
Euskal Herriko sei leize
elkarlanean
Mugarik gabeko lurpea izeneko
egitasmoaren baitan bat egin du-
te Euskal Herriko sei leizek. Ho-
rien artean daude Urdazubi, Sa-
ra eta Zugarramurdikoak.2008ko maiatzaren 29a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

04Bertizaranako Egunari
buruz solasean
Ekainaren 7an eginen da Berti-
zaranako Eguna Narbarten. Bes-
tari buruz hitz egin dugu antola-
keta batzordeko birekin: Maria La-
rretxea eta Miren Irisarri.
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PIKABEA

TTIPI SASKIAren ZOZKETAN
JENDE GUZTIAK PARTE HAR DEZAKE

Zozketaren balioa maiatzaren 29tik ekainaren 3ra. Irabazlearen izena ekainaren 12ko aldizkarian argitaratuko da. Mezuaren kostea 1.20€
(BEZ gabe). Zure datuak ttipi-ttaparen fitxategian gordeko dira aurrerantzean izanen diren eskaintzen berri emateko. Zuzenketa edo
deuseztapenen bat egiteko deitu 948 63 54 58ra
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UTZITAKO ARGAZKIA

Gurutze PIKABEA
Nork antolatu duzue Bertizarana-
ko Eguna?
Antolaketa batzordean lau lagun gau-
de, bi Narbarteko eta Legasako ber-
tze bi, baina Legasako eta Narbar-
teko gazte guztien artean antolatu
dugu Bertizaranako Eguna. Bi he-
rrien artean banatzen da antolakun-
tza eta ez da hain zaila lana. Egu-
nean bertan izanen da lanik haun-
diena: ostatuan edaria badagoen kon-
trolatu, dirua atera... Aurreko urtee-
tan zer egin den badakigu eta horren
arabera egiten da besta aurreko la-
na. Aurtengo besta antolatzen due-
la hilabete bat edo hasi ginen.
Zenbateko aurrekontua du bestak?
Guztira 10.000 euro inguruko gas-
tua izanen du, baina laguntza jaso
dugu. Alde batetik, Bertizaranako
Udalak emandakoa dago eta horrez
gain, herri krosa babestu duten lagun-
tzaileena ere hor dago. BKZk ere ate
irekien eguna egiten du Bertizara-
nako Egunean.
Zein da besta egun horren helbu-
rua?
2002az geroztik egiten da besta hau

eta hasiera hasieratik helburua bai-
lara mailako besta bat egitea da. Ber-
tizaranako hiru herriak —Narbarte,
Legasa eta Oieregi– elkartu eta bai-
lara bezala bizirik gaudela adierazi
nahi diogu jendeari. Azken urteotan
ezagunagoa egin da Bertizarana, jen-
dea mugitzen hasi delako.
Oieregiko kontzejuaren hutsa na-
baritzen zen besta antolatzen ha-
si zineten urte haietan. Eta orain?
Ez da kontzejuen gaia, gazteek an-
tolatzen dugun besta baizik. Deia
gazte guztiei egiten zaie. 
Nolako egitaraua antolatu duzue
ekainaren 7rako?
Goizean goiz hasita dianak izanen
dira eta segidan gosaria. Kirola egi-
teko, BKZren eskutik kirol ekintzak
izanen dituzte, eta herri krosa ere

eginen da. Horrez gain, azken aste-
otan entsaiatzen ari garen dantzekin
saioa ere eskainiko da. Bazkalon-
doan Koldo akordeoilariaren txanda
izanen da, eta afariaren ondotik Tri-
kidantz taldearekin dantzaldia.
Aurten lehendabiziko aldia da he-
rri krosa antolatu duzuela. Nola-
tan otu zaizue hori?
Azken aldian korrika egiteko ohitura
zabaltzen ari da eta egokia iruditu zi-
tzaigun hemen ere herri krosa anto-
latzea. 8,6 kilometroko luzera izanen
du, eta Narbarten hasi eta akituko
da, Bertizaranako hiru herrietan bar-
na pasatu ondotik.
Zer du faltan eta zer soberan zuen
ustez Bertizaranako Egunak?
Besta nahiko orekatua dela uste du-
gu. Soberan gastua eta faltan mus
txapelketa.
Aunitzek uste dute Bertizaranako 
herriak Baztan edo Malerrekaren
barne daudela. Zer erranen zenie-
kete hori uste dutenei?
Ordua dela jakiteko eskualdea nola
banatua dagoen. Hala ere, gaur egun
garai batean baino gehiago ezagu-
tzen du jendeak Bertizarana.

• Bertze urte batez,
Bertizaranako Eguna eginen da,
aurten Narbarten. Berrikuntza
gisa, lehen aldiz herri krosa
antolatu dute: 8,6 kilometroko
ibilbidea egiteko lasterketa.

• Batzordean lau lagun daude, bi
Narbarteko eta bertze bi
Legasako. Oieregikoek oraindik
bestan parte hartu gabe segitzen
dute.

• 10.000 euroko aurrekontua
izanen du aurtengo bestak, eta
horretarako Bertizaranako
Udalaren laguntza izan dute, eta
krosean ere hainbat entitateren
laguntza jaso dute.

«Azken aldian korrika egiteko

ohitura zabaltzen ari da eta

egokia iruditu zitzaigun hemen

ere herri krosa antolatzea. 8,6

kilometro izanen ditu eta hiru

herrietan barna pasatuko da»

«Hiru herriak elkartu eta bailara bizirik
dagoela ezagutaraztea da helburua»
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Maria LARRETXEA eta Miren IRISARRI Batzordeko kideak
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ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Leizeetako ordezkariak Mugarik gabeko lurpea egitasmoaren aurkezpen ekitaldian.

Gurutze PIKABEA
«Kareharriz osaturiko mendigune-

ak eta leizez inguratutako lekuak». Ho-
rrela deskribatu dituzte Euskal Herri-
ko sei leizetako arduradunek euren in-
guruak. Horietatik hiru eskualdekoak
dira —Urdazubiko Ikaburu, Sarakoak
eta Zugarramurdiko Sorginen Leize-
ak—, eta antzeko jatorria eta bertze-
lako parekotasunak dituztela eta, Oña-
tiko Arrikrutz, Astizko Mendukilo eta
Karrantzako Pozalagua kobazuloekin
anaitu egin dira. Elkarrekin ezagutze-
ra eman eta jendea erakartzea da hel-
buru nagusia eta horretarako Mugarik
gabeko lurpea izeneko egitasmoari
ekin diote. 

Banaz bertze urtean 300.000 bisi-
tari jasotzen dituzte sei leize horiek,
eta abian paratu duten proiektu hone-
kin bateko bisitariak bertzera erakarri
nahi dituzte, «leize bat sustatzeko to-
kirik onena bertze leize bat delako».

Euskal Herriko sei leizek elkarlanean Mugarik gabeko lurpea ize-
neko egitasmoa paratu dute martxan. Zehazki, Oñatiko Arrikrutz
(Gipuzkoa), Urdazubiko Ikaburu, Astizko Mendukilo (Nafarroa),
Karrantzako Pozalagua (Bizkaia), Sara eta Zugarramurdiko
Sorginen leizeak dira proiektuan barneratu direnak, jatorri
beretsua onartu zaien Anaiartutako Leizeak, hain zuzen. Lurraz-
pian dagoenak —Seigarren Kontinentea deituak— gero eta interes
gehiago pizten duela iritzita, «kobazuloen baliabide natural, eko-
logiko, historiko eta mitologikoak hedatzeko helburuarekin garatu
dugu proiektua». Hala adierazi zuen Ainhoa Agirre Zugarramurdi-
ko Sorginen Museoko kudeatzaileak bertze leizeetako ordezkarie-
kin maiatzaren 9an Sorginen Museoan egindako egitasmoaren
aurkezpenean. 40.000 liburuxka argitaratu dituzte eta horrekin
leize bateko bisitariak bertzeetara eramatea da helburua. Leizeak
bisitatu ahala zigilua paratuko da, eta bigarren bisitatik aitzinera
sarreran %20eko deskontua izanen da. Gainera, ekainaren 30a
baino lehen sei zigiluak osatuz gero, oparia jasoko du bisitariak.

‘Mugarik gabeko lurpea’ ekimenarekin
bat egin dute Euskal Herriko sei leizek
Tartean dira Urdazubi, Sara eta Zugarramurdikoak
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Hori nabarmendu zuten hilaren 9ko
aurkezpenean leizeetako ordezka-
riek. «Leizeen artean ez dago kon-
petentziarik, elkar lagundu egiten du-
te, haietako bakoitza bakarra baita». 

«Egitasmo turistikoa» deitu duten
ekimena lantzeko joan den urteko ur-
tarrilean bildu ziren lehenbiziko aldiz.
Saio honek izanen dituen emaitzak
aztertu aitzinetik, etorkizunera begi-
ra, egitasmoa euren antzeko ezau-
garriak dituzten bertze leizetara za-
baltzeko asmoa dute. Dagoeneko Is-
turitz eta Otsozelaiako kobazuloek
ere interesa agertu omen dute egi-
tasmoan parte hartzeko. «Argi dago
eskaintza hedatzeak norbere pro-
duktua indartu eta erakartzen duela»,
adierazi digu Ainhoa Agirre Zugarra-
murdiko Sorginen Museoko kudea-
tzaileak. Horrez gain, leize bakoitza-
ren web orrian bertze leizeen web-
gunetarako loturak ere paratu nahi di-
tuzte, eta baliteke, aurrekontuaren
arabera, web orri propioa ere sortzea. 

«Paisaiaren edertasuna ez dago
lurraren gainean soilik, bihotz biho-
tzean ere xarma haundiko bazter na-
turalak daude». Hortik dator Seiga-
rren Kontinentea izena. «Lurraren
erdigunera barneratu, eta balio eko-
logiko zein natural haundiko lekuak,
gizakiaren iraganaren arrastoak, mi-
toei loturiko erritu herrikoiak, paisaiaren
edertasuna, historia ezagutu eta en-
tzun». Hori guztia aurkituko dute bi-
sitariek leizeetan.

Zein da Mugarik gabeko lur-
peaekimenaren helburua?
Produktu turistiko honetaz ba-
liatuz bisitariak baliabide natu-
ral, ekologiko, historiko eta mi-
tologiko hauek ezagutzera ani-
matu nahi ditugu; hau da, gu-
re leizera heldu direnen inte-
resa piztu proiektuan parte
hartzen duten gainontzeko ko-
bak ere bisita ditzaten. 
Kezka beretsuak dituzue le-
ku diferenteetako leizeek?
Neurri haundi batean bai.
Nahiz eta bakoitzak bere ara-
zoak izan, denok dugu lurraz-
piko munduaren babesareki-
ko kezka, eta turistei dago-
kionez, gure bezeroek profil
berdina izateaz gain, denok
dakigu zer den gogor lan egi-

tea behe-denboraldia horren
behea izan ez dadin. 
Elkarri konpetentziarik ez ,
eta bakoitzaren leizea in-
dartzeko biderik onena ber-
tze leizeak direla diozue...
Batetik gero eta gehiago dira
lurpeko erraietara barneratu
nahi dutenak, seigarren konti-
nentea deitu dutenera, eta ber-
tzalde, leize bakoitza bakarra
da, ezberdina. Denek dute be-
ren edertasuna eta xarma.
Normalean bat ezagutu eta
gustatuz gero, bertzeak eza-
gutzeko jakin-mina pizten da. 
Euskal Herriko bertze lei-
zeei egitasmoa zabaltzeko
asmorik baduzue?
Produktu hau erakargarriagoa
suertatuko da zenbat eta lei-

ze gehiagok parte hartu, ho-
rretan ez dugu zalantzarik. Mo-
mentuz sei gaude baina Istu-
ritz eta Otsozelaiako kobekin
ere harremanetan jarri gara
eta badirudi interesa badute-
la. Atlantiar Pirineo eta Korni-
sa Kantabriarreko leize guz-
tiek ateak irekiak dituzte.
Etorkizunera begira, proiek-
turik baduzue buruan?
Taldea nolabait formalizatze-
ko asmoa dugu elkarte bat
sortuz edo hitzarmen bat si-
natuz, antolakuntza oinarriak
finkatzeko. Hemendik aitzine-
ra pasaporte honen emaitzak
aztertu beharko ditugu, eki-
men berri bat martxan jarri bai-
no lehen, eta aurreikusia du-
gu promozio kontuetan lane-
an segitzea gure web orrien
arteko loturak eginez edota,
aurrekontuaren arabera, web
orrialde propioa sortuz. 

«Nahiz eta leize bakoitzak bere arazoak izan,
neurri batean denok kezka beretsuak ditugu»

Ainhoa AGIRRE Zugarramurdiko Sorginen Museoko kudeatzailea

Sarrera erostean, bisitariak liburux-
ka edo pasaportea jasoko du doan. Pa-
saporteari zigilua paratuko zaio eta pro-
mozioaren barne dauden bertze leizee-
tan erabili ahal izanen du. Sei leizeen
ibilbidea egin ahala, zigiluak gehitzen
joanen zaizkio liburuxkari. Gainera, li-
buruxka eskuartean, bertze leizeetara
joaten den bakoitzak %20ko deskon-
tua izanen du sarreran. Ekainaren 30a

baino lehen sei kobazueloetatik pasa-
tuta zigiluekin pasaportea osatzen due-
nak oparia jasoko du: Anaiartutako Lei-
zeen irudirik ikusgarrienak biltzen di-
tuen CDa. Dena den, pasaportea be-
he-denboraldirako bakarrik izanen da
erabilgarria. Beraz, Aste Santuan, uztai-
lean, abuztuan eta zubietan ez. 40.000
ale argitaratu dituzte, eta erantzun ona
izatea espero dute arduradunek.

PASAPORTEAREN ABANTAILAK

Deskontuak eta opariak pasaportearekin

ARTXIBOA

Urdazubiko leizeak.
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Udalean bazterrak
nahasten dituen
UPNko
taldearendako

Ba al dakizue egi-er-
diak gezurrak direla? 3
urteko ikasleek ikasten
duten lehen balorea da. 

Nola ausartzen zare-
te nire etxearen kontuak
argitaratzen, nahi duzuen
gisara eta gainera nire
izena agertu gabe, alka-
tearena bakarrik balitz be-
zala? 

Zuekin solasteko hi-
tzordua eskatu nizuen eta
ezezkoa eman zenidaten,
zuen kontua ez zela erra-
nez, R. Zaldua eta gure
familiaren artekoa zela-
koan, baina orain, ausartu
egin zarete, boletinaren
medioz eta baztandar
guztien aurrean, trapu zi-
kinak eta «egi-erdiak»za-
baltzen, eskrupulorik ga-
be, nire ahizparen dimi-
sioa eskatuz.

Zuek nire ahizpari
duintasunik ez duela dio-
zue? Nire ustez eta ni be-
zala bertze hainbaten us-
tez (UPNko botoemaile
batzuk barne), zuek ez
duzue duintasunik, lotsik
eta ohorerik. 

Jakin dezazuela, zuen
botoemaile aunitzek, per-
tsonalki etxerat deitu di-
gutela, barkamena eska-
tuz eta diozuena lotsa-
gabekeria hutsa dela erra-
nez, pena haundia ema-
ten diela horrelako lane-
tan zuek denbora galtzea,
askoz ere hobe dela lan-
konstruktiboa egitea.

Ez dakit nor den zuen
aholkularia, baina bide
hortatik ez duzue botorik
lortuko, jendea ez dago
ados erabiltzen duzuen

estrategia-politiko hone-
kin; Baztanen ez du fun-
tzionatzen, herri bat de-
lako, denak ezagutzen
garelako.

Bertzerik gabe, 

Miren 
Aleman Arrastio 

Prekaritateari
aurre eginez
emakumeok gure
eskubideen alde
borrokan!

Edonolako jendarte
ereduren zutabe nagusia
sistema ekonomiko eta
soziala izanik, emaku-
meon askatasunari bide
emango dion Euskal He-
rria sortu nahi badugu,
sexu bereizkerian oina-
rritutako ereduak errotik
aldatu behar dira.

Euskal Herriko Bilgu-
ne Feministak emaku-
meon bizi baldintzak eral-
datzeko eta duintasun so-
zio-ekonomikorako be-
harrezkoak ditugun duin-
tasunerako oinarriak iden-
tifikatu eta zehaztu nahi
ditu. Horretarako duinta-
sunerako premisak izene-
ko lana definitu dugu. Ja-
rraian honen laburpena.

Lanerako eskubidea
eta emakumeok ekono-
miaren subjektuak kontsi-
deratuak izateko eskubi-
dea.

1-Lana kontzeptuaren
kontestualizazio berria.
Ikuspegi feministatik lan
kontzeptuaren testuingu-
ru berria eman beharra
dugu.

2-Nazio mailako kon-
tabilitate kontu guzietan

etxeko lanak barneratzea.
3-Lan ororen eskubi-

de sozialen aitortza eta
seguritate sozialaren erre-
gimen berezien desager-
pena (etxeko lanen erre-
konozimendu sozial nahiz
ekonomikoa, ekonomia
murgilduaren argitzea..)

4-Osasuna genero
perspektiba barneratua
duelarik.

5 -Lan  merka tuan
emakumeon parte-har-
tzea aukera berdintasu-
nean.

Diru-sarrera minimo-
ak izateko eskubidea 

Emakume orori beha-
rrezkoak dituen prestazio
ekonomiko eta gizarte la-
guntzak bermatu behar
zaizkio.

Etxebizitza eskubidea
Etxebizitza eskubide

bat da, beraz, merkatua-
ren logikatik eta espeku-
laziotik kanpo geratu be-
har du. Egungo etxebizi-
tza politika errotik aldatu
behar da, alokairu sozia-
laren aldeko apostu egi-
nez, etxebizitza hutsak
izatearen luxua gaindituz,
lurzoruaren kudeaketa
soziala bilakatuz eta oku-
pazioaren aukera eta zi-
legitasuna landuz.

Eskubide sozialak
Oinarrizko premisa so-

zialak eskuratu behar di-
tugu eraldaketa soziala
garaitu nahi badugu.Bes-
teak beste, zerbitzu sozia-
laren euskal sistema pu-
blikoa, 0 urtetik aurrerako
hezkuntza integrala, osa-
sungintza integrala edo-
ta pertsona ororen zain-
keta integrala ziurtatzeko
mekanismoak ezartzea.

Jaione Irisarri 
Euskal Herriko 

Bilgune Feminista

Kiskalita nauka
euskal zinemak

Un poco de chocola-
te filmari buruz ari naiz.
Ematen du hemen beti
dagoela aitzakiaren bat
euskara hizkuntza eta
euskaradunak bigarren
mailan uzteko.   SPrako
tranbia eleberria euska-
raz izan zen idatzia, eta
sari garrantzitsu bat jaso
zuen horren ondorioz.
Lehenago beste horren-
beste gertatu zen Ber-
nardo Atxagaren Obaba-
koak liburuarekin. Kasu
hartan ere eleberria zine-
mara eraman zen. Ordu-
ko hartan pelikula gaztela-
niaz filmatu zen, zuzen-
daria eta aktore nagusiak
erdaldunak zirela argu-
diatuz. Hala eta guztiz
ere, oker ez banago, ikus-
leari hasieratik aukera
eman zitzaion hautatze-
ko zein hizkuntzatan iku-
si nahi zuen, gaztelaniaz
ala euskaraz, Hego Eus-
kal Herrian, behintzat.
Iparraldean ez dakit oso
ongi zer gertatu zen.

Oraingo kasuan, or-
dea, liburua euskaradu-
na edukitzeaz gain, zu-
zendaria eta aktore as-
ko, baita protagonista na-
gusietariko batzuk ere,
euskaldunak izan ditugu,
baina, hala ere, orain ere
izan omen da arrazoi edo
aitzakiaren bat gaztela-
niaz filmatzeko. Gaztela-
niaz bakarrik, momentuz,
bederen. Euskaraz ikusi
nahi dugunok itxaron be-
harko dugu «gure biga-
rren txanda», askotan be-
zalaxe.      

Bitartean, jende asko
sumatzen dut kezkatuta
eztabaidatzen, filmak on-
gi islatzen ote duen ele-

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

iritziairitzia
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Zergatik sartu zinen Akelarre Elkar-
teko Batzordean?
Elkarte guztia aldatzekoa zen eta bo-
luntarioak eskatu zituztelako.

Zer suposatzen du elkarte bateko ki-
dea izateak?
Alde batetik lana eta ardura; bertze
aldetik kexak aditzeko prest behar du-
zula; baina orokorrean satisfazioa da,
herriarendako gauzak egiteko auke-
ra duzulako.

Zergatik utzi zitzaion ekaineko gau-
pasa antolatzeari?

Sobera jende etortzen zen eta ezin ge-
nituen behar den bezala atenditu. Gai-
nera bestaren xarma galdua zen, eta
herri bilkura batean moztea erabaki
zen.

Akelarre Elkartea eta bestak...
Duela  15 bat urte arte gazteek an-
tolatzen zituzten bestak, geroztik Ake-
larre Elkarteak bere gain hartua du
lan hori.

Akelarre Elkartea eta Akelarre an-
tzerkia...
Gau pasatik berreskuratu dugun gau-
za pulit bat da, eta Akelarreak egitan
zer ziren erakusteko aukera bat.

Akelarre Elkartea eta Sorgin egu-
na... 

Ilusionez prestatzen ari garen
zerbait berria da, ea ongi
ateratzen zaigun.

Museoa edo leizea?
Biak bere modura: muse-
ora gan, begiak ireki eta

gure historia ezagutzeko; ondotik lei-
zera gan, begiak etsi eta gure histo-
ria sentitzeko.

Gaua edo eguna?
Orain eguna. Bizi honetan momentu
desberdinak bizitzen dira, bakoitza
bere momentuan.

Zikiroa edo txuletona?
Zikiroa, baina leizean 

Mendiz ibiltzen hasia zara. Orain zer
duzu nahiago: Marixaneko terraza
edo Atxuriako kaskoa?
Jo, bakoitza bere momentuan, leku
guztietan bere xarma bada.  

Eta finitzeko: zein berri gustatuko li-
tzaizuke agertzea hurrengo Ttipi-
Ttapan?
Baztango Udalakin dagoen afera kon-
pontzea, eta horren ondorioz gure lu-

rrak guretako gel-
ditzea…

• 11 GALDERA LABUR •

berriaren edukia. Nik aitor-
tzen dut hori garrantzitsua
dela, baina, nire iritziz, eus-
karaz filmatua izateak ha-
sieratik eta euskaltzaleei
ere aukera berbera ema-
teak, itzulpenik egin gabe,
alegia, uste dut ez duela
garrantzi gutxiago.   

Bukatzeko, zer esanen
dut, ba, nik? Beste asko-
tan bezalaxe, oraingo hone-
tan ere gelditu beharko du-
gula zain, ea noiz ematen
diguten aukera film hau
euskaraz ikusi ahal izate-
ko. Baina inor gutxik esa-
nen dit, norberaren etxean
bigarren edo hirugarren
mailakoa sentitzea, bene-
tan ez dela gauza tristea.   

Xanti Begiristain
Iruñea

Legutioko
atentuaren harira
NaBairen oharra

Behean idazki hau izen-

petzen dugunok, Nafarro-
ako hainbat eskualdeko Na-
baizaleok - Nafarroa Bai-
ren aldeko independente
taldeetako kideok, ETAK
Legution egindako atenta-
tu kriminala salatzeko Uxue
Barkos gure diputatuak,
gainerako Diputatuen Kon-
gresuko talde politikoekin
batera sinatutako akordioa
bere osotasunean  harpi-
detzen dugu.

Koldo Martínez; Goio
Monreal; Juanjo Domin-
guez; Jabier Zubiri; Iñi-

go Monreal; 
Estebe Petrizan; Pa-

txi Leuza; Goio Urdaniz;
Edurne Egino; 

Antton Urra; Jose
Luis Mendoza; Eduardo
Lakasta; Iñaki Akerreta;

Aingeru Epalza; Pedro
Arrese; Jose Ignacio La-

casta; Melba Luz Laca-
lle; 

Juan Carlos Goiene-
txe; Ibon Mimentza.

Marifa IRAZOKI   
Zugarramurdiko Akelarre Elkarteko lehendakaria
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ttipi-ttapa
Aurkeztutako 40 bat

lanen artean, epaima-
haiak erabaki ditu da-
goeneko Baztan-Bida-
soako ber tsopaper
lehiaketako saridunak
zein diren. Bortzirieta-
ko Bertso Eskolak eta
Berako Kultur Batzor-
deak Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea-
ren laguntzarekin anto-
latzen duten lehiaketa-
ren XXI. edizioa izan da
aurtengoa eta maiatza-
ren 16an banatu ziren
sariak Berako Kultur
Etxean. Adinaren arabe-
ra, maila ezberdinetako
sariak banatu ziren.

A mailan (12 urte ar-
tekoentzat), lehenbizi-
ko saria Maddalen Lo-
pez Tapia lesakarra-
rentzat izan da, San Fer-
minak izeneko lanaga-
tik. Bigarren saria ere
Lesakara joan da, eta
Mundua hain kutsatua
lanagatik Gorka Sanjur-
jok jaso du saria. Horrez
gain, bertze bi aipamen
ere banatu dira mailan
honetan: Berako Oiha-
na Elzaurdiak Aste txu-
ria izeneko lanagatik ja-
so du bat, eta Manex
Zapiain beratarrak ber-
tzea, Baserria izeneko
bertsoengatik.

B mailan (12-16 ur-
te), lehen saria Baztane-
ra joan da eta Oronoz-
ko Amaia Elizagoienen-
tzat izan da, Erabakia
hartu duzu lanagatik. Bi-
garren eta hirugarren
sariak, aldiz, Lesakara
joan dira: Patrizia Etxe-
garairen Kanta guztiak

berdinak dira lanak ja-
so du bigarrena, eta Tti-
kitatik lagunak, orain
zer? Ainara Etxabide-
renak hirugarrena.

C mailan (16-18 ur-
te) guztien artean Sun-
billako Irati Arrietaren
Nire egun hoberena izan
da lehen hautatua; Ioar
Tainta lesakarraren Txa-
rren txarrenean ere bi-
garrena, eta Bizi alre-
besa hirugarrena. Az-

ken hau Josu Sanjurjo
lesakarrarena da.

D mailan (18 urtetik
goiti), Julen Zelaieta be-
ratarrak jaso du sari na-
gusia, Col d’Ibardin? Oh
lala! lanagatik. Bigarren
eta hirugarren postuak,
berriz, Irunera joan dira,
eta Gotzon Aizpiolearen
Astea hastean eta Ma-
nu Goienagaren Besta-
rik besta izan dira auke-
ratuak, hurrenez hurren.

NAFARROAKO

LEHIAKETA

Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza De-
partamentuak Nafarroa-
ko Bertsozale Elkartea-
ren laguntzaz antolatu-
tako eskolarteko ber-
tsopaper lehiaketako sa-
riak ere berriki banatu
dira. Lehen Hezkuntza-
ko eta Bigarren Hez-
kuntzako Nafarroa oso-
ko 1.000 ikasletik goitik

parte hartu dute, eta ho-
rien artean aunitz es-
kualdera etorri dira. 

Lehen Hezkuntza-
ko  3. eta 4. mailako le-
hen saria Leitzako Er-
leta Ikastetxeko Joanes
Ilarregirentzat izan da;
bigarren saria Baztan
Ikastolako Aintzane
Ariztegirentzat; eta hiru-
garrena Lesakako Tan-
tirumairu Ikastolako Be-
ñat Conderentzat.

Lehen Hezkuntza-
ko 5. eta 6. mailako le-
hen saria, berriz, Bera-
ko Ricardo Baroja es-
kolara joan da, eta Ain-
hoa Larretxeak jaso du.
Maila honetan eskual-
deko bertze saria hiru-
garrena izan da. Azken
hau Leitzako Erleta ikas-
tetxeko Iraitz Astibia-
rentzat izan da.

Bigarren Hezkun-
tzako 1. eta 2. mailan,
hirugarren saria baino
ez da ailegatu eta hori
Berako Labiaga Ikasto-
lako Miren Etxepetele-
kurentzat izan da.

Bigarren Hezkun-
tzako 3. eta 4. mailako
sariei dagokienez, le-
hendabiziko biak Do-
neztebeko Mendaur
ikastetxera etorri dira:
Irati Arrietarentzat le-
hena eta Maialen Bela-
rrarentzat bigarrena.

Aipatzekoa da, Nafa-
rroa mailako sarituok
norbere eskualdeko ber-
tsopaper lehiaketako
txapeldunak direla. Es-
kualdez eskualde ere le-
hendabiziko sariak eta
aipamenak banatzen
baitira.

BERTSOLARITZA

Julen Zelaietak irabazi du Baztan-Bidasoako
XXI. bertsopaper lehiaketako saria nagusia
Bertzalde, Nafarroako eskolarteko bertsopaper lehiaketan ere eskualdeko sarituak izan dira

ARGAZKIAK: ESTITXU AROTZENA ETA GONTZAL AGOTE

Goiko argazkian Baztan-Bidasoako bertsopaper lehiaketako saridunak age-
ri dira, sari banaketa egunean. Behekoa, berriz, Hezkuntza Departamentuak
antolatutako Bortzirietako bertsopaper lehiaketan ateratakoa da.
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ttipi-ttapa
Aurtengo Sanesteban

bestak oraindik urruti iku-
si arren, aitzineko urtee-
tan bezala, besten pro-
gramarekin batera kale-
ratuko den Berako Oihua
aldizkaria prestatzen ha-
siak dira. Aldizkarirako
artikuluak egiteko deia
luzatu du Udalak, gaia
eta luzera edozein dela
ere. Testuak irudi edo ar-
gazkiz lagunduak joaten
ahal dira. Lanak aurkez-
teko epea ekainaren
13an bukatuko da eta bi
bide daude horretarako:
batetik, posta elektroni-
koz kultura@berakou-
dala.net helbidera bida-
li, edo bertzela, zuzene-
an Kultur Etxera eraman.
Lanak formatu digitale-
an nahiago dituztela adie-
razi dute antolatzaileek.

Aspaceren
ordezkaritza

Maiatzaren 23an
inauguratu zen Aspacek
Bortzirietan izanen duen
ordezkaritza. 30 urte da-
ramatza Aspacek es-
kualdean lanean eta tar-
te horretan hainbat zen-
tro sortu ditu ezintasuna
duten pertsonen beha-
rrak asetzeko: Uxane
okupazio zentroa, Otsan-
go lan zentro berezia eta
Maddi egotetxea. Bera
eta Lesakako kaleen gar-

biketaz ere arduratzen
dira eta Berako lorate-
gien mantenua ere egi-
ten dute. Haur zein hel-
duentzako aisialdi zerbi-
tzua ere eskaintzen du
Aspacek. Hainbat funda-
ziotan ibili da lanean ur-
teotan Aspace, eta egin-

dako lana formalizatze-
ko erabaki dute orain or-
dezkaritza zabaltzea. 

Memoria
Historikoari
buruz solasean

Espidobaita Elkarte-
ak eta Kultur Batzor-

deak antolatuta, Me-
moria Historikoa be-
rreskuratzeko ahalegi-
nak gaiari buruzko hi-
tzaldia eskainiko du Iña-
ki Egañak ekainaren
5ean. 19:30ean hasiko
da solasaldia Liburute-
gian.

Musika
entzunaldiak
Udako kontzertuaren
atarian, Isidoro Fagoa-
ga Musika Eskolak an-
tolatuta hainbat entzu-
naldi eginen dira ekai-
neko lehen egunetan.
Ekainaren 3an, akorde-
oi eta trikitixa entzunal-
dia eskainiko dute ikas-
leek Musika Eskolan,
17:30etik aitzinera.
Biharamunean, ekainak
4, txistu, perkusio eta
tronpetaren txanda iza-
nen da.  Emanald ia
17:00etan hasiko da.
Perkusioak eta teklatuak
jotzen dituztenek ekai-
naren 5ean eskainiko
dute saioa, 17:30ean.
Azkenik, ekainaren 11n,
udako kontzertua es-
kainiko dute ikasle guz-
tiek, 17:30ean hasita
Kultur Etxean.

San Migel zubi
ondoko etxeko
teilatua beheiti 
Herriko suhiltzaileek,
Oronoz-Mugairikoen la-
guntzarekin, San Migel
zubiaren ondoan dago-
en etxeko hondakinak
atera behar izan zituz-
ten maiatzaren 19ko
arratsaldean. Hutsik da-
goen eraikinaren teila-
tuaren zati bat behera
erori zen eta materiala
karrikan barrena bana-
tua gelditu zen. 

Berako Oihua aldizkarian lanak aurkezteko
epea zabalik dago
Ekainaren 13a bitarte aurkeztu ahal izanen dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Dunia Abatal garaile Euskal Herriko piropo lehiaketan
«Maparik ba al daukazu? Zure begiradan galdu bainaiz!». Horixe izan da
Euskal Herriko Piropo lehiaketako lehen saria Berara ekarri duen piro-
poa, Labiaga ikastolako Dunia Abatal Altzugurenek egindakoa, hain zu-
zen. Hala, beretzat izanen da zortzi lagunentzako egonaldia Plentziako
aterpetxean (Bizkaia). Bortzirietako Euskara Mankomunitateak antolatu-
tako piropo lehiaketan ere saria lortu zuen aipatu piropoak, bigarrena.
Bortzirietako lehiaketan, beretzat izan da Lesakako Bixkiak jantzidendak
eskainiako 100 euroko balea. Lehenbiziko saria, berriz, Berako Katea Bi-
kek eskainitako bizikleta Toki-Ona Institutuko Ruben Pedrosa Medinak
eskuratu du, «zu munduarentzat pertsona bat zara bakarrik, baina per-
tsona batentzat mundua zara» piropoarengatik. Hirugarrena ere Rube-
nentzat izan da, «zure irrifarra nahikoa da gaueko iluna argitzeko» piro-
poa hautatu baitu Bortzirietako epaimahaiak. Berako Igone liburudendak
eskainiko 50 euroko balea eskuratu du. Argazkian, ezkerraldean, Dunia
Abatal ageri da Lesakako Bixkiak arropadendan, eta eskuinaldekoan, be-
rriz, Ruben Pedrosa, Berako Katea Biken.

BERA
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Aitor AROTZENA

Landazelaietan tra-
mitatu den hirigintza hi-
tzarmenaren inguruan
herriko talde ezberdinen
iritziak karrikaratzen ari
dira azken hilabeteetan.
Joan den ortziralean ez
ohiko batzarra egitekoa
zuen Udalak, hirigintza
hitzarmenaren onarpe-
na eztabaidatzeko.

Maiatzaren 16an,
Onin Udal Taldeak jen-
daurrean egindako aur-
kezpenean aipatu zue-
nez, plenoan gai orde-
nean hitzarmenaren
onarpena ez sartzea eta
aste pare batez gibelera-

tzea eskatu zuen. Onin
Udal Taldea prestatzen
ari den planteamendu be-
rria bertze udal taldeei
aurkeztu nahi die, denen
artean eztabaidatzeko.

Oninen agerraldiak
herritarren interesa piz-
tu zuen, Kasinoa jendez
gainezka baitzegoen.
Horietatik aunitz merka-
tariak ziren. Izan ere,
Udalak esku artean duen
azken proeiktuaren ara-
bera, 340 etxebizitza ez
ezik, 3.000 metro koa-
droko merkataritza zen-
troa aurrikusia dago eta
azken honek, nola ez,
kezka sortu du herriko

dendarien artean. Proiek-
tu hau ez da Onin talde-
aren gustukoa. Sortzen
den eraikitako masa trin-
koegia iruditzen zaio eta
espazio irekiak desagertu
direla dio. Hori dela eta
Udalak antolamendu be-
rria exijitu beharko luke-
ela uste du Oninek, in-
guruarekin atseginagoa
eta integratuagoa izate-
ko. Horrez gain, etxebi-
zitza pribatuak eta ba-
bes ofizialekoak elka-
rrekin nahastu behar di-
rela dio Oninek, oreka
soziala bilatzeko.  Den-
dak eta ostatuak kon-
tzentratu beharrean,

etxebizitzen azpian ba-
natzea hobe dela uste
du Oninek.

Bertzalde, ezker aber-
tzaleak bultzatuta, gai ho-
ni buruzko informazioa
emateko udal batzarra
eskatuz sinadura bilke-
ta egin da. Edurne Re-
kondok eta Iban Maiak
aipatu digutenez, 234 si-
nadura bildu dituzte eta
maiatzaren 16an aur-
keztu zituzten Herriko
Etxean. Gai honi buruz
lesakarren iritzia kontuan
hartzea eta oraindik gau-
zak ongi egiteko tenorez
gaudela ere aipatu zu-
ten.

Landazelaietako etxebizitzei buruz
proposamena aurkeztu du Oninek
Ezker abertzaleak 234 sinadura bildu ditu batzar informatiboa eskatuz

ARGAZKIA: AITOR A.

120 musikari bildu zituen Musika Banden Alardeak
Herriko Bandarekin batera, Garinoain eta Araiako musika bandek parte hartu zuten maiatzaren 17ko
alardean. Martxel Rodriguezek dantzatutako aurreskuraren ondotik, banda bakoitza bere aldetik ka-
rrikaz karrika ibili zen. Ibilaldiaren ondotik, plazan bildu eta kontzertua eskaini zuten. Herriko mu-
sika bandakoek Iraia Etxabide taldekideari eskaini nahi izan zioten emanaldia, berriki aita, Juan To-
mas Etxabide, galdu baitzuen. Plazako kontzertua akautzeko, banda guziek batera Pepito Yanciren
Lesaka jo zuten, Mikel Iriarteren zuzendaritzapean.

LESAKA FLASH
Polizi-okupazioa
salatu du
Askatasunak
Askatasunak salatu
duenez, «izugarria» da
herrian ematen ari den
okupazio poliziala. Uga-
riak dira Guardia Zibi-
lak herrian egiten dituen
inkurtsioak, baita herri
sarreretan jarri ohi di-
tuen kontrolak ere. Maia-
tzaren 16an egin zuten
azken indar erakustal-
dia. 11:00ak aldera
Guardia Zibilaren lau pa-
trol sartu ziren eta Arra-
no elkartearen inguruan
ibili ziren metrailetak es-
kuetan zituztela. Karri-
kan zihoan gazte bat
identifikatu eta galdera
pila egin zizkioten. Bi-
tartean karrika moztuta
izan zuten, inor pasa ez
zedin. 45 minutu ingu-
ru egon ziren ia Arra-
noko atean eta tarte ho-
rretan inguruan zebil-
tzan bertze hiru pertso-
na ere identifikatu zi-
tuzten. 

Iñaki Larralde 2.
mailako finalean
Iñaki Larralde herriko pi-
lotariak bigarren maila-
ko buruz buruko finala
jokatuko du heldu den
ekainaren 7an Amore-
bietako frontoian Julen
Retegiren kontra.

Lesakako
argazkien
erakusketa
Martin Sarobe Pueyo ar-
gazkilariaren Lesakako
argazkiak ikusgai iza-
nen dira ekainaren 1etik
13ra Beti Gazte elkar-
tean. 17:00etatik 20:00-
etara ikusgai izanen den
erakusketa hau Udalak
antolatu du.
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Joseba eta Nerea
Igande honetan, ekai-

nak 1, eginen da aur-
tengo Gasna eta Artisau
Feria Eguna. Goizean
goizetik, eskulangileen
postuak, ekitaldi des-
berdinak eta besta giroa
ez dira faltako. Eguerdi-
ra bitartean haurrentza-
ko sormen-tailerrak iza-
nen dira plazan, azken
urtetan bezala. 10:30etik
aitzinera artisauen era-
kusketa paratuko dute
plazan, egurra, burdina,
kristala eta bertzelako la-
nak egiten dituzten esku-
langileekin. 12:30ean he-
rriko trikitilarien saioa iza-
nen da plazan. 13:30ean
gasna lehiaketako sari-
banaketa eginen da eta
segidan, herri bazkaria
frontoian. Lehiaketara
gasna aurkeztu nahi du-
tenek 11:00ak baino le-
hen egin beharko dute
frontoian. Arratsaldean,
Andre Mari Dantza Talde-
koen saioa izanen da,
aurten nobedade beza-
la, taldeko nagusienen
eskutik. Altxata Kultur El-
kartetik aitzineratu digu-
tenez, «aurten sorpresa

handi bat izanen da goiz
partean, baina bertan
egon beharko da zer den
ikusteko». Jendeak es-
pero ez duen zerbait iza-
nen dela erran digute.

Hitzaldiak
Ekainaren 4an, aste-

azkena, Gorka Gorospe
Orgi elkarteko kudea-
tzaileak mendiaren in-
guruko hitzaldia emanen
du Ku l tu r  E txean,
19:00etan. Ekainaren
7an, berriz, larunbata,
Etxalarko txorien ingu-
ruan solastuko da Mikel
Etxaniz, Itsas-enara Or-
nitologia Elkarteko kidea.
10:00etan izanen da hi-
tzaldia Kultur Etxean. On-
dotik, ateraldia eginen da
Bagoleko Borda aldera,
teorian ikasitakoa prak-
tikan ikustera. 

2007ko udaleko
kontuak

Maiatzeran 9ko udal-
batzan 2007ko kontuen
hasierako onespena
onartu zen. 2007an egin-
dako gastuak 1.210.300
eurokoak izan ziren. Gas-
tu nagusienen artean es-

kolako handitze lanak eta
uholdeak eragindako kal-
teak moldatzea daude.
Sarrerak 1.138.400 eu-
rokoak izan dira. Hortaz,
gastuak sarrerak baino
gehiago izan dira, 71.900

euroko aldearekin. Kon-
tuak Herri Taldearen al-
deko 4 botoekin onartu
ziren. EAk kontuak onar-
tzearen kontra botatu
zuen, orain arte kontuen
berri ez baitute izan.

Jaunartzea
Maiatzaren 25ean hi-

ru lagunek egin zuten Jau-
nartzea; Arburuko Markel
Iturriak, Matiseneko Ando-
ni Iribarrenek eta Mike-
lestoneko Iker Bizentek.

Igande honetan eginen
da XVI. Gasna eta
Artisauen Feria 
Antolatzaileek «espero ez den
sorpresa bat» iragarri dute

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLAKOAK UTZITAKOA

Landagaineko kanpaldiak
Joan diren bi asteetan kanpaldietan egon ziren Landagain Eskolako hau-
rrak. Lehen ziklokoak maiatzaen 12tik 13ra joan ziren Hondarribira, eta 2. zi-
klokoak 21etik 23ra. Eskurtsioak, hondartzan egun pasa, itsasontzian buel-
taka… Argazkian ageri den gisan, aspertzeko astirik ez zuten izan. 

ARTXIBOA

Gasna Feria Egunean, aurten ere euren saioa eskainiko dute herriko trikila-
ri eta panderojoleek.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Kontent daude antola-

tzaileak. Maiatzaren
18an egindako Mendi
Itzulian aurrikuspenak
bete ziren. Bete baino
gehiago gainera! Aurten-
goa laugarren aldia iza-
nik, azken hiru edizioe-
tan baino mendizale
gehiago bildu ziren hitzor-
dura. Oraingoan, gaine-
ra, eguzki printzak batu
ziren eta lainopean egin
beharrean itzulia, egural-
di garbia zegoen paisaia
hobeto estimatzeko. 

Aurtengo Mendi Ibi-
laldian 501 lagunek goza-
tu zuten Arantzako men-
di zirkuarekin. Gainera,
Ternida eguna izaki, au-
nitzek Mendaurko kaxko-
ra igotzeko hautua egin
zuten (aukerakoa izaten
da hau beti).  Mendi gai-
netan, beraz, bazen mu-
gimendua eta bazkal ai-
tzinetik ere, herriko pla-
zan prestatutako hamai-
ketakoa gustura hartu zu-
ten mendian ibilitakoek.

Hainbat astetan gu-
zia lotzen aritu da Ekai-
tza Elkarteko Mendiko
Batzordea. Baina astebu-

ru horretan 30 inguru he-
rritar lanean aritu ziren
guzia borobil ateratzeko.
Bezperan, plaza gunea
antolatzen eta mendiko
ibilbidea markatzen;  eta
egun berean izenak har-
tzen, kontrol puntuetan
jan edariak eta bertzela-
ko zerbitzuak eskaintzen,
plazan eta ostatuetan go-
saria prestatzen, oroiga-
rriak banatzen… Eta gu-
zia biltzen! Herritar eta
entitate aunitzek lagun-

du dute eta hori eskertu
nahi du antolakuntzak le-
rro hauen bidez.

Gisa berean, ibilaldia
egin duten herritar nahiz
herritar ez direnak he-
mendik bi urtera itzultze-
ko gonbidapena eginen
dugu. Seguru hurrengo
ediziorako gogo eta ilu-
sio faltarik ez dagoela!
Hurrengoaren esperoan
geratzen gara eta gure
aldetik, txoko honetan
iragartzeko irrikaz gau-

de. Zorionak lanean ari-
tu zareten denei!

Asier txapeldun!
Conor Saltokiko txi-

rrindularia den Asier Ape-
zetxea berriz ere zorion-
du beharrean gaude.
Maiatzaren 18an Beari-
nen egindako mendi bi-
zikleta txapelketan ga-
raile izan zen. 35 kilome-
troko lasterkaldia iraba-
zi zuen eta elite mailako
sailkapenean liderra da. 

Sekula baino mendizale gehiago
izan da Mendi Itzulian
501 mendizalek parte hartu zuten Arantzako zirkuaren ibilaldian

ARANTZA

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI

Mendizaleak ibilbidea bukatu eta plazara ailegatzen, eta ondoko mokadutxoa jaten.

FLASH
Ehiztarien
bilerak
Urruti dela ematen badu
ere, ehiztarientzat behin-
tzat aski hurbil dago urri-
rua. Udazkenean, ehizta-
riak beuren zaletasuna-
rekin asetzen dira eta ho-
rretarako prestaketa la-
nak ere abiatu ditu Usua
Ehiztarien Kirol Elkarte-
ak. Joan den larunbate-
an, batzar nagusi arrun-
ta egitekoa zen Burlada
jatetxean. Iazko akta eta
kontuak; aurtengo kuo-
ta; Azkilarreako pistaren
hormigoitze gastuan par-
te-hartzea; ehiza antola-
mendu plana berrizta-
tzea; basurde eta orkatz
ehizaren eguneratzea;
eta puestoen garbiketa-
ren araudiaren aldaketa
izan zituzten, bertzeak
bertze, solasteko. Ber-
tzalde, larunbat honetan,
hilaren 31n, Bagatxar eta
Ekaitzako ehiztarien bi-
lerak eginen dira. Ekaitza-
koen bilkurak  16:30ean
du lehenengo deialdia,
eta ordu erdi berandua-
go bigarrena. Bagatxar-
ko ehiztarientzako, be-
rriz, lehenbiziko deialdia
19:30erako egina da eta
bigarrena 20:00etarako.
Azkenik, erran, ehiztariei
banatu zaien gutunean
adierazten denez, kuo-
ten ordainketak Nafa-
rroako Kutxan dauden
kontu korronteetan baka-
rrik eginen direla. Ehiz-
tariak, beraz, jakinaren
gainean izanen dira.
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ttipi-ttapa
Igantziko Eusko Al-

kartasunak Igantziko
Bentatan, Berrizaunen,
bi abiadura murriztaile
jartzeko proposamena
luzatu dio Udalari, «le-
ku horretan autoen jo-
an-etorriekin sortzen
den arriskua dela eta».
Zehazki, hauetariko bat
«geltoki zaharraren pa-
rean jartzea» proposa-
tu du, eta bertzea «fabri-
karen parean», Igantzi-
ko EAren ustez «tokirik
aproposenak baitira». 

Honek in  ba te ra ,
Arantzarako bidean da-
goen bidegurutzean eta
Igantziko Bentatako zu-
bian ispilu bana jartzea
ere komenigarria dela
iritzi dio EAk, «sortzen

den arriskua saiheste-
ko». 

Herriko
txirrindulariak

Maiatzaren 18an
jokatu zen Iruña Bike
Maratoia eta Ciclos Iña-
ki taldean ari den Joxe
Mari Goia herritarra izan
zen helmugaratzen le-
hena. Ez zen konpeti-
zioa, baina 616 parte-
hartzaileren artean le-
henbizikoa ailegatu zen,
69 kilometroko ibilbide
luzea egin ondotik. Egun
berean jokatu zen Bea-
ringo mountain bike las-
terketaren bortzgarren
edizioa ere eta Aitor Be-
gino herritarrak lan txu-
kuna egin zuen. Kade-
teetan bigarren sailka-

tu zen, irabazlearen-
gandik hiru segundora
baino ez. Horrez gain,

duela gutti Beñat Txo-
perena eta Begino Na-
farroako Mendi Bizikle-

tako txapeldun izan zi-
ren, junior eta kadete
mailan, hurrenez hurren. 

Berrizaunen abiadura
murrizteko neurriak
hartzeko proposatu dio
EAk Udalari
Arantzarako bidegurutzean eta
Bentatako zubian ispilua paratzea
ere aholkatu du

ARGAZKIA: BEÑAT TXOPERENA

Gazteen apostu ikusgarria
Joan den urte hasieran apostu ikusgarri baten protagonista izan ziren Pa-
txi Iratzoki eta Xebaxtian Antxordoki igantziarrak. Lesakako Bereautik
abiatu eta Piedadeko gainera arte karrera egin zuten, Patxik lasterka eta
Xebaxtianek bizikletaz. Honek zelaian ateratako abantaila deusean utzi
zuen Patxik Piedadera igotzen eta irabazle izan zen korrikalaria. Bada,
apostu kontuei segida eman diote berriki, maiatzaren 17an, bertze bat
egin baitzuten. Oraingoan ere Patxi Irazoki eta Xebaxtian Antxordoki izan
ziren protagonistak alde batetik eta bertze aldetik, antolatzaileek erran
bezala, «bortz kaskagor»: Gaxteluko Iñaki Bereau, Argatxeberriko Aitor
Almandoz, Antxontxeberriko Josu Telletxea, Iñaki Portu eta Mendibilko
Karlos Sein. Igantziko frontoitik abiatu eta Apittuko kaxkoko etxe ttikira
nor lehenago ailegatu zen kontua. Patxi Irazokik zati gehienean bakarka
aritu behar izan zuen, nahiz eta garrantzitsuenak diren azken 25 metro-
tan Agerreko Xebaxtian Antxordokiri utzi lekukoa. Bertze bortz protago-
nistek erreleboka egin zuten lasterketa guztia. Garaipena bortz lagunen-
tzat izan zen, bi minutuko aldea atera baitzieten Patxiri eta Xebastiani.
Edonola ere, probak ez zuen ikusminik galdu azken momentura bitarte. 

IGANTZI
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Jaione OTXANDORENA
Udalak egindako es-

kaerari erantzunez, Na-
farroako Gobernuko Hez-
kuntza kontseilaria den
Carlos Perez Nievas eta
Begoña Sanzberro Lan-
da Garapen  eta Inguru-
men kontseilaria herriko
eskolak ikustera etorri zi-
ren maiatzaren 20an.
Gaur egun Sunbillako es-
kolako haurrak bi eraikin
desberdinetan banatuta
daude eta eraikinak nahi-
ko egoera kaxkarrean
daudela ageria da. Gai-
nera, datozen urteetara-
ko ikasle kopuruak goiti
eginen duela aurreikusi
da, eta beraz, eskola be-
rri baten premia dagoe-
la jakinarazi zieten bi kon-
tseilariei. Herriko alkate
Pako Errandonea, Hez-
kuntza zinegotzia Ainhoa
Etxebeste, eskolako zu-
zendaria Marta Mariz-
kurrena eta Eskola Kon-
tseiluko Mikel Etxalar
egon ziren beraiekin. Ba-
dirudi bisita ongi joan ze-
la, eskolak ikusteaz gain,

eskola berria eraikitzeko
lur eremu posibleak ere
ikusten egon baitziren.

Udaberriko feria
Maiatzaren 9an Uda-

berriko Feria izan zen Do-
nezteben, eta ahari lehia-
ketan Sunbillako Juana
Mari Migeltorena Pixar-
neko bordako etxekoan-
dreak eraman zuen le-
hen saria. Zorionak!

Omenaldiak
Ekainaren 4an Arku-

peak Elkarteak besta
eder baten bidez es-
kualdeko bazkideak
omenduko ditu, tartean
sunbildarrak. Urrezko
Ezteiak Serapio Altzuri
eta Justa Ibarrak egin
dituzte; Diamantezko
Ezteiak Modesto Gago
eta Frantziska Agestak.
85 urte bete dituztenak
Josefa Apeztegia, An-
tonio Etxeberria, Jose
Mitxelena, Pascuala
Lastiri eta Francisco
Pascual dira. Zorionak
eta ongi pasa!

Gaztetxoak
Irunberrira 

Ekaineko lehen aste-
an, eskolako 5. eta 6. mai-
lako gaztetxoak Irunberri-
ra joanen dira aste bat
pasatzera. Ateraldiaren
helburua ingelesa prak-
tikatzea da, beraz, egun

horietan irakasgai guz-
tiak ingelesez emanen di-
tuzte. 

Nafarroa guztiko 75
ikaslerekin elkartuko di-
ra eta ziur ingelesa prak-
tikatzeaz gain, bertze gaz-
teekin harreman ona iza-
tea ere lortuko dutela. 

Irati Arrieta saritua
Maiatzaren 16an Baz-

tan-Bidasoako bertsopa-
per lehiaketaren sariak
banatu ziren eta herriko
bertsolaria den Irati Arrie-
tak Nire egun hoberena
lanarekin bere mailako
lehen saria lortu zuen.

Eskola berriaren
beharraz ohartarazi dio
herriak Hezkuntza
kontseilariari 
Hezkuntza eta Ingurumen
kontseilariak herrian izan dira

ARGAZKIA:WWW.NAVARRA.ES

Nafarroako Gobernuko kontseilariak udaletxeko eta eskolako ordezkariekin.

87 urterekin
Mendaurko kaxkoan
Ez du ez meritu ttikia Arretxekobor-
dako Modesto Gagok! 87 urterekin
Trinitate Egunean Mendaurko kaxko-
raino igotzea lortu zuen eta nolako
sasoian gainera! Urtero joan ohi da
egun horretan eta aitortu digunez
urtean zehar ere bisita batzuk egi-
ten dizkio ermitari. Garai batean,
Trinitate Egunaren biharamunean
ere igotzen omen ziren Mendaurre-
ra. Bertzerik erratea ez zaigu geldi-
tzen, jarrai dezala orain arte bezala,
eta ea datorren urtean berriro ere
kaxkoan  ikusteko aukera dugun. 

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIA
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ttipi-ttapa
Erreka Kirol Elkarte-

ak antolatuta, larunbat
honetan, maiatzak 31,
besta eguna izanen da.
Denboraldi bukaerari be-
har bezalako akabera
emateko, goiz goizetik
kirol ekitaldiak prestatu
dituzte. 

ELKARTEAREN BLOGA

Bertze ekimen bat ere
paratu du martxan Elkar-
teak: Errekaren ekital-

dien berri eman, emai-
tza eta argazkiak bildu
eta bertzelako infor-
mazioa jasotzen duen
bloga, alegia. www.cde-
rreka.blogspot.com da
blog hori, eta euskaraz
eta gazteleraz dago in-
formazioa. Bertzeak ber-
tze, Errekaren Eguneko
ekitaldiez gain, pala txa-
pelketako emaitzak age-
ri dira, eta berriki Noelia

Ariztia judokak Espainia-
ko txapelketan lortu duen
bigarren postuari ere ai-
pamena egiten zaio. 

Elkartetik argi utzi du-
te, ez dela Errekaren web
orri ofiziala. Hala, argita-
ratzen denaren erantzu-
lea ez omen da Elkartea
izanen. Informazioa ja-
sotzeko helbide bat ere
jakinarazi dute: erreka-
elkartea@yahoo.es. 

Auto triala
larunbatean

Larunbat honetan, hi-
lak 31, 4x4 autoen le-
hen triala ere eginen da
Aparan industrialdean.
14:30ean hasiko da eta
parte hartzeko 699 454-
627 edo 618 778328ra
deitu behar da. Pitti es-
kabazioak, Zoansa eta
Arincar-Sampi Arago-
nen ekimena da.

Larunbat honetan eginen da
Errekaren Egunaren bigarren edizioa
Egun osoan kirol ekitaldiak, eta gauen herri afaria eta dantzaldia

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Udaberriko Feriaren II. edizioa joan da
Udaberriko feriaren bigarren edizioa maiatzaren 9an egin zen, Udalak, Nafa-
rroako Gobernuaren eta Cederna-Garalur Elkartearen laguntzaz antolatua.
Iaz bezala, ahari lehiaketa egin zen, eta 20 buru aurkeztu ziren. Hori bai, mu-
tur gorri eta beltzei irekitako lehiaketa izan arren, gorriak bakarrik aurkeztu
ziren, iaz bezala. 120 euroko lehenbiziko saria Sunbillako Pixarnekoborda-
ko Jose Bernardo Bazterrikaren ahariak jaso zuen; 70 euroko bigarrena Itu-
rengo Sunbilleneako Jose Ignacio Berak lortu zuen eta 50 euroko hiruga-
rrena Iturengo Arroseneako Maribi Elizaldek. Horrez gain, aziendak aurkeztu
zituzten baserritarrei 30 euro eman zitzaizkien parte hartzeagatik. Gainera-
koan, behi, aretxe, zaldi, behor eta pottokak ere ikusi ziren Merkatu Plazan,
eta eskulangileek ere ez zuten hutsik egin, nahiz eta, euriaren beldur, Mer-
katu Plazan izan beharrean, elizaren atarira eraman zituzten euren lanak.

DONEZTEBE

Kamioi-gidaria
bikain denboraldi
hasieran 

Javier MARIEZKURRENA
PERTSONAIA

Javier Mariezkurrena
Doneztebeko kamioi-
gidariak emaitza bikai-
nak lortuz hasi du den-
boraldia. Maiatzaren
10ean eta 11n jokatu
zen Montmelon Euro-
pako eta Espainiako
Kamioi Txapelketako
lehen saioa, eta eder-
ki moldatu zen Ma-
riezkurrena. Hilaren
10ean Man TGS 480
kamioiarekin seigarren
postua lortu zuen Eu-
ropako txapelketan;
eta Espainiakoan le-
hena izan zen. Egu-
raldiak batere lagun-
du ez ziola kontuan
hartuz, lan ezin hobea
egin zuen donezteba-
rrak. Biharamunean,
maiatzak 11, zazpiga-
rren izan zen Europa
mailako lasterketan,
eta bigarrena Espai-
niakoan. Italiako Mis-
sanoko zirkuituan jo-
katzekoa zen bigarren
saioaren atarian, Es-
painiako Kopan lehe-
na zen sailkapenean.

Maiatzak 31, larunbata
8:00etan autobus gel-

tokitik aterata, Aski-
neko mendi irteera
(Astin, Bostorratz,
Sunbilla, Doneztebe).

10:00etan Errekako gaz-
teen eskubaloi par-
tidak.

12:00etan Errekako ju-
do  esko lakoen
erakustaldia.

16:00etan Errekako
kadeteen eskubaloi
partidak (neska-mu-
tilak).

17:00etan Herriarteko
Pilota Txapelketako
kanporaketa: Erre-
ka-Oberena.

18:30ean, Errekako es-
kubaloi talde nagu-
sia Tid San Anto-
nioren aurka. 

21:00etan herri afaria.
Ondotik, dantzaldia Jalis-

ko Band taldearekin.
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ttipi-ttapa
Bertizaranako gaz-

teek antolatuta, Bertiza-
ranako Eguna eginen
da ekainaren 7an, Nar-
barten. Azken urteotan
bezala, Udalaren la-
guntza izan dute.  

Goizean, 9:00etan
dianak izanen dira Berti-
zaranako txistulari eta
gaiteroekin. Segidan,
9:30ean gosaria eginen
da eta ondotik, 10:00eta-
tik 13:00etara, BKZren
eskutik aisialdi ekintzak.
Lasterka ibili nahiago
dutenek, berriz, hor iza-
nen dute herri krosa. 8,6
kilometroko luzera iza-
nen du eta Narbarteko
plazan hasita, Oieregi
eta Legasan barna pa-
satuko da. Parte har-
tzeko hiru euro ordain-
du beharko dira; Berti-
zaranakoek, ordea, bi
euro. Emakumezko zein
gizonezkoetan, lehen hi-
ru sarituek garaikurrak
eta sariak jasoko dituz-
te, eta horrez gain,
Bertizaranako lehenbi-
zikoak txapela eta ar-
doa jasoko ditu.  Parte
hartzaileen artean kirol
materialak eta eskual-
deko produktuak ere
zozketatuko dira. Infor-
mazio gehiago: 649
555686 telefonoan edo
www.herrikrossa.com-
en.

Gainerakoan, 12:00-
etan dantzak izanen di-
ra, eta 14:30ean baz-
karia. Bazkalondoa
animatzeaz Koldo akor-
deoilaria arduratuko
da,17:30etik 21:30era.
22:00etan afaria eginen
da, eta gauerditik aitzi-
nera gaupasa izanen da
Trikidantz taldearekin. 

Bertizaranako Eguna eginen da
ekainaren 7an Narbarten
11:00etan Bertizaranako Herri Krosa jokatuko da

BERTIZARANA

ARGAZKIA: MARIA LARRETXEA

Iazko bazkariko irudia.
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‘Bota patsa!’ antzezlana ikusgai
izanen da ekainaren 8an
Ibintza Kultur Taldearen ekimena da

Arkaitz  MINDEGIA
Ibintza Kultur Talde-

ak antolatuta, ekaina-
ren 8an, igandearekin,
18:00etatik aitzinera Iker
Galartza eta Joseba
Usabiaga aktore eza-
gunak izanen ditugu
Iturenen Bota Patsa!an-
tzezlanarekin. Txalo
konpainiaren lana da eta
aipatutako bi aktore eza-
gunak dira protagonis-
tak. Biak gimnasio ba-
tean elkartuko dira, eta
haien arteko elkarrizke-
taren bitartez komedia
ari bat eskainiko dute.

Trinitate Eguna
giro onean

Eguraldia lagun izan
zen Trinitate Egunean,
eta jendearen gogoa ere
nabaria izan zen. Jen-
de aunitz bildu zen Men-
daurrera, batzuk meza
entzun,bertzeak lagu-
nekin ederki gosaldu...
Baita Arantzako Mendi
Itzulitik ere. Gosaltzeko

momentuan trikitixa eta
panderoaz gozatzeko
aukera izan zen Miriam
eta Arkaitzekin. Men-
daurko buelta egin on-
dotik, eguerdian enbal-
tseetara jaitsi eta lagun
artean bazkaltzeko au-
kera izan zen. Ohitura-
ri segituz, Ibintza Kultur
Taldeak bazkaria anto-
latu zuen eta 60 lagun
elkartu ziren. Aurtizta-
rrak, berriz,18 lagune-
ko kuadrilan giro ede-
rrean bazkaldu zuten.
Bazkalondoa Sebastian
trikitilariak alaitu zuen
eta ilunabar aldera ez
zen musika eta dantza-
rik falta izan enbaltse-
tatik herrirakoan. Aurti-
tzen trago eta dantza
egin ondotik Iturengo
goiko pisuetara jaitsi eta
zortzikoa dantzatuz pla-
zaraino ailegatu zen jen-
dea. Ordu ttikiak arte gi-
ro paregabea izan zen. 

Urrezko Ezteiak
Ekainaren 4an Arku-

peak Erretiratuen El-
karteak urtero bezala
Gorraitzen Urrezko eta
Diamantezko Ezteiak
eta 85 urte bete dituz-
tenei omenaldi eginen

die. Aurten Iturenen Ig-
nacio Ariztegi eta Mar-
garita Etxepetelekuk
Urrezko Ezteiak ospa-
tuko dituzte eta omenal-
di berezia jasoko dute.
Zorionak eta ongi pasa!

Ostatua ireki da
Maiatzaren 17an la-

runbatean ireki zituen
ateak Aurtizko ostatuak.
12:00etan pintxo goxo
eta herriko txistulariekin
egin zuten inaugurazioa. 

Udaberriko
ferian saria

Doneztebeko Uda-
berriko ferian Malerre-
kako latxa arrazako aha-
rien lehiaketan bi sari
herrira etorri dira aur-
ten. 70 euroko bigarren
saria  Sunbilleneko Jo-
se Ignacio Berak esku-
ratu zuen eta hirugarren
saria Arroseneko Mari-
bi Elizaldek, 50 euro-
koa. Zorionak!

Aurtizko
joaldunak
Beasainen

Maiatzaren 11n, Aur-
tizko joaldunak Bea-
saingo bestetan joare-
ak jotzen egon ziren. 

Mª JOXE APEZTEGIA

Lehenengo Jaunartzeak
Egun ezin hobea pasatu zuten Hodei, Ane, Ira-
txe, Wilian, Andoni, Olaia, Antxon, Urtzi eta
euren familiek neska-mutikoen Jaunartze egu-
nean.

ARGAZKIA: UNAI BEREAU

Iturengo joaldunak Iruñean
Nafarroako Gobernuaren erabakiz, orain arte
Soltxaga Jeneralaren izena zeraman Iruñeko
osasun etxeak San Martin Doktorearen izena
eramanen du hemendik aitzinera. Alejandro San
Martin Satrustegi Larraintzarren, Ultzaman, jaio
zen 1847an eta 1908an hil zen Madrilen. Bere
garaian ospe haundiko medikua izan zen. Bai-
na hara non, medikuntzako bere ibilbidea Itu-
renen hasi zuela, eta gerora Sevillako eta Ma-
drilgo unibertsitateetako katedraduna izatera
pasatu zela. Ospitaleko zuzendaria ere izan zen
eta Hezkuntza ministroa ere bai. Maiatzaren 7an
inauguratu zuten osasun zentroaren izen be-
rria, eta Iturengo joaldunak han izan ziren.

ITUREN
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Urrezko eta Diamantezko
Ezteiak eta 85 urte bete
dituztenei omenaldia
eginen die Arkupeak
Elkarteak ekainaren 4an
Guztira, 14 bikote eta 85 urteko
39 lagun omenduko dira
Gorraizen

URREZKO EZTEIAK
Salvador Madariaga Elizondo - Secundina Bergara Errandonea ARANTZA
Carlos Elizalde Iturralde - Juana Mª Amigorena Goñi ARIZKUN
Valeriano Sanchez Garzia - Teresa Hernandez Martin ARIZKUN
Pedro Martikorena Ibarguren - Josefa Iruretagoiena Intxauspe BERA
Paulino Sebastian Quirce - Mª Isabel Minguez Bengoetxea BERA
Jose Esteban Telletxea Mindegia - Francisca Etxarte Tapia BERA
Jose Mª Olazar Agerralde - Begoña Apeztegia Saldias ELGORRIAGA
Ignacio Ariztegi Legazkue - Margarita Etxepeteleku Iantzi ITUREN
Francisco Torres Ruiz - Luisa Alcala Espinosa LEITZA
Andres Lasarte Otermin - Maritxu Mujika Elduaien LEITZA
Fermin Azpiroz Zabaleta - Felicitas Elduaien Baraibar LEITZA
Serapio Altzuri Ezkurra - Justa Ibarra Agerralde SUNBILLA

DIAMANTEZKO EZTEIAK
Antonio Urrutia Bikondoa - Mª Jesus Sarratea Etxalar IRURITA
Modesto Gago Lekaroz - Francisca Agesta Altzugarai SUNBILLA

85 URTEKOAK
Cruz Magirena Goienetxe AMAIUR
Ramon Migeltorena Mitxelena AMAIUR
Concepcion Zaldain Agerre ARIZKUN
Cornelio Ubiria Leitza ARANTZA
Mª Josefa Agirre Iratzoki BERA
Marcelina Andueza Larralde BERA
Manuela Dagerre Martinez BERA
Beronika Barrenetxe Zelaieta BERROETA
Jaime Agirre Mikeo DONEZTEBE
Felix del Moral Fraguas ELBETE
Gregorio Bengoetxea Esparza ELIZONDO
Braulio Iturria Galartza ELIZONDO
Miguel Lezaun Ioldi ELIZONDO
Teodoro Altzuguren Iturria ETXALAR
Francisca Danboriena Etxeberria ETXALAR
Juanita Goñi Istilart GARTZAIN
Juan Etxegia Berroeta GOIZUETA
Ignacia Lujanbio Loiarte GOIZUETA
Mª Josefa Iturria Madariaga IGANTZI
Nikolas Telletxea Arotzena IGANTZI
Jose Ziganda Legarreta IRUN
Micheline Chaumiel de Gomez IRUN
Francisco Eskudero Santesteban IRUN
Evaristo Graziarena Mitxeltorena IRUN
Paulina Rodriguez Gomez IRUN
Pilar Matxin Iso IRURITA
Clara Mitxeo Oteiza LEGASA
Javiera Arrijurria Jaramillo LEKAROZ
Julia Alduntzin Zabaleta LEITZA
Martin Jose Labaien Lasarte LEITZA
Miguel Antonio Sagastibetza Zabaleta LEITZA
Carmen Perez Galilea SALDIAS
Josefa Apeztegia Petrirena SUNBILLA
Antonio Etxeberria Irigoien SUNBILLA
Jose Mitxelena Jorajuria SUNBILLA
Pascuala Lastiri Ibarra SUNBILLA
Francisco Pascual Barrena SUNBILLA
Manuel Maritorena Etxeberria URDAZUBI
Pakita Etxeberria Gastearena ZUBIETA

ttipi-ttapa
Arkupeak Erretiratu

eta Jubilatuen Elkarte-
ak urteroko omenaldi-
bazkaria eginen du ekai-
naren 4an, Gorraizen.
Urrezko eta Diamantez-
ko Ezteiak bete dituz-
ten senar-emazteak eta
85 urte bete dituzten
bazkideak omenduko di-
ra, eta ohi bezala, me-

za entzun ondotik, ba-
nan-bana banatuko di-
ra oroigarriak.

Aurten guztira, Urrez-
ko Ezteiak bete dituz-
ten 12 bikotek jasoko
dute omenaldia; Dia-
mantezko Ezteiak egin
dituzten bertze bi biko-
tek; eta 85 urte bete di-
tuzten 39 lagun ere
omenduko dira.

Puente
Viesgoko
bainuetxera
ateraldia
antolatu du
Arkupeak-ek 
ttipi-ttapa
Azken 20 urteotako
ohiturari hutsik egin
gabe, Arkupeak Ju-
bilatu eta Erretira-
tuen Elkarteak Kan-
tab r iako  Puen te
Viesgoko bainue-
txera irteera antola-
tu du uztailerako.
Zortzi eguneko bi-
daia izanen da, uz-
tailaren 9tik 17ra, eta
hango hotelean egi-
nen dute egonaldia.
Izena emateko egu-
na ortziral hau, maia-
tzak 30,  izanen da,
e t a  h o r r e t a r a k o
E lkar tearen  948
450878 telefonora
deitu beharko da
(11:00etatik 12:00-
etara). Bidaiaren
prezioa 680 eurokoa
izanen da logela bi-
koitzean, eta 790 eu-
rokoa bakarkako lo-
gelan. Ordainketa
ekainaren 6an egin
beharko da, Elkar-
tearen bulegoetan.

ARKUPEAK
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ttipi-ttapa
Azken urteotako ohi-

turari segituz, Lekaroz,
Bera, Doneztebe, Lei-
tza eta Altsasuko insti-
tutuetako DBHko ikas-
leak kontzertuak es-
kaintzen ari dira, ikas-
turte guztian musika ar-
loan ikasi eta landu du-
tena erakusteko. Aur-
tengo topaketak hamar-
garren edizioa du, eta
horren harira, zerbait be-
rezia egiteko ikasle be-
teranoek ere parte har-
tzeko aukera izanen du-
te. Ehunka ikaslek par-
te hartuko dute aurten
ere. Berakoan, errate-
rako, 425 ikasle ingu-
ruk.  

Lehendabiziko kon-
tzertua asteazken ho-
netan egitekoa zen,
maiatzaren 28an, Be-
rako Eztegara pilotale-
kuan. Bigarrena, berriz,

ortzegun honetan egi-
tekoa da, Lekarozen.
17:00etatik aitzinera ha-
siko da emanaldia. Hi-
rugarren eta azken kon-
tzertua heldu den aste-

an izanen da, ekaina-
ren 4an, asteazkenare-
kin, Leitzako Amazabal
pilotalekuan. Hau ere
17:00etan izanen da.
Urtetik urtera eskaintzen

dituzten doinuak aldatu
egiten dira, euskaldu-
nak eta kanpokoak iza-
ten dira, eta aurtengo-
ak hauek izanen dira:
Buhamiak abesti herri-

koia, Red Hot Chilli Pep-
per-en Otherside kan-
tua, Ibon Koteron eta
Kepa Junkeraren Odo-
lare Boza, The boggle-
sen Video killed the ra-
dio star, Credence Cle-
arwater Revivalen Ha-
ve you ever seen the
rain, Hertzainak-en Ai-
tormena, John Ryan’s
Polka kantu tradiziona-
la, Carl Orffen Carmina
Burana O fortuna eta
Fortune plango vulne-
ra, Junkeraren Bok Es-
pok, The Ramonesen
Blitzkrieg Bop eta Beat
on the brad eta Antonio
Agilarren Caballo Prie-
to Azabache. 

Zuzendari lanetan,
berriz, Iñaki Otaño,
Amaia Cordova, Jabier
Etxeberria, Aitziber
Sanz, Aitor Larrañaga
eta Joxan Zabalo ari di-
ra.

Institutuetako 400 ikasletik goitik parte
hartuko dute urteroko kontzertuetan
Asteazken eta ortzegun honetan eskaintzekoak dira lehen biak eta azkena hurrengo astean

KULTURA

ARTXIBOA

Institutuetako musika ikasleak emanaldiak eskaintzen ari dira herriz-herri.



herriz herri

2008/05/29 • 471. zbk. 

21

ttipi-ttapa
Cederna Garalur El-

karteak antolatutako Eu-
ropako Arteak eta Letrak
izeneko lehiaketan Goi-
zuetako Andres Narbar-
te Xalto eskolako ikasle-
ek lehendabiziko saria
eskuratu dute aurten ere
idazlan-modalitatean. Jo-
an den urtean ere idaz-
lanenetan lehendabiziko
hiru sariak Xalto eskola-
koentzat izan ziren, eta
aurtengo lehenbizikoa
ere bai. Marrazki eta idaz-
lan lehiaketa izan da
Cedernak aurten biga-
rrenez antolatu duena:
Haur eta Lehen Hezkun-
tzako ikasleei bideratua
lehena, Marraztu zure
gela izenekoa. Eta Biga-
rren Hezkuntzakoei zu-
zendua bertzea, Eman
jarraipena historiari...
idazlan lehiaketa. Biga-
rren kasu honetan izan
dira sarituak goizueta-
rrak. Ondoko egoera aur-
keztu zitzaien ikasleei:
«gelako entrenatzailea
zara saskibaloi txa-
pelketa batean parte har-
tzeko, eta 21 ikasleren
artean taldea osatuko du-
ten 8 kideak aukeratu be-
har dituzu, eta aukera-
ketaren arrazoiak argu-
diatu». Nafarroako Men-
dialdeko sei ikastetxeta-
tik 10 idazlan aurkeztu
dira, bikoteka idatziak,
eta Goizuetako sarituak
Larraitz Salaberria eta
Aitzpea Huizi dira. Sari
gisa, egunkari bat eta
bolaluma bat jasoko di-
tuzte, baita gelarentzako
sari kolektiboa ere: Orgi-
ko hariztira txangoa eta
eztiaren museora bisita.
Argazkian sarituak age-
ri dira.

Cederna-Garalurrek antolatutako
idazlan saritua goizuetarrena
Larraitz Salaberria eta Aitzpea Huizirena da hautatua

KULTURA



ttipi-ttapa • herriz herri

2008/05/29 • 471. zbk. 

22

Euskaraz Bai ekitaldia
eginen da ekainaren 7an
Zinean 
Areso eta Leitzako eragileak
bilduko dira, 17:00etatik aurrera

Joseba URKIOLA
Kontseiluak antolatu-

ta, 2008ko Euskaraz Bai
ekitaldia ekainaren 7an
izanen da. Kontseilua
sortu zenetik 10 urte be-
te dira aurten, eta hori
dela eta, Bai Euskarari
izeneko programak, Eus-
karaz Bai izendapena
hartu du. Ekainaren 7ko
ekitaldia 17:00etan hasi-
ko da Zinean. Protago-
nistak Leitza eta Areso-
ko eragile desberdinak
izanen dira, eta besteak
beste, proiekzio bat, Xa-
bier Mendigurenek es-
kainitako hitzaldia eta Au-
rrera Kirol Elkarteko dan-
tzariak izanen dira.

Ume eta
gazteentzako
tailerrak

Udan ez gelditu etxe-
an lemapean Udalak,
Euskara Zerbitzuak eta
Leitzaldeko Gizarte eta
Zerbitzu Mankomunita-
teak etxeko txikienei zu-
zendutako tailer batzuk
antolatu dituzte. Zehaz-
ki, sormen tailerra, gor-
putz tailerra eta haur txo-
koa izeneko ekintzak an-
tolatu dituzte.

Sormen eta gorputz
tailerrak ekainaren 30etik
uztailaren 25a bitarte
iraungo dute. 5 eta 12 ur-
te bitarteko haur eta gaz-
teei egonen dira zuzen-
duak. Biak tailerrak izan
arren, bakoitzean guztiz
desberdinak diren jar-
duera eta ekintzak bu-
rutuko dira.

Sormen tailerrean, ar-
kitektura, birziklapena,
argia- koloreak- argaz-

kiak eta ipuinak lantze-
ko asteak antolatu di-
tuzte. Gorputz tailerrean,
berriz, olinpiadak, natu-
ra-ura, musika-dantza
eta zirkoa izendatutako
lau aste burutuko dituz-
te. Hemen ere, bost egu-
netan guztiz desberdi-
nak izanen diren jardue-
rak eginen dira.

Haur txokoko prota-
gonistak 3 eta 7 urte bi-
tartekoak izanen dira.
Gainera, aurreko taile-
rretan ez bezala, hemen
bi asteko iraupena iza-
nen duten hiru txanda
osatzea da helburua. Le-
henak ekainaren 30etik
uztailaren 11ra iraungo
luke; bigarrenak uztaila-
ren 14tik 25era eta az-
kenekoak uztailaren 28tik
abuztuaren 8ra. 

Antolatzaileen arabe-
ra, taldeak ez dira oso
handiak izango eta ize-
na ematen dutenen ara-
bera, halako programa-
zioa osatuko da. Ondo-
rengo egunetan izena
eman duten guztiei egu-
tegiaren programazio ze-
hatza eskainiko zaie.

Plazako Eskuz
Binakako
Txapelketa

Maiatzaren 17an ha-
si zen Plazako Eskuz Bi-
nakako Txapelketaren
XVI. edizioa. Aurtengo
honetan 14 bikotek eman
dute izena. Guztiak lau
taldetan egonen dira ba-
natuta. Bakoitzeko bi bi-
kote onenek lortuko du-
te txapelketan aurrera
egiteko aukera. Bi jar-

dunaldi igaro ostean,
hauexek dira maiatzaren
31n 16:00etatik aurrera
ikusgai egonen diren par-
tidak: I.Aldaia-U.Olano/
I.Aizagirre-E.Andueza;
J.Arangoa-A.Abruza /
G.Etxeberria-A.Sagasti-
beltza; A.M Loiarte-
M.Olano/ A. Bizente-
I.Mutuberria; I.Zeballos-
M.Iriarte/J.Zestau- I.Zu-
billaga; I.Makazaga-
A.Makazaga/ I.Alduntzin-
J.Sagastibeltza; A.Gar-
tzia-J.M.Larraia/ A.Aran-
buru-O.Alduntzin.

Zaldi Eguna
ekainaren 14an
Aurtengo Zaldi Eguna au-
rreko edizioak baino le-

henago izanen da: ekai-
naren 14an. Aurrera Pe-
rra Taldeak antolatuta,
9:30etik hasi eta gauak
ongi etorria egin bitarte,
ekitaldi ugari antolatu di-
ra egun osoan. 

Zaldiak protagonista
nagusitzat hartuaz, Lei-
tzara gerturatzen den
orok ekintza eta aktibi-
tate ugari ikusteko para-
da izanen du. Aipatu, baz-
karirako sarrerak aurre-
tiaz erosi ahal izanen di-
rela. Haurrentzako me-
nua 15 eurokoa da, eta
helduena 25 eurokoa. In-
formazio gehiagorako
696101564 zenbakira dei
daiteke.

ARGAZKIAK: AURRERA PILOTA ELKARTEA

Aurrerako pilotariak Herriarteko Txapelketan
Aurten ere Nafarroako Herriarteko Txapelketan parte hartzen ari da Aurre-
ra Pilota Eskola. Dagoeneko hainbat dira jokatutako partidak. Maiatzaren
17an Iruñaren aurka jokatu zuten. Alebin mailan, Sagastibeltza Lasartek eta
Garziarenak 5 eta 18 irabazi zuten; infantiletan, Igartua eta Hernandorenak
18 eta 2 galdu zuten; gazteen mailan Jaunarena eta Sagastibeltzak 12 eta
22 irabazi zuten eta maila nagusian Lansalot eta Iriartek 22 eta 8 galdu. Hu-
rrengo partida Irurtzunen kontra jokatu zuten. Alebinetan 18 eta 0ko emaitza-
rekin gailendu ziren leitzarrak; infantiletan, ordea, 3-18 galdu zuten. Gaztee-
tan,  garaipena herritarrentzat izan zen, baina ez maila nagusiko partida, 8
eta 22 galdu baitzuten Lansalot eta Iriartek. Lehengo astean Donezteberen
aurka jokatzekoa zuten, baina lerro hauek idazterakoen ez genuen emaitzen
berririk. Argazkia Irurtzunen kontra jokatutako norgehiagokakoa da.

LEITZA

9:30ean Inguruarten
Guratz-Peruarri itzulia

10:30ean
Leitzatrek
Haurrentzat poniak
Perraketa
Zaldi erakusketa
Zaldi Paseoak 

13:30ean, plazan
Zaldi proba

14:30ean, plazan
Bazkaria

17:30ean, Inguruarten
Western heziketa
Heziketa naturala
Zalgurdi erakustaldia
Espainiar heziketa
Behor estalketa
Jinetada

23:00etan, Aurreran
Country Musika:
Lobo and Carmina



Esteban AROTZENA
Lesakako Udal Musi-

ka Bandaren emanaldia
antolatu dute Udalak eta
Umore Onak igande ho-
netarako, ekainak 1. Ziz-
kuitz txarangaren garaie-
tatik herrian hagitz ezagu-
na den Mikel Iriartek zu-
zenduko du kontzertua.

Joakin Ortega Kana-
riok Xabier Berroetaren
omenez konposatutako
piezaren berri jaso ze-
nean sortu zen kontzer-
tua herrian antolatzeko
asmoa. Iriarteren esku
jarri zuen Kanariok pie-
za berria eta igande ho-
netan ezagutzeko auke-
ra izanen dute herritar
guztiek. 12:45etik aurre-
ra kalejiran ibiliko da ban-
da herrian, eta 13:00aren
bueltan izanen da kon-
tzertua plazan. 

Argazki
erakusketa

Herriko eskolaren 25.
urteurrenaren festaren
barne, argazki erakuske-
ta antolatzea bururatu
zaie Xaltokoei. Horretara-
ko, ekainaren 9rako Eva
anderenoak jasoa izan
beharko du materiala.
Beraz, ikasleei, ikasle ohi,
guraso, guraso ohi eta
edozein herritarrari dei-
tzen zaie lerro hauen bi-
dez, gaiarekin zerikusia
duten argazkiak Evari
eman diezazkioten.
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Lesakako Musika Banda izanen da
herrian igande honetan
Kanariok Xabier Berroetari eskainitako pieza joko dute, besteak beste

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Lehen Jaunartzea
Argazkiko zazpi mutiko hauek ospatu zuten Lehen Jaunartzea maiatza-
ren 11n. Irudi bitxia egitan.

GOIZUETA

ARGAZKIA: PABLO MIRANDA

Txakolindegira ateraldia
Umore Onak antolatuta, maiatzaren 1ean Zarauzko Santarba txakolinde-
gian izan zen argazkiko herritar koadrila. Esan beharrik ez dago giro one-
an ibili zirela, aurpegian ederki antzematen baitzaie. Elkarteak udaberri-
rako antolatutako azken Kultur Bidaia izan zen txakolindegikoa.

Sevillatik
Santiagora 28
egunez

Laxaro SALABERRIA
PERTSONAIA

Laxaro Salaberria ibilta-
riak maiatzaren 6an jo
zuen Conpostelako
Santiago bosgarren al-
diz, 28 egun lehenago
Sevillatik aterata. Oi-
nez, jakina. 1.025 kilo-
metro daude bi hirien
artean. Beraz, bataz
beste egunean 36 kilo-
metro egin zituen Labe-
ko mutilak.  Orain dela
10 urte egin zuen Laxa-
rok Santiagoko bidea
lehenengo aldiz. Orrea-
gatik atera zen orduan
eta 15 egun igaro or-
duko Galiziako hiri ho-
rretako katedralaren au-
rrean zegoen. Handik
bi urtetara, 2000an mar-
kak hautsi zituen, Do-
nibane Garazitik San-
tiago bitarteko 750 ki-
lometroak 12 egunez
egin baitzituen 65 kilo-
metroko bataz beste-
koarekin. Bi urte horie-
tan bere burua ederki
probatuta, askoz lasaia-
go hartu ditu Laxarok
ondorengo hiru bidaiak:
beste behin Orreaga-
tik, Huescako Sompor-
tetik (800 kilometro eta
26 egun) eta hasieran
aipatutakoa.  Levante-
ko ibilbidea deritzona
egin behar omen du hu-
rrengoa, hau da, hel-
muga berarekin baina
Valentziatik aterata. 
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Juana Mari SAIZAR
Espaniako Hezkun-

tza Ministerioak Nafa-
rroako eta beste auto-
nomia erkidegoetako
Hezkuntza Departa-
menduekin antolatzen
duen Eskola Ibiltariak
programaren barne,
Andaluziara  joan dira 5.
eta 6. mailako ikasleak,
zehazki Granadara eta
Almeriara. Ituren eta Are-
sokoak elkarrekin joan
dira eta ekainaren 2ra ar-
te han egonen dira, Tarra-
gonako eta Madrilgo  tal-
deekin. Besteak beste,
Granada eta Almeria hi-
riak, Alhambra, El Ejido-
ko negutegiak, basamor-
tua, lorategi botanikoa,
Mojacar eta hondartzak
bisitatuko dituzte.

Obrak Herriko
Etxean

Herriko Etxean, idaz-
kariaren bulegoa eta
orain arte artxiboa be-
zala erabiltzen zen bes-
te bat zaharberritzen ari
dira. Margotu, zolaberri-
tu eta altzari berriekin
apainduko dute. Gisa be-
rean, idazkariaren bule-
go ondoan dagoen gela
zerbitzu anitzetarako era-
biliko da aurrerantzean;
entzulerik ez dagoen ba-
tzarretarako, edo alka-
tearekin bilerak egiteko,
adibidez. Bitxikeria gisa,
aipatu, artxiboa tokiz al-
datuko denez, leku alda-
keta lanetan ari zirela, li-
buru zahar bat topatu zu-
tela langileek, 1600.ur-
tekoa, hain zuzen.

Eskola Ibiltarien barne,
Andaluziara joan dira
eskolako 5. eta 6.
mailako ikasleak
Ekainaren 2ra arte han egonen dira

ANSA
Aurten ere, Arano-

ko jaien bueltan anto-
latu dira pala eta esku
pilota txapelketk. Izen
ematea zabalik dago
dagoeneko eta herriko
tabernetan egin daite-

ke. Epea ekainaren 8an
itxiko da eta parte har-
tzeko 12 euro ordain-
du beharko dira. Ema-
kumezkoak palaz, eta
gizonezkoak palaz eta
eskuz aritu ahalko di-
ra, beti ere bikoteka.

Partidak frontoian jo-
katuko dira –eguraldiak
laguntzen badu— ekai-
naren 14tik aurrera eta

finalak uztailaren 26an
jokatuko dira herriko
Santio festen egita-
rauaren barruan.

Parte hartzeko ezin-
bestekoa da pilotariak fe-
deratu gabeak izatea.
Animatu eta parte hartu!

Abian dira pala eta
eskuz binakako
torneoak
Finalak Santio bestetan jokatuko
dira

ARTXIBOA

Duela hiru urteko txapelketan ateratakoa da argazkia.

‘Ordu txikitan’
saiotik
Futuroscopera 

Ainhoa NIETO
PERTSONAIA

Mikel Elizegik larunbat
gauetan ETB1en aur-
kezten duen Ordu Txi-
kitan saioan egon di-
ra berriki Mikel eta Ain-
hoa Nieto aita-alaba
aresoarrak. Gurasoek
euren seme edo ala-
barekin parte hartzen
duten lehiaketan par-
te hartu dute, eta ez
hori bakarrik, Fran-
tziako Futuroscope
parkera bidaia ere ira-
bazi baitute. Gure alde-
tik, zorionak eman be-
harrean gaude!

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR 

Andaluzian ibiliko da neska-mutil koadrila hau.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Bertsopaper lehiaketan sarituak
Nafarroa Mendebaldeko XXII. bertsopaper lehiake-
tan hainbat aipamen jaso dituzte herriko ikasle-
ek: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako katego-
rian Oier eta Maider Barandiaranek, eta 5. eta 6.
mailakoan Haritz eta Ane Miren Barandiaranek.

ARANO

ARESO
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Babes Ofizialeko
Etxebizitzei buruzko
galdeketa egiten ari da
Udala 
Maiatzaren 19an hasi zen eta
hilaren 31 arte luzatuko da

Maite OTEIZA
Maiatzaren 19az ge-

roztik Udala Babes Ofi-
zialeko Etxebizitzaren es-
karia aztertzen ari da,
gazteei inkestak eginez:
012 zerbitzutik 25 eta 35
urte artean dituzten baz-
tandarrei deiak egiten ari
dira inkestatzaileak. Ho-
rrez gain, Herriko Etxe-
tik jakinarazi dutenez,
udaletxean «mugarik ga-
beko Babes Ofizaleko
Etxebizitza beharra-es-
kariari buruzko erregis-
troa» sortuko da. Erre-
gistro honen bitartez Uda-
lak Baztanen Babes Ofi-
zialeko Etxebizitzaren in-
guruan dagoen eskaria-
ri buruzko datuak lortu
nahi ditu eta azpimarra-
tu dutenez, «ez da, ino-
laz ere, etxebizitza pro-
mozio batekin lotuko».
Inkestatzaileek maiatza-
ren 31 arteko epea dute
galdeketarekin akitzeko.

Zortzikoa
Guinnesen
Bertan Merkatarien El-

karteak Guinnes liburuan
marka ezarri nahi du
munduko zortzikorik jen-
detsu eta luzeena anto-
latuz. Eguna zehaztu ga-
be badago ere, seguraski
Elizondon eginen da eta
erantzun ona izanen due-
lakoan daude. Bertzal-
de,  kanpaina berria pa-
ratu du martxan bezeroak
saritzeko: Mila eta bat
sorpresa. Elkarteko den-
detan erosketak egitera-
koan bezeroak boletoak
eskuratuko ditu, eta ho-
riekin sari banaketan par-
te hartu ahal izanen du.
Boletoak maiatzaren 31
bitarte banatuko dira, eta
ondotik, mila sari banatu-
ko dira, baita Kantabria-
ko Lantarongo bainue-
txera joateko bi lagunen-
tzako zozketa egin ere.

Txirrindulari
baztandarrak

Txirrindularitza garaia
hasia da, eta eskualde-
ko txirrindularien izenak
hedabideetan agertzen
hasiak dira beren garai-

penengatik. IñakiVilloria
eta Francisco Meoki baz-
tandarrak, Asier Apeze-
txea aranztarra, Jesus
Mariñelarena sunbilda-
rra eta Jose Mª Goia igan-
tziarra daude tartean.

Baztandarrei dago-
kienean, Monteagudoko
lasterketan, egutegiko le-
henbizikoan, MASTER
30 kategorian, Scania-
Conauto taldean ari den
Iñaki Villoriairuritarra gel-
ditu zen lehena. Lasterke-
ta hau Pedro Canaria-
sen omenez jokatzen
den Nafarroako Kopara-
ko puntuagarria izaten
da eta bikain ibili zen iruri-
tarra. Meoki,  berriz, sei-
garrena izan zen. Men-
diko saria ere Iñakik lor-
tu zuen eta taldeko sailka-

penean Scania-Conau-
to atera zen garaile. Aipa-
tzekoa da, Meoki seiga-
rren izanda, bere kate-
gorian garaile izan zela. 

Bigarren garaipena
apirilaren 13an Leongo
La Virgen del Caminon
lortu zuen Villoriak. Egu-
raldiak ez zuen aunitzik
lagundu; bortz graduko
tenperatura zegoen, hai-
ze gogorra eta laster-
ketaren akabailan tru-
moiak eta euria ere bai.
Helmugarako 10 kilo-
metro falta zirenean, Iña-
kik pelotoitik ihes egin eta
lehenengo ailegatzea lor-
tu zuen, bigarrenari 21
segundoko aldea ateraz.
Lasterketa berean, Fran-
cisco Meoki elizondorra
bederatzigarren izan zen

MASTER 40 kategorian.

Oroimenaren
Autobusa

«1936ko kolpearen
ondorioz faxismoari au-
rre egiteagatik zigortu zi-
tuztenak gogoan», Oroi-
menaren Autobusa Nafa-
rroa osoa zeharkatzen
ari da eta hilaren 17an
Baztandarren Biltzarra-
ren eskutik Elizondon
egin zuen geldialdia. Ho-
rren harira, aitzineko egu-
nean, bideo emanaldia
eta solasaldia izan zi-
ren Arizkunenean. Ez-
kaba. La fuga de las
carceles franquistas fil-
ma ikusgai izan zen,
eta solasaldian Koldo
Pla mintzatu zen, Txin-
parta Elkarteko kidea. 

ARGAZKIA: Mª JOSEFA BEGORRE

Berriz ere musean txapeldun baztandarrak
Berriki San Frantziskoko Euskal Etxeko mus txapelketan irabazle ate-
ratako baztandarren izenak aipatu genituen, eta orain ere halaxe egi-
nen dugu. Izan ere, San Frantziskoko Anaitasuna Klubeko txapelketan
Jesus Arriada arizkundarra, Miguel Ibarra sunbildarrarekin txapeldun
izan da. Argazkian biak ageri dira, finalean garaitu zuten bikotearekin.

BAZTAN



ttipi-ttapa • herriz herri

2008/05/29 • 471. zbk. 

26

Erdizen inguruko
inkestak egin ditu Erdiz
Bizirik-ek etxez etxe
Inkestak egiteko lantalde
profesionala kontratatu zuen

ttipi-ttapa
Etorkizuna erabaki-

tzerakoan baliagarria
izan daitekela iritzita, Er-
dizek dituen balore eko-
logikoak eta Baztan eta
baztandarrekiko erran
nahi duena ezagutu
nahian, inkestak egin di-
tu Erdiz Bizirik Herri Pla-
taformak etxez etxe. Ho-
rretarako lantalde tek-
niko bat kontratatu zuen
plataformak, «lana pro-
fesionaltasunez eta
ikuspuntu objektibo ba-
tetik egiteko». Inkesta
maiatzaren 16tik 25era
bitarte banatu zen etxez
etxe, eta Baztango he-
rri guztietan paratu zi-
ren inkestak jasotzeko
puntuak. Aipatu, inkes-
ta anonimoak izanen di-
rela, baina banatu ai-
tzinean zenbatu egin zi-
ren hasierako eta bu-
kaerako kopuruak ber-
dinak izateko. Lerro
hauek idazterakoan ez
genuen gainerako xe-
hetasunen berririk.

«Ekintza
bandalikoak»
gaitzetsi ditu
Udalak

Maiatzaren 10etik
11rako goizaldean eze-
zagun talde bat Baz-
tango frontoi estalira sar-
tu zen hiru ate hautsi on-
dotik. Kristalak eta za-

borrontziak ere txikitu
zituzten, eta edari ma-
kinako dirua hartu zu-
ten gero. Galerak zen-
batekoak izan diren ja-
kinarazi ez badute ere,
makina guztiz suntsitua
gelditu zela adierazi du-
te Udaletik. Foru Poli-
zia gertaera ikertzen ari
da egileak zein izan di-
ren jakiteko. 

Gertatutakoaren ha-
rira, Santiago Aldako
Udaleko jarduneko al-
kateak oharra kaleratu
zuen: «Erabat gaitzetsi
eta kondenatu nahi di-
tugu Baztanen, eta ba-
tez ere Elizondon, az-
ken aldian ohiko bihur-
tu diren ekintza banda-
likoak. Igandeetan pa-
retak margotuak ager-
tzen dira, zuhaitzak lu-
rretik aterata edo hau-
tsita, herriko altzariak
eta trafiko seinaleak
hondatuak». 

Bertzalde, oharrean
gaineratutakoaren ara-
bera, «auto, motor eta
kamioi ttikien lasterke-
tak Udalaren bertze
kezka iturri dira». Alda-
koren hitzetan, halako-
ak ohiko bihurtu omen
dira Arizkungo Ordoki
industrialdean batez
ere.

Udalaren eskariz, Fo-
ru Poliziak egun, ordu
eta leku gatazkatsue-

netan zaintza areagotu
omen du, baina hala ere,
«herritarren artean sor-
tu den kezka ikusita,
neurri gogorragoak har-
tzea pentsatzen ari da
Udala», dio oharrak.

Jorge Oteiza
museoko
estatutuak

Udalak Elizondoko
Jorge Oteiza museoko
estatutuak onartu ditu.
Zuzendaritza taldea
izendatu du funtziona-
mendu on baterako,
nahiz eta  balio juridiko-
rik ez izan. 

Errektoretza taldea
Udaleko hiru kidek —al-
kateak eta bi zinego-
tzik—, eta Elizondoko
herriaren aldetik bertze
hiruk –alkateak eta ba-
tzarrean aukeratutako
bi herritarrek— osatzen

dute. Goreneko postua
urtero tartekatuko dute
bi kideren artean, herri-
ko alkateak bi urterako
agintaldia duelakoz.

Museoaren bidez,
Errektoretza taldeak
baztertuak edo galtze-
ko arriskuan dauden
tresnak zaindu eta be-
rreskuratu nahi ditu. Ber-
tze aldetik, turismo ar-
loan antolatzen diren
ekintzetan parte hartu
nahi luke.

Artea Oinez 08
erakusketa

Maiatzaren 15ean ai-
legatu zen Elizondoko
Arizkunenea Kultur
Etxera Artea Oinez 08,
hau da, Nafarroa Oinez
dela-eta urtero antola-
tzen den arte-erakuske-
ta. Erakusketa ibiltari
hau Iruñean jarri zen

abian, eta, Tolosan bar-
na ibili ondotik, Elizon-
don izanen da ekaina-
ren 8a bitarte. Astearte-
tik larunbatera, 18:30etik
20:30era egonen da
ikusgai. Elizondotik Li-
zarrara joanen da era-
kusketa, eta han izanen
da ekainaren 10etik
ekainaren 22ra. 

Sutea Elizondon
Kalte pertsonalik era-

gin ez zuen sutea sor-
tu zen maiatzaren 13an
Elizondon, Mauricio Eli-
zalde plaza eta Felix
Iriarte arteko etxebizi-
tza batean. Antza, su-
kaldean piztu zen sutea
eta sortutako ke-adar
beltza itzaltzeko suhil-
tzaileen beharra izan
zen. Kalte materialak
ere ez ziren haundiak
izan.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Sasoian dagoela berretsi du Xegonek
Berroetako besten barne, Zigako Juan Felipe Saharrea Huarte Xegonek
apostua egin zuen. Orain pare bat urte ere Berroetako bestetan aizkoran
desafioa egin zuen, baina sekula ez aurtengoaren mailakorik. Saioa men-
dira igoko zela errana zuen, 40 kilo soinean hartuta, nahiz eta azkenean
44 kilokoa izan. Behin Saioara —1.418 metro— iristean, karga kendu eta
Berroetako herriko plazan 100 kiloko harria bitan goratu ondotik, lau ka-
naerdiko ebakiko zituela erran zuen. Erran eta egin. Lan guztiak 6 ordu
eta 22 segundotan egin zituen, Zigatik atera zenetik aizkora bukatu arte.
Rafael Arretxeak txapela jantzi zion eta jendearen animoa eskertu zuen
besoak goratuz.

BAZTAN
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Maite OTEIZA
Nafarroako Gober-

nuko Hezkuntza Depar-
tamentuko teknikari ba-
ten bisita izan da Iruritan
berriki, eraiki behar den
eskola berriaren lur ere-
mua ikuskatzen, Udalak
eskaintzen duen lur ere-
mua ikusten, hain zuzen.
Bisita honetan, Baztan-
go bi zinegotzi, arkitek-
tua, Gobernuko Hez-
kuntza Departamentuko
teknikaria, eskolako zu-
zendaria eta Baztango
herrietako eskolatako ko-
ordinatzaileak parte har-
tu zuten. Lur eremua,
frontoi gibeleko aldea eta
erreka baten artean da-
go, baina ez dago leku
nahikorik, gaur egun
arautegiak eskatzen di-
tuen neurriak eta baldin-
tzak betetzeko.

Eskola berriak, 2010-
2011 ikasturtean, bere
ateak irekiko dituela au-
rreikusia dago. Hartara,
hilabete batzuk badira,
egokiagoa den bertze lur
eremua aurkitzeko.

Batzartokia
Arraiozen

Nafarroako Kutxaren
zeuk aukeratu, zeuk
erabakiprogramaren bi-
tartez lortutako diruari
eta Udalak emandako
ekarpenari esker Arraio-
zek batzartokia izanen
du lehendabiziko aldiz
batzarreak edo bilkurak
egiteko. Zeuk aukera-
tu, zeuk erabaki egi-
tasmotik 23.800 euro
jaso dira, eta gainera
proiektua babesteko be-
harrezkoak ziren herri-
tarren 172 sinadurak
ere bildu dira. Horrez
gain, Udalak 30.000 eu-
roko ekarpena eginen
du. 

Orain arte Apezene-
txean egiten zituzten bil-
kurak, baina hemendik
guttira batzarleku pro-
pioa izanen dute. Da-
goeneko eraikin berria
egiteko lanak hasiak di-
ra, plazan ari dira, fron-
toi estaliaren eta eliza-
ren ondoan. Abuztua-
ren 15ean inauguratu-
ko dutela iragarri dute.

Euskal
currikuluma

Maiatzaren 13an gu-
rasoendako euskal cu-
rrikulumaren aurkezpe-
na egin zen Iruritako

Gizarte Bilgunean. Izan
ere, euskal curriculuma
sortu nahi dute Euskal
Herriko Ikastolen kon-
federazioak, Udalbiltzak
eta Sortzen Ikasbatuaz

elkarteak eta horretara-
ko formazio aurkezpe-
nak egiten ibili dira he-
rriz herri. Guztira 59 aur-
kezpen egin dira, eta ho-
rietatik bat Iruritan.

Iruritako eskola
eraikitzeko Udalak
proposatutako eremua
ez da nahikoa
Ez ditu arautegiak eskatzen dituen
baldintzak betetzen

ARGAZKIA: CRISTINA URTASUN 

Irudian ageri den horixe da Udalak eskola egiteko proposatutako lur eremua.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztandik Bartzelonako enpresa simulatuen azokara
Bertze urte batez, Bartzelonan egiten den enpresa simulatuen nazioarteko
azokan izan dira berriki Lekaroz-Elizondoko BHIko Administrazioa eta Fi-
nantzetako Goi Heziketa Zikloko ikasleak. Guztira 14 ikasle eta bi irakasle
egon dira, eta euren enpresa simulatuaren eskaintza zabala erakutsi dute,
likoreetan aukera anitza —Baztan Likoreen laguntzaz– eta horrez gain, Mal-
korrako txokolatea. Argazkian azokan parte hartu zutenak ageri dira.

BAZTAN
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Koro eta Margari
Zugarramurdi eta Ur-

dazubiko leizeak bertze
lau leizerekin batera
proiektu polit batean sar-
tu dira: Mugarik gabeko
lurpea izeneko egitas-
moan, hain zuzen. Ho-
nekin, elkarrekin lan egi-
nez, turistak erakarri nahi
dira. Honen berri maia-
tzaren 9an Sorginen Mu-
seoan egin zuten pren-
tsaurrekoan eman zuten
leizeetako arduradunek.
Horrez gain, aldizkari ho-
netako erreportajean ere
aurkituko dituzue gaine-
rako xehetasunak.

Ttikientzat
antzerkia

Udaberriko Biraren
barne, maiatzaren 17an
haurrendako pailazoak
izan genituen Museoan.
Aurkezten zuten lanak
Munduan zeharzuen ize-

na eta erreakzio des-
berdinak sortu zituen:
Oierrek esan zuen berak
ez zituela pailazoak mai-
te eta bere amatxorekin
kanpora atera behar izan
zuen; bere arreba Olaiak,
berriz, begi erne-ernee-
kin segitu zuen ikuski-
zuna, Josebiñe eta Onin-
tzak bezala; Ioan eta Loïk
beren amaren besoeta-
tik ez ziren sobera urrun-
du; Julene, Ixiar eta Unai
xintxo-xintxo egon ziren.
Haien ondoan Rakel eta
Paulak interes haundia-
rekin segitu zituzten pai-
lazoen abenturak. Baina
beldurra sortu zen es-
kenatokian Frankestein
munstruoa agertu zene-
an, eta orduan Gexan
izutu eta aitarekin kan-
pora atera zen. Ibai, be-
rriz, ausarta denez, han-
txe gelditu zen Pettan eta
Garaxirekin batera. Ba-

dakigu pena haundiare-
kin gelditu zirela bertze
batzuk (Maiana, Maddi,
Ainhoa, Aida, Ihintza...)
ezin izan baitzuten eto-
rri ikuskizun hau ikuste-

ra. Baina seguru lagu-
nek kontatuko dietela.

Bisita Urdazubin
Maiatzaren 22an Car-

men Valdes Nafarroako

Gobernuko Museoen
Zerbitzuko zuzendaria
Urdazubin izan zen etor-
kizunean egin nahi den
museo liturgikoaren non-
dik norakoak ezagutzen.

Turismoa indartzeko egitasmo berri batean
sartu dira Urdazubi eta Zugarramurdiko leizeak
Euskal Herriko leizetako bisitariak batetik bertzera eraman nahi dira

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Lehen Jaunartzea egin dute hiru neska-mutikok
Maiatzaren 19an egin zen Lehen Jaunartzea. Urtero herriz txandatuz egi-
ten denez, aurten Zugarramurdin egitea tokatu zen. Hortxe ikusten ditu-
zue egun horretako protagonistak: Beñat Etxart, Iraia Jaurena eta Ene-
ko Halti, Elizargietetan ateratako argazkian.

ZUGARRAMURDI-URDAZUBI
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Xan HARRIAGUE
Axuria Mendi Talde-

ak Sarako Itzuliaren ibil-
bidea moldatu du zati
batzuetan. Kilometro
gehienak lehengo bi-
detik joanen dira eta ha-
siera betikoa izanen da.
A u r t e n g o a  e z  z e n
usaian bezala Mende-
koste Egunean egin,
Herri Urratsekin bat egi-
ten zuelako. Antola-
tzaileak gibelatzea era-
baki zuten eta igande
honetan eginen da.

Plazatik abiatuta, La-
rrun eta Ibanteli upatu
beharko dira, eta hortik
aitzinera aldatuko da
aurtengo ibilbidea. Li-
zarrietan, Gaztain Le-
po eskuin aldean utzi
eta, ibiltariek herriko sa-
reetara joko dute pista
batean barna. Handik
lehenagoko bidea be-
rreskuratuko dute eta

eguneko hirugarren ton-
torra upatuko dute, Axu-
ria, alegia. Urtero be-
zala, Zugarramurdiko
lurretan pasatuko da,
eta hango herriko pla-
zaraino jautsi. Sarara
itzultzea Behereko Ben-
ta eta Gaineko Bentan
barna eginen da. Baina
Galtzagorritegiara arri-
batzean behera egite-
ko ordez, Xelkor eta
Granadatik Lehenbiz-
kaira joateko, aurten
kaskoan segituko du
Hernainborda arte. Hor-
tik behera eginen du Ix-
tilart aldera, Olabide-
kobordaren ezkerreko
aldean den pista segi-
tuz, eta kilometro ba-
tzuen buruan abiapun-
tura itzuliz. 

Denetara 45 bat ki-
lometro dira, eta jende-
en laguntzeko han he-
menka jateko eta eda-

tekoak emanen dituzte.
Abiatzea 7:00etan egi-
nen da kiroldegitik, eta
parte hartu ahal izate-
ko han berean 12 euro
ordaindu beharko dira.

Xiba
Herri Urrats bezpe-

ran, Xiba Euskal Herriko
jokoen Lapurdiko kanpo-
raketa gibelatu behar izan
zuten aro txarrarengatik. 

Heldu den ekainaren
7an eginen da Arrangoi-
tzen herriko besten kari.
Ea herriko talde bat ani-
matzen den iazko txa-
pela defendatzeko.

Aldaketa batzuk izanen ditu igandean
eginen den Sarako Itzuliak
Ibilbidea ez da gehiago Gaztain Lepotik eta Lehenbizkaitik pasatuko

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Atxuri Urdin Seaskaren alde
Atxuri Urdin Sarako Errealeko Peñak finalerdian galdu zuen Senpereko ikas-
tolak antolatutako futbol txapelketan. Bertan bildudatko sos guzia Seaska-
ko Integrazio Batzordeari eman zitzaion. Joan den larunbatean, herriko ikas-
tolak helburu bera zuen Dantza Gaua antolatu zuen. Ordu ttikitan bazen ere,
saltsan, Afrikako dantzetan eta muxikoetan trebatzeko aukera izan zen.
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Interneteko banda zabaleko kone-
xiorako diru-laguntzen 2008. urteko
deialdia onesten duen Ebazpena.
Non argitaratua: NAO 51zk. 2008/04/23
1220/2008 EBAZPENA, apirilaren  9koa,
Enpresa zuzendari nagusiak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Ac-
tualidad/BON/Boletines/2008/51/Anun-
cio-20/
Laguntza eskaera bakarraren deial-
diari buruzko otsailaren 1eko 38/2008
Foru Agindua aldatzen duen Foru
Agindua, tomate eraldatuaren la-
guntza elkartua sartzeko eta zenbait
fruta eta barazki ekoizten dituzten
nekazariak ordainketa bakarraren
araubidean onartzeko.
Non argitaratua: NAO 50 zk. 2008/04/21
123/2008 FORU AGINDUA, apirilaren
2koa, Landa Garapen eta Ingurumen
kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2008/50/Anuncio-
2/

ETEentzako,  mikroenpresentzako
eta langile autonomoentzako IKT di-

rulaguntzen 2008. urteko deialdia
onesten duen Ebazpena.
Non argitaratua: NAO 61 zk. 2008/05/16
1370/2008 EBAZPENA, apirilaren
25ekoa, Enpresa zuzendari nagusiak
emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Ac-
tualidad/BON/Boletines/2008/61/Anun-
cio-19/

"Nekazaritzako ustiategiak moder-
nizatzea" izeneko neurrian onetsita-
ko laguntzen ondoriozko konpromi-
soez gain konpromiso gehiago eta
handiagoak sinatzen dituzten elkar-
teei laguntzak emateko arauak ezar-
tzen dituen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 62 zk. 2008/05/19
139/2008 FORU AGINDUA, apirilaren
18koa, Landa Garapen eta Ingurumen
kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Ac-
tualidad/BON/Boletines/2008/62/Anun-
cio-2/

Nafarroan euskara garatzeko kultu-
ra jarduerak egiteko laguntzetarako

deialdia, 2008.urtekoa onesten duen
Ebazpena (40002893 kontabiitate es-
pedientea).
Non argitaratua: NAO 62 zk. 2008/05/19
11/2008 EBAZPENA, maiatzaren 9koa,
Euskararen Nafar Institutuko zuzenda-
ri kudeatzaileak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Ac-
tualidad/BON/Boletines/2008/62/Anun-
cio-3

Ezintasunak dituzten pertsonen ar-
loan laguntza teknikoak, arreta es-
pezializatuetarako laguntzak eta zen-
tro propio eta itunduetan ingresatu-
rik dauden pertsonentzako berariazko
laguntzak arautuko dituzten kudea-
keta irizpideak onesten dituen Ebaz-
pena. 2008. urteari begira onartuta-
koa da.
Non argitaratua: NAO 62 zk. 2008/05/19
1060/2008 EBAZPENA, apirilaren 8koa,
Nafarroako Mendekotasun Agentziako
zuzendari kudetzaileak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Ac-
tualidad/BON/Boletines/2008/62/Anun-
cio-4/

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

Informazioa hau Cederna-Garalur Elkartearen Europe Direct Europari buruzko informazio zerbitzuak emana da. 
Kontsultatu www.cederna.es webgunea, “laguntzak eta subentzioak” atalean

LAGUNTZAK ETA SUBENTZIOAK



31

SORTZEAK
Maddalen Arenas Etxeberria, Arantza-
koa, maiatzaren 16an.
Oihan Mujika Garnika,  Arizkungoa, maia-
tzaren 10ean.
Axular Daroka Iriarte, Berakoa, maiatza-
ren 9an.
Olaia Cerbiño Vicente, Leitzakoa, maia-
tzaren 3an.
Maddi Zubieta Eneterreaga, Lesakakoa,
maiatzaren 8an.
Alex Urrosolo Elgorriaga, Lesakakoa,
maiatzaren 5ean.
Hegoi Andresena Grajirena, Legasa-
koa, maiatzaren 9an. 

HERIOTZAK
Antton Urrutia Barrenetxe, Zugarra-
murdikoa, maiatzaren 8an, 63 urte.
Manuel Gomez Iratzoki, Elizondokoa,
maiatzaren 10ean, 88 urte.
Francisco Aizpuru Perurena, Goizue-
takoa, apirilaren 11n, 86 urte.
Ines Elgorriaga Iratzoki, Berakoa, maia-
tzaren 9an, 97 urte.
Teresa Linazasoro Igoa, Berakoa, maia-
tzaren 18an, 92 urte.
Atanasia Mikelarena Bera, Iturengoa,
maiatzaren 13an, 94 urte.
Manuel Arretxea Antzizar, Doneztebe-
koa, maiatzaren 9an, 74 urte.
Pilar Aranburu Iturriza, Berakoa, maia-
tzaren 13an, 97 urte.
Juan Tomas Etxabide Igantzi, Lesaka-
koa, maiatzaren 14an, 56 urte.
Joxe Pikabea Goia, Alkaiagakoa, maia-
tzaren 15ean, 80 urte.
Milagros Sorozabal Alberro, Donezte-
bekoa, maiatzaren 15ean, 77 urte.
Alfonso Etxeberria Mitxelena, Arantza-
koa, maiatzaren 16an, 72 urte.
Andde Larzabal, Sarakoa, maiatzaren
6an.

EZKONTZAK
Gorka Altzugarai Pierola eta Soraya
Contreras Fernandez,Almandozkoa eta
Villaconejosekoa (Madril), apirilaren 19an
Almandozen.
Alexix Villanueva Negrete eta Jasone
Iriarte Zubieta, Berakoak, maiatzaren
3an Beran.
Miguel Angel Altzuguren Errandonea
eta Cristina Florez Riol, Berakoak, maia-
tzaren 3an Beran.
Xabier Almandoz Aiertza eta Eli Urbis-
tondo Sein, Igantzikoak, maiatzaren
10ean Igantzin.
Asier Santesteban eta Itziar Gomez,
Irungoak, maiatzaren 17an, Igantzin.
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Aritz PLAZA ARNAL 
‘PLOX’

Elizondokoa, 2006ko ekainaren 2an

II. URTEURRENA

Gauez, zerurantz begiratzen dugunean,
izar eder bat ikusten dugu. 

Zu zara Aritz, zure dizdirarekin 
gure bizia argitzen segitzen duzu 

aurrera segitzeko!!

MAITE ZAITUGU!!

AMA, AITA ETA UNAI

herriz herri



32 kirola
«Profesionaletara
salto egitea zaila da,
baina obsesionatu
gabe saiatuko naiz»

Aitor AROTZENA
Urteak daramazki Joseba Larral-

dek txirrindularitzan. 9 urte zituela Gu-
re Txokoan hasi eta afizionatu bitar-
teko bidea egin du. «Txirrindularitzan
konpetitzen 9 urterekin hasi nintzen,
kasualitatez. Ni hemen ibiltzen nin-
tzen bueltaka eta Lesakako lehen-
gusu bat hasia zen karreratan kon-
petitzen. Ateratzeko animatu ninduen,
lehenbiziko karrerara joan eta ira-
bazteko suertea izan nuen. Gustatu
zitzaidan eta orain arte, pixkanaka-
pixkanaka joan gara, urtetik urtera
maila handiagoa izaten da». Ttikitan
pilotan ere aritzen zen, baina azke-
nean txirrindularitza aukeratu zuen:
«Pilotan eta bizikletan, bietan aritzen
nintzen ttikitan, baina aukera egin be-
har duzun adin batera ailegatzen za-
ra. Bizikleta gehiago gustatzen zi-
tzaidan, probak irabazten nituen eta
horrek motibatu zidan bizikletan se-
gitzeko». 

Hiru urte ditu afizionatutan, le-
henbizikoa Iruñeko Graficas Ona tal-
dean eta azken biak Bidelan-Kirolgi
taldean eta urtero urrats bat ematen

duela iruditzen zaio: «Hasieran kos-
tatzen zaizu, bertzeek martxa hartua
dute eta nik ez nuen ideia aunitzik.
Hemen inguruan ez dago prestatze-
ko lekurik ere eta Gipuzkoa aldean
afizio gehiago dago. Talde honetan
hobetzen joan naiz, urtero zerbait be-
rria ikasten da».

AFIZIONATUETAN GARAIPENA
FALTA ETA PROFESIONALETARA
SALTO EGITEKO AMETSA

Hiru urteotan ongi dabila Joseba
Larralde, postu onak egin ditu, baina
oraindik ez du garaipenik lortu. Be-
harbada horixe da duen arantzatxoa.
«Ilusioa horrek egiten dizu, lasterke-
ta irabazteak, hori izaten da helbu-
rua, baina oraindik ez dut lortu. Es-
pero dut noizbait ailegatuko dela, bai-

na erregulartasuna mantentzea ere
ongi dago». Afizionatutan ari diren
txirrindularien ametsa profesionale-
tara salto egitea da eta horixe da La-
rralderen itxaropena ere. «Helburua
horixe da, eta ilusiorik gehiena ho-
rrek egiten dit. Zaila da baina saia-
tuko gara, hori bai, obsesionatu ga-
be». Txirrindularitza gogorra dela ja-
kina da. Lagunarteko hainbat ordu
kendu badizkio ere, satisfakzio han-
diak ere eman dizkiola uste du La-
rraldek: «Kentzen dizkizu lagunarte-
ko afari eta besta horiek, astebururo
karrerak dituzu, larunbat eta igande-
tan, eta aitzinean ibili nahi baduzu
zaindu beharra dago. Eman, gauza
aunitz eman dizkit, satisfakzio han-
diak. Gauzak baloratzen ere ikasten
duzu…».  Beti taldekideak laguntze-
ko prest izanda ere, bere burua txi-
rrindulari konpletotzat jo du Larral-
dek. «Momentuan txirrindulari kon-
pletoa naizela iruditzen zait. Talde-
koei lagundu behar denean taldeki-
deak lagundu, etapa bila joan behar
denean etapa bila… Oraindik ez dut
lortu, baina saiatu bederen…».

• Maiatzaren 11n Obanosen Nafarroako afizionatu
mailako txirrindularitza txapelketa erabaki zen.
Lasterketan bigarren gelditu zen Joseba Larralde,
Bidelan-Kirolgi taldeko txirrindulari beratarra.
Elite mailan ezin izan zuen irabazi, baina 22 urte
dituenez, 23 urtez beheitiko Nafarroako
txapeldunaren maillota lortu zuen. 

• Bezperan akautu zen Bidasoako Itzulian
zazpigarren izan zen sailkapen orokorrean, eta
lehendabiziko euskaldunaren maillota jantzi zuen. 

• Aitzinera begira, hastear dagoen Nafarroako
Itzulia dauka begibistan Joseba Larraldek, nahiz
eta gure ingurutik ez den etaparik pasatuko. 

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Joseba LARRALDE
Berako txirrindulari afizionatua 

«Lagunarteko afari eta besta

horiek kendu dizkit bizikletak,

baina satisfakzio handiak ere

eman dizkit, gauzak gehiago

baloratzen ikasten duzu»
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33kirola • ttipi-ttapa

ttipi-ttapa
Hiru jardunaldi joka-

tu ondotik, maiatzaren
10ean bukatu zen Na-
farroako Lauko Sokati-
ra Txapelketa, Iruñeko
Errotxapea auzoan.
Emakumezkoetan 260
kiloko kategorian aritu
ziren, eta txapela aur-
ten txapelketan lehen
aldiz parte hartu duen
eta estreinaldi bikaina
egin duen Amaiurko tal-
dearentzat izan zen. Gi-
zonezkoetan 310 kilo-
koan aritu ziren, eta Be-

rriozar Brentzat izan zen
garaipena. 

Bai emakumezkoe-
tan eta bai gizonezkoe-
tan, azken saiorarte
mantendu zen emozioa,
ez baitzegoen erabat
erabakita txapelak nork
jantziko zituen. Neske-
tan tiraldi parekatuak
izan ziren, Amaiurrek,
Sakanak eta Lesakako
Beti Gaztek azken jar-
dunaldian berdindu egin
ba i t zu ten .  Ha le re ,
Amaiurko taldeak aitzi-
netik bi puntuko aldea

kendua zion Sakanari
eta horrenbertzez, ga-
raipena Baztanera eka-
rri zuten. Hirugarren
postua talde lesakarra-
rentzat izan zen. Lau-
garren eta bortzgarren
Berriozar A eta B geldi-

tu ziren, hurrenez hu-
rren, eta seigarren Iru-
ñeko Txantrea.

Gizonezkoetan, be-
rriz, azken saioaren fal-
tan, Berriozar Bk puntu
eta erdiko aldea atera-
tzen zion Amaiur Cri.

Baina hala ere, bera gai-
ledu zen. Amaiur C bi-
garren izan zen; Be-
rriozar A hirugarren;
Amaiur A eta B lauga-
rren eta bortzgarren, hu-
rrenez hurren, eta Txan-
trea seigarren.

Amaiurko emakumezkoek
irabazi dute Nafarroako
4x4 txapelketa
Emakumezkoetan Beti Gazte
hirugarren izan da, eta
gizonezkoetan Amaiur C bigarren

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Estreinaldi bikaina egin dute Amaiur sokatira taldeko neskek Nafarroako
Lauko Txapelketan: lehen aldiz parte hartu eta gainera, irabazi.

SOKATIRA

ttipi-ttapa
Oinatz Bengoetxea

leitzarrak jokatuko du
Esku Pilota Enpresen
Ligak antolatutako bu-
ruz buruko pilota txapel-
keta nagusiaren finala.
Finalerdietan, Asier
Olaizola goizuetarraren
kontra jokatutako par-
tida gogorrean 22 eta
16 irabazi ondotik lor-
tu zuen finalerako txar-
tela.Bientzat lehen fi-
nalerdia zen eta bien
helburua, lehen aldiz fi-

nalean izatea zen. Le-
henbiziko tantuak Olai-
zolaren alde erori ba-
ziren ere, azkenean,
garaipena Leitzara jo-
an zen.

Finaleko arerioa zein
izanen duen, ordea,
oraindik erabaki gabe
dago.  Abel Barriola lei-
tzarrak eta Sebastien
Gonzalez azkaindarrak
jokatu beharreko fina-
lerdia astebete atzera-
tu zuten, lapurtarraren
lesioaren ondorioz, eta

igande honetan, ekai-
nak 1, jokatuko da. Fi-
nala ere gibeleratua
etorriko da, beraz, ekai-
naren 15ean izanen da.

BIGARREN MAILAN

LARRALDE

Bigarren mailako bu-
ruz buruko txapelketan
ere eskualdeko ordez-
karia izanen dugu fina-
lean. Iñaki Larralde le-
sakarrak 22 eta 8 ira-
bazi zion Urrizelkiri eta
arazo haundirik gabe lor-

tu zuen finalerako txar-
tela. Finala heldu den
larunbatean, ekainak 7,
jokatuko du Amorebie-

tako pilotalekuan, Julen
Retegiren kontra. Ho-
nek Iker Arretxe gaindi-
tu zuen finalerdian.

Igande honetan erabakiko da
Oinatz Bengoetxeak zein izanen
duen arerio finalean
Bigarren mailako finala jokatuko du Larralde lesakarrak

ARTXIBOA

Buruz buruko lehen finala izanen du Bengoetxeak.

PILOTA
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AGENDA
egunez
egun

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

g HITZALDIAK

LESAKA
Maiatzaren 20tik ekainaren
6ra, Oinarrizko trebetasunak
eta bizipen emozionala
seme-alaben hezkuntzan
hitzaldia. 10:00etatik 12:00e-
tara Kasinon, Irain Guraso
Eskolak antolatuta. 

BERA
Ekainaren 5ean, Memoria
Historikoari berreskuratzeko
ahaleginak gaiari buruz
hitzaldia, Iñaki Egañaren
eskutik. 19:30ean
Liburutegian.

ETXALAR
Ekainaren 4an, Mendiari
buruzko hitzaldia, Gorka
Gorospe Orgi Elkarteko
kudeatzailearen eskutik.
19:00etan Kultur Etxean.
Ekainaren 7an, Etxalarko
txoriei buruzko hitzaldia
eskainiko du Mikel Etxaniz
Itsas-Enara Ornitologia
Elkarteko kideak. 10:00etan
Kultur Etxean.

g TAILERRAK

LESAKA
Maiatzaren 31n, haurrentza-
ko esku tailerra Arranok
antolatuta. 11:00etan
Komentu ondoko zelaian.

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Ekainaren 8a bitarte, Artea
Oinez 08 erakusketa Arizku-
nenean. Nafarroa Oinez
dela-eta urtero antolatzen
den erakusketa. Asteartetik
larunbatera, 18:30etik
20:30era.

g FILMAK

LEGASA
Ekainaren 13an, Mozart
txakurra filma Udaberriko
Biraren barne, 22:00etan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Etxalarko Gasna eta Artisauen
Feria ttipi-ttapa telebistan
EKAINAREN 2TIK AITZINERA

12 urte pasatu dira Etxalarren Gas-
na eta Artisauen Feria antolatzen
hasi zirenetik. Geroztik urteen joa-
nean aunitz indartu den besta da,
Etxalartik eta kanpotik ere hurbil-
tzen baita jendea. TTIPI-TTAPA TE-
LEBISTAk aitzineko aldietan ez du
hutsik egin besta egun honetan,
eta aurten ere Etxalarren izanen
da igande honetan, goizetik hasi-
ta haurrentzako tailerrak, artisauen
erakusketak, herriko trikitilarien
saioa, gasna lehiaketako sari ba-
naketako eta bertze irudirik ikus-
garrienak biltzen. Hori guztia as-
telehenean izanen da ikusgai. 
Baina horrez gain, bertze herrie-
tako ekitaldiak ere jasoko ditu TTI-

PI-TTAPAk, asteburu mugitua iza-
nen baita oraingo hau. Hala, la-
runbat honetan Donezteben egi-
nen diren 4x4 auto trialeko eta
Errekaren Eguneko irudiak ikus-
gai paratuko dira telebistanaste-
lehenetik aitzinera.

JESUS Mª SEINEKIN KONTU KONTARI

Hagitz bertzelako gaia landuko du-
te ekainaren 3an Kontu Kontari
saioan. Igantzi aldera jo, eta sas-
kiak egiten urteak daramatzan Je-
sus Mª Seinekin egonen dira  TTI-
PI-TTAPA TELEBISTAko lankideak. Ho-
rrez gain, ekainaren 4an Gorrai-
zen eginen den Arkupeak-en ome-
naldiko irudiak ere bilduko dira.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 22,00 € (-3,00)

Zerri gizena
1,120 € kiloa.  (=)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (+0,050)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,01 (-0,03)
1.koa 3,71 (-0,03)
2.koa 3,05 (-0,09)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,11 (-0,03)
1.koa 3,81 (-0,03)
2.koa 3,15 (-0,09)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  198,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,10/3,20
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,30/6,10
8-10 kilokoak: 4,40 /4,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(maiatzaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)

DISKAK
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Erromeria giroko tal-
de erregea dugu Kupe-
la taldea, zuzenean zein
disko lanetan zapore eta
grazia berezia jartzen as-
matu izan baitute orain
arte. Diska honetan be-
rriz ere asmatu dute pu-
bliko zabalarekin. Alde
batetik, alaitasun moti-
boak erruz sortzen di-
tuzte eta, bertzetik, triki-
tixaren ahalari aire fres-
koak eta berrizaleak ekar-
tzen dizkiote. Kupelakan-
tuaren remix dantzaga-
rri bat ere aurkeztu dute
diskaren osagarri gisa,
Kaki Arkarazoren esku-
tik. Pagotxa du izenbu-
rua lan berriak eta 14 kan-
tuz osatua dago. Lehe-
nengoan Getariako txa-
kolinaren goraipamena
egiten da; bertze bat Ku-
ku-herri auzoaren ome-
nez egina da; eta bertze
bat Urkiolako San Anto-
nioren gainean. Anjel La-
rrañaga da ahotsa eta
panderoa, Xabier Alber-
di Zabale trikitixa eta Juan
Ezenarro Berastegi per-
kusionista.

Pagotxa

ELKAR, 2008
KUPELA



Egiten ari diren etxe bateko erosleari ordaindu
duenaren abala eskatzeko aholkatu du Irachek
Promotoreak obrak egiteko baimena duela ziurtatu behar du

Postaletan ezin ederragoa
agertzen den herri horietakoa
da Kaiomendi. Azken urteo-
tan, ordea, zuhaitzak moztu
eta kablez bete dituzte men-
diak, burdinazko dorre han-
diekin batera, elurrarekin iris-
ten diren eskiatzaileak ibil dai-
tezen. Moilan, berriz, aisialdi-
rako belaontzi zuriak nabar-
mentzen dira kirol portua erai-
ki dutenetik, eta parkeak eta
zelaiak zeuden lekuan etxe
garestiak ikusten dira orain.
Haurrek ez dute kalean jolas-

teko lekurik, auzokideak ez di-
ra joaten Rafael zaharraren
okindegira inguruan bertze bi
zabaldu dituztenetik, eta ola-
tuen artean bodyboard be-
rriekin ibiltzen direnek iseka
egiten diete egurrezko txan-
peroak dituzten lagunei. Az-
ken batean, gaur egungo gi-
zartean nagusitzen ari den de-
sarrolismoarekin lotutako az-
piegiturei eta hainbat jokabi-
deri kritika egin die Gari Be-
rasaluzek eta Patxi Gallegok
egin ditu liburuko ilustrazioak.

LIBURUAK

Elurra ezin da erosi

Gari BERASALUZE
TXALAPARTA, 2008
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Ekainaren 1ean, Iruñera
ateraldia antolatu du
Baztango Mendigoizaleak
Elkarteak.
Ekainaren 8an, Mendaurre-
ra mendi irteera, Baztango
Mendigoizaleak-en eskutik.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Maiatzaren 31n, Mikel
Urdangarin eta Gaztelu
Abesbatzaren kontzertua,
23:00etan Lur dantzalekuan.
Ekainaren 7an, Rumba
Catalana Roots Papawa
taldearen kontzertua,
00:30ean Lur Aretoan.

g AUTO TRIALAK

DONEZTEBE
Maiatzaren 31n,
Doneztebeko I. Auto Triala.
14:30ean Aparan aldean.

g OSPAKIZUNAK

DONEZTEBE
Maiatzaren 31n, Errekaren
Eguna. Xehetasun gehiago
16. orrialdean.

NARBARTE
Ekainaren 7an,
Bertizaranako Eguna.
Xehetasunak 17. orrrialdean.

GORRAIZ
Ekainaren 4an, Arkupeak
Elkartearen besta. Xeheta-
sun gehiago 19.orrialdean.

g ANTZERKIAK

ITUREN
Ekainaren 8an, Bota patsa!
antzezlana, 18:00etan.

ETXALAR
Ekainaren 8an, Kuko, Truko
eta Bolenwaiderren Taulara
antzezlana, 15:30ean. 

JAKIN BEHARREKOAK

Etxebizitza baten
erosketa bizitzan egi-
ten den inbertsiorik
haundiena izaten da
jende aunitzentzat,
eta kasurik gehiene-
tan erosleek urteak
behar izaten dituzte
ordaintzeko. Baina
oraindik orain, gai ho-
rretan ezjakintasuna
haundia dela azpi-
marratu du Irache
Kontsumitzaileen El-
karteak: «erosleek  ez
dituzte ongi ezagu-
tzen euren eskubi-
deak».

Agerian dago in-
mobiliaria enpresa
haundienak krisian
daudela. Egoera ho-
rrek arazoak sor di-
tzake —eta sortzen
ditu—, eta kontsumi-
tzailea izan daiteke
kaltetuetako bat. Ha-
lakoak saiheste al-
dera, erosleak or-
daindu duenarekin
abala eskatzeko es-
kubide osoa duela
ohartarazi du Irache
Kontsumitzaileen El-

karteak. Hartara, pro-
motoreak kiebra jo-
tzen baldin badu, ba-
besteko balioko dio.
Abala beti eskatzeko
aholkatu dute Ira-
chetik, etxebizitza ez
eraikitzekotan, ez bu-
k a t z e k o t a n  e d o
gehiegi gibeleratze-
kotan, erosleari or-
daindu duena buel-
tan jasotzeko esku-
bidea bermatuko bai-
tio dokumentu ho-
rrek. 

Legearen arabe-
ra, promotorea jaso
duen kantitatea itzul-
tzera behartua dago,
garaian garaiko inte-
resak kontuan hartuz
gainera. Gisa bere-
an, eraikitzen ari di-
ren etxe baten ordain-
ketak bertzelako kon-
tu korronte batean
egitea gomendatu du
Kontsumitzaileen El-
karteak, bertze on-
dasunetatik at dago-
en kontuan, alegia.

Azken aholku gi-
sa, eraikitzen ari di-
ren etxe berri baten
salerosketaren kon-
tratua sinatu aitzine-
t i k ,  p romo to reak
obrak egiteko bai-
mena duela ziurta-
tzearen beharra ere
nabarmendu dute Ira-
chetik, eta kontratuan
etxea noiz entrega-
tuko den zehaztu da-
dila ere bai, gaizki
ulertuak saiheste al-
dera.
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Etxebizitzaren merkatua krisian dago azken aldian.



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
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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.

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58

36

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.

ME
RK
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U 
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2008/05/29 • 471. zbk. 

MERKATU TTIKIA

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotorerik interesatua

egonez gero, permutarako

prest. 40 milioi Pta. %678

526091.

ZUGARRAMURDI. Bi fami-

lientzako etxebizitza salgai,

bakoitza 170m2koa. 3 loge-

la, 2 bainugela, sukaldea,

egongela-jangela, itxitako

garajea. 600m2ko lorategia.

salgai, eraikin tradizionale-

an. Egoera onean. %609

708797/ 948 630552.

ELIZONDO. Herrigunean

apartamentua salgai. Prezio

negoziagarria. %609 708797/

948 630552.

LESAKA. Herrigunean za-

harberritu beharreko etxebizi-

tza salgai. Prezio negoziaga-

rria. %609 708797/ 948

630552.

LEITZA. Pisua salgai, zazpi

pisutako etxean. % 635

714237.

BERA. 90m2ko pisua salgai.

3 logela, 2 bainugela, egon-

gela, jangela, sukaldea eta

igogailua. Kapritxora zahar-

295.000 euro. %615 744433.

IRUN. Hiri erdialdean pisua

salgai. 2 logela, egongela,

sukaldea tresna guztiekin,

bainugela, berokuntza eta

igogailua. %637 559152.

DONEZTEBE INGURUAN.

Etxe adosatu polit bat sal-

ga i .  Sar tzeko prest .

%666044176.

ETXALAR. 180m2ko pisua

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua, lurrarekin eta lizentziekin

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 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

ELIZONDO.  
- 2. eskuko pisuak, pisu berriak,

lur eremuak eta etxeak salgai.
DONEZTEBE.  
- 2. eskuko pisuak, pisu berriak,

lur eremuak eta etxeak salgai.
BERA-LESAKA.  
- 2. eskuko pisuak eta lur eremuak

salgai.
NARBARTE.  
- 2. eskuko pisuak eta lur eremuak

salgai.
IGANTZI.  
- Lur eremua salgai.
SUNBILLA.  
- Familia bakarreko etxebizitzak

salgai.
DONEZTEBE.  
- Partzela urbanizatua salgai. 
ELIZONDO.  
- Partzela urbanizatua salgai. 
DONEZTEBE INGURUKO

HERRIETAN.  
- Pisuak, apartamentuak,

baserriak, etxeak, bordak eta lur
eremuak salgai.

BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak eta herriko

etxeak salgai. Moldatuak eta
zaharberritu beharrekoak.

PROMOZIO BERRIAK. 
ARIZKUN.
- 2 eratako familia bakarreko

etxebizitzak lur eremuarekin.
IRAIZOTZ.
- Pisu berriak lorategiarekin edo

terrazarekin, trasteroa eta
aparkalekua.

AGOITZ.
- Familia bakarreko 20 etxebizitza,

lur eremuarekin.
ARIZKUN.
- Nabe eta lur eremu industrialak.
ORONOZ-MUGAIRI.
- Bi familiako etxebizitzak lur

eremuarekin.
ELIZONDO.
- Adosatuak lorategiarekin.
NARBARTE.  
- 2 eta 3 gelako pisuak, trasteleku

eta aparkalekuarekin.

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948 580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

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.



zakurkumeakoparitzeko.

%948 630048.

Urte bateko ardi zakurra

oparitzeko. %696 254741.

Katakumeak oparitzeko.

Ama ehiztari ona. %948

451787.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Setter arrazako hiru zakur-

kume salgai. Maiatzaren

22an hiru hilabete eginen

dituzte. Txertatuak eta pa-

rasituak kenduak. 200 eu-

ro. %661 821645.

3 urteko 2 ahari mutur go-

rri salgai. Bat adarrarekin,

bertzea gabe. %948 451469.

Cocker arrazako hiru za-

kurkume salgai. Marroiak

eta beltzak. Bi hilabete eta

erdi. %948 387016.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
PSP Play Station portati-

la desagertu da Zubiondo

jatetxean maiatzaren 18an.

Agertuz gero, eskertuko

da. %948 631121.

LESAKA. Otsango auzo-

an betaurreko graduatuak

aurkitu dira. Urdinak soka

berdearekin. %626 746898.

DENETARIK
702 Salerosketak
Pianoa salgai, Kawai mar-

kakoa. Oso ongi zaindua,

urtero errebisioak pasatua.

%687 957072.

Sagardoa egiteko 60 zenti-

metroko dolarea eta 150

litroko barrikasalgai. %620

208874 (20:00-22:00).

John Deere markako enpa-

kadora eta belarra biltze-

koa salgai. %649 575549

(goizez deitu).

Soropil-mozteko (corta-

cesped) traktorea salgai,

Husqvarna 14 h.p. marka-

koa, ekonomikoa. %610

578591.

Logela salgai: 1,05 metro-

ko ohea koltxoia eta somie-

rrarekin; 2 gau-mahai eta

idaz-mahaia bere apalare-

kin. Gaztainarekin egina.

%948 450950.

3737
www.ttipi.net
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berritua. Prezio interesga-

rria. Egiazko interesa dute-

nek bakarr ik  de i tu .

%629612614.

DONEZTEBE. Pisua salgai.

26 milioi pezeta. %607 978656.

DONEZTEBE. Zazpigurutze

auzoan 100m2ko pisua sal-

gai. %639 184210.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan emateko
LESAKA. Pisua errentan

emateko. Lau logela eta de-

nek kanpora ematen dute.

%628 329762.

BERA. Agerra auzoan pisua

errentan emateko. Igogai-

lua, berogailua eta 3 logela.

%659 963960.

DONEZTEBE. Pisu mo-

bleztatua errentan emateko.

%699 798207.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartzeko
DONOSTIA. Antiguo auzo-

an lau neska ikaslek pisua

errentan hartu nahi dute.

%690 766952.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

TWIN PEAKS. Familia eus-

kaldun batek estudio bat

errentan emanen luke epe

motzetarako. San Frantzisko-

ko Unibertsitatearen ondo-

an, leku lasaia eta autobus

geltokitik hurbil. Harrera pri-

batua, bainugela, hozkailua,

ohe-sofa, telebista... au-

pasf@gmail.com.

IRUN. Hirigunean ostatua

salgai, zabalik dagoen

dantzaleku baten ondoan.

%686 062963.

BERA. 60m2ko ganbara eta

47m2ko garajea salgai.

%607890923.

DONEZTEBE. 70m2ko ba-

jera salgai, 99.500 eurotan.

%618 881924.

LANA
301 Eskariak
BAZTAN aldean emakume

batek adinekoak zaintzen

edo etxeak garbitzen lan egi-

nen luke. %690 941799.

LANA
302 Eskaintzak
Trailer batean ibiltzeko lan-

gilea behar da, lantegi barre-

nean egunean zazpi orduz

lan egiteko eta asteburuak

libre. Bortziriak edo inguru-

koa izan dadila ahal bada.

%630 989415.

SUNBILLA. Gidabaimena

duen pertsona bat behar da

asteburuetan banaketa-la-

nak egiteko. %690 961616.

BERA. Benta Migelen mutil

bat behar da biltegian eta

dendan lanean aritzeko, ur-

te osorako. %948 631394.

ELIZONDO. Pertsona bat

behar da bi ume zaindu eta

etxeko lanak egiteko.

%680243027.

BERA. Auzoa jatetxean su-

kaldari laguntzailea behar

da. %654385363.

BERA. Zalain jatetxean su-

kaldari laguntzailea behar

da. %948 630967.

OITZ. Fregaderarako langi-

lea eta zerbitzaria behar di-

ra igandetan lan egiteko.

%948 451951.

ANTSOAIN. Ile-apaintzaile

ofiziala behar da. Baldintza

onak. %649 457183.

MOTORRA
501 Salerosketak
Xsara HDI 1.9-90 zaldi sal-

gai. Egoera onean, 2004ko

urriakoa. %650 948330.

125 cc motoa erosiko nu-

ke, KTM markakoa nahia-

go. Eta Motor Hispania

markakoa salgai, 50 cc eta

urtebetekoa. %948 599267.

Nissan Almera beltza 2.2

dci salgai, 112 zaldikoa. 4

urte eta hagitz egoera one-

an. %679 381091 (18:00-

etatik aitzinera deitu).

Volkswagen Polo GT au-

toa salgai, 90 zaldi. NA-AJ.

Egoera onean, 108.000 km.

900 euro. %679 419321.

Seat Leon TDI salgai, 110

zaldikoa. Egoera onean eta

7.500 eurotan. %620011246.

Peugeot 306salgai, 1995e-

koa, 200.000 kilometrore-

kin. Egoera onean. 2.500

eurotan. %678 946813.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Pastor-aleman arrazako

ESKAINTZAK
Traffic 9 plazakoa, 2007koa 

Clio  III 1.5 DCI, 2007koa 
Espace 2.0 DCI, KM0 

Kangoo 1.5 DCI, 2007koa 
Suzuki Santana, 2006koa 

BIGARREN ESKUKOAK
Volkswagen Golf 1.9 DTI 110
CV, Citroen Saxo 1.9 D, Clio

Confort 1.5 DCI, Citroen C-15
1.8 D, Peugeot 307 1.6, Laguna
1.8, Clio 1.2, Laguna 1.9 DCI

120 CV. 

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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38 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,31€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.
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MIKEL ITURRIA

etxalartarrak 3
urte bete ditu
maiatzaren 25e-
an. Zorionak po-
txolo eta prestatu
belarritxo hori 3
tiraldi jasotzeko.
Muxuak atta,
ama eta Olaia.

Irungo UNAX PE-
RURENA VALEROk
urtea beteko du
maiatzaren 24an.
Zorionak Ituren-
go amatxi, izeba-
osaba eta  Aizo-
aingo izeba-osa-
ba, Janire eta
Iraiaren partetik.

Irungo UNAX PE-
RURENA VALEROk
urtea beteko du
maiatzaren
24an. Zorionak
eta muxu haundi
bat etxeko terre-
motoari atta,
ama eta Naroa-
ren partetik.

Doneztebeko EKIk 2 urte beteko
ditu. Zorionak ttiki apatta, Xabi eta
Leire eta muxu haundi haundi pila
Argoitzen partetik.

Zorionak MIKEL

indioari Berako
eta Etxalarko
atatxi-amatxien
partetik. Egun
polita pasa eza-
zu eta hiru be-
sarkada haundi.

JOSU

ALTZUGARAI

ETXEBESTE

(Bera-Lesaka)
5 urte bete ditu
maiatzaren
21ean.
Zorionak
familiaren
partetik.

EKIÑE SALGADO

lesakarrak 
2 urte bete ditu
maiatzaren
14an. Zorionak
bitxo!!! 
Eta muxu haun-
di bat atta eta
amaren partetik.

Oitzko AIMAR

ARIZTEGIk 5 urte
bete ditu maia-
tzaren 13an.
Zorionak Sara,
Agurne, Juanjo
eta tia Rosaren
partetik.

Zorionak RAUL eta IZASKUN!
Ailegatu da eguna! Ongi pasa eta
zoriontsuak izan!

KENAIk ekaina-
ren 1ean 3 urte
beteko ditu. 
Zorionak txa-
peldun!!! Muxu
pila bat atta,
ama eta Eha-
nen partetik.

Elizondoko
IRAITZ MENDIBU-
RU TELLETXEAk
urtea bete du
maiatzaren
26an. Zorionak
bitxito familia
guztiaren eta
bereziki Olaia-
ren partetik.

MAIALEN BARAI-
BAR GORTARI

oronoztarrak 4
urte bete ditu
maiatzaren
27an. Zorionak
gure sorginari
eta muxu haun-
di bat etxekoen
partetik.

ELOI SANCHEZ

ARAKUES lesa-
karrak maiatza-
ren 16an 3 urte
bete ditu. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
bat etxekoen
partetik.

MAIALEN BARAIBAR GORTARI

oronoztarrak 4 urte bete ditu
maiatzaren 27an. Zorionak eta
muxu haundi bat Aitor, Olaia eta
Eiderren partetik.

Irungo UNAIk eta Zubietako JONEk
hiruna urte beteko dituzte maiatza-
ren 29an eta ekainaren 8an. Zorio-
nak Xune, Mirari, Aimar eta Lande-
rren partetik. Zorionak saltseroak!!

Beintza-Labaiengo KONSUELOk eta
KARMENek maiatzaren 16an eta
19an urteak bete dituzte. 
Zorionak familia guzti-guztiaren
partetik. A ze sorpresa!!! 

ELOI SANCHEZ ARAKUES lesakarrak
maiatzaren 16an 3 urte bete ditu.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
etxekoen partetik.

EKI ERASUN

EZKURRA

doneztebarrak
2 urte bete ditu
maiatzaren
20an. Zorionak
attatto eta
amattoren
partetik.

EIDER URRUTIA

TELLETXEAk 8
urte bete ditu
maiatzaren
21ean. Aunitz
urtez Xabier,
atta, ama eta
Elordiko
familiaren
partetik.

Zubietako JONEk 3 urte beteko
ditu ekainaren 8an. Zorionak aita,
ama eta Landerren partetik.
Zorionak pottotti.

NEREA eta OIHANE Iraizotzeko nes-
katxa polit horiek maiatzaren 14an
eta 15ean 18 eta 17 urte bete di-
tuzte. Zuen Irungo lagunaren par-
tetik aunitz urtez! Maite zaituztet
pexoxas! Moxorro! 

IMANOL BIURRA-
RENA ORTIZek 3
urte bete ditu
maiatzaren
13an. Zorionak
eta muxu pila
bat familiaren
partetik. Segi
horren alai!

OIHAN MARTINEZ

LEIZA. Izautzen
dut mutiko bat
guapoa eta ma-
joa, ipuin harri-
garriak konta-
tzen dituena
muxu baten
truke... 5 urte!!!

ANDONI eta AITOR LAZKANOTEGIk
maiatzaren 12an eta 30ean urteak
eginen dituzte. Zorionak pilotariak
eta mila muxu Irati, aita eta ama-
ren partetik.

NEREA AGESTA

MARTIKORENA

doneztebarrak
urtea bete du
maiatzaren
14an. Zorionak
eta muxu
aunitz anaia
Oier eta fami-
liaren partetik.

Erratzuko
NAROA BIKONDO

JAURENEAk 3
urte beteko ditu
maiatzaren
29an. Zorionak
eta muxu bat
familiaren
partetik.

XUBAN

ELIZONDO GOIA

lesakarrak 4
urte bete ditu
maiatzaren
22an. Zorionak
etxekoen
partetik gure
kukuxuari!

IMANOLek eta MIGUELek 3 urte bete
dituzte maiatzaren 18an eta 19an.
Zorionak eta muxu haundi bat fa-
miliaren partetik.

Gerendiaingo
MARIA DOMEÑO

SARRATEAk
ekainaren 1ean
beteko ditu 
7 urte. Muxuak
eta zorionak
bere familia
guztiaren parte-
tik.

MANEX DANBO-
RIENA IBARRA

etxalartarrak
ekainaren 8an
urtea beteko
du. Zorionak
eta muxu bat
bere familiaren
partetik.

Elizondoko AMAIAk 2 urte beteko
ditu maiatzaren 31n. Zorionak eta
hiru muxu haundi aitatxo, amatxo
eta Ainhoaren partetik.

AMAIA BALLARENA TELLETXEAk 2
urte beteko ditu maiatzaren 31n.
Zorionak familia guztiaren parte-
tik, berexiki aitatxi, amatxi, Izas-
kun eta Iñigoren partetik. Lau be-
sarkada haundi!
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ttipi-ttapa
urtebetetzeak

PEDRO EXTREME-
RAk 48 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak zuri ere eta
urte askotara-
ko!

IZARO ALDABE TELLETXEAk 6 urte
bete ditu maiatzaren 27an. Zorio-
nak eta 6 muxu haundi aita, ama
eta Ugaitzen partetik.

SARA EXTREME-
RAri zorionak 11
urte beteko di-
tuelako. Muxu
haundi haundi
bat eta zorio-
nak zure
urtebetetzean!

LUIS GALINDOk eta INES

MELENDEZek bigarren urtea beteko
dute elkarrekin ezkonduta.
Zorionak eta segi horrela!

ALEX

EXTREMERAk 9
urte eginen
ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat!

ADRIAN

GALINDOk bere
lehenengo 
urtea beteko
du. Zorionak
eta muxu asko!

JOSEBA

GALINDOri 9
urte beteko
dituelako muxu
haundi bat eta
zorionak!

NAROA

GALINDOk bere
zazpigarren
urtea eginen
du. Urte asko-
tarako!

www.ttipi.net
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UNAX LARRABURU HERNANDORENA

sunbildarrak urtea beteko du maiat-
zaren 28an. Zorionak pottolo eta
muxu haundi bat familia guztiaren
partetik.

Sunbillako PAUL IRAZOKIk urteak
bete ditu maiatzaren 19an.
Zorionak bere seme eta emaztea-
ren partetik.

UNAX ORDOKI

ETXEPETELEKU

lesakarrak 3 ur-
te beteko ditu
ekainaren 1ean.
Zorionak familia
guztiaren eta
berexiki Nerea-
ren partetik. 
Aunitz urtez!

MIRARI MAIZ

aranztarrak
ekainaren
10ean 24 urte!
Aiaiai bertze
bat gehiago!
Aunitz urtez eta
muxu haundi
haundi bat!!!

KEPA LEKUONA OLAIZOLAk 2 urte
bete ditu maiatzaren 12an. Zorio-
nak eta bi muxu zure lehengusu
Pabloren partetik.

AITZIBER IRAZOKIri bere Lehendabi-
ziko Jaunartzea maiatzaren 11n
egin zuelako zorionak Sunbillako
familiaren partetik.
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