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ARGAZKIA: KONTXI CLAVER

Gurutze PIKABEA
Nolatan sartu zinen alkatetzan?
Lana lana da, baina baten batek egin-
behar du eta… Zurrumurrua zabaldu
zen herrian Udala desagertzeko arris-
kua zegoela eta batez ere horregatik
sartu ginen. Ez dakit nahita edo ez,
baina ez zegoen oso argi  inork bo-
rondaterik jartzen ez bazuen zer ger-
tatuko zen. Bost herritar elkartu gi-
nen, eta aurrera. Txarrerako edo one-
rako ez dakit, baina zerbait egin be-
harra zegoen. Jendeak arrunt erraza
ikusten du dena, eta errazena aurre-
rapausorik ez ematea da. Orain ber-
din gertatzen da, hauteskundeak ai-
legatzean, ez da inor egoten prest, ez
da inor etortzen laguntzera. Indepen-
dente bezala aurkezten gara, eta lan
egiteko gogoa duen jendea behar da.
Orain artekoarekin, nolako balora-
zioa egiten duzu?
Esperientzia polita da. Bi alde ditu:
herrirako behar diren gauzak lortzea
eta egitea polita da. Alde txarra edo,
herri txikia izanagatik jendeari hemen
ere legeak daudela ulertaraztea da,
eta horiek betetzeko daudela. Arauak
denentzako berdinak dira. 

Zaila da egunerokoa alkatetzarekin
bateratzea?
Ez, ez da zaila. Aurreneko legealdian
lana eta Udaleko ardura tartekatu egin
nituen. Bigarrenean, ordea, Udalari
dedikatu nintzaion esklusiboki. Obrak
zeuden eta ordu asko sartzea eska-
tzen zuen, eta nire bizimoduagatik
prest nengoen horretarako. Gainera,
Nafarroako Gobernuak dirulaguntzak
ematea adostu zuen, eta soldatare-
kin azken legealdian alkatetzara de-
dikatu naiz. Urte honen hasieran be-
rriz lanean hasi nintzen. Lanaldi erdiz
hasi nintzen eta Udalarekin batera,
orain pixka bat denetik egiten ari naiz.
Halere, orain nahiko lasai dago he-
rria, partikularren obrak daudenean,
orduan izaten dira korapilorik haun-
dienak. Beti esaten da udaletxeetan
lan asko egoten dela atzeratua, bai-

na horretarako ehuneko ehun horre-
tan ariko litzatekeen norbait beharko
litzateke, lan talde haundia.
Zein betebehar ditu alkateak Ara-
non?
Denetarik egin behar da. Udal talde-
an hiru gaude orain, eta beste zine-
gotziek ezin badute ni joaten naiz. Az-
ken legealdian esklusiboki alkatetza-
ra dedikatu naizenez, nik egiten nuen
gehiena, baina harremana beti man-
tendu dugu. Gero eta jende gehiago
izan, orduan eta hobe. Eta gazte jen-
deari ere lasai etortzeko esaten diot,
lan egiteko jendea behar dela baina... 
Zein proiektu dituzue buruan hel-
du den urteei begira?
Promotore pribatu batek 40 etxebizi-
tza egiteko proiektua dago. Horrek
herria bikoiztuko dela suposatuko lu-
ke. Horrez gain, Suro auzoan ura tra-
tatu behar da, eta herritik eraman. Le-
hen erabiltzen ziren depositu zahar
batekin daude, eta NafarroakoGo-
bernuaren laguntzarekin 2008aren ha-
sieran hasiko da obra. Herriko auzo
guztietan argiteria ere paratu nahi da,
eta gau guztian alferrik ez gastatze-
ko neurriak hartu.

• 27 urterekin izendatu zuten
Iñigo Larrea Aranoko alkate
lehendabizikoz. Geroztik zortzi
urte pasatu dira, eta urriaren
28ko hauteskundeetan berriz
ere hautagaia izanen da.

• Maiatzeko hauteskundeeta-
rako ez zen zerrendarik
aurkeztu Aranon, orain, ordea,
bigarren aukera izanen dute. 

• Herrian zergatik ez den
zerrendarik aurkeztu galde-
tuta, Udalean sartzeak jendeari
beldurra ematen diola uste du,
eta horregatik ez duela
aurrerapausorik ematen.

«Herrian behar diren gauzak

lortzea eta egitea polita da.

Zailena herri txikia izanagatik

hemen ere legeak betetzeko

daudela ulertaraztea da»

«Udala desagertzeko zurrumurrua zabaldu
zelako aurkeztu nintzen alkatetzara»
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Iñigo LARREA Aranoko alkatea
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ARGAZKIA: AITZIBER LARRABURU

Ezkerretik eskuinera, Urko Ikardo Bortzirietako euskara teknikaria,  Raul Lopez Baztango euskara teknikaria, Xabi To-
rres solas-laguna, Oianko Garde Baztango Bai Euskarariko teknikaria eta Beñardo Goietxe IKA euskaltegiko irakas-
lea urriaren 10ean egindako Solas-laguna proiektuaren aurkezpenean.

Gurutze PIKABEA
«Hizkuntza bat ez da galtzen, ez

dakitenek ikasten ez dutelako, daki-
tenek erabiltzen dutelako baizik». Ar-
tzeren esaldi ospetsua. Bistan da era-
bilerak egiten duela hizkuntza bat bi-
zi, eta erabiltzen ez den hizkuntzaren
patua desagertzea dela. Dena den,
hizkuntza ikasten dutenek ere, hiz-
kuntza indarberritu egiten dute. Min-
tza-laguna, Berba-laguna... Eta gu-
rean Solas-laguna. Euskal Herriko
hainbat lekutan martxan paratu on-
dotik, ailegatu zen Solas-laguna egi-
tasmoa Bortzirietara. Otsailean izan
zen hori. Orain, berriz, ikasturte be-
rriarekin batera Baztan eta Malerre-
kara ailegatu da euskararen mintza
praktikak egiteko proiektua. Egitas-
moak euskara ikasleei euskal hizktu-
nekin solasteko aukera eman nahi die,
hartara, euren irakaskuntza proze-
suari bultzada emateko. Bidenabar,

Euskaraz solasteko lagunak behar dira. Horixe da hain zuzen
Solas-laguna egitasmoaren gakoa. Hizkuntza bat ikasteko modurik
eraginkorrena erabiltzea delako, euskaldun berriei horretarako
aukera ematea da Solas-lagunaren helburua. Euskara ikasten ari
direnei hizkuntza praktikatzeko aukera eman nahian, euskaraz
dakitenei «bertze lagun batzuei euskaraz egoki solasten
laguntzeko» deia egin dute Bortzirietan, Baztanen eta Malerrekan.
Hala adierazi zuten antolatzaileek joan den urriaren 10ean Beran
egindako aurkezpenean. «Euskara ikasten ari direnak
erabilerarako pausoa ematea, eta euskaraz solasteko lotsaren
muga psikologikoa gainditzea», horiexek egitasmoaren ardatzak,
eta baldintza bakarra «euskaraz aritzea». Izan ere, Baztan,
Bortziriak eta Malerrekan euskara nekez dakiten 1.827 lagun
daude eta horiek euren gaitasuna hobetzeko aukera euskaraz
ongi dakitenen esku dago (16.595 lagunek ongi dakite euskaraz).
Izen ematea Bortziriak, Malerreka eta Baztango Euskara
Mankomunitateetan eta euskaltegietan egin beharko da.

EUSKARA MANKOMUNITATE ETA EUSKALTEGIEN ESKUTIK

Euskaraz aritzeko solas-lagun bila
Bortziriak, Baztan eta Malerrekan
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euskaldunek aukera izanen dute gi-
zarte osoaren euskalduntze prozesuan
eragile aktibo izateko. 

Gero eta jende gehiago dira, eus-
kaltegietan izena ematen dutenak, eus-
kara maila hobetu nahi dutelako, he-
rriarekiko edo kulturarekiko lotura sen-
titu dutelako edo lanagatik. Arrazoi bat
edo bertze bat tarteko, eta horiek ere
aukera berri bat merezi dutelako So-
las-laguna proiektuan parte hartzeko
euskal hiztunak behar dira. Izan ere,
euskaraz jakin arren, solasteak lotsa
ematen die aunitzei eta hori gaindi-
tzea ere helburu nagusia da. Horre-
gatik, euskaraz batzuk bertzeek bai-
no gehiago dakitenak taldean biltzea
da asmoa. Otsailean Beran bi talde el-
kartu ziren, eta bakarra Lesakan. Ikas-
turte berriaren atarian, eskaintza be-
rriro zabalik dago. Mankomunitatea
taldeak egiteaz arduratuko litzateke,
eta partaideak elkarrekin harremane-
an jartzeaz. Gainerakoan, taldekide-
ek eurek adostuko lukete zertarako el-
kartu (mendira joateko, kirola egiteko,
kultur ekitaldi batera joateko, kafea
hartzeko...). Guttienez astean behin
eta ordu batez elkartuko ziratekeen.
Horretarako, interesatuek ondoko tau-
lan adierazten den lekuetan eman be-
harko  dute izena.

DATUAK BAZTAN, BORTZIRIAK
ETA MALERREKAN
Mankomunitateetako ordezkariek utzi

dizkiguten datuen arabera, badago ze-
regina, eta erdaldunak euskararen
mundura erakartzea gure esku ere ba-
dago. Baztan, Bortziriak eta Malerre-
kako datuei erreparatuz gero, euska-
raz ongi dakitenen kopuru baxuena
Baztanek du, baita euskaraz nekez
egiten dutenen eta ez dakitenen ko-
puru altuena ere; altuena Malerrekan.
Baztanen populazioaren %76,7ak on-
gi daki euskaraz; %14,7ak nekez da-
ki euskaraz; eta gainerako %8,6ak ez
daki euskaraz. Zehazki, Baztanen 767
lagunek nekez daki euskaraz, eta 5.510
lagunek ongi.

Bortzirietan, euskaraz ongi dakite-
nen kopurua %81,6koa da; nekez da-
kitenena %9,9koa; eta ez dakitenena

8,5 puntukoa. 789 lagunek nekez bai-
takite euskaraz Bortzirietan. Euskaraz
ongi dakitenenak, berriz, 6.498 dira.

Portzentajerik baikorrenak Male-
rrekan topatu ditugu: %86,4ak ongi da-
ki euskaraz (Baztanen baino ia %10
gehiagok); nekez egiten dutenen ko-
purua %5,3koa da; eta ez dakitenena
%8,3koa.  Malerrekako 271 lagunek
nekez egiten dute euskaraz, eta ongi
dakitenak 4.387 dira.

Hiru eskualdeko datuak aintzat har-
tuz, 1.827 lagunek nekez egiten dute
euskaraz; eta 16.595ek ongi.

Datuok ikusita, euskara gure hiz-
kuntza delako eta muga guztien gai-
netik gurea denarekin egin behar du-
gulako aitzinera.

Zergatik erabaki zenuen
euskara ikastea?
Beran bizi naiz eta nire la-
gunek denek dakite euska-
raz. Nik ere eurekin euska-
raz solastu nahi nuen. Nor-
malean eurek euskaraz gal-
detu eta nik gazteleraz eran-
tzuten nien. Ulertu dena egi-
ten dut, baina solastea gehia-
go kostatzen zait.Bi urte da-
ramatzat euskaltegian eta
poliki-poliki ari naiz ikasten.
Hemen bizitzeko euskaraz
jakitea beharrezkoa dela
iruditzen zaizu?
Bai, nik uste dut baietz. He-
men denek edo ia denek so-
lasten dute euskaraz. Lan
egiteko ere beharrezkoa de-
la erranen nuke. 

Euskarak duen zailena, zer
da zuretzat?
Solastea. Aditzak eta denak
ongi erratea konplikatua da.
Egunerokoan erabiltzen
duzu euskara?
Gutti, lotsatu egiten naiz, bai-
na orain gero eta gehiago
erabiltzen dut. Nire mutilak,
lagun guztiek eta ahizpak
ere badakite euskaraz eta
eurek lagundu egiten dida-
te. Gurasoek ez dakite eus-
karaz, baina beti bultzatu
naute euskara ikastera.
Solas-laguna proiektuan
ere parte hartu duzu. Zer
iritzi duzu egitasmoari bu-
ruz?
Euskara praktikatzeko eta
lotsa kentzeko hagitz ongi

dago. Nire kasuan bi lagu-
neko taldea ginen, ni eta bes-
te neska bat, eta solasteko
gelditzen ginen. Berak ere
nik bezala daki euskaraz, eta
elkarrekin euskaraz solas-
tuz, paseatzera joan edo ka-
fe bat hartzen genuen.
Aurten ere parte hartuko
duzu?
Denbora baldin badut bai.
Zer erranen zenioke eus-
karaz jakin bai, baina eus-
karaz solasteak lotsa ema-
ten dion bati?
Hasteko, lotsa kentzeko, eta
horretarako animoak. Ingu-
ruan lotsa kentzeko bide au-
nitz dago. Horra hor Solas-
laguna proiektua adibidez,
eta hagitz ongi dago. Eus-
kaltegiak ere hor daude, eta
ez dira gramatika ikasteko
bakarrik. Solasean aritzen
gara, eta euskaraz komuni-
katzen ikasten dugu.

«Euskaraz solasteko lotsa kentzeko
bide aunitz dago hemen»

Mari Jose RICO IKA euskaltegiko euskara ikaslea

ARGAZKIA: GURUTZE PIKABEA

BAZTAN
Udaleko 
Euskara Zerbitzua
Elizondo
948 580006
Baztango 
Suinki Euskaltegia
948 452471

BORTZIRIAK
Euskara 
Mankomunitatea
Arantza
948 634125
Bortzirietako 
Euskaltegia
948 637796

MALERREKA
Euskara 
Zerbitzua
Doneztebe
948 451746
Malerrekako 
Euskaltegia
948 451555

IZEN EMATEA

BAZTAN BORTZIRIAK MALERREKA

EUSKARAZ ONGI % 76,7 % 81,6 % 86,4
NEKEZ % 14,7 % 9,9 %  5,3
EZ DAKITE %  8,6 %  8,5 %  8,3

DATU ITURRIAK: Udal erakundeek utzitakoak. 

EUSKARAREN EZAGUTZA
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Aldizkari honek Eusko
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Erdiz saltzeko

arriskuan

Urriaren 1ean izan-
dako Batzar Nagusian,
Baztango NaBai talde-
ak baztandar guztiei iru-
zur egiteko saiakera egin
zuen. Magna enpresa
multinazionalak Erdizko
proiektua babesteko
erabakia irailean bertan
har zezan eskatu zion
Baztango Udal eta Ba-
tzar Nagusiari. Irailaren
26an, Erdiz Bizirik pla-
taforma Batzar Nagusi-
ko kideekin bildu zen.
Bilera horretan errefe-
rendum bitartez baz-
tandarren iritzia jasotzea
proposatu zen eta Ba-
tzar Nagusiak herriaren
ahotsa bere egitea.
Urriaren 1eko batzarre-
an beste proposamenik
ez zutela eginen erran
zuten NaBaiko ordez-
kariek. Batzar Nagusi-
ko bilkurako gaien arte-
an, Magnako eskaria ira-
kurri zen eta, bere hitza
janez, Juntako presi-
denteak, NaBairen ize-
nean, haren aldeko bo-
toa planteatu, beti ere,
Nafarroako Gobernuko
Ingurumen sailaren txos-
tena proiektuaren alde-
koa bada. NaBaik mu-
zin egin zien bertze es-
kari eta planteamendu
guztiei. Jarrera horrekin,
baztandarrei erabaki-
tzeko ahalmena lapur-
tzen die, nahiz eta, be-
re iruzurra estaltzeko,
kuartelkako bilera infor-
matiboetan helegiteak
aurkezteko aukera es-
kaini. Iseka honen aitzi-
nean, nahasmena eta
haserrea sortu zen ber-
taratako herritarren ar-

tean, hala nola, zenbait
Juntakideen artean. Az-
ken hauen eskariz Ba-
tzar Nagusia bertan be-
hera geratu zen. Honen
aitzinean Baztango
EAE-ANVk zera adiera-
zi nahi du: Baztango
Udala eta Batzar Nagu-
sia osatzerakoan, Na-
Baik eta UPNk, EAE-
ANVri dagozkigun zine-
gotzietatik bana lapurtu
digute, 676 baztanda-
rren hautua zokoratuz,
lege antidemokratiko ba-
ten babesean. Batzar
Nagusiko presidenteak
bilkura horretatik EAE-
ANVko kidea kanpora-
tzea agindu zuen. Hau
al da demokrazia uler-
tzeko duzuen modua?
Bide batez, EAE-ANVk
bere jarrera zein den ar-
gitu nahi du: Erdiz us-
tiatzeko proiektuak baz-
tandarroi zein inguruko
eskualdeei eragiten die.
Epe motzean nekaza-
riei eta ingurumenari se-
kulako kaltea eragingo
lioke. Epe luzera balio
handiko ondasun baten
betiko desagerpena eka-
rriko luke, batez ere, kan-
poko enpresa multina-
zional baten ekonomia-
ren mesedetan. Irtenbi-
de egokiena errefendu-
marena da, demokra-
zian oinarritzen den he-
rri galdeketa. Akitzeko,
NaBai eta UPN taldeei,
hiru eskaera hauek lu-
zatzen dizkiegu: - Alderdi
interesak alde batera utzi
ditzaten. - Baztango he-
rritarren iritzia aditu eta
errespetatu dezaten. -
Baztandarren alde lan
egin dezaten. Erdizek
Bizirik iraun dezala!!  

Baztango EAE-ANV

Baztango EAJ-

PNVren oharra

Artesiaga inguruan
eraiki nahi den harro-
biaren proiektua dela
eta, Baztango Batzar
Orokorrean Erdiz Bizi-
rik plataformako kideek
eta abertzale erradika-
lek  eragindako  eraso
larrien aitzinean, EAJ-
PNVren herri batzarrak
zera adierazi nahi du:

1- Deitoratu eta gai-
tzetsi egiten dugu era-
soak eragin zituztenen
jarrera lotsagarria eta
zentzugabea, gizarte zi-
bilizatu batean pertso-
na batek izan behar
duen guttieneko eduka-
zio eta jarreratik urruti
gelditzen baitira. Eurek
ere egindako eskaera
eta defendatzen dutela
dioten jarreraren baliz-
ko lejitimitatea deskali-
fikatzen dute. 

2- Baztango Batzar
Orokorrak eta Udalak le-
jitimatuak daude lege
eskakizun guztiak bete-
tzen dituzten akordio eta
erabakiak hartzeko, in-
teres orokorrekoak di-
renean; bide adminis-
tratibo eta sozialak dau-
de horiek eztabaidatze-
ko, helegiteak aurkeztu
eta adostasun eza adie-
razteko, elkarrizketa eta
elkar errespetatuz.

3- Batere onargarriak
ez direlako, salatu egi-
ten ditugu Batzar Oro-
korraren aurkako kide-
en kontra egindako irain
eta akusazio faltsuak.
jarrera anker eta gogo-
rra hartu zutelako, ba-
tez ere ezagutzen diren
baztandarren arten eta
eguneroko harremana

dutenen artean.
4- Virginia Aleman al-

kate eta presidenteari
gure babes osoa eskai-
ni nahi diogu, eta bide
batez, bilkuran eraku-
tsitako energia eta duin-
tasunagatik zoriondu. Al-
di berean, elkarrizketa,
eztabaida demokratiko
eta baketsuaren alde la-
nean segitu dezan ani-
matzen dugu, eta  in-
formazio saioak, eta baz-
tandarren iritzia eta par-
te-hartzea bultzatzeko
ekimenak aitzinera era-
man ditzan, beti ere,
Baztanen interes oro-
korreraren mesederako
erabakiak badira. 

5- Era batera edo ber-
tzera, halako jarrerare-
kin ados ez daudela
erran eta gertatutakoa
salatu zuten herritarrei
gure esker ona adiera-
zi nahi diegu.

Baztango EAJ-PNV

Leitzako alkate

ohiaren zuzenketa

Besterik gabe, argi
utzi nahi dut, nik itzul-
tzen nuela Udaletik ko-
bratzen nuena. Hau da,
nik batzarretara joate-
gatik jasotzen banuen,
ttipi-ttapan jarri duzue-
na eta hori guztiz egia
baldin bazen ere, adie-
razi nahi dizuet, 80 eu-
rorekin gelditzen nintzela
besterik ez, beste zine-
gotziak bezala. Hortik
gora jasotzen nuena, ko-
bratu ahala Udalari itzul-
tzen niolako.  

Patxi Saenz
Leitzako alkate ohia

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



Lizarran bizi den goizuetarra edo
Goizuetan sortutako lizarrako se-
mea?
Lizartar goizuetarra.

Baserria, arrantza, artzaintza… gal-
tzear dauden ofizioekin jolasterik
bada?
Bai, zalantzarik gabe. Bizitzarekin jo-
las daitekeen bezala, nahiz eta ba-
tzuetan gogorra etorri.

Zergatik Kulki izena?
Kulturarekin lotutako kirolak eta jola-
sak landu nahi genituelako.

Garai bateko herri kirolek, herri tti-
kietan edo hiri handietan dute arra-
kasta handiagoa?
Bietan. Festa borobilak egiten ditugu
bi kasuetan. 

Gameboy eta Playstationen garaian,
herri kirolek badute haurrentzat
xarmarik?
Bai. Fisikoak birtuala denari beti ate-
rako dio abantaila, eta eskaintzen den
fisikoa material interesgarria bada,
zalantzarik gabe badu etorkizuna.

Haurrek edo gurasoek estimatzen
dute gehiago Kulkiren eskaintza?
Gurasoek behintzat bai,  eurek dei-
tzen baitigute. Baina umeak gus-
tura daudela ikusten dute, espe-
rientzia polita eskaini nahi diete.

Kalean ez omen da haurrik ikusten
jostetan. Kaletik etxe xokora pa-
satu da jostetalekua?
Beste erremediorik gabe. Egoerak
behartutako zerbait da: familiaren ro-

lak aldatu direlako, daraman dugun
abiadura zein den ikusita...

Solfeoa, judo, futbola, instrumen-
tua… Ez al ditugu haurrak jolaste-
ko denborarik gabe uzten?
Gizarteak behartua Jolastea egun ia
ez da existitzen. Astean zehar jolas-
tea entrenatzea da. Jolas hori esko-
laz kanpoko ekintza da, begiraleekin,
bestela isolatua geratuko da.

«Ai, nere haurrak ez dezala harri ho-
ri altxatu…». Seme-alabak sobera
babesten ditugu?
Ez, gutxitan. Euskal Herrian ibiltzen
gara, eta hemen ez da halakorik ger-
tatzen. Txingak utzi eta jendeak ez
du esango «ez hartu, bizkarrean min
hartuko duzu». Jendeak aurrera egi-
ten du, eta askok erakutsi.

Telebistan marrazki bizidunak ikusi
edo lagunekin gordeka ibili?
Mila aldiz, gordeka ibili. Telebistak se-
kulako indarra dauka, baina orain ere
oso gustura aritzen naiz umeekin.

Bizikleta bezala, uda-
rako da Kulkiren

eskaintza?
Urteko edo-
zein sasoi
dela, esko-
letara asko

joaten gara,
opari bat, egun

berezi bat es-
kaintzea baita

gurea. 
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Duela 12 urte aita hil
eginzen. Orduan ama
eta hirurak bizi ginen
baserrian. Azienda
asko genuen, eta ama
bakarrik gelditu zen:
Amak bakarrik ezin
zuen dena eraman, eta
amari laguntzeko
gelditu nintzen
baserrian. Asmoa
nuen nonbaiten lanean
hastekoa, baina
ohartzerako12 urte
pasatu dira. Beti beste
lan batean hasi behar
nuela esaten nion
neure buruari baina
hemen gelditu naiz.
Horrela ere gustura
bizi naiz. Bizitzak beste
bide batetik eraman
nau».

Kristina SARALEGI
Leitzako baserritarra
Berria 2007-10-03

«Egia erran atzendua
nuen nolakoak izaten
diren pilota
aukeraketak ere».
«Enpresak eman didan
aukera berriarekin
hagitz kontent nago,
goi mailako txapelketa
batean parte hartzea
pozgarria da. Aukera
eman didate eta
espero dut
aprobetxatzea. Niretzat
hemen egotea saria
da, oparia. Eta
hurrengo  txandara
pasatzea lortzea ongi
legoke; eta ez badut
lortzen ere ez da deus
pasatuko». «Esainen
pilotak indartsuagoak
dira, behetik ibiltzen
direnak».

Mikel GOÑI
Aspeko pilotaria
D. Noticias  2007-10-05

BERRIA, 2007-10-03

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK • • 11 GALDERA LABUR •

Luisfer ETXEBERRIA
Kulkiko arduraduna
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Patxi Urrutia amaiurtarra aske
utzi du epaileak, bermepean
24.000 euroko bermea ordaintzeko astebeteko epea eman zioten

ttipi-ttapa
Batasuneko Mahai

Nazionaleko 23 kide
atxilotu zituen urriaren
4ko arratsean Seguran
(Gipuzkoa) Espainiako
Poliziak, Baltasar Gar-
zon Audientzia Nazio-
naleko epailearen agin-
duz. Atxilotu horien ar-
tean zeuden Patxi Urru-
tia amaiurtarra eta Eli-
zondon etxebizitza duen
Juan Joxe Petrikorena.
Atxilotu eta biharamu-
n ean ,  U r ru t i a ren
Amaiurko etxea miatu
zuen poliziak, baita Pe-
trikorenaren Elizondo-
ko etxea ere. 

Urriaren 7an, igan-
dean, deitu zituen de-
klaratzera atxilotutako-
ak Garzonek Madrilgo
Audientzia Nazionale-
an, baina atxilotuetatik
20k uko egin zioten epai-
learen aitzinean dekla-
ratzeari. Epaileak 23 la-
gunetik 17 kartzelara bi-
daltzea agindu zuen; bi
aske utzi zituen inongo
baldintzarik gabe, eta
lau bermepean aske.
Azken horien artean da-

go Patxi Urrutia amaiur-
tarra ere. 24.000 euro-
ko bermea ordaintzeko
aste bateko epea eman
zion Garzonek Urrutia-
ri. Juan Joxe Petrikore-
nari, berriz, baldintzarik
gabeko espetxe-zigorra
ezarri dio, «ETA era-
kunde armatuko kide
izatea» eta «lehenago
egindako delitua berriz
egitea» leporatuta. Pe-

trikorena eta bertze 16
kideak Soto del Real
(Madril) espetxera bidali
ditu.

ERREAKZIOAK

Euskal Herrian ez
ezik, nazioartean ere
oihartzun haundia izan
dute azken atxiloketek.
Gisa berean, eskualde-
ko talde politiko batzuek
ere berehala eman zu-

ten atxiloketen inguru-
ko euren iritzia. Baz-
tango EAE-ANVk atxi-
loketak salatu egin zi-
tuen. Baztango EAJ-
PNV alderdiak ere Pa-
txi Urrutia amaiurtarra-
ren atxiloketarekiko
«ezadostasuna» azal-
du zuenprentsaohar ba-
tean, eta Urrutiaren es-
kubideak bermatzeko
exijitu.

POLITIKA

UTZITAKOA

Baztango EAE-ANVk Batasuneko mahai nazionalaren atxiloketen inguruko
salaketa egin zuen.

FLASH
Alkoholiko
Elkarteak
errekuperazio
taldea aurkeztu
du Baztanen 

Urriaren 4an aur-
keztu zuen Alkoholiko
Anonimoak Elkarteak
Baztanen sortu berri
duen errekuperazio tal-
dea. Aurkezpen ekital-
dia informazio saio ire-
kia izan zen, eta ber-
tzeak bertze, Alkoholi-
ko ANonimoak eta AL-
anon (alkoholikoen se-
nitartekoak) elkarteko
ordezkariak, Baztango
Udaleko ordezkariak eta
eskualdeko osasun zen-
troetako arduradunak
eta gizarte zerbitzueta-
ko langileak egon ziren.
Euren burua alkoholi-
kotzat joz, esperientziak
hurbiletik ezagutzeko
aukera ere izan zen.  

Euskal Herrian eta
estatu espainiarrean as-
paldidanik lanean ari
den elkartea da Alko-
holiko Anonimoak, eta
Beran ere urteetako ibil-
bidea du. Urriaren 4ko
aurkezpen egunean,
Baztan aldeko beharra
asetzeko bertze elkar-
te bat behar zela azpi-
marratu zuten bilduta-
koek. Bilkurak Bidela-
gunen egoitzan eginen
d i r a ,  as tea r t e ro ,
19:00etatik 20:30era. In-
formazio gehiagorako
deitu 948241010 edo
609478341ra.



ttipi-ttapa
21 urte pasatu dira

dagoeneko Lurraren
Egunaren lehen edizioa
egin zenetik. Aurtengoa
ere gainean dugu, urria-
ren 28an izanen da eta
urtero bezala, ekitaldiz
gainezka datorren egi-
taraua prestatu dute Gu-
re Txokoa Elkarteak eta
Kul tur  Batzordeak.
Urriaren 27an, bezpe-
ran, Lizuniagako Igoe-
ra lasterketa jokatuko
da, 17:00etan. Beran-
duago, berriz, 18:30ean
barazkiopil lehiaketa
eginen da. Plateraren
oinarria arrautza izanen
da eta osagaiak baraz-
kiak edo lurrak ematen
duen edozein fruitu. Ba-
naka zein bikoteka, par-
te-hartzaile bakoitzak 12
lagunentzat prestatu be-
harko du platera.

Egun haundia igan-
d ea  i zanen  da .
10:00etatik aitzinera,
txalaparta hotsak, es-
kulangileen azoka eta
erakusketa, barazki era-
kusketa, Bortzirietako
produktuen salmenta,
argazki erakusketa,
ikastetxeetako postuak
eta bertze hainbertze Al-
tzateko karriketan iza-
nen dira; eguraldi txa-
rrarekin, berriz, kirolde-
gian eta Altzateko fron-
toian. 11:00etan gasna

eta sagardo lehiaketari
emanen zaio hasiera.
11:30ean Bera trikitixa
eskolakoen txanda iza-
nen da, eta 12:00etan,
berriz, Berako Musika
Eskola eta Gure Txo-
koako dantzariek ema-
naldia eskainiko dute.
Arratsaldeari dagokio-
nez, 16:00etan haurren
txanda izanen da: Bihar
txotxongilo taldeak Kli!
Kla! Birzikla! ikuskizuna

eskainiko du Altzaten.
17:30ean sari banake-
ta eta enkanteari ekinen
zaio. Gazta lehiaketan,
lehen saria eramaten
duenak 220 euro eta
oroigarria jasoko ditu;
bigarrenak 100 euro ja-
soko ditu eta hirugarre-
nak 75 euro. Sagardo
lehiaketan, sari bakarra
banatuko da eta ira-
bazleak 200 euro eta
oroigarria jasoko ditu.

Julio Soto eta Julen
Zelaieta bertsolariek ere
euren saioa eskainiko
dute. 18:30ean Irats tal-
deak bere azken dan-
tzaldia eskainiko du, eta
ilunabarrean Joseba Ira-
zoki eta Belardian. Ho-
rrez gain, taloak, sa-
gardoa, gaztainak eta
eskualdeko bertzelako
produktuak egun guz-
tian izanen dira ikusgai
eta salgai
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BERA

Lurraren Egunaren XXI. edizioa 
urriaren 28an eginen da
Bezperan Lizuniagako Igoera lasterketa eginen da

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO 

‘Mugarik gabe’ topaketa arrakastatsua urriaren 7an
Hilabetetako lanak fruitu ezinhobea eman zuela erakutsi zuen urriaren
7ko Bortzirietako Mugarik gabe topaketak. 17:00etatik aitzinera ekitaldi
andana izan ziren Altzateko frontoian: Silveira eta Zelaieta bertsolariak,
Hegoameriketako eta Bortzirietako folklorea, etorkinen eskubideen alde-
ko manifestuaren irakurketa eta sinadura ekitaldia, futbol txapelketa az-
karraren sari banaketa, topaketa gastronomikoa, Berako Abesbatza, Ba-
tuka eta Mojitoa... Eguraldi ederra lagun, inguruko zein kanpoko jende
saila hurbildu zen ekitaldietan parte hartzera; antolatzaileak ere kontent
ageri ziren elgarretaratzeak izandako arrakastarekin.

FLASH
N-121A
errepidea
estutua

N-121A errepide za-
tiko obrak zer errana
ematen segitzen du.
Urriaren 4az geroztik
areagotu egin dira auto
pilaketak. Izan ere, Be-
rako hiru karrilak akau-
tzen den tokiaren eta Vi-
llanuevako bihurgunea-
ren artean seinaleen bi-
tartez bidea txandaka
ematen ari dira 8:00eta-
tik 19:00etara eta ho-
rrek pilaketak eragiten
ditu. Datozen lau hila-
beteetan egonen da
errepidea mehartua.

Toki Ona
‘Tribucan’
proiektuan

Tribucan izenarekin
Nafarroako zortzi ikas-
tetxek proiektu berria
garatuko dute ikasturte
honetan, tartean, Toki
Ona Institutuak. Estatu
espainiarrean aitzinda-
ria den egitasmo honen
helburua, gizarteak gaz-
teen hezkuntzarekin bat
egitea da, solidarioak
eta arduratsuak izan dai-
tezen. Lehen edizio ho-
netan, Sri Lankan tsu-
namiak kaltetutako he-
rritarrei lagundu nahi die-
te.

1968koen kinto
besta Zalainen

1968an jaiotako be-
ratarren kinto besta egi-
nen da urriaren 27an.
Zalain jatetxean eginen
da afaria, eta joan nahi
duenak aitzinetik 10 eu-
ro utzi beharko ditu Za-
lain jatetxean bertan.
20:00etatik aitzinera el-
kartuko dira Errekalden.
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LESAKA

Aitor AROTZENA
A lka te  zenean ,

2007ko maiatzean, bi
kontratu sinatu zituen
Juan Fermin Mitxelenak
eraikitzaile batekin, eta
haien bitartez Doña Cor-
nelia Lecuona Funda-
zioarenak diren hiru lur-
eremu saldu zizkion. Ze-
hazki, Kristo-Enea fut-
bol zelaiak hartzen di-
tuen 6.674 metro koa-
droak eta ondoko ber-
tze 130 metro 450.655
euroan saldu ziren eta
ikastola pareko baratza,
708 metrokoa, 140.000
euroan. Bi dokumentu
pribatuetan adierazten
denaren arabera, Mi-
txelena aipatutako Fun-
dazioaren izenean ari-
ko litzateke. Baina Uda-
lak ez zuen aldez au-
rretik inolako berririk izan
operazio honi buruz eta
Fundazioa kudeatzen
duen patronatuko ber-
tze bi kideek adierazi zu-
ten Fundazioak ez zue-
la salmenta baimendu.
Ikastolako ordezkariek
ere adierazi zuten eu-
rekin ez zela kontsulta-
tu. Geroztik hainbat bi-
lera egin dira eta argi
gelditu da lehengo al-
kateak bere kabuz si-
natu zituela salmentak,
Fundazioaren botererik
eta ikastolaren adosta-
sunik gabe. Honela, Pa-

tronatuak eta ikastolak
kontratua bertan behe-
ra uztea eskatzen dute,
baina promotoreak ez
du amore eman nahi.

Hau dena kontuan
hartuta, Onin udal tal-
deak mozioa aurkeztu
zuen azken batzarrean.
Lehen puntuan «Juan
Fermin Mitxelenak kon-
tratu hauek berehala
ezabatzeko eta ezaba-
tze hori Udalaren aitzi-
nean justifikatzeko do-
kumentalki» eskatzen
zuen. EAJko udal tal-

deari ere galdetu zioten
«jarduera honen berri
zuten eta ea onartzen
duten». Bertze puntu ba-
tean, «pertsona honek
eragiten digun mesfi-
dantza dela eta, Udal
honetako bere kargua
uzteko gonbitea»egiten
zion Oninek.

«UDALEAN ETA

FUNDAZIOAN EZ DU

ONDORIORIK IZANEN»
Juan Fermin Mitxe-

lenak onartu zuen bere
hanka sartzea izan de-

la, «garbi utziz, nahiz
Udalean, nahiz Funda-
zioan ez duela erreper-
kusiorik izanen. Nire
hanka sartzea izanik,
dudarik gabe nik mol-
datuko dut eta honek
ukitzen badu EAJ-PNV
udal taldea, nik Udale-
ko kargua utziko dut».

Onineko zinegotziak
gogorarazi zuenez «Pa-
tronatuan alkatea dugu
Udalaren ordezkari gi-
sa, ez bere alderdiaren
izenean, ez eta modu
pertsonalean. Toki Ad-

ministrazioaren txoste-
nak dioen bezala, uda-
letxearentzat ez omen
da ondoriorik izanen,
baina ukaezina da ar-
dura politiko handia dau-
kala, salerosketa kon-
tratu hau sinatu zuen bat
alkatea zelakoz».

Halere, azkenean,
Oninen idatziaren lehen
puntua bakarrik bozka-
tu eta ahobatez onartu
zen eta Juan Fermin Mi-
txelenak kontratu hauek
ezabatzeko ardura iza-
nen du orain. 

Alkate ohiak ttipi-tt-
pari aipatu dionez, «ara-
zoa onez onean mol-
datuko dela uste dut, ho-
rretarako ari gara lane-
an abokatuekin. Hasie-
rako salerosketa kon-
tratua bertzerik ez da-
go sinatua, baina diru-
rik ez da deus kobratu,
ezta fidantzarik ere».
Salerosketa kontratua
sinatzea bere ardura
izan zela onartu arren,
«momentu horretan
Udaleko gure taldeak
bazekien honen berri.
Orduan koalizioa ginen
eta EAko zinegotzia hi-
rigintza arduraduna zen.
EAko asanbleari gai ho-
netaz informatzeko bai-
mena eskatu zidan eta
nik eman nion» adiera-
zi digu Juan Fermin Mi-
txelenak.

Ikastola inguruko lurren salmenta kontratua
ezabatu beharko du Juan Fermin Mitxelenak
«Nire hanka sartzea izanik, dudarik gabe nik moldatuko dut» adierazi zuen

ARGAZKIAK: AITOR A.

Haurrak txotxongiloei adi-adi
Liburuzaina estu eta larri izeneko txotxongilo antzerkia adi-adi ikusi zu-
ten herriko haurrek urriaren 9an liburutegian. Neska-mutikoek bertze hi-
tzordu bat izanen duten leku berean urriaren 30ean. Hau ere Kultur Ba-
tzordeak antolatuta, Maite Franko ipuin kontalariak Halabazango ipuinak
kontatuko ditu urriaren 30ean, asteartean, 18:00etan.
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Joseba eta Nerea
Behin hasi eta ezin

gelditu. Nafarroako nes-
ka arpanlari hoberenak
herritarrak dira. Biga-
rren urtez segidan, txa-
pela Etxalarren dago.
Joan den San Miguel
bestetan Igantzin joka-
tu zen Nafarroako ema-
kumezkoen arpanlari
txapelketan, Izaskun
Ariztegi eta Lurdes Ga-
larregi irabazle ateri zi-
ren berriz ere. Joan den
urtean baino aunitzez
larriago ibili ziren, biga-
rren gelditu zen bikotea-
ri 9 segunduko aldea ba-
karrik atera baitzioten.
Aipatu digutenez, «inoiz
baino urduriago geun-
den. Joan den urtean
txapeldun izateak pre-
sio pixka bat eman zi-
gun, eta Igantzin aritzea
ez zen erraxa, ezagun
eta lagun aunitz zeude-
lako». Joan den urria-
ren 12an, Pilarika Egu-

nean, Euskal Herriko
txapelketan aritu ziren
Basaurin, Bizkaian, bai-
na lerro hauek idazte-
rakoan ez dakigu zer
egin duten. Hurrengo
alean emanen dizuegu
horren berri.

Tortilla Patata
txapelketa eta
kontzertuak
larunbat
honetan

Igande honetan,
urriak 21, Usategietako
Igandea ospatuko da,
eta besta horren aitza-
kian, hainbat ekitaldi an-
tolatu dira aste honbar
osorako. Larunbatean
haur eta gazteei zu-
zendutako ekitaldiak iza-
nen dira: arratsaldeko
5etan magia ikuskizuna
Ku l t u r  E t xean  e ta
18:30ean Etxalarko III.
Patata Tortilla Txapel-
keta frontoian. Adin guz-
tietako jendeari zuzen-

dua dago eta parte har-
tzaileek tortillak egiteko
beharrezko osagaiak
eraman beharko dituz-
te; kanpin gasa eta su-
kaldatzeko tresnak. Bai
partaideek, bai ikusle-
ek sagardoa izanen du-
te txotx egiteko. Ondo-
tik, egin diren patata tor-
tilla guztiak probatzeko
aukera izanen da. Arra-
tsaldeko 7:30ean nes-
ken txaranga arituko da
kaleak alaitzen eta, afa-
londotik, kontzertuak
izanen dira Herriko Os-
tatuan Egurre taldeare-
kin eta bertze talde gon-
bidatu batekin.

USATEGIETAKO IGANDEA

Denbora batean ha-
gitz besta handia zena,
modu apagalagoan ba-
da ere, oraindik nahiko
indartsu mantentzen da.
Aurtengoan ere jende

parrasta biltzea espero
da Iharmendiko gaine-
tan goizean goizetik.
17:00etan haurrentza-
ko jolasak izanen dira
Txatxilipurdi Aisialdi Tal-
dearen eskutik; honda-
rrezko eskulanak, mun-
duko jolasak eta mural-
gintza. 19:30ean Dan-
tzaldia izanen da Jose-
lu Anayak taldearekin.
Ilunabarreko 8etan Al-
txata Kultur Elkarteak
antolatzen duen Usate-
gietako Igandeko zoz-
keta eginen da. Arra-
tsalde osoan, urtero be-
zala, Altxatak paratzen
duen ostatuan taloak eta
bokatak jateko aukera
izanen da.

Kultur Egunak
Urtero bezala, Udaz-

keneko Kultur Egunak
antolatu dira. Urriaren
25ean, ortzeguna, hi-

tzaldia izanen da Kultur
Etxean. Konposta: zer
da eta nola egiten da?
izenburupean, Imanol
Azpiroz Usurbilgo Uda-
leko zinegotzia eta San
Markos Mankomunita-
teko lehendakariordea
solasean arituko da.
Urriaren 27an, larunba-
ta, bertso-afaria izanen
da Herriko Ostatuan. Le-
saka eta Zarauzko ber-
tsolariak rebantxan ari-
tuko dira, Joseba Ola-
garai gai-jartzailearen
erranetara. Afarirako sa-
rrerak salgai daude da-
goeneko Elutsan eta He-
rrikon. Urriaren 31n, as-
teazkena, 12:45ean an-
tzerkia izanen da Kultur
Etxean, Ino-ino-ino, ba-
dator Bonbardino ize-
nekoa. Euskara Ba-
tzordeak antolatuta,
Udalaren laguntzarekin
eginen da.

Izaskun Ariztegi eta
Lurdes Galarregi
Nafarroako arpanlari
txapeldunak
Ekitaldi andana aste hondar

honetan, Usategietako

Igandearen aitzakian
ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Lurdes eta Izaskunek Nafarroako txapela jantzi zuten Igantzin. 

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ETXALAR
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Aitzineko asteburuan

ere ekitaldi andana izan
arren, irailaren 28an
«Gora Sanmigelak»
oihukatuz eman zioten
hasiera aurtengo bes-
tei. Aurtengo txupina-
zoa 2007. urteko igan-
tziarrak botatzekoa zen,
baina herritarrek ez zu-
ten azken momentura
arte jakin nor izanen zen.
Azkenean bi izan ziren:
Espainiako mendi bizi-
kleta jautsiera txapel-
keta irabazi duen Xabi
Telletxea txirrindularia
eta herri kirol taldean lan
haundia eta Nafarroa-
ko ingude eta lasto al-
txatze txapelketak ira-
bazi dituen Xabi Sein.
Horrela eman zioten ha-
siera lau eguneko bes-
ta egitarauari. Azkene-

ko urteetan bezala, la-
runbatarekin jokatu zen
herrik kirol saioa eta bei-
tzuekin egindako ikus-
kizunak izan ziren ikus-
min haundiena sortu zu-
tenak. Batetik herriz he-
rriko Nafarroako finalak
eta Nafarroako emaku-
mezko arpanlari txapel-
ketak erabaki ziren. Be-
tizuetan, berriz, txinoz
jauntzitako koadrila
azaldu zen txaragare-
kin zezen plazara. Ikus-
kizun polita eskaini zu-
ten plaza inguruan bil-
dutako ikusleen goza-
menerako. Lizaso eta
Mañukorta bertsolarie-
kin egindako bertso-pi-
lota saioak ere jendea
erakarri zuen. Urriaren
1eko arratsean agurtu
zituzten aurtengo San-
migelak.

Eguraldi eta giro
ederrean joan dira
Sanmigel bestak
Xabi Sein eta Xabi Telletxea
kirolariek bota zuten txupinazoa

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Era guztietako ekitaldiekin gozatu zuten herritarrek eta kanpotik etorrita-
koek bestetan.
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Nerea ALTZURI

Udazkena izanik, eta
urteroko ohiturari hutsik
egin gabe, hemendik bi
astera hasiko dira kul-
tur egunak. Urriaren
31tik azaroaren 3ra es-
parru ezberdinetako eki-
menak izanen dira, Eus-
kara Mankomunitateak
Udalaren laguntzarekin
antolatutakoak. Ondo-
ko lerroetan adin eta
gustu guztietako jendea-
ri bideratutako egitaraua
bildu dugu:

Udazkenean
sarturik

Urrian sarturik urte-
roko ekintzak eta egu-
nerokoak izaten dira sa-
soi honetan. Eskolako
umeak egun osoko jar-
dunean ari dira, jantoki
zerbitzua ere ohi beza-
la martxan jarriz. Ber-
tzalde, iazko zortzi ema-
kumeek eskulan ikas-
taroa abiatu zuten as-
tea r tean .  Ho r re la ,
17:30etik 19:30era Pui
irakaslearekin etxerako

eta inguruetarako era-
bilgarriak eta horniga-
rriak diren elementuak
gauzatzen ariko dira.

Aipatzekoa da, baita
ere, uso eta basurde ehi-
zako denboraldietan
gaudela. Usoetarako za-
letasuna haundiagoa
bada ere, basurdeetan
ibiltzen denik ere bada.
Uso ehizarako denbo-
raldia izanik, herritar au-
nitz mendira joaten da
zaletasunaz gozatzera,
afizio haundiago edo tti-

kiago izan, beti da ai-
tzakia polita mendian
egoteko, lagunartean
onddo batzuk biltzen,
gosaltzen… Ekaitza eta
Bagatxarren guztira 60
ehiza postu daude: Ekai-
tzan 28 ehiza-setoetan
hiruko taldeak izaten di-
ra, eta Bagatxarren, be-
rriz, 32 postuetan bina-
ka banatzen dira. Opo-
rrak pasatzeko etxolak
ere badaude mendi ba-
tean zein bertzean: Ekai-
tzan sei txabola daude:

Primitivoren, Xalbado-
rren, Etxebesteren, To-
masen eta Aranibarko
eta erdiko txabolak. Eta
Ollargatan Girizia, Arral-
de, Gure Ametsa eta
Borda txabolak. Den-
boraldian bete-betean
daude ehiztariak, ortzian
begiak tinko paratuak
dituzte. Azken urteetan
uso pasa gutti ikusi di-
ra, ea aurten nola joa-
ten den sasoia. 

Herriko eraikinak
garbitzeko
langilea behar da

Urteetan herriko erai-
kinak garbitzeaz ardu-
ratu den Rosario Ages-
tak baja hartu ondotik,
garbitzaile berria kon-
tratatzeko lehiaketa ire-
ki du Udalak. Deialdia
kontsulta, Herriko Etxea
eta eskola garbitzeko
egin da, eta 2007ko
abendurako eta 2008ra-
ko izanen litzateke. In-
teresatuak azaroaren
2ko 14:30ak baino le-
hen aurkeztu beharko
ditu proposamenak uda-
letxean. Baldintzak ere
bertan azalduko dira.

Kultur Egunak urriaren 31tik azaroaren 3a
bitarte izanen dira
Azaroaren 1ean Baserritarren Egunaren edizio berria eginen da

ARANTZA

Urriak 31, asteazkena
17:00etan Zine eman-

kizuna eskolan. 
Azaroak 1, ortzeguna
Baserritarren Eguna.
Azaroak 2, ortzirala
17:00etan karaokea Iñi-

go Etxepareren es-
kutik, eskolan.

21:00etan bertso afa-
ria Ekaitza elkarte-
an, Fredi eta Xabier
Paiarekin.

Azaroak 3, larunbata
20:00etan fanfarrea
00:00etan dantzaldia

Herriko Etxeko 
gorapean.

ARTXIBOA

Aurten ere herriko produktuen salmenta eta erakusketa izanen da frontoian,
Baserritarren Egunean.
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Xabier Telletxea igantziarrak
irabazi du Espainiako Mendi
Bizikleta Opena
Mitxel Aginaga Nafarroako Mendi Duatloi

txapelketan txapeldun izan da hamargarrenez
ttipi-ttapa

Irailaren 30ean joka-
tu zen Galdakaon Es-
painiako Mendi Bizikle-
ta Openeko azken pro-
ba eta Xabier Telletxea
igantziarra hirugarren
izan zen. Halere, aitzi-
netik abantaila koxko-
rra zuela eta sailkapen
orokorrean bigarren izan
dena azken proban sei-
garren izan zela kon-
tuan hartuz, nahiko ga-
raipen erraza izan zen
Telletxearentzat. Uztai-

lean bertze garaipen bat
lortu zuen, Espainiako
mendi bizikleta jautsie-
ra irabazita. Espainiako
Opena, berriz, bigarren
aldiz irabazi du, duela
bi urte ere bera izan bai-
tzen garaile. Azaroan
Katalunian, Open Guak
lehiaketarako baliaga-
rria den bertze proba ba-
tean parte hartuko du.
Honetan ere lehen pos-
tuan dago eta irabaziz
gero, urte ezinhobea bo-
robilduko luke.

Egun berean, Mitxel
Aginaga narbartearrak
10. aldiz irabazi zuen
Ororbian Nafarroako
Mendi Duatloi txapel-
keta. Beharbada orain
arteko garaipenik zaile-
na izan zen Aginaga-
rentzat, beti ondoan izan
baitzen Juan Carlos Nie-
va. Azkenean, Agina-
gak 1:06:36ean amaitu
zuen proba. Garaipen
honen ondotik hilabete-
ko atsedenaldia hartu-
ko du narbartearrak. 

ARTXIBOA

Xabier Telletxeak —ezkerrean— bi aldiz irabazi du
Espainiako Mendi Bizikleta Opena. Mitxel Agina-
gak, berriz, —eskuinean— hamargarrenez jauntzi
du Nafarroako Mendi Duatloi txapelketako txape-
la. Ez dira emaitza kaskarrak, ez horixe!

KIROLA
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Jaione OTXANDORENA
Udalak jarritako ma-

terialarekin eta auzola-
nean eskolako haurren
gurasoek egindako la-
narekin, duela pare bat
aste bukatu ziren be-
heko eskolako portxea
edo ataripea eraikitze-
ko lanak. 

Azken ukituak Uda-
leko langileak egin di-
tuzte eta dagoeneko 3,
4 eta 5 urteko haurrak
atsedenaldi garaian ber-
tan egoten dira. Portxea
eraiki bitartean, goiko
pisuan ere zenbait mol-
daketa egiteko aprobe-
txatu zuten gurasoek:
solairu zaharra altxatu
eta berria jarri, garbike-
tak egin... 

Eskulan
ikastaroa

Berriro ere martxan
jarriko da eskulan ikas-

taroa. Ortzegunero iza-
nen da, Udaletxeko hi-
rugarren solairuan. Hi-
ru orduko ikastaroak iza-
nen  d i r a ,  go i zeko
9:30etik, eguerdiko
12:30 arte. Horrela ba-
da, ikastaro honetan ize-
na eman nahi duenak
honako telefono hone-
tara deitu beharko du le-
henbailehen:
626447195 (Edurne)

Berriro ere
istripua

Aitzineko ttipi-ttapa-
ren alean erran bage-
nuen ere, zoritxarrez be-
rriro ere berri bera erre-
pikatu beharrean gau-
de. Irailaren 30ean, be-
rriro ere istripua izan zen
herrira sartzeko roton-
dan edo biribilgunean.
Behar adina alditan erre-
pikatuko dugu egoera
hau salatzeko!

Beheko eskolako haurrek atsedenaldian
non jostatu izanen dute hemendik aitzinera
Udalak jarritako materialarekin haurren gurasoek auzolanean ataripea egin dute

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

SUNBILLA

ARGAZKIA: AGURTXANE ZUBIETA

Antrotokiko gazteek bazkaria egin zuten
Duela sei urtetik ona, herriko  gazteek frontoian dagoen taberna hartzen
dute herriko bestetarako. Egun horietan lortzen duten diruarekin, herrian
zenbait ekitaldi antolatzeko asmoa izaten dute. Joan den urtean, Korri-
kako kilometro bat ere erosi zuten, baina lehenik eta behin, tabernan lan
egin duten guztiak elkartu eta bazkaria egiten dute. Aurtengo bazkaria
urriaren 6an egin zuten, Itturburu ostatuan, eta ondotik elkarrekin pasa
zuten arratsaldea giro ederrean. Hona hemen argazkia horren adibide.
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Arkaitz MINDEGIA

San Martin besteta-
rako hilabete eskaxa fal-
ta denean, berriz ere
ateak itxi ditu Autizko
Ostatuak. Azken urte
hauetan ez dugu suer-
te haundiegirik ostatua-
rekin eta hartu bezain
laster itxi egiten da. Ea
hurrengoan zorte gehia-
go dagoen, eta ea bes-
tetan zer gertatzen den.

San Martinak
gainean

Dagoeneko hasiak
dira Autizko gazteak he-
rriko bestak prestatzen.

Bi bilera egin ondotik
egitaraua prest dago eta
orain azken ukitu eta
deiak egiten ari dira. Aur-
ten azaroaren 8tik 11ra
ospatuko dira.

Alkateordeak
izendatuak

Miguel Angel Petri-
rena alkateak legealdi
berriko lehendakarior-
deak izendatu ditu: Jo-
se Iparragirre izanen da
lehenbiziko lehendaka-
riordea eta, Jose Maria
Gorosterrazi bigarrena.
Biek ere lehen alkate
izandakoak dira.

Aurtizko ostatuak
berriz itxi ditu ateak
Azkeneko maisterrek iazko San

Martinetan hartu zuten

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Ikastaroak puri purian
Arrakasta haundia izan dute aurten ere abiatu diren ikastaroek. Dantza
ikastaroan denetara 60 ikasle inguruk eman dute izena,  bortz taldetan
banatuak adinaren arabera. Azaroa erdialdetik aitzinera seigarren talde
bat hasiko da. Azken talde hau plazan dantzatu nahi ez dutenentzat da.
Trikitixa eta pandereta ikastaroak ere urtetik urtera arrakastatsuagoak
izaten ari dira. Hasiera batean panderoa baldin bazen bietan errege, aur-
ten gehienak trikitixa ikasten ari dira. Taichi ikastaroa, berriz, astean bi-
tan ematen da, astelehena eta asteazkenetan, eta bi taldetan banatua,
18:00etan eta 20:00etan, denetara 25 lagun inguruk eman dute izena.

ITUREN



herriz herri

2007/10/18 • 456. zbk. 

17

ttipi-ttapa
Hemendik aitzinera,

Ttipi-Ttapa ikusteko te-
lebista aparatuak ber-
sintonizatu egin behar-
ko dira 32. kanalean Ma-
lerrekako etxe guztie-
tan. Aldaketa hau egi-
tera behartuta daude jo-
an den astean Nafarroa-
ko bi telebista kate au-
tonomikoek, Canal 4 eta
Canal 6, Malerrekan or-
durarte Ttipi-Ttapa te-
lebistak erabiltzen zuen
frekuentzia erabiltzen
hasi zirenetik.

PISU ETXEETAN ANPLIFI-
KADOREAK ALDATU

Antena kolektiboak
ez dituzten etxeetan
nahikoa izanen da nor-
bere etxeko telebista
egokitzearekin. Horrela

bada, Ttipi-Ttaparen fre-
kuentzia berria bilatze-
ko lana, normalki, nor-
berak egiten ahal du.
Trebetasun eta pazien-
tzia pixka bat hartuz ge-
ro, telebista aparatuak
bilatuko ditu etxeko an-
tenatik hartzen diren fre-
kuentziak, eta frekuen-
tzia berriak bilatuak di-
renean, telebistako me-
morian gordetzea bai-
no ez zaigu geldituko.

Antena kolektiboa
duten etxeetan, ordea,
nahitaezkoa izanen da
anplifikadore berria jar-
tzea. Horretarako, an-
tena instalatzaileari dei-
tu beharko zaio aholkua
eta aurrekontua eska-
tuz :  Bor tz i r iak ,  SL
948631091; Lizardi
670415720.

Bisita gidatuak
Donamariako
dorrera 

Donamariako Jaure-
gia dorrera bista gida-
tuak antolatu dituzte urri-

tik abendura bitarte. Mai-
te Urroz Oiartzabal tek-
nikariak eskainiko ditu
e ta  12 :30ean  e ta
17:30ean abiatuko dira.
Bisita egiteko interesa-

tua egonez gero, Ber-
tizko Partzuergo Turis-
tikora (948 592323) edo
Maite Urrozen telefo-
nora (699212226) dei-
tu beharko da.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Elgorriagako Onddo eta Zizen Kofradian kide berriak
Elgorriagako Onddo eta Zizen Kofradiak irailaren 30ean egin zuen bere
urteroko besta haundia, eta hala, Kofradiako lau ohorezko kide berriak
izendatu ziren: Abel Barriola pilotaria; Josep Mariné i Grau Industria Mi-
nisterioko Batzordeko kidea eta Espainiako Udalerri eta Kontzejuen Fe-
derazioko Turismo kontseilukoa, Tarragonako Diputazioko lehendakaria
eta bere herriko alkatea izandakoa; Mª Jesus Arnada, Nafarroako Ararte-
ko ohia eta orain Mª Teresa Fernandez de la Vega Espainiako Gobernuko
presidenteordea; eta Gregorio Tiberio Lopez, Bideko Andremari Ospita-
leko medikua.   Irailaren 30eko ekitaldian, Kofradiak ehun bat kilo onddo
beltz eskaini zizkien jendeari dastatzeko. Herri kiroletan ere aritu ziren,
Zubietako joaldunak ere han ibili ziren, eta Arangurengo Abesbatzak ema-
naldia eskaini zuen. 90 lagunek bazkaria egin zuten ondotik.

MALERREKA

Ttipi-Ttapa Telebista
32. kanalean ikusten da
orain Malerrekan
Antena partikularra dutenek
telebista bersintonizatu beharko
dute, eta antena kolektiboa
dutenek anplifikadorea aldatu
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Juana Mari SAIZAR

Orain dela bi hilabe-
te Wi-Fi Interneteko an-
tena jarri zuten udale-
txean etxe guztietara In-
terneten seinalea aile-
ga zedin. Hala ere, an-
tena horrek arazo asko
ekarri ditu. Izan ere,
etxeetan Internetek ez
zuen egiten eta bi hila-
beteren buruan, hau da,
orain dela bi aste, be-

rriro etorri eta konpon-
tzen saiatu dira. Azke-
nean, jarria zegoen sei-
nalea nahikoa ez eta eli-
zako, kanpandorrean
beste antena jarri dute
abiadura handiagoare-
kin. Horren ondorioz,
Udala kuota txiki bat jar-
tzekotan dabil manteni-
mentu gastuetarako, ha-
sieran doan izango ze-
la pentsatu bazuen ere.

Ehiza postuen
enkantea

Iaz bezala, aurten ere
ehiza postuek diru gu-
txi utzi dute herriaren-
tzako. Lehenengo en-
kantera jende gutxi eto-
rri zen eta bigarrenean
ere ez zen askorik ager-
tu. Aurten aurreko urtee-
takoaren erdia jaso da
eta gehienera 3 postu
saldu gabe geratu dira.

Kirol jarduerak
Kirol koordinatzaile-

ak urte honetarako ekin-
tzak prestatu ditu da-
goeneko: gimnasia hel-
duentzako eta psiko-

motrizidadea 3, 4 eta 5
urte dituztenentzako.
Hauetaz aparte, Gura-
so elkarteak dantza, in-
gelesa eta ludoketa ja-
rri ditu martxan.

Internet zerbitzua hobetzeko
bigarren Wi-Fi antena jarri dute
Mantenimendu gastuak direla eta, kuota paratu ala

ez aztertzen ari da Udala

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Duela bi aste 11 umek eman zioten hasiera ludote-
kako ikasturteari. Iaz bezala, Nahiara begiraleare-
kin,  astea bitan egoten dira 17:00etatik 18:00etara.

ARESO

Esteban AROTZENA
Goizueta, Araitz, Ara-

no, Areso, Betelu,La-
rraun, Leitza eta Le-
kunberriko udalerrien
egoerari buruzko diag-
nosia egin aurrena, eta
ondorengo bost-hamar
urteetan garapen plan
bat osatzea da Men-
dia leko Agenda 21
proiektuaren helburua. 

Aipatutako diagnosi-
rako inkestak egin dira
herri guztietan. Gurea-
ri dagokionez,  41 lagu-
nei luzatu zitzaien gal-
deketa eta 39 erantzun
jaso ziren. Herriaren hi-
ru arazo edo gabezia
haundienak aipatu be-
har zituen bakoitzak eta
emaitzek ez dute uste-

kabekorik eman, etxebi-
zitza eta lan faltarena,
eta karreteraren egoe-
ra baitira herritar gehie-
nen ustez Goizuetaren
arazo larrienak. Kultur
ekintza gehiago, eko-
nomia bultzatzeko eki-
menak, garraio publi-
koaren maiztasuna, edo
eguneko zentroaren be-
harra ere aipatzen dira
inkestan, besteak bes-
te.

Urriaren 1ean Bete-
lun hasitako bileren zi-
kloa hurrengo urteko
martxoaren 8a arte lu-
zatuko da, hilero aste-
an bat eta bailarako he-
rri ezberdinetan eginez
bakoitza. Cederna-Ga-

ralur Erakundea, Rafa-
el Tortajada Nafarroako
Gobernuko ordezkaria,
Terra-Prometea lantal-
dea eta zortzi udaleta-
ko kargu publikoez gain,
indar eta garrantzi han-
dia izanen dute bilere-
tan gai ezberdinetako
teknikariek, aguazileta-
tik hasi eta arkitektu, me-
diku, idazkari edo men-
dizainetatik igaroz. Gon-
bidatuak egonen dira,

baita ere, herrietako era-
kunde eta mota guztie-
tako taldetako ardura-
dunak (kultura, kirola,
komunikabideak, gizar-
te zerbitzuak, euska-
ra…).

Proiektuaren irudia
izanen den logotipo eta
lemaren lehiaketa ere
martxan du Agenda
21ek. Saria 300 euro-
koa da eta lanak aur-
kezteko epea urriaren

bukaera artekoa. Gai-
nerako argibideak He-
rriko Etxean emanen
zaizkie interesatuei. 

Mus txapelketak
Hamabostero, osti-

raletan, mus txapelke-
tak antolatzeko asmoa
dute Juanaren Etxean.
Lehenbizikoa hilaren
19an  j ok a tuko  da
22:30ean hasita. 

Mendialdeko Agenda
21 lanean hasi da
dagoeneko
Egitasmoa iragartzeko logotipo

eta lema lehiaketa ere abian da

ARTXIBOA

Agenda 21 proiektuarekin herriaren premia haundienak zein diren ikertu, eta
lehentasunezko proiektuak zehaztuko dira.

GOIZUETA
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Herriko kontu zaharrak entzunen dira
Karrape Irratiaren denboraldi berrian
Beste berrikuntzen artean, Xirika aldizkariaren eta Beleixe irratiaren kolaborazioak

Joseba URKIOLA
Udako saio berezia-

ren ostean, Karrape Irra-
tiak urriaren 1ean ekin
zion denboraldi berria-
ri. Arantxa Iparragirre
eta Unai Sagastibeltzak
ekoizten duten irrati lo-
kala, aurtengoan ere,
107.8 FMko entzulegoa
entretenitzeko gogoz
heldu da. Betiko legez,
Karrape Irratiko egun
bakoitzak nortasun be-
rezia izanen du. 

Hasi berria den den-
boraldi honetan, goize-
roko magazinak lehen-
go urteko bide bertsutik
jarraituko du. Saioak es-
kainiko dituen produktu
asko aurreko ikasturte-
an entzungai zeudenak
izanen baitira. Dena
den, berrikuntza batzuk
izanen dira programa-
zioan. Aipagarrien arte-
an, Xirika gazte aldiz-
kariaren asteroko kola-
borazio berezia, Saka-
nako Belaixe Irratitik zu-
zenduriko berriak eta
Leitzako kontu zein gai-
tegi zaharrak ardatz
edukiko dituen saio be-
rritzailea.

Juan Mª Barriola
mendiko zine-
gotzi delegatu

Irailaren 28ko osoko
bilkuran, Juan Maria Ba-
rriola leitzarra mendiko
zinegotzi delegatu izen-

datu zuten. Ekainaren
30ean erabaki ziren zi-
negotzi bakoitzak dato-
zen lau urteetan burutu
beharreko betebeha-
rrak, baina mendiko or-
dezkaritzari zegokiona
zehaztu gabe geratu
zen. Hemendik aurrera,
beraz, Barriola izanen

da esparrua horren in-
guruko erabakiak har-
tzeko arduraduna.

Horrez gain, bilkurak
bestelako erabaki ba-
tzuk utzi zituen mahai-
gainean. Batetik hilerria
zabaltzeko baimena lor-
tu zuten. Bestetik, be-
rriz, EAE alderdiak irai-

laren 9an Donostiako
Alde Zaharrean izan-
dako gertakarien ingu-
ruan aurkeztutako mo-
zioa onartu zen. Eskae-
ra honetan, Estropada
egunean Donostiara
joandako Ertzaintzak bi
leitzar jipoitu eta per-
tsona bat atxilotu zuela

nabarmentzen da. Az-
kenik aipatu, Zabalo al-
kateak Nafarroako Go-
bernuak aurrera dara-
man Hiri-antolamendua
edo POT delakoaren
aurkezpena egin zuela.
Leitza POT 2 Atlantikoa
izendatutako gunean
zegoela argitu zuen.

Giro ona
Kaskagorren
Penthlatoian

Irailaren 29an egin
zen XVIII. Kaskagorren
Penthlatoia. Aurtengo-
an ere asko izan ziren,
Donostiako Ondarreta
hondartzan hasi eta
gaueko ordu txikietan
leitzaldean amaitu zen
lagunarteko frogan par-
te hartu zutenak; anto-
latzaileen arabera, 105
lagun, gehienak, Leitza
eta donostialdekoak. Le-
hen hiru betebeharren
ostean, helmugara iris-
ten lehena Julen Sa-
gastibeltza leitzar gaz-
tea izan zen. Laugarren
eta bosgarren frogen on-
doren berriz, denak izan
ziren garaile. Ez baita
ahaztu behar, Kaska-
gorren Penthlatoi bere-
zia, lagunartean egun
eder bat igarotzea hel-
buru duen kirol eta ai-
sialdiz hornitutako jar-
dunaldia dela.

LEITZA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Joan da Eskuz Binakako III. Pilota Txapelketa 
Irailaren 30ean jokatu ziren Leitzako Eskuz Binakako III.Txapelketaren fi-
nalak. Amazabal pilotalekua kolkoraino bete ez bazen ere, jende asko ger-
turatu zen. Sei final jokatu ziren eta guztira Euskal Herriko hainbat txo-
kotatik gerturatutako 24 protagonista ikusteko parada egon zen. Leitzar
kirolariei dagokienez, Ander Eskudero benjaminen mailan aritu zen, Iña-
ki Saralegi hasi berrietan eta  kadeteetan Jon Jaunarena. Ekitaldi honen
amaierarekin, Leitzako Pilota Eskolak bere denboraldiari etenaldia eman
dio. Aurtengoa gutxi bezalakoa izan da eta heldu denari behar bezala ada-
rretatik hartu ahal izateko, atsedenean dira. Besteak beste, Nafarroako
eta Euskal Herriko Herriarteko txapelak ekarri dituzte herrira. 
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Nafarroako Euskal Kantu
Txapelketa azaroaren
3an hasiko da Elizondon
Izena emateko epea urriaren

26an akautuko da
ttipi-ttapa

Euskal Kantuzaleen
Elkartearen ekimenez,
laster hasiko da Nafa-
rroako Euskal Kantu
Txapelketa. Zehazki
azaroaren 3an abiatu-
ko da eta Elizondoko Lur
dantzalekuan izanen da
hori. Horretarako, da-
goeneko irekia dago ize-
na emateko epea. Urria-
ren 26a bitarte 948
141812 telefono zen-
bakian, nafarroaga-
raia@kantuzale.nethel-
bide elektronikoan eman
beharko da izena. Ho-

rrez gain, Nafarroako
edozein irrati euskaldu-
netan ere ematen ahal
izanen da izena, gure
inguruan, Xorroxin Irra-
tian edo Leitzako Ka-
rrape Irratian. 

Aipatu bezala, Lur
aretoan irekiko ditu ate-
ak txapelketak, azaroa-
ren 3an, 18:00etan. Bi-
garren saioa, berriz, Bur-
latako Kultur Etxean egi-
nen da, azaroaren 9an,
ortzirala, 19:00etan.

15 urtetik goitiko edo-
zeinek har dezake par-
te txapelketan, kantari

amateurrak beti ere, eta
ez salgai dauden gra-
baketak ekoiztu dituz-
tenak. Bakarka, bikote-
an edo 3 eta 10 lagun
arteko taldeetan parte
hartu daiteke.

Partehartzaileen
mailaren gorakada de-
la eta, partehartzaile be-
rriei beraien meritua go-

gorarazteko, aurten ere
parte hartzen duten kan-
tariek Berrien Mailaosa-
tuko dute, eta sari be-
rezia izanen dute. Tal-
deen parte-hartzeari ere
bulkada berezia eman
nahi dio Kantuzale El-
karteak, Euskal Kantua
bizitzeko eta ulertzeko
dagoen modurik ede-

rrenetakoa iruditzen
zaiolako.

Kategoria eta moda-
litate bakoitzeko lehen-
dabiziko bientzat izanen
dira sariak. Sari bere-
ziak ere izanen dira, ha-
la nola, sormena sari-
tzeko, partaide berriari
emanen den bertze bat
eta gisakoak.

ARTXIBOA

15 urtetik goitiko edozeinentzat dago zabalik txapelketa.

KULTURA
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Xorroxin irratiak egoitza berria estreinatu du
Elizondoko Aita Donostia Karrikan
Heldu den urtean bazkidetza kanpaina berria martxan paratzeko asmoa dute

Maite OTEIZA
26 urterekin Xorroxin

irratiak behin betiko
egoitza berria estreina-
tu du. Erratzuarra sor-
tzez (1981), Elizondo-
ko Fortenea, Saskaitz
plaza, Iruritako Arribi-
llaga, Elizondoko San
Frantzisko Xabier ikas-
tetxeko etxe-eskolan ibi-
li da, eta joan den urria-
ren 12az geroztik Aita
Donostia Karrikan, le-
henagoko Albaitaritza
enpresak zuen lokale-
an dago. Leku aldake-
tak zirela-eta, lan auni-
tzeko egunak izan di-
tuzte langileek, material
eta altzari guztiak bildu
eta urduritasun eta ilu-
sioz beterik egoitza be-
rrira egin baitute salto.
Xorroxin zintzo-zintzo
egunero uhinetan egon
da, nahiz eta tarteka
etxea ipurdiz goiti izan.

Heldu den urtean,
bazkidetza kanpaina be-
rria abiatzeko asmoa du-
te gastuei aurre egite-
ko. Beraz, erne denak
kanpainarekin. Bide ba-
tez, zorionak Xorroxin
etxe berriarengatik.

Sutea
Arizkungo
elkartean

Berriki susto ederra
hartu zuten Arizkungo
elkartean. Aspalditik He-
rriko Etxea denean ho-
betze lanetan ari dira.

Kanpoko obrak akitze-
kin barnekoari ekin dio-
te. Lagun bat lanean ze-
goen bitartean, kale-
fakzio kaldera martxan
paratu zuten, piztuta
utziz. Baina bat-batean
su hartu zuen. Bertan

zegoenak Oronoz-Mu-
gairiko suhiltzaileei dei-
tu zien. Beraiek itzal-
tzeko gai ez zirela iku-
sita, bere laguntzarekin
suarekin akitzea lortu
zuten. Bertan zegoen
pertsona Elizondoko la-
rrialdi zerbitzuetara era-
man behar izan zuten,
arnastutako kearenga-
tik. Kalteak  materialak
izan ziren, berria para-
tua zuten eskailerak eta
eskalaburua.

Batukada
topaketa

Duela bi aste, Boza-
teko Lamiarritan, batu-
kada topaketa egin zen.
Ortziraletik igandera, sei
taldek hartu zuten par-
te: Donostia, Txantrea,
Iruña, Zubiri, Gasteiz eta
Baztangoek.  Arizkunen
ez ezik, Elizondon ere
ibili ziren kaleak alatzen.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Nerea eta Mari Karmen Xorroxineko egoitza berrian, oraindik obratan.

BAZTAN
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Erdizen eraiki nahi den
harrobiak eztabaida
sortu du urriko Batzar
Orokorrean
Proiektuak ingurumen txostena

gaindituz gero obrak baimentzea

proposatu du NaBaik

ttipi-ttapa
Magna enpresak Er-

dizen eraiki nahi duen
harrobia dela-eta, ezta-
baidak bizi bizi segitzen
du Baztanen. Baztango
Batzar Orokorra urria-
ren 1ean bildu zen ur-
tean lautan egiten duen
bilkura egiteko eta, ber-
tzeak bertze, harrobia-
ren gaia izan zuen ma-
hai-gainean. Baztango
Udalean gehiengoa
duen NaBai alderdiak
Magnesitas de Navarra
SA enpresak egindako
lanak hasteko eskaera-
ri erantzutea proposatu
zuen, Udalak eta Junta
Generalak harrobiaren
inguruko bere jarrera
azaldu zezaten. Hala,
proiektuari buruzko In-
gurumen Inpaktuaren
deklarazioa izeneko
ikerketak aterako lituz-
keen ondorioen arabe-
ra jokatzea proposatu
zuen NaBaik. Inguru-
men txostenak proiek-

tua onartzen badu,
obrak egiteko baimenak
eta lizentziak emanen
direla argitu zuen Virgi-
nia Aleman Baztango
alkateak. Hori egitea
Udalaren eta Junta Ge-
neralaren ardura dela
gaineratu zuen. Batzar
aretoan bildutako Erdiz
Bizirik plataformako eta
ezker abertzaleko kide-
en artean, ordea, pro-
testak eragin zituen al-
kateak errandakoak eta
harrobiaren aurkako eu-
ren jarrera berretsi zu-
ten. Plataformaren hi-
tzetan, NaBaik ez zuen
ordura arte bere asmoa
erakutsi, eta tarterik utzi
gabe bozkatu nahi izan
zuen. Hala, proiektua-
ren inguruko inongo
akordiorik gabe amaitu
zen bilera. Baztango
ANV-EAE ohar baten bi-
dez, Baztango NaBai
taldeak «baztandar guz-
tiei iruzur egiteko saia-
kera egin zuela» salatu

zuen, eta hiru eskaera
luzatu zizkieten NaBai
eta UPNri: «beren al-
derdi interesak alde ba-
tera utzi ditzaten, Baz-
tango herritarren iritzia
aditu eta errespetatu de-
zaten eta baztandarren
alde lan egin dezaten».
Guztia, «Erdizek Bizirik
iraun dezan». 

Baz tango  EAJ -
PNVk, bertze ohar ba-
ten bidez, protesta egin
zutenen «jarrera lotsa-
garria» izan zela salatu
zuen, eta «irainak eta
akusazio faltsuak» egin
zirela kritikatu. EAJ-
PNVk Virginia Aleman
alkateari bere babesa
eskaini zion, eta pleno-
an duintasunez joka-
tzeagatik zoriondu.  

Magnaren proiektua
oraindik ez dute Nafa-
rroako Gobernuaren In-

gurumen Departamen-
tuan aurkeztu, eta Uda-
lak, bere aldetik, herri-
tarren parte-hartzea bul-
tzatzeko egitasmoa
abian paratuko duela
erran zuen Virginiak, jen-
deari informazioa eman
eta kexak biltzeko.

HERRI GALDEKETA

EGITEKO PROPOSAMENA

Joan den urriaren
5ean,  Erdiz Bizirik pla-
taformak Arizkunenean
deituriko batzarrera jen-
de aunitz hurbildu zen.
Batzar hau Batzar Oro-
korra baino lehen egi-
tekoa zen, baina Batzar
Orokorrean gertatuta-
koa ikusirik, interes
haundiagoa zekarren.

Batzarrean, azken
asteetan gertatutakoa
azaldu zuten, beren
arrazoiak eta etorkizu-

neko jarrera zein izanen
ziren argituz.

Batzar Orokorra egin
eta biharamunean, Na-
farroako bi egunkaritan
argitaratutako informa-
zioari aurre egiteko ohar
bat kaleratu zuten, bi
egunkari horietan «zen-
tsuratuak»daudelakotz.

Erdiz Bizirik-ek herri
galdeketaren aldeko
apostu garbia egin zuen:
«baztandarrok erabaki
dezagun harrobia bai
ala ez, herri galdeketa-
ren bidez. Erdiz gurea
delakotz, eta ez deza-
ten erabaki hori Iruñe-
an edo hemendik kan-
po hartu». Aldi berean,
NaBai alderdiaren jo-
kaera eta komunikabi-
deetan egiten ari diren
informazio erabilera sa-
latu zuten plataforma-
koek.

BAZTAN

ARTXIBOA

Erdizen eraiki nahi den harrobiak eztabaida bizi-bizia sortu du Baztanen.
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Abeltzaintza krisian dago. Sindikatuek, ba-
serritarrek, politikoek… Denek argi dute abel-
tzaintza egoera «larrian» dagoela. Neurri tti-
kiagoan edo haundiagoan, abeltzaintzako
alor guztiei eragiten die, gainera. Eta krisia-
ren gibelean, produktuen garestitzea, base-
rrietarako abeltzainek erosten dituzten gaiak
nabarmen garestitu direlako. Baserritarrek
eta sindikatuek pentsuak garestitu direla sa-
latzen dute, eta kontsumitzaileak saltokian

erosten duen azken produktua, berriz, merkatu egin dela. Horri aitzin egiteko,
Nafarroako Gobernuak plan berri bat onartu du. Begoña Sanzberro Landa Ga-
rapenerako eta Ingurumeneko kontseilariak hilabete hasieran iragarri bezala,
urriaren 9an eman zuen plan horren berri. Sanzberroren arabera, sektorea «za-
hartu» egin da, «ustiapen batzuk berehala desagertzeko arriskuan daude», eta
plan berrian onartutako neurriek sektoreari «erantzun azkarra» emanen diote.
Halere, neurriak ez du guztien adostasunik jaso. Hala, EHNE sindikatuaren us-
tez, arazoa nekazaritza ereduan dago, eta laguntzak ez dira nahikoak.

Nafarroako Gobernuak abeltzaintzako produktu desberdinen prezioak aztertu
ondoren, erabaki du zerbait egitea, «beharrezkoa» delako. Krisiaren gibelean bi
faktore daudela nabarmendu zuen kontseilari baztandarrak: batetik, produkzio
gastuak goiti egin dute, batez ere pentsuak; eta bertzetik, produktuen kontsu-
moa jautsi da, eta horrela, azken salneurria merkatu.  EHNEren arabera, «ne-
kazaritza ereduak abeltzainek abereei jaten ematen dieten bazka eskastu du,
eta ekoizle haundi eta gutti batzuen eskuetan gelditu da». Gaineratutakoaren
arabera, «ekoizleak espelkulatzen ari dira eta prezioak igoarazten», eta horren
ondorioz jautsi da kontsumoa, sindikatuaren ustetan.

Plana oro har, abeltzaintzako alor guztiei begira onartu da, baina bereziki kalte-
tuak diren arloei begira: ardi, untxi eta txerri hazleei zuzendua. Sindikatuak da-
tu azpimarragarri batzuk ere kaleratu ditu: 100 zerri hazten dituen abeltzainak
urteko 60.000 euroko galerak izanen ditu; 500 ardi dituenak 17.000 eurokoak;
600 untxi dituenak 27.000 eurokoak eta 50 behi dituenak 10.000 eurokoak. Go-
bernuaren plan bereziak 18 neurri biltzen ditu, eta 18 milioi euroko laguntzak
proposatzen ditu, neurriak oraindik guztiz itxiak ez daudela adierazi arren. 

AABBEELLTTZZAAIINNTTZZAA SSEEKKTTOORREEAA
IINNDDAARRTTZZEEKKOO LLAARRRRIIAALLDDIIRRAAKKOO
PPLLAANN BBEERREEZZIIAA NNAAFFAARRRROOAANN
KKrriissiiaa ggaarraaiittzzeekkoo,,  llaagguunnttzzaakk eesskkaassaakk ddiirreellaa
kkrriittiikkaattuu dduu EEHHNNEEkk



HHoonnaa hheemmeenn nneeuurrrrii  nnaagguussiiaakk llaabbuurrbbiilldduurriikk..
- Neurri fiskalak. Abeltzaintza jarduerarako PFEZ zergaren

moduluetan murrizketak, errentagarritasun errealaren ara-
berakoak.

- Animalia hilak biltzeko zerbitzuan murrizketak. Animalia
hilak biltzeko aseguruak kontratatzeko 400.000 euroko la-
guntza emanen du Gobernuak, eta horrela, abeltzainek gu-
ttiago ordaindu beharko dute; kostua %26tik 13ra murriztu-
ko da.

- Sektore kaltetuei zuzeneko laguntzak. Ardi, zerri eta un-
txien ustiapenei bideratutako laguntzak emanen dira, horiek
direlako sektore kaltetuenak: ardi bakoitzeko 7 euro; zerriko
12 euro eta untxiko lau euro. Gehienez, 3.000 euroko la-
guntza. Gobernuaren kalkuluaren arabera, 1.850 ustiategi-
tara ailegatuko da laguntza. Kopurua, guztira,  2.125.000 eu-
rokoa izanen da.

- Mendialdeko abeltzainei laguntza osagarriak. Abeltzain-
tza estentsiboko ustiategiei moduluak haundituko zaizkie.
2008tik 2013 bitarteko kanpainetan garatuko da, eta 900
abeltzainei eraginen die. Urteko 450 euro inguru gehiago
emanen zaizkie.
Ingurumenaren aldeko konpromisoa hartzen duten ustiate-
gientzako, 2008rako aurrekontuan 1,5 milioi euroko dirusai-
la bideratuko da.

- Egiturazko neurriak. Jatorri Izeneko produktuak indartze-
ko laguntzak goiti eginen du hurrengo urtean: aurten 400.000
euro jaso ditu Kontseilu Arautzaileak, eta 2008an bikoitza,
800.000. Nafarroako Bildotsa eta Nafarroako Aretzea jatorri
izenen sustapenek %80ko finantzazio publikoa izanen du-
te, orain duena baino %30 gehiago (horrek 140.000 baino
gehiago igoko du aurrekontua); Nafarroako Nekazaritza Ka-
litatearen Insitituari bideratuko laguntzak %15ean haziko di-
ra;  Nafarroako Prezio eta Merkatuen Behatokia martxan pa-
ratuko da; kontratu egonkorrak bultzatuko dira; Bioserguta-
sunean eta ingurumenaren alde inbertituko duten ustiape-
nei laguntza gehiago emanen zaizkie; Elikagai Artisautza
bultzatuko da; ustiategiak berritzeko hobekuntza plana egin
dutenei eta arazotan direnei plana berritzen utziko zaie. 
Egiturazko neurri hauetara bideratuko dira 18 milioitik 15.

- Finantza erakundeak. Nafarroako Kutxari eta Baserritarren
Kutxari maileguak eskatzean baldintzak leuntzeko eskatuko
zaie.
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MMeerrkkaattuuaakk::  nnoollaa jjooaann,, zzeerr ssaalldduu ((AAllmmaannddoozz))
Gero, bein karretera iñez oztik, pues, autobuse ibiltzen tzen ta...
ta lenaoko autobus zarrek tar-tar-tar-tar-tar, ta ura eketan ta
gañan izaten zuzten asentuek, oi, yarrite gateko. Ta, yendia ga-
ten tzen, pues, Elizondora ta gaten tzen... merkature... zariak
eta, olluakin ta ollaskuakin te merkature.
Ta Elizondon, merka... oi... ark... arkupi oi... or, arkupeain pa-
rian, da plaza ttar ortan izeten zen merkatue. 
Eta antxe se... ni ere gan naiz arroltzia saltzera! Ni ere gan naiz
arroltzia saltzera, bai, bai.Ya gazte-gaztia nitz... ez, gu geiena
arroltziak ematen giñun. 
A, bai, ta gero, oi, gasna berriz Doneztebera, gasnak... saltze-
ra Doneztebera.Oi, gasnain... merkadue izate zen Donezteben,
baño an gaten giñen zaldiekin, abriek kargatu, ta aite ta biek
eta benga, gasna saldu.

Baztan Solasean - Ahozko tradizioaren bildumatik hartua
Elizondoko merkatua. Ana Mari Marinek utzitzako argazkia. Foto Mena Eli-
zondok egindako argazkia.

FFEERRIIAAKK,,  AAZZOOKKAAKK,,
MMEERRKKAATTUUAAKK EETTAA
SSAALLTTZZAAIILLEE AANNBBUULLAANNTTEEAAKK
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NNoollaa oorrddaaiinndduu ddeennddaann ((ZZiiggaa))
Bai, te aunitzek pues e... gauze igual arroltziakin, edo... ta igual
kontue re ba aunitz utzi, te... oi ere bai. (...) Karo, etzu... ezpa...
etzepaitzen izeten sosik itx(e)tan, ta yan bar tzen eunero. Ha!
¡amigo!

EEttaa nnoollaa ppaaggaattzzeenn zzeenn?? eeddoo nnooiizz??
Bueno, fue! Segun, ola, aretxe bat saltzekin edo xerri be(t) sal-
tzekin edo ola,  orduan (irriak). Ta zemaitzuk igual paatu gabe
utzi re bai...

Baztan Solasean - Ahozko tradizioaren bildumatik hartua
Elizondoko merkatua. Ana Mari Marinek utzitzako argazkia. Foto Mena Eli-
zondok egindako argazkia.
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Margotu
Marraztu ezagu marrazki hau eta
bidali ttipi-ttapa aldizkarira. 
BADAKIT mahai jolasa oparituko
dugu marrazki hoberenari.

ANIMATU ETA ZORTE ON.
ttttiippii--ttttaappaa aallddiizzkkaarriiaa

AAnndduutteettaa,, 1122
3311776600 EETTXXAALLAARR
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Eskoletako ikasle kopuruak goiti
egiten segitzen du 
Denetara 37 ikaslek hasi dute ikasturtea Zugarramurdi eta Urdazubin

Margari eta Koro
Azken urte hauetan

gure herriak haunditzen
ari direla ez dago du-
darik, eta hori eskolan
ere ikusi daiteke: aur-
ten zazpi haur berri ha-
si dira  eta lauk finitu du-
te. Denetara 37 ikasle
ditugu ikasturte hone-
tan Urdazubi eta Zuga-
rramurdiko eskoletan. 

Bertzalde, Guraso El-
kartean aldaketak egin
direla ere erran digute:
Itziar Galarregi, Hirune
Soto eta Mentxu Fagoa-
ga sartu dira berriak;
Itziar Arburua, Fermi
Etxart eta Karmentxu
Jaurenak segitzen du-
te; eta Begoña Olaga-
rai, Axun Irazoki eta Ana
Mari Maskotenak utzi
egin dute.

Ahozko
tradizioaren bila
Zugarramurdira

Nafarroako Uniber-
tsitate Publikoak,  Eus-
kaltzaindiak, CAN eta
Euskokultur Fundazio-
ak Zugarramurdin gra-
batu dute Nafarroako
ahozko tradizioaren iku-

sentzunezko artxiboa-
ren zati bat. Horretara-
ko herriko 5 lagun elka-
rrizketatu dituzte (eta fil-
matu) lehengo bizimo-
duak, usaiak, lanak, bes-
tak, istorio zaharrak eta
halakoak jasotzeko.

Elkarrizketak Iriarte-
an, Teltxegian, Martine-
an eta Kaminoko-bor-
dan egin ziren gan den
udaberrian. Orain, urria-
ren 27an, herri guztia-
rentzat aurkezpen pu-
blikoa eginen da Ospi-

talean, 18:30ean. Aur-
kezpenaren ondotik
luntx bat eskainiko da
etorritako guztiendako.

Azkenik, aipatu, lan
hau Akelarre Elkarteak
antolatu eta ordaindu
duela.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI FLASH
Telefono
zerbitzurik gabe
berriz ere

Bertze behin telefo-
noen zerbitzurik gabe
daude Urdazubin iraila-
ren 26az geroztik. Da-
goeneko aurten lauga-
rren aldia da, urte ha-
sieratik sakeleko zerbi-
tzuan zein ohiko telefo-
nia zerbitzuan bertze hi-
ru mozketak izan baiti-
ra. Aldi honetan, Mo-
vistar konpainiako sa-
keleko telefonoen jabe-
ak irailaren 26az ge-
roztik koberturarik edo
estaldurarik gabe dau-
de, eta ohiko telefono-
etan dei batzuk baino
ez dira egin. 

Ez da lehenbiziko al-
dia telefonia zerbitzurik
gabe gelditzen direla he-
rrian. Urtarrilean, otsai-
lean eta martxoan luze
iraun zuten hiru moz-
keta egon ziren, eta Te-
lefonica enpresak hala
onartu zuen. Gaia Es-
painiako Parlamentura
ailegatu zen, eta Go-
bernuak «eguraldi txa-
rraren ondorioz» izan zi-
rela erantzun zuen.
Mozketak saihesteko,
Gorramendin antena
berria paratuko zela
erran zen, baina Urda-
zubiko Udalak horren in-
guruko inongo jakina-
razpenik ez duela jaso
azaldu digute. Herrita-
rren kalterako eta ha-
serrerako arazoek se-
gitu egiten dute. 

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Urdazubiko plaza itxura berritua
Urdazubiko plazak arras bertzelakoa ematen du egun hauetan: pilotale-
kua bota dute eta orain konbentu zaharra osorik agerian gelditu da, le-
hengo itxura berreskuratuz. 1924. urtean eraiki ziren frontisa eta ezker
pareta eta 1982.urtean estali. Duela gutxi pilotaleku berria inauguratu zen
zaharrari txanda emanez. Orain azaroaren 15erako plazako lanek finituak
behar dute izan, harrizko zola emanez eta ezpela landatuz.
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Franck DOLOSOR
Kolpe berria jaso du

herriko ekonomiak. Cap-
devielle lantegia Txina-
rat eramatea delibera-
tu du enpresako zu-
zendaritzak. Horrela,
deslokalizazio honen
ondorioz, 259 lanpostu
desagertuko dira, gehie-
nak Hagetmaun Lan-
desetan, enpresaren
lantegi nagusian, eta
bertze 26 Senperen.
Capdevielle enpresak
kanapeak eta sofak es-
taltzeko oihalak ekoiz-
ten zituen. Diru arazo-
ak zirelakoan azken ur-
teetan enpresa osoa
Txina alderat eramatea
hobe dela iritzi dute zu-
zendariek, ekonomia
hobetzeko.

Ahozko
literatura
gogoan 

Ohiturari jarraikiz,
Euskal Herriko ahozko
literatura ohoratu dute
berriz ere aurten Kantu
Xaharren Egunaren ka-
rietarat. Oxtikenekoak
elkartea da 1999. urte-
az geroztik besta hau
apailatzen duena, eta
Kantu Xaharrak biltze-
ko helburuarekin egiten
du hori. 

Goiko argazkia Aux-
tin Zamorak utzitakoa
da eta aurtengo edizio-
an parte harte hartu zu-
tenak ageri dira.

Capdevielle lantegia
hesteak golpe berria
eman dio herriari
Ahozko literatura
ohoratu dute
aurtengo Kantu
Xaharren
Egunean

SENPERE

herriz herri



Jose Angel «KOTTO»
ALTZUGUREN PERURENA

II. URTEMUGA 
(Beran 1966-III-03/Sorian 2005-X-31)

Eman zenuen bizia euskaragatik,
herriarengatik, Euskal Herriagatik,

eta azken bederatzi hilabeteetan
familia eta lagunei eman zenien bizia,

joan arte.

ETXEKOAK

Beran, 2007ko urriaren 31n

Mª Pilar 
MUTUBERRIA OSCOZ

Arantzan hil zen 2007ko irailaren 20an, 62 urte zituela

Zuretik aunitz ikasi dugu
erraxa dela erratea.

Zu bezalako pertsona
ez da zail egiten maitatzea.

Emazte eta ama on-ona izan zinen,
eta amatxi, berriz, hobea.

Orain falta zaigun gauza bakarra, 
denagatik eskerrak ematea

ZURE SENARRA ETA SEME-ALABAK
Familiak eskerrak eman nahi dizkie egun gogor hauetan 

gure ondoan egon diren guztiei.

Mª Pilar 
MUTUBERRIA OSCOZ

Arantzan hil zen 2007ko irailaren 20an, 62 urte zituela

Gure bihotzak penaz beteak
hemen dituzu utzi,

gure artetik joan zarela
ezin dugula sinetsi,

horrelarik ez genuela
ezta zuk ere merezi.

Agurrik ez dizugu erranen
gero arte bai amatxi maitea.

ZURE BILOBAK

ttipi-ttapa • herriz herri
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Xan HARRIAGUE
Joan den larunbate-

an zortzi hasi zuten den-
boraldia herriko usate-
gietan. Aurtengoz, al-
daketa handirik ez du-
te egin ehizean aritzen
den taldean. Hala ere,
langile berri batzuk ha-
si dira, eta traparen ar-
dura Mattin Pikabearen
eskuetan da sasoi ho-
netan. Gaineratiko pos-
tuei dagokionez, bana-
keta hauxe izanen da:
Trapagibelean Andde
Iribarren, Zokokoan Mi-
xel Errandonea, Erre-
kakoan Patxiku Etxe-
berria, Harrixuritan Je-
an Laurent Mitxelena,
Larrean Stephane Te-
lletxea, Debalden Clau-
de Etxegarai, Saiberrin

Martintxo Agirre, Harri-
koan Mathieu Louis,
Haitzekoan Joset La-
saga, Orratzekoan Pa-
txiku Arroztegi, eta sa-
retan Koxe Angel Olai-
zola, Paul Pradere, Paul
Errandonea eta Jama-
ttit Irazoki. Azaroaren 4a
arte izanen dute iaz
atzeman zen uso kopu-
rua hobetzeko, eta epea
finitzean pasaia polita
bada, denboraldia aste
batez luzatuko dute.

Paxaka liga
Herriko hiru talde ari-

ko dira aurtengo paxa-
ka ligan, bat lehen mai-
lan, eta bertze biak bi-
garrenean. 

Maila gorenean, Je-
an Jacques Elizerri An-

doni Allirekin arituko da,
betiko laguna Mattin
Arrietak txapelketetan
aritzeari utzi baitio. Az-
ken hamarkadetan
Arrietak eta Elizerrik txa-
pel anitz irabazi dituzte,
bai Ipar Euskal Herri-
koak, baita Frantziako-
ak ere. Azken urte haue-
tan Senpereko bikote on
batekin final bakan ba-
tzuk galdu badituzte ere,
paxakako historiako az-
ken 20 urteak maraka-
tu dituzte.

Bigarren mailan ari-
tuko direnak zaharrek
irekitako bidea segitu
nahiko dute, baina ho-
rretarako gogor lan egin
beharko dute. Bi biko-
teek lehen  urtea izanen
dute txapelketan. Xan

Urbistondo eta Matiu
Berruetek talde bat osa-
tuko dute, eta Patrik
Etxegarai eta Ximun
Gartziak bertzea. Liga
heldu den igandean ha-
siko da eta herriko hiru
taldeak etxean arituko

dira 9:00etatik aitzinera
Pleka trinketean. Liga
finitzean, kanporaketa
zuzeneko txapelketa jo-
katuko da sailkatu dire-
nen artean. Finala, be-
rriz, otsailaren honda-
rrean iraganen da.

Urriaren 6tik azaroaren 4ra
arituko dira usazaleak 
Traparen ardura Mattin Pikabearen eskuetan

izanen da sasoin honetan

ARGAZKIAK: XABI BERRUET

Ezkerreko argazkian ehiza postua ageri da. La-
nean hasi aurretik orduak goaitatu behar izaten
dituzte usozaleek altura handian. Eskuinean, pa-
xakan ageri dira. Aurtengo txapelketa lehena den
arren, iaz hasi zen entrenatzen belaunaldi berria. 

SARA
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SORTZEAK
Mikel Urroz Gonzalez, Urrozkoa, iraila-
ren 21ean.
Xuban Saharrea Etxegarai, Elizondo-
koa, irailaren 21ean.
Joana Etxaide Urrutia, Erratzukoa, irai-
laren 13an.
Elaia Bakero Aleman, Iruritakoa, iraila-
ren 24an.
Iona Beola Viktoroba, Almandozkoa, irai-
laren 28an.
Oier Goienetxe Maritxalar, Berakoa, irai-
laren 23an.
Eider Olaetxea Etxeberria, Lesakakoa,
irailaren 18an.
Nora Maritxalar Garaiar, Lesakakoa, irai-
laren 22an.
Mikel Arriet Atonto Elgorriaga, Etxa-
larkoa, irailaren 30ean.
Yurak-Isabel Kabaskango Ruiz, Lei-
tzakoa, irailaren 23an.
Paul Feo Miguela, Leitzakoa, irailaren
28an.
Maddi Aginaga Elizalde, Goizuetakoa,
irailaren 18an.

HERIOTZAK
Natividad Anton Sancho, Elizondokoa,
irailaren 22an, 86 urte.
Michel Charles Veautrot, Erratzun, irai-
laren 24an, 63 urte.
Manuela Orrio Goizueta, Goizuetakoa,
irailaren 24an, 97 urte. 
Mª Angeles Igoa Altzugarai, Lesakakoa,
irailaren 28an, 69 urte.
Ane Gonzalez Vahl, Lesakakoa, iraila-
ren 28an, 14 urte.
Doroteo Iriarte Arozamena, Donama-
riakoa, irailaren 28an, 79 urte.
Juan Bautista Etulain Barrenetxe, Be-
rroetakoa, urriaren 3an, 76 urte.
Mª Palmas Matxiarena Aranibar, Bera-
koa, urriaren 5ean, 77 urte.
Mª Carmen Erauso Amondarain, Eli-
zondokoa urriaren 6an, 42 urte.

EZKONTZAK
Fernando Garcia Gallego eta Itziar Miel-
go Rey, Beintza-Labaiengoak, urriaren
1ean Beintza-Labaienen.
Anartz Tapia Altzuarte eta Mª Soledad
Rekarte Ariztegi, Erratzukoak, irailaren
22an Erratzun.
Jose Mª Gomez de Segura Iriarte eta Mª
Teresa de Andres Zabaleta, Arraioz eta
Donostiakoa, irailaren 28an Elizondon.
Vicente Oteiza Jaimerena eta Maider
Larre Torres, Elizondokoak, irailaren 25ean
Amaiurren. 
Juan Jose Barcenilla Plazaola eta Ana
Mª Lanchas Endara, Irungoa eta Bera-
koa irailaren 29an Beran.

Ane
GONZALEZ VAHL

Nahiz eta guk ez ikusi,
gure artean zaudela dakigu.
Zure irriak aurrera jarraitzen 

lagunduko digu.

MAITE ZAITUGU

ZURE LAGUNAK

Ane
GONZALEZ VAHL

Goiko zeruan izar disdiratsu bat azaltzen denean
Zure irrifarra sentituko dugu gure barrenean.

Triste eta iluna den egun batean 
Izar bat piztuko da gure bihotzean.

Maite zaitugu betiko gure oroimenean.

TOKI ONA INSTITUTUA

Ane
GONZALEZ VAHL

Aio laguna
inoiz ez gara damutuko

lagunak izana
Inork ez digu beteko

zuk utzi diguzun hutsuna

MAITE ZAITUGU ANE

ZURE LAGUNAK: JABIER, GURUTZE,
FERMIN, MIRIAN ETA OIHAN
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Aitor AROTZENA
Martxoan hasi zuen parapente

konpetizio denboraldia Miguel Sola-
no beratarrak eta Arangoitin bi pro-
ba eta Burgosko Oñan irabazi du.
Segovian bigarren izan zen. Emai-
tza hauek eta bertze probetako sail-
kapenak kontuan hartuta, Liga Nor-
te delakoa irabazi du, bere lehenbi-
ziko garaipen handia. «Denboraldia
akautzeko modu ederra izan da»
erran digu Solanok.

Duela hamar urte hasi zen bera-
tarra parapentean. Herriko lagun ba-
tzuekin ikastaroa egin zuen Irunen
Ibargoien irakaslearen eskutik.«He-
gan egiteko ametsa egia bihurtua iku-
si nuen, haizearen soinua, askata-
sun sentsazio betekorra eskaintzen
dit parapenteak». Lehenbiziko sal-
toa bakar-bakarrik egin zuela gogo-
an du, «irrati bidezko walkie-talkie
baten laguntza hutsarekin».

Pixkanaka konpetizio munduan
murgildu zen eta lehen aldiz Espai-
niako txapelketan parte hartu zue-

nean, Cadizen, 40. postua eskuratu
zuen. Geroztik, Euskal Herriko eta
Espainiako txapelketetan hirugarren
izana da, Portugaleko txapelketan
zazpigarren eta Europako txapelke-
tan, Munduko Kopan bi aldiz edo Bri-
tish Openean bezalako proba ga-
rrantzitsuetan parte hartua da.

«ARAUAK BETETA EZ DA ARAZORIK»
Parapenteak ibiltzeak ez duela

zailtasunik uste du Berako gazteak.
«Manejatzeko erraza da, bi freno,
azeleradorea eta gorputzarekin la-
gundu… Hori bai, metereologia pix-
ko bat jakin behar duzu, non eta noiz
ibiltzen ahal zaren, haizeak nondik
nora jotzen duen eta horretarako ur-

teak behar dira». Kirola ezagutzen
ez duten aunitzek erotzat dituzte pa-
rapente jauzilariak, baina gehienek
zentzuz jokatzen dutela aipatu digu
Solanok: «Gozatzeko hegatzen ga-
ra, ongi pasatzeko, beldurra pasa-
tzea ez zaigu inori gustatzen. Ho-
rregatik, haizea zakartzen denean
berehala lur hartzen dugu». Para-
pentean ibiltzeko belak 2.000 euro
balio du eta Solanok bakarra dauka.
«Dena bezala, kapritxo gisara eros-
ten baduzu garestia da, baina era-
biltzen baduzu, ez da dirua». Pres-
takuntza berezirik ere ez da behar,
«hori bai, orduak sartu behar dira».

Hainbertze probatan parte hartu
ondotik ez du inoiz istripurik izan So-
lanok. «Arauak betez gero ez da ara-
zorik izaten, parapentean ibiltzeak
jendeak uste baino arrisku guttiago
du».Baina parapente denboraldia
akautu bezain abudo baja hartu be-
har izan du. Zergatik eta lanean ka-
mioitik erorita besoan min hartu due-
lako. Beraz, non dago arriskua?

• Miguel Solano kirolari
beratarrak, Liga Norte
izeneko txapelketa irabazi du
parapentean. 

• Txapelketa honek, Euskal
Herrian, Burgosen edo
Segovian egiten diren zortzi
proba biltzen ditu eta
horietatik hirutan irabazle
eta bertze batean bigarren
izan da Solano. 

• Duela hamar urte hasi zen
parapentean ibiltzen ikasten
herriko lagunekin batera,
Irunen Ibargoienekin. Bere
ustez ez da prestakuntza
fisikoa handia eskatzen duen
kirola, hori bai «ordu aunitz
sartu behar dituzu».

«Ongi pasatzeko hegatzen gara,

beldurra pasatzea ez zaigu inori

gustatzen. Horregatik, haizea

zakartzen denean berehala lur

hartzen dugu»

«Arriskua badu parapenteak, baina
jendeak uste baino aunitzez guttiago»

ARTXIBOA

Miguel SOLANO Berako parapente jauzilaria

KI
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Izaskun Ariztegi eta
Lourdes Galarregi etxa-
lartarrek bigarren aldiz
segidan irabazi dute Na-
farroako emakumeen
arpana txapelketa. Irai-
laren 29an Igantzin jo-
katu zen finala eta Etxa-
larko bikoteak 8 minutu
eta 48 segundu behar
izan zituen 45 ontzako
enborrari 10 korte ema-
teko. Itziar Nuñez eta
Ana Lopez bigarren izan
ziren 9 segundura eta
Maitane Txueka eta Su-
sana Agerre hirugarren,
18 segundura.

HERRIZ HERRI

TXAPELKETA

Herriz herri txapel-
ketako azken saioa ere
Igantzin jokatu zen San
Migel egunean. Lehen
konbinadako finalean
Berriozar nagusitu zen
(19’27”), Igantzi izan zen
bigarren (21’07”) eta Ga-
r r a l da  h i r uga r ren
(21’49”). Laugarren pos-
turako lehian, Basabu-
ruak Gure Txokoak bai-
no lehen akautu zituen
lanak, baina baztanda-
rrek legezkoa ez den al-
daketa egin zutenez, az-
kenean beratarrak izan
ziren laugarren.

Igantziko taldean Mi-
kel Antxordoki aritu zen
koxkor biltzen, Iñaki Be-
reau eta Karlos Sein za-
kuekin, Xabier Ariztegi
aizkoran, Patxi Irazoki
korrika eta Julen Txo-
perena eta Iñaki Portu
arpanan.

Berako taldean Iñaki
Irazoki aritu zen koxkor

biltzen, Patxi Pikabea
eta Mikel Larretxea za-
kuekin, Ander Erasun
aizkoran, Iñigo Lasaga
korrika eta Mikel Arani-
bar eta Iban Zubieta ar-
panan. 

Baztango taldean,
Gabon Gamio aritu zen
koxkor biltzen, Beñat eta
Cesareo Gartxitorena
zakuekin, Garikoitz La-
rretxea aizkoran, Mikel
Igoa lasterka eta Jose

Ignacio Iribarren eta Unai
Apeztegia arpanan.

Bigarren konbinadan
liga sistema erabili da.
Igantziko probako sail-
kapena eta sailkapen
orokorra berdin gelditu
ziren: Igantzi garaile,
Gure Txokoa bigarren,
Garralda hirugarren, Be-
rriozar laugarren eta Ba-
saburua bosgarren

Igantzirekin Xabier
Ariztegi aritu zen harri

altxatzen, Oskar Telle-
txea txingekin eta Xa-
bier Sein ingudearekin.

Berako taldean, Ja-
bier Galarregi izan zen
harrijasotzailea, Jose-
ba Petrirena ibili zen txin-
gekin eta Igor Lasaga
ingude altxatzen.

Basaburua taldean,
Asier Maritorena aritu
zen harri altxatzen eta
txingekin eta Xabier Ma-
ritorena, ingudearekin.

Emakumeen arpanlari txapelketa
irabazi dute Ariztegi eta Galarregik
Igantzik irabazi du Herriz Herriko bigarren konbinada

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Lourdes Galarregi eta Izaskun Ariztegi txapela janzteko lanean eta behei-
tian, Igantziko herri kirol taldea, txapelketa bikaina egin ondotik.

Nazabalek
irabazi zuen
Nafarroako
txapelketa
ttipi-ttapa

Floren Nazabal zen
urriaren 7an Nafarroa-
ko lehen mailako txa-
pela irabazteko fabo-
rito nagusia. Gaur
egun sasoi hoberene-
an dagoen aizkolaria
izateaz gain, kontra
egiten ahal zion baka-
rra, Donato Larretxea,
Alemanian zen, Mun-
duko Stihl Timbersport
txapelketa jokatzen.
Honela, Etxarrikoak ez
zuen hutsik egin eta
aisa lortu zuen txape-
la, hasieratik bukae-
rara nagusi izan bai-
tzen. Azkenean, ordu
erdi baino gehixeago
(30’25”) behar izan zi-
tuen lau kanaerdiko,
lau 60 ontzako eta bi
oinbikoak mozteko. 

Bigarren postuan
ezustekoa eman zuen
Lezaungo Juan Jose
Lopezek eta txapel-
dunak baino poz han-
diagoa ere hartu zuen
(32’04”). Hirugarren
postua Mikel Minde-
g i ak  l o r t u  zuen
(33’09”). Ezkurrakoa
ez zegoen kontent, bi-
garren postua bede-
ren eskuratzea espe-
ro zuelako, baina le-
hen enborrean atera-
tako adarrak denbora
eta animoak galarazi
zizkion. Gainera, kon-
tuan hartu behar da le-
sio batetik atera berria
dela Mindegia eta
oraindik ez dagoela sa-
soi betean. Laugarren
postua Barberenaren-
tzat izan zen (37’13”)
eta bosgarrena Seno-
siain izan zen (40’31”).

HERRI KIROLA
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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.

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).

LESAKA
Urriaren 2tik azaroaren 8ra,
Norbera Ongizate Lantegia,
astearte eta ortzegunetan
16:30etik 18:30era.

g SOLASALDIAK

LESAKA
Urriaren 22an eta 29an,
Gure seme-alaben sexua-
litate eta afektibitatea
gurasoentzako hitzaldi-
tailerra, 17:00etan Antoiu 27-
2 aretoan.

g KONTZERTUAK

BERA
Azaroaren 4an, SYC
Ensenble Singers taldea
20:00etan Kultur Etxean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Udazkeneko feria eta azoken
txanda ailegatu da
BASERRIKO LANA PLAZATIK TELEBISTARA

Udazkena ailegatzearekin batera
naturak eskaintzen dizkigun pro-
duktuak biltzen hasi ginen. Horren
harira, ikataroak, erakusketak eta
ekitaldi berexiak egiten dira gure
eskualdean. Horietatik gehienak
nekazaritzari eta abeltzaintzari lo-
tutakoak: azokak, feriak... Aunitz
dira eskualdean egiten diren azo-
kak, Bortzirietan, Malerrekan, Baz-
tanen, Leitzaldean... Guztietara
agertzea zaila denez, ttipi-ttapa
telebistak horretarako aukera ema-
nen du du. Heldu den urriaren 26an
eta 27an Elizondoko ferien txan-
da izanen da. Ondotik Doneztebe
eta Lesakakoak etorriko dira. Igan-
de honetan zortzi, berriz, urriaren

28an, Berako Lurraren Egunaren
21. edizioa eginen da. Azaroaren
lehenbizikoan Baserritarren Egu-
na eginen da Arantzan. Aipatuta-
ko guztietan barna ibiliko dira te-
lebistako lankideak, irudi eta el-
karrizketarik interesagarrienak
etxeetara hurbiltzeko asmoz. 

BESTETAKO BIDEO ETA
DVDAK SALGAI
Doneztebe, Lesaka, Bera, Aran-
tza, Etxalar eta Igantziko besten
DVDak eta bideoak salgai daude.
Interesatuek 948 635458ra deitu
behar dute eta hor azalduko diote
nola egin eskaera. Hala, datuak bi-
du eta postaz bidaliko zaio etxera.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 20,00 € (=)

Zerri gizena
0,937 € kiloa.   (-0,035)

Zerramak:
0,310€ Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,01 (-0,03)
1.koa 3,70 (-0,03)
2.koa 3,20 (-0,06)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,13 (-0,03)
1.koa 3,82 (-0,03)
2.koa 3,30 (-0,06)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   145,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 140,00  (=)
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 28tik urriaren 5era bitarteko prezioak)

Irungo artistaren be-
deratzigarren diskoa du-
gu honakoa, oraingo ho-
netan Elkar zigiluan, be-
re lehendabiziko hiru
diskoak kaleratu zituen
diskoetxe berean. Bere
ibilbide pertsonalaren
hasieratik Jabierren mu-
sikak intimismo joera
izan du eta ezaugarri
hori mantendu egiten da
honetan ere, denborak
ematen duen helduta-
sunak eta zihurtasunak
bermaturik. Diskoa era-
bat iradokitzailea eta
gustagarria da, arima-
ren gunean asmatzen
duelarik. Ondoan izan-
go ditu Angel Unzu (mu-
sika-zuzendaria) eta Mi-
reia Otzerinjauregi (aho-
tsa), eta grabaketan ko-
laboratzaile bikainak
izango ditu: Martirio eta
Duquende. Martirio Es-
painiako koplak 70eko
hamarkadan izan zuen
ordezkari garrantzitsu-
tzat hartua izan da. Dis-
ka joan den ortzegune-
an aurkeztu zuen, urria-
ren 11n.

Konplizeak

ELKAR, 2007
Jabier MUGURUZA

DISKAK



Sakeleko telefonoen tarifak %6,5
igo dira martxotik ekainera
Telekomunikazioaren Merkatu Batzordeak hori ondorioztatu du

«Esango dut, eta aski izango
da horrekin, Juan Pablo Cas-
tel naizela, Maria Iribarne hil
zuen margolaria». Hitz bortitz
horiekin hasten da eleberri zi-
rraragarri hau, kartzelatik egin-
dako aitorpen gisakoa, hara
eraman duen ibilbide iluna kon-
tatzen duena. Gizaki sentibe-
ra eta bakartia da protagonis-
ta, adimen azkarra baina nor-
tasun paranoikoa dituena; ho-
rrek eramanen du amodioa
modu gaixotian bizitzera, ja-
betasun eta jelosiazko eromen

hazkor batean, bai beraren,
bai maitearen suntsitzea eka-
rriko duena. Izatearen zen-
tzurik eza eta komunikazioa-
ren ezina erakusten dituen obra
existentzialistatzat hartu izan
da urtetan, arrazoiz, baina gi-
sa berean erran liteke ema-
kumeen kontrako bortxake-
riara daraman prozesu psiko-
logikoaren erakusgarria du-
gula, bikaina bezain izugarria.
Ernesto Xabato argentinarra-
ren liburua da eta Mikel Gar-
mendiak itzuli du euskarara.

LIBURUAK

Tunela

Ernesto SABATO
ELKAR&ALBERDANIA, 2007
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AGENDA
egunez
egun

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa

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

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Urriaren 21ean, Nafarroako
Mendigoizale Egunera
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak taldeak.
Urriaren 28an, Abbadiara
ateraldia Ulibeltzak-ekin.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Urriaren 20an, Giltzarri
Abesbatzaren kontzertua,
San Martin Elizan
ilunabarreko meza ondotik.

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

LESAKA
Urriaren 30ean,
Halabazango Ipuinak Maite
Franko ipuin kontalariarekin,
18:00etan liburutegian.

BERA
Urriaren 25ean, Estitxu
Mentaberri ipuin kontalaria 5-
8 urte bitartekoentzat.
18:00etan liburutegian.

BERA
Azaroaren 11n,
haurrentzako ikuskizuna:
Kuku, aitonaren erlojua
txotxongilo taldea, 2 eta 10
urte bitarteko haurrentzat.
17:00etan Kultur Etxean.

g OSPAKIZUNAK

BERA
Urriaren 28an, XXI. Lurraren
Eguna. Xehetasunak
aldizkariko 9. orrialdean.

ARANTZA
Urriaren 31tik azaroaren
3ra, kultur egunak.
Xehetasunak aldizkariko 
13. orrialdean.

ETXALAR
Urriaren 25ean, 27an eta
31n, kultur egunak.
Xehetasunak aldizkariko 
11. orrialdean.

JAKIN BEHARREKOAK

Telefonia konpai-
niek tarifak igo egin di-
tuzte urteko bigarren
hiruhilekoan, aitzine-
ko hiru hilabeteekin
konparatuz gero. Ze-
hazki %6,5ean egin
du goiti kopuruak. Ur-
tarriletik martxora bi-
tartean tarifak behei-
ti egin zuten, Teleko-
munikazioaren Mer-
katu Batzordeak sa-
kelekoen prezioak
kontrolatzen dituene-
tik tarifa baxuenak.
Apiriletik ekainera ar-
te, ordea, kontsumi-
tzaileek ez dute berri
onik jaso. Datuok en-
presak prezioak bo-
robildu beharrean se-
gundoko kobratzen
hasi diren garaian ja-
kin ditugu. Martxoan
prezioak borobildu be-
harrean, segundoka
kobratzea exijitzen
zuen legea onartu
zen, eta aldaketa ho-
rren ondorioz, eraba-
kiz zuten telefonia
konpainiek tarifak al-
datzea. 

Telefonica, Voda-
fone, Orange eta ber-
tze enpresen iraba-
zien batezbertzekoa
minutuko 17, 78 zen-
timokoa izan zen ur-
tarriletik marxora, eta
18,94koa apiriletik
ekainera. Prezioak au-
nitzetan igo dira, bai-
na oraingoa azken al-
dian izan den gora-
kadarik haundiena
izan dela dio Teleko-
munikazioaren Mer-
katu Batzordeak. 

Sakelekoa aitzine-
tik ordaintzeko txar-
telarekin edo gerora
ordaintzeko kontra-
tuarekin izan, aldea
dagoela azpimarratu
du aipatu Batzordeak.
Izan ere, igoera hori
aitzinetik ordaitzeko
txartelaren kontsumi-
tzaileen sakelak na-
baritzen du batez ere:
%26,6 gehiago or-
daindu behar izan zu-
ten minutu bakoitze-
ko, beti ere, Merkatu

Batzordeak egindako
azterketaren arabera.
Bertze kontratuarekin,
o rdea ,  i goe ra
%2,8koa izan da.

Egia dena da, te-
lefono konpainiek ete-
kin haundiagoak ate-
ratzen dituztela kon-
tsumitzaileek gerora
ordaintzeko kontratua
aukeratuta, erabil-
tzailearen fideltasuna
segurtatzeaz gain, ira-
baziak ere segurta-
tuak dituztelako, bai-
ta kontsumo minimoa
ere. Horregatik es-
kaintzen zaizkie pre-
zio baxuagoa duten
tarifak. Baina 2007 le-
hen hirulekoan ez da
horrela izan. Aitzine-
tik ordaintzeko txar-
telen kasuan minutua
15,78 zentimotan ate-
ra da; gerora ordian-
tzeko kontratuekin,
berriz, 18.23koa.

Tarifaren gorabe-
herak alde batera utzi-
ta, sakelekoak joan
den urtean baino mer-
keagoak dira.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

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

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U 

TT
IK

IA
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komun ,  egonge la…

% 665724612.

ELIZONDO. 140 m2ko pi-

sua salgai, igogailuarekin.

% 617461649.

ELIZONDO. 90m2ko pisua

salgai, nahi izanez gero ba-

jerarekin. % 649172567.

BERA. 90m2ko pisu mo-

bleztatua salgai, kapritxora

berritua, 3 logela, 2 bainu-

gela, sukaldea, jan-egonge-

la, trastelekua eta igogailua.

42.000 euro. % 948 630168

(15:30etik aitzinera).

LEITZA. Patxi Arrazola ka-

lean pisua salgai, 160.000

eurotan. Egongela, sukal-

dea, 3 logela eta bainuge-

la. % 685981961.

ETXEBIZITZAK

103 Errentan eman
IRUÑA. Ikasle-pisua erren-

tan emateko, 3 logela. % 630

045413.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. % 659

609678.

ARANTZA. 75 m2ko lokal

komertziala salgai. Sanea-

mendua, ura, argia eta tele-

fono instalazioarekin. Leku

onean. % 608 174510.

LURRAK/ORUBEAK
115 Errentan hartu
BORTZIRIAK. Belar soroa

edo larrea hartuko nuke Bor-

tziriak inguruan. Ez du in-

porta egoera, motorrarekin

ibiltzeko da. Ahal bada etxe-

bizitzetatol eta jendearen-

ELGORRIAGA. 150 m2ko

adosatua salgai, sartzeko

prest. % 666 044176.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua, lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotore bat interesatua

egonez gero, permuterako

prest.% 678 526091.

DONEZTEBE. Aparan in-

guruan  p isua  sa lga i .

% 617461649.

BERA. Bortziriak karrikan

206 m2ko adosatua salgai

300 m2ko eremu eta igeri-

lekuarekin. 3 solairu, txo-

koa, garajea, 3 logela, 2

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 lur
eremuak salgai.

PROMOZIO BERRIAK. 
GARTZAIN: 135 m2ko familia

bakarreko bi etxebizitza, 
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



4141
www.ttipi.net
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gandik aparte. % 686650232.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LANA

301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da

adinekoak zaintzeko. %

618 391026/ 948 580473.

LESAKA. Umeak zaintze-

ko neska eskaintzen da,

arratsaldez. % 645 716509.

LANA
302 Eskaintzak
Inguruko enpresa batek ur-

banizatuetan lan egiteko

2.mailako ofiziala edo peioi

espezializatua behar du.

% 616513491.

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 642833 (15:30etik

aitzinera).

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.

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.

BERA. Frantsesa pixka bat

dakien emakume euskal-

duna behar da Ibardingo

oparidenda batean aste-

buruetan eta udan lan egi-

teko. % 948630718.

BERA. Esperientzia duen

kamioi mekanikoa behar

da.% 679892032.

Aluminiozko zurgindegi

batean langileak behar di-

ra, tailerrean eta monta-

keta lanetan aritzeko.

% 948510711.

Pertsona behar da ostira-

letan 5 orduz etxeko la-

nak  eg i teko .

% 617350025.

BERA.Saltzailea behar da

Renault tailerrean lan egi-

teko. Gidatzeko baimena

ezinbertzekoa da. Infor-

matika, euskara eta fran-

tsesa ezagutzak dituena.

% 948 630621.

MOTORRA
501 Salerosketak
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.

Grand Cherokee autoa

sa lga i .  3 . 1  mo to r ra ,

1999koa (NA-AZ). Egoera

onean. 11.500 eurotan.

% 628590247.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Txakurkumeak oparitze-

ko. % 652 725037.

DENETARIK
702 Salerosketak  
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).

Mando karroa oparitzeko.

Egoera onean.% 661 76 70

27.

HARREMANAK
801 Agurrak  
Maribel Taberna eta Ai-

tziber Almandoz aranzta-

rrek 23 urte beteko dituz-

te urriaren 19an eta 21ean.

Aunitz urtez pareja! Kua-

drilla zuen tragun esperun

dago! Muxu haundi bana

biei!

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, Volkswagen
Golf 1.9 DTI 110 CV, Laguna
Grand Tour Privilege 2.2 DCI,

Laguna 1.9 D, Citroen Saxo 1.9 D,
Opel Corsa.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE
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42 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

www.ttipi.net
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Sunbillako
PABLO IRAZOKI

OLAIZOLAk 3
urte bete ditu
urriaren 10ean.
Zorionak bihurri!
Muxu haundi
bat Urdazubitik
aitatxi eta ama-
txiren partetik.

Zorionak Donamariako BIHOTZ BA-
LEZTENA eta XUBAN ERBITI lehengu-
suei irailean urteak bete zituztela-
ko. Mantso baina seguru! Zorio-
nak Tturko eta Yuskiren partetik!!!

Donostiako MI-
KEL JIMENEZ ZA-
PIAINek 2 urte
beteko ditu
azaroaren 2an.
Zorionak aita,
ama eta familia
guztiaren parte-
tik. Bi muxu
haundi bitxito.

ZURINE SARRA-
TEA JABALERA

beratarrak 3 ur-
te beteko ditu
urriaren 21ean.
Zorionak eta
musu haundi-
haundiak fami-
liaren partetik.

ONINTZA OIARTZABAL eta NAROA

MAISTERRENAk urriaren 16an eta
17an 3 eta 2 urte bete dituzte. Mu-
xu haundi bat Katixa eta Asierren
partetik. Zorionak!

UNAI eta JOANA GOIKOETXEA MITXE-
LENAk urriaren 16an urtea eta
25ean 4 urte beteko dituzte. Zorio-
nak familia guztiaren partetik eta
muxu haundi bat. 

Zorionak gure lehengusu XANi,
urriaren 27an 4 urte beteko ditue-
lako. Muxu haundi bat Arantxa eta
Maialenen partetik.

Urriaren 27an 4 urte beteko dituen
gure XANentzat zorionak Sarako
eta Berako familiaren partetik.

LEIRE eta ANE BEREAU aranztarrek
3 eta 7 urte bete dituzte irailaren
13an eta 28an. Aunitz urtez eta
muxu haundi bana familia guztia-
ren partetik.

MAITE PIKABEA beratarrak urteak
bete ditu urriaren 15ean. Zorionak
eta aunitz urtez ama, atta, senide,
senarra eta Victor semearen par-
tetik. 

JULEN ZELAIETAk
urriaren 8an 27
urte bete ditu.
Zorionak fami-
liaren partetik.
Ondo pasa
eguna, eta kon-
tuz txanpaina-
rekin e!

MIKEL PRIETO

ETXEGARAI

beratarrak 3 
urte beteko ditu
urriaren 23an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik.

Oronoz-
Mugairiko JOEL

GARAIKOETXEAk
urtea bete du
irailaren 17an.
Muxu eta besa-
karada haundi
bat eta zorionak 
zure familiaren
partetik.

Gazteluko JON MIKEL OPOKA MI-
TXEOk 4 urte bete ditu urriaren
8an. Zorionak eta muxu haundi
bat familia guztiaren partetik.
Muaa!!!

Etxalarko XUBAN

GASTEARENA IRI-
SARRIk azaroa-
ren 3an 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta mu-
xuak Ezkurra
eta Etxalarko fa-
milia eta berezi-
ki Jonen partetik

IRATI ELIZONDO

BENGOETXEA

beratarrak
urriaren 11n 3
urte bete ditu.
Zorionak eta
mila muxu
haundi atta eta
amatxoren par-
tetik.

BEÑAT GARTXI-
TORENA. Zorio-
nak eta 15 mu-
xu etxekoen
partetik. Gure
herri kirolari 
hoberenari 
besarkada
haundi bat.
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