRIAGA 5 ez dute erantzun ez dute erantzun
ERATSUN 5 4.932 € gordin 60 € plenoko
ETXALAR 7 10.060 € bilkurako 75,59 € Zinegotziek gehienez urtean 950,55 €

jaso ditzakete.
EZKURRA 5 4.932  € gordin 60 € plenoko
GOIZUETA 7 Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus

zehaztu gabe kobratu. Aitzineko alkateak 6.923,52 €
jasotzen zituen urtean, eta 
zinegotziek 75,59 € bilkurako.

IGANTZI 7 Legealdi berrikoa Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus
zehaztu gabe zehaztu gabe kobratu. Aitzineko alkateak 8.289 €

garbi jasotzen zituen urtean,
eta zinegotziak 868,04 €

ITUREN 7 100 € plenoko 100 € plenoko
LEITZA 11 Legealdi berrikoa Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus

zehaztu gabe zehaztu gabe kobratu. Aitzineko alkateak bilkurako 
720 € kobratzen zituen, baina urtean,
gehienez, 10.080 €. Zinegotziek, berriz, 
80 € bilkurako

LESAKA 11 Legealdi berrikoa Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus
zehaztu gabe zehaztu gabe kobratu.Aitzineko legealdian alkateak 

16.107,98 € gordin kobratzen zituen urtean;
zinegotziek 116,32 € bilkurako. 

OITZ 5 6.319,20 euro gordin 977,05 € gehienez urtean
SALDIAS 5 4.688 € 60 € plenoko Alkatearen dietak barnean daude.
SUNBILLA 7 9.117,72 € 100 € plenoko
URDAZUBI 7 Legealdi berrikoa Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus kobratu

zehaztu gabe zehaztu gabe Aitzinekoak urtean 4.488 € gordin kobratzen
zituen, eta zinegotziek plenoko 62.07 €

URROTZ 5 6.319,20 euro gordin 977,05 € gehienez urtean
ZUBIETA 7 4.776 € garbi 100 € plenoko
ZUGARRAMURDI 7 Legealdi berrikoa Legealdi berrikoa Alkate berriak oraingoz ez du deus kobratu

zehaztu gabe zehaztu gabe Aitzineak urtean 4.488 € gordin kobratzen 
zituen, eta zinegotziek plenoko 62.07 €

UDAL ORDEZKARIEN URTEKO SOLDATAK EDO ASIGNAZIOAK

nuak udal ordezkarien soldatetarako.
Lege hau udal ordezkariek eurek nahi
duten soldata ez jasotzeko onartu zen.
Helburu berarekin, estatu espainia-
rrean ere araudi bat onartzeko propo-
samenak badaude.

Ondoko taulan kopuru hagitz dife-
renteekin egin dugu topo; ez da ber-
dina Baztanen kasua eta bertze herri
ttiki aunitzen kasua. Baztango alkatea
Nafarroa guztian hirugarren gehien ko-
bratzen duena da: 49.000 euro gordin
jasotzen ditu urtean. Herri haundia-
goek lan ordu gehiago sartzea eska-
tzen dutela ulertuta, eskualdeko herri
haundienetakoak dira gehien kobra-
tzen dutenak: Baztan (49.000 euro),
Bera (35.108 euro). Bi hauetan alka-

teak esklusiboki horretara dedikatzen
dira.

Bertze kontu aipagarria, herri au-
nitzetan oraindik ez dela zehaztu udal
hautetsiek zenbat kobratuko duten, eta
oraingoz ez dute deus kobratu. Hori
da, hain zuzen, Goizueta, Leitza, Aran-
tza, Igantzi eta Lesakaren kasua. Ho-
rregatik aitzineko legealdiko ordezka-
rien datuak bildu ditugu.

BAZTANEN TIRABIRAK
Gai honetan, Baztanek aipamen

berezia merezi du, biztanle gehien bil-
tzen dituen Udala izateaz gain, eta al-
kate eta zinegotzien soldata bertze le-
kuetan baino altuago izateaz gain, az-
ken aldian guztien ahotan ibili delako

soldaten kontua, Udala osatzen duten
NaBai  eta UPN alderdien tirabirak tar-
teko. Aitzineko legealdian baino al-
tuagoak dira soldatak, eta hortik eto-
rri dira arazoak. Izan ere, UPNk gora-
kada hori alderdiaren araberakoa izan
dela dio; NaBaik, ordea, Udalean ba-
koitzak egiten duen lanaren arabera-
koa dela. Zinegotziak delegatuak ba-
dira gehiago kobratzen dute, gehiago
egunero joaten badira, eta guttiago ez
badira delegatuak. Agintaldi honetan
NaBaik zuzentzen ditu Udaleko ba-
tzorde guztiak, UPNk ez baitzuen onar-
tu eskaini zitzaion Osasun Batzordea-
ren ardura, eurek bi ordezkari nahi di-
tuztelako. Eztabaida bete-betean da-
go Baztanen.
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Ertzuin Erratzuko

Guraso Elkartearen

oharra

Erratzuko Eskolan
egiten ari diren lanen on-
dorioz, Ertzuin Guraso
Elkarteko kideok ohar
honen bitartez gure se-
me-alaben segurtasu-
nak sortzen digun kez-
ka adierazi nahi dugu
eta hainbat protesta pla-
zaratu.

1- Irailaren 7an, or-
tzirala, ikasturtearen ha-
sierako egun berean,
ezustean topo egin ge-
nuen obra batzuen pres-
taketekin (andamioen
instalakuntza). Jakin ere
ez dakigu obrak noiz ar-
te iraunen duen.

2- Lan hauek eskola
tenorean egin behar zi-
rela ez genekien, ez Gu-
raso Elkarteak ezta ira-
kasleek ere. Jakin iza-
tera eskolak emateko
bertze toki bat bilatu eta
atondua izanen genuen.

3- Eskola babesteko
hartu diren segurtasun
neurri bakanak (pasabi-
de estalia sarrerako ate-
raino eta andamioetan
jarritako sareak) gure
kezka eta eskaeren on-
dorioz jarri dira. Halere,
ez ditugu nahikotzat jo-
tzen lanen garrantzia,
teilatu osoaren molda-
keta, kontutan hartzen
baditugu: zaborra nahiz
elementu arriskutsuen
botaketa, zurak eraiki-
naren gainean zintzilik,
pisu handiko makina-
riaren erabilera,...

4- Aipatu nahi ditugu
Baztango Udalarekin ha-
rremanetan jartzeko izan
ditugun arazoak. Baita

Eskola Batzordeari ez
zaiola moldaketa hauen
berri eman ere.

5- Ez dakigunez afe-
ra honek zenbat iraunen
duen, ardura norena den
jakitea exijitzen dugu;
Baztango Udala, Hez-
kuntza Departamentua,
eraikuntza entrepresa,...

6- Erratzuko Eskolan
egiten ari diren molda-
ketak ikasle eta irakas-
leen lan baldintzak be-
harrezkoak direla argi
izanik, ontzat hartzen
dugu teilatua berritzeko
egiten ari den ahalegi-
na, baina maistren lana,
gurasoen kezka, eta
gehienbat gure seme-
alaben segurtasuna se-
rioski kontutan hartzea
eskatzen dugu.

Ertzuin 
Erratzuko Eskolako 

Guraso Elkartea 

Joseba Aranibar

eta Imanol

Larrañaga presoen

senide eta lagunei

elkartasuna

Joseba Aranibar Al-
mandozen atxiloketaren
harira, Berako Etxerat
elkarteak hurrengo oso-
ko batzarrean premiaz
tratatu dadin, mozio bat
aurkezu zuen udaletxe-
an uztai laren 16an.
EPPK Euskal Preso Po-
litikoen Kolektiboaren
eskubideen taula ager-
tuz eta gaiaren kokape-
na egin ondoren hona-
ko puntu hauek ezta-

baidatu eta onar ditza-
ten eskatzen zitzaion
udalbatzari:

-Bere elkartasuna
adieraztea Joseba Ara-
nibar nahiz Imanol La-
rrañaga beratar preso
politikoei eta beraien se-
nide eta lagunei.

- EPPKren eskubi-
deen taulan jasotako es-
kubideak aplikatuz, eus-
kal preso politiko guz-
tiak Euskal Herriratuak
izan daitezen eskatzea
espainiar nahiz frantziar
gobernuei.

- Hau hala izanik,
konpromisoak hartzeko
prest agertzea.

- Mozioaren edukia
herritarrei jakinaraztea
eta komunikabideetara
bidaltzea.

Baina mozio honek
egun haietan zuen gaur-
kotasuna premiaz trata-
tzea ez zitzaien egokia
iruditu EA, EAJ eta Ara-
larri eta geroagorako
utziz, baztertu egin zu-
ten. Aipatutako hiru tal-
deek elkarrekin adostu-
tako beste mozio bat aur-
keztu zuten abuztuaren
16an, besta ondotik, egi-
nen zen osoko bilkura-
rako, non laburbilduz eta
Titanic-en hondoratzea-
ren errudunak seinala-
tu ondoren, erabaki
hauek onartu ziren:

- Joseba Araniba-
rrentzat errugabetasun
printzipioa, etxetik hur-
bil egoteko eskubidea
eta inkomunikazio den-
boran hartutako dekla-
razioa deuseztea.

- Guztion sufrimen-
dua aitortuz, gatazkaren
humanizazioa aldarri-
katzea.

-Sakabanaketaren
ondorioz, presoen seni-

deek jasaten duten su-
frimendua ekiditea eta
Imanol Larrañaga eta
Joseba Aranibar preso-
en senide eta lagunei el-
kartasuna adieraztea. 

-Euskal herritar orok
zigorra bere inguru so-
zialean bete dezala al-
darrikatu.

-Gaixotasun sendae-
zinak dituzten presoek
askatasuna duintasunez
eskura dezatela.

- Mozio honen berri
herritarrei eta komuni-
kabideei jakinaraztea.

Ba tza r  hone tan ,
Etxerat elkarteak aur-
keztutako mozioaren
aurka egin zuten Na-
Baiko partaideek eta ho-
rrela bada, beraiena
onartu zen. 

Berako Etxerat

Jende arrotza

presoen argazkiak

kentzen

Aspaldi bezala, az-
ken aldian ere, jende
arrotza euskal preso po-
litikoen argazkiak eta ez-
ker abertzalearen zen-
bait euskal ikur kentzen
ari dira Bera aldean:

1- Ostatu batzuetan
dauden prisioneroen ar-
gazkiak modu itsusian
hartu nahi izan dituzte
behin baino gehiagotan.

2- Espidobaita elkar-
tearen kanpoko aldean
egoten diren euskal pre-
soen argazkiak eraman
dituzte oraingoan. Eta
toki berean zegoen iku-
rretatik arrano beltzare-
na ere kendu dute...

Koldar hauei zera es-
katzen diegu: zitalkeriak

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



utzi eta gure jedea eta
ikurrak errespeta ditza-
tela. Gehiegi eskatzea
ote da?

Berako 
ezker abertzalea eta

Espidobaita Elkartea

NABAI, faborez,

gezurrik ez

Adierazpen zenbait
egin ditu NaBaik iraila-
ren 3an.

Hauxe erran zuen Pa-
txi Zabaletak: «nafarren
borondatea errespetatu-
ko genuela erran ge-
nuenen artean gurea da
emandako hitza betetzen
duen talde bakarra».

Eta guk gezurrik erran
ez dezala eskatzen dio-
gu NaBairi, Baztandarren
borondatea ez duelako
errespetatu.

Baztandarrek udal
hauteskundeetan ANV-
ko bi zinegotzi aukeratu
zituzten, eta horietatik bat
NaBaik bereganatu du

baztandarren boronda-
tea hankazpitik pastuz.
Ongi  dakite NaBaiko bu-
ruzagiak zer pauso eman
behar dituzten beraiena
ez dena itzultzeko eta he-
rritarrek emandako bo-
toa errespetatzeko.

Biztertean, hauxe
erran nahi diet: iruzurrak
ezin dire gezurrekin es-
tali. 

Patxi Urrutia
Amaiur

Gogoan ahal duzu noiz hartu ze-
nuen lehen aldiz sega?
Eguna ez, 12 urte inguru izango ni-
tuen, aitarekin batera ibiltzen nitzan.

Baserrian bizi zinen bitartean, asko
erabiltzen zenuen?
Bai , artean ez zegoen makinarik eta
dena eskuz bota behar genuen.

Zer nahiago belarra ala iratzea moz-
tea?
Aukeran belarra.

Euskal herrian ezik, kanpoan ere ibi-
lia zera,  non?
Suizan parte hartu nuen, orain bi ur-
te.

Txapelketaren  batean parte hartu
duzu?
Euskal Herriko nazioarteko era-
ko txapelketan.

Zenbatetan txapeldun?
Aurten Ordizian,  baina ni ez naiz
beti ibiltzen badaude nik baino par-
te hartze handiagoa dutenak.

Neska asko ibiltzen al da kirol ho-
netan?
Ez gutxi batzuk, dozena bat esango
nuke gutxi gorabehera.

Prestakuntza handia eskatzen al du?
Zenbat eta gehiago orduan eta ho-
be, baina nik ez dute astirik izaten.

Baserrian lasai ari zenean ala esi-
bizio edo txapelketa duzu gustu-
koen?
Biak, jende artean ere nahiko lasai
ibiltzen naiz.

Zerk edo nola animatuta hasi zinen?
30 urtetik gorako bat eskatzen zuten
eta inor izan ezean ilobak animatu

eta joan ni-
tzan Se-
gurara.
Base-
rria ala

kalea?
Baserria, lasai
bizitzeko.
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OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bi-
dali behar dira. Bertze-
la, ez dira argitaratu-
ko. Iritzi ezberdinek to-
kia izan dezaten, ez da
komeni makinaz idatzi-
tako 25 lerro baino lu-
zeago idaztea. Laburtu
beharra izanez gero, Tti-
pi-Ttapakbere esku iza-
nen du horretarako es-
kubidea.

iritzia • ttipi-ttapa

• 11 GALDERA LABUR •

Ixabel ANSA
Aranoko segalaria
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Maierreko langileak ordu bateko
eta biko geldialdiak egiten ari dira
Irailerarte luzatutako epean ez zuten adostasunik lortu enpresarekin

ttipi-ttapa
Bi hilabeteko epeak

ez du negoziaziorik utzi
autoentzako plastikoz-
ko piezak egiten dituen
Ultzamako Maier en-
presan. Horren harira,
lang i le  batzordeak
(LABeko 5, ELA 5 eta
UGTko 3) deituta zu-
zendaritzaren jarrera sa-
latzeko lanuzteak egi-
ten ari dira joan den as-
teaz geroztik. 

Zuzendaritzak uztai-
laren 3an aurkeztutako
Bideragarritasun Pla-
naren arabera, bi pintu-
ra makinetatik bat Txe-
kiara eraman nahi da.
Horrek plantillako 240
langiletik 107 kanpora-
tzea ekarriko luke. Gi-
sa berean, langile ba-
tzordeak 40 lanpostu fin-
ko arriskuan daudela us-
te du. Enpresak bortz
urterako hitzarmena
planteatu zuen, hasie-
ran %1ekoo igoerarekin
eta KPI errealarekin ber-
tze hiru urtetan. Gisa be-
rean, 32 lan ordu gehia-
go sartzea aurreikusten
du enpresaren txoste-

nak. Zuzendaritzaren
asmo horrek langileen
artean ezinegona sortu
zuen, eta horren bide-
tik irailerarte luzatu zu-
ten negoziatzeko epea.
Baina epe hori amaitu
egin da, eta zuzendari-
tzak eta langileek ez du-
te inongo adostasunik
lortu. Langile batzordea-
ren arabera, «enpresak
modu nabarmenean
ugaritu nahi ditu lan bal-
dintza eskasak»,eta ne-

goziatzeko epea buka-
tu delako ari dira gel-
dialdiak egiten. 

Langile batzordeak
enpresak lantegiaren
etorkizuna bermatu de-
zan eskatzen du. Gel-
dialdietarako deia, be-
rriz, joan den irailaren
17an luzatu zuen ba-
tzordeak, eta hurrengo
asteetan segida izanen
zuela iragarri. Turnoka,
egunean ordu bateko
eta biko lanuzteak egi-

nen zituztela aurreratu
zuten: irailaren 24tik
30era turno bakoitzeko
ordu bateko lanuzteak
egin ziren: 11:00etatik
12:00etara, 15:00etatik
16 :00e ta ra  e ta
23:00etatik 00:00etara.
Urriaren 1etik 7ra turno
bakoitzeko bi orduko
geldialdiak eginen di-
t uz te :  11 :00e ta t i k
13:00etara, 15:00etatik
17 :00e ta ra  e ta
23:00etatik 01:00etara.

LANTEGIAK

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Langileek enpresak lantegiaren etorkizuna bermatu dezan nahi dute.

FLASH
N-121A
errepideko
obretan
gehiegizko
mozketak egiten
direla salatu du
EAk

Bera- Endarlatsa
errepide zatiko obretan
«gehiegizko mozketak
etengabeak» direla kri-
tikatu du Eusko Alkar-
tasunak. Hala jakinara-
zi zuen irailaren 14an
hedabideetara igorrita-
ko prentsa-ohar batean.
«Bi hilabetetan eginda-
ko bakarra hauteskun-
deak baino bi egun le-
henago autopropagan-
da kartelak paratzea
izan da, eta orain hasi
dira dira N-121A era-
berritzeko lanak Nafa-
rroa aldean», zioen oha-
rrak. Nafarroako Go-
bernuaren «arduraga-
betasuna» ere salatu
zuen alderdiak, «ez due-
lako inongo ardurarik
izan errail mozketak
saihesteko».Horren ha-
rira, «lanen hasieran
hainbertze mozketa egi-
ten badira, obra bene-
tan martxan paratzean
zer gertatuko ote da?»,
galdetu zuen EAk.

Urteetan Nafarroako
Gobernuari N-121A
errepidea moldatzea
«zein gutti axola izan
zaion» ere nabarmen-
du zuten EAn, eta behin
lanak abiatuta «ez zaio
inporta auto ilarak eta
errepide mozketak uga-
ritu izana». Errepidean
ardura haundiagoz jo-
katzera arazoak ttikia-
goak izanen ziratekee-
la ere adierazi zuten EA-
koek prentsa-oharrean.

Gipuzkoa aldeko
obrak Nafarroakoak bai-
no aurreratuagoak dau-
dela ere gaineratu zu-
ten, eta hori ez dela
obraz arduratzen den
enpresaren ardura. Ha-
la, enpresak«profesio-
naltasunez» lanean ari
direla azpimarratu zuen.



Amaia eta Ainhoa
Berako Udalak egin

behar dituen hamar az-
piegitura lan ezberdi-
netarako 701.329 euro-
ko dirulaguntza eman
du Nafarroako Gober-
nuKO Toki Administra-
zio DepartamentuaK. In-
bertsio osoa 1.536.084
eurokoa izanen dela
kontuan hartuz, erdia
baino guttixeago su-
bentzionatuko dute Iru-
ñetik.

Lanei dagokienez,
Legia karrikako 19, 21
eta 23 zenbakien arte-
an dagoen ur-hornidu-
ra sarea berrituko da.
Legia karrikaren zola-
berritzea ere eginen da,
Kanttonberri paretik Al-
tzate karrikako bidegu-
rutzeraino. Berako pla-
za aldera bezala, gal-
tzada-harria jarriko da
Altzate aldera ere.

Jamotenea-Kaxerna
inguruko zolaberritze la-
nak ere eginen dira. Ho-
rrela, udal igerileku al-
dera joateko, Labiaga
ikastolarako eta zenbait
etxebizitzetarako mal-
dan zola berria emanen
da eta bide ondoan
aparkalekua ere egoki-
tuko da. Hegoaldea ka-
rrikako ur-hornidura sa-
rea ere berrituko da. Ur-
hornidura sarea egite-
rakoan, argindarrerako

kanala ere eginen da,
etorkizunean lur azpitik
eraman ahal izateko.

Hegoaldea karrikan
berean, euritako ura bil-
tzen duen sarea eta zo-
la berrituko dira. Espa-
loiak egoera  onean dau-

denez, ez dira berritu-
ko. Uraldea karrikako
zati batean hornidura
sarea berrituko da eta
zuloa eginen dela pro-
bextuz, Udalak etorki-
zunean argindar, tele-
bista eta telefono sare-

ak sartzeko kanaliza-
zioa ere eginen du be-
re aldetik. Uraldea ka-
rrikako euritako sarea
berritzeko eta zolabe-
rritze lanetarako ere di-
rua jasoko da. Espaloiak
bere horretan utziko di-

ra eta Zia erreka gaine-
kozubian oinezkoak ba-
besteko baranda para-
tuko da berriz ere. La-
nik handiena, sanea-
mendu kolektore nagu-
sia berritzea izanen da,
gaur egun izaten dituen
isuriak moldatu eta ja-
san behar duen honda-
kin-uren emaria murriz-
teko. 

Urritik aitzinera
ludoteka
zerbitzua 

Bortzierietako Ber-
dintasun arloak, Gizar-
te Zerbitzuak eta Eus-
kara Mankomunitateak,
Nafarroako Emakume
Institutuaren laguntza-
rekin antolatuta, Bortzi-
rietako gainerako he-
rrietan bezala, urritik ai-
tzinera, 3 eta 7 urte bi-
tarteko haurrentzako lu-
doteka zerbitzua eskai-
niko da Beran ere. Ha-
siera batean, abendua-
ren 20a arte irekiko da.
Dindaia Fundazioko pro-
fesionalak izanen dira
arduradunak eta aste-
arte eta ortzegunetan
17:00etatik 18:00etara
izanen da zabalik. Lu-
dotekan denbora libre-
az gozatzeko aukera
izateaz gain, solidarita-
tea, errespetua eta el-
kar ezagutza bultzatu-
ko dira.
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BERA

Azpiegitura lanetarako 701.329 euroko
dirulaguntza jaso du Udalak
Inbertsio osoa 1.536.084 eurokoa izanen da

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Milurteko erakusketa Toki Ona Institutoan
Irailaren 25ean Medicus Mundi erakundearen Milurteko Busa Toki Ona In-
situtuan izan zen mundu guztiak osasunerako eskubidea duela aldarri-
katu nahian. 2000. urtean 189 estatuburuk eta gobernuburuk Milurteko
Garapen Helburuak finkatu zituzten, munduko pobreziaren aurka borro-
ka egiteko, eta erakusketa honekin helburu horiek ezagutu eta aldarrika-
tzeko aukera ematen dute. Bisitariak erakusketaren protagonista bilaka-
tu dira.  Bi areto eta multimedia-gela bihurtu den autobus bat ditu era-
kusketak. Lehenengo aretoan Milurteko helburuei buruzko informazioa
ageri da. Bisitariek autobus-txartel bana jasoko dute Osasun Unibertsa-
la helmugara iristeko. Autobusa multimedia-gela bezala erabiltzen da eta
satelite bidezko konesioa du bisitariek Bolibian, Perun eta Camerunen
dauden komunikatzaileekin hitz egin dezaten bideokonferentziaz. Hiru-
garren aretoa zerbitzurako eta elkartasunezko konpromisorako gunea da,
bisitariak osasunerako eskubidearen eta milurteko helburuen gainean di-
tuzten eskaerak, nahiak eta iritziak adierazteko tokia. 
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Aitor AROTZENA
Lesakako udal igeri-

leku estalia ez da urrian
irekiko, iragarria zego-
en bezala, heldu den ur-
te hasieran baizik. Irai-
laren 21ean emandako
prentsaurrekoan lanak
gibeleratu direla eta ho-
rren arrazoiak jakinara-
zi zituen Udalak, Koldo
Erkizia alkatearen eta
Jose Mari Flores Kirol
zinegotziaren bitartez.

Alkateak jakinarazi
duenez, lanen gibele-
ratzearen arrazoi nagu-
sia, hasierako proiek-
tuan aurreikusi ez ziren
klimatizazio lanak egi-
tea da. Hain zuzen, ge-
otermia eta eguzki-pla-
kak instalatuko dira. In-
bertsio handia eraginen
badute ere, epe labu-
rrean amortizatu eta ur-
tean 8.000 eta 10.000
euro arteko energia au-
rrezpena ekarriko du in-
bertsioak.

«Geotermia ezartze-
ak –zioen Erkiziak–
134.000 euroko aurre-
kontua zuen eta 40.000
euroko dirulaguntza izan
dugu; eguzki-plakak pa-

ratzeko, berriz, 150.000
euroko inbertsiorako
70.000 euroko dirula-
guntza izan dugu. Eguz-
ki-plakak ura berotzeko
erabiliko dira eta geo-
termia, ura eta haizea
freskatzeko».

Kiroldegia kudeatu-
ko duen enpresak, Ur-
dik, instalazio berria ire-
ki bitartean herriko ber-
tze lokaletan emanen
ditu ikastaro ezberdinak,
Fermin Unzu zuzenda-
riak aipatutakoaren ara-
bera. Antolatu diren
ikastaroen berri eman
zuen Leire Portu koor-
dinatzaileak. «Lehenbi-
ziko programa hau adin
guzietako jendeari zu-
zendua dago, lau urte-
tik hasi eta hirugarren
adinera bitarte eta he-
rritarren kirol aktibitate
beharrak asetzea es-
pero dugu. Aktibitateak
pilates, Taichi, yoga,
mantenimendu gimna-
sia, aerobika, sevillana
dantzak, 4-11 urteko
haurrentzako multikiro-
la, karatea, gimnasia la-
saia eta dantza latino-
ak izanen dira». Dena

den, instalazio berria ire-
kitzen denean, ikastaro
gehiago ere izanen di-
ra, igeriketa, aquaero-
bika, jaioberrientzat ige-
riketa edo igeriketa te-
rapeutikoa, bertzeak
bertze.

324 BAZKIDE UDAKO

KANPAINAN

Abuztu eta irailean,
udako igerilekuan egin-
dako kanpainan insta-
lazio berrirako 324 ibaz-
kide egin direla jakina-
razi du Urdik  eta hauek

abantailak izanen di-
tuzte orain emanen di-
ren ikastaroetan. Baz-
kideak lortzeko kanpai-
na urte bukaera arte lu-
zatuko da eta Lesakan
ez ezik, inguruko he-
rrietan ere eginen da.

Udal igerileku estalia
heldu den urte
hasiera baino lehen
ez da irekiko
Geotermia eta eguzki-plaka
sistema jartzeak lanen
gibeleratzea eragin du

ARGAZKIAK: AITOR A.

Kulkiren jolasak eta Bizikleta Eguna irailaren 19an
Arratsalde mugitua izan zuten irailaren 19an herriko neska-mutikoek. Le-
henik, ikastolako patioan meatzariekin eta ikazgileekin zerikusia zuten jo-
ku-sorta plantatu zuen Kulkik haurren gozamenerako, Kultur Egunen ba-
rreneko ekitaldian. Garai bateko jokuak ikasi eta gozatu ondotik, haurrek
lasterka edo bizikletaz, plazarako bidea hartu zuten. Izan ere, Bizikleta-
ren Eguna ere antolatua zuen Batzokik. Lampreko Patxi Vila eta Euskaltel-
eko Jon Bru eta Mikel Astarloza txirrindulari profesionalekin batera Biur-
garaiko zubiraino joan ziren ttikienak eta koskorragoak Amineko bide-
gurutzeraino. Ausartenek, txirrindulari profesionales galderak egin ziz-
kieten eta bertzeek, gustora eragin zieten pedalei bere idoloen ondoan. 

LESAKA

Erabilera anitzeko aretoa inaugu-
ratu zuen udalak Antoiu 27ko 2. so-
lairuan, Osasun Zentroaren parean.
Ekitaldia bereab ANFASekin lokala
erabiltzeko hitzarmena ere sinatu zu-
ten Koldo Erkizia alkateak eta Javier
Arbona, ANFAS elkarteko zuzendari
gerenteak.

Areto berriak Bortzirietako gizarte
gaiei aterabidea eman nahi die. Ha-
la, ANFAS elkartearen aldetik Arreta
goiztiar programa eskainiko da. 

Emakumearen arreta zerbitzua ere
bertan izanen da eta erditzerako pres-
taketa ikastaroetan hasiak dira da-

goeneko. Norbera ongizateko lante-
gia ere aretoan eskainiko da urriaren
2tik azaroaren 8ra eta azaroan eta
abenduan jubiloteka ere izanen da,
normalki adinekoak zaintzeko lana
izaten duten emakumeei denbora li-
bre gehiago eta adinekoei dibertsioa
eskaini nahi dien zerbitzua.

Senda Fundazioak ere dolua bizi
duten pertsonak bildu nahi ditu are-
to berrian. Hamabortz egunetik el-
kartuko dira, asteazkenetan arratsal-
deko 7:30etik 9:30era eta norbaitek
taldean parte hartu nahi badu 948
258153 telefonora deitu behar du.

Erabilera anitzeko aretoa ireki da Antoiun
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Joseba eta Nerea
Inoiz ez zuen inork

hainbertze diru ordain-
du Iarmendiko gaineko
ehizi postu batengatik:
10.350 euro. 13. postua
izan zen, hasiera bate-
an 1.640 eurotan ateri
eta sei aldiz prezio ga-
restiagoan saldu zena.
Horrekin batera, 11. pos-
tua (1.640 eurotan ate-
ri eta 4.600era goitu zen)
eta 12. postua izan zi-
ren (1.640 eurotan ate-
ri eta 3.630 eurotara goi-
tu zen) aurtengo postu-
rik nabarmenenak. 23.
eta 24. postuek ere igo-
era handia izan zuten,
lehenbizikoa 960 euro-
tik 4.656 eurora goitu
zen, eta bigarrena 966
eurotik 5.066ra. 

Lehen subastan 3.
sarea, 11. postua, 19.
20. eta 21. postuak
eman gabe gelditu zi-
ren. Sexteoan, postu ba-
kar bateri ere ez zioten
sestarik eman. Halere,
eman gabe gelditu zi-
ren postu guztiak adju-
dikatu ziren 10 egune-
ra, Udala ehizturiekin

bildu ondotik. Guztira,
68.254,82 euro lortu di-
tu Udalak aurtengoan.

Landagain
eskola
handituko dute 

Kasik bikoiztu eginen
da Landagain Eskola
datozen asteetan. As-
paldiko eskaera eta be-
harrei erantzunez, erai-
kinaren handitze-lanak
hasiko ditu Iruñerriko Lo-
zano Espinosa kons-
truktoreak. Nafarroako
Gobernuaren eta Uda-
laren artean ordaindu-
ko diren lanak 369.000
euro kostako dira eta
datorren uztailerako
akabatuko dituzte. Es-
kuineko aldetik handi-
tuko da eraikina, “L” for-
ma osatuz, gibeleko fut-
bol zelaira arte. 164 me-
tro koadroko bi solairu
eginen dira. Honen arra-
zoia leku eskasia da. 52
ikasle eta 7 irakasle dau-
de orain eta badira ur-
te batzuk guztiak kabi-
tzen ez direla. Datorren
ikasturtean arazo hauek
gainditzea espero da.

10.350 euro ordaindu
dituzte Usategietako
postu batengatik
Guztira 68.254,82 euro lortu ditu

Udalak aurtengo enkantean

EDURNE ELIZAGOIENEK UTZITAKO ARGAZKIA

Urritzokietako Bestak
Giro ederrean joan ziren irailaren 16an Urritzokietako bestak. Lurrizti Ede-
rra auzokoekin batera, oraindik bestak egiten dituen auzo bakarra da. As-
paldiko ohiturari segituz, goizeko mezan bildu ziren auzotarrak Santa
Krutz ermitan. Ondotik, bazkari ederra izan zuten Sainduko Bordako Zu-
bian. 70 lagunetik goiti elkartu ziren, eta trikitilariekin dantzaldia izan zen
gero. Herri-kiroletan ere aritu ziren: tokan, aitzur-tiraketan eta zako-las-
terketan, bertzeak bertze, emakumezkoak gizonezkoen kontra. Afariare-
kin akabatu zen besta. Hurrengo urtean berriz. 

Beheko solairua

ETXALAR

Lehenengo solairua
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Urtero bezala, San
Migel besten aitzineko
asteburuan hainbat eki-
taldi egin ziren: gazta
eta artzain zakur lehia-
keta, herriko haurren he-
rri-kirol erakustaldia...
IV. Gazta Lehiaketara
guztira 12 aurkeztu zi-
ren, aitzinek urtean bai-
no bat gehiago. Bortz
laguneko epaimahaiak
Amalia Seinen gazta au-
keratu zuen; bigarren
postua Enkarna Etxe-
berriarentzat izan zen,
eta hirugarrena Elena
Retegirentzat. 100, 75
eta 50 euro eta oroiga-
rriak jaso zituzten, hu-
rrenez hurren. Arratsal-
dean, irabazlearen gaz-
ta enkantean atera zen,
eta sagardo kaxarekin
batera 75 eurotan era-
man zuten.

Egun berean egin
zen aurten XXVIII. aldiz
Artzain Zakur Lehiake-
ta. Eguraldi ona baldin
bazen ere, jende gutti
hurbildu zen. Zortzi bi-
koteen artean, Mikel Aiz-
purua oiartzuarra eta
Beti zakurra izan ziren
irabazleak. Bigarren
postua ere Gipuzkoara
joan zen, Aiako Peio Pa-
gadizabalek eskuratu
zuen, Alai txakurrare-
kin. Eta hirugarren le-
kua Iparraldeko Jean
Paul eta Txintxo zaku-
rrarentzat izan zen. 

Inguru honetako ar-
tzaiak podiumetik kan-
po gelditu ziren. Lau-
garren postua Felix Iri-
goien amaiurtarrak er-
dietsi zuen, Pello zaku-
rrarekin; bosgarren ere
amaiurtar bat gelditu
zen, Joxe Mari Istillart

eta Xarpa. Oronoz-Mu-
gairiko Jorge Oteiza sei-
garren izan zen Amets

zakurrarekin; zazpiga-
rren Miguel Garaiar oiar-
tzuarra eta Linda eta zor-

tzigarren Jose Antonio
Ormazabal eta Yuma
zakurrarekin.

Mikel Aizpurua eta Beti
zakurra garaile Artzain
Zakur Lehiaketan
Gazta lehiaketan Amalia Seinek
irabazi zuen lehen saria

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Artzain zakur lehiaketako irudia eta gazta lehiaketako lehen hiru sailkatuak.
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Nerea ALTZURI

Duela pare bat aste,
Euskara Batzordea be-
rriz ere eratzeko bilera
egin zen Udaletxean.
Azken urteotan Euska-
ra Batzordeak berez
duen indarra galdu on-
doren, berrindartzeko
eta berriz ere lanean
hasteko asmoa azaldu
da Udaletik. Hori dela
eta, herriko eragile eta
entitate ezberdinetako
lagunak biltzeko deial-
dia egin zen irailaren
13an. Dozena bat lagun
bildu ziren eta Gazte
Asanbladako, Ekaitza
Elkarteko, eskolako, Gu-
raso Elkarteko eta Uda-
letxeko ordezkariak har-
tuz Euskara Batzordea
osatu da. Lagun horie-
kin batera nahi duen
orok parte hartu deza-
ke Euskara Batzordeak
egiten dituen bileretan.
Bertzeak bertze, eus-
kararekin loturiko eki-
menetan lanean jardun
nahi da Euskara Ba-
tzordean: Bai Euskara-

ri egitasmoa, UEMA, Ko-
rrika, Nafarroa Oinez...
eta suerta daitezkeen
hainbat egitasmotan
parte hartuz. Horrez
gain, urtean zehar izan
daitezkeen bertzelako
ekitaldiak antolatzeko
orduan guztien arteko
lana bulkatu nahi du:
hurbilen dugun data gai-
nera, Kultur Egunena
da, eta tartean aspaldi-
ko urteetan Ekaitza El-
karteak azaroaren 1ean
antolatzen duen Base-
rritarren Eguna. Nola-
nahi ere, Batzordea hi-
lean behin bilduko da,
eta hurrengo bileran la-
gun gehiagok parte har-
tzeko hitza emana du-
tela adierazi digu Aina-
ra Maia alkateak. 

Asier
Apezetxearen
garaipen berria

Asier Apezetxeari bu-
ruzko lerro batzuk ida-
tzi genituen joan den ale-
an. Denboraldi hasieran
garaipenik ez badu lor-

tu ere, joan den iraila-
ren 23an Gorlizen (Biz-
kaia) Euskadiko Mendi
Bizikleta Maratoian txa-
peldun izan zen. Iaz Pa-
txi Cia ultzamarrak ira-
bazi zuen txapelketa be-
ra, aranztarra azpitxa-
peldun geldituz. Aurten,
ordea, Asierrentzat izan
da garaipena. Euskadi-
ko txapelketa, baina mo-
dalitate normalean (ez
maratoian) Asier biga-
rren izan zen Ciaren on-
doren. Maratoiak ez di-

ren bertze ibilaldiak 35-
40 kilometrotakoak iza-
ten dira; Gorlizen egin-
dako lasterketak 52 ki-
lometro inguru izan zi-
tuen. Asierrek Xorroxin
Irratiari eskainitako el-
karrizketan aipatu mo-
duan, «ederki kostata,
baina lasterketa iraba-
zi nuen». Guztira bi or-
du inguruko maratoian
Unai Yus eta Jabier Ruiz
de Larrinaga izan omen
zituen areriorik gogo-
rrenak. Azkenean txa-

pela berak eskuratu du.
Hurrengo hilabeteetan
lasterketa saila dituela
adierazi zuen Asierrek,
Diario de Navarra Ope-
na tartean, urriaren
21etik abenduaren 9ra
bitartean eginen dena.
Hortaz aparte, Berako
Katea Bikeren izenean
ere, ziklokross txapel-
ketetan parte hartzeko
gogoa du. Ikusiko da,
bere ustez,  lana eta za-
letasuna uztartzea zai-
la delakoz. Zorte on!

Euskara Batzordea
birsortzeko informazio
bilera egin da
Asier Apezetxea Euskadiko

Mendi Bizikleta Maratoiko

txapeldun izan da

MARTIN LEGARRAK UTZITAKO ARGAZKIA

Galiziatik etorri berritan, orain Turkia buruan
Herritar talde bat Galizia aldean ibili zen irailean. 11 aranztar, 3 igantziar
eta lesakar batek osatutako taldeak Santiagoko Bidean kilometro batzuk
egiteko aukera izan zuen irailaren 6tik 13ra. Herritik abiatu eta Burgos eta
Leonen barna ibili ondotik, Galiziara ailegatu ziren. Santiago, Sanxenxo,
La Toja eta hainbat xoko ezagutu zituzten. Bueltan Gijonen geldialdia egin
zuten, eta Kobadongara ere hurbildu ziren. Azkenik, Euskal Herriko kos-
taldetik barna etxerako bidea hartu zuten. Orain, ordea, bertze bidai bat
prestatzen hasiak dira herrian. Ekainaren 9tik 19ra Turkiara bidaia anto-
latu da. Istanbul, Ursa, Area de Smirna, Eseso eta Tammukale, Denizli,
Konya eta Capadocia hiriak ezagutuko dira, eraikin eta xoko ezberdinak
bisitatuz. Oraindik garaiz bagaude ere, urte hasiera baino lehen (2008a)
joan nahi duenak Martin Legarrari jakinaraztea komeni da (948 634030).

ARANTZA
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Jaione OTXANDORENA
Hainbertze denbora

esperuan egon ondotik
azkenean ailegatu zen
sunbildar aunitzek es-
pero genuen eguna. Jo-
an den irailaren 22an
izan zen Sunbillako pla-
za berriaren inaugura-
zio ofiziala, baita Ramon
Latasaren eskulturare-
na ere. Inaugurazioa
baino bi egun lehenago
iritsi zen eskultura  Sun-
billara. Berehala jarri zu-
ten plaza berrian, baina
inaugurazioko momen-
tu arte, toldo batekin ta-
patua eduki zuten. Egun
haundian, Nafarroako
Gobernuko Kultura eta
Turismo kontseilari Juan
Ramon Corpasek eta
Begoña Sanzberro Lan-
da Garapen eta Inguru-

men kontxeilariak, Uda-
leko zinegotzi eta alka-
tearekin batera, txistu-
lariez lagundurik, uda-
letxetik plaza berrirai-
noko bidea egin zuten.
Lehenik bedeinkazioa
egin zen, ondoren he-
rriko bi dantzarik, Esti-
txu Arretxea eta Bixen-
te Ibarrak, aurreskua
dantzatu zuten eskultu-
raren aitzinean eta Ju-
len Zelaieta eta Angel
Mari Peñagarikanok ere
bertso batzuk bota zi-
tuzten. Aizkolari guztiak
elkarrekin argazki pare
bat atera ondotik, aiz-
kolariak lanean  hasi zi-
ren eta eguerdiko ordu-
batak arte luzatu zen
107 aizkolarien erakus-
keta. 14:30ean 580 per-
tsona inguru bildu ziren

herriko frontoian anto-
latutako bazkarira eta
giro ederrean igaro zu-
ten arratsaldea.

Berriro istripuak
herriko sarrera
nagusian 

Herriko sarrera al-
datzeko beharra gero
eta haundiagoa bihur-
tzen ari da. Joan den

irailaren 13an eta 14an
istripuak izan ziren, bi
egunez jarraian, Do-
neztebetik Sunbilla al-
dera sartzeko rotondan.
Herritar guztiek sarrera
hori erabiltzen dugu
Sunbillara sartzeko, bai-
ta herrira sartzen diren
gainerako guztiek ere.
N-121A errepidea ze-
harkatu behar dugu egu-

nero, eta gehienek ez
egunean behin bakarrik.
Aipatutako bi istripue-
tan ez zen kalte pertso-
nal larririk izan baina bi
istripuak nahiko gogo-
rrak izan ziren. Ea sa-
rrera horri irtenbide bat
bilatzen dioten lehen-
bailehen, nahiz herriko
Udalak eta nahiz Nafa-
rroako Gobernuak!!

Irailaren 22an egin zen
Ramon Latasa plaza eta
eskulturaren
inaugurazioa
580 lagun elkartu ziren herriko

frontoian bazkaltzen

ARGAZKIA: JOSE DIEGO SARRATEA

122 kiloko basurde ikusgarria
Bertze behin ere, herriko ehiztariek badute kontent egoteko arrazoirik.
Joan den irailaren 13an 122 kiloko basurdea hil baitzuten, ikusgarria be-
netan. 

SUNBILLA



herriz herri

2007/10/04 • 455. zbk. 

15

ttipi-ttapa
Bertze urte batez,

Itturrondo elkarteak
Udalaren laguntzarekin
besta ederra antolatu du
larunbat honetarako,
Urriruko besta deitua.
Arratsaldean emanen
diote hasiera ekitaldiei.
15:00etatik aitzinera in-
guruko artisauek euren
lanak erakusgai para-
tuko dituzte plazan.
18:00etan herri kirolek
hartuko dute protagon-
simoa. 18:00etan arpan
apostua jokatuko dute
lau herritarrek: Etxebe-
rria-Etxeberria, Erasun-
Gamio bikotearen aur-
ka. Ondotik, berriz, aiz-
koraren txanda izanen
da. Mindegia-Etxekolo-
nea, Mindegia-Telletxea
eta Etxeberria-Telletxea
hiru bikoteak bat ber-
tzearen kontra arituko
dira.

18:00etatik aitzinera
Iturengo Joaldunak ere
karrikaz karrika ibiliko

dira giroa animatzen.
Larunbat goizaldean,

04:00etan prestatzen

hasitako afariaren txan-
da izanen da ondotik.
06:00ak geroztik erre-

tzen dagoen aretzea
dastatzeko aukera iza-
nen baituta hurbiltzen
direnek. Kanalean 270
kilo pisatzen dituen are-
tzea prestatuko dute, eta
20:30erako afaltzeko
prest egon beharko du.
Afarian, aretzeaz gain,
entsalada eta postrea
izanen dira, fruta, gaz-
ta eta menbrilloa edo
irasagarra.

Herritar gehienak ez
ezik, inguruko herrieta-
tik ere jende andana hur-
bilduko da larunbatean
Beintza- Labaienera,
guztira 300 bat lagun,
muga kopuru horretan
paratu baitute.  Afarira-
ko txartelak Itturrondo
elkartean, Herriko Os-
tatuan eta Doneztebe-
ko Ameztin daude sal-
gai. Afalondoan, Jalis-
ko Band taldearekin
gaupasa izanen da.

BEINTZA-LABAIEN

Itturrondo elkarteak besta eguna antolatu
du larunbat honetan
15:00etatik aitzinera eskulanak, herri-kirolak, 300 lagunentzako afaria eta dantzaldia 

ARTXIBOA

Aizkora, arpana eta oso-osorik erreko den aretzea, eguneko protagonistak.



Arkaitz MINDEGIA

Urtero bezala Ibintza
Kultur Taldeak ikastaro
berri bat abian jarri du.
Aurtengoan Taichi Chi-
cun ikastaroa aukeratu
dute eta urriaren 1ean
hasi zen. Ikastaroa as-
telehen eta asteazke-
netan izanen da Herri-
ko Etxeko ganbaran.
Ikastaro horrez gain, az-
ken urteetan bezala,
dantza ikastaroak ere
aitzinera segituko du tti-
ki, ertain eta helduen-
tzat.

Joaldunen
ateraldiak

Iturengo joaldunak
udan ere beren joariak
astintzen ibili dira, Eus-
kal Herritik kanpora za-
baldu dituzte joari soi-
nuak. Irailaren 8an Pa-
risko Euskal Etxeak an-
tolaturiko Euskal Jaie-

tan parte hartu zuten.
Asteburu berean, Za-
rauzko Euskal Jaien
amaierako bestan izan
ziren.

JOALDUNEN EGUNA

Aurtengo Joaldunen
Eguna ez zuen izorratu
xirimiriak. Urteroko ohi-
turari segituz, bestari ha-
siera emateko joaldu-
nak eta t r ik i t i lar iak
Amezti auzoan baserriz-
baserri ibili ziren, base-
rrietan pintxo batzuk ja-
nez. Eguerdi aldera he-
rrira itzuli ziren Gure-
Txokoa eta Igantziko tal-
deek prestatua zuten
herri kirol erakustaldia
ikustera. 15:00ak ingu-
ruan Herriko Etxeko
Ganbaran bazkaria izan
zen Xabier Amuriza eta
Jon Maia bertsolariekin.
Eta arratsaldez dan-
tzaldia izan zen.
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Taichi Chicun ikastaroa hasi berria du
Ibintza Kultur Taldeak 
Astelehen eta asteazkenetan ematen da Herriko Etxeko ganbaran

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendaur ehiza elkartea
Ehizarako prestatzen hasia da Mendaur ehiza elkartea. Aurten ere, eta
ohitura duten bezala, hiru herrietako Ehiza ibilaldia egin zuten irailaren
16an, hau da, txapelketa bat. Goizean gosariarekin hasi zuten eguna, ge-
ro txapelketa hasi zuten eta 21 lagunek parte hartu zuten. Txapelketa ho-
netan 17 plater bota ziren era desberdinetara bakoitzarentzako. Zazpi le-
henengoentzat sariak zeuden eta sailkapena horrela gelditu zen: Jaime,
Oskar, Imanol, Periko, Isidro, Jon Mikel eta Joxe. Ondoren bazkari eder
batekin bukatu zuten ehiztari besta; eskerrak eman nahi dizkiegu anto-
latzaile lanetan ibili den jendeari, baita Michel Lacambari ere. Datorren
urtean berriro ospatuko dugulakoan gaude.

ITUREN
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ttipi-ttapa

Urteroko ohiturari hu-
tsik egin gabe, larunbat
honetan zortzi, hilak 13,
eginen da Euskararen
Eguna. Horren harira,
egun osoko egitarau za-
bala prestatu dute goi-
zetik hasita. 11:00etatik
aurrera herriko artisauen
lanak ikusteko modua
izanen da, egurra, jer-
tseak, zeramika eta bes-
te gaiak nola lantzen di-
ren. 12:00ak aldera joal-
dunek herrian barna eu-
ren itzulia eginen dute.
14:30ean herri bazka-
ria eginen da Zubeldia
eta Lizaso bertsolarie-
kin. 17:00etan herri ki-
rolak izanen dira tti-
kientzako eta 20:30etik
aurrera Lamiak taldea-
rekin dantzaldia izanen
da. Egunari behar be-
zalako segida emateko,
gauerditik aitzinera Ja-

lisko Band taldearekin
dantzaldia izanen da
plazan. Hortik aurrera
norberaren esku ego-
nen da noiz arte luzatu
besta.

Talderik ez hau-
teskundeetan

Ez maiatzaren 27ko
hauteskundeetarako, ez
urriaren 28koetarako,
herrian ez da zerrenda-

rik aurkeztu. Egoera
konpontzen ez bada,
Nafarroako Gobernua
izanen da batzordeko
kideak nor izanen diren
erabakiko dituena.

Euskararen Eguna prestatu dute
urriaren 13rako 
Eskulan erakusketa, bazkaria, herri kirolak eta dantzaldiak izanen dira

ZUBIETA

Eskulan eta
josten
ikasteko
ikastaroak
Donezteben
ttipi-ttapa

Ezpelura Emaku-
meen Elkarteak anto-
latuta, bi ikastaro has-
tekoak ziren aste ho-
netan Donezteben.
Ikastaro horietako bat
josten ikastekoa iza-
nen da, eta astelehen
honetan hasi eta hel-
du den martxoaren 31
bitarte iraunen du.
15:00etatik 16:30era
emanen da Azkarreta
etxean. Bertze ikasta-
roa, berriz, eskulanen
ingurukoa izanen da,
eta hau ortzegun ho-
netan hasiko da. 63 or-
duko eskola izanen da,
e ta  15 :00e ta t i k
18:00etara emanen da,
hau ere Azkarretan. Ba-
tean zein bertzean ize-
na eman nahi duenak
606748798ra deitu.

MALERREKA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARTXIBOA

Argazkia ez da oraingoa, ez horixe, 1994koa da. Urteak dira Euskararen Egu-
na antolatzen dela herrian, eta aurten ere bertsolariekin bazkaria eginen da. 



ttipi-ttapa • herriz herri

2007/10/04 • 455. zbk. 

18

Esteban AROTZENA
Udalak eta Nafarroa-

ko Gobernuak lortu be-
rri duten akordioaren on-
dorioz, baserrietako bi-
deen sarea ia erabat as-
faltatuta geldituko da
irailaren 18ko plenoan
adjudikatutako lanak bu-
katzen direnean. 

Tupenea, Bikainbor-
da, Martitxenea, Aiarra,
Kalekoborda, Olajaun-
di, Puñalenea, Errero,
Portolo, Aldai, Mitxelko,
Gorostin eta Tobeneko-
bordako atarietaraino
galipotatuko dira bide-
ak, 3.720 metro guztira. 

Lan hau eginen duen
enpresaren izena, be-
rriz, orain dela 15 egun
jakinarazi zuen Udalak,
eta aurretik ezarritako
baremoaren arabera,
Leitzako Joarberen es-
kaintzak lortu zituen
puntu gehien, 315.000

euroko aurrekontuare-
kin eta lanak bukatze-
ko bi hilabeteko epea-
rekin. Honen ondoren,
Pablo Eskuderoren Goi-
zuetako Estrukturak eta
Zabala-Goikoetxea sail-
katu ziren, hurrenez hu-
rren. Aipatutako diru-
tzaren %60a Iruñaren
gain joanen da, eta gai-
nerakoa, jakina, Herri-
ko Etxeak ordaindu be-
harko du.

Enkantean
eskaintzarik ez

Petrixeneko haritzak
(33.315 eurotan balo-
ratuak) eta Zontzorrotz
(219.733 euro) eta Mal-
damalkor (289.586 eu-
ro) parajeetako pinuak
atera zituen enkantera
herriak, baina ez zuten
eskaintzarik jaso. Egoe-
ra honen aurrean, hain-
bat kontratista gonbi-

datuko ditu Udalak ego-
kia iruditzen zaien es-
kaintza-ekonomikoa lu-
zatu dezaten. Horrela
erabaki zuen behintzat
korporazioak gehiengoz
iraileko plenoan. 

Azaroko feria
Azaroko ferian azien-

dak kalera ateratzeko
gonbita luzatu die Uda-
lak abeltzainei, baina
horretarako, urriaren
10a baino lehen, Herri-
ko Etxera deitu edo
agertu behar da legeak
eskatzen duen tramitea
betetzeko. 

Kultur Taldea
lanean

Kultur Taldeak den-
boraldi berriari ekin dio
udako oporraldia buka-
tutakoan. Azaro kultu-
rala eta Xapo aldizka-
riaren antolakuntza mar-

txan da dagoeneko, bai-
na ideia berriekin eta la-
nerako gogoarekin hel-
du den edozein pozik
hartuko omen lukete on-
doan, azken urte haue-
tan taldea murrizten jo-
an baita pixkanaka. Hu-
rrengo bilera urriaren
10eko i lunabarreko
8etan eginen omen du-
te Herriko Etxean. 

Zaharren Eguna
Beti bezala Umore

Onak antolatua, urria-
ren 13- 14ko asteburuan
ospatuko da Zaharren
Eguna. Ekitaldiak urte-
rokoak izanen dira. Ba-
karrik azpimarratu, Ira-

zu eta Mañukorta ber-
tsolariek kantatuko du-
tela igandeko bazka-
laurrean eta arratsalde
osoan. 

Teknologia
berrien kamioia

Teknologia berrien in-
guruko ezagutza zabal-
tzeko, kamioi prestatua
etorriko da urriaren 18an
herrira. Ordenagailuak
eta Interneterako sarbi-
dea izanen ditu, eta edo-
zeinentzat egonen da
zabalik. Herritarrek do-
hainik ibiltzeko aukera
izanen dute, 10:00eta-
t i k  14 :00e ta ra  e ta
15:30etik 17:30era.

UTZITAKOA

13 baserrietako atarietarainoko bideak asfaltatuko
dira laster. Horien artean Portolo dago. 

Ia baserri guztietako bideak
asfaltatuta egonen dira laster
Lanak Leitzako Joarbe enpresak eginen ditu

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR

Antonio Alustiza are-
soarrak eta Txiki bere
txakurrak seigarren pos-
tua eskuratu zuten Oña-
tin egindako Nazioarte-
ko Ardi-txakur Txapel-
ketan. Euskal Herriko
txapelketari dagokione-
an, berriz, hirugarren
gelditu ziren. Nonbait

eguraldi beroak eta jen-
dearen maila urtetik ur-
tera altuagoa denez,
hauek izan dira aurten-
go emaitzaren ondorio-
ak Antoniorentzat.

Eliza egoera
kaskarrean 

Herriko eliza egoera
txarrean zegoela bage-

nekin aspalditik, baina
oraingoan, eskuinalde-
ko bobedaren partea
erori da, izugarrizko zu-
loa geldituz.  Ez dakigu
oraindik zein irtenbide
emango zaion arazo ho-
ni, Patxi abade berria
apezpikutzarekin solu-
zioa bilatu nahian hiz-
ketan ari baita. 

Astumela
garbitzen 

Astumela erreka baz-
terreko arbolak, altzak
zehazki, moztu eta gar-
bitzen ari dira herriko la-
netan aritzen diren hiru
peoiak. Eta barreneko
aldetik, ur korronteari
oztopo egiten dion edo-
zer ere kentzen ari di-

ra, horrela ur emaria ho-
bea izan dadin. 

Teknologia
kamioia 

Teknologia berriak
hobeto ezagutzeko, ka-
mioi prestatua etorriko
da urriaren 17an herri-
ra. Edozeinek doan era-
bili ahal izanen du.

Antonio Alustiza eta Txiki seigarren
Nazioarteko Ardi-Txakur Txapelketan 
Euskal Herriko txapelketan hirugarren postua eskuratu zuen

ARESO
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JJOOEERRAAKK
Udazken-neguko joera, arropa estruk-
turatu eta leunetan igarriko dugu.
‘A’ formako mozketak nabarmenduko di-
ra eta XXL neurrian puntoa eta artilea pre-
sent daude. Goi mailako jostungintza estiloekin
nahasita ‘grunge’ estiloko ukituak ikusiko ditugu.
Jantzi batzuk larruekin apainduko dira, benetakoak
edota imitaziokoak. 

KKOOLLOORREEAAKK
Koloreei dagokionez, grisa, beltz berriak eta
urdin degradatuak nagusituko dira, udazke-
neko kolore beroak ahaztu gabe. 
Estilo, material eta estanpatuak aztertuz, udaz-
ken-negu honetako moda bete-betean. 

MM AATTEERRIIAALLAAKK
ARTILEZKO FRANELA:
Klasiko hau betiko koloretan itzuliko da: antra-
zita, itsas urdina, txokolatea, berdea... Artile
eta kaxmirrarekin batera, franela da gailen
denboraldi honetan, eta gona, galtza, traje
eta berokietan ikusiko dugu. 

ARTILE SOTILA: 
Kaxmirraren ondotik ‘must have’ edo de-
rrigorrezko izaten segitzen du. Orain  fin-
duta dator eta hagitz eroriak gelditzen di-
ra. 

LARRUA:
Bildumaguztietan ageri da larrua, benetako
nahiz imitaziokoa, txaleko eta berokietan ba-
tez ere. 

DISTIRATSUAK:
Zetazko satena, poliesterrezko satena, txarolak 
eta lakatuak denboraldi honetan indartsu datoz. Ukitu dis-
kretuekin zure estilora egokitu ditzakezu (bufanda, blusa, bo-
lero...) edo baitaa jantzi nagusian ere. 

Udazken-Neguko moda



da

2007ko urriaren 4a MODA GEHIGARRIA 21

EESSTTIILLOO NNAAGGUUSSIIAAKK

70. eta 80. hamarkadetan hainbeste erama-
ten zen “asteburuko” estiloa dugu ate joka. Ar-
tilea toki guztietan ikusiko dugu, XXL neurriko
puntuzko jantzietan batez ere. Estilista ugari-
ren eskutik itzuli da arropa informalen joera be-
rria, eta horretarako material itxurosoak eta
informalak erabiliko dituzte. Nahasketa ede-
rrenen artean: kaxmirra, merioa, mohairra…
Artilea da jertse, txaketa eta txalekoen oina-
rrizko materiala. Materialen leuntasuna eta ko-
lore naturalek modu bikainean uztartuak iku-
siko ditugu. 

EEssttiilloo hhiirriittaarrrraa eeddoo uurrbbaannooaa

Denboraldi honetan retro itxura-
ko kapa-txaketa dator indarberri-
tua. Erabiliko diren materialetan,
berrikuntza modura, artilezko ka-
pa-txaketak ikusiko dira.
Belaunerainoko gona edo galtza
bakeroekin jazteko joera nabar-
menduko da.
Osotasunean begiratuz, retro eta
modernoaren arteko nahasketak
sentsazio atseginak sortzen ditu. 

RReettrroo kkaappaa--ttxxaakkeettaa

Zalantzarik gabe denboraldiko joera garran-
tzitsuenetariko bat rock chic estiloa da. 90. ha-
markadako gazteek bultzatu zuten ‘grunge’ es-
tiloa itzuliko da egungo ukitu bereziekin.
‘Fashionista’ ausartek mozketa sofistikatu eta
hagitz estilizatuen aldeko apustua egin dute,
goi mailako jostungintzako ukituak erakusteko.

‘‘RRoocckk CChhiicc’’ eessttiillooaa

‘Business’ estiloa gerri-markatuekin itxuratuko
da. Gerriko zabalen bitartez, trajetako galtzen
kasuan bereziki, gerria markatu eta galtzak ha-
gitz altuak ikusiko dira. Bolero eta txaketa motz
bereziak, maukarik gabeko popelinazko atorrak,
gerri altu eta markatua, behetik zabalak.

GGeerrrrii aallttuuaarreenn ddoottoorreezziiaa
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EEMMAAKKUUMMEEZZKKOOEENN
OOIINNEETTAAKKOOAAKK
Linea argi eta forma arkitektoniko ia eskultu-
ralek, kolore diskretuetan, erakusten dute den-
boraldiko oinetakoen moda. Napa eta antea,
larru distiratsuak, txarolak, kolore bikoitzeko
efektuak, krokodilo estanpatua… nagusituko di-
ra oinetako berrietan. 
Gomazko zola duten bota altuak eta txorkati-
larainoko botinak nabarmenduko dira eta bo-
toiak, kremailerak, tolesturak… izanen dituzte.
Bota altuek, orkatila arterainokoek, bailarinek
eta plataforma duten sandaliek 70. hamar-
kadako estiloa gogora ekartzen dute. Joera
honetan more iluna, gau urdina eta orlegia iku-
siko dira, kontrastea eginez baita gorria ere.
Zaldian ibiltzeko bota marroi luzeak, eskuz egin-
dakoak, nabarmendu daitezke eta hauen tonu
marroiek koñaka, kaoba eta tonu metaliko dis-
kretuko ñabardurak izanen dituzte.

BBOOLLTTSSOOAAKK

KKoolloorreeaakk
Grisa izanen da nagusia. Kolore ilunek, ia bel-
tzek, garrantzi handia haruko dute eta, as-
paldiko partez, marroiari aurrea hartuko dio-
te. Hala ere, marroia ez da desagertuko, ber-
tze ñabardurak ateratzeko erabiliko da: ma-
rroi natural mateak, koñaka, marroi iluna eta
beisa. 
Kontrasterako, gorria, berdea eta oliba kolo-
reak.

MMaatteerriiaallaakk
Boltsoak erabilgarriak, estilizatuak eta han-
diak direnez, materialak leunak eta malguak
izanen dira. Mate-distira kontrastea belusa
eta txarolarekin ikusiko dugu. Krokodiloa mo-
dan da berriz ere eta kolore ezberdinetako
estanpatuak izanen dituzte. 

FFoorrmmaattuuaakk
XXL boltsoen joera ez da gelditzen. Bolume-
nak eta leuntasunak markatuko dute estiloa.
Zimurrak eta tolesturak bezala, diru-zorroa-
ren antzeko formatoak nahiago dira. Neurri
guztietako bandolera gurutzatuak ere era-
manen dira. Boltso handiak eta luzeak, nagu-
siki. 



MM AAKKIILLLLAAJJEEAA
Denboraldi honetan bi joera nabarmendu-
ko dira. Batetik look naturala: lur eta zilar
tonuak, kolore neutroekin markatutako be-
giak, ezpain transparente eta distiratsuak...
Eta bestetik look sexya: kolore ilunekin mar-
katutako begiak (itsas urdina, morea, bel-
tza...) eta ezpain trasnparente edo ilunak,
sentsualak. 
Makillajearen oinarriari ukitu nakaratua
eman behar zaio. Look naturala lortzeko ma-
rroiak eta tonu neutroak erabili. Begirada-
ri argitasuna eman nahi badiozu betazal fin-
koan urre kolorea eman. Aldiz, itxura sexya
lortu nahi baduzu kolore ilunak erabili: itsas
urdina, berde iluna, beltza, grisa... Bekainen
azpian zuri nakaratua edo distiratsuarekin
makillatu argitasuna lortzeko. Betileetako
maskara derrigorrezkoa da eta gainera hau
nabaria izan behar da. Itxura naturala, osa-
sungarria lortzeko masailetan tonu leunak,
arrosak jarri. Eta ezpainei dagokionez, be-
giak aunitz nabarmendu badituzu, gloss dis-
tiratsua eman. Aldiz, ezpainak nabarmen-
tzea gustatzen bazaizu, begirada naturala
utz ezazu. 
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OORRRRAAZZKKEERRAAKK
Orokorrean moderazioa eta

diskreziorako joera. Ile soltea
eta naturala eramanenda, ali-

satu artifizialik eta kizkur han-
dirik gabe.
Osotasunean haur itxura, espiri-

tuala, neurrizkoa bilatzen da eta ho-
ri lortzeko mototsarekin ilea atze-

an bildu behar eta kopeta garbia
eduki. Ilebildu nahasiak edo de-
seginak ez dira eramanen. Ia dan-

tzariaren efektua lortu behar da,
amak eskolara joateko alaba orraz-

ten duen modukoa. 
Arrazoi honegatik adats edo melenak ez
du landu izanaren itxura eman behar, ho-
be itxura naturala baldin badu. 
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GGIIZZOONNEEZZKKOOAAKK
Denboraldi berriko joera iza-
nen da hori kolorea. Beltza-
rekin (negu honetako kolo-
re nagusia) horiak hagitz

ongi konbinatzen du eta
beroki, zapi eta kami-

setatan ikusiko da. 

Baita urre eta zilar
kolorea ere. Norberaren
esku aukera egitea.
Orohar, sport estilo eroso eta dotoreak
definituko du gizonezkoen moda. 
Trajea ere ikusiko da baina informala. Ki-
rol oinetakoekin, artilezko osagarriekin…
Trajea alde batera utzita, sport estiloa
nagusituko da txano, galtza zabal, kirol
oinetako edo kolore biziko jertseekin. 

OOIINNEETTAAKKOOAAKK
Hiru joera desberdindu daitezke gizo-

nezkoen oinetaketan. Batetik mozketa garbi
eta estilizatuko mokasinak, napa eta antez-
koak batez ere. Kolore leunen arteko nahas-
ketek (zuria eta beltza adibidez) itxura mo-
derno, urbanoa emanen diete. Beisak, kre-
mak, grisak eta marroi argiak izan daitezke.
Bertzetik, belarriak edo hebillak dituzten bo-
tak eta larru tratatua duten mokasin distira-
tsuak. Txarolak indar handia hartuko du, ko-
lore beltz, gris eta marroietan, batez ere. 
Kiroletako oinetakoen haritik joanen da hiru-
garren joera, estilo informalekoak. 
Botinak edo soka duten oinetakoak ere era-
manen dira. Zola sendokoak eta eskuz egin-
dakoen itxura izanen dute. Larru urineztatuak,
tindatuak, anilina eta antezkoak ikusiko dira.
Marroi tonuak nahasita izanen dituzte oine-
takoek. 
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NNOOLLAA KKOONNBBIINNAATTUU
Denboraldi honetan horia, beltza eta gri-
sa nahitaezkoak dira. Kolore horia, beltza
eta grisaren osagarri erabili behar duzu.
Beraz, galtza edo txaketa horia aukeratu
eta beltzarekin konbinatu. Zilar eta urre
koloreak erabiliz ere arriska zaitezke. 
Jantzi akoltxatuak, larruzko apaingarriak
dituzten txaketak, erabili beharko ditu-
zu. Osagarrietan, kontuan hartu bol-
tso handiak, fularrak eta militarren es-
tiloko bota edo zapata belarridunak. 
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IITTXXUURRAA ZZAAIINNDDUUZZ
Kosmetika ez da emakumezkoen kontua ba-
karrik, gero eta gizonezko gehiago dira itxura
zaintzeko estetika zentroetara joaten direnak.
Berriki arte hagitz arraroa zen gizonezkoak
kosmetikoak erosten ikustea eta arraroagoa
oraindik makillajeak erostea. Beraiek erabil-
tzen dituzten makillajeak ezberdinak dira, ba-
tez ere koloreei dagokionez. Makillajearen hel-
buruak begi zuloak, pikorrak eta distirak de-
sagerraraztea da. Mutilek fakzioak nabar-
mentzeko eta pikor eta orbanak kentzeko era-
biltzen dute, batez ere. Emakumezkoen hel-
buru berdinak dituzte baina makillajea ez da
hain deigarria. Aurten kosmetika marka eza-
gun batek gizonezkoentzako Terrakota hau-
tsa makillajea atera du. Momentuz, gizonez-
koak tonu bakarrarekin konformatu beharko
dira baina seguru aski, behin probatuz gero,
makillaje honekin liluratuta geldituko direlaM Ma a
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OOIINNEETTAAKKOOAAKK
Sport estiloa nagusituko da haurren
oinetakoetan, diseinuek kolore eta
forma aniztasuna erakutsi. Mate-
rialen arteko nahasketak nabar-
menduko dira, ehundura eta kolo-

re ezberdinak, jostura apaingarriak,
bordatuak eta gainezarritako piezak.
Itxitura erabilienak kontaktuzkoak, so-

kak eta tirak izanen dira. Halere itxi-
tura metalikoak, malguak eta bela-

rri edo hebillak ere eramanen di-
tuzte. Neskei dagokionez ‘bailarina’

eta ‘guillerminak’ ikusiko dira, punta bi-
ribil eta zola finekoak. Materialei da-

gokionez, larru, sintetiko eta akabatu
opakokoak (nobuck, gamuza, antea...).
Txarolak, metalizatuak eta narrastien gra-

batuak dituzten oinetako distiratsuak ere
ez dira faltako. Aipatzekoa da zolek mol-
dura eta ehundura ezberdinak izanen di-
tuztela eta honek kolorearen erabilera
dakarrela. 

NNEESSKKAAKK
Xalotasuna eta fe-

minitatea bilatzen
duten inspira-

zioak daude
batetik. Ho-
riekin bate-
ra, 60, 70

eta 80. hamar-
kadetan inspiratu-

takoak ere bai, retroa-
goak oraindik. Era bere-

an, fauna, flora eta kultur
aniztasunarekin zerikusia du-

ten joerak ere ikusiko dira. 

KKoolloorree aallaaiiaakk eettaa ddiissttiirraattssuuaakk
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KKOOLLOORREEAAKK
Kolore alaiak eta distiratsuak. Es-
tanpazioa nagusituko da, ez da-
go oinarrizko jantzirik baina
funtzionaltasuna garran-
tzitsua da. Apaingarriak
eta aplikeak dituzten
bakeroak nahita-
ezkoak dira. 

EESSTTAANNPPAATTUUAAKK
Estanpatuak erruz ikusiko dira. Hala ere, ez da-
go joera hau mugatzen duen irudi zehatzik.
Denbora librerako eta opor garaietarako jan-
tziak dira, Afrikako lore eta animalietan inspi-
ratuak.
Bertzalde, arropari erabilgarritasuna eta ero-
sotasuna emanen dioten ehun inteligenteak
nabarmentzekoak dira. Kontzeptu klabea Spor-
tive da. Hala, kapu-
txak, poltsikoak,
kanguroak, lo-
goak eta mar-
kak erama-
nen dira.
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MM UUTTIILLAAKK
Unibertso informal eta formaletan, ‘Colle-
ge’ kontzeptua izanen da oinarri, iparra-
merikako fraternidadetan eta ingelesen es-
kolako uniformeetan oinarritua. Artilea, ko-
toia, Gales Printzea koadroak, marrak eta
efektu jaspeatua duten ehunak nabar-
menduko dira. Jantzietan sueterrak, txa-
lekoak eta erronbodun eta marradun bu-
zoak ikusi dira. 
‘Music fever’ kontzeptua Punk rock kultu-
ran oinarritzen da eta jantziek grafismo eta
estanpatu metalikoak izanen dituzte. Kolo-
rean, gris indartsuak nabarmenduko dira. 



1100 GGAAUUZZAA BBEEHHAARRRREEZZKKOO,,
MMOODDAANN EEGGOOTTEEKKOO

• Kolore metalizatuko jantziak, zilar eta urre ko-
lorekoak batez ere, izanen dira joera nagusie-
tako bat. Akoltxatuekin gauza bera gertatuko
da. 

• Horia modako kolorea izanen da eta batez ere
beltzaren osagarri. 

• Militar itxurako arropa aunitz ikusiko da. 
• Txaketa presente izanen da. 
• Gizonezkoen modan osagarriek gero eta ga-

rrantzi handiagoa dute. Denboraldi honetan fu-
lar aunitz ikusiko da. 

• Grisa izanen da beste kolore nagusietako bat. 
• Zapata belarridunen aldeko joera.
• Denboraldi honetan ez dira boltsoak eramanen...

maxiboltsoak bai ordea. 
• Larruz beteko dira gizonezkoen armairuak. 
• Erlojuak ezin dira faltatu.
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Neguan krema
koloreko bero-
kiak nagusituko
dira. Aldi bere-
an klasikoa eta
modernoa den
gerrikoarekin,
luzea eta kre-
ma kolore-
koa, horre-
l akoa  da
denboral-
diko joera. Beltza, grisa, kamel eta go-
rriarekin jazteko aproposa.

1100 GGAAUUZZAA BBEEHHAARRRREEZZKKOO,,
MMOODDAANN EEGGOOTTEEKKOO

• Kolore metalizatuko jantziak, zilar eta urre ko-
lorekoak batez ere, izanen dira joera nagusie-
tako bat. Akoltxatuekin gauza bera gertatuko
da. 

• Horia modako kolorea izanen da eta batez ere
beltzaren osagarri. 

• Militar itxurako arropa aunitz ikusiko da. 
• Txaketa presente izanen da. 
• Gizonezkoen modan osagarriek gero eta ga-

rrantzi handiagoa dute. Denboraldi honetan fu-
lar aunitz ikusiko da. 

• Grisa izanen da beste kolore nagusietako bat. 
• Zapata belarridunen aldeko joera.
• Denboraldi honetan ez dira boltsoak eramanen...

maxiboltsoak bai ordea. 
• Larruz beteko dira gizonezkoen armairuak. 
• Erlojuak ezin dira faltatu.
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ARGAZKIAK: JOSEBA URKIOLA

Aurrera Kirol Elkartearen eguna
Irailaren 22an euriak lagundu ez arren, Au-
rrera Kirol Elkarteak ez zuen bere egun bere-
zia ospatu gabe utzi. Eguerdi parterako ira-
garrita zeuden pilota partidak kenduta, egita-
rauan aipatutako ekintza guztiak egin ziren.
Eguneko unerik gorenena bazkaltzerakoan
izan zen, 150 pertsona inguru bildu baitziren.
Honekin batera, egun osoan herritar ugari ger-
turatu zen Aurrerak duen egoitzara, ikusgai
zeuden argazki eta dokumentu zaharrek jen-
dearegan interes handia piztu baitzuen.

Urrian hasiko dira eskolaz
kanpoko jarduerak
Gurasoentzako ikastaroak ere antolatu dira

Joseba URKIOLA
Ikasturtearekin bate-

ra, txikienentzako es-
kolaz kanpoko jardue-
rak ate joka datoz. De-
nok Bat Guraso Elkar-
teak antolatuta, gazte-
txoek aukera zabala
daukate eskuragarri: fut-
bola, igeriketa, pilota,
frontenisa… Dena den,
kultura eta artearekin lo-
tura daukaten aktibita-
teak ere eskainiko dira,
margoketa eta antzer-
kigintza, adibidez. Ikas-
taro gehienak urriaren
hasieran abiatuko dira
eta udaberrian edota
kurtso bukaerarekin
amaitu.

Baina gurasoek ere
edukiko dute jarduera
batzuetan parte hartze-
ko aukera. Lehengo
ikasturtean harrera ona
izan zutenez, aurten
errepikatzea erabaki du-
te.  Jarduera horiek Gu-
raso Eskola eta Gura-
soei zuzenduriko infor-
matika ikastaroa dira.

Jesusen
Bihotzaren
irudia

Herritar batzuek orain
gutxi eginiko eskaera
bati men eginez, Lei-
tzako Udalak udaletxe-
ko Jesusen Bihotzaren
irudia lekuz aldatzea
erabaki du. Herriko or-
dezkarien iritziz, udale-
txeak ideologia aldetik
laikoa behar baitu izan. 

Laikotasuna ardatz,
Udalak gisa honetako
irudi kristauak berezko
egoitza batean hobeto
ikusten ditu. Oraindik ze-
hazteke dago, aipatu-
tako irudia non ezarriko
den, baina jada hasiak
dira lekuz aldatzeko
neurriak hartzen. Hala,
herriko apaizekin hitz
egin dute. Herrian za-
baldu den informazio fal-
tsua ukatuz, Udalak ar-
gi utzi nahi du sinismen
guztiei errespetua die-
la eta Jesusen irudia le-
kuz aldatzeko erabakia
ez dela kristautasuna-
ren aurkako erasoa.

Aurrerak
hasiera txukuna

Aurrera Futbol Tal-
deak lehen hiru parti-
detan bi puntu urratuz
hasi du denboraldia.
Aurtengoan talde txuri-
gorria lehengo urteare-
kin alderatuta maila bat
gorago dago, eta badi-
rudi, berritasun hori den-
boraldi hastapenean
nahiko atzeman dela.
Orain arteko partidak
txukun jokatu dituzten
arren, esperientziak es-
kain dezakeen laguntza
falta nabari zaie. Honen
adibide dira, Subiza eta
Amaya taldeen aurka
lortutako berdinketak.

Bestalde, futbol tal-
deak berak barne egi-
turan ere aldaketak egin
ditu. Miguel Bikuña tal-

de arduradun berria fi-
txatzeaz gain, denbo-
raldi honetan beste zaz-
pi aurpegi berri egonen
dira Arkiskileko soropi-
lan. Aurreko denboral-
dian zeuden zortzi jo-
kalarik taldea utzi dute.

Amaiera bikaina
Mikel Nievek 

Mikel Nieve Leitzako
txirrindulari gazteak
amaiera bikaina eman
dio denboraldiari. Irai-
laren 15ean Altsasun
egin zen urteko azken
txirrindulari ekitaldian
garaipena eskuratu
zuen. Horrez gain, hu-
rrengo denboraldian Or-
beako txirrindularia izan-
go denak, beste hiru ga-
raipen lortu ditu 2006-
2007 ikasturtean. Aipa-
garrienen artean, Eiba-
rren egindako Valen-
ciaga sariketa eta Ka-
taluniako Llobregaten
lortutakoa. Gohierriko
eta A Coruñako itzulie-
tako bigarren postuak
ere bereak izan dira.

Negozioak
sortzeko
laguntza 

Cederna Garalurrek
negozio propioa mar-
txan jarri, enpresan al-
daketak egin edo he-
rrian bertan lan egin eta
bizi nahi dutenentzako
laguntza eskainiko du.
Informazioa 617 609328
telefonoan (Elena).

LEITZA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa

Maiatzaren 27ko udal
hauteskundeen ondotik
eskualdeko Herriko Etxe
gehienetako alkate eta
zinegotzi karguak era-
baki ziren. Baina zen-
bait herritan ezin izan
zuten Udala osatu, hau-
tes zerrendarik aurkez-
tu ez zelako. Ordezka-
ririk aukeratu ez zuten
udal eta kontzejuek bi-
garren aukera izanen
dute heldu den urriaren
28an. Hauteskunde
hauetarako zerrendak
aurkezteko epea joan
den astelehenean akau-
tu zen. Eskualdean, lau
izan ziren Udala osatu
ez zuten herriak, hiru
Malerrekan eta bat Lei-
tzaldean: Donamaria,
Oitz, Zubieta eta Ara-
non. Horretaz gain, Ber-
tizaranan, Legasa, Nar-

barte eta Oieregiko kon-
tzejuak ere hutsik gel-
ditu ziren. Eta deialdi be-
rrian Legasan bakarrik
aurkeztu da zerrenda.
Urriaren 28ko hautes-
kudeei begira, Arano,
Donamaria eta Oitzen
zerrenda bana aurkez-
tu da, Zubietan, aldiz,
ez da hautagairik iza-
nen. Hala, egoera mol-
datzen ez bada, hu-
rrengo hilabeteetan Na-
farroako Gobernutik
izendatuko dute Zubie-
tako Udala gestionatu-
ko duen batzordea.

Donamarian, gaur
egungo alkatea, Ricar-
do Sagaseta Andiarena
izanen da zerrendabu-
rua eta beraz, karguan
segituko du legealdi ho-
netan. Aranon eta Oi-
tzen zerrendak irekiak
direnez, boto gehien ja-

sotzen dituen hautagaia
izanen da alkatea. 

Egun berean, eginen
dira kontzejuetako hau-
teskundeak ere, ba-
tzordeko lehendakaria-
ren eta lau bokalen au-
keraketa, alegia. Berti-
zaranan, kasuan, aipa-
tu bezala, Legasako
kontzejurako bakarrik
aurkeztu dute zerrenda,
Legasako Elkartaldea.
Narbarte eta Oieregiko
kontzejuetan, ordea, lan
egiteko ez da inor aur-
keztu.

Nafarroa osoko da-
tuak aintzat hartuz,
maiatzean zerrendarik
aurkeztu ez zen 29 uda-
lerritik 16tan ez da orain-
goan ere aurkeztu. Kon-
tzejuei dagokienean,
121 kontzejuetatik 24tan
aurkeztu dira hauta-
gaiak.

Arano, Donamaria, Oitz eta Legasan
hauteskundeetara zerrendak aurkeztu dira
Zubietan ez da talderik aurkeztu, ezta Narbarte eta Oieregiko kontzejuetan ere

HAUTESKUNDEAK

Herriarengatik

1. Ricardo Sagaseta
Andiarena. 2. Santia-
go Jorajuria Mitxelto-
rena. 3. Jose Miguel
Lasaga Telletxea. 4.
Fco Javier Migeltore-
na Juanena. 5. Iñaki
Telletxea Goñi. 6. Iña-
ki Baleztena Agerral-
de. 7. Angel Mª La-
rraburu Calzado.

DONAMARIA

Herriaren Alde (HA)

1. Iñigo Larrea Peru-
rena. 2. Juan Manuel
Leonet Claver. 3. Itziar
Loiarte Uitzi.

ARANO

Legasako Elkartea

1. Laura Andresena
Zubigarai. 2. Aitor Ze-
laieta Mikelarena. 3.
Asier Irisarri Martia-
rena. 4. Iban Urriza
Arretxea. 6. David An-
dresena Ariztegi.

LEGASA

Oizko Alkartasuna

1. Javier Ariztegi Jua-
nena. 2. Jose M. La-
tasa Apeztegia. 3.
Luis M. Mindegia Mi-
txeo. 4.Andres Otei-
za Lizasoain. 5. Al-
berto San Miguel Min-
degia.

OITZ
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Amaiurko monolitoa
berreraikitzearen 
25. urteurrena ospatuko
dute urriaren 12an
Oroitarriaren ondoan lore

eskaintza eginen dute Gazteluan

borrokan hil zirenak gogoan
ttipi-ttapa

25 urte pasatu dira
Amaiurko Gaztelu men-
dian 1522an Nafarroa-
ko Erresumaren alde bo-
rroka egin zutenak
omentzeko monolitoa
berreraiki zutenetik.
1982ko urrian izan zen
hori, 1932an hondatu
zena ordezkatu zuena,
hain zuzen.

Egun hura gogoan,
inauguratu zutenetik 25
urtera, besta eguna iza-
nen dute heldu den urria-
ren 12an Amaiurren.
11:45ean herriko pla-
zatik abiatuta Gaztelu-
rako bidea eginen dute,
gaitero eta txistularie-
kin. 12:00etan emanen
diote hasiera ekitaldi na-
gusiari, oroitarriaren on-

doan omentzeko ekital-
di bat eginez. Han iza-
nen dira txalapartariak,
aurreskua ere dantza-
tuko dute eta Gaztelu
Taldeak kantatu. 1522an
Amaiurko Gazteluan hil
zirenak gogoan lore es-
kaintza ere eginen du-
te. 13:00etan Baztango
mutildantzak dantzatu-
ko dituzte, eta ondotik,
14:00ak aldera, herri
bazkaria eginen da pla-
zan. Bazkariko txarte-
lak eskuratzeko Nafa-
rroako Kutxara jo behar
da, eta 30 euroko sa-
rrera egin. Ortziralean,
hilak 5, bukatuko da ize-
na emateko epea, eta
egunean berean ban-
ketxeko agiriaren truke
emanen dira.

Ezbeharrak
Gorramendin
eta Erratzuko
Meakan

Iraileko azken ortzi-
lerian, Gorramendiko
mendian Baionako sei
gazte galdu ziren laino-
pean. Goizeko 3ak al-
dera telefonoz laguntza
eskatu zuten eta Foru
Polizia, Oronozko suhil-
tzaileak eta Guardia Zi-
bila euren bila gan zi-
ren. Bi gazte 20 metro-
ko amildegi batetik ero-
ri ziren; bat kamilaz ate-
ra behar izan zuten eta
bertze bere kabuz le-
pokoa jarrita. Oztopoak

tarteko —helikopteroak
zailtasunak zituen egu-
ra ld i  t xa r ra rek in—
16:00ak aldera lortu zu-
ten handik ateratzea. 

Bertzalde, Erratzuko
Meakan 62 urteko gizon
frantziarra bihotzekoak
jota hil  zen. Lagunek la-
rrialdietara deitu zuten,
baina medikuak ailega-
tzerako ezin izan zuten
deus egin. Helikoptero
bat hurbildu zen, erres-
katean parte hartzeko.

Margo lehiaketa
Arizkunen

Arizkungo Xubiltz tal-
deak antolatuta margo

lehiaketa eginen da hel-
du den urriaren 28an.
Margoak kanpoan, aire
librean, marraztu be-
harko dira eta udazke-
na Arizkun eta Baztan-
goizan izanen da gaia.
Irabazleak 600 euroko
saria eramanen du.
Lehiaketa 15 urtetik goi-
tikoentzat dago zabalik
eta 10:00etan emanen
diote hasiera ekitaldia-
ri. Izena egunean ber-
tan eman beharko da,
ordu bat lehenago.
14:30ean artistek baz-
karia eginen dute, eta
17:00etan sari banake-
ta Xubiltzen egoitzan.

ARTXIBOA

Amaiurko oroitarria 1522an Nafarroako Erresumaren alde borrokatu zute-
nak omentzeko eraiki zen. 

BAZTAN
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Bidelagun jardunaldia
eginen da ortziral
honetan Elizondon
Leku diferenteetako boluntarioek

esperientziak trukatuko dituzte

Maite OTEIZA
Bertzelako mundua

posible da izenburupe-
an Bidelagun jardunal-
dia eginen da ortziral ho-
netan Elizondon. Ariz-
kunenea Kultur Etxean
gizartearen ekintza so-
lidario eta eraldatzaile-
ari buruz gogoeta egin
eta laguntzailaren par-
te hartzea bultzatu nahi
dute, esperientziak tru-
katzearekin batera. 

Bidelagun Elkartea
adineko jendeari lagun-
tzeko boluntario taldea
duela zortzi urte sortu
zen Baztanen eta ge-
roztik, eguneroko lanaz
gain, arlo ezberdinen in-
guruko hainbat jardu-
naldi antolatu ditu. Or-
tziral honetakoa, berriz,
parte hartu nahi duen
ororentzat irekia izanen
da, eta goiz eta arra-
tsaldez izanen da.

Egitarauari dagokio-
nez, 10:30ean aurkez-
p ena  eg inen  da .
11:00etan Madrilgo En-
trevias parrokiako Ja-
vier Baezak solasaldia
eskainiko du. Eguerdian

kafea hartzeko atsede-
naldia hartuko dute eta
12:30ean esperientzia
trukaketa eginen dute
Irungo Behar-Bidasoa
erakundeko Agustin
Ugarte boluntarioak,
Lazkakoko Eguneko
Zentroko Joseba Alkor-
ta gizarte langile eta zu-
zendariak eta Elizon-
doko Harrera Etxeko
Mari Jose Mortalena Bi-
delaguneko boluntario-
ak. Ondotik, bazkaria
Eskisaroi jatetxean.

16:30ean berriz ere
esperientziak trukatze-
ko txanda izanen da.
Oraingoan, Madrileko
Entzuteko Zentroaz ari-
tuko da Teresa Agirre,
Osasuna Humaniza-
tzeko Zentruko kidea;
Iruñeko Dolua lagun-
tzeko taldeaz Rakel Ma-
teo, Senda Fundazioko
orientatzailea eta Muti-
loako belaunaldi arteko
kanpaldiei buruz Olga
Carrasco, Amma erre-
sidentziako eragile so-
ziokulturala. 17:30ean
Bidelagun web orriaren
aurkezpena eginen da

eta 18:00etan akabaila
ekitaldia.

Zabortegi berria
Zozaian eraiki
lezakete

Zabortegien gaia as-
palditik dabil guztien
ahotan. Europako arau-
tegi berriak dioenez, za-
borrak birziklatzeko
planta bereziak sortu be-
har diraa, gaur egun ire-
kiak dauden zabortegiak
ixteko, ingurugiroan sor-
tzen diren arazoenga-
tik, kutsadura...Dagoe-
neko hauen itxierak da-
ta du,  datorren urriaren
31. Baina gure eskual-
dean planta berezi hori

non kokatuko den era-
bakitzeko dago. Bertan
Bortziriak, Malerreka eta
Baztango zaborrak bil-
duko dira. Hasieran Do-
nezteben egitekoa zen,
geografikoki tarteko
puntua delakotz, baina
azken unean Zozaiako
Xolborro harrobi zaha-
rrean egiteko asmoain-
dartu da. N-121A erre-
pidearen bazterrean da-
go eta Iruñerriarekin on-
gi komunikatua.

Elbeteko
bestetako
zenbaki sarituak

Elbeteko bestetako
zozketan saritutako zen-

bakiak jakinarazi dituz-
te: Lehenbiziko saria
GPS bat 3.573 zenba-
kiarentzat; bigarrena,
minikadena bat 5.870
zenbakiarentzat eta hi-
rugarrena, Autxitxiko bi
gasna 2.147rentzat.

Alkoholiko
Anonimoak-en
irekiera ekitaldia

Lerro hauen bidez,
Alkoholiko Anonimoak
Elkarteak gogorarazi
nahi du ortzegun hone-
tan, hilak 4, eginen de-
la talde sortu berriaren
aurkezpen ekitaldia.
Arizkunenean izanen
da, 19:30ean. 

ARTXIBOA

Donibane Lohitzuneko itsas rallya
Duela bi aste, larunbatarekin, ohiturari jarraituz, 1912-1960 arteko 80
kotxe hurbildu ziren Donibane Lohizunetik Zigara. Etxezurian ha-
maiketakoa hartu eta herriko elizara bisita egin ondoren, Ainhoarat
abiatu ziren bazkaltzeko tenorerako, berriz ere Donibane Lohizune-
rat itzuliz, arratsaldean. Biharamunean, bertan kotxe erakusketa eta
rallya antolatu zen, aintzineko kotxezaleen gozamenerako.

BAZTAN
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Ortzegune 11
Bezpera

12:00etan besten
hasmenta kuetia gain-
b ehe ra  bo taz .
13:00etan zorro bete-
t z i a  F ransenen .
16:00etanherrikoen ar-
tian duatloi desafioa.
17:00etanmus zimizte.
21:00etan Baztan zo-
pak trinketian. Ondotik
dantzaldia JALISKO
BANDekin. Goizaldean
gosarie apezan etxian. 

Ortzileria 12
Pilarike Egune

10:00etan argi soi-
nuak. 12:00etan meza
Ariztegiko ermitan, eta
gero luntxa. 14:00etan
gazte bazkarie Aizano-
ko labaderuan,Biotesek
alaituta. 18:00etan ze-
rrikume arpatzia eta fut-
bol partida. 20:00etan
triki-bertso poteoa. On-
dotik dantzaldia  Sala-
berrirekin. 21:30ean
mutil dantzak. Segidan
patata tor t i la  ja t ia .
00:00etan dantzaldia
SALABERRIrekin.

Launbeta13
Herritarren Egune

10:00etan argisoi-
nuak. 14:00etan zikiro
jatia eta trofeo banake-
ta. Ondotik dantzaldia
Mikel Salaberrirekin.
22:00etanmutil dantzak
eta luntxa. 00:00etatik
aitzineradantzaldia SA-
LABERRIrekin. Goizian
goiz salto lehiaketa.

Igendia 14
Haurren Egune

09:00etan alkohole-
mia plazan, gehien ema-
ten duenak gosarie de-
balde. 09:30ean gosa-
ria Fransene ostatuan.
12:00etan Meza Nagu-
sia Gartzaingo parro-
kien. 17:00etan txoko-
latada. Ondotik Gorriti
e ta bere aziendak.
18:00etan kantaldie.
19:00etan dantzaldia
SALABERRIrekin.
22:00etanmutil dantzak
eta  ondot ik  a far ie .
00:00etan GAIZUA NI
eta besten azken hatsa.

Gartzaingo  bestak urriaren
11tik 14ra izanen dira
Lehenbiziko egunean herritarren arteko duatloi desafioa jokatuko da

BAZTAN

ARGAZKIAK: IOSUNE ETXENIKEK UTZITAKOAK

Joan den urtean bezala, aurtengo bestetan ere ez da umorerik faltako.



Xan HARRIAGUE
Aro ederra lagun, he-

rritar eta kanpotar anitz
hurbildu zen herriko bes-
tetara. Larunbatean in-
guruetako gazte anitz
etorri ziren eta 2.200 bat
sartze egin ziren. Egu-
nik arrakastatsuena, du-
darik gabe, igandea izan
zen. Ahate jokoa, herri
kirol saioa eta karroen
desfilea ikusteko plaza
ikusliarrez bete zen. Gai-
neratiko egunetan ez
zen girorik falta, baina
aste egunak izaki aste-
buruan baino jende gu-
ttiago ibili zen. 

Herriko besten kari,
hainbat txapelketa jo-
katu ziren. Larunbate-
ko lasterketan Ramun-
txo Lamothe nagusitu
zen 12 kilometroko ibil-
bidea 38 minutu eta 38
segundotan eginez.
Emazteetan azkarrena,
Manttale taldeko Cristi-
na Arues izan zen, 46
minutu eta 28 segun-
doko denborarekin. As-
telehenean iragan zen
artzain zakur txapelke-
tan trebeenak Iholdiko
axeritogarai eta bere za-
kurra izan ziren. Biga-
rren postua Irikinentzat
izan zen, eta hirugarre-
na eta laugarrena Pa-
rraxu eta Irigoienentzat,
h u r renez  hu r ren .
Asteazkeneko azienden
txapelketan usaian bai-
no abere gehiago aur-
keztu ziren, bai behi go-
rrietan, bai Bretoinetan
baita ardietan ere. Behi
gorrietan Frederic Ma-
riluzek irabazi zituen le-
hen sari gehien, 6 eta 9
hilabete artekoetan, 4

urte baino gehiagokoe-
tan eta helduetan. Pie-
rre Ariztegik eta Auxtin
Gorrozuretak bertze bi-
na sari eraman zituzten,
lehenak, 9 eta 12 hila-
bete artekoetan eta are-
txearekin ziren katego-
rian, eta bigarrenak, 12
eta 18 hilabete arteko-
etan eta 2 urte baino
gehiagokoetan. Bretoin
edo esneko behien txa-
pelketan lehen sari
gehien irabazi zituena
Geroari izeneko ustia-
pena izan zen (Battit In-
dart, Antton Andiazabal,
Benat Azcarraga eta Fe-
lix Berhau), 12 eta 18
hilabete artekoetan, le-
hentxetan, eta antzu-
tuetan. Mugan ustiape-
nak (Tote eta Xalbat Eli-
zagoien) bi lehen sari
eskuratu zituen 3. eta 6.
aretxea izan zutenetan.
Gainerako bi sariak La-
gunarte ustiapenaren-
tzat (Mixel Errandonea
eta Jean Yves Zunda)
eta Tatien Mendion-
dentzat izan ziren, 12
eta 18 hilabete artekoe-
tan eta 3. aretxea izan
zutenetan. Ardien txa-
pelketan 3 kategoria
izan ziren: bildotsetan
lehen saria Patrick Iri-
barrenentzat; 2 urtekoe-
tan Anaiak ustiapena-
rentzat (Mikeltegiko-
borda), eta helduetan
Dominique Zundaren-
tzat. 

Pilotan, Olivier La-
rretxeak eta Thierry
Etxetok irabazi zuten
Pleka Saria, finalean
Ellande Alfaro eta Pa-
trick Ocafraini 50 eta 31
nagusituta.

Sarako mendi
bizikleta
ibilaldia

Joan den igandean
zortzi iragan zen herri-
ko turismo bulegoak an-
tolatzen duen mendi bi-
zikleta ibilaldia. Aurten
bi ibilbide prestatu zi-
tuzten: motza (25 kilo-
metrokoa), eta luzea,
45ekoa. 230 bat txirrin-
dularik hartu zuten par-
te; bertze behin ere
arraskata handia.

Bake hitzordua
Bake Hitzordua, es-

kualdeko eta Europako
bakearen aldeko biga-
rren jaialdia herrian ira-
ganen da urriaren 6tik
12ra. Horren kari, Ba-
kea Bai elkarteak hain-
bat ekitaldi prestatu di-
tu bakea gaiaren ingu-
ruan hainbat artisten bil-
tzeko: margolariak, zi-
zelkariak, dantzariak...
Larunbatean aurtengo
edizioko ohorezko pre-
sidente Roger Etxega-
rai Kardinalak jaialdiari
hasiera emanen dio.
Hortik aitzinera, hainbat
ikastaro, kantaldi, hi-
tzaldi eta erakusketa ira-
ganen dira. Erakuske-
tari dagokionez, 130 ar-
tisten obrak ikusgai iza-
nen dira, Lur Berrin, He-
rriko Etxean, Omordian
eta La Posten. Zehaz-
tasun gehiago 0033 559
411363ra deituta.

ttipi-ttapa • herriz herri

2007/10/04 • 455. zbk. 

36

Herriko bestak
ederki iragan dira 
Igande arratsaldean plaza jendez

gainezka izan zen

ARGAZKIA: JEAN PIERRE LEMOINE

Plazaratu baino lehen karroen desfilea herrian barna ostatuz ostatu ibili zen,
gazteek prestatu zituzten jantziak soinean zituztela.

SARA

ARGAZKIA: JEAN PIERRE LEMOINE

Gizonen artean Axeritogarai nagusitu zen
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Margari eta Koro
Maiatzeko uholdeak

hondatu zuen Madaria
auzorako bidean lane-
an aritu dira hilabete ho-
netan. Uraundi eta El-
tsospeko zubiak berritu
dira, zabalduz, bazte-
rretan babesa emanez,
eta bi metroko diame-
troa duen tuboa jarriz.
Bi toki hauetan ere zo-
la berritu da zimenta
emanez (Uraundin zi-
menta kanpamentueta-
ko bidegurutzeraino
eman da). Lan hauek
egin ahal izateko hiru
egunez itxita egon da
bidea. Gisa berean, gai-
netako zolan brea ema-
teko intentzioa dago.

Obrak herrian
Udazkeneko sasoi

honetan malobra haun-
diak ikusten ari dira he-
rrian: Barrantxean, Etxe-
gian, Iparrean eta Mar-
tinean teilatuak molda-
tzen ari dituzte, eta Etxa-
be tailerran guztia be-
rritzen ari dira.

Ikastaroak
Uda alde batera utzi,

eta lanean hasteko te-
norea da. Gure zonal-
dean hainbat ikastaro
antolatu dituzte:

Alde batetik, dantza
ikastaroa, haurrentzat.
Izena Saran eman be-
har da. Bertzetik, trikiti-
xa eta pandereta ikas-
taroa ere antolatu da.
I zen -ema tea  618
963390 telefonoan egin
beharko da. Informati-
ka ikastaroan hasteko
948599065 telefonora
deitu behar da, eta Ken-
po-Kai ikasten hasteko
656759566 telefonora.

Uholdeek kaltetutako Uraundi eta
Eltsospeko zubiak berritu dituzte
Bi toki hauetan zola berritu da zimenta emanez

ZUGARRAMURDI
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Gobernuak 607.298 euroko
laguntza banatuko du eskualdean
Argiteria, hilerriak, ur-depositoak edo Herriko Etxeak moldatzeko

Franck DOLOSOR
Nafarroako Gober-

nuko Toki Administrazio
Departamentuak Nafa-
rroako mendialdean
egin beharreko azpie-
g i t u ra  l ane ta rako
755.678 euroko dirula-
guntza onartu du, Toki
Azpiegitura Planaren
barrenean. Gure es-
kualdeko zazpi herrik
ere jasoko dute lagun-
tza. Horrela, egin den
981.607 euroko gas-
tuaren %50a baino
gehiago diruz lagundua
izanen da, 607.298 eu-
ro, hain zuzen. Kasu
gehienetan, argiteria, hi-
lerriak, ur-depositoak
edo Herriko Etxeetako
obrak moldatzeko dira
onartutako laguntzak.

Elizondon, Braulio
Iriarte eta Jaime Urru-
tiako argiteri publikoa
moldatuko da, 71 farol
berri jarriz. 95.360 eu-
roko inbertsioa eginen
da, eta Nafarroako Go-
bernuak 66.270 euroko
laguntza emanen du.

Goizuetan ere argi-
teria berrituko da Ape-
zetxea karrikan, 16 fa-

rola paratuz. 18.514 eu-
roko gastua eginen da
eta Iruñetik 12.960 eu-
roko subentzioa jasoko
da.

Beintza-Labaienen
hilerri berria eginen da,
1.271 metro koadro di-
tuen lur eremu batean.
Hilerriak berak, 900 me-
tro koadro hartuko ditu
eta ur-hartzea eta euri-
tako uren saneamedu
sarea izanen ditu. Euri-
tik babesteko 15 metro
luze eta 6 zabal izanen
dituen tejabana ere egi-
nen da. Lanen aurre-

kontua 198.236 euro-
koa da eta dirulaguntza,
82.998 eurokoa. Bein-
tza-Labaienen bertan,
Herriko Etxeko teilatua
moldatzeko eta isola-
mendu eta kalefakzio
s is tema berr i tzeko
59.173 euroko gastua
eginen da eta 41.221 ko
laguntza hartu.

Urrotzen ere argite-
ri sarea berrituko da
Utsala Bidean eta Leur-
tzako Etorbidean. 22 fa-
rola berri paratuko dira
eta aginte-zentrua ere
eraberrituko da. Gober-

nuak 40.498 euro eman
ditu, 57.854 euroko in-
bertsiorako.

Bertizaranaren ka-
suan, Narbarten 400
metro kubikoko ur-de-
posito berria eginen da.
Lanen aurrekontua
383.363 eurokoa da eta
Iruñetik 264.386 euro-
ko laguntza hartuko da.
Ha le re ,  l an  honek
33.045 euroko laguntza
osagarria izanen du. Le-
gasa eta Narbarterako
ura banatuko da depo-
sito honetatik, eta ura
eramateko eta egungo
sareari lotzeko hodiak
ere paratuko dira.

Oieregiko kontze-
juaren etxea moldatze-
ko 169.107 euroko gas-
tua eginen da eta 65.920
euroko laguntza hartu-
ko da horretarako. Tei-
latua erabat berritu be-
har da, baita barnealde
osoa ere. Aitzinaldeak
eta etxearen egituraren
zati batek ere moldake-
tak behar dituzte. Kon-
tzejuko bilerak beheiti-
ko solairuan egiten dira
eta lehen solairuan etxe-
bizitza dago.

AZPIEGITURA

ARTXIBOA

Narbarteko ur depositu berriak Legasa eta Nar-
barterako ura banatuko du.

Iberbandak
Internet
zerbitzurik
gabe utzi du
Nafarroako
mendialdea
ttipi-ttapa

Iberbanda enpresak
banda zabaleko Inter-
net zerbitzua eskain-
tzen du uhinen bidez.
Baina irailaren 5az ge-
roztik zerbitzua hagitz
kaxkarra da eta hain-
bat udaletxe, kultur
etxe, enpresa, komu-
nikabide eta partikula-
rrek ezin dute Internet
erabili. Iberbandak zer-
bitzua berriz ere mar-
txan noiz jarriko duen
zehazten ez duela iku-
sita, erreklamazio ko-
lektiboa egiteko deia
egin zuten Etxalarko
Udalak eta Gizarte On-
gizate, Hiri-Hondakin
eta Euskara Manko-
munitateek. Enpresa-
ren erantzunaren zain,
kaltea gero eta naba-
r i agoa  da  e rab i l -
tzaileengan eta dagoe-
neko Nafarroako Par-
lamentuan ere Gober-
nuari arazo honen be-
rri baduen galdera egi-
na da.

TEKNOLOGIA
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SORTZEAK
Uxue Armendariz Aizkorbe, Sunbilla-
koa, abuztuaren 28an.
Orlando Marian Ghibano, Doneztebe-
koa, irailaren 13an.
Inhar Altadill Lazkano, Leitzakoa, irai-
laren 11n.
Saioa Montero Arrizurieta, Leitzakoa,
irailaren 12an.
Joar Merino Iparragirre, Leitzakoa, irai-
laren 14an.
Leire Legasa Goia, Lesakakoa, iraialren
14an.
Ekain Arrupea Iribarren, Lekarozkoa,
irailaren 8an.
June Urrutia Erize, Iruritakoa, irailaren
9an.
Jon Gonzalez Galarregi, Elizondokoa,
irailaren 11n.
Natalia Roque Agilera,Elizondokoa, irai-
laren 15ean. 
Ibai Mellado Odriozola, Arraiozkoa, irai-
laren 14an. 
Iker Etxeberria Jaunarena, Arizkungoa,
irailaren 15ean. 
Mateo Lertxundi Florez, Elizondokoa,
irailaren 14an.

HERIOTZAK
Mª Cruz Amorena Nikolarena, Elizon-
dokoa, irailaren 9an, 79 urte.
Juana Mª Gamio Etxenike, Iruritakoa,
irailaren 14an, 91 urte.
Angelita Arregi Albisu, Doneztebekoa,
irailaren 14an, 94 urte.
Mª Jose Eneterreaga Irigoien, Lesaka-
koa, irailaren 15ean, 53 urte.
Raimundo Perez Iriarte, Berakoa, irai-
laren 16an, 76 urte.
Mª Pilar Iribarren Iturbide, Etxalarkoa,
irailaren 19an, 89 urte.
Francisco Javier Zabaleta Urkizu, Oro-
noz-Mugairikoa, irailaren 18an, 65 urte.
Mª Dolores Kortea Irigoien, Azpilkueta-
koa, irailaren 18an, 83 urte.
Eladio Altzugarai Arburua, Lesakakoa,
irailaren 19an, 94 urte.
Xabino Lartzabal Balerdi, Igantzikoa,
irailaren 19an, 57 urte.
Gregorio Ordoki Leiza,Arantzakoa, irai-
laren 19an, 51 urte.
Mª Pilar Mutuberria Oskoz, Arantzakoa,
irailaren 20an, 63 urte.
Jose Leiza Olasagasti, Lesakakoa, irai-
laren 21ean, 59 urte.
Mattel Azkarate Etxenike, Lekarozkoa,
irailaren 23an, 59 urte.
Mª Rosario Iribarren Salaburu, Oronoz-
Mugairikoa, irailaren 24an, 79 urte.

EZKONTZAK
Jon Azkarate Ugalde eta Elena Eraso
Arregi, Iruritakoa eta Doneztebekoa, irai-
laren 1ean Legasan.
Jabier Castro Dominguez eta Ainara De
Miguel Berasategi, Usurbil eta Leitza-
koa, irailaren 8an Leitzan. 
Daniel Alkorta Rodriguez eta Mª Edur-
ne Oronoz Zubillaga, Leitzakoak, iraila-
ren 15ean Leitzan.
Asier Iturralde Oskaritz eta Silvia Ez-
kurra Arretxea,Berakoa eta Sunbillakoa,
irailaren 15ean Sunbillan. 
Iñaki Endara Petrirenea eta Aintzane
Rodriguez Errandonea,Berakoa eta Do-
nostiakoa, irailaren 15ean Beran.
Borja Imaña Gordillo eta Idoia Estonba
Bergara, Donostiakoa, eta Irungoa, irai-
laren 15ean, Beran.
Andres Irujo Quiroga eta Amalia Gon-
zalez Iribarren, Iruñea eta Elizondokoa,
irailaren 15ean Elizondon.
Christian Raphael Oliver eta Juli La-
borra Fagoaga, Erresuma Batua eta Iru-
ñekoa, irailaren 8an Iruritan.
Ricardo Altzuguren Gastesi eta Maria
Lopez Uriz, Elizondokoak, irailaren 8an
Lekarotzen.

Xabino
LARZABAL BALERDI

Lurdes irakaslearen aita

Igantzin hil zen, 2007ko irailaren 19an

Momentu latz hauetan 
familiaren atsekabearekin 

bat egiten dugu.

IGANTZIKO ESKOLAKO IRAKASLEAK,
IKASLEAK ETA GURASOAK

Xabino
LARZABAL BALERDI

Igantzin, 2007ko irailaren 19an

Zure izateko moduaz erakutsi diguzu 
gizon ona, langilea eta alaia 

izatea zer den. 
Gogoratua dena hiltzen ez delako

etxekoen artean, zu beti bizirik.

ZURE EMAZTEA ETA SEME-ALABAK

Raimundo PEREZ IRIARTE
Beran hil zen 2007ko irailaren 16an, 76 urte zituela

GOIAN BEGO

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

Gure saminarekin bat egin duzuen eta
bere aldeko elizkizunetan parte hartu

duzuen guztiei, MILA ESKER.

FAMILIA
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Gurutze PIKABEA
35 urte pasatu dira Antonio Jau-

narena Zubietako aizkolariak plazan
bere lehen aizkorakadak eman zi-
tuenetik. Baina oraindik sasoiko da-
goela erakutsi du Bigarren Mailako
Aizkolari Txapelketa irabazita. Al-
tsasun jantzi zuen txapela Jaunare-
nak, baita jaun eta jabe zela eraku-
tsi ere, bigarrenari 44 segundoko al-
dea ateraz. Bigarren Mailako Txa-
pelketa irabazita hurrengo urtean Le-
hen Mailan aritzeko aukera izanen
du. Oraindik, ordea, zer egin eraba-
ki gabe duela aitortu digu: «Oraindik
urtea luzea da eta pentsatzeko den-
bora badut». Momentuan aizkoran
gozatu nahi du, eta «aritzeko gogoz»
dago, gainera. Lehen Mailako Txa-
pelketa gogoan, berehala aitortu di-
gu nork irabaztea gustatuko litzaio-
keen: «Jon Rekondok». (Elkarrizke-
ta kanporaketa baino lehen egin zen).

Lehen ere urte aunitzetan ibilia da
Lehen Mailako aizkolarien artean,
«20 bat urte», dio Antoniok. Txape-

lik irabazi ez arren, orduko oroitza-
pen onak omen ditu. Baina bere era-
bakiz, lau urtetan aizkoran aritu ga-
be egon da. Horren arrazoia zein den
galdetuta, zera erantzun digu: «Era-
kustaldietara joan behar denean, go-
go eta ilusio gehiagorekin entrena-
tzen da, eta azken aldi hartan oso
erakustaldi gutxi egiten nituen. Txa-
pelketak urtean gutxitan izaten dire-
nez, horiengatik urte guztian aritze-
ak merezi zuen ere ez dakit...». Eta
zergatik itzuli den berriro aizkorara?
Ba lau urte horietan ez delako aiz-
koratik urruti ibili: «Jon Rekondo en-
trenatzen ibiltzen naiz eta Juan Te-
lletxearekin ere asko. Eurek ikusita,
gogoa etorri eta horregatik hasi naiz».

Garraiolaria da Jaunarena, baina
horrek ez omen dio entrenatzeko den-
bora aunitzik kentzen: «mendian ibil-
tzen nintzenean gehiago nekatzen
nintzen eta ez nuen entrenatzeko go-
go askorik izaten. Kamioiarekin gu-
txiago nekatzen naiz eta entrena-
tzeko gogo gehiago dut». Jon semea
ez zaio aizkolaria atera, baina pilo-
tan fin dabilela ikusteak poz bat bai-
no gehiago emanen dio bai. Duela bi
aste, erraterako, Altsasu eta Amez-
ketako txapelak jantzi zituen Jonek.

Bigarren Mailako txapela soinean
kontent egoteko arrazoirik ez zaio fal-
ta Antoniori. Baina ez da hau aizko-
ran lortu dun txapelik haundiena. Eus-
kal Herriko Bigarren Mailakoak biz-
pahirutan irabaziak ditu, baita San
Ferminetan binakakoak ere. Lehen
Mailako finalean ere ibilia da. Txa-
pelak bat baino gehiago, baina aiz-
kolari guztien ametsa du berak ere:
«Lehen Mailako txapela janztea». 52
urterekin hori zaila ikusten duela erran
digu irriz, baina nork daki!

• Leitzan bizi den Antonio
Jaunarena Zubietako
aizkolariak 52 urterekin lortu
du berriz Lehen Mailako
aizkolariekin aritzeko aukera.

• Irailaren 16an Altsasun
jokatu zen Bigarren Mailako
Aizkolari Txapelketan jaun
eta jabe zela erakutsi zuen,
eta bigarren sailkatu zen Luis
Mari Belarrari 44 segundoko
aldea atera zion.

• Lau urtetan aizkoran aritu
gabe egon da, baina tarte
horretan aizkora mundua
hain hurbiletik segitu izanak
berriro ere aizkoran aritzeko
ilusioa eta gogoa ekarri
dizkio.

«Lau urtez aizkoran aritu gabe

egon naiz, erakustaldi gutxi nitu-

elako, eta txapelketa gutxi izan-

da, horiengatik urte osoan entre

natzeak merezi zuen ez dakit»

«Oraindik badut Lehen Mailan ariko
naizen pentsatzeko denbora»

ARTXIBOA

Antonio JAUNARENA Zubietako aizkolaria
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ttipi-ttapa
Bertze urte batez,

Nafarroako Lehen Mai-
lako Aizkolari Txapel-
ketak eskualdeko or-
dezkariak izanen ditu:
Donato Larretxea aranz-
tarra eta Miel Mindegia
Ezkurrakoa. Hauekin
batera finalean izanen
dira, Floren Nazabal
(Etxarri Aranatz), Juan
Jose Lopez (Lezaun) eta
Jose Juan Barberena
(Beruete) ere. 

Irailaren 23an Uhar-
teko pilotalekua jendez
gainezka zegoela lortu
zuten finalerako txarte-
la bortz aizkolariek. Ba-
koitzak bi kana-erdiko,
bi 60 ontzako eta bi oin-
biko moztu behar izan
zituen. Hiru txandatan
banatuta aritu ziren, eta
Nazabal eta Larretxeak
jaun eta jabe zirela era-

kutsi zuten. Bi arteko
lehian egon zen lehen
postua, eta azkenean,
guttigatik, baina Naza-
bal izan zen onena
(14:27). Larretxeak
14:35ean bukatu zuen.
Hirugarren Lopez gel-
ditu zen (16:20) eta on-
dotik Mindegia (17:18).
Min hartuta egon ondo-
tik lehiaketetara itzuli
zen lehenbiziko aldia
zuen Ezkurrakoak, eta
lan ona egin zuen. Bar-
berena da Etxarri Aranz-
ko finalean izanen den
bosgarren aizkolaria
(17:57).

Gainerakoan, Seso-
siain I.a, seigarren gel-
ditu zen; Vicente zazpi-
garren; Rekondo leitza-
rra zortzigarren; Seno-
siain II.a bederatziga-
rren eta Kañamares ha-
margarren. 

Larretxea eta Mindegia
Nafarroako Lehen Mailako finalean 
Igande honetan jokatu da Etxarri Aranatzen

ttipi-ttapa
Podiuma zapaldu ga-

be, baina sailkapeneko
hirugarren postutik ha-
gitz hurbil bukatu zuen
Fernando Etxegarai be-
ratarrak irailaren 23an
jokatutako Zegama-Aiz-
korri Mendi Maratoiaren

seigarren edizioan. Ikus-
min haundia sortu zuen
hitzorduak eta jende au-
nitz hurbildu zen ibilbi-
de inguruan. 

Laugarren gelditu
zen Manttale taldeko be-
ratarra, hirugarrenaren-
gandik 2 minutu eta er-

dira. Guztira 4 ordu, 6
minutu eta 17 segun-
dotan osatu zuen ibilbi-
dea, Kilian Jornet kata-
luniarra irabazlea baino
9 minutu eta 18 segun-
do gehiago.

Munduko Koparako
sailkapen nagusirako

kontuan hartzen direnak
zazpi kanporaketetako
lehenbiziko lau denbo-
ra onenak izaten dira;
baina Zegama-Aizkorri-
ren kasuan lehen sail-
katutako hamar gizo-
nezkoen denborak har-
tu zituzten kontuan.

Fernando Etxegarai laugarren
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoian 
Podiumetik bi minutu eta erdira gelditu zen

AIZKORA

ARTXIBOA

Mindegia eta Larretxea, Sunbillan Ramon Latasa
irabazi zutenean. Lehen Mailako Aizkolari Txa-
pelketan hauek izanen ditu eskualdeko bi ordez-
kariak.

FLASH
134 lagun
Berako Mendi
Bizikleta Itzulian

Inoiz baino parte-har-
tze haundiagoarekin,
134 lagunek egin zuten
Berako XV. Mendi Bizi-
kleta Itzulia irailaren
23an. Lehia alde bate-
ra utzi eta txirrindulariek
hiru ibilbide izan zituz-
ten aukeran: 28 kilo-
metrokoa, 16koa eta
5ekoa ttikienentzat. Ibil-
bide luzean 98 lagunek
parte hartu zuten, tar-
tean Patxi Vila Berako
txirrindulari profesiona-
lak; ertainean 12 lagu-
nek; eta haurretan 24k.
Itzuliaren ondotik, pro-
ban izena eman zute-
nen artean bi mendi bi-
zikleta zozketatu zituz-
ten. Ttikietan suertedu-
na Joseba Mariezku-
rrena izan zen, eta gaz-
teetan Pablo Moncayo-
la. Biek ere beratarrak.  

Bengoetxea eta
Barriola San
Mateotako
txapeldun

Leitzan da San Ma-
teotako Torneotako az-
ken txapela. Joan den
irailaren 23an Oinatz
Bengoetxea eta Abel
Barriolak 22 eta 11 ira-
bazi zieten Aimar Olai-
zola eta Oskar Lasari.
Olaizola II.ak eta Lasa
III.ak gogor ekin zioten
partidari, baina bereha-
la leitzarrek nagusita-
suna erakutsi zuten, eta
2eta 11ko partziala egin.
Zortzina berdinduak ere
egon ziren, baina hortik
aitzinera leitzarren al-
dera joan zen marka-
gailua. Partida ez zen
hagitz peleitua izan, bai-
na azkenean txapela
Leitzan. Horrenbertzez,
Bengoetxeak eta Ba-
rriolak elkarrekin lortu
duten bigarren txapela
da, Donostia Hiria Tor-
neoan  Titin III.a eta Eu-
lateri 22 eta 11 irabazi-
ta.

MENDIA
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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.

BERA
Urriaren 3tik  7ra, Ni ere
pertsona inmigrazioari
buruzko erakusketa, Kultur
Etxean (18:00-20:00).

ELIZONDO
Urriaren 5etik 20ra,
Larresoro-Baztan pintura
erakusketa Arizkunenean.

IRUÑEA
Irailaren 30etik urriaren
31ra, Bertsotan blai Manuel
Lasarte bertsolari leitzarraren
inguruko erakusketa, Tafalla
Jauregian. 

g IKASTAROAK

BERA
Urrian, marrazketa eta
pintura ikastaroa maila
guztietako jendearentzako,
10 urtetik goitikoentzat eta
helduentzat. Astean bi
orduko ikastaroak. Izena
620719400/948630597
telefonoetan (Mathilde).

LEGASA
Asteazkenetan, Arnas
irakaskuntza eta terapia hats
bizigarria ikastaroa, 19:00-
20:30era (619324510).

ARESO
Urriaren 17an Teknologia
berrietara hurbiltzeko kamioi
prestatua. 10:00-14:00/
15:30-17:30.

GOIZUETA
Urriaren 18an Teknologia
berrietara hurbiltzeko kamioi
prestatua. 10:00-14:00/
15:30-17:30.

NARBARTE
Urriaren 19an Teknologia
berrietara hurbiltzeko kamioi
prestatua. 10:00-14:00/
15:30-17:30.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Euskal Artzainak Ameriketan
saioa asteartetan
EGUBERRIAK BITARTE, TTIPI-TTAPAN

Ttipi-Ttapa telebista hasia da da-
goeneko Euskal Artzainak Ame-
riketan izeneko telesaioak es-
kaintzen. Izan ere,pasa den uda-
berrian Kalifornia eta Nevadara jo-
an eta hiru astez 17 programa gra-
batu ziren. Orain, eguberriak bi-
tarte, han grabatutako besta eta
elkarrizketak emitituko dira aste-
ro-astero. Astearte honetan, urriak
2,Bakersfieldeko euskal bestaren
lehen atala eskaini zuten, eta ber-
tzeak bertze, Iturengo Peoiene-
ko Ariztoi anaiak ikusi genituen,
baita Anizko Juan Jose Azkara-
te eta Almandozko Francisco
Bikondoa ere. Heldu den astear-
tean, urriaren 9an, Bakersfielde-

ko bestaren bigarren atala izanen
da ikusgai eta Sunbillako Carlos
Ganboa, Oronoz-Mugairiko Es-
teban Goñi, Elbeteko Joxe Mª
Torres, Etxalarko Rosa Olaga-
rai eta Gazteluko Meltxor Graji-
rena agertuko dira, bertze hain-
baten artean. Urriaren 16an emi-
tituko den hirugarren saioa Leka-
rozko Iturriria familiari eskainita-
koa izanen da, eta familiako sei
kide ikusiko ditugu. 
Asteartetan eta asteburuko erre-
pikapenetan ikusteaz aparte nor-
baitek kopiak eskuratu nahi bali-
tu, DVDak ere jarriko dira salgai
abendu aldera. Informazio gehia-
go 948 63 54 58ra deituta.

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,017 € kiloa.   (-0,045)

Zerramak:
0,360 € Kg/bizirik. (-0,030)

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: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,78/1,98
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,90/8,50
8-10 kilokoak: 6,00 /6,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Irailaren 14tik 21era bitarteko prezioak)

Aspaldi abiatu zuen
Garik musika munduko
bere ibilbidea, eta Her-
tzainak taldeko abesla-
ri ohiaren laugarrena da
hau. Uda osoa estudio-
an sartuta pasatu on-
dotik dagoeneko prest
dauka Esperantzara
Kondenatua, estudioko
lan berria. Aitzineko dis-
koak bezala, berria ere
Elkar argitaletxearen es-
kutik kaleratu du. 11
abesti ekarri ditu disko
berriak eta guztiak be-
reak dira. Fran Iturbe gi-
tarrajole porrokatuak
zaindu ditu produkzio
artistikoaren xehetasu-
nak. Melodia atseginak,
zabalak, erritmo zehatz
eta kontundenteen gai-
nean dantzan entzun-
gai daude diskoan, in-
terpretearen bizi jarre-
rari darion rock intentso
eta zuzena antzematen
da. Bere lehen disko
hark izan zuen kon-
tzeptua berreskuratu
nahi duelako Esperan-
tzara Kondenatua dis-
ko honetan ere.

Esperantzara kondenatua

ELKAR, 2007
GARI

DISKAK



Produkzio ekologikoa ala arrunta,
zein da bietan nutritiboena?
AEBetako ikerketa baten arabera, tomate ekologikoak arruntak

baino elikagarriagoak dira

Pirritx eta Porrotx familiak mi-
lakolore bildumako bertze bi
ipuin plazaratu ditu Elkar etxe-
ak, bosgarrena eta seigarre-
na. Mitxel Muruak idatzi ditu
ipuin hauek, eta aita sahara-
rra eta ama euskalduna dituen
Tider haurraren istorioa kon-
tatzen da lehenbizikoan, eta
Nikaraguatik etorritako Pirritx
eta Porrotxen Kintxo Barrilete
lagunaren eta izurde baten ar-
teko adiskidetasuna bigarre-
nean.Pirritxek eta Porrotxek
Pakito izurdea ezagutu dute.

Beren lagun batek aurkeztu
die, Kintxo Barriletek. Kintxo
Barrilete Nikaraguakoa da.
Amarekin etorri da Euskal He-
rrira, beren herrian pobrezia
haundia dagoelako. Kintxok
mediku izan nahi du haundia
izandakoan. Kintxo kometa ba-
tekin ibiltzen da beti, eta Pa-
kitori gustatu egiten zaio ko-
meta jolaserako. Pirritx eta Po-
rrotx ere izurdearen lagun egin
dira, eta haren bizkar gaine-
an itsas hondoa deskubrituko
dute.

LIBURUAK

Tiderrekin tea hartzen eta agur Pakito!

Mitxel MURUA
ELKAR, 2007
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g BESTAK

GARTZAIN
Irailaren 11tik 14ra, Pilarika
bestak. Xehetasunak 24.
orrialdean.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Urriaren 14an, Larraun
ibaiaren sorlekura ateraldia
Ulibeltzak taldearekin.
Urriaren 21ean, Nafarroako
Mendigoizale Egunera
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak taldeak.

BAZTAN
Urrian, Artikutzara ateraldia
antolatu du Baztango
Mendigoizaleak elkarteak.

g OSPAKIZUNAK

BERA
Urriaren 7an, Mugarik gabe
topaketaren jaialdia,
Altzateko frontoian:
bertsolariak, folklorea,
abesbatza..
.
ZUBIETA

Urriaren 13an, Euskararen
Eguna. Xehetasunak 16.
orrialdean. 

BEINTZA-LABAIEN
Urriaren 6an, aretze
erretzea eta besta eguna.
Xehetasunak 14. orrialdean.

g FERIA

ELIZONDO
Urriaren 13an, Baztan
Bidasoako artisauen feria
Foruen Plazan, goizetik
eguerdira bitarte. 

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Urriaren 11n, Los tigres del
norte taldearen kontzertua
Lur dantzalekuan,
00:00etatik aitzinera.

JAKIN BEHARREKOAK

Ez da oraingo kon-
tua produktu ekologi-
ko eta arrunten arte-
ko eztabaida. Aditu tal-
deak horien inguruko
ikerketak egiten aritu
dira azken urteotan,
eta berriki, horietako
baten berri jakin du-
gu. Horren arabera,
tomate ekologikoak
tomate arruntak bai-
no dezentez nutriti-
boagoak dira. Horixe
ondorioztatu dute Ka-
lifornia eta Minneso-
tako Unibertsitateeta-
ko ikerlariek: jatorri be-
getaleko landare eta
elikagaiek duten fla-
vonoide izeneko sus-
tantzia naturala al-
tuagoa dela tomate
ekologikoetan. Flovo-
noideak osasunaren-
tzako onuragarriak di-
ren osagaiak dituen
sustantzia dira eta lan-
dareak izurriteetatik
babesten ditu. Hain-
bat ikerketek bihotze-
ko arazoak izateko au-

kera murrizten duela
ere ondorioztatu du-
te. Tomate ekologiko-
etan sustantzia horren
kopurua arruntetan
baino ia %97 altuagoa
dela dio azterketak.

Horrelako ikerke-
tak azenario eta ga-
riarekin ere egin izan
dira lehenago, baina
ez dute desberdinta-
sun  naba rmen i k
eman. Tomateen ka-

sua, ordea, bertzela-
koa omen da, baina
baita kiwiena ere. Ha-
la dio Journal of the
Science of Food and
Agricultura aldizkarian
argitaratutako azter-
ketak. Kiwi ekologi-
koak eta arruntak, ba-
tzuk zein bertzeak bal-
dintza berdinetan
erein arren, ekologi-
koen kasuan C bita-
mina eta aipatutako

flovonoide sustantzia
altuagoa omen da.
Ongarri eta pestizida
artifizialen erabilerak
aipatutako bitamina
eta sustantzia maila
jautsi egiten duelako
izanen litzateke hori.
Beti ere, ikerketako
datuen arabera.

Eztabaida airean
dago. Azterketa au-
nitz dira produkzio
ekologikoa elikaga-
rriagoa dela dioena,
hala nola, patata eko-
logikoak betacarote-
no eta E bitamina
gehiago duela dion
ikerketa. Hala ere,
oraindik aunitz dago
aztertzeko. Kontua da,
kontsumitzaileek ere
gero eta gehiago egin
dutela elikagai ekolo-
gikoen aldeko apos-
tua. Aipatutako aldiz-
kar iak ,  ad ib idez ,
2003az geroztik pro-
dukzio ekologikoaren
kontsumoa urtean
%19 igo dela dio.

Ikerketak dio tomate ekologikoak osasunga-
rriagoak direla.

2007/09/20 • 454. zbk. 



44

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

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

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

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

m2ko eremu eta igerile-

kuarekin. 3 solairu, txokoa,

garajea, 3 logela, 2 komun,

egongela… %665724612.

DONEZTEBE. Aparan in-

guruan  p isua  sa lga i .

%617461649.

ELIZONDO. 140 m2ko pi-

sua salgai, igogailuarekin.

%617461649.

ELIZONDO. 90m2ko pisua

salgai, nahi izanez gero ba-

jerarekin. %649172567.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Bidasoan 3 logela-

ko pisua errentan emateko.

%669 298356. 

BERA. Agerran pisua erren-

tan emateko. Igogailua, be-

rokuntza, sukaldea eta ko-

muna berritua... Moblezta-

tua. %659 963960.

IRUÑA. Ikasle-pisua erren-

tan emateko, 3 logela. %630

045413.

DONOSTIA. 3 ikasle pisu

bila Unibertsitate inguruan,

Antiguan. %680187344.

BERA. Beran bizitzeko lo-

gela edota pisu bila nabil.

%687871248.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartituak
IRUÑA. Neska behar da

Errotxapean etxea konpar-

titzeko. Hobe ikaslea ba-

da. %620 370263.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. %659

609678.

BEASAIN. Etxebizitza mo-

duan egokitutako beheko

solairua salgai, moblezt.

63.500€. %686 062963.

LANA
301 Eskariak

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu

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.

BERA. Legian pisua salgai.

%948 630821/ 661115332.

ELGORRIAGA. 150 m2ko

adosatua salgai, sartzeko

prest. %666044176.

LESAKA. Bittirian pisu be-

rria salgai. %659075659.

BERA. Bortziriak-en 206

m2ko adosatua salgai 300

ELIZONDO.  
- 2. eskuko eta promozio

berriko pisuak eta
apartamentuak salgai.

ERRATZU-AZPILKUETA.  
- Etxeak, pisuak eta lur

eremuak salgai.
BERA.
- 2. eskuko pisuak salgai.
- Ostatuak salgai.
- Lur eremuak salgai.
LESAKA.  
- Pisuak eta lur eremuak salgai.
DONEZTEBE.  
- 2.eskuko pisuak salgai. 
- Promozio berriko 2 duplex

salgai.
NARBARTE.  
- 2. eskuko pisuak salgai.
SUNBILLA. 
- Familia bakarreko etxeak eta

adosatuak salgai.
DONEZTEBE INGURUAN.  
- Baserriak, etxeak, bordak,

pisuak eta lur eremu
eraikigarriak salgai.

ELIZONDO INGURUAN. 
- Familia bakarrekoak eta lur

eremuak salgai.
BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak, etxeak,

pisuak, apartamentuak eta
terrenoak salgai.

PROMOZIO BERRIAK. 
GARTZAIN: 135 m2ko familia

bakarreko etxebizitzak, 
600 m2ko partzelarekin.

ORONOZ-MUGAIRI: Bi
familiako 8 etxebizitza,178m2

erabilgarri bi solairutan
banatuak.

AGOITZ: bi familiako 20
etxebizitza, 201 m2 eraikiak
eta 170 m2ko lorategiarekin.

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak,
lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 50.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com
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Emakumea eskaintzen da

adinekoak zaintzeko. %618

391026/ 948 580473.

Emakumea eskaintzen da

interna edo orduka etxeko

lanak egin 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.

LESAKA. Umeak zaintze-

ko neska eskaintzen da,

arratsaldez. %645716509.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Asteburuetan 2

zerbitzari behar dira Atxas-

pi Ostatuan. %948637536.

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).

BERA. Benta Migel jate-

txean asteburuetan, eguer-

dian aritzeko zerbitzaria be-

har da. Frantsesa jakin be-

har 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 neska zerbitza-

ria behar da.%948 450540.

Inguruko enpresa batek ur-

banizatuetan lan egiteko

2.mailako ofiziala edo peioi

espezializatua behar du.

%616513491.

BERA. Adineko bikotea

zaintzeko autoa duen ema-

kumea behar da, astetar-

tez, goizez bi eta arratsal-

dez bi ordu. %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 zerbitzaria be-

har da. %948 450383.

Trailerrarekin ibiltzeko txo-

ferra behar da. Egunean 7

ordu eta bi tornetan. Ongi

ordaindua. %630 989415.

Ileapaindegi batean lanal-

di-erdirako norbait behar da.

%948 638004/667536132.

ETXALAR. Goizetan hau-

rra zaindu eta etxeko la-

netan laguntzeko emaku-

me euskalduna behar da.

%679 642883 (15:30etik ai-

tzinera).

BERA. Elektrikari ezagu-

penak dituen zonaldeko

euskalduna behar  da

etxeetara joan eta etxe-

tresnak konpontzeko. Fran-

tsesa jakitea baloratuko da.

Curriculumak: Bidasoa 45,

31780 Bera. %948 630377.

BERA. Churrut hotelean

harreragilea eta zerbitza-

r ia  behar  d i ra .  % 948

625540.

SUNBILLA. Goizetan bi

haur zaintzeko emakumea

behar da. %606172156.

DANTXARINEA. Ileapain-

degian aritzeko laguntzai-

lea behar da. %948 599129

(10:00etatik 18:00etara).

OIEREGI. Bertizko natur

parkean lanerako pertso-

na behar da. %948 592421

edo ostaitz@yahoo.es.

BERA. Ibardingo Beola ja-

tetxean zerbitzaria behar

da eguerditan 4 orduz lan

egiteko. %948 630709

ELIZONDO. Emakume

euskalduna behar da haur

bat zaindu eta etxeko la-

nak egiteko, astelehenetik

ortziralera.  %606370382.

MOTORRA
501 Salerosketak
Saab 9.000 salgai, 230 CV.

1997koa eta hagitz egoe-

ra onean. %699974901.

Audi A4 2.0 TDI salgai,

140 CV, 2006koa. Egoera

onean. %626260556.

Xsara 2.0 HDI autoa sal-

gai, 200koa, hagitz egoe-

ra zaindua. %687 950350.

A rd i ak  ga r ra i a t zeko

2,5x1,35 metroko remol-

kea salgai. Frenoarekin eta

gutti erabilia . %660601303.

GranVitara NA-AZ autoa

salgai, egoera onean, be-

ti garajean lo egina eta men-

dian gutti erabilia. 137.000

kilometro eta ITV 2 urtera-

ko pasatua, cc,ac, mp3,

4x4 eta abar. %661821645.

Volkswagen transporter

furgoneta salgai, 2.5 TDI,

2002koa eta 5 plaza.

%605717957.

Nissan patrol GR luzea

salgai, 2.800, 115 CV,

1994koa ,  8 . 000  eu -

ro.%605717957.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Txakurkumeak oparitze-

ko. %652 725037.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak  
Irailaren 1ean Berako Ma-

tzada futbol zelaian giltzak

aurkituziren. Berako Goia

dendan daude.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Bigarren eskuko orde-

nagailua salgai, egunera-

tua, osagarriekin (graba-

gailua, Interneteko sarbi-

dea, inprimagailua...) eta

mahaiarekin. Prezioa ados-

tuko da. %669 336188.

Piano tekladua Roland

E50 salgai. Berria, erabili

gabea. %618 962728.

‘Acoustik Control’ soinu

ekipoasalgai, anplifikado-

rea (150W) eta 2 altaboz

(100W). Egoera ona, pre-

zio interesgarria. %678 040

846 edo t_x_i_k_i@hot-

mail.com.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
Bi akordeoilari esperien-

tziadun eta profesionalek

ezkontzak eta bestak alai-

tzen joko lukete. %943

622564  /  677310256

(Agustin eta Estitxu).

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

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

atekoa, Galloper Super Exceed 3ate, Montero IO 5 ate, Ibiza, Seat
Inca, Almera, Fiat Doblo, Nissan Navarra eta Frontera 3-5 ate.

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.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE



Elizondoko JO-
SU DAGERRE

MARTIRENAk 6
urte bete ditu
urriaren 3an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.
Zorionak bihurri

Errenteriako
IRATI SANTESTE-
BAN ELIZALDEk 4
urte bete ditu
urriaren 2an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik.

Iruñeko AIMAR

ALTZUGUREN LA-
RRAZAk irailaren
27an 4 urte be-
te ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familiaren
eta berexiki
Maddalen eta
Leireren partetik

Zorionak ANE zure urtebetetze
egunean. Muxu haundi bat familia
guztiaren partetik, bereziki etxeko
bi sorginen aldetik.

ANE OTAMENDI

beratarrak 4 ur-
te beteko ditu
urriaren 5ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Naroaren
partetik.

ttipi-ttapa
urtebetetzeak
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SARA SANTESTE-
BAN OTXANDORE-
NAk urtea bete-
ko du urriaren
4an. Zorionak
Zubietako bi
familia eta
berexiki aitatxo
eta amatxoren
partetik.

ENAITZ

sunbildarrak
irailaren 23an 3
urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren
partetik.

AIORA APEZE-
TXEA ETXEBERRIA

goizuetarrak 3
urte bete ditu
irailaren 24an.
Zorionak eta
muxu bat etxeko
sorgintxoari
attatto eta ama-
ttoren partetik.

ENDIKA PINTO

MARITXALAR be-
ratarrak 3 urte
beteko ditu
urriaren 6an.
Zorionak eta
muxu haundi
haundi bat atta-
tto eta amatto-
ren partetik.

Berako DUNIAk
irailaren 27an
urteak bete di-
tu. Zorionak eta
12 muxu familia
guztiaren parte-
tik. 

JOSEBA eta ELIA etxalartarrek irai-
laren 23an eta 27an urteak bete
dituzte. Zorionak eta muxuak fami-
liaren partetik.

XILBI eta ASIER. Irailaren 15ean be-
te zen Sunbillako inauterietan
emandako berri ona. Zorionak
Sunbillako lagunen partetik eta on-
gi ibili ezkon bidaian. Aupa karako-
lak!

ENAITZ PORTU ZELAIETA sunbilda-
rrak irailaren 23an 3 urte bete di-
tu. Zorionak zure lehengusu Oiha-
ne, Ainara, Asier eta Gorkaren
partetik. Zure gonbidapenaren
zain egonen gara.

ENAITZ PORTU, SARAI BAZTERRIKA

eta MANEX IPARRAGIRRE sunbilda-
rrek 3 urte bete dituzte irailaren
23an, 30ean eta urriaren 1ean.
Zorionak aunitz hirurei Koro eta
Iduiren partetik. Ongi pasa!

ENAITZ PORTU ZELAIETA sunbilda-
rrak irailaren 23an 3 urte bete ditu.
Zorionak eta hiru muxu pottolo gu-
re xagutxoari atta, ama eta Sunbi-
llako familia guztiaren partetik. Au-
pa txapeldun!

ITXASO BERROZPE MITXELENA lesa-
karrak 9 urte bete ditu irailaren
29an. Zorionak eta muxu haundi
bat zure anaia Jonan, zure lehen-
gusu Janire eta izeba, amatxi, ata-
txi eta gurasoen partetik. Egun
ona pasa printzesa.

ENDIKA PINTO

MARITXALAR be-
ratarrak urria-
ren 6an 3 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta egun
ona pasa atatxi
eta amatxiren
partetik.

Tolosako ARANTXA eta OIER ama-
semeek 32 eta 2 urte bete dituzte
irailaren 22an eta 27an. Zorionak
familiaren partetik, bereziki izeba
Mª Joseren partetik. Ondo pasa
egun berezi hauek.

SARAY BAZTERRIKA OBREGOZO sun-
bildarrak 3 urte bete ditu irailaren
30ean. Zorionak gure printzesari
Pixanekobordako familiaren parte-
tik.

Doneztebeko
URKO OIARZA-
BAL. Zorionak
etxeko txikiari 3
urte bete ditue-
lako irailaren
21ean. Muxu
haundi bat de-
nen eta bereziki
Iratiren partetik. 

Lesakako MARIA, IKER eta ANEk 8,
1 eta 5 urte beteko dituzte urriaren
8an, 26an eta azaroaren 8an. Zo-
rionak eta aunitz urtez gurasoen
partetik.

NAHIA IRIGOIEN

PEREZ etxalar-
tarrak 15 urte
bete ditu iraila-
ren 28an. Zo-
rionak eta au-
nitz urtez. 

OLAIA OTXOTE-
KO DOMINGEZ le-
sakarrak 10 ur-
te beteko ditu
urriaren 10ean.
Aunitz urtez eta
muxu pilla Aritz
eta gurasoen
partetik.

ROSARIO MONA-
KO leitzarrak ur-
teak beteko di-
tu. Aunitz urtez
eta muxu haun-
di bat Aurtizko
familiaren parte-
tik. Besarkada
haundi bat Eki-
ñeren partetik.

Errenteriako
IRATI SANTESTE-
BAN ELIZALDEk 4
urte bete ditu
urriaren 2an.
Zorionak Tolo-
sako familiaren
eta berexiki Ne-
rea eta Noraren
partetik. 

Almandozko OIER eta AIMAR ARO-
ZENA MITXEOk 3 eta 5 urte bete di-
tuzte irailaren 21 eta 25ean. Zorio-
nak eta muxu haundi bat amatxi,
aita, ama eta berexiki zuen anaia
Mikelen partetik.

Urdazubiko
ZUHAITZ BAZTA-
RRIKAk 5 urte
beteko ditu
urriaren 7an.
Zorionak aita
eta amaren
partetik.

NAHIA GANBOA

ANTZIZAR gure
sorgintxoak 3
urte bete ditu
irailaren 16an.
Muxu eta besar-
kada haundi bat
Doneztebe eta
Sunbillako fami-
liaren partetik. 

BEÑAT ttikia,
handitzen ari
zara, pilotan ari-
tzeko prestatu
eskua. Futbolin
aurrelari, mahin
bertsolari. Zo-
rionak zuri eta
ehun muxu
haundi. Zubieta.

Sunbillako PABLO IRAZOKI

OLAIZOLAk urriaren 10ean 3 urte
beteko ditu. Zorionak eta hiru mu-
xu zure atta eta amatxoren parte-
tik.

KIARA AGUDO

SANZ olaztiarrak
3 urte beteko di-
tu urriaren 8an.
Zorionak nano,
aitatxi-amatxi
eta izeba-osa-
ben partetik.
Muxu asko as-
ko.

BEÑAT ALBISU ETXEBERRIAk 2 urte
bete ditu. Hamaika muxu!! 






