
BKTko jubenilak
Kopako txapeldun
Baztango Kirol Taldeko jubenilak
Nafarroako eskubaloi Kopako txa-
peldun izan dira. Maiatzaren 24an
jokatutako finalean 29 eta 21 ira-
bazi zioten Lagunak taldeari.2008ko ekainaren 12a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

52Igantziko maparen 
egileekin solasean
Igantziko toponimiaren ikerketa sa-
kon baten ondotik Igantziko mapa
kaleratu dute Kirru Sarobe eta Os-
kar Txoperenak. Egitasmoa herri-
ko Euskara Batzordeak bultzatu du.
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ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Goizalde URDANPILLETA
Nolatan hasi zineten mapa egiten?
KIRRU SAROBE: Nik gisako lan bat
egina nuen Basaburuan, eta orain de-
la urte batzuk Lesakara etorri nintze-
nean bizitzera, inguru honetan halako
zerbait egitea otu zitzaidan. Han eta
hemen solasean, Oskar topatu nuen
eta orduan hasi ginen hitz egiten.
OSKARTXOPERENA:Udalartxiboe-
tan eta parrokiakoetan bilatuz doku-
mentazioa bildua nuen, eta toponimo
guztiak datu base batean sartuak ni-
tuen.Hortikabiatuta,halakozerbaitegi-
tekogogoanuenetaKirrurekinelkarla-
nean dokumentazio hori egokitu dugu.
Garai batean txokoguztiei izenapa-
ratzen zitzaien...
O.T.:Lehengoherritarrekloturahaundia-
goazutennaturarekin,etamendianhain-
bertze ibiltzen zirenez, txoko bakoitza-
ri izena paratzen zioten. Lehenago hor
zeudenetaaspaldiangalduakzirenizen
aunitz topatu ditut, jendeak ezagutuko
ez dituenak. Erraterako, Berrizaun gai-
nean, Arrokorriaga ageri da mapan eta
hori ez du inork ezagutzen orain. Gut-
tienez galduak zeuden 100 bat izen be-
rreskuratu dira mapan.

Eta erabat aldatutako izenik bai?
O. T.: Toponimiaren ikerketa on baten
ondorioa hori da azken batean. Doku-
mentazioa bilatu eta gaur egun zent-
zurik ez duen izen batetik abiatuz po-
liki-poliki gibelera joan eta hasierako
izenatopatzea.Basajaun-Elutsari,erra-
terako,orainBasalluskoerrekadeitzen
zaio.Etahoriaditutaez luke inorkpent-
satuko hasiera izena zein zen.
Nola egin duzue lana?
K. S.: Nahiko ongi moldatu gara, lana
bien artean banatuta. Oskarrek Igant-
zi ongi ezagutzen zuen, eta bere za-
lantzekin niri lagundu egiten zidan bila
genbiltzananonegotenahalzenaurki-
tzen.Mugarrienkasuan,adibidez,doku-
mentuetan bagenekin non zeuden eta
banaka-banaka fisikokinondaudenbi-
latzen saiatu eta gehienak aurkitu di-

tut. Nire lana, alde batetik, mendian
ikerketa lana egitea izan da eta gero
guztia paperean argi uztea. Zortzi bat
hilabete dedikatu dizkiot mapari. Os-
karrek,berriz,aunitzezeregehiago.10
urtetan izenei buruzko ikerketa egiten
egon da. Toponimia bilduz lan aunitz
egina zuen, eta etxeen argazkiak ere
eginak zituen.
Etxeberriakereageridira,baina ize-
nak paratzerako orduan...
O. T.: Aunitzetan behintzat ez da le-
hengo ohitura mantendu. Orain parat-
zen diren aunitz behinik behin sinple-
ak eta erranahi haundirik gabekoak di-
ra.Lehenagopertsonabatenizenaera-
biltzenzen, etaondotik -eneaedo -bai-
ta atzizkia erabiltzen zen. Dena den,
gaur egun inguruarekin zerikusia du-
tenak ere badira, baina ez lehenago-
koak bezain politak.
Lan luze baten emaitzak zer sent-
sazio utzi du?
O.T.:Halakolanekazkenalderasentsa-
zio nahiko itogarria ematen dute, bai-
nanikustedut ondotik gelditzendenak
mereziduela.Herrianhalakogauzabat
uztea opari polita dela uste dut eta al-
de horretatik hagitz gustura nago.

• Igantziko Euskara Batzordearen
ekimenez, herriko bide, inguru eta
etxeen izenak biltzen dituen mapa
egin dute Kirru Sarobe lesakarrak
eta Oskar Txoperena igantziarrak.

• Joan den urteko apirilean
egindako bigarren eskuko
produktuen azokan eta
Nafarroako Kutxaren zeuk
aukeratu, zeuk erabaki proiektua-
ren bitartez lortutako diruarekin
finantzatu dute mapa.

• 1.000 ale kaleratu dituzte, eta
egileek kontatu digutenez, «gaur
egungo jendeak ezagutzen ez
dituen izen aunitz ageri dira
mapan».

«Orain paratzen diren etxe

aunitzen izenak sinpleak eta

erranahi haundirik gabekoak

dira. Lehenago pertsona baten

izena erabiltzen zen eta ondotik

atzizkia paratzen zen»

«Guttienez galduak zeuden 100 bat
toki izen berreskuratu dira mapan»
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Kirru SAROBE eta Oskar TXOPERENA Igantziko maparen egileak
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Aitor AROTZENA
Leitzan besta giroan bi-

zi dira Barriolak Gonzale-
zen kontrako finalerdia ira-
bazi zuenetik. Bi aste lehe-
nagogauzaberaegin zuen
Bengoetxeak, Asier Olai-
zolari finalerdia irabazita.

Orain, Barriolak nahiz
Bengoetxeak irabazi, ba-
dakite buruz buruko txape-
la herrian izanen dela. Ha-
lere, noski, pilotari bakoit-
zak bereari eusten dio eta
txapelaren bila joanen di-
relaaipatudigute,urteoso-
an lagun izanagatik, egun
horretan kontrario izanen
baitira.

ABEL BARRIOLA
Abel Barriolarentzat bu-

ruz buruko bigarren txape-
la izanen litzateke, 2002an
Belokiri irabazi baitzion fi-
nalean, 22 eta 3. Urtebete
lehenago finalerdian galdu
zuen Beloki beraren kon-
tra, baina lau t’erdiko txa-
pelketantxapeldunizanzen.
2003an finalerdietako li-

gaxkan sartu zen, baina ez
zuen finalerako txartelik lor-
tu. Gero, lesioen ondorioz,
Barriolarengurutz-bideaai-
legatu zen. Baina lanean
beltz segitu zuen berriz ere
goi mailara ailegatzeko it-
xaropenez. Horixe lortu
zuen 2007ko buruz buru-
koan.Eskailerarenbeheko
koxkan hasi behar izan
zuen,bainabostpartida ira-
bazi ondotik finala galdu
zuen Olaizola II.aren kon-
tra.

Aurten lan guttiago egin
behar izandu finaleansart-
zeko. Final-laurdenean sei
tantotan utzi zuen Patxi
Ruiz. Finalerdian zortzian
Gonzalez. Adituen ustez
txapela janzteko faborito
garbia da. Esperientzia al-
de du, baina Abelek aipatu
digunez,«nere lehenbiziko
bi finalak irabazieginnituen
eta ondotik jokatu ditudan
bostak, lau t’erdian nahiz
buruz buru galdu. Finalak
egun bereziak dira eta es-
perientziakezdubalio.Par-

tida irekia izanen da».
OINATZ BENGOETXEA

Afizionatuetan Mundu-
ko txapeldun izan ondotik,
18 urte egin berritan Oi-
natzek profesionaletan de-
butatu zuenean, inor guttik
espero zezakeen hain goi-
ti ailegatzea. Aurrelari ttiki,
bizkor, lotsagabe eta argal
hark, ordea, bidea egin du
profesionaletan. Egia da
oraindik ez duela titulurik
lortu. Binaka 2005eko fina-
la jokatuetagalduzuenBe-
lokirekin batera.

Banakako txapelketako
lehenbiurtetan,2004aneta
2005ean, lehenbiziko kan-
poraketan galdu zuen.
2006an,Agirreri irabazi eta
final-zortzirenetan doi-doi
galdu zuenEugiren kontra.
Iazbi koxkagaindituzituen,
EulateetaLeiza,bainaGon-
zalezen kontra galdu zuen
final-laurdenean.

Aurtengoa izan da, du-
darik gabe, bere urtea bu-
ruzburukoan.Partidarikes-
tuena final-zortzirenetan

Txapela Leitzara baietz!
Abel Barriolak eta Oinatz Bengoetxeak
buruz buruko final nagusia jokatuko dute
igande honetan Donostiako Atano III.ean

Oinatz Bengoetxeak eta Abel Barriolak buruz buruko txapela jokoan iz

Historian lehen aldiz, Nafarroako herri bereko
bi pilotarik jokatuko dute eskuz banakako final
nagusia. Abel Barriola eta Oinatz Bengoetxea,
Bengoetxea VI.a, aurrez aurre izanen dira
ekainaren 15ean Atano III.ean.
Nafarroako bi herritarren arteko lehen finala
baldin bada ere, historiak badu herri bereko bi
pilotarien arteko finalen aurrekaririk. 1942an,
herri berekoak ez ezik, etxe berekoak aritu
ziren: Azkoitiako Mariano eta Jose Mari Juaristi
anaiak, Atano III eta VII.
35 urte beranduago, 1977an, Bizkaiako Axpe
herriko bi bizilagun aritu ziren elkarren kontra:
Roberto Garcia Ariño eta Iñaki Gorostiza.
31 urte pasatu dira, XXI. mendean sarturik eta
2008an, bi leitzarren arteko finala izanen da.

«Oinatzek txapelketa

ikaragarria egin du eta

finalean meritu osoz

dago. Pilotari bat behetik

gora horrelako

ilusioarekin heltzen

denean oso arriskutsua

da. Beti horrela izan da

eta orain duen

moralarekin gehiago»
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izan zuen eta 22 eta 20 ira-
bazi zion Leizari. Gero, txa-
pelketako ezusterik han-
diena eman zuen, gaur
egungo txapelduna, Aimar
Olaizola, menperatu zue-
nean.Honela, lehenaldiz fi-
nalerdietan sartu zen, bai-
na hori ez zuen aski. Asier
Olaizolari ere irabazietaho-
nela, ekainaren 15ean iza-
nen du bere ibilbideko hit-
zordurik garrantzitsuena.

22-20 EDO 20-22
Biei finalerako pronosti-

koa eskatu diegu eta ados
daude: «22-20». Hori bai,
Abelek Barriolak irabaziko
duela uste du eta Oinatzek
Bengoetxea VI.ak.

Kontuakkontu, irabazten
duenak irabazten duela, fi-
naleko pilotariak, jarraitzai-
leak eta herritarrak, oroko-
rrean, afari batean bilduko
diraLeitzakoplazan.Denak
elkarrekin. Txapelduna txa-
pelarekin kontentu, txapel-
dunordea, herrikoen ani-
moekin eta lagunaren txa-

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
oan izanen dute igandean Atano III.ean.

«Abelek esperientzia

gehiago dauka maila

honetako partidetan,

pilotari ikaragarria da

eta bera izanen da

faborito, baina horrekin

bakarrik ez da partidarik

irabazten. Ni nire lana

egiten eta txapela lortzen

saiatuko naiz»

Julian IPARRAGIRRE

«Abel eta Oinatzen arteko final
bat irratiz ematea zen nire
ametsa eta hori beteko dut»
A.A.

Bi pilotariak ongi eza-
gutzen ditu Julian Iparra-
girrek. Gaur egun Euska-
di Irratikoesatari lanakbe-
tetzen baditu ere, hama-
sei urte eman ditu Leitza-
ko pilota eskolan irakasle,
eta ttikitatik segitu du Abel
nahiz Oinatzen ibilbidea.

Ttikitatik somatzen al zit-
zaienpilotarakogaiaAbel
eta Oinatzi?
Bai, bai… oso pilotari bere-
ziak ziren. Oinatz ia egun
osoan frontoian izaten zen,
beti pilota eskuan. Gorput-
zez oso txikia, baina oso pi-
lotariazen.Urtetikurteraho-
betu du, gorputza egin zaio
eta nik uste baino lehenago
goi mailan jarri da. Beste 4-
5 urtez hobetuko du. Abel
gorputzezeginagoazen, in-
dartsuagoa. Ez zen Oinatz
bezain pilotaria, baina bere
buruarekinosoexijenteazen,
orain bezala.
Zein ezaugarri ditu ba-
koitzak?
Abel pilotari konpletoa da.
Atzelariaizanikaurrelarione-
nak bezala sakatu eta bu-
katzendutantoa.Oinatzpro-
fesionaletara pasatu baino
lehen, 17 urterekin Mundu-
ko txapeldun atera zen bu-
ruz buru, eta horrek zerbait
esan nahi du. Geroztik in-
darra hartu du, baina orain-
dik botera 6-7 koadroan pi-
lota hartzen duenean kolpe
hori falta zaio, baina beste
errekurtsoak baditu.
Batzuk diote finalak ko-
lorerik ez duela. Zuri zer
iruditzen zaizu?
Nik final borrokatua espero
dut. Ez da pilotakada asko-
koa izanen, bai azkarra eta
erritmo ikaragarrian jokatu-
takoa. Abel faborito izanen
da, baina berari ere azken
urteetan zerbait falta zaio fi-
naletan. Gauzak ongi egin
beharko ditu, bestela Oi-
natzek estu hartuko du eta

finalaereirabazdezake,zer-
gatik ez?.
Irujo eta Aimar kanpora-
tuta txapelketaren maila
apaldu dela dioenik ere
bada…
Biak punturik onenean ha-
rrapatuz gero, egia da, bai-
na horrek ez du balio. Par-
tidak kantxan jokatu behar
diraetaOinatzekAimarri ira-
bazi zion eta Gonzalezek
Irujori. Aurtengo bi pilotari-
rik onenak daude finalean.
Esatari lana bete behar-
ko duzu. Normalean bai-
no lasaiago edo urduria-
go ariko zara?
Herrirako ametsa izan da bi
leitzarrekfinalajokatzea.Ni-
retzaterebai.Duelaurtebat-
zuk Karrapen galdetu zida-
tenzeinpartidaemanennu-
keengustura.Zeraerantzun
nuen: Badakit oso zaila de-
la eta ez dakit sekula ema-
nen dudan, baina ametsa
izanen zen Abel eta Barrio-
laren arteko finala ematea.
Hori beteko dut eta gustura
emanen dugu. Partida ona
egin dezatela, onenak ira-
bazi eta punto!

16urtezLeitzakopilotaes-
kolan irakasle izan da Ju-
lian Iparragirre eta Euska-
di Irratikoesatariadaorain.
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laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Composites
Gureako LABen
oharra

Composites Gurea
S.A.ko LAB sindikatuak
enpresak egin dituen ka-
leratzeak salatu nahi di-
tu. Bertze behin, enpre-
saburuek euren iraba-
zien alde eginez, langi-
leak baztertu nahi izan
dituzte. Kasu honetan,
nahiz eta azken urteo-
tan irabazi garrantzitsuak
lortu, bidegabeko lau
kanporatze egin dituzte
eta bertze sei lankidegu-
re lantegitik 60 kilome-
tro baino gehiagora da-
goen bertze lantoki ba-
tera lekualdatu dituzte.
Aipatu irabazi horiek
eraikuntzari lotutako
egurraren sektorea opa-
roaldirik oneneanzegoe-
nean prekarietatea sor-
tu zuten ETT bidezko
kontrataziomasiboekin,
lan arriskuak prebenit-
zeko ez zen inbertsiorik
egin eta lortutako abe-
rastasunaren banaketa
justua egiten ez zuten
hitzarmen kolektiboak
paratu ziren indarrean.
Horrez gain, aunitze-

tan salatu dugun beza-
la, 2005eanenpresak lan
karga taldeko bertze en-
presa batera (Madme)
l e k ua l d a t u zuen ,
Gipuzkoara, arrazoi tek-
nikoengatik izan zela ar-
gudiatuz. Hori dena, Be-

ran inbertitu eta lana he-
men utzi beharrean. Eta
orain langileak harat bi-
dali nahi dituzte lana ho-
nat ekarri ordez.
Gure kezka ere azal-

du nahi dugu kanporat-
ze indibidual hauek ze-
rrenda luze baten ha-
siera bakarrik izan dai-
tezkeelako. Hala, En-
plegua Erregulatzeko
Espedientea aurkeztea
saihestu dute, eta gai-
nera, lan-agintaritzak
onartuko ote lukeen za-
lantza dugu.
Azkenbi urteotan lan-

gileok hainbat borroka
egin ditugu eta kontra-
tuen prekarizazio osoa
desagertaraztea lortudu-
gu, eta PRL legea mart-
xan paratu eta garatzea.
%10eko igoera eragin
zuen akordio ekonomi-
koa ere lortu genuen eta
15 egunez enpresa gel-
diarazi zuen mugaga-
beko greba ere egin ge-
nuen.Horregatik ustedu-
gu une honetan enpre-
sak galerarik ez duen
arren, langileak kanpo-
ratzeaerabaki duela lan-
gileei mendeku eginez
eta kendugeniezkienbo-
tere kotak berreskurat-
zeko.
Gure elkar tasuna

adierazi nahi diegu, bai
Composites-eko langile
kanporatuei, eta bai lan-
tegiak itxiz eta langileak
kanporatuzgubezala su-
fritzenari direnei ere.Eu-

ren politika neoliberalek
sortutako krisiaren era-
gina langileak sufritzea-
rekin aski da.

Composites
Gureako

LAB sindikatua

Merkataritza
guneen inguruan
Aralarren oharra

Baztan- Bidasoako
Aralarrek eskualdean
merkataritza guneak za-
baltzeko sukarra kritika-
tu du, eta hirigintza ar-
loan herriguneak eta be-
tikomerkataritza sustat-
zeko lehentasuna ager-
tu nahi du.
Baztan-Bidasoa es-

kualdean denen ahotan
dabiltzamerkataritza gu-
neak jartzeko egitasmo-
ak. Berako Zalain eta
Agerra auzoetan, Lesa-
kakoLandazelaietan eta
Donezteben merkatarit-
za guneak zabaltzeko
mugimenduak egin di-
tuzte hainbat promoto-
rek. Horren aitzinean,
Baztan-Bidasoako Ara-
larrek bere kezka ager-
tu nahi du, bereziki zen-
bait udal agintarik orain

arte gai honekiko era-
kutsi duten indefinizioa
edota aldeko jarrera de-
la eta.
Joan zen legegint-

zaldian, Berako Udalak
Zalain industrialdean
merkataritza gune han-
dirik ez paratzeko neu-
rriak hartu zituen. Ge-
roztik, Agerra auzoangi-
sa bereko merkataritza
guneren bat irekitzeko
asmoa agertu du pro-
motore pribaturenbatek.
Orain baino lehen

ere,DoneztebenetaBer-
tizaranan gisako asmoa
sumatu dugu; eta azke-
na, aldiz, egunotan Le-
sakako Landazelaietan.
3.000 metro koadroko
merkataritza guneaerai-
kitzekobideaemanen lu-
keen plangintza onart-
zekotan da, orain arte
kontrako jarreraOnin tal-
deak bakarrik erakutsi
baitu.
Lesakako auzia, gai-

nera, larria daguziz. Pro-
motorearen nahietara
egokitutako plana disei-
natzen ari dira, etxebi-
zitza kopurua nabarmen
handituta, eta Ur Konfe-
derazioak paratutako
baldintzen ondorioz eta
errentagarritasun eko-
nomikoa bilatzeko,mer-
kataritza gune bat pa-
ratzeko asmoa agertu
dute.
Aralar merkataritza

gune handien kontra da-
go, eta gure herrietan
bertako dendak eta he-
rriguneak babesteko be-
harra nabarmendu nahi
du.
Hirigintza parametro

ekonomiko soilen ara-
bera gauzatzen da uda-
letan, eta horri kritika

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

iritziairitzia

OHARRA
Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-deiturak eta telefonoa bidali be-
har dira. Bertzela, ez dira argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan dezaten,
ez da komeni makinaz idatzitako 25 lerro baino luzeago idaztea. Laburtu be-
harra izanez gero, Ttipi-Ttapak bere esku izanen du horretarako eskubidea.
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Norbaitek maparik daukazun gal-
detuko balizu?
Piropoaren bertze zatia erranen ez
balit, ezetz erranen nioke.

Eta “maparik ba al daukazu” gal-
dera zuk luzatuko bazenu?
Ba piropoaren bigarren zatia erra-
nen nioke segidan: zure begiradan
galdua bainaiz!

Nori dedikatu diozu piropo hori?
Inori, ez dut norbait jakinarengan
pentsatu.

Bote-prontoan ttipi-ttapari piropo-
ren bat botako zenioke?
Bat-batean bat-batean... Bortz
minutuzpentsatuzgero igualbai.

Gorrizko aterpetxean zortzi la-
gunentzako egonaldia
irabazi duzu. Norekin joa-
nen zaren pentsatu duzu?
Bai. Aurten lesakarrekin elkartu
garenez, Berakoez gain lesaka-
rrak ere joanen dira. Zozketa egin
da eta bi neska etorriko dira.

EuskalHerrimailan lehenbizikoa
etaBortzirietakoanbigarrena...
Hagitzkontentnago,eznuen
inondik ere espero.

Zer erraten dizute la-
gunek?
Hagitz kontent jarri
ziren, eta segidan
jakinnahizutenzei-
nek izanen zuten
Gorrizera joateko
aukera.

Ikasturtea bukatzear dago, eta zer
moduz joan da?
Hagitz ongi.

Pentsatua duzu urte batzuk gehia-
go izatean zer egin nahi duzun?
Oraindik12urteditut, 13egitekoeta
urte aunitz ditut pentsatzeko.

Zer gustatzen zaizu? Kirola, idaz-
tea...
Idaztea gustatzen zait, eta saski-
baloian ere ibiltzen naiz.

Nondik dator zure izena?
Nire attaMarokokoa da eta izen be-
rezi bat paratzea pentsatu zuten.

Duniaaukeratuzuten
eta Duniak bizia
erran nahi du.

• 11 GALDERA LABUR •

egin, eta helburu sozialak
lehenestea eskatzen du
Baztan-Bidasoako Arala-
rrek.
Ikusi dugu inguruko hi-

ri handi denetan merka-
taritza guneen zabalkun-
deak eragin duen kaltea
betiko denda ttikiengan.
Gure eskualdean, denda
ttiki horiek dira herriei bi-
zitza ematen laguntzen
diotenak, gureherriennor-
tasuna mantentzen la-
guntzendutenak. Zein he-
rri eredu nahi dugun age-
rian uzten du merkatarit-
zak. Autoa erabiltzera de-
rrigortzen diguten merka-
taritza guneak, lan preka-
rietatea nagusi dutenak,
eta sortzen dituzten lan-
postuakbainogehiagode-
segiten dutenak. Kontsu-
moeredu jakinbatzukeza-
rri nahi dizkigute, eta kan-
potik dirua egitera etorri-
takoenpresabatzuenkon-
tura gure herriak hil.
Herriko betiko merka-

taritzababestu, indartueta
lagundu behar dela uste
dugu, eta horretarako,

ezinbertzekoa da udal
agintariek neurri zorrotzak
hartzea hirigintza plane-
tan, herriko merkatarien
kontrako neurriak saihes-
tuz.
Inoiz baino garrantzit-

suagoa da arlo honetako
irizpideak ezartzea udal
planetan, behar direnneu-
rriak hartuz. Eskualdean,
gainera, hainbat merka-
taritza elkarte sortu dira
azken urteotan. Horiekin
elkarlanean aritzeko au-
keraezinhobeadugu, udal
agintari eta merkatarien
artean herriguneak era-
berritu eta bizitzeko be-
harrezko neurriak hartze-
ko gaitasuna behar dugu.

Baztan-Bidasoako
Aralar

Dunia ABATAL
Euskal Herriko piropo lehiaketako irabazlea, beratarra
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ttipi-ttapa
Bertizko Jaurerriko

Natur Parkean dagoen
Naturaren Interpretazio
Zentroaitxitadagomaiat-
zaren 27az geroztik, eta
hala egonen da uztaila-
ren 31 bitarte, bere edu-
kiakberritu ahal izateko.
Dena den, tarte horre-
tan, lorategia nahiz par-
keko gainerako gunean
irekiak daude jendea-
rentzat.
InterpretazioZentroa

Tenientetxea baserrian
dago eta urtero 30.000
pertsonek bisitatzen du-
te. Zentroaren helburua
parkearen balio natura-
lakbisitarieiezagutaraz-
tea eta ulertaraztea da.
Orain, Nafarroako Go-
bernuarenetaCaixaFun-
dazioaren arteko hitzar-
menaren ondorioz, Te-
nientetxea egokitzeaz
gain, bere edukiak era-
batberritukodira. Lanen
aurrekontua210.000eu-
rokoa da eta arestian ai-
patutakobierakundeho-
riek finantzatuko dute.
Baserrian egin beha-

rreko lanei dagokienez,
oztopo arkitektonikoak

ezabatuko dira, teilatua
moldatukoda, komunak
berritukodiraeta inguru-
menarekinerrespetaga-
rriagoadenbiomasakal-
dera bat instalatuko da.
Edukien alorrean ere

aldaketak eginen dira,
natur eremuen kontser-
bazio estrategia berriei
egokituz. Gisa berean,
paneletanbiltzendenin-
formazioaeguneratunahi
da eta hizkuntz anizta-
sunaren formatuetara
egokitukoda.Erakuske-
tetarako baliabide mo-

dernoagoak eta mante-
nimendurako eta aldat-
zekoerrazagoakerepa-
ratu nahi dira.
Bisitariek gehien ba-

loratzen duten baliabi-
dea —bigarren solairu-
koikusentzunekoa—tek-
nologiaberrietaraegoki-
tuko da eta ikusentzule-
arekinelkareragitehan-
diagoa bilatuko du.
BertizkoNaturparkea

Natura2000sarekopar-
taideadaetaabudo,Era-
bileraetaKudeaketarako
PlanGidariaonartukoda.

Berriki, Turismo Kalita-
tearen Q Ziurtagiria ere
berritu du Bertizko Par-
keak,bisitarieieskaitzen
dien zerbitzuari abala
ematen dion ziurtagiria.
2007an, Nafarroako

Gobernuaren eta Caixa
Fundazioaren arteko
akordioaren bertze eki-
men bat egin zuten Ber-
tizko Parkean, zentzu-
menen ibilbidea osatuz.
Adinaedoegoerafisikoa
edozein dela ere, ibilbi-
dea denei eskaintzen
zaie horrela.

TURISMOA

Bertizko Interpretazio Zentroa
itxita egonen da uztailaren 31 arte
Bitarte horretan barreneko edukiak eraberrituko dira

ARTXIBOA
Interpretazio Zentroa itxita dago maiatzaren 27az geroztik.

Sri Lankako
tsunamian
kaltetu
zirenei
laguntzen
Toki-Onan
ttipi-ttapa
Hondamendihaundia
eraginzuenduela lau
urte Sri Lankan izan-
dakotsunamiak.Mila-
ka hildako eragin zi-
tuen eta ordurarteko
tsunamirik okerrena
izanzen.Bada, Bera-
ko Toki-Ona Institu-
tuanNafarroakobert-
ze zazpi ikastetxere-
kinbatera,Nafarroako
Kutxaren Tribucan
ekimenaren bitartez
SriLankakokaltetuen
alde aritu dira lanean
ikasturte honetan.
DBH 3. mailako 30
ikasle hamabortzero
elkartu dira, lau fase-
tan banatutako lana
egiteko: urrian eta
azaroan tsunamia
izan zen zonaldea
ezagutuzuten;aben-
duan eta urtarrilean
sentsibilizaziokanpai-
na;otsaileanetamart-
xoanekintzaile batek
dituenezaugarriezari-
tu ziren eta apirilean
etamaiatzean, azke-
nik, proiektua mart-
xanparatuzuten.Az-
kenfasehorretan,tsu-
namia jaso zuten to-
kiko emakumeek
egindakopoltsaksal-
duzituztenBeraneta
Lesakan, eta jasota-
ko dirua Sri Lankan
eraikitzen ari diren
ikastetxe batentzat
bidaliko dute. Ekime-
nari akabera emate-
koekainaren16anbu-
kaera besta eginen

GIZARTEA
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ekainak20 ORTZILERIA

12:00 Dianak, txupinazoa eta “gazteen luntxe”
13:00 TXOPO GORATZEA
14:00 TXOPO GORATZAILEENDAKO BAZKARIE
21:30 BAZTAN ZOPAK Agerraldek alaiturik
23:30 KONTZERTUEK: SARKOR, ERRUGABE
02:30 Dantzaldia AGERRALDEREKIN
05:00 ZIZTOR JATIA

21 LAUNBETA
haurren egune

10:00 Dianak, gaitariak eta 
erraldoiak

11:00 Haurrendako PUZGARRIEK 
eta KARS-ak

14:00 HAURRENDAKO BAZKARIE
16:30 HAURRENDAKO TAILERRAK
17:30 Plater tiraketa Bagordin
18:00 TXOKOLATADA
20:00 -22:00 / 1:00-5:30
Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin
22:00 MUTILDANTZAK eta GAITA
05:00 ZIZTOR JATIA

23 ASTELEHENA
San Juan bezpera

eta zikiro egune
10:00 Dianak
12:00 MUS IÑEZTURE
14:00 ZIKIRO JATIA
ondotik POTEOA Zizurreko

txarangakin
19:00 - 21:00

Dantzaldia KIKI BOR-
DATXO taldearekin

21:00 SAN JUAN SUEK eta
EZKIL JOTZEA

ondotik ANTZERKIA
22:00 MUTILDANTZAK eta 

GAITA
24:00 Dantzaldia KIKI BOR-

DATXO taldearekin

22 IGENDIA

10:00 Dianak, gaitariak eta 
erraldoiak

17:00 Herrikoen arteko
PILOTA DESAFIOA

20:00 TXUTXIN IBAÑEZ Y
LA CIUDAD DE
MEXICO

22:00 MUTILDANTZAK eta 
GAITA

24:00 Dantzaldia 
AGERRALDEREKIN

24 ASTEARTEA
San Juan egune

10:00 Dianak
11:00 MEZA NAUSIE
12:00 MUTILDANTZAK, SOKADANTZA

eta HERRIKO LUNTXE
18:00 MOTOSIERREKIN FIGUREN

ERAKUSKETA eta ondotik
hauen sorteoa.

20:00 - 22:00
Dantzaldia BIXENTEkin

ondotik GAIXOA NI eta 
TXOPO BOTATZIA

ONGI PASA
BESTAK!!
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ekainak27 ORTZILERIA

20:00 TXUPINAZOA eta EZKIL JOTZIA
21:00 BAZTAN ZOPAK Kastonean Frantxiskok alaiturik
23:30 KONTZERTUEK: SARKOR, ERRUGABE
02:30 Dantzaldia AGERRALDEREKIN
00:00 DANTZALDIA

28 LAUNBETA
haurren egune

10:00 Argisoinuek
11:00 HAURRENDAKO JOLASAK
13:00 HAURRENDAKO BAZKARIE
15:30 HAURRENDAKO TAILERRAK
17:30 HAURRENDAKO JOLASAK
18:00 BERTSO POTEOA

Iñigo Mansizidor “Mantxi”
Iñigo Izagirre
Julen Zulaika
Jon Barberena

20:00 Dantzaldia LAIOTZ ekin
21:30 MUTILDANTZAK,GAITA eta

LARRAINDANTZA
00:30 Dantzaldia LAIOTZ ekin

29 IGENDIA
San Pedro egune

10:00 Argisoinuek
12:00 MEZA
13:00 MUTILDANTZAK eta 

LUNTXA Kastonean
16:30 GINKANA
18:30 KANTALDIA
19:30 LOS GAVILANES 

mariatxia
21:30 MUTILDANTZAK, GAITA 

eta LARRAINDANTZA
22:00 SU ARTFIZIALAK
22:30 KANTALDIA

PANPI PORTUGAL
00:30 KANTALDIA

LUZIANOREKIN

ekainak30 ASTELEHENA Zikiro Jatea
10:00 Argisoinuek
11:00 PILOTA PARTIDE Gorostapolon
13:30 ZINTZUR BUSTITZEA
14:30 ZIKIRO JATEA alaiturik, magraren zozketa, sokatira…
21:30 MUTILDANTZAK,GAITA eta LARRAINDANTZA
22:00 KONTZERTUA Zubi-Puntan
00:00 DANTZALDIE Franziskorekin



12 Doneztebe-Arizkun-Erratzuko bestak
2008ko ekainaren 12a •• 472.zbk



Doneztebe-Arizkun-Erratzuko bestak  13
2008ko ekainaren 12a •• 472.zbk

ekainak 27 ORTZIRALA 

20:00 ALTXAFERUA
Segidan, CORCOR txarangarekin eta txistu-

lariekin kalejira. Ondotik zopa-
afaria Doneztebeko zenbait esta-
blezimenduetan.

23:30 Gazte Burrunbak anto-
latutako KONTZERTUAK:

ERRUGABE (Doneztebe), OCULTO (Elizondo),
D.J. LUISMI, ANESTESIA (Tolosa).

ekainak28 LARUNBATA 

09:00 Diana CORCOR txarangarekin.

10:00 Tren txu-txua herri osoan eta puzgarriak igerilekuan.

11:00 Erraldoien bilgunea. Elizaren ataritik aterako dira, eta 
herri osoan ibili eta gero, Bearzana pilotalekuan bu-
katuko dute.

18:00 AIZKORA-APUSTUA Bearzana pilotalekuan.

19:00 CAPOEIRA Santa Luzia plazan.

20:00 -22:00 Dantzaldia Santa Luzia plazan JALISKO
BAND orkestraren eskutik.

22:30 ZEZEN-SUZKOA Bearzana pilotalekuan.

01:00-04:30 Dantzaldia Santa Luzia 
plazan JALISKO BAND orkestraren eskutik.
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ekainak29 IGANDEA 

09:00 Diana CORCOR txarangarekin.

11:00 MEZA NAGUSIA San Pedro Apostoluaren omenez Men-
di abesbatzak giroturik honako errepertorio honekin: 
Eslavaren “Tu es Petrus” eta eta J.A.Irigoyenen “Agur
Doneztebe”. Ondotik, bandera astintzea, Trapatan 
eta bertze tradiziozko dantza batzuk dantzarien eta 
txistularien eskutik. 

11:00 ERRALDOIEN eta BURUHANDIEN irteera txistularien 
bandak lagundurik.

13:30 Segidan, udaletxearen azpialdean APERITIBOA.

17:00 ERREMONTEA Doneztebeko eskola eta HERRIKO
PROFESIONALAK

20:00 -22:00 Dantzaldia LAIOTZ orkestaren eskutik
24:30 -03:30
22:30 SU ARTIFIZIALAK
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GAZTE BURRUNBA

10:00 SALSA eta PINTXOAK

11:00 GINKANA gazteen eskutik.

14:30 GAZTEEN BAZKARIA.

Arratsaldean trikipoteoa.

ekainak 30 ASTELEHENA 
gazte burrunbaren 

eta txikien eguna

09:00 Diana CORCOR txarangarekin.

11:00 PLATER-TIROA Ehiztarien elkarteak antolaturik 

11:00 Herriko Etxean UDALETXE TXIKIari harrera. 
Segidan alkateak eta zinegotziek altxaferoa botako 
dute.

11:30 Udalbatza txikia buru duen Meza. Bertan, ERRALDOIAK,
BURUHANDIAK eta TXISTULARIAK egonen dira.
TRADIZIOZKO DANTZAK dantzarien eta txistularien eskutik

14:30 HAURREN BAZKARIA Udaletxe Txikiaren hautaketan par-
te hartu dutenentzat

17:00 HAURRENTZAKO KARS eta PUZGARRIAK Bearzana 
pilotalekuan.

20:00 Udaletxe Txikiak boterea itzuliko dio Herriko Etxeari, 
eta egun horretako oroigarri bezala diplomak emanen 
zaizkio Udalbatza Txikiari.

20:00 -22:00 Dantzaldia GAUBELA orkestaren eskutik
24:30 -03:30
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uztailak1 ASTEARTEA 

09:00 Diana CORCOR txarangarekin.

11:00 GORRITI eta bere animalien ekitaldia.

11:00 MUS TXAPELKETA

14:00 HERRI BAZKARIA

20:00 -23:00 MODESTO eta bere akordeoia.

22:00 TXISTORRADA Santa Luzia plazan.

23:00 GAIXOA NI CORCOR txarangarekin.
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Brea labea ez etxe

atarian lelopean age-
rraldia egin zuten Age-
rra auzoko bizilagunek
maiatzaren 31n, Alkaia-
gako harrobian egin go-
go den brea labearen
kontra.AgerraetaAlkaia-
gako bizilagunak hase-
rredaude,ezzaielakole-
kurik egokiena iruditzen
brea labe bat jartzeko,
lehenbiziko etxea 100
metrora, Agerra auzoa
400 metrora eta Berako
herri osoa1,5kilometro-
ren barrenean duela.
Bertzeak bertze, Kan-
tabrian eta Asturiasen
epaitegiek halako labe-
akdebekatudituztelaai-
patu zuten.
Lehen ere Alkaiaga-

ko harrobian probisio-
nalki gisako planta izan
zela gogoratu zuten eta
«berriz ere interes eko-
nomikoak pertsonen
osasunarengainetik» ja-
rri diren galdetu zuten.
Gainera, halako jardue-
rak etxeetatik 2.000me-
tro baino guttiagora ezin
direla paratu erran zu-
ten. Igantziko Bentatan
ere plantaren kontrako
iritzia eman zuen Ingu-
rumenak herrigunetik
hurbil izateagatik.
Alkaiagako zulo ho-

rren azpian erreka doa,
eta erreka hori ez dage-
roztikdesagertu.Gaine-

ra, euria egiten duene-
an,urapilatzenda:«Brea
plantaegonendenzulo-
anbiltzendenurzikinho-
ri norabotakodute?On-
doko errekatxo batera
etahandik zuzeneanBi-
dasora, Izokin haztegi-
ra». Bide berderako ere
kaltegarria dela uste du-
te, kamioiak bertatik pa-
satu beharko dutelako.
Lesakako Udalaren

eta orokorrean adminis-
trazioaren jarrerarekin
erehaserredaude.«Hau
beraLesakako landaze-
laietan jarriko balute,
zer?». Planta bat trami-
tatu eta bertze bat des-
berdina eta handiagoa
ezarri asmo dutela ere
salatuzuten:«Plantabe-
rriabada,espedienteeta
tramitazio berria eskat-
zen du. Non dago Lesa-

kako Udala?».
Kirol Eguna
larunbatean
Kiroldegiak eta Kirol

Batzordeakantolatutala-
runbathonetan,hilak14,
eginen da Kirol Eguna-
ren IV. edizioa. Goizetik
hasitanizanendiraekital-
diak: 10:00etatik 10:30-
era Nahia Artiedarekin
Funky hi-hop erakustal-
dia izanen da; 10:30etik
11:30era Ana Larretxea
etaLeireBereaurekinae-
robicetaaerobic latinoa;
11:30etik12:30eraroko-
dromoan erakustaldia
izanen da, eta Loro eta
Zubietari plaka eskaini-
ko zaie. Ondotik, Maite
Mitxelena eta Borja Se-
nosianekin Ciclo Indoor
saioaeginenda.Bazka-
ria izanen da gero, eta
16:30etik aitzinera Ge-

naro Zelaietaren ome-
nezfutbol triangularrajo-
katuko da Matzada fut-
bol-zelaian.Realekoeta
Osasunako beteranoez
gain Gure Txokoako jo-
kalariak arituko dira. Ai-
patu,aerobicetaciclo in-
door saioak nahi duten
guztientzat zabalik iza-
nen direla.

Altzateko bestak
Ortziralhonetan,ekai-

nak 13, 20:30ean bota-
ko den altxaferoarekin
hasikodiraaurtengoAlt-
zatekobestak. Igandera
bitarte hainbat ekitaldi
izanen dira haur, gazte
zein helduentzat: kont-
zertuak, dantzak, suzko
zezenak, kalejirak, pla-
ter-tiroketa, zozketak,
bazkariak zein afariak...
Xehetasun gehiago ait-

Agerrako bizilagunek ez dute brea
laberik nahi etxe atarian
Maiatzaren 31n agerraldia egin zuten proiektuari buruzko kezka azalduz

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Maiatzaren 31n agerraldia egin zuten Agerrako hainbat bizilagunek.

BERA

Aspaceren
omenaldia jaso du
eginiko lanagatik

Ixabel IRATZOKI
PERTSONAIA

Maiatzaren 23an
Bortzirietako Aspace-
kodelegazioa inaugu-
ratu zen. Ekitaldi abe-
ratsa izan zen, egita-
rau zabala prestatua
baitzuten aitzinetik.
Musikaeskolako ikas-
leek,Berakoabesbat-
zak, Ertz kolektiboak
etazonaldekohainbat
artistakpartehartuzu-
ten. Halere, ekitaldiko
unerik hunkigarriena
omenaldian izan zen.
Aspacekobikidek,Su-
sanaFragosoketaBe-
goña Igoak, lore-sor-
ta eskaini zioten Ixa-
bel Iratzokiri. Urtetan
Uxaneko kideak be-
raien etxeetatik zen-
trora ekarri eta zen-
trotik etxeetara era-
matekoardura izandu
Ixabelek eta orain,
erretiroa hartu berri-
tan,Uxaneko ikasleen
oroigarria hartu zuen.
Emozioz beterik jaso
zuen omenaldia eta
hurbildutako jendea-
ren txalo zaparrada.
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Aitor AROTZENA
Landazelaietan zen-

tro komertzialik ez egi-
tea eta Herriko Etxeari
eskura duen informazio
osoa eman dezan es-
katuz herri plataforma
osatu zen maiatzaren
30ean. Lesakako Zer-
bitzuen Elkartearen eki-
mena izan da platafor-
ma hau osatzea. Maiat-
zaren 28an egindako
agerraldian, gai honen
inguruanherritarrakmu-
gitzeko premia azpima-
rratu zuten.Merkatariek
bere jarreraberriroplan-
teatzeaeskatudioteUda-
lari eta tertziarioa etxe-
bizitza azpietan ezart-
zea.
Honela, dendari, os-

talari eta bertzelako ko-
mertzianteekin batera,
hainbat herritar azaldu
zen Kasinora. Baztan,
Doneztebe eta Berako
merkatarienordezkariak
ere izan ziren, eskualde
osoari eraginenbailioke
Landazelaietan 3.000
metro koadroko zentro
komertziala jartzeak.
Plataformaren eska-

ria garbia da: zentro ko-
mertzialik ez egitea eta
dagoeninformazioapla-
taformaren eta oroko-
rrean, herritarren esku-

ra jartzea.Plataforman
lan egin nahi duenak,
batzordea osatuz edo
bertzelakolanakeginez,
Jabier Oronoz, Zerbit-
zuen Elkarteko idazka-
riarengana jo dezake.

PNVK PLENOA EGITEA
ESKATU DU
PNVko udal taldea-

ren ustez, berriz, herri-
ko arazo nagusia etxe-
bizitzaeskasiadaetaho-
rrek soluzioa behar du:
«Ezin da herriko sekto-
re baten interesak herri-

tarren interes orokorren
gainetikparatu.Horiger-
tatuko balitz, norbaitek
dimisioa eman beharko
luke».
Oninekegindakopro-

posamenak ez ditu begi
onezikustenPNVk:«Et-
xebizitza libreak eta ba-
bes ofizialekoak nahas-
tea hagitz zaila da tek-
nikoki eta juririkoki bide-
raezina». Gainera, ko-
mertzioaetxebizitzenbe-

heitikoaldeanjartzearen
guziz kontra dago PNV,
«horrek etxebizitzei al-
tuera bat gehiago ema-
tea suposatzen badu.
Horibarkaezinalitzateke
Lesakan». Proiektuaz
erabakitzeko plenoa le-
henbailehenegiteanahi
du PNVk.
PNVren idatz iar i

erantzunez,EAkerebe-
rea karrikaratu du. EA-
ren ustez, urte hasieran

onartu den Uraren Le-
geak aunitz baldintzat-
zen du proiektua eta le-
hen baino hagitzez ere-
mu estuagoan egin be-
harko lirateke 340 etxe-
bizitzak. Horregatik, le-
hendik onartu zen 230
etxebizitzen planera it-
zultzeaproposatudu,al-
tuera guttiagoko pisue-
kin eta tarte handia-
goekin. Komertzioak di-
bertsifikatzea ere pro-

LESAKA

Zentro komertzialik ez
egitea eskatuko du sortu
berri den Plataformak
Landazelaietako proiektuari
buruzko informazio zuzena ere
galdegingo dio Herriko Etxeari

Izaskun Obesoren
kartelak iragarriko ditu
aurten Sanferminak
Programako azal lehiaketa ere
Izaskunek berak irabazi du
A.A.
Izaskun Obeso In-

zak egindako kartelak
iragarriko ditu Sanfer-
minak. 15 lanen arte-
an Izaskunena izan da
garaile eta kartela ar-
gitaratua ikusteazgain,
500 euroko saria jaso-
ko du.

Gainera,programa-
ren azaleko irudia ere
Izaskunekmarraztuta-
koa izanen da, berak
irabazibaituazal lehia-
keta ere, aurkeztutako
19 lanen artean. Ho-
nen truke ere 500 eu-
ro jasoko ditu.
Programaren gibe-

leko azala diseinatze-
ko herriko ikasleei zu-
zendutako lehiaketara
100bat lanaurkeztuzi-
ren. Lehenbiziko saria
(300 euroko balea, es-
kola materiala eroste-

ko)MaiteOdriozolaMu-
xikarentzat izan da.
Maitek berak eta Ane
Lanz Aierzak aipamen
berezia lortu dute eta
bakoitzak 100 euroko
balea eskuratuko du.

UTZITAKO ARGAZKIAK.
Ezkerrean, Sanferminak iragarriko dituen karte-
la eta eskuinean, programaren azalean ikusiko
dugun irudia. Biak Izaskun Obesok eginak dira.

ARGAZKIA: A.A.
Zerbitzuen Elkarteak zentro komertzialaren kontrako jarrera azaldu du.

ttipittapa
% (0034) 948 635458



PPaannttaaiillaa:: 17” WXGA Gloss
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel® Core™ 2 Duo T9300
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 250 GB SATA / MMeemmoorriiaa:: 2GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: NVIDIA Gforce 8600GT 256Mb
DDVVDD:: SuperMulti LightScribe
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: WiFi 802.11 bgx, Giga LAN,
Modem, Bluetooth V2.0+EDR
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm
WWeebbccaamm:: 1,3 Megapixels
BBeerrttzzeeaakk:: HDMI

PPaannttaaiillaa:: TruBrite WXGA TFT 15,4”
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel® Pentium® Dual-Core T2370 (1.73
GHz, 533MHz FSB, 1MB L2), chipset 960 GL
DDiisskkoo / MMeemmoorriiaa:: 160GB, Serial ATA, 5.400 rpm.
TT.. GGrraaffiikkooaa:: Intel® X3100 hasta 358 MB
DDVVDD:: DVD±R/RW/RAM/±R9
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: LAN Ethernet 10/100, Modem
Internazionala V.92, Wireless LAN 802.11b/g
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm

PPaannttaaiillaa:: 15.4” WXGA (1280x800)
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Celeron M540
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 80 GB SATA / MMeemmoorriiaa:: 1GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: Intel Graphics Acelerator
DDVVDD:: SuperMulti kapa bikoitza
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: 802.11a/b/g, Modem
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee BBaassiicc
TTxxaarrtteell iirraakkuurrggaaiilluuaa:: 5 en 1

Diseinu ausarta duen maletatxoa, emakume exekutiboan
inspiratua. Aukeran 3 kolore dituzu: ggoorrrriiaa,, uurrddiinnaa eettaa
mmaarrrrooiiaa.. Kanpokaldean sakelarekin dokumentu, txartel,
boligrafo, eta abarrentzat. Badu galtzarbe-uhala errazago
eramateko, baita ateratzen ahal den estutxea ere.

EEsskkuukkoo oorrddeennaaggaaiilluuaarreettzzaatt
““OOrrggaanniizzeerr”” mmaalleettaa:: Gehienez 15.4”
ordenailuarentzat.
WWeebbccaamm BBuullllsseeyyee::
Laneko konferentziak egiteko aproposa, baita lagunekin
eta familiarekin erabiltzeko ere. USB konexioarekin.
““MMSS110055”” AAuurriikkuullaarrrraa

EEsskkuukkoo oorrddeennaaggaaiilluuaarreettzzaatt
““OOrrggaanniizzeerr”” mmaalleettaa:: Gehienez 15.4”
ordenagailua eramateko.
SSnnaakkee FFllaakkee xxaagguuaa:: 800dpi-ko sentsore
optikoarekin, bi botoiduna eta programatzen ahal
den gurpiltxoarekin.

PPaannttaaiillaa:: 15.4” WXGA Cristal Brite
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel Pentium Dual Core T5250
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 160 GB / MMeemmoorriiaa:: 2GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: ATI Mobility Radeon X2400 XT
DDVVDD:: SuperMulti 
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: 802.11a/b/g, LAN, Modem
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm
TTxxaarrtteell iirraakkuurrggaaiilluuaa:: 5 en 1
WWeebbccaamm:: CristalEye

PPaannttaaiillaa:: 15.4” WXGA Cristal Brite
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel Centrino Core 2 Duo T7500
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 250 GB / MMeemmoorriiaa:: 2GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: ATI Radeon X2600 512Mb
DDVVDD:: SuperMulti 
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: 802.11a/b/g, LAN, Modem,
Bluetooth
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm
TTxxaarrtteell iirraakkuurrggaaiilluuaa:: 5 en 1 WWeebbccaamm:: CristalEye

PPaannttaaiillaa:: 15.4” pulgadatakoa
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel Core 2 Duo T5470
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 160 GB SATA
MMeemmoorriiaa:: 2GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: Intel GMA X3100 358Mb-raino
DDVVDD:: SuperMulti kapa bikoitza Lightscribe
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: Wifi 802.11a/b/g, 
10/100 LAN, Modem
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm

PPaannttaaiillaa:: 15” WXGA (ACV Display)
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: AMD Turion 64 X2 TL52
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 120 GB SATA / MMeemmoorriiaa:: 1GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: nVIDIA Gforce 7600GT 256Mb
DDVVDD:: SuperMulti 
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: WiFi 802.11 bgx, Giga LAN
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm
WWeebbccaamm:: 1,3 Megapixels
BBeerrttzzeeaakk: Zenbakizko teklatu independentea

PPaannttaaiillaa:: 15.4” WXGA X-black
PPrroozzeessaaddoorreeaa:: Intel Core 2 Duo T8100
DDiisskkoo ggooggoorrrraa:: 250 GB SATA
MMeemmoorriiaa:: 3GB DDR2
TT.. GGrraaffiikkooaa:: nVIDIA® Gforce® 8400GT
DDVVDD:: DVD±RW/±R DL/RAM
KKoommuunniikkaazziiooaakk:: 802.11 a/b/g/n, modem
EE..SS..:: WWiinnddoowwss VViissttaa®® HHoommee PPrreemmiiuumm
BBeerrttzzeeaakk:: 4 USB 2.0 Hi-Speed

BERA INFORMATICA S.L.
Kanttonberri, 3 behea
31780 Bera - Nafarroa

Tel.: 948 630 799 / 948 630 132
Faxa: 948 630 132

info@berainformatica.com

Eraman itzazu Word, Excel, PowerPoint eta antibirusa 149€tan

ESKUKO ORDENAGAILUENTZAT MALETA ETA OSAGARRIAK 

Zenbakizko 
teklatu 

independentea
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Joseba eta Nerea
Igande honetan,

ekainak 15, Landagain
eskolako ikasleek Hau-
rren Eguna ospatuko
dute. Goizean goizetik
hasita ekitaldiak izanen
dira plazan. Aurtengo
kurtsoan egindako la-
nak ikusgai paratuko
dituzte; eskulanak, ma-
rrazkiak, argazkiak ...
XX. Ipuin topaketako
ipuinak irakurgai ego-
nen dira eta eguerdi
partean zenbait ipuin
irakurri eta parte-hart-
zaile bakoitzak dago-
kion ipuina jasoko du.
Ipuin topaketaren on-
dotik, herri bazkaria iza-
nen dute haurrek, Gu-
raso Elkarteak antola-
tuta. 
Arratsaldean, berriz,

Kuko, Truko eta Bo-
lenwader palaizoen
Taulara ikuskizuna iza-
nen da,15:30ean pla-
zan. Eguna bukatzeko,
17:00ak aldera, Gura-
so Elkarteak antolatu-
tako sorpresa izanen
da. Momentuz ez digu -
te deus aitzineratu.

Gasna eta
Artisau Feria
arrakastatsua
«Zein da sorpresa?

Zuk badakizu zerbait?
Zerbait aditu dut, bai-
na…». Goizean goize-
tik jendea erreparoan
zegoen. Aurtengo Gas-
na Feria Eguneko sor-
presa zein zen jakin nahi
zuten denek. Eta ez zu-
ten aunitz esperatu be-
har izan, Zubietako jo-
aldunak goizean goiz
agertu baitziren plaza
bazterrera. Eskulangile
eta artisau batzuen la-
narekin batera, eurena
izan zen atentzio gehien
erakarri zuen ekitaldia.
Herri osoan barna ibili
ziren joareak astitzen,
eta plazan erakustaldi
ttiki bat eskaini zuten.
Jendeak txalo artean
hartu zituen, eta hau-
rrak argazkiak ateratzen
aritu ziren etengabe.
Sorpresa ederra izan
zen. 
Jende parrasta ibili

zen egun osoan, eta an-
tolatzaileen erranetan,
hagitz gustura gelditu

dira Gasna Feriaren
XVI. edizioak izandako
martxarekin. Gasna
lehiaketan 17 gasnak
parte hartu zuten, hau-
rrentzako tailerrak izan
ziren goiz osoan, ingu-
ruko herri gehienetatik
jende franko etorri zen,

talo multzo bat saldu
zen, eta urtero bezala,
herriko emakumeek es-
kulan-erakusketa ede-
rra paratu zuten Kultur
Etxean. Ez zuen deu-
sek hutsik egin. Trikiti-
lariek saio bixi eta alaia
eskaini zuten erdi euri-

pean. Eguerdian 120 la-
gun inguru bildu ziren
frontoiko herri bazka-
rian, eta arratsaldean,
Andre Mari Dantza Tal-
deko dantzari nagusiek
aho zabalik utzi zituz-
ten plazan bildutako
guztiak.

Igande honetan eginen
da aurtengo Haurren
Eguna 
Hainbat ekitaldi izanen dira:
erakusketak, antzerkia, ipuinak...  

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI
Goiko argazkia Gasna Lehiaketan ateratakoa da, Txomin Arranbide eta Mi-
xel Aire epaimahaikideekin batera. Lehiaketako irabazlea Baztan Gasnate-
giko Begoña Etxandi izan zen. Bigarrena Berako Sorroko Almandoz, eta hi-
rugarrena Urdazubiko Etxelekua gasnategiko Anamari Bengoetxea. Etxa-
lartarren artean Intzeko Bordako Josetxo Ariztegi eta Basateko Bordako Isi-
dro Ariztegiren gasnak izan ziren hoberenak. Beheko argazkian, eguneko
sorpresa: Zubietako joaldunak.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Duela urte mordoxka

sortu zen Zahar Txoko
elkartea. Jubilatu eta
pentsionisten talde ho-
nek egun 137 bazkide di-
tu. Azken urte honetan,
35 lagun bazkide egin di-
ra eta gero eta lagun
gehiago animatzen ari di-
rela ikusiz, San Juan Egu-
nerako, hilak 24, astear-
tea, ospakizun berexia
antolatu dute.  12:00etan
meza izanen da San
Juan Xarren. Igantziko
txoko polit hau aukeratu
dute urtero bezala egun
honetan elizkizunak han
egiten baitira. Bertan gai-
nera Zahar Txokoko le-
hendakaria eta bertso-
laria den Xalbador Ma-
dariaga eta Julen Zelaieta
Nafarroako bertsolari txa-
pelduna bertsotan ariko
dira.
13:30ean bazkaria

izanen da Zahar Txoko-
ko egoitzan. Bazkalon-
doan, Madariaga eta Ze-
laietaren bertsoez gain,
Itxaro Etxague eta Lidia
Indakoetxea trikitilari eta
panderojoleak arratsal-
dea alaituko dute.

Zerrakuren
bilketa
Udaletxeko mendiko

zinegotziak zerrakurak
uztailaren 15a baino le-
hen biltzeko oharra za-
baldu du. Izan ere, di-
rulaguntza lortzeko
epea irailaren lehenean
akautzen da. Irailera ar-
te astia baldin bada ere,
zerrakurak biltzeko la-
na aitzinetik egin beha-

rra dago. Norberak
epea ren barrenean, hau
da, uztailaren erdialde-
ra bitartean  ez badu egi-
ten, udaletxeko langile-
ak edo mendiko lanak
egiten dituen enpresak
lan hori bere gain har-
tuko du.

Bataioa eta
komunioak
Herriko parrokian maiat-

za eta azaroa bataioak
egiteko hilabeteak ditu-
gu. Hala, maiatzaren
3an, Ainize San Juan
Tabernaren bataioa izan
zen. Maiatzaren 25ean,
berriz, Bestaberri Egu-
nean Zakuteneako An-
doni Taberna, Sagar Go-
xoko Kristina Jimenez
eta Landondoko Daniel
Ramosen komunioak
izan ziren. 

Ekainaren 24an Zahar Txokoko
bazkideek besta eginen dute
Meza, bazkaria, bertsolariak eta trikitilariak izanen dira egitarauan

ARANTZA FLASH
2007ko euriteen
kalteak
moldatuak
Maiatzean udaletxetik
berri papera banatu da
etxe guzietara. Udal in-
formazioaren txostene-
an zenbait gai jorratu di-
ra, eta batzuk ondokoak.
Aski euri-hilabetea izan
dugu pasatutakoa, bai-
na ez iazkoa bezain-
bertzekoa. Joan den ur-
tean, eurite izugarriak
izan ziren eta gure ingu-
ruetan kalteak sortu zi-
tuzten. Hobetze lanak
akautuak dira eta Mikel
Ubiria  eta Basartea en-
presek bideratu dituzte.
Nafarroa ko Gobernutik
teknikari batek lanak ikus-
katu ondoren, ontzat
eman d i tu .  Gastua
97.145,77 eurokoa izan
da eta Gobernutik jaso-
takoa 87.238,75 eurokoa
izan da.  Egindako lanak
aitzineko Udalak aur-
keztutako proiektuan es-
katutakoak dira, sal-
buespen batzuekin.

PISTETAKO LANAK
Adostutako lanak akau-
tuak dira, Eguzkialdeko
biondena ezik, hau agu-
do eginen dela dio udal
txostenak. Hormigonat-
ze lanak Azkilarreko goi-
ko pistan, Haizegu et-
xera, Ximonenborda ba-
serrira eta Meakan, Ja-
bierren bordarako pis-
tan egin dira. Gastua
103.387 eurokoa izan
da  e ta  Gobe rnuak
%60ko dirulaguntza
eman du (62.032,20 eu-
ro) Gelditzen dena, egin-
dako bileretan adostu
bezala banatu da Uda-
laren eta baserritarren
artean.

WWW.ARANTZA.EU
Udaleko web orriak
7.700 bisitari izan ditu
azken 10 hilabeotan. In-
ternetaren aroan gau-
dela ikusita, gure herriak
ere ikusmira sortzen
duela agerian gelditu da.

ARGAZKIA: AMAIA APEZETXEA
Uda-udaberri honetako ile orrazkeren moda desfilea 
Amaia Apezetxea ile-apaintzaileak antolatuta, maiatzaren 24an moda des-
filea egin zen Aterpen. Uda-udaberri honetako modan oinarritutako orraz-
kera, mozketa eta koloreak erakusgai paratu zituen.
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Jaione OTXANDORENA
Ekainaren 20an aur-

t engo  i kas tu r t ea r i
amaiera emanen diote
herriko eskolako ikas-
leek eta hor hasiko da
guraso aunitzen arazoa.
Jakina da gurasoek ez
dugula gure umeek be-
zainbertze opor egun
izaten eta udako hila-
beteetan irtenbide bat
bilatu behar izaten du-
gu. Aurtengoan uztaila
eta abuzturako ludote-
ka zerbitzua jarriko da.
Herriko bi neska gaztek,
Izaro Altzuri eta Natalia
Arretxeak, Udalari uda-
ko ludoteka jartzeko pro-
posamena egin zioten,
eta hau aldi berean, Gu-
raso Elkartearekin ha-
rremanetan jarri zen.
Herriko gurasoen arte-
an inkesta bat egin on-
doren proiektuarekin ait-
zinera jarraitzea eraba-
ki zen.
Ludoteka zerbitzua

astelehenetik ortzirale-
ra izanen da, 9:00etatik
13:00ak arte eta hila-
beteko 60 euro gosta-
ko da Guraso Elkar teko

bazkide direnentzat eta
65 euro bazkide ez di-
renentzat. 
Abuztuko San Ti-

burtzio bestetako aste-
an ez da ludoteka zer-
bitzurik izanen eta ho-
rren ordez iraileko lehen
astean izanen da. Da-
goeneko izen emateak
eginak daude baina
oraindik ere norbait in-
teresatua balego, ekai-
naren 15a baino lehen
Guraso Elkarteari jaki-
narazi beharko dio.

Istripua
Joan den ekainaren

2an herrira sartzeko sar-
bidean bertze istripu bat
izan zen. Zorionez ez
zen zauritu larririk izan
baina autoek kalte de-
xente jasan zituzten. 

Udal igerilekuko
tarifak
Aurreko urteetan be-

zala, herriko igerilekua-
ren denboraldia ekai-
naren 15etik irailaren
15a arte izanen da. On-
doko taulan aurtengo
prezioak zein diren ja-

Uztailean eta abuztuan ludoteka zerbitzua
eskainiko da astegunetan goizero
Izaro Altzuri eta Natalia Arretxea izanen dira haurren hezitzaileak

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JAIONE OTXANDORENA 
Agorreta Musika Eskolakoen kontzertua
Doneztebeko Agorreta Musika Eskolako ikasleek kontzertua eskaini zu-
ten Ulibeltzak Elkartean maiatzaren 28an. 17 gaztek hartu zuten parte eta
tartean bi herritarrek, Ainara Antuña eta Elvira Fuentesek. Biek pianoa jo
zuten eta ederki gainera. Ainarak Ken Zazpiren Ilargia abesti ezaguna jo
zuen, eta Elvirak Campen Capvespre. 70 bat pertsona hurbildu ziren kont-
zertua entzutera, gehienak haurrak. Nork daki, agian kontzertua entzun
eta ikusi ondoren bati baino gehiagori musika tresnaren bat jotzen ikas-
teko gogoa piztuko zitzaion! 

2008KO UDAKO DENBORALDIKO PREZIOAK UDAL IGERILEKUAN
HIRUHILABETEKOA HILABETEKOA EGUNEKOA

0-6 urteak Doan Doan Doan
6-12 urteak 19,5 euro 15 euro 2,5 euro
12-18 urteak 26 euro 22 euro 3 euro
18 urtetik goiti 38,5 euro 27,5 euro 4 euro
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ttipi-ttapa
Adona Nafarroako

Odol Emaileen Elkarte-
ak antolatuta Odol Emai-
leen XXXI. Eguna egi-
nen da igande honetan
Donezteben. Udalaren,
Nafarroako Gobernua-
ren eta Nafarroako Aret-
xea jatorri-deituraren la-
guntza izanen du eki-
menak. Goizetik ekital-
di ugari izanen dira.

Doneztebe,
Bera, Lesaka
eta Elgorriaga
elkarlanean
Bertizko Partzuergo Tu-

ristikoaren barne ez dau-
den herrietako udalek
lankidetza hitzarme na
sinatu dute elkarlanean
turismoa indartzeko as-
moz. Bera, Doneztebe,
Elgorriaga eta Lesaka-
ko Udalak dira eta orain-
dik elkarrekin eginen di-
tuzten proiektu zehat-
zen berririk eman ez ba-
dute ere, dirulaguntza
eskaerak elkarrekin egi-
nen dituzte.

Langile
elgorriaga hil da
lan istripuan
37 urteko Elgorria-

gako langile bat hil zen
maiatzaren 27an Do-
nezteben, eraikuntzako
obra batean lanean ari

zela. Goizean 10:19 al-
dera gertatu ezbeharra,
Jose Mari Jorajuriak gi-
datzen zuen dunperra
irauli eta langilea azpian
gelditu zenean. Joraju-
ria Iturengo Izarra es-
kabazio enpresarentzat
ari zen lanean, Donez-
tebetik Elgorriagarako
bide ondoan eraikitzen
ari ziren etxebizitza ba-
tean. Foruzaingoaren
lehen ikerketen arabe-
ra, ezponda berdintzen
ari zen Elgorriagako lan-
gilea. Istripua gertatu ze-
nean, lankide batek
SOS Navarrara deitu
zuen. Medikua eta eri-
zaina eta Oronoz-Mu-
gairiko suhiltzaileak lan-
istripuaren tokira joan

ziren, baina langilea or-
durako hilik zegoen. 
Langilearen heriotza

salatzeko eta dolumina
adierazteko kontzen-
trazioa egin zuen LAB
sindikatuak Donezte-
ben, Enplegu Bulegoa-
ren aitzinean eta sala-
tu zuenez, «enpresent-
zat prebentzioa egitea,
epe murritzera etekinik
ematen ez duen gastua
da eta horregatik, infor-
merik merkeenak eros-
ten dituzte». ELAk ere
protesta gisako bilkura
egin zuen istripua sa-
latzeko. UGT sindika-
tuak, bere aldetik, lan-
gilearen heriotza sala-
tu zuen eta bere elkar-
tasuna adierazi zion fa-

Nafarroako Odol
Emaileen XXXI. Eguna
eginen da igande
honetan
Egun guztirako ekitaldiak
prestatu ditu Adona Nafarroako
Odol Emaileen ElkarteaK

ARGAZKIA: ZARBO 
Telletxea, Mindegia, Meoki eta Indabere omenduak
Eguraldiak ez zuen lagundu, baina ez zen traba izan Errekaren Eguna os-
patzeko. Egun guztian kirol ekitaldiak izan ziren eta arratsean afaria eta dant-
zaldia. Afalondoan, iaz Noelia Ariztiarekin egin bezala, aurten elite mailan
ari diren hiru eskubaloi jokalari omendu zituzten: Niko Mindegia, Unai Meo -
ki eta Iñaki Indabere. Eguneko laugarren omendua Juan Telletxea izan zen,
Errekako lehendakaria. Egindako lana eskertu nahi izan zion Elkarteak.

MALERREKA

10:15ean Udaletxean
Doneztebeko txis-
tulariak eta Deikaz-
teluko Bizkarra mu-
sika taldeak ongi
etorri eginen diete
odo-emaileei.

10:30ean elizan
Meza. Francisco
Perez Gonzalez Iru-
ñeko Artzapezpikua
egonen da, eta pa-
rrokiako abesbat-
zak kantatuko du.

11:30ean elizan
Herriko odol-emai-
leei urrezko eta zila -

rrezko oroigarriak
emanen zaizkie.
Ba t za r  O roko r
Arrunt eta Berezia
ere eginen dira.

12:30ean eliz atarian
Banderaren dantza
eta Zubietako joal-
dunak.

13:00etan Intzakardin
Aretxe errearen
dastaketa, Nafa -
rroa  ko Aretxea AG-
Bak eskainia.

14:30ean kiroldegian
Bazkaria.

17:00etan pilotalekuan
Erremonte erakus-
taldia, Doneztebe-
ko Erremonte Es-
kolaren eskutik.
Aizkora apostua.
Jalisko Bandekin
dantzaldia.

19:00etan autobusak



HASIERAKO PRESTAKUNTZA
Erdi eta Goi Mailako Prestakuntza-zi-
kloak eskaintzen dira industriaren sek-
toreko lanbide-arloan: Mekanizazio Ekoiz-
pena, Elektrizitatea-Elektronika, Zurgintza
eta Altzarigintza, Eraikuntza eta Obra Zi-
bila. Hizkuntza ereduak: A (gaztelania),
D (euskera), B (mistoa) eta hainbat ka-
sutan eleanitza (moduluak ingelesez).
Hiru modalitate daude:

Erregimen arrunta
Bigarren Hezkuntzako (DBH) edo bat-
xilergoko ikasketak bukatu dituzten
ikasleen ohiko bidea da, eta goizez eta
bi kurtsotan Erdi eta Goi Mailako Zi-
kloa egin nahi dutenena.

Eskaintza Partziala
Bide honek Zikloetako moduluak era
independiente batez ziurtatzeko au-
kera ematen du. Ikaslegoaren ordute-
gien beharretara egokitzen da, harta-
ra, lana eta bertzelako beharrak ikas-
ketarekin tartekatu ahal izanen ditu
ikasleak hiru urteko epean dagokion
titulazioa eskuratuz.

Ikasi eta Lan
(Txandakako prestakuntza)
Aukera honen bitartez Goi Mailako Lan-
bide-Heziketako ikasketak txandaka-

ko sistemarekin egin daitezke, enpre-
sa batean ordaindutako lana (sekto-
reko hitzarmenaren arabera) eta ikas-
tetxeko ikasketak aldi berean eginez.
Aukera honek ikasleei eta enpresei
abantailak eskaintzen dizkie, eta gai-
nera berezia da hiru ikasturtetan egin
daitekeelako eta ikasleek ez dutelako
Lantokietan Prestakuntzako modulu-
rik egin beharrik.

Zure etorkizuna, gure erronka

Proiektu mekanikoen garapena

Elektronika industriala mikroprogramablea

Elektrizitatea

Telekomunikabideetako elektronika 

Eraikuntza eta obra zibila

Mekanika

Zurgintza eta altzarigintza

Etorkizunerako inbertsiorik hoberena, prestakuntza ona izatea da. BIDASOA
Goi Mailako Lanbide Heziketa Institutuak hori eskaintzen dio bide hau hau-
tatzen duen ikasleari. Profesional kualifikatuak, eta esperientzia egiaztatua;
ekipamendurik hoberenak eta teknologiarik aurreratuenak. Lan munduan sart-
zeko aukerarik gabe inor gera ez dadin, ikasketak amaituta ikasleen jarraipe-
na egiten du Institutuak. 

‘Ikasi eta Lan’ 
programa berriak 
aukera ematen dio 
ikasleari aldiberean 
egiteko ikasketak eta
ordaindutako lana 
enpresa batean 
(sektoren dagoen 
lan-hitzarmenaren 
arabera)



Zure etorkizuna, gure erronka

GOI MAILA
MEKANIZAZIO EKOIZPENA (Eleanitza)

PROIEKTU MEKANIKOEN GARAPENA

AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO
PRODUKTUEN GARAPENA

HIRIGINTZA PROIEKTUEN GARAPENA
ETA TOPOGRAFIA-ERAIKETA

TELEKOMUNIKABIDE ETA 
INFORMATIKA SISTEMAK

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK

INSTALAZIO ELEKTRONIKOEN GARAPENA

ERDI MAILA
MEKANIZAZIOA

NEURRIRA EGINDAKO AROTZERIAREN ETA
ALTZARIEN FABRIKAZIO ETA INSTALAZIOA

EKIPO ETA INSTALAZIO
ELEKTROTEKNIKOAK

KONTSUMORAKO EKIPO ELEKTRONIKOAK

2008 / 2009 IKASTURTEA
Ziklo-eskaintza osoa goizez 

Hizkuntza Eskaintza A eta D

Erdaraz eta euskarazGAITASUNEN AINTZAT HARTZEA
Lan esperientziaren homologazioa
Autonomia Erkidegoko ikastetxeen artean, Bidasoa Institutuak
lan esperientziaren edo irakaskuntza ez-formalen bidez, ikas-
leek lortu dituzten gaitasunak aintzat hartuak izan daitezen la-
guntzen du, eta baldintzak betez gero, Teknikari edo Goi Mai-
lako Teknikariaren titulua lortzeko aukera eskaintzen du.

LAN-MUNDURATZEA, EKINTZAILETZA 
ETA AUTOENPLEGUA
Lan-Poltsa
Espezializazioa edozein dela ere, ikasketak bukatzen dituz-
ten ikasleen %90a baino gehiagoren enplegua ziurtatzen da.
Gainera, ikastetxeak jarraipena ere egiten du eta enpresen es-
kaeraren arabera egituratutako lan-poltsaren bitartez gure ikas-
leek lanpostu berriak eskuratzeko edo beren lan egoera ho-
betzeko aukera dute.

Urratsbat programa
Ekintzailetzaren eta autopenpleguaren kultura sustatzeko es-
fortzu berezia egiten du Institutuak. Hezkuntza Sailburuordet-
zaren Urratsbat programari esker, Bidasoa Institutuak ikaske-
tak bukatu dituzten ikasleei enpresa propioak sortzen lagunt-
zen die. 2001ean ekimen honi hasiera eman zitzaionetik ha-
maika enpresa baino gehiago eratu dituzte ikastetxeko ikas-
leek.

NAZIOARTEKO TRUKAKETAK
Leonardo da Vinci (Erdi Mailakoentzat) eta Erasmus (Goi Mai-
lakoentzat) programen bitartez, ikasleek Europar Batasuneko
enpresetan praktikak egiteko aukera dute otsail amaieratik
martxo hasiera bitarte. Urtean bideratzen diren 20 beka ingu -
ru rekin Bidasoa Institutuko ikasleak aukera du nazioartean
barne ratu, atzerriko hizkuntza hobetu eta Europako industria
ezagutzeko.

PREINSKRIPZIO EP
EA

Ekainaren 2ti
k 13ra

biak barne

MATRIKULA EPEA
Ekainaren 30tik
uztailaren 4ra

biak barne
Lan-munduratze programarekin
ikasleen %90a enplegatzen da,
bataz beste

www.fpbidasoa.org
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ITUREN

ttipi-ttapa
Ekainaren 20rako

ikasturte bukaerako
besta antolatzen ari da
Guraso Elkartea. Eki-
taldi hauek iragarri ditu: 

Haurren bazkaria
Guraso Elkarteak or-
dainduko du eta horre-
tarako haurren izena
eskolako tutoreei ema-

tea eskertuko dute.
Nahi duten helduak ere
animatzen ahal dira (ai-
ta-ama, atautxi-amat-
xi, izeba-osaba...). Hel-
duen bazkaria 12 euro
gostako da eta Osta-
tuan apuntatu behar da.
Animatu!!

Web orria
berritua
Duela hilabete bat-

zuk Udalak web orria
berritu zuen. Informa-
zio ezberdina aurki dai-
teke bertan; herriko his-

toria, zerbitzuen tele-
fonoak, ibilaldi birtua-
la, eguraldia, turis-
moa... Eta eskaera egi-
teko orria ere bertan
e s ku r a  d a i t e k e :
www.ituren.es

Aralarko San
Migelen bisita
Ekainaren 3an ongi

etorria egin zioten he-
rritarrak Goi Aingerua-
ren irudiari. 12:00etan
meza nagusia izan zen
Sar Martin elizan eta
16:30ean Palazio ata-

rian ohiturari segituz
San Migel saindua ado-
ratu zuten hurbilduta-
koek. Ondotik, Pala-
zioko familiak San Mi-
gelen etorreraren as-
paldiko argazkien era-
kusketa ttiki bat pres-
tatu zuen. Jendearen
harridura izugarrai izan
zen, batzuek garai ba-
teko momentuak bizitu
zituzten eta bertze au-
nitzek herriko xaharrek
konta tzen z i tuz ten
anekdotak entzun zi-
tuzten.

Ander Erasun
finalean
Maiatzaren 24an,

Urrezko Aizkorako fina-
lerdiak jokatu ziren
Urrotzen. Ander Erasun
eta Julen Kañamaresen
artekoa ere lehiatua eta
borrokatua izan zen, bai-
na azkenean Erasun
gailendu zen 7 minuto
eta 41 segundorekin.
Beraz, aurtiztar gaztea
ekainaren 7an Azpetian
jokatzekoa zen finalean
aritu zen, Oihan Larret-
xearen aurka.

Ekainaren 20rako ikasturte bukaerako
besta antolatzen ari da Guraso Elkartea
Herri kirolak, bazkaria eta musika izanen dira

ARGAZKIAK: ITUREN ETA ARESOKO ESKOLAK

5. eta 6. mailako ikasleak dagoeneko
etxera itzuli dira Andaluziatik
Maiatzaren 27tik ekainaren 2ra bitarte Almeria eta Grana-
dan egon ziren eskolako 5. eta 6. mailako ikasleak. Dagoe -
neko itzuli dira, eta Areso, Tarragona eta Madrilgo ikaslee -
kin egun paregabeak pasatu dituztela aitortu digute. Ba-
lorazio positiboa egin digute eskolatik; leku aunitz bisi-
tatu dituzte, zein baino zein ederragoak: Granada hiria eta
Alhambra, Almeria hiria, El Ejidoko negutegiak, pelikulak
filmatzen dituzten basamortua, lorategi botanikoa, Moja-
car herri txuria, hondartzak… Egun guztietan bi koordi-
natzaile beraiekin egon ziren eta hauek toki bakoitzeko
azalpenak eman zizkieten. Orain memoria bat prestatuko
dute Nafarroko Gobernura eta Almeria eta Granadara bi-
daltzeko. Eta atera dituzten argazki mordoekin eskolan
emanaldi ttiki bat egiteko asmoa ere badutela aipatu di-
gute.

12:20ean herri kirolak
13:30ean bazkaria
Ondotik musika
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ttipi-ttapa
Azken hiru hilabete-

tako beheitiko joera man-
tendu du langabeziak eta
%5,14 beheiti egin du es-
kualdean maiatzean. Ze-
hazki, maiatz hondarre-
an 591 langabetu zeu-
den Doneztebeko En-
plegu Bulegoan izena
emandakoak, apirilean
baino 32 guttiago.
Doneztebeko Enple-

gu Bulegoaren bitartez
392 kontratu egin ziren
apirilean, baina horieta-
tik 58 bakarrik izan ziren
mugagabeko kontratuak.
Adina eta sexuari dago-
kionez, 25 urtetik goitiko
emakumeak dira langa-
bezia gehien jasaten du-
tenak, baina aldi berean,
beraiek dira langabezia-
ren jautsiera gehien su-
matu dutenak. 25 urtez
goitiko 313 emakume
daude langabezian es-
kualdean, apirilean bai-
no 36 guttiago. 25 urte-
tik goitiko 197 gizaseme
daude lanik gabe, aitzi-
neko hilabetean baino 7
guttiago. 25 urtez behei-
tikoen artean, 33 ema-
kume daude langabe-
zian, apirilean baino bat
guttiago. Beraz, adin tar-
te horretako gizonen ar-
tean bakarrik igo da lan-
gabezia: 48 dira langa-
betuak, joan den hilabe-
tean baino 12 gehiago. 
Lan arloei dagokie-

nez, zerbitzuen arloak
segitzen du langabetu
gehien biltzen, 368 lan-
gabeturekin, apirilean
baino 34 guttiago. In-
dustrian 140 langabetu
daude; eraikuntzan 39;
nekazaritzan 13. Beraz,
aitzinetik lanik topatu ez
dutenen artean igo da.

Langabeziak %5 egin du beheiti maiatzean Doneztebeko
Enplegu Bulegoan
591 langabetu zeuden maiatzaren hondarrean, apirilean baino 32 guttiago

LANA
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Ostirala 20
20:00etan ohiturari

segituz zopak Herriko
Ostatuan. Gauezdant-
zaldia LAIOTZ taldea-
rekin.

Larunbata 21
9:00etan argi soi-

nuak herriko trikitilarie-
kin. 11:00etan herriko
mus  t x ape l k e t a .
18:00etan pilota parti-
dak.Saldiasko erre-
montista afizionatuen
arteko partida. Segidan,
eskuz afizionatuen ar-
teko pilota partidak.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia LAIOTZ tal-
dearekin.

Igandea 22
9:00etan hasi eta

egun guztian BETI
ALAI txaranga herria

a la i tzen ib i l iko da.
13:00etan a izkora
apostua: Ander Erasun
eta Ruben Saralegi,

Oihan eta Garikoitz le-
hengusuen  au rka .
18:00etangazte eta afi-
zionatuen arteko pilota

partidak. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
MODESTO akordeoila -
riarekin.

Astelehena 23
9:00etan argi soi-

nuak herriko trikitilarie-
kin. Goiz eta arratsal-
dez umeentzako joko-
ak, karts eta gaztelu hai-
zatuekin. 14:00etanhe-
rri bazkaria Herriko Os-
tatuan. 18.00etan pilo-
ta partidak. 22:00etan
Sanjuan suak. Arrat-
saldez eta gauezdant-
zaldia MODESTOrekin.

Asteartea 24
Sanjuan Eguna
9:00etan argi soi-

nuak txistular iekin.
11:30ean Meza Nagu-
sia, San Juan herriko
patroiaren omenez.
Arratsaldeanpilota par-
tidak. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia MO-
DESTO akordeoilaria-
rekin.

SALDIAS

Sanjuan bestak ekainaren 20tik
24ra
Igandean aizkora apostua jokatuko da: Erasun eta Saralegi, Larretxea lehengusuen aurka

ARGAZKIA: PEDRO URRUTIAK UTZITAKOA
Herri bazkariak ez du hutsik eginen Sanjuan besta hauetan ere.
Argazkia duela 15 bat urte ateratakoa da eta ageri denez giro onean
joan zen. Aurten ere halaxe izanen da.
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Ekitaldiz beteriko eguna
antolatu da Barriolaren
eta Bengoetxea VI.aren
arteko finala dela eta  
Partida ikusteko pantaila haundi
bat paratuko da Karrapen
Joseba URKIOLA
Egun handia izanen-

da igandea. Eskupilota-
ren historian hirugarren
aldia izanen da eskuz ba-
nakako final bat herri be-
reko bi semek jokatuko
dutena. Hortaz, Udalak,
Aurrera Kirol Elkarteak
eta Barriola eta Bengoe -
txea VI.aren koa drilak
ekitaldiz betetako eguna
antolatu dute.
Goizean txistulariak

herriko karrika eta txo-
koak doinuz alaitzen ibi-
liko dira; eguerdi parte-
an Aurrera Pilota Esko-
lako pilotariak plazan iza-
nen dira eta Incansables
txaranga herrian barna.
Denek ezin izanen du-

te finala frontoian ikusi,
eta hori dela eta, Karra-
pen pantaila erraldoia ja-
rriko da partida ikusi ahal
izateko. Hitzordu ga-
rrantzitsuaren ostean eta
frontoikoak etorri bitar-
tean, txarangak alaituko
ditu bazterrak.
Bi pilotariak herrira iris-

tean, ongi etorri berezia
eginen zaie. Ondotik, he-
rri afaria izanen da; eu-
ria eginez gero, Amaza-
bal pilotalekuan  eta bes-
tela, plazan. Hortik au-
rrera,  Incansablese koak
arduratuko dira gauari bi-
zitasuna emateaz. 

2008ko udal
aurrekontua 
EAE-ANVren aldeko

sei botorekin eta gaine-
rako alderdikoen bost
abstentziorekin, maiat-
zaren 30ean onartu zen
2008rako aurrekontua.
Hiru milioi pasako au-
rrekontua izanen du Uda-
lak —3.271.777,66 eu-
ro–, eta inbertsio errea-
letarako 827.209 aurrei-
kusi dira. Kopuru horre-
tatik zati haundi bat abelt-
zaintzako azpiegitu retara
bideratuko da: 300.000
euro.
Horrez gain, 100. 000

gastatuko dira mendian;
udaletxean igogailua jart-
zen 90.000 euro joanen
dira; kaleko moldaketa
lanetan 30.000; eskolan
berogailua paratzen
110.000 euro; igerilekua
konpontzen 120.000 eu-
ro eta markesinetan
12.000 euro.
Gainerakoan, mante-

n imendu lane ta ra
1.061.722 euro bidera-
tuko dira; eta manko-
munitateei eta herriko
hainbat entitateri ema-
ten zaizkion laguntzetan
334.400 euro.

Ihoteen DVDa 
Agustin Aranburuk

Leitzako ihoten inguru-

ko DVDa kaleratu du.
Aurtengoan atsauretze-
ko ohitura berreskuratu
dela kontutan hartuta,
Aranburuk lehengo eta
oraingo ihoteen hainbat
irudi bildu ditu. 
DVDa sei zatitan ba-

natua dago. Lehenen-
goan, herriko hainbat
pertsonek atsauretzea-
ren ohitura berreskurat-
zeko 2007ko uztailean
eginiko bilera ageri da.
Bigarren zatian, 1973-
1974ko ihoteetako iru-
diak ageri dira. Hurren-

go zatietan  2002tik
2008rako ihoteen irudiak
ikus dai tez  ke. Lan honek
bere ukitu didaktikoa ere
badauka, atsauretzeko
txapel bereziak nola egin
behar diren azaltzen bai-
ta.

Musika Eskolako
matrikulazio
kanpaina 
Aralar Musika Esko-

lak datorren ikasturteko
matrikulazio kanpaina
abian jarri du. Ekainaren
20an amaituko da izen

emateko epea. Intere-
satu orok udaletxera jo-
an beharko du.
Eskaintzari dagokio-

nez, heldu eta gazteei
zuzendutako eskaintza
zabala izanen da, eta be-
rrikuntza bat ere bai tar-
tean: 7 urtetik gora di-
tuzten haurrek ere mu-
sika tresna jotzen ikaste -
ko aukera izanen dute.
Argibide gehiagorako

948 505589  telefonora,
www.aralar.org web
orrialdera edota udalet-
xera joan edo hots egin

ARGAZKIAK: NAIARA GARTZIA
Kantuz hornitutako Aste Kulturala
Artisau azokak eta Bihotz Bakartien Klubak gidatutako Katamalo ikuskizu-
nak eman zieten amaiera aurtengo Aste Kulturalari. XXX. ekitaldia kantua
nagusi izan duen edizioa izan da. Lehen asteburuan bederen, Euskal Kan-
tu Topaketa tarteko, euskara eta kantua protagonista izan ziren. Halere, bes-
telako ekintzetaz gozatzeko parada ere izan zuten herritarrek: Iñigo Txinau -
rrietak eskainitako Europako eta espainiar estatuko momentuko historiari
buruzko hitzaldia, merkataritza librearen inguruan emandako argibideak,
euskal jokoen Nafarroa Garaiko kanporaketa... Amaiera emateko 40 artisau
baino gehiago eta IV. Eho-ziri topaketara etorritako 110 lagun inguru bildu
ziren plazan. Hauekin batera, udaletxeko areto nagusia eta haurrentzat ego-
kituta dagoen aretoa ere jendearen arreta iturri izan ziren. Izan ere, aste oso-
an hainbat erakusketa ikusgai eduki arren, herritar eta bisitariek azken egu-
na aprobetxatu zuten Maite Biurrarenaren lanak, aurtengo ihoteetan atsau-
retu direnen txapelak eta beste hainbat objektu eta argazki ikusteko.

LEITZA

ttipittapa
% (0034) 948 635458
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Esteban AROTZENA
Andres Narbarte Xal-

toeskola publikoa orain
dela 25 urte inauguratu
zen, eta merezi bezala-
ko festa antolatu dute
eskolakoek beraiek la-
runbat honetarako, hi-
lak 14. 
12:00etan hasiko di-

ra aktuaren barreneko
ekitaldi ezberdinak.
Umore Ona Dantza Tal-
dea, bertsolari gaztet-
xoak, argazki erakus-
ketak eta abarrek osa-
tuko dute lehenengo za-
tia. Ondoren, 14:30ean,
herri bazkaria izanen da.
Sabelak bete eta zint-
zurrak berorutakoan
musikak eta kantuak
hartuko du bere lekua,
aurrena Musika Esko-
lako ikasleen ikasturte
bukaerako ohiko kont-

zertuarekin, eta ondo-
ren, bazkaltiar guztien
parte-hartzearekin egi-
nen den emanaldiare-
kin. Aipatutako guztia
eskolako frontoian eta
atarian burutuko da. 

Fusarium gaitza
Bruselatik etorritako

Europar Batasuneko,
Espainiako Nekazarit-
za Ministerioko eta Na-
farroako Gobernuko tek-
nikoek gure mendieta-
ko hainbat pinudi ikus-
katu zituzten ekainaren
2an. Insignis pinua ja-
saten ari den Fusarium
gaitza omen zen bisita-
ren arrazoia, aipatuta-
ko taldeko teknikoeta-
ko batek esan zigunez.

Korua Hernanin
Entsaiatzen hasi eta bi

urte baino lehenago he-
rriko mugak gainditze-
ko erabaki ausarta har-
tu du Koruak. Lehengo
larunbatean kontzertu
arrakastatsua eskaini
zuen Hernaniko Sain-
diusterri areto ederre-
an, eta hil honen 21ean
herri berean izanen di-
ra, Ereinozuko Ozenki

abesbatzarekin batera
burutu beharreko kale-
ko jardunean.

ʻZeuk aukeratu,
zeuk erabakiʼ
Nafarroako Kutxa-

ren zeuk aukeratzen
duzu, zeuk erabakitzen
duzu programak Uda-
lak aurkeztutako bi

proiektu onartu ditu
2008rako. Bat, urtean
zehar antolatuko diren
hainbat kultur eta kirol
jarduerak biltzen di-
tuena da, 28.500 eu-
roko aurrekontuarekin;
eta bestea, 10.683 eu-
rokoa, mendian egin
beharreko zenbait la-
nena.

Eskolaren 25.
urtemuga ospatuko
da larunbat honetan
Dantzak, bertsoak, erakusketa,
eta musika emanaldiak izanen dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Goizuetako ʻhistoriaren trenaʼ
Maiatzaren 29an Xalto eskolako ikasleak, gurasoak eta irakasleak elkar-
lanean aritu ziren.  Bigarren hiruhilabetean, ikastetxetik deia egin zitzaien
gurasoei gai desberdinei buruz zekitena elkar-trukatzeko, eta halaxe egin
zuten. Herriko etxeen, lanbideen eta herriko historiari buruzko hiru hit-
zaldi antolatu ziren. Hitzaldien ondotik ikasleek zikloz-zikloz jasotakoari
buruz lantxoak egin zituzten eta denen artean historiaren trena deitu du-
tena osatu zuten, historiaurretik hasi eta gaurdainoko kontuekin. 

GOIZUETA
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Juana Mari SAIZAR
Joan den ur tean

pentsatutako proiektua
aurten jarri dute mart-
xan eskolako irakasle
eta ikasleek. Eskolako
eremuan eta Udalak ut-
zitako lur zati bati itxitu-
ra eginda, baratza bat
zabaldu dute. 
Lehenbiziko urratse-

an Haur Hezkuntzako-
ak aritu ziren lanean eta
geroago Lehen Hez-
kuntzakoak ere proiek-
tuan sartu dira. Aurten-
go gaia elikagaiak zein
landareak hazietatik no-
la sortzen diren izan da,
zainak nola hazten di-
ren egunero eta abar.
Hortik hasita, elikagaie-
kin eskolan denda txiki
bat egin eta jolastuz eta
ikasiz irakurketa, idaz-
keta eta matematika lan-
du dituzte. 

Migel
Aingeruaren
bisita
Migel Aingeruaren bi-

sita izan dugu aurten
ere, baina esan behar
da nahiko presaka egi-

ten duela bisita. Gaixo-
ak agurtzera joaten da
etxeetara, baina bere
gaixotasunagatik joan
ezin duelako eta beste
herrietara joan behar
duelako nahiko presa-
ka ibili ohi da. Merezi
ote du hain laburra den
bisitak? Eta Migel Ain-
geruak ongi etorri hobe
bat ez ote du irabazi?

Eskolako ikasleek
baratze bat paratu dute
martxan
Udalak utzitako lur eremu batean
egin dute

$

Suron argia
jartzeko
lanak laster
bukatuko
dira
Kontxi KLABER
Urtarrilean eman

zioten hasiera Suro-
ko argi-indarra jartze-
ko obrei eta maiatza-
ren 29an ikusi geni-
tuen lehen aldiz piz-
tuak. Halere, badiru-
di oraindik arazoren
batzuk egon badau-
de baina konpontze
lanetan ari dira. Gauez
asko aldatu da auzo
hau, ilunpean egote-
tik  argiak izateak arra-
ro eta guzti egiten da

Goizuetatik
Aranora
Iazkoa aurten erre-

pikatu egin da. Maiat-
zaren 24an Goizue-
tako hainbat guraso
eta  haurrek Arano-
rainoko oinezko bidaia
egin zuten. Nahiz eta
dudako eguraldia izan
ez zuten umorerik fal-
ta izan goizuetarrek
30 ume hartu eta bi-
dea egiteko eta gustu -
ra gainera. San Roke
elkartean bazkaldu
ondoren autobusez
bueltatu ziren herrira.

ARANO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR 
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleek egitasmo be-
rritzailea paratu dute martxan. Argazkian euren ba-
ratzearen ondoan ageri dira.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Hitzaldiak eskolan
Amaia Vazquez psikologoa hitzaldi batzuk ematen ari da eskolan eta gu-
rasoak nahiko gustura omen daude. Argazkia heziketari buruz egindako
saioan ateratakoa da, eta gurasoak Amaia psikologoarekin ageri dira.

ARESO
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ttipi-ttapa
Aitzineko ttipi-ttapa-

ren alean iragarri beza-
la, Arkupeak Erretiratu
eta Jubilatuen Elkarte-
ak ekainaren 4an egi-
tekoa zuen Gorraizen
urteroko besta haundia,
Urrezko eta Diaman-
tezko Ezteiak egin di-
tuzten senar-emazteak
eta 85 urte bete dituz-
ten bazkideak oment-
zeko. Bada, besta hori
uztailaren 2ra gibele-
ratzea erabaki zuten,
autobus gidariek ekai-
naren 3rako deitua zu-
ten grebaren beldur. Ha-
la ere, azkenean bertan
behera gelditu zen ga-
rraiolarien greba. Baz-
kideak Gorraizera hur-
biltzeko zailtasunak iza-
nen lituzketela pentsa-
tuz, besta eguna uztai-
laren 2ra gibeleratzea
erabaki zuen Arkupeak
Elkarteak.
Egitaraua berdin-ber-

dina izanen da; meza
entzun ondotik banan-
bana oroigarriak bana-
tuko dira. Aurten guzti-
ra, Urrezko Ezteiak be-

te dituzten 12 bikotek ja-
soko dute omenaldia;
Diamantezko Ezteiak
egin dituzten bertze bi
bikotek; eta 85 urte be-
te dituzten 39 lagun ere
omenduko dira.

LOURDESERA
HELDU DEN ASTEAN
Bertze aldetik, Arku -

peak Elkarteak eta in-
guruko zenbait apaizek
elkarlanean bi egune-
ko bidaia antolatu dute

Lourdesera. Hurrengo
astean izanen da, as-
tea r te  e ta  as teaz  -
kenarekin, ekai na ren
17an eta 18an. Lour-
desera egiten diren bi-
daien ohiko egitaraua
izanen da honetan ere,
hori bai, gau bat ema-
nen dute Lourdesen.
Hartara, suzirien pro-
zesioan parte hartzeko
aukera izanen dute. 
Bidaiaren prezioa,

logela bikoitzean 80 eu-

rokoa izanen da eta ba-
karkako logelan, baka-
rren bat aukeran baldin
badago, 95 eurokoa. 
Horrez gain, uztai-

lean Kantabriako Puen-
te Viesgoko bainuetxe-
ra joanen dira zortzi
egin pasatzera, 9tik
17ra. Azkeneko 20 ur-
teotan elkarteko bazki-
deengan ohiko bihurtu
den bidaia da Kanta-
briako bainuetxe hone-
tara joatea.

Arkupeak Elkarteak uztailaren 2ra
gibeleratu du urteroko besta
Garraiolariek iragarritako autobusen grebaren beldur hartu dute erabakia

ARTXIBOA
Ekainaren 4an egitekoa zen besta uztailaren 2an eginen da azkenean.

ARKUPEAK

Larunbat
honetan
eginen da
UEMA
Eguna
Azpeitian
ttipi-ttapa
Sustraiak galtzen

ez utzi. Euskarari eut-
si lelopean Udalerri
Euskaldunen Manko-
munitateak (UEMA)
larunbat honetan,
ekainak 14, eginen du
urteko besta haundia.
Aurtengoan Azpeitia
aukeratu du horreta-
rako. Eskualdean
bortz dira UEMAren
barne dauden herriak:
Arantza, Goizueta,
Zubieta, Leitza eta be-
rriki sartu den Areso.
Egun osoko egitaraua
prestatu dute antolat-
zaileek. 09:00etan pi-
lota partidak jokatuko
dira Frontoi Txikin
Lea-Artibai eta Az-
peitiko pilotarien ar-
tean. 10:00etan Bat-
zar Nagusiaren bile-
ra eta kide berrien
onarpen ofiziala egi-
nen da: Areso, Az-
peitia, Atxondo, Ot-
xandio eta Mallabia.
11:00etan herrialde-
kako herri kirol lehia
jokatuko da; 11:30ean
harre ra ins ti tuzionala
udaletxeko pleno are-
toan; 13:00etan eki-
taldia plazan (bertso-
lariak, dantzariak…);
14:30-ean bazkaria
Berdura  P lazan;
15:30ean haur par-
kea Herriko Plazan;
17:00etan Txotxongi-
loak. 18:00-etan EGA-
Nekin dantzaldia pla-
zan  eta karriketan ba-
tuka da. 

EUSKARA



CEPSA Gas Likidotuak gas propanoa komert-
zializatzeko tankearen tamaina berria merkatu-
ratu du. Bere neurriagatik eta edozein tokitan
instalatzeko ematen duen aukeragatik, gasontzi
hau «energia asko toki txikian» emateko irtenbi-
de onena da, modu eroso eta malgu batean.

Produktu honek gaitasun handia duten –2.450tik
100.000 litrora– propano-biltegien eskaintza za-
baldu egiten du, industria handi eta bizilagun el-
karteen beharrak asetzeko adinakoak direnak.

CEPSAren gas propanoa energia garbia eta
bero-ahalmen handikoa da, atmosferara CO2ren
partikula gutxien isurtzen duena. Hala, aldaketa
klimatikoa murrizten laguntzen du, eta apropo-
sa da edozein etxebizitza edo lantokirako.

Gero eta gehiago hedatzen ari diren bi mer-
katu-nitxo jakinen beharrak asetzera dator mi-
ni1000: familia bakarreko etxebizitzak edota ere-
mu murritza duten jatetxeak, eta landetxe eta
industria txikiak edo isolatuak.

Mini1000 gasontzi berriarekin dena
da abantaila, behar bakoitzaren eta to-
kiaren arabera egokitzen baita:
• Agerian dauden gasontziekin (1.000
l), bedin zutikakoak zein etzanak
izan, ez da ez proiekturik ez insta-
latzeko obrarik ere behar. Eta et-
xeko eremuaren mugatik metro eta
erdira jar daitezke.

• Eta lurrazpiko gasontziak (1.000 l -
1.750 l) eremu txikia duten kasue-
tarako dira. Instalazioa egiteko zu-
loa baino ez da egin behar eta ez
du inolako eragin bisualik.

Merkaturatu zenetik harrera ona izan dute
mini1000 gasontziek, eta dagoeneko 700 baino
gehiago dira etxebizitza edo lantokietarako so-
luzio hau aukeratu duten bezeroak.

Eskatu orain mini1000 instalatzeko behar den
informazioa. Abantaila ugari dituzu abuztuaren
30a baino lehen kontratatuz gero:

• Baldintza bereziak.
• Eta mini1000 instalatzeko laguntza. 300 eta
1.200 euro bitarteko laguntza, tankearen neu-
rriaren arabera. 
Merkaturatzeari, instalazioari eta gasontzi hauen

eskaintzari buruzko informazio gehiago nahi ba-
duzu, gure Nafarroako Merkataritza Agentziara
dei dezakezue:
PETRONAVARRA  Tel. 948 302 505
http://www.cepsa.com/gas/

publizitatea
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CEPSAren mini1000 berria
Energia asko toki txikian
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ttipi-ttapa
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak antolatu-
ta, Nafarroako Bertso Es-
koletan aritzen diren gaz-
tetxoek haien eguna egin
zuten Larraintzarren
maiatzaren 31n. 50 haur
eta gaztetxo bildu ziren
aurtengo Bertso Esko-
len Egunean.
Egun horretan jokatu

zen 14 urte artekoen es-
kolarteko txapelketaren
finala eta txapela es-
kualdera etorri zen, Baz-
tanera. Oronoz-Mugairi-
ko Amaia Elizagoien na-
gusitu zen eta bigarren
postua Iruñeko Haizea
Berueterentzat izan zen.
Manolo Arozena, Bittor
Elizagoien eta Juan Ma-
ri Lopez bertsolariek fi-
nalean parte hartu zute-
nei kopak eta sariak ba-
natu zizkieten.  
Finalean parte hartu zu-

ten eskualdeko gainera-
koak hauek izan ziren:
Martxel Intxausti (Leitza),
Lesakako Maddalen Lo-
pez, Aitor Altzugarai, Ibon
Txoperena eta Gorka
Sanjurjo eta Narbarteko
Sukil Etxeni ke. Finalaz
gain, jolasak, bertsoak
eta karaokea izan ziren.
Bertzalde, ekainaren

5ean jokatu zen Iruñean

14 eta 18 urte bitarteko
eskolarteko txapelketa-
ko finala. Nafarroa oso-
ko 12 bertsolari gaztek
hartu zuten parte. Es-
kualdeko ordezkariak
Patxi Castillo (Bera); Io-
ar Tainta (Lesaka); Josu
Sanjurjo (Lesaka); Irati
Arrieta (Sunbilla); Maia-
len Belarra (Doneztebe);
Egoitz Gorosterrazu (Itu-

ren) eta Iker Gorosterra-
zu (Ituren) izan ziren, eta
bigarren saria ailegatu
zen eskualdera. Josu
Sanjurjok eskuratu zuen.
Saioa Alkaiza irabazle
antsoindarrarekin bate-
ra Euskal Herriko esko-
larteko bertsolarien fina-
lean parte hartuko du.
Ekainaren 21ean izanen
da hori, Altsasun.

ARGAZKIA: GONTZAL AGOTE 
Maiatzaren 31ko Bertso Eskolen Egunean parte hartu zuten ikasle eta irakas-
le batzuk ageri dira argazkian. 

BERTSOLARITZA

Amaia Elizagoien 14 urte artekoen
Nafarroako eskolarteko txapeldun
14 eta 18 urtekoen kategorian Josu Sanjurjok bigarren saria lortu du

Gizarte
enplegu
babestua
sustatzeko
laguntzak
onartu ditu
Gobernuak
ttipi-ttapa
Nafarroako Go-

bernuak 5,6 milioi eu-
roko laguntza ema-
nen du Nafarroa oso-
ko hainbat proiektu
laguntzeko. Proiektu
horiek gizarte enple-
gu babestua sustat-
zeko dira eta 40 enti -
tatetara ailegatuko
da, tartean eskual-
deko gizarte zerbit-
zuetara. 429.206,95
euro  bideratuko di-
ra Leitzaldera, Baz-
tanera, Bortzirietara
eta Malerrekara:
70.416,19 euro ja-
soko ditu Leitza, Goi-
zueta, Areso eta Ara-
noko Gizarte Zerbit-
zuen Mankomunita-
teak ; Baztango Uda-
lak 58.078,82 euro;
154.323,73  euro Ma-
lerrekako Zerbitzu
Orokorren Manko-
mun i t a t eak  e ta
146.388,21 euro
Bortzirietako Gizarte
Zerbitzuak. Lagunt-
za horien bidez, Na-
farroa osoan 681 la-
guni lanpostua es-
kaintzea aurreikusi
du Gobernuak: 392
emakume eta 289 gi-

GIZARTEA
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Iruritatik Elbeterako
saihesbidearen behin-
behineko proiektua
onartu du Gobernuak
5,8 kilometro luze izanen ditu
errepide berriak
Maite OTEIZA
Nafarroako Gober-

nuko Herri Lan, Garraio
eta Komunikazio Depar-
tamentuak onartu du Iru-
rita eta Elbete arteko
saihesbidearen behin-
behineko proiektua.
Behin-behineko onespe -
na da oraingoz, jendau-
rrean ikusgai paratua bai-
ta kaltetuek ikus deza-
ten. Halere, trazatua
behin betikoa da.
Proiektu berri horren

arabera, bide berriak 5,8
kilometro izanen ditu, eta
Irurita iparralde tik hasi-
ko da eta Elbeten buka-
tu. Hor eginen du gaur
egungo bidearekin lotu-
ra. Zehazki, Arraiozko
saihesbidea pasatuta ha-
siko da trazatu berria, Ar-
tesiagako erreka zehar-
katuko du segidan, NA-
4405 errepidearen gai-
netik gurutzatuko du
egungo N-121B Oharri-
zekin lotzen duena, eta
antzinako trenaren bidea
baliatuz Baztan ibaia gu-
rutzatuko du bidezubi ba-

ten bitartez. Ondotik be-
rriro NA-4405 eta NA-
4403 errepideak gurut-
zatuko ditu, azken hau
biribilgune batekin. Az-
kenean Elizondorako
sarbidea izanen du. Ibaia-
ren gainean zubi berri bat
eraikiko da. N-121B erre-
pidearekin lotura eginez
bukatuko da bide berria. 
Saihesbideak zazpi

metroko luzera izanen
du, 3,5 metroko bi errei
noranzko bakoitzarent-
zat, 1,5 metroko bazter-
bideak eta metro erdiko
bermak. Guztira sei biri-
bilgune aurreikusi dira,
bi bidezubi Baztan ibaia-
ren gainetik eta lau pa-
sabide saihesbidearen
azpitik.

Begoña
Etxandiren
gasna
Etxalarko Gasna

Lehiaketan Baztan Gas-
nategiko Begoña Etxan-
di arraioztarrak lehen sa-
ria lortu zuen. Guztira 17
zazpi gasna aurkeztu zi-

ren, bi mailetan: bat es-
kualdeko gasna ekoizle-

endako eta bertzea he-
rrikoendako. Saria bere

iloba Josu Etxandik jaso
zuen izebaren ordez.

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL
ʻMila eta bat sorpresaʼ
Oronoz- Mugairiko Asun Santervasek eskuratu du Bertan Merkatarien El-
karteak antolatutako Mila eta bat sorpresaren sari nagusia. Kantabriako bai-
nuetxe batean asteburua pasatzeko aukera izanen du. Halako kanpainen
helburua bezeroak saritzea da, herriko dendetan erosketak egiteagatik, eta
bidenabar, inguruari bizitza emateagatik. Kasu honetan sari zuzenak eman
dira, denetara mila opari, eta Kantabriarako bidaia opari izarra izan da. 

ARGAZKIA: ONDIKOL
ʻErregina ta Saratsak  ̓Arizkunen
Aspaldiko ohitura berreskuratuz, Erregina ta Saratsak Arizkunera itzuli
ziren maiatzaren 25ean. Garazi Iriarte herriko neska zuriz jauntzita karrike -
tan barna ibili zen, loreekin egindako koroa buruan eta  loreen saskia es-
kuartean zuela. Bere lagunek, hauek ere zuriz jantzita, tronuan eraman
zuten. Baztanen Arraiozen eta Arizkunen bakarrik mantentzen den ohi-
tura da, nahiz eta aitzineko bi urteetan neska faltagatik ez zen egin. Ait-
zineko asteetan Bozaten, Goitikosten eta Beitikosten egin zen, baina 1941.
urterarte Bozaten bakarrik egiteko ohitura zegoen. 
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ttipi-ttapa
«Berehala argi deza-

la non dauden Erratzu-
ko kontsultategirako hit-
zartu omen zituzten
100.000 euroak». Galde -
ra horixe luzatu dio Uda-
leko NaBaik UPNri. Izan
ere, azken honen maiat-
zeko boletinean, UPNk
Erratzuko kontsultategi-
ko obrak finantzatzeko
100.000 euroko lagunt-
za hitzartu zuela ageri
da, baina NaBairen hit-
zetan, «100.000 euro ho-
riek ez dira udal kontue-
tara ailegatu, eta ofizial-
ki hori ez da inon ageri».
NaBairen arabera, kont-
sultategiko lanek 142.770
euroko gastua eragin zu-
ten, eta horietatik 42.000
Nafarroako Gobernuak
bideratu zituen. Gaine-
rakoa (102.770 euro)
Udalak ordaindu omen
zuen.

NaBaik UPNri: «non daude Erratzuko
kontsultategiko 100.000 euroak?»
UPNk bere boletinean argitaratutako informazioak NaBai haserrarazi du

BAZTAN FLASH
Eskoletako
jarduerak
2008/2009 ikasturtera-
ko Baztango Herrieta-
ko Eskoletako eskolaz
kanpoko jardueren era-
kustaldia Iruritan izan
zen. Eskoletako gura-
soek eskolaz kanpoko
jarduera antolatuko di-
tuzte herri desberdine-
tan, eta horretarako pa-
sa den eriaroaren 5ean
eta 6an, Iruritako Da-
maso Zabaltza Gizarte
Bilgunean zenbait ekint-
zen erakustaldia egin
zen. Eriaroaren 5ean
adin guztietako jendea-
rentzako osasunari bu-
ruzko jarduerak izan zi-
ren (yoga, pilates...).
Biharamunean, hilak 6,
arte plastikoak, antzer-
kia, zirkoa eta malaba-
rrak landu zituzten. Ho-
riez gain, dantza, trikiti-
xa eta mekanografia
ikastaroak ere izanen
dira, bertze aunitzen ar-
tean. Bertzalde, ikas-
turte hasieran Baztan-
go Herrietako Eskolen
I. besta izanen da. Gi-
sa horre tara aldarrika-
tuko dute eskolak herri-
ko bizitzan garrantzit-
suak direla, eta nahiz
eta txikiak eta xumeak
izan, hor daudela.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Lekarozko Kolegioaren egoera «uste baino okerragoa»
Lekarozko Kolegioa ren egoerak eta etorkizunak hizpide izaten segitzen du
oraindik ere. Maiatzaren 28an Nafarroako Parlamentuko hainbat legebiltzar -
kide izan ziren bisitan, eta eraikinaren egoera eurek espero baino okerra-
goa zela oharta razi zuten. Zehazki Kultura eta Turismo batzordeetako ki-
deak eta zenbait tekniko izan ziren Baztanera hurbildu zirenak, Patxi Te-
lletxea NaBaiko legebiltzarkidearen ekimenez. Buru ko kaskoa soinean erai-
kina ikusi ondoren, Patxi Telletxeak Kolegioaren etorkizuna zalantzan pa-
ratu zuen: «teknikoek erabakiko dute, baina lehen begiratuan botatzeak bi-
deragarriagoa ematen du guztia konpontzeak baino, zaharberritzeak gas-
tu ikaragarria ekarriko bailuke». Bertze batzuek, aldiz, eraikin osoa erabe-
rritu beharrean, zatirik garrantzitsuena konpontzea proposatu zuten. Ar-
gazkian legebiltzarkideak ageri dira Kolegiora egindako bisitan.
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3,3 milioi euroko kreditua onartu
du Udalak azpiegitura lanetarako
Lekarozera ura ekarri eta Giltxaurdin soropil artifiziala paratuko da

ttipi-ttapa
Epe luzera begira, 3,3

milioi euroko kreditua
onartu du Udalak 2005-
2008ko Toki Azpiegitu-
ra Planaren barne dau-
den hainbat proiektu fi-
nantzatzeko. Horien ar-
tean, Elizondoko Git-
xaurdi futbol-zelaian so-
ropil artifiziala eta alda-
gela berriak paratzea
daude, baita Lekarozko
ur horniduraren proiek-
tua ere. Obra honek
610.000 euroko gastua
ekarriko duela aurreiku-
si dute. Futbol-zelaiko la-
nek, berriz, 705.800 eu-
roko inbertsioa beharko
dute. Aipatu, Balleko Et-
xearen eraberritze lanak
171.000 euro gostako di-
rela. Mailegu horrekin
zorpetze maila %17,24ra
igoko omen da. Halako-
etan, onartzen den port-
zentajea %25,73koa da.
Aipatutako bi proiek-

tu nagusi horiez gain,
Arizkunen, Almandozen,
Oronozen eta Erratzun
sare, hornidura eta zo-
latze-obrak egitea dau-
de proiektuen artean.

Udako jostaldia 
Hondar urteetan be-

zala, Udaleko Euskara
Zerbitzuak udako jos-
taldia kanpaina abiatu-
ko du uztailean eta abuz-
tuanzenbait herrietan. 3
eta12 urte bitarteko haur

eta gaztetxoei zuzendua
dago eta jokoak, esku-
lanak, tailerrak, kirola,
txangoak… eginen dira.
Bortz txanda antola-

tu dira: eriaroaren 30etik
uztailaren 11ra Elizon-
don (erreferentzia BAZ-
E1); eriaroaren 30etik
uztailaren 11ra Iruritan
(BAZ-IR); uztailaren
14tik 25era Erratzun
(BAZ-ER); uztailaren
14tik 25era Zigan (BAZ-
ZI); abuztuaren 1etik
14era Elizondon (BAZ-
E2).
Jarduerak bi asteko-

ak izan arren, aste ba-
karrean ere parte har dai-
teke, kontutan hartuz bi
astetarako hartzen du-
tenek lehentasuna iza-
nen dutela.
Matrikula 65 eurokoa

da txandako, eta 55 eu-
rokoa familia ugari edo
txanda berean anai-arre-
ba bat baino gehiago bal-
din badaude. Izen ema-
teko Dindaia Fundazio-
ra deitu behar da (948
266240 ) eta dirua Na-
farroako Kutxako kontu
hone tan  sa r tu :
20540104619142673850.

Hondarreko eguna eria-
roaren 20a da.

Manuel Landa
joan zaigu
Bapateko heriotzek

sortzen duten saminta-
suna Elizondorat aile-
gatu zen duela gutti, Ma-
nuel Landaren bat-ba-
teko heriotzarekin. Eli-
zondar peto-petoa,
Txokoto koa, herriko salt-
sa guztietan zegoen la-
guntzen: baztan zopak,
zikiroak... Isil-isilik gan
da, bizi zen bezala.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Udako belagietara sartu dira behiak
Baztango 700 bat behi azienda buru Belate, Erdiz eta Lizartzuko herrilu-
rretan sartu ziren maiatzaren 31n, eta bertan bazkatzeko aukera izanen
dute uda sasoian, irailaren 21a arte. Normalean, denboraldia ekainaren
1etik irailaren 29ra, San Migel egunera izaten da, baina aurten, ekainaren
1a igandea zenez, egun bat aitzineratu zen. Atera ere, normalean baino
astebete lehenago atera beharko dute aziendek herri lurretatik. Egural-
diak lagundu ez arren, Udaleko guardek eta mendiko langileek Baztan
Bailarako marka, BB, sutan ezarri zieten aziendei. 

BAZTAN

Artisau eta
Naturaren
azoka
igandean
Bertizen
ttipi-ttapa
Eskualdeko turis-

moa garatzeko, es-
kuartean dituzten as-
moen berri eman zu-
ten Bertizko Turismo
Partzuer goko ardura -
dunek ekainaren
4an. Horien artean,
gainean dagoe na
igande honetan,
ekainak 15, Bertizko
Natur Parkean egi-
nen den Arti sautza
eta Naturaren azoka
dago. Eskual deko ar-
tisauen lanak era-
kusgai paratzeaz
gain, haurrentzat eki-
taldiak, musika, zoz-
ketak eta abar iza-
nen dira, 10:00etatik
20:00etara. Ohikoak
diren ekimenez gain
—Naturan egonal-
diak, Urdazubi-Baz-
tango Donejakue Bi-
deko  ek i ta ld iak ,
Urda zu biko Pilo taren
Uni ber tsoa...—, aur-
ten berrikuntza gisa
bisita gidatuak anto-
latuko dira Baztango
eta Etxalarko mega-
litoetara, Leurtzako
urtegietara eta Men-
daurrera. Donama-
riako Jauregiarako bi-
sitek ere segituko du-
te eta Iruritako Jau-
regiak ateak zabal-
duko ditu.

BERTIZARANA
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nutik jasotako dirula-
guntzekin Urdazubin eta
Zugarramurdin egin di-
ren lanak bisitatu zituz-
ten maiatzaren 28an Mi-
guel Sanz Nafarroako
Gobernuko presidente-
ak, Begoña Sanzberro
Landa Garapen eta In-
gurumen Kontseilariak
eta Juan Ramon Corpas

Kultura eta Turismo kont-
seilariak. Udaletxean
Santiago Villares alkate-
ak ongi etorria egin on-
dotik iazko uholdeek era-
gindako kalteak kon-
pontzeko egindako lanak
ikusi zituzten. Toki Admi -
nistrazio Departamen-
tuak milioi bat euro ingu -
ru bideratu zituen Urda-
zubira eta Landa Gara-
pen Departa mentuak

bertze 150.000 euro. 
Horrez gain, 2007an

plazan eta monastegira-
ko karriketan egindako
zolatze lanak ere ikusi zi-
tuzten. Kasu horretan,
204.000 euroko aurre-
kontutik 131.000 Turis-
mo Departamentuak
eman zituen. 2005ean
inauguratutako errome-
sen aterpetxean ere izan
ziren, eta museo liturgi-

koan ere bai. Azkenik,
Dantxarinean egiten ari
diren obretara hurbildu
ziren. Hemen, Ugarana
errekaren gainean zubia
eraikitzen ari dira. Lanak
3 milioi eurotik goiti gos-
tako dira eta aurten bu-
katzea espero da.
Zugarramurdirako bi-

sitan, berriz, Jesus Ma-
ria Agerre alkatearekin,
leizeak eta Sorginen Mu-

seoa bisitatu zituzten. Az-
ken honetan, 1.460.000
euroko aurrekontutik
850.000 Gobernuak bi-
deratu ditu; Udalak
360.000 euro paratu zi-
tuen eta Cederna-Gara-
lur Elkartea ren bidez
245.000 euro lortu ziren.
Leizeetan uholdeek ut-
zitako kalteak konpont-
zeko Gobernuak 150.250
euro eman zituen.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES
Gobernuko eta udaletxeko ordezkariak maiatzaren 28an egindako bisitan.

Dantxarineako obren
barne Ugarana errekaren
gainean zubia eraikitzen
ari dira
Gobernuak Urdazubin eta
Zugarramurdin egindako obrak
bisitatu ditu Miguel Sanzek

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI
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Koro eta Margari
Ekainaren 21erako,

larunbata, besta berri
bat antolatu da herrian:
Sorginaren Eguna. Ake-
larre Elkatearen, Uda-
laren eta Sorginen Mu-
seoaren ekimenez, goi-
zetik hasita, 11:00etatik
21:00ak bitarte, ekitaldi
diferenteak ikusteko au-
kera izanen da: karri-
kako ikuskizunak, ipuin-
kontalarik, antzerkiak,
leizeetara joateko bisi-
ta gidatuak, txalaparta
tailerrak, hitzaldiak, era-
kusketak... eta gure in-
guru hauetan batere
ezaguna ez den zerbait
ere bai: Sorginkeriaren
Feria. 
Azoka hau leize bar-

nean eginen da eta sor-
ginekin zerikusia duten
salmenta postuak (be-
larrak, ukenduak...) eta
kontsultarako postuak

(tarota, eskua...) izanen
dira.
Bertzalde, aitzinean

aipatutako ikuskizunak
leizean, Beheitiko Ka-
rrikan eta Museoan iza-
nen dira.

Sanzen bisita
Iazko maiatzean

izandako uholdearen
hondamenak konpont-
zeko lanak direla, edo
turismoakin zerikusia
dutenak direla, gauza
da azken urte honetan
Nafarroako Gobernuak
Urdazubi eta Zugarra-
murdira laguntza poli-
tak igorri dituela.
Hala, maiatzaren

29an Miguel Sanz Go-
bernuko lehen dakaria
eta Turismo eta Inguru-
men kontseilariak gure
herrietan izan ziren, igo-
rritako diruakin eginda-
ko lanak ikusten.

Aurten lehenbiziko aldiz Sorginen Eguna
eginen da ekainaren 21ean
Sorginekin lotura duten antzerkiak, hitzaldiak, erakusketak eta azoka izanen dira

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI
Herriko neska-mutikoak txirrindulari
Aste pare bat baizik ez da falta ikasturtea finitzeko, eta aipatzekoa da gu-
re eskoletako haurrek, gelan ikasi dutenaz gain, bertze ekintzetan parte
hartuz ere ikasten dutela. Argazkian ageri direnak ikasle koxkorrenak di-
ra, maiatzaren 23an  Leorlasko eskolatik Sarako leizeetara bizikletaz egin
zuten ibilaldian. Horretaz gain, kirola maitatzeko eta ingurumena ezagut-
zeko asmoakin, bertze irteera batzuk egin dituzte ikasturtean zehar: men-
dira, eskiatzera, eta azkenekoa Zuaza irlara hiru egun pasatzera.

ZUGARRAMURDI
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Xan HARRIAGUE
Ikastolako bigarren,

hirugarren eta bosga-
rren mailako haurrek
diskoa enregistratu du-
te berriki. Biltzen dituen
zazpi kantuen lantzeko
zenbait laguntza behar
izan dute, guraso eta la-
gunena batez ere. En-
registramenduak Bera-
ko estudioetan egin di-
tuzte eta jadanik prest
dute heldu den igande-
an plazan aurkezteko,
ikastolaren bestaren ka-
rietara.
Urteak joan, urteak

etorri, ikastolaren bes-
ta erearoko hitzordu na-
gusietariko bat bihurtu
da. Aurten ere Sagar-
no Egunarekin ospat-
zea  hau ta t u  du t e .
11:00etatik 20:00ak ar-
te txotx egiteko aukera
izanen da sei sagardo
egileren eskutik.Goize-
an bertsolariak ongi eto-
rria kantatu eta gero,
ikastolako haurrek ikus-
kizuna eskainiko dute,
eta ondotik bazkaltze-
ko tenorea izanen da.
Sagarno Eguna izaki,
sagardotegiko menua
izanen da: bakailao

omeleta, txuleta eta gu-
zi 22 eurorentzat. Bert-
soen entzuteko aukera
ere izanen da hor iza-
nen baitira Patxi Iriart,
Mizel Mateo, Julen Ze-
laieta eta Karlos Aizpu-
rua. Bazkalondoan,
17:00etan, haurrek
haien diskoa aurkeztu-
ko dute, eta ondotik le-
kua Los Mosquitos tal-
deari utziko diote. Bert-
zalde, ez dute aspert-
zeko ast i r ik izanen
eguerditik goiti puzga-
rriak izanen baitituzte
frontoian.

IKASTURTE BUKAERAKO
ATERALDIAK
Ikasturtea finitzeko-

tan da, eta jadanik ha-
si dira ateraldiak. Ama
ikastolako ttikienak Zu-
garramurdira joanen di-
ra ortzegunetik ortzira-
lerako gaua pasatzera.
Heldu den astean, be-
rriz, ama ikastolako az-
ken urtekoen eta lehen
mailako lehen urtekoen
txanda izanen da. Haiek
urrunago joanen dira,
Oriora, alegia, hiru egu-
nentzat asteazkenetik
ortziralera.

Xitoak
txapeldun
Hernanin
Errugbi taldeko xito-

ek irabazi dute joan den
maiatzaren 31n Herna-
nin jokatu zen Landare
izeneko txapelketa.Goi-
zean, Azkaineko lagu-
nekin etxeko eta Du-
rangoko taldeen kontra

irabazi zuten, eta fina-
lera pasatu. Han haz-
pandarrak izan zituzten
aurkari baina aise har-
tu zituzten menean 20
eta 0. 
Benjamin mailakoek

ez zuten hainbesteko
xantzik izan, eta goize-
an Hernaniren kontra
galdu eta, ez ziren fina-

lera pasatu. Hirugarren
tokirako partidan ere
amore eman behar izan
zuten Hazparneren kon-
tra, eta azkenean herri-
ra itzuli ziren laugarren
postua eskuratuz, Mia-
rritze, Hernani eta Haz-
parneren ondotik. Mai-
la horretan ere Azkai-
nekoekin aritu ziren.

Ikastolako haurrek
diskoa atera dute
Heldu den igandean aurkeztuko
dute Sagarno Egunaren karietara

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA
Iazko bestan herritar frango hurbildu zen sagarnoa jastatzera

UTZITAKO ARGAZKIA
Haizezko gaztelu eta jokoek frontoia bere egin zuten joan den urtean.
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Manolo 
VICENTE ELIZAGOIEN
Etxalarren hil zen, 84 urte zituela

Nere bihotza,
inoiz ez 

zaitut atzenduko.

ZURE EMAZTEA

Franck DOLOSOR
Aintzirako bigarren

bestak ederki iragan di-
ra maiatzeko azken la-
runbatean. Aurten ere
euria egin zuen baina gi-
ro ona sortu zen Ura iza-
tea aintziran ez zen pro-
blema izan. Orain herri-
ko eta Amotzeko bestak
hurbiltzen ari dira. Lehe-
nak erearoaren azken
asteburuan ditugu eta
Amotzekoak bi aste ge-
roago. Urtero bezala, pro-
grama aberatsa presta-
tu dute besta batzorde-
ek. Zikiroa eta Xiba jola-
sez gain, igandean, erea -
roak 29, herritarren baz-
karia eginen da Senpe-
re kantuz taldearekin eta
bertsolariekin. Ondotik,

herriko zonbait kantari
eta musikari entzunen di-
ra: Brave anaiak, Eneko
Bessonart, Iraia Lasca-
no eta Jean-Michel Be-
reau. Amotzen, aldiz,
Peio eta Pantxoa bikote
ospetsua entzunen da.

Amaren alabak eta Peio
eta Pantxoak alaituko
dituzte herriko eta
Amotzeko bestak 
Erearoaren hondarrean hasiko dira

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE
Amen Eguna gogoan
Herriko Etxeko hautetsi berriek besta berri bat
apailatu dute amen besten karietarat. 

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE
Lehen Jaunartzeak
Maiatzaren 18an Lehen Jaunartzea egin zuten he-
rriko gazteek.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Oxtikenekoak bi diska kaleratu ditu kantu xaharrekin
Oxtikenekoak kultura elkarteak bi diska plazaratu ditu berriki. Lan hauetan,
aitzineko kantu xaharren egunetan grabatu diren zonbait kantu entzuten
ahal dira. Ainitzek uste dute aspaldiko gauzak bertzerik ez direla baina eus-
kal literaturaren eta ahozko ondarearen lekukoak dira herritar frangok orai-
no gogoan dituzten kantu herrikoi eta bertso hauek. Bilketa lan honi esker,
ez dira sekulan galduko gure aitzinekoek ederki kantatzen zituztenak. Ar-
gazkian Mixel Mendiburu eta Auxtin Zamora ageri dira.

SENPERE
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SORTZEAK
Oihan Mujika Garnika, Urdazubikoa, maiat-
zaren 10ean.
Kattalin Retegi Fernandez, Leitzakoa, maiat-
zaren 15ean.
Naira Martin Sukuntza, Leitzakoa, maiatza-
ren 16an.
Unax Zabaleta Garzia, Leitzakoa, maiatza-
ren 24an.
Beñat Espelosin Salaberria, Doneztebekoa,
maiatzaren 17an.
Aingeru Salaberria Zabala, Goizuetakoa,
maiatzaren 24an.
Endara Lujanbio Eneterreaga, Lesakakoa,
maiatzaren 13an.
Eñaut Korta Bikuña, Lesakakoa, maiatzaren
27an.
Oinatz Madariaga Alberdi, Arantzakoa, maiat-
zaren 22an.
Oihan Goizueta Baleztena, Aurtizkoa, maiat-
zaren 22an.
Aitana Retegi Sorozabal, Sunbillakoa, ekai-
naren 2an.
Naia Etxeberri Azkarraga, Sarakoa maiat-
zaren 23an.
Aitor Mikelarena Igoa, Zigakoa, maiatzaren
13an.
Irati Meoki Ballarena, Elizondokoa, maiat-
zaren 18an.
Joritz Barberena Meoki, Lekarozkoa, maiat-
zaren 19an.
Amaia Ariztia Goienetxe, Amaiurkoa, maiat-
zaren 22an.
Jorge Alexander Vasquez Belasco, Elizon-
dokoa, maiatzaren 20an.
Ane Lertxundi Txakon, Elizondokoa, maiat-
zaren 24an.
Enara Mindegia Argain, Iruritakoa, maiatza-
ren 27an.
Leire Mindegia Argain, Iruritakoa, maiatza-
ren 27an.
Lorea Lizardi Mujika, Elizondokoa, maiatza-
ren 29an.
Aitziber Ballarena Telletxea, Elizondokoa,
maiatzaren 27an.
Ortzadar Iratzoki Senper, Berakoa, maiat-
zaren 26an.
Xul Paniagua Camison, Berakoa, maitzaren
26an.
Mattin Zelaieta Lazkano, Urrozkoa, maiat-
zaren 18an.

HERIOTZAK
Serafina Fagoaga Coloma, Leitzakoa,
maiatzaren 30ean, 85 urte. 
Jose Miguel Jorajuria Telletxea, Elgo-
rriagakoa, maiatzaren 27an, 37 urte.
Concepcion Dorremotzea Etxebertz,
Erratzukoa, maiatzaren 25ean, 75 urte.
Nicolasa Perurena Mikeo, Berakoa,
maiatzaren 27an, 80 urte.
Ixidora Iratzoki Matxikote, Berakoa,
maiatzaren 29an, 84 urte.
Julian Mitxeltorena Andiarena, Dona-
mariakoa, maiatzaren 29an, 97 urte.
Jose Manuel Vicente Elizagoien, Etxa-
larkoa, maiatzaren 29an, 84 urte.
Francisca Irigoien Aleman, Zigakoa,
maiatzaren 29an.
Jose Manuel Landa Iturralde, Elizon-
dokoa, maiatzaren 29an, 60 urte.
Josefa Telletxea Mindegia, Berakoa,
ekainaren 3an, 87 urte.
Helene Landa Tarrapataka, Sarakoa,
maiatzaren 1ean.
Xan Urbistondo Ihitia, Sarakoa,  maiat-
zaren 23an.

EZKONTZAK
Jabier Ezkurra Altzuri eta Jaione Sanz
Mariezkurrena, Doneztebekoak, maiat-
zaren 13an Donezteben.
Raul Saldias Salaberri eta Izaskun Ma-
kazaga Arratibel, Iturengoa eta Goizue-
takoa, maiatzaren 17an Goizuetan.
Gaizka Zubia Etxegia eta Maider Perez
Lopez, Goizuetakoa eta Irungoa, apirila-
ren 26an Goizuetan.
Juan Jose Bazterrika Indakoetxea eta
Begoña Larralde Bengoetxea, Sunbi-
llakoa eta Lesakakoa, maiatzaren 23an
Lesakan.
Oskar Goienetxe Ariztegi eta Rosa Mª
Arrola Gil, Etxalarkoa eta Barakaldokoa,
maitzaren 24an Etxalarren.
Ricardo Rodriguez eta Marta Aizkor-
be, Gasteizkoa eta Iturengoa, maiatza-
ren 24an Iturenen.
Miguel Angel Eugi Apeztegia eta Idoia
Urtxegi Telletxea, Igantzikoak, ekaina-
ren 3an Igantzin.
Vincent Le Gorrec eta Gwendoline Re-
kete, maiatzaren 17an Saran.
Aitor Baztarrika Zelaieta eta Maite Re-
dondo Salgado, Iruritakoa eta Elbete-
koa, maiatzaren 18an Elizondon.
Gorka Aranguren Pellejero eta Ainhoa
Zaldua Mas, Lesakakoa eta Donostiakoa
maiatzaren 24an Elizondon.
Ignacio Goñi Otxandorena eta Miren
Galartza Beunza, Elizondokoa eta Iru-
ñekoa, maiatzaren 31n Elizondon.
Joseba Ramon Iantzi Aranburu eta Jo-
sune Pikabea Mitxelena, Berakoa eta
Lesakakoa, maiatzaren 24an Beran.
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JOZEMI
Elgorriko lagun maitea,

hireadiskidetasunaren 

haizeepela,

hirebizipozaren

itturrifrexkoa,

hiregizatasunaren

larreberdea,

betiizanenttukgurebaitan.

BERAKO LAGUNAK

herriz herri

Joxemi JORAJURIA

Nabigatu erreka urdinetatikNabigatu erreka urdinetatik
harriak higatuz...harriak higatuz...
Uhinak osatuz...Uhinak osatuz...

Eta trankil hartu!Eta trankil hartu!
Helduko zara...Helduko zara...
Helduko gara...Helduko gara...

Erreka xokoan elkartuko gara.Erreka xokoan elkartuko gara.

BKZ NAFARROA ABENTURA, LANGILEAK ETA 
ZUREKIN ERREKAN ARRAUN EGIN DUTEN 

LAGUN GUZTIAK
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ttipi-ttapa
Eskubaloian Nafa-

rroako Kopako txapel
bat Baztanen da. Maiat-
zaren 24an jokatu ziren
kopako txapelketako fi-
nalak, lau kategoriatan
eta bakarrean zegoen
eskualdeko ordezkaria.
Jubenil mailako nesken
kategorian, Baztango
Kirol Taldea eta Bara-
ñaingo Lagunak izan zi-
ren aurrez aurre eta Baz-
tango neskek garaipe-
na lortu zuten, 29 eta 21
irabazita.
Talde honek itxura ede-

rra eman zuen joan den
denboraldian ere. Jo-
kalari gehienak lehen-
biziko urtea izanik ka-
tegorian ligan hiruga-
rrenak izan ziren. Tal-
deak hobera egin du
denboraldi honetan eta
ia liga irabaztea lortu zu-
ten. Azkenean azpitxa-
peldun izan ziren. Liga-
ren ondotik, denboral-
diko azken hilabeteotan
kopa jokatu dute. Por-
taeragatik eta egindako
lanarengatik merezi zu-
ten titulua lortzeko au-
kera zuen taldeak, nahiz

eta bidea zaila izan. It-
zuli bakarreko ligaxka
jokatu behar zuten tal-
deek eta bi lehenbizi-
koek bakarrik zuten fi-
nalera zuzenean sart-
zeko modua. Halere, it-
xura ederra eman zuten
ligaxka horretan eta par-
tida bakar bat ere gal-
du gabe lortu zuten fi-

nalerako sailkatzea.
Neska gehienek heldu
den urtean se nior mai-
lara salto eginen dute-
la kontuan hartuz, gaz-
te mailako titulua lort-
zeko azken auke ra zen
talde kide auni tzentzat.
Ordura bitarte egin-

dako ibilbidean bezala-
xe, gogoz eta indarrez

aritu ziren finalean fina-
lean, defentsan eta ate-
zaintzan lan bikaina egi-
nez eta kontraerasoan
ezin hobe moldatuz. 
Burlatako David Nei-

ra Carrasco entrenat-
zailearen erranetara, 13
neskek osatu dute aur-
ten jubenil mailako Baz-
tango Kirol Taldea.

Nafarroako kopa irabazi
du jubenil mailako
Baztango Kirol Taldeak
Baztango neskek 29 eta 21
irabazi zioten Lagunak taldeari

kirola

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA
Kontent egoteko arrazoirik ez zaie falta BKTko jubenil mailako neskei. 

ESKUBALOIA

ttipi-ttapa
Doneztebeko 4x4 au-

toen triala egin zen le-
hendabiziko aldiz maiat-
zaren 31n, Aparan in-
dustrialdean. Inguruko
gidariak biltzen dituen
Erroila Rasin klubak an-
tolatu zuen, eta Pitti es-
kabazioak, Zoansa eta
Arincar 4x4ren ekime-
na izan zen.
Egun euritsua izan

zen eta lohi haundia sor-
tu zen Aparanen. Guz-
tira 36 auto gidarik eman
zuten izena, baina 33k

parte hartu zuten. Par-
te-hartzaile guziak Na-
farroakoak ziren, gehie-
nak inguru honetakoak,
baina baita Zangotza
edo Sakana aldetik eto-
rritakoak ere. Sailkapen
ezberdinak egin ziren,
autoak seriekoak edo
prototipoak ziren kon-
tuan hartuz, eta hauen
artean, gurpilen neurrien
arabera.
Halere, sailkapen

orokorra kontua hartuz,
Berako Jon Almandoz
izan zen irabazle. Biga-

rren postua Aresoko Jo-
su Pellejerok eskuratu
zuen eta hirugarrena
Sakanako Mikel Ixelak.
Ez ziren saritu bakarrak
izan. Antolatzaileen
erranetan, lanik han-
diena gidari eroenari
emandako saria eraba-

kitzeak eman zuen,
gehienek ere horreta-
rako merituak egin bait-
zituzten. Azkenean, Le-
gasako Iker Oteizak es-
kuratu zuen. Bertako gi-
dari onenari emandako
saria Oizko Koldo Min-
degiarentzat izan zen.

Sariak sari, parte-
hartzaileek nahiz ikus-
leek ederki pasatu zu-
ten proba ikusgarri ho-
netan eta seguru heldu
den urteko bigarren edi-
zioa prestatzen hasiak
direla Erroila Rasin tal-
dekoak.

Jon Almandoz beratarra
nagusitu da Doneztebeko
4x4 Auto Trialean
33 gidari nafarrek parte hartu zuten

ARGAZKIAK: ALBERTO ARNEDO
Ezkerrean Jon Almandoz irabazlea; goian antolakuntzan lanean aritu zirenak
eta beheitian auto trialeko momentu bat ageri da.

AUTO TRIALA
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ttipi-ttapa
Azkeneko urteetan,

Lesakako Beti Gazte El-
karteak alebin eta ben-
jamin mailako neska-
mutikoei zuzendutako
futbol-7 txapelketa an-
tolatzen du Mastegi fut-
bol zelaian. Lesaka, Do-
neztebe edo Baztan al-
deko futbolariak ez ezik,
Gipuzkoa aldekoak ere
etortzen dira. Bi astez
behin, igande goizetan,
gainezka egiten du Mas-
tegi futbol-zelaiak, par-
tidak ikustera hainbat
haur, guraso eta la-

guntzaile etortzen bai-
tira. Aurten ere jokatu
da Mastegiko futbol-7
txapelketa eta bukatu
da dagoeneko denbo-
raldia.

ALEBINETAN 13 TALDE
Alebin mailako azken

partidak maiatzaren
24an jokatu ziren Mas-
tegi futbol-zelaian . 13
talde aritu ziren lehian
eta guztien artean Beti
Gazte A atera zen ga-
raile. Honela gelditu zen
sailkapena: Beti Gazte
A lehenbizikoa, Maste-

gi A bigarrena, Agiña A
hirugarrena, Mastegi C
laugarre na, Elizondoko
San Francisco Javier A
bortzgarrena, Mastegi
D seigarrena, Agiña C
zazpigarrena, Orereta
zortzigarrena, Donez-
tebe bederatzigarrena,
San Francisco Javier B
hamargarrena, Maste-
gi B hamaikagarrena,
Agiña B ha ma bigarrena
eta Beti Gazte B 13. pos-

tuan.
BENJAMINETAN TXAPELIK
EZ ESKUALDEAN
Aitzineko astebu-

ruan, maiatzaren 18an,
ligan lortutako sailka-
penaren arabera, azken
sailkapenak erabakit-
zeko benjamin mailako
partidak jokatu ziren. Le-
hen postuan ez ziren es-
kualdean gelditu, Irun-
larreako eta Mastegiko
taldeentzat izan baitzi-

ren. Honela gelditu zen
benjamin mailako sail-
kapena: txapelduna
Irunlarrea A, bigarrena
Irunlarrea B, hirugarre-
na Mastegi, laugarrena
San Francisco Javier,
bortzgarrena Irunlarrea
C, seigarrena Beti Gaz-
te A, zazpigarrena Do-
neztebe A, zortzigarre-
na Doneztebe B, bede-
ratzigarrena Beti Gazte
B eta hamargarrena Be-

Beti Gazte A taldea
nagusitu da alebin
mailako Mastegiko
futbol-7 txapelketan
Finalean, penaltiak behar izan zituen
Mastegi A taldea menperatzeko

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO
Alebinetan argazkian ageri den Lesakako Beti Gazte A gelditu zen txapeldu n.

ttipi-ttapa
Arantza, Baztan eta

Sararen ondotik Lesa-
kak hartuko du lekukoa.
Lesakako Beti Gazte El-
karteak antolatuta, igan-
de honetan, ekainak 15,
eginen da Lesakako
Mendi Itzuliaren bede-
ratzigarren edizioa. Bert-
ze aldietan bezala, bi ibil-
bide izanen dituzte au-
keran mendizaleek: lu-
zea —33 kilometrokoa
eta 1.700 desnibela—

eta laburragoa —25 ki-
lometro eta 1.100 me-
troko desnibela—. 
Plazatik abiatuta, pa-

satuko diren tontorrak
hauek izanen dira: Pi-
perla (705m), Bindago
(783m), Galtzarrieta
(824m), Bianditz (844m),
Errenga (787m). Behin
Domikoko presa ttikira
ailegatuta, ibilbide luzea
edo motza aukeratu be-
harko da. Laburra hau-
tatzen dutenak Domiko-

ko presa ttikitik Goiko Ira-
gara zuzenean joanen
dira bi kilometroko bidea
eginez. Luzearen alde-
ko apostua egiten dute-

nek, berriz, Kopa (594m)
eta Aginako (618m) ton-
torrak zapalduko dituz-
te. Hortik herrira jaitsiko
dira mendizaleak.

Mendi Itzulia goizeko
7etan abiatuko da Lesa-
kako plazatik, eta ibilbi-
dean  barna jan eta edate -
ko postuak izanen dira.

Lesakako IX. Mendi
Itzulia eginen da igande
honetan
Mendizaleek ibilbide luzea eta
laburragoa izanen dituzte aukeran

ARGAZKIAK: ARTXIBOKOA ETA ONINARTEK UTZITAKOA
Goiako argazkia duela bi urteko Lesakako Mendi Itzulian ateratakoa da. Be-
hean, berriz, aurtengo itzuliaren perfila ageri da.

FUTBOLA

MENDIA
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� ERAKUSKETAK

LESAKA
Ekainaren 13ra arte, Martin
Sarobe Pueyoren Lesakako
argazkien erakusketa, Beti
Gazten (17:00-20:00). 

� FILMAK

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

� ANTZERKIAK

LESAKA
Ekainaren 13an, Ostadarra
ukitu zuen neskatxa
antzerkia Iran Ikastetxeko
gimnasioan, 21:00etan.

ETXALAR
Ekainaren 15ean, Kuko,
Truko eta Bolenwaider
taldearen eskutik Taulara
antzezlana, 15:30ean.

� OSPAKIZUNAK

LEITZA
Ekainaren 14an, Zaldi
Eguna Aurrera Perra Taldeak
antolatuta. Egun guztian
ekitaldiak.

BERA
Ekainaren 14an, Berako
Kirol Eguna. Xehetasun
gehiago 22. orrialdean.

GOIZUETA
Ekainaren 14an, Andres
Narbarte Xalto eskolaren 25.
urteurrena ospatzeko besta.
Xehetasunak 37. orrialdean.

ZUGARRAMURDI
Ekainaren 21ean, Sorginen
Eguna, Akelarre Elkarteak
antolatuta. Xehetasunak 35
eta 48. orrialdeetan.

ARANTZA
Ekainaren 24an, Zahar
Txokoko besta. Xehetasunak
27. orrialdean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Berako Kirol Egunaren IV.
edizioa ttipi-ttapa telebistan
EKAINAREN 16AN IKUSGAI
Laugarren urtea beteko du larun-
batean Berako Kirol Egunak. Goi-
zetik hasita kirolari eskainitako
eguna izanen da, era guztietako
kirolak egiteko aukera eskainiko
duena: aerobic, dantza, futbola,
ciclo indoor... Berako kiroldegiak
eta Kirol Batzordeak antolatutako
ekimen hau urtetik urtera gero eta
indar haundiagoa hartzen ari da
eta TTIPI-TTAPA TELEBISTA ere han
izanen da. Hau, ordea, ez da as-
teburuko kirol ekitaldi bakarra iza-
nen. Lesakan igandean eginen
den Mendi Itzuliko irudiak ere ja-
soko dituzte, eta batekoak zein
bertzekoak ikusgai izanen dira
ekainaren 16tik aitzinera.

ZELIAKOETAZ SOLASEAN
Hagitz bertzelako gaia landuko du-
te ortziral honetako, hilak 13, erre-
portajean. Zeliakoen mundura hur-
bilduko da TTIPI-TTAPA TELEBISTA.
Jatea plazerra da, baina ez beti, eta
hori da zeliakoen kasua. Nahi dute -
na jateko muga haundiak dituzte,
glutena ezin dutelako jan. Zeliako-
ak betiko dira zeliako, eta badaki-
te zerk eragiten dien intolerantzia.
Baina zenbateraino du gizarteak
horren berri? Zeliakoa duten hau-
rren bi amekin, Nafarroako Zelia-
koen Elkarteko kide batekin eta ja-
teko ezintasun hori duen 17 urteko
elizondar batekin egonen dira tele-
bistakoak biharko erreportajean.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 21,00 € (-4,00)

Zerri gizena
1,185 € kiloa.  (+0,035)
Zerramak:
0,480€ Kg/bizirik. (=)

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

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: 5,70/6,50
8-10 kilokoak: 4,80 /5,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 23tik 30era bitarteko prezioak)

DISKAK
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Euskal Herriko talde
ezberdinen abestietan oi-
narrituz, bilduma berria
kalera tu du Elkarrek: Go-
za-goza suabesito!! Korri -
doak eta saltsa beroak
bildu ditu: Sorgindu
(Imuntzo eta Beloki), Bo-
ta bota hona txebetxa
(Joselu Anayak), Rosa
Maria (Urgabe), Ibili ha-
di (Joselu Anayak), An-
botoko sorgina (Jokaldi),
Uda kanta sargoriak (Za-
baleta eta Imanol), Uda-
berri (Joselu Anayak),
Dantza banba (Jokaldi),
Zu nire amets (Joselu
Anayak), Rock-ca ly pso-
mambo- cha Txa tanuga
(Futz Band), Mari Tere
(Jo  se lu  Anayak) ,
Country-sapotxin-jai jai
(Jokaldi), Bahia (Trabu-
ko), Baserrian bizi (Jose -
lu Anayak), Euskalerria
guria (Jokaldi), Gauero
salda bero (Joselu Ana-
yak), Ene potto lo (Jose-
lu Anayak), Rico vacilon
Txatanuga (Futz Band),
Kolore kolore Michel (Du-
cau & Zaldibobo), Kupela
(Barrel remix Kupela).

Korridoak eta
saltsa beroak
ELKAR, 2008



Etxe baten salmentatik jasotakoarekin
berri bat erostea arriskutsua izan liteke
Hala ohartarazi du Irache Kontsumitzaileen Elkarteak

Mirarik, hamar urteko neska-
tila jatorrak, makina bat iseka
eta mesprezu pairatu behar
izan du ttikia delako. Ikaski-
deek nahigabearen eta tristu-
raren pozoia sartu diote bihot-
zean, eta behin baino gehia-
gotan isilka, negar eginez arin-
du behar izan du barruko sa-
mina. Batzuetan Janire eta
Enara, bere bi lagun zintzoek,
eman diote kontsolamendua
edo kendu diote barruko tris-
tura. Egoera horretatik aterat-
zeko ideia bat handitzen eta

puzten joan zaio barruan. Be-
re ausardia erakutsiko die aho-
bero guztiei, hegaldi harriga-
rri bat eginez. Denak txundi-
tuta utziko ditu bere balen-
triarekin eta herri osoak «he-
roi» haunditzat hartuko du Mi-
rari. Nolako hegaldia izan den
jakin nahi duzu? Hori liburua-
ren barruan daukazu. Jabier
Erostarberen zuri beltzeko ma-
rrazkiekin apaindu liburua Iña-
ki Zubeldia idazleak eta 10 ur-
tetik goitiko neska-mutikoei bi-
deratua dago.

LIBURUAK

Mirari hegalari
Iñaki ZUBELDIA

IBAIZABAL, 2008

5555555555555555555555555555
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Gertaera guztiak ikusteko
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� MENDI ATERALDIAK

LESAKA
Ekainaren 15ean, Lesakako
IX. Mendi Itzulia, Beti Gazte
Elkarteak antolatuta.
Xehetasunak 53. orrialdean.

� BESTAK

ARIZKUN
Ekainaren 20tik 24ra,
Sanjuan bestak.
Xehetasunak gehigarrian.

DONEZTEBE
Ekainaren 27tik uztailaren
1era, Sanpedro bestak.
Xehetasunak gehigarrian.

ERRATZU
Ekainaren 27tik 30era,
bestak. Xehetasunak
gehigarrian.

BERA
Ekainaren 13tik 15era,
Altzateko bestak. Xehetasun
gehiago 21. orrialdean.

SALDIAS
Ekainaren 20tik 24ra,
Sanjuan bestak.
Xehetasunak 34. orrialdean.

� KONTZERTUAK

ELIZONDO
Ekainaren 14an, Joxeina
Etxeberria Lur dantzalekuan,
01:00etan. Sarrera: 8 euro.

� DANTZAK

BERA
Ekainaren 14an, Thalia eta
Acro nin darren dantza saioa.
20:30ean Kultur Etxean.

� BILERAK

LESAKA
Ekainaren 18an, Dolu-babes
taldearen bilkura Senda
Fundazioaren eskutik.
Udalaren Erabilera Anitzeko
Gelan, 19:30etik 21:00etara.

JAKIN BEHARREKOAK

Bigarren eskuko et-
xebizitzak saltzea ge-
ro eta zailagoa da, eta
horren ondorioz,  et-
xe hori salduz berria
erosteko aunitzen as-
moa bere horretan
gelditzen da maiz.
Hortik haratago, et-
xebizitza berriaren
kontratua deuseztat-
zea ere ez da batere
erraza.
Etxebizitzen mer-

katuan dauden pre-
zioak ikusita, etxe be-
rriaren hipoteka or-
daindu ezinik, aunitz
dira ordurarteko etxea
saltzea erabakitzen
dutenak. Horrela, et-
xebizitza hori saltze-
an jasotako diruare-
kin bertzea ordaindu
nahi izaten dute.
Gero eta zailagoa

da etxebizitza bat salt-
zea. Irache Kontsu-
mitzaileen Elkarteak
emandako datuen
arabera, 2006an Na-
farroan pisu bat saltze -
ko batez bertze zort-
zi hilabete behar zi-

ren; 2007an, ordea,
12-14 hilabete.
Hori dela eta, Ira-

cheren arabera, «or -
du   rar teko etxea saldu
ezin bada eta etxebi-
zitza berriko gastuei
aitzin egiteko dirua ga-
raiz ez lortuta, egoe -
ra zailean geldi daite-
ke herritarra». Hala-
koetan, saltzeko da-
goen etxebizitzaren
prezioa jaistea izan li-
teke aukera bat, bai-

na erosketa egitera-
koan diru guttiago ja-
soko dugula gogoan
hartuz; bigarren au-
kera mailegu berriak
eskatzea izan liteke.
Baina honek zorra
gehiegi puztu lezake;
edo bertzela, etxebi-
zitza erosteko asmoa
bertan behera uztea.
Baina, egoera ez da
hain samurra. Promo -
toreak eta bankuak ez
baitute batere erraz-

ten kontratua etetea.
Promotoreengan

ohikoa bihurtu da
erosleak kontratua ez
betez gero, isuna or-
daintzera behartzen
duen klausula sinat-
zea. Halako isunak al-
tuak dira, zenbaitetan
14.000 euroraino -
koak. Horrez gain, zi-
gor-klausula ordaint-
zeari  uko eginez ge-
ro, auzitara joan daite -
ke guztia, eta balite-
ke bide horretatik
gehiago ordaindu be-
har izatea.
Salerosketa egiten

den momentuan kont-
sumitzailea promoto -
rearen eskuetan geldi -
tzen da eta kontratua
deuseztatzea garesti
atera dakioke kontsu -
mitzaileari. Horrega-
tik ohartarazi dute Ira-
chetik etxe baten eros-
keta bertze baten sal-
mentatik jasotako di-
ruarekin egin nahi ba-
da, ongi aztertzeko
aba ntailak eta desa-
bantailak.
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� ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

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

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

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

� LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

� IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

� MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

� ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

� HARREMANAK
801. Agurrak

56
Sail honetan iragarkia jartze ko 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

56

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
AT
U 
TT
IK
IA
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MERKATU TTIKIA

ZUGARRAMURDI. Bi fami-
lientzako etxebizitza salgai,
bakoitza 170m2koa. 3 loge-
la, 2 bainugela, sukaldea,
egongela-jangela, itxitako
garajea. 600m2ko lorategia.
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 politat salgai.
Sartzeko prest. %666044176.
LEITZA. Pisua salgai, zazpi
pisutako etxean. % 635
714237.
BERA. 90m2ko pisua salgai.
3 logela, 2 bainugela, egon-
gela, jangela, sukaldea eta
igogailua. Kapritxora zahar-
berritua. Prezio interesga-
rria. Egiazko interesa dute-
nek bakarr ik  de i tu .
%629612614.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
DONEZTEBE. 70m2ko ba-
jera salgai, 99.500 eurotan.
%618 881924.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LANA

301 Eskariak
BAZTAN aldean emakume
batek adinekoak zaintzen
edo etxeak garbitzen lan egi-
nen luke. %690 941799.
LESAKA. 38 urteko emaku -
meak adinekoak edo hau-
rrak zaindu, edota etxeko la-

DONEZTEBE. Pisua salgai.
26 milioi pezeta. %607 978656.
DONEZTEBE. Zazpigurutze
auzoan 100m2ko pisua sal-
gai. %639 184210.
BERA. Pisua salgai. 3 loge-
la, egongela, sukaldea, komu -
na, igogailua eta aparkalekua.
200.000 euro. %606  586709.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan emateko
BERA. Agerra auzoan pisua
errentan emateko. Igogai-
lua, berogailua eta 3 logela.
%659 963960.
TWIN PEAKS. Familia eus-
kaldun batek estudio bat
errentan emanen luke epe
motzetarako.  San
Frantzisko ko Unibertsita tea -
ren ondoan, leku lasaia eta
au to  bus geltokitik hurbil.
Harre ra pri batua, bainuge-
la, hoz kailua, ohe-sofa, te   -
le bis ta... aupasf@gmail.com.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia
bakarreko etxearen proiek-
tua, lurrarekin eta lizen tziekin
salgai. Eremu urbanizatua
ura, argia, ur zikinen putzua...
Pro motorerik inte re satua
egonez gero, permutarako
prest. 40 milioi Pta. %678
526091.

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

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



eko nomikoa. %610 578591.
Logela salgai: 1,05 metro -
ko ohea koltxoia eta somie -
rra rekin; 2 gau-mahai eta
idaz-mahaia bere apala re -
kin. Gaztainarekin egina.
%948 450950.
Esmena markako apalaeta
lanerako mahaiasalgai (ur-
dinak eta naranjak). Egitu-
ra metalikoa eta apal aglo-

meratuak. %686 487698.
LG markako haize egoki-
tua, bero eta hezetasuna
kentzeko makina salgai,
egoera onean. Modeloa LG
P03AH. %686 487698.
Traktoreentzako gurdia
salgai. MMA, 3.000 kilo,
1,5 metroko zabalera eta
2 metroko luzera. Esku-fre-
no eta erremolkearekin.

5757
www.ttipi.net
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nak eg inen l i tuzke.
%948637100 (deitu 20:00eta-
tik aitzinera).

LANA
302 Eskaintzak
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 lagun tzailea behar
da. %654385363.
BERA. Zalain jatetxean su-
kaldari lagun tzailea 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.
ETXALAR. Hotel Etxalarren
soroslea behar da uztail eta
abuzturako. %948 635000.
BERA. Ibardingo opari-den-
da batean frantsesa pixka
bat dakien pertsona euskal-
duna behar da udan eta
astebu rue tan lan egiteko.
%948 630718.
BERA. Ibardinen udan lan
egiteko neska bat behar da.
%948 630734.
BERA. Jatetxe batean udan
lan egiteko zerbitzari bat be-
har da. %948 630392.
BERA. Ileapaindegi batean
laguntzaile bat behar da.
%948 631462.
BAZTAN. Enpresa batean
langileak behar dira. Bidali
curriculuma: P. Ku. 57, 31700
Elizondo.

MOTORRA
501 Salerosketak
Xsara HDI 1.9-90 zaldi sal-
gai. Egoera onean, 2004ko

urrikoa. %650 948330.
Volkswagen Polo GT au-
toa salgai, 90 zaldi. NA-AJ.
Egoera onean, 108.000 km.
900 euro. %679 419321.
Seat Leon TDI salgai, 110
zal dikoa. Egoera onean eta
7.500 eurotan. %620011246.
Peugeot 306salgai, 1995e -
koa, 200.000 kilome tro  re -
kin. Egoera onean. 2.500
euro tan. %678 946813.

Honda CR 250 R 2004ko
aza roko motorra salgai. Oso
egoe  ra onean eta errebisioa
egin berria. 3.500 euro.
%639465642.
BMWR 850R motorra sal-
gai. 2005ekoa, 30.000 kilo-
metrorekin. ABS. 7.000 eu-
rotan. %617 283247.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
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.
Cocker arrazako hiru za-
kurkume salgai. Marroiak
eta beltzak. Bi hilabete eta
erdi. %948 387016.
Spaniel breton arrazako
zakurkumeak salgai. Atta
eta ama ehiztari onak.
%647569637.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
PSP Play Station portati -
la desagertu da Zubiondo
jatetxean maiatzaren 18an.
Eskertuko da. %948 631121.
LESAKA. Otsango auzo-
an betaurreko graduatuak
aurkitu dira. Urdinak soka
berdearekin. %626 746898.

DENETARIK
702 Salerosketak
John Deere markako enpa -
ka doraeta belarra biltze -
koa salgai. %649 575549
(goizez deitu).
Soropil-mozteko (corta-
cesped) traktorea salgai,
Husqvarna 14 h.p. marka,

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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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,31€ko 13 edo
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OLAIA ITURRIAk 6 urte bete ditu. La-
sai, attak erakutsiko dizu motoan
ibiltzen. Zorionak atta, ama eta
anaia Mikelen partetik.

Etxalarko OLAIA ITURRIAk ekainaren
9an 6 urte bete ditu. Zorionak eta
egun zoragarria pasa dezazula. 
Muxutxoak atatxi eta amatxien par-
tetik.

UNAI ALTZUGA-
RAI ARANBILLET
beratarrak 9 ur-
te bete ditu
ekainaren 4an.
Zorionak Al-
mandozko fa-
miliaren parte-
tik.

NAHIA LEKUONA
SANJUAN lesaka-
rrak 4 urte bete-
ko ditu ekaina-
ren 23an. Zorio-
nak eta aunitz
urtez atta, ama
eta familiaren
partetik! Muxuak
sorgintxu!

OLAIAk 6 urte bete ditu. Aupa
potxola eta segi gu alaitzen zure
dantzekin!

MARI JOSE
MITXELENA
TXOPERENA
lesakarrak 
urteak beteko
ditu ekainaren
28an. Muxu
haundi bat bere
lagun on baten
partetik.

DUBA zubieta-
rrari aunitz urtez
bere urtebetet-
zean, Ibarna eta
Errandoneko fa-
miliaren parte-
tik. Musuak.

AIMAR ETXEBE -
RRIAk 5 urte bete
ditu ekai na   ren
11n. Zorio  nak,
muxu pottolo bat
eta pedoneta
bat familiaren
eta berexiki Joor
eta Xabierren
partetik.

MAITANE MARIEZ-
KURRENAk 2 urte
bete ditu ekaina-
ren 10ean. Zo-
rionak printzesa
eta muxu asko
atta, ama, atatxi,
amatxi, Txui eta
Pastorren parte-
tik. Tu ke sues!

Sunbillako
ASIER LANZAk 
4 urte bete ditu
ekainaren 2an.
Muxu  haundi
bat gurasoen
eta batez ere
Ikerren partetik.
Ondo pasa
eguna!

INHAR berata-
rrak 4 urte 
beteko ditu
ekainaren
14an. Zorionak
eta muxu pila
bat familiaren
guztiaren 
partetik.

Urrozko amatxi
MARGARIk 82
urte beteko ditu
ekainaren
17an. Aunitz
urtez eta muxu
haundi haundi
bat familia
guztiaren
partetik.

HEGOI INDABERE
GOIENETXEk 
2 urte beteko
ditu ekainaren
12an. Zorionak
ganberro fami-
liaren partetik.

JANIRE MINDE-
GIA ETXEPAREk
ekainaren 18an
7 urte eginen
ditu. Aunitz ur-
tez Janire beltx-
beltxari. Lesa-
kako osaba-ize-
ben partetik.

Berako MANEX MARTIKORENA SAHA-
RREAk 8 urte beteko ditu ekainaren
16an, eta MIKEL VILLANUEVA SAHA-
RREAk 7 urte ekainaren 5ean. Zorio-
nak familia guztiaren partetik. 

OINATZ ETA JUDITH Leitzarrek 12
eta 26 urte bete dituzte ekainaren
9 eta 10ean. Zorionak eta
azpintze bana printzesaren
partetik.

Zorionak AITOR eta REYES; eta AI-
TOR eta ENEKO. Ailegatu da egu-
na! Ekainaren 14an ezkontza eta
jaiotza ospatuko ditugu. Ongi pasa
eta zoriontsuak izan familiaren par-
tetik!

ANE eta IKER AGIRRETXE lesakarrek
ekainaren 18an eta uztailaren
1ean 5 eta 3 urte beteko dituzte.
Zorionak Lesakako familiaren 
partetik.

AMAIA ZELAIETA
TOMASENA etxa -
lartarrak 12 urte
beteko ditu
ekai naren 14an.
Zo rio nak eta
mu  xuak. Aita,
ama eta Asier.

XUBAN, ANE eta IBAI. Zorionak hirukote laster zuen
egun haundia ospatuko duzue. Zorionak eta muxu
haundi haundi bat Oier, Iradi, Maialen, Egoi, Ekiñe,
Eneit, Ekaitz, Oihan, Beñat eta amatxoren lagunen
partetik. Merienda goxo goxoa prestatu.

MAIALEN RUIZ
ALTZUGUREN be-
ratarrak 8 urte
beteko ditu
ekainaren 4an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
eta berexiki Lei-
reren partetik.

Sunbillako XUBAN eta ANE ZELAIE-
TAk ekainaren 19an eta 29an 4 ur-
te eta urtea beteko dituzte. Zorio-
nak eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetik. Ongi pasa!!

AITORek ekainaren 11n urteak be-
teko ditu. Aunitz urtez Ethanen
partetik (playan partida baten es-
peroan). Zorionak!

ANE eta IKER AGIRRETXE lesakarrek
ekainaren 18an eta uztailaren
1ean 5 eta 3 urte beteko dituzte.
Zorionak Elizondo eta Beartzungo
familiaren partetik.

Sunbillako IBAI APEZTEGIA
ETXEBESTEk 9 urte beteko ditu
ekainaren 19an. Zorionak atta,
ama, June, Janire eta familia
guztia ren partetik.

JOSEBAk ekainaren 17an urteak
beteko ditu. Aunitz urtez kenairen
partetik (bueltatxo baten espero-
an). Zorionak!!!






