
Beñat Txoperena
Gipuzkoako txapeldun
Caja Rural taldean ari den 16 ur-
teko igantziarrak Gipuzkoako Itzu-
lia irabazi du berriki. Lau eguneko
bere lehen lasterketa zuen eta ezus-
tea emanez txapeldun atera zen.2008ko uztailaren 10a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

44Battite Laborde Sarako
alkatearekin solasean
Sorpresaz izendatu zuten Sara-
ko alkate Battite Laborde joan den
martxoan. Etorkizunera begira,
laborantza mantendu eta Sarak
orain bezala segitzea nahi du.
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ARGAZKIA: G. PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Nolatan sartu zinen alkatetzan?
Zinez diot ez nintzela alkate izateko
aurkeztu. Lehen ere kontseilu desber-
dinetan egondakoak ginen eta herria-
ri bertze talde bat proposatu nahi ge-
nion, batere politikarik gabe alternati-
ba bat. Proposatu, eta horrela atera
zen. Lagunek ni ateratzea nahi zuten,
eta ongi pentsatu ondotik baietz erran
nuen. Halere, nik kargua ez dut nire-
tzat hartua, kargua partekatu egiten du-
gu eta hori oso interesantea da.
Espero zenituen halako emaitzak
hauteskundeetan?
Ez zitzaidan iruditzen hain aisa pasatu-
ko ginela. Jende arrunta gara gu, Sa-
rako umeak, eta jendeak ongi ezagu-
tzen gaitu. 3.500 lagunetik beheitiko
herrietan ordezkari bakoitzari ematen
zaio botoa, jendeak zu nahi zaituen ala
ez erraten du. Alde horretatik, ni kon-
tent gelditu nintzen, ez bainuen ames-
ten horrelako errekista izanen genue-
nik. Lehenagoko taldeak egin zuena-
rekin Sara ongi joan da baina jendeak
aldaketa nahi zuen, buru berriak. Ba-
koitzak bere ideiak izanen ditu eta gu-
re helburua herriaren alde aritzea da.

Hauteskunde kanpainan zer propo-
satu zenuten?
Batetik laborantza salbatu nahi genu-
ke. Horretarako ikerketa bat egiten ahal
litzateke hemengo baserri ttikiak irauna-
razteko. Denetan behera egin du labo-
rantzak eta guk ez dugu hori nahi. Sa-
ran laborariak badira, laborantzatik bi-
zi direnak. Baina Europatik ez zaie bate-
re laguntzen laborari ttikiei. Turistei he-
men bi gela edo pisua eskaintzen zaie,
eta horrek ere jornala ekartzen diete
etxeei laborantza ttikia izanik. Horrela,
zinez atxikitzen du Euskal Herria den
bezalakoa. Hemendik atera eta Azkai-
ne eta Senperera joanez gero, urbani-
zazioak dira nagusi, eta guk ez dugu
hori nahi Saran, ez gure aitzineko tal-
deak ere. Horri kasu egin nahiko ge-
nioke. Hurrengo urteetan Saran zailta-

sunik haundiena, promotoreak tartean
direla, laborantza atxikitzea izanen da,
Sara orain bezala mantetzea. Ez gara
beti etxe berriak egiten ariko, bertzela
laborantza eta herria janen dugu. Ge-
ro, bertzetik, Zahar Etxea dugu. Hustu
egin behar da, eta guk herriarentzat
atxikitzea nahiko genuke, ahal balitz. 
Zein dira Sarako alkate izatearen al-
de onak eta txarrak?
Ohore bat da alkate izatea. Eta oraino
ez dut alde txarrik. Alkate ez banintz
ere, nire bizitzan harri koxkor bat he-
rriari utzi diodala erraten ahal badut
kontent nintzateke. Herri ttiki hauetan
%100ean herriarentzat ari behar da la-
nean, politika alde batera utzita. 
Ekonomikoki Sarak ba al du hutsu-
nerik?
Ez du arazorik. Larrungo trena eta lei-
zeak oso ongi bideratzen dira eta so-
sa ekartzen diote herriari. 
Esku artean dituzuen proiektuak zein
dira?
Sartu berriak gara eta aitzineko legeal-
dikoek hasitakoari segida emanen dio-
gu. Landazelai bat haunditzen hasi zi-
ren eta hori bukatuko dugu, eta herri-
ko langileen depota ere eginen da.

• Iturgina da lanbidez Battite
Laborde, 44 urteko saratarra.
Lehen ere zinegotzi izandakoa
da baina joan den martxoaz
geroztik bera da Sarako alkate
berria.

• Herriak alternatiba bat
behar zuelako aurkeztu omen
zen Geroko Sara taldearekin. Ez
omen zuen alkate izatea
helburu, baina sorpresaz bada
ere, lehen itzulian bigarren
botatuena izan zen Laborde.

• Zein egitasmo dituzten
galdetuta, laborantza salbatu
nahiko lukeela nabarmendu digu.

«Hurrengo urteetan Saran izanen

dugun zailtasunik haundiena,

promotoreak tartean direla,

laborantza atxikitzea izanen da,

Sara orain dagoen bezala

mantentzea»

«Ez gara beti etxe berriak egiten
ariko, bertzela laborantza janen dugu»
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1958ko  martxoaren 21a eta apirila-

ren 2a egun erabakiorrak izan ziren lan-
tegia martxan paratzerako orduan. Egun
horietan egin baitziren Udal batzarra
eta Junta de Veintenaren bilkura, Jose
Luis Etxegaraik aipatutakoaren arabe-
ra. Udal batzarrera enpresaren inguru-
ko hiru lagun joan omen ziren, eta ho-
rrek, nolabait, adierazpen askatasuna
murriztu omen zien hautetsiei. Herriko

Etxeak enpresari bi milioi pezetako di-
rulaguntza ematea zegoen eztabaida-
gai. Junta de Veintenaren bilerara, be-
rriz, herritar andana hurbildu omen zen.
Batzorde hartan 20 kideak azaldu zi-
ren –batere ohikoa ez zena– eta fabrika-
ren aldeko jarrera azaltzeko irakatsiak
zirela ere erran izan da. Gorabeherak
gorabehera, lantegia martxan paratu
zen eta urteetan indartsua izanen zen
lantegi baten hasiera izan zen hura. 

Hasierako urteetan konpetentzia ze-
na, 1973an Lesakako fabrikaren nagu-
si bihurtu zen. Altos Hornos de Vizca-
yak hartu baitzuen Laminaciones. Opa-
roaldi ekonomikoa bizi zuen lantegiak:
Bilboko enpresaren fakturazioaren er-
dia Lesakak egiten zuen orduan. Pixka-
naka haunditzen joan zen eta Lesaka-
ko lantegiarekin batera, Zalain-Zoko
eta Legasakoak egin ziren. Garairik
onenean 2.000 langile baino gehiago

Ekainaren 16an 50 urte bete
ziren Laminaciones de Lesaka
lantegia sortu zenetik. 1958ko
ekainaren 16an izan zen, eta 
15 milioi pezetako kapitalarekin
sortu zen. Kapital hori 1.100
milioi pezetara haunditu zen
1972an. Laminaciones de Lesaka
lantegia Jose Luis Varez katala-
nak bultzatu zuen. Txatargile
honek tailerra zuen Pasai
Antxon, Planeados Metalicos
izenekoa, baina Lesakara lekual-
datu eta Laminaciones de Lesa-
ka izena hartu zuen. Lantegia
martxan paratzerako orduan,
Lesakako Udalaren eta Junta de
Veintena izeneko batzordearen
onarpena jasotzea ez omen zen
hain erraza izan. Hasiera gora-
beheratsua izan zuen lantegiak,
baina izandako eragina histo-
rikoa izan da. Batzuk fabrikaren
alde, bertzeak kontra, bakoitza
bere arrazoiekin, baina azke-
nean fabrika egitearen aldeko
jarrera nagusitu zen. Halaxe
kontatu du Jose Luis Etxegaraik.
Bere gorabehera guziekin,
Baztan-Bidasoaldeko motore
ekonomikoa izan zela nabar-
mentzea ez da sobera erratea.

50 urte igaro dira Lesakako fabrika
martxan paratu zenetik 
Tarte honetan, lantegi lokala izatetik multinazional baten eskuetara pasatu da

UTZITAKO ARGAZKIA

1966an ateratako argazkian, Esteban Pikabea, Daniel Gomez, Pepe Calvo, Mª
Carmen Ubiria eta Rosa Mari Errandonea. Lantegiko lehendabiziko langileeta-
koak izan ziren. Argazkia Mitsubishiko montatzaile japoniar batek ateratakoa da.
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aritu ziren Laminacioneseko lante-
gietan: 1.400 Lesakan, 585 Zalain-
Zokon eta 193 Legasan. Langile kopu-
ruak goiti egiteak, ordea, giroan al-
daketa ekarri omen zuen. Mertxe Igoa
fabrikan urtetan informatikaria izan
denaren arabera, «Altos Hornos de
Vizcayaren –AHV– eskura pasatze-
an aldaketa nabaritu genuen. Ordu-
ra arte familia giroan geunden... Bai-
na AHVren lan sistema desberdina
zen, eta guretzat okerragoa izan zen.
Gu baino gehiago zirela uste zuten». 

1990EKO HAMARKADAN BEHERAKADA

90eko hamarkada hasieran %20
jautsi zen langile kopurua eta Corpo-
racion Siderurgica Integral taldean
sartu zen lantegia. Gero pribatizatu
eta Arbed taldearen esku gelditu zen,
Aceralia izena hartuz. Gaur egun, Le-
sakako lantegiak Arcelor Mittal ize-
na darama Mittal multinazionalak ero-
si ondotik. Zalaingo lantegia, berriz,
Condesa taldearen esku dago. Bie-
tan da nagusi ziurgabetasuna, bai-
na are okerragoa da Legasakoaren
egoera, horko lana Lesakan eta Be-
rriobeitin eginen baita etorkizunean.

Mende erdia pasatu da eta ezin
da ukatu Laminaciones de Lesaka-
ren bilakaerak eragin haundi eta his-
torikoa izan duenik Bidasoaldean.
Gainera, badirudi 50 urteotako histo-
ria korapilotsuak baduela segidarik.
Hastapenetik langile izan diren As-
cen Ordoki, Mertxe Igoa eta Pili Mike-
larenak «krisia»hitza betidanik aipa-
tu dela erran arren, etorkizunera begi-
ra zalantza da nagusi, eta horrek ezi-
negona sortzen du langileen artean.

Langile Batzordeko
sindikatu nagusiek ez du-
te gai honen inguruko ba-
lorazio formalik egin nahi
momentuz. Hala ere,
ahotik ahora dabilen kon-
tua da plan industrialaz
hainbat batzar egin di-
rela Lesakan langileen
artean. Badirudi plan in-
dustrial horren arabera,
2011 bitarte, Legasako
fabrikak %100ean fun-
tzionamenduan segitu-
ko duela, baina ordutik
aitzinera orain Legasan
egiten den lana zati ba-
tean Berriobeitira eta ber-

tze batean Lesakara le-
kualdatuko dela. 

Antza, Legasan orain
dauden perfiladora eta
kurbatzeko makina Be-
rriobeitin eginen den
planta berrira eramanen
dira. Lesakan, berriz, le-
rro konbinatua deritzona
paratuko omen da mar-
txan. Lerro konbinatu ho-
nek aldi berean pintatu
edota galbanizatzeko
gaitasuna du eta mer-
katuan dagoen puntako
teknologia erabiliko due-
la diote adituek. Horixe
bera da Legasako pin-

tura-lerroaren etorkizu-
na zalantzan paratu de-
zakeena. Horrez gain,
saneatzeko lerroa eta
aplakadora mistoa dela-
ko makina ere paratuko
omen dute Lesakan. 

Tresneria berria ekar-
tze honek langile-sobe-
rakina sortuko du. Horri
aterabidea emateko, 59
urterekin emanen diote
erretiroa langileei. 

Enpresaren zuzen-
daritzak, bere aldetik, ez
du gai honen inguruko
xehetasunik ezagutzera
eman. 

ARCELORREK PLAN INDUSTRIAL BERRIA MAHAIGAINERATU DU

Noiz hasi zinen Laminacio-
nes de Lesakan?
1960an hasi nintzen, bigarren
emakumea izan nintzen eta
91. langilea. Momentu hartan
Bilbon nengoen eta Pasaian
lan egiten zuen ahizpak fabri-
ka ireki behar zutela eta etor-
tzeko erran zidan. Hasiera
nahiko polemikoa izan zen.
Lesakarentzat salbazioa iza-
nen zela zioten batzuek, ber-
tzeek ezetz. Lesakarentzat eta
inguru guztiarentzat izan zen
onugaragarria, baina Lesakak
aunitz aguantatu eta eman du.
Ez da dena hain ona izan.

Hasi baino lehen frogaren
bat egin zenuen?
Orduan edozein sar zitekeen.
Nik ez nuen prestakuntzarik.
Bilbon osabaren etxean bizi
nintzen eta hark idazteko maki-
na zeukan. Nire gisara ikasi
nuen baina gainerakoa lane-
an ikasi nuen, halabeharrez.
Nolakoak izan ziren hasiera-
ko urte haiek?
Hasieran familia bat bezala gi-
nen, denak ezagutzen ginen
eta elkarrekin ateratzen ginen.
Erregeak ere egiten ziren, eta
opariak banatzen ziren langi-
leen seme-alabentzat. 

Noiz etorri zen aldaketa?
Jende aunitz sartu zenean. 13
urte egin nituen Laminacione-
sen, eta jende gehiena eza-
gutzen nuen. 13 urte pasatu-
ta, Bearzana kooperatibara jo-
an nintzen eta bi urte eta erdi
egin nituen kudeatzaile lane-
tan. Orduan hasi ziren grebak.
Nik Venezuelara jo nuen, eta
berriz bueltatzean arront des-
berdina ikusi nuen dena.
Nola ikusten duzu orain?
Krisia dagoela beti erran izan
da. Atzerritik etorri nintzene-
an abudo hasi ziren krisiaz so-
lasean. Neurri haundi batean
nik uste langileek gehiegi ez
eskatzeko ere erraten dela.
Onura ekarri dio Lesakari, bai-
na baita kaltea ere.

«Onura ekarri dio Lesakari,
baina baita kaltea ere»

Ascen ORDOKI Lesakako fabrikako lehendabiziko langileetako bat

Legasako lana Lesakara eta Berriobeitira doa
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Jai parekideen alde

Euskal emakumeok
gure etorkizun indibidual
eta kolektiboa modu as-
kean erabakitzeko esku-
bidea mugatua dugu. Sis-
tema patriarkalak ezarri-
tako mugek emakumeok
egoera antidemodratiko
batean biltzera garama-
tzate. Egoera honi buel-
ta ematea herritar guz-
tion ardura da  eta eragi-
le politiko zein sozialek
asko daukagu egiteko.
Lan munduan rol tradi-
zionalek jarraitzen dute
eta oraindik egon ba-
daude emakumeoi gu-
txiago ordaintzen diguten
enpresak. Mota guztieta-
ko erasoak jasaten ditu-
gu, fisiko zein psikikoak,
eta zer esan honen on-
dorioz dauden hilketetaz;
hori ez al da terrorismoa?

Asko daukagu esan
eta egiteko baina gaur-
koan jai eta kultur arloan
jasaten ditugun diskrimi-
nazioetan murgilduko ga-
ra.

Baztanen esaterako,
aurreko udan herri ba-
tzuetako bestetan mutil
dantzen inguruan gerta-
tutako ekintza bazter-
tzaileak salatu nahi ditu-
gu. Emakumeok herrie-
tako ekitaldi publiko eta
kultural guztietan parte
hartzeko eskubidea ber-
matzea aldarrikatzen du-
gu. Herriak herriarentzat
ordaindutako eta antola-
tutako ekitaldietan diskri-
minazioak ez du tokirik,
guztiona den gaur egun-
go jendartean. Aldi bere-
an, Baztango Udalari es-
kubideen errespetuen
bermaketan duen lana be-
te dezan eskatzen diogu.
Euskal emakumeok gu-

re alternatiba eraiki be-
har dugu, emakume eta
gizonen artean harreman
eredu berriak sortuz, el-
karbizitzarako harreman
eta harreman afektibo
anitz eta askeak izatea
behar dugu. Parekideta-
sunean oinarritutako ha-
rremanak sortzeko bide-
an indarrak jarri behar di-
tugu.

Jai parekideen alde-
ko lana eta inplikazioa
kompromisoetan bihur-
tzeko ordua da.

Gora borroka femi-
nista! Eraso sexistarik ez!

Jaione Irisarri 
Bilgune Feminista

Zalain
Transformadosen
hauteskunde
sindikalak

ELA sindikatuak be-
rriz ere irabazi egin ditu
ekainaren 23an Zalain
Transformados lantegian
egindako hauteskunde
sindikalak. 345 lagunek
lan egiten dute  gaur egun
lantegi honetan.

%92,17ko parte-har-
tzearekin, ELAk 98 boto
eskuratu zituen, %31,41,
eta lau ordezkari. Biga-
rren sindikatua LAB izan
zen; 92 boto eta lau or-
dezkari izanen ditu. 65
botorekin eta hiru ordez-
kariarekin UGT da hu-
rrengoa; eta 32 boto eta
ordezkari bakarrarekin
CCOO. Cofederacion de
Cuadrosek 25 boto eta
ordezkari bakarra esku-
ratu du.
ELAk bere eskerrak eman

nahi dizkie bertze behin
konfidantza erakutsi du-
ten langile guztiei. Zalai-
nen lan egiten duten per-
tsonak ordezkatzeko au-
keratu baikaituzue.

ELA sindikatua

Sexu
diskriminazioa
Leitzan

Urte asko pasa dira
Sarriopapel y celulosa
S.A. lantegian azken
emakumea kontratatu zu-
tenik.Urtero-urtero uda
garaian kontratazio uga-
ri izaten dira Leitzako lan-
tegian. Baina, azken ema-
kumea kontratatu zutela
jada 30 urte pasatu izan
dira.

Idatzi hau hasi au-
rretik aitortu nahi dut, ni
ere emakumea naizela
eta bi alaben ama. Eta
uda garaia iristen dene-
an oso triste sentitzen
naiz, nire alabari inongo
lan eskaintzarik iristen ez
zaiolako(Iruña Empleon
apuntatuta dago). Ba-
tzuetan taberna batean
egiten du lan, beste ba-
tzuetan umeak zaintzen
ditu eta nik diot, zergatik
ez Sarripapel y Celulosa
S.A lantegian? Herrian
bertan dagoen lantegia
da eta denen onerako
izan behar luke, ezta?

Egoera hau ikusita
herrian denak isilik gau-
de. Denak dugu ilobaren
bat(mutila noski) fabrikan
lanean eta… Zergatik no-
zitu behar dugu egoera
hau? Emakumeak baz-
tertzen ari dira.

Beti aditu izan dugu
herrian, prentsan… dis-

kriminaziorik ez dagoela
eta nik zera diot: egoera
hau ez al da diskrimina-
zioa?

Leitzako ama bat

Ikurrina Leitzako
udaletxean

Ikurrinaren aldeko eki-
men berri bat ezagutze-
ra eman dute Leitzan
etxeetan zabaldu duten
orri baten bidez. Bertan
Ikurrinak Leitzan izan
duen bilakaeraren erre-
paso labur bat egiten da.
Ikurrina berreskuratzeko
ekimen guztiak txaloga-
rri eta guztiz aipagarriak
dira eta horretan leitzar
gehienak ados egon gai-
tezke. Dena den idatzi ho-
rretan, aurreko legealdiari
buruzko zenbait adieraz-
pen ez dira zuzenak.
«2005ean, Nafarroako
Gobernuak 1981ean
onartutako ikurren ingu-
ruko erabakia praktikan
jartzea erabakitzen du
beste dekretu baten bi-
dez». Hau ez da horrela.
Nafarroako Gobernuak
2003an 1981eko legeak
Ikurrina jarri ahal izateko
uzten zuen zirrikitua ezez-
tatzeko, legea aldatzen
du. Horren ondorioz zi-
gortu ez zitekeena, hots,
Ikurrina udaletxeko bal-
koian jartzea, zigor dai-
teke. Eta lege berri hau
da 2005ean praktikan jar-
tzea erabakitzen duena,
eta ez 1981ekoa. «On-
dorioz, garai horretan ze-
goen alkateak herriari
ezer galdetu gabe eta be-
re erabakiz; 10 urteren
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ondoren, Ikurrina kendu
zuen herrian ezinegona sor-
tuaz». Hau gezurra da, al-
kateak ez baitzuen Ikurri-
na bere erabakiz kendu.
Ikurrina kentzeko senten-
tzia judizial bat heldu ze-
nean, honen berri eman eta
zinegotzi guztiak (Larrain-
goak barne) bi bileretara
deitu ondoren, Ikurrina ja-
sotzea erabaki zen Aralar
eta EAko zinegotzien al-
deko botoekin. Nonbait, ez
zen oso erabaki okerra izan.
Udal berria eratu zenez ge-
roztik urte bat pasa eta ez
baitute atzera bota, nahiz
eta gehiengo osoa izan.
Egun puntualetan jartzen
dutela esanez garbitu nahi
dute beren burua. Zerga-
tik ez dute 2005ean hartu-
tako erabakia atzera bota
eta erabat jartzen? Gaine-
ra, orain ere norbaitek ken-
duko du, egun puntual ho-
riek pasa ondoren.

«Honen ondorioz, Iku-
rrinaren Aldeko Taldea sor-
tu zen herrian, Herri Kon-
tsulta egin asmoz. Baina,
Aralarren jarrera zela me-

dio, zapuzturik gelditu zen
kontsulta hau». Hau ere ez
zen horrela izan. Kontsul-
ta bertan bera utzi zutenak
Larrain Herri Plataforma,
EA eta Ikurrinaren Aldeko
Taldea izan ziren, Aralar
deitu ez zuten bilera bate-
an. Kontsulta honi buruz,
Aralarrek argi utzi zuen,
kontsulta egiteko egin zi-
ren bilera guztietan, ez ze-
goela ados egin zen gal-
derarekin, ez baitzigun Uda-
lean hartutako erabakia de-
fendatzeko aukerarik ema-
ten. Galdera aldatzen saia-
tu baginen ere, ez omen
zegoen beste galdera bat
adostu zutena bezain zu-
zena. Geroago Goizuetan
ikusi zen hori ez zela ho-
rrela, baina lortu nahi zu-
tena gu defendatzeko au-
kerarik gabe uztea zen. Ho-
rren aurrean, Aralarrek gal-
dera hari beste erantzun
bat ematea erabaki zuen,
baliorik gabeko bozaren bi-
dez eta egun batzuk lehe-
nago banatu zituen bere
papertxoak, erantzun pro-
pioarekin. 

Gure erabakiari eran-
tzunez, hiru talde haiek he-
rri kontsulta bertan bera uz-
tea erabaki zuten, herriak
informazio objektiboa ez
zuela argudiatuz. Eurek
izan ziren herriari hitza uka-
tu ziotenak. Gure erabakia
ez bazen zuzena, herriak
bozetan adieraziko zuen.
Baina aukera hori eman be-
harrean, herr ia zuzen
aukeratzeko prest ez ze-
goela erabaki zuten, bes-
te garai batzuk gogora eka-
rriz. Puntu honekin buka-
tzeko, herri kontsultaren al-
deko taldeak, kontsulta ber-
tan behera gelditu ondo-
ren, berretsi zuen kontsul-
ta eginen zela. Zergatik ez
da egin? Zergatik eta gal-
dera ber-berarekin ez da
orain egiten Aralar«ozto-
po» ez dela? Jo dezagun
idatzi honetan aipatu ditu-
gun arrazoiak ez dizkizue-
la konbentzitzen, jo deza-
gun ez direla zuzenak,
nahiz eta aipatzen duguna
guztiz egia izan. Horrela
izango balitz ere, begiratu
dezagun etorkizunari. On-

gi dago herriaren babesa
bilatzea eta ekimenak an-
tolatzea, baina gai hau Uda-
laren eskuetan dago, bal-
dintzatuta ikurren legea-
rengatik, noski. Udalak ba-
loratu behar ditu ondorio
legalak, besterik ez. Gure
ustez, Udala babestu be-
har zen eta horrela eskatu
genuen herri kontsultaren
paperetan. Orain agintean
daudenek alkatearen di-
misioa eskatu zuten eta
beste aldetik udaletxean
ikurrina jartzeko mozioa
aurkeztu zuten. Zergatik ez
dute orain mozio hori aur-
kezten? Gogoratu behar
da, orduan mozio hori ez
zela onartu, Aralar eta EA
abstenitu zirelako. Gai hau,
gaurko agintariek aurreko
legealdian eskatzen zute-
na eginen balute, azkar mol-
datuko litzateke, ikurriña ja-
rri eta kitto…gero geroko-
ak, zergatik ez dute ikurri-
ña modu iraunkorrean jar-
tzen?; ez da izanen, guk
emandako arrazoiak egiaz-
koak zirela? Zoritxarrez,
denborak arrazoia eman di-

gu. Lehen ikurriña bereha-
la jartzea eskatzen zute-
nak, orain jartzen ez ba-
dute, zerbaitengatik izanen
da. Esandakoa. Gauzak ar-
gi eta garbi utzi behar dira,
gure ustez. Ikurriña be-
rreskuratzeko ekimen guz-
tiak beharrezkoak dira eta
alegin horretan leitzar
gehienak, ados egon gai-
tezke. Leitzako Aralarki-
deak.

Leitzako Aralar

• IRAKURLEAK MINTZO • 

OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa
bidali behar dira. Ber-
tzela, ez dira argitara-
tuko. Iritzi ezberdinek
tokia izan dezaten, ez
da komeni makinaz ida-
tzitako 25 lerro baino lu-
zeago idaztea. Laburtu
beharra izanez gero, Tti-
pi-Ttapak bere esku iza-
nen du horretarako
eskubidea.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuak 233,3 milioi euro
aurreikusi ditu 2009 eta
2012 urteen artean To-
kiko Inbertsio Planera-
ko: 56,2 milioi euro joa-
nen dira 2009an, 57,6
milioi euro 2010ean, 59
milioi euro 2011n eta
60,5 milioi euro 2012an.
Kopuru horren %17a,
40 milioi euro, lehenda-
biziko aldiz, udalek eu-

rek nahi bezala kudea-
tu ahal izanen dute, hau
da, nahi duten inber-
tsioetara bideratzeko
aukera izanen dute di-
ru hori. Ondoko taulan
2009tik 2012ra bitarte-
an eskualdeko udal ba-
koitzak libreki bidera-
tzeko zenbateko kopu-
rua jasoko duen ageri
da, eta laguntza hori
zenbatekoa den biztan-
le bakoitzeko. 

Inguruko udaletara 
2,3 milioi euro
bideratuko ditu
Gobernuak 2012a bitarte
Nahi den alorretan gastatzeko
izanen da diru hori

HERRIAK ZERTARAKO AURREKONTUA LAGUNTZA

BAZTAN Elizondo: oztopo arkitektonikoak kendu 184.959,68 € 92.479,84 €
Aparkalekuak (20 auto; 12 kamioi) 96.000,00 € 48.000,00 €

LEITZA Oztopo arkitektonikoak kendu 28.351,08 € 14.175,54 €
Seinalizazioa 2.994,00 € 1.497,21 €
Igerilekuetan eraberritze lanak 83.442,50 € 83.442,50 €

GOIZUETA Oztopo arkitektonikoak kendu 9.677,98 € 4.838,99 €
Seinalizazioa 12.031,25 € 3.000,00 €
20 aparkaleku 24.000,00 € 12.000,00 €

ETXALAR Barandillak paratu 70.219,93 € 30.000,00 €
Seinalizazioa herrigunean 1.360,75 € 680,38,00 €

IGANTZI Barandillak 13.769,20 € 6.884,00 €
Seinalizazioa 2.692,94 € 1.346,47 €
Aparkalekuak egin eta eraberritu 24.000,00 € 12.000,00 €
Igerilekuak: makineria eta kanaleta 46.079,06 € 46.079,06 €

BERA Herriguneko seinalizazioa 4.840,24 € 2.420,12 €
Aparkalekurako zabalgunea egokitu 24.000,00 € 12.000 €

LESAKA Agina gainean apakalekua 24.000,00 € 12.000 €
SUNBILLA Errepideko seinalizazioa 2.955,68 € 1.477,84 €
ARANTZA Seinalizazioa 8.493,52 € 3.000 €
ITUREN Herrigunean seinalizazioa 1.880,36 € 940,18 €
URDAZUBI Errepideetan seinalizazioa 10.208,00 € 3.000,00 €
NARBARTE Bi seinale paratu 850,00 € 425,00 €
GUZTIRA 676.806,59 € 391.687,13 €

HERRIA DOTAZIOA BIZTANLEKO

BAZTAN 448.508,45 € 57,16 €
BERA 211.412,42 € 57,39 €
LEITZA 171.385,12 € 59,32 €
LESAKA 169.964,85 € 61,36 €
DONEZTEBE 133.677,77 € 87,83 €
GOIZUETA 99.919,12 € 122,60 €
ETXALAR 98.935,03 € 123,51 €
BERTIZARANA 87.775,55 € 133,59 €
SUNBILLA 87.775,55 € 133,59 €
ARANTZA 86.511,70 € 133,51 €
IGANTZI 82.566,54 € 136,25 €
ITUREN 70.276,24 € 147,33 €
DONAMARIA 66.275,55 € 157,80 €
URDAZUBI 59.516,10 € 171,02 €
ZUBIETA 55.059,61 € 178,19 €
ARESO 52.428,54 € 182,04 €
BEINTZA-LABAIEN 48.388,85 € 187,55 €
ZUGARRAMURDI 43.715,45 € 193,43 €
ELGORRIAGA 42.643,00 € 194,72 €
EZKURRA 37.441,59 € 201,30 €
URROTZ 36.966,15 € 202,00 €
ERATSUN 34.525,80 € 205,51 €
OITZ 32.153,14 € 208,79 €
ARANO 27.318,26 € 215,10 €
SALDIAS 26.009,08 € 216,74 €
GUZTIRA 2.311.149,46 € -

LAGUNTZA

Nafarroako Gober-
nuko Toki Administrazio-
ko Departamentuak
391.687 euroko dirula-
guntza onartu du eskual-
deko hainbat herritan.
Diru hori azpiegitura la-
nak finantzatzeko erabi-
liko da, batez ere, ozto-
po arkitektonikoak ken-
tzeko eta seinalizazio,
aparkaleku eta igerile-
kuetarako. Nafarroako
hainbat herritan eginen

diren 16,2 milioi euroko
gastuetatik laguntza 7,9
milioikoa izanen da. 41
herritako igerilekuetan
jasoko da laguntza; oz-
topo arkitektonikoak ken-
tzeko 64 herrik eskura-
tuko dute dirua; seinali-
zazioen obrak egiteko
72 herrik eta aparkale-
kuen lanak egin dituzten
bertze 55ek. Eskualde-
an 11 herrik hartuko du-
te laguntza. 

392.000 euroko
laguntza azpiegitura
lanetarako
Eskualdeko 11 udalerrik jasoko
dute laguntza hori
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ttipi-ttapa
Turismo Bulego pro-

pioa du Ibardinek joan
den hilabeteaz geroztik,
zehazki, ekainaren 27az
geroztik. Hemendik ai-
tzinera, Bera eta Urru-
ña arteko Ibardingo mer-
kataritza eta natura gu-
neari buruz, nahiz Be-
ra, Urruña, Lesaka eta
Biriatuko herriei buruz-
ko informazioa helara-
ziko die hurbiltzen diren
guztiei. Irekiera egune-
an, bulegoa ikusteaz
gain, egindako aman-
komuneko azpiegitura
sarearen eta komuni-
kazio euskarrien aur-
kezpena ere egin zen. 

Turismo bulegoa ez
ezik, mendi ibilaldiak eta
bertzelako zerbitzuak
ere aurkeztu zituzten.
Ibardinetik abiatuta hi-
ru ibilbide proposatu di-
tuzte: laku ingurura, mo-
numentu megalitikoen
ingurura eta Larun al-
dera. Josu Iratzoki al-
kateak Urruñarekin el-
karlanean aritzeko bo-
rondatea azpimarratu
zuen. Eta Odile de Co-
ral Urruñako auzapezak
ere Ibardinen egindako
lanak goraipatu zituen,
tartean  Urruña aldean
dagoen eta 75 autoren-
dako lekua duen apar-
kaleku publikoa. Nafa-
rroako Gobernuko Kul-

tura departamentuko
Marketing Turistiko Zer-
bitzuko zuzendaria den
Carmen Oroz ere eki-
taldian izan zen. 

Lanak  guz t i r a
1.117.733,59 euro kos-
ta dira eta Interreg III-
Aren laguntza 558.866,8
eurokoa izan da. Urru-
ñako Udalak 110.664,30
euro ordaindu ditu eta
gainontzekoa Ibardingo
Merkatari Elkarteak bi-
deratu du. 

Eg indako  l anak
hauek izan dira: sareen
azpiegitura berritu –ur
hornidura, saneamen-
dua, elektrizitatea, ga-
sa,  te lefonia– sare
amankomuna osatuz;
informazio puntua erai-
ki; eta promozio eta ko-
munikazio euskarriak

paratu –informazio sei-
naleak, interpretazio
mahaia eta sortu diren
hiru oinezkoendako ibil-
bideen seinalizazioa; foi-
letoak eta web orria
www.ibardin.net–.  

ELA nagusi
Zalaingo tubo
lantegiko
hauteskundeetan

Guttigatik, baina az-
ken hauteskundeetan
ere, ELA sindikatuak lor-
tu ditu Zalain Transfor-
mados lantegian boto
gehien. Ekainaren 23an
egindako hauteskunde
sindikaletan %92,17eko
parte-hartzea izan zen.
ELAk 98 boto eskuratu
zituen, botoen %31,41a.
Horrenbertzez, lau or-
dezkari izanen ditu, ai-

tzineko aldian baino or-
dezkari bat guttiago. Bo-
to guttiko aldea atera
zion, ordea, LAB biga-
rren indarrari, honek 92
eskuratu baitzituen. Ha-
la, ELAren ordezkari ko-
puru bera izanen du LA-
Bek ere –aitzineko al-
dian ere lau zituen–. 

Hirugarren indarra
UGT izan da. Honek 65
boto lortu zituen azken
hauteskunde sindikale-
tan eta hiru ordezkari
izanen ditu, aitzinekoan
baino bat  gehiago.
CCOOk, berriz, 32 bo-
to eskuratu zituen eta
ordezkari bakarra iza-
nen du, baita Cofede-
racion de Cuadrosek
ere. Azken honek 25 bo-
to jaso zituen azken hau-
teskundeotan.

Informazio eta Turismo Bulegoa
inauguratu dute Ibardinen
Bera, Urruña, Lesaka eta Biriaturi buruzko informazioa eskainiko du

BERA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Turismo Bulego berriaren inaugurazio ekitaldian jende andana bildu zen.

FLASH
Herria
ezagutzeko
bisita gidatuak
Uztailaren 8az geroztik
bisita gidatuak egiteko
aukera dago astearte
eta ortzegunetan karri-
ketan barna. Liluratura
izena daraman egitas-
mo hau bidaia literario
bat da. 11:30ean Herri-
ko Etxeko plazatik abia-
tzen da eta Lamixine an-
tzerki taldearen lagun-
tzarekin testu literario,
istorio ttiki, ipuin eta aba-
rrekin ilustratzen dute
bidaia. Irailaren 4a bi-
tarte izanen da horreta-
rako aukera eta izen-
ematea Turismo Bule-
goan egin behar da, bi-
sita hasi baino 30 minu-
tu lehenago arte. Bi eu-
ro ordaindu behar dira.

Lizuniagako
ehiza barrutia
prestatzen
Aurtengo ehiza denbo-
raldiari begira, Ehiza eta
Arrantza Elkar teak
2007ko talde berdinak
mantentzea erabaki du
Lizuniagako ehiza ba-
rrutian. Norbaitek izena
eman nahi izanez gero,
edo  ba j a  eman ,
elkarteari idatziz jakina-
razi beharko dio eta ho-
rretarako gelditzen di-
ren azken egunak uz-
tailaren 11 eta 18a dira.
19:00etatik 21:00etara
bitarte egonen da zaba-
lik elkartea. Bertzalde,
aipatu, ehiztarien egu-
tegiaren zozketa abuz-
tuaren 8an eginen de-
la, 20:30ean elkartean.
Ehiztariek bete beha-
rreko arauak eta egute-
gien datak elkartean
daude ikusgai.
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LESAKA

Aitor AROTZENA
Landazelaiak Lesa-

karentzat herri platafor-
maren aurkezpena egin
zen ekainaren 27an,
Udaletxeko arkupetan. 

Plataforma hau, he-
rriko sentsibilitate ez-
berdinez osatuta dago
eta Udalak eta kons-
truktorak egin asmo zu-
ten proiektua ikusita sor-
tu zen. 

Landazelaiak Lesa-
karentzat herri platafor-
mak irekia eta zabala
izan nahi du, Javier Oro-
nozek hasierako aur-
kezpenean adierazi zuen
bezala. Noruegako Emily
Brönte idazlearen hitzak
hartu zituen, plataforman
parte hartu nahi duen he-
rritar orok ateak zabalik
aurkituko dituela adie-
razteko: «Bihotzak bildu
nahi badituzue, bihotzak
erein behar dituzue».

«ZENTRO KOMERTZIALIK

EZ!»
Alde horretatik, herri

plataformaren aldarri-
kapenen berri eman zu-
ten Mertxe Rekondok
eta Endika Mendegiak:
«Zentro komertzialik ez!
Lesaka bizirik nahi du-
gulako, komertzio ttikia-
ren alde gaude; eredu
justuago, solidarioago,
jasangarriago baten al-
de».
Etxebizitza arloan, Le-

saka eta Lesakako he-
rritarren beharrak ze-
haztuko dituen ikerketa
ezinbertzekoa dela ere
uste du herri platafor-
mak: «Ez gaude etxebi-
zitzak eraikitzearen kon-
tra baina Landazelaiak
Lesaka eta Lesakako
herritarren beharrak ase-
tzeko erabili behar dira,
bai oraingoenak, baita
ondorengoenak ere.
‘Gaurko ogiari eta bihar-
ko gosia’-ri ezetz dio-
gu». Bide horretan, le-
henik eta behin, behar
horiek zeintzuk diren ja-
kin behar dela uste du
Landazelaiak Lesaka-
rentzatherri plataformak:
«Horixe lortzeko bide bat
baino ez dago: ikerketa

serio eta sakona egitea,
zenbat etxebizitza be-
har diren, bilakaera de-
mografikoa, noiz, non,
nola, nolakoak, zer mo-
takoak, alokairua, tute-
latua, babestua, l i -
brea…».

«HERRITARREN IRITZIA

KONTUAN HARTZEA»
Herritarren iritzia kon-

tuan hartu gabe inolako
erabakirik ez hartzea ere
eskatu diote Lesakako
Udalari: «Landazelaie-
tan garatuko den edo-
zein proiektu Lesaka eta
Lesakako herritarren
izaeraren errespetuan
oinarritu behar da eta
prozesu horretan ezin-
bertzekoa da herritarren

parte-hartzea». Udalak
parte-hartze hori bultzatu
eta bermatuko dituen
tresnak martxan jarri be-
har dituela ere uste du
Landazelaiak Lesaka-
rentzatherri plataformak:
«Nolako herria nahi du-
gun eta nolako Lesaka
utzi nahi diegun gure on-
dorengoei, herritar gu-
zien ardura eta kezka
behar du izan, ezin da
bakarrik Udalaren bai-
tan egon».

Agerraldia akautze-
ko, etxez etxe informa-
zio-orri bat banatu du-
tela gogorarazi zuen Ja-
vier Oronozek eta au-
rrerantzean ere urrats
gehiago emanen dituz-
tela aipatu zuen.

‘Landazelaiak Lesakarentzat’
herri plataforma aurkeztu da
Aldarrikapenen artean, zentro komertzialik ez egitea eskatzen du

Quebrantahuesos
proba famatuan
garaile izan zen
bere kategorian

Luciano MITXELENA
PERTSONAIAK

8.000 txirrindulari bai-
no gehiagok parte har-
tu zuen ekainaren
21ean  Queb ran -
tahuesos proba fama-
tuan. Horietatik hamar
bat herritik joan ziren.
Xabier Zozaia izan zen
bizkorrena, 27. pos-
tuan. Luciano Mitxele-
na, berriz, 48. izan zen
sailkapen orokorrean.
55 urte ditu Lucianok
eta bere kategorian
(55-65 urte artean)
onena izan zen. Ez da
nolanahiko marka,
kontuan hartzen ba-
dugu bizikletan 45 ur-
te zituela hasi zela.
Aurten, Luchon, Lour-
des, Bonaigua eta
Grausko lasterketak
ere irabazi ditu bere
kategorian. Aitzinera
begira, abuztuan egi-
nen den Master kate-
goriako (50-60 urte)
Euskadiko txapelketa-
rako ongi prestatzeko
ilusioa du Lucianok.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

‘Landazelaiak Lesakarentzat’ herri plataformaren aurkezpenera hainbat he-
rritar bildu zen.
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Joseba eta Nerea
Hamabigarren urtez

Eraiki dantza taldeak Bi-
dasoaldeko jaialdia an-
tolatu du, eta aldi ho-
netan gure herrira eka-
rri du. Aurten ere gure
artean hain arrakasta
handia duen ekitaldi ho-
netaz gozatzeko auke-
ra izanen dugu. Uztaila-
ren 27an, igandea, iza-
nen da, 12:30ak alde-
ra. Urtero herrialde
desberdinetako dantza
taldeak ekartzen saia-
tzen dira eta aurtengo-
an Argentina eta Polo-
niako bi talde etorriko
dira beraien dantzatze-
ko ohiturak erakusteko.

Berandu baina,
igerilekuak
zabalik

Joan den uztailaren
5ean, larunbata, ireki zi-
tuen ateak herriko ige-
rilekuak. Apirilaz ge-
roztik udaletxea igerile-
kuko sorosleak kontra-
tatzeko nahian ibili da.
Horretarako lehenik,
igerilekuak hartzeko so-
rosleak behar zirela
adierazten zuen deial-

dia atera zuen. Baina
deialdi honetan ez zuen
inork izenik eman. Ge-
roztik, hainbat enpresa
eta jenderekin kontak-
tuan jarri eta gero, be-
rako Gorka Zurbanok
bere burua aurkeztu du
eginkizun horretarako.
Beraz, berandu bada
ere, azkenean igerile-
kuak bere ateak ireki di-
tu haur eta helduei uda-
ko beroak freskatzen la-
guntzeko.

PUZGARRIAK

IGERILEKUAN

Bertze urte batez
Udalak haurren goza-
menerako puzgarriak
ekarriko ditu igerilekura
datorren larunbatean,
hau da, uztailaren 19an.
Puzgarriak 15:00etatik
19:00ak arte izanen di-
ra. Ea eguraldiak lagun-
tzen duen.

Bestetako bilera
Uztailaren 10ean,

20:00etan izanen da
bestetako bilera Kultur
Etxean. Aurtengo be-
rrikuntzei buruz infor-
mazioa emateaz gain,

zenbait gauza zehaztu
behar dira, hala nola,
Herri Afaria eta Asaua

antolatzea noren esku
geldituko den. Herritar
guztiak gonbidatuak

zaudete bilera honeta-
ra besten inguruan edo-
zer gauza errateko.

Nazioarteko gazteen folklore jaialdia
herrian eginen da uztailaren 27an 
Argentina eta Poloniako dantzariak etorriko dira

ARGAZKIAK: ONINTZE ZINKUNEGI

Bekolanda, indartzen ari den auzoa  
Sanjuan suak dira adibiderik garbiena. Bekolanda auzoak geroz eta indar
handiagoa hartzen ari du Etxalarren azken urteotan. Aspalditik Murdene gai-
nean egiten bazen ere, aurten urteko egunik luzeena, Sanjuan bezpera, Be-
kolanda auzoan ospatu zen. Haurrek etxez etxe bildutako puskak eta hon-
darrak hantxe erre ziren, besta ttiki baten aitzakian. Batzuk kantari, bertze-
ak saltoka, ospakizun polita izan zen. Baina Sanjuan suena adibide bat ber-
tzerik ez da, duela urte batzuk indarberritzen hasi zen auzo honek herrian
duen presentzia erakusten duena. Gero eta jende gehiago bizi da Bekolan-
dan, etxe berri aunitz egiten ari dira, Eguberrietako eta herriko bestetako ka-
lejirak handik pasatzen dira, herriko nahiz kanpoko jendeak bizitokia han
hartu du, eta oraindik gehiago handituko da, hainbat bizitza egiten ari baiti-
ra . Etxe eder eta paraje politengatik ezagutu daitekeen auzoa herriko bizia
indartzen ari da, bertakoen eta kanpokoen mesedetan.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Zaletuek ongi eran-

tzun diote deialdiari.
Ekaitza Elkarteak anto-
latutako Frontenis Txa-
pelketan 40 lagunek ize-
na eman dute. Joan den
ekainaren 26an, ortzira-
larekin, partidak joka-
tzen hasi ziren frontoian.
Emakumezkoetan lau
bikote daude eta gai-
nerakoak 16 mutil biko-
te dira. 

20 bikoteen arteko
norgehiagoken ondo-
ren, final nagusia uztai-
laren 26an eginen da.
Txapeldunek eta txa-
peldunordeek sariak iza-
nen dituzte eta parte har-
tu duten guziek afaria
eginen dute elkartean.

Nafarroako
Gobernuko
dirulaguntzak

Nafarroako Gober-
nuko Toki Administra-
zioko departamentuak
bideak zein herriko kax-
koan seinaleak para-
tzeko Nafarroako 71
udalerri diruz lagundu-
ko ditu. Horretarako 1,8

milioi euroko inbertsio-
tik 452.351 euroko di-
rulaguntza emanen du. 

Arantzan, seinaliza-
ziorako 8.493,52 euro-
ko inbertsioa izanen da
eta Nafarroako Gober-
nuak 3.000 euroko su-
bentzioa onartu du. 

LIBREKI BIDERATZEKO

LAGUNTZA

2009-2012 urteen ar-
tean egin beharreko in-
bertsio planerako 233,3

milioi euro aurreikusi di-
tu Gobernuak. Kopuru
horretatik 40 milioi uda-
lek beurek nahi duten
moduan erabiltzeko ze-
haztu da. Arantzari da-
gokionez, libreki erabil-
tzeko 86.511,70 euroko
diru partida izanen da,
biztanleko 133,51 euro.

BERTZELAKO LAGUNTZA

2005-2008ko Toki
Azpiegituren Planaren
barne, Gobernuak erre-

serban zituen hainbat
proiektu diruz lagundu-
ko ditu. Gure herriaren
kasuan, ur horniduran
egin diren eta egin be-
har diren hobekuntza la-
netarako 29.393,58 eu-
roko dirulaguntza jaso-
ko du Udalak; bertzetik,
Herriko Etxea molda-
tzeko lanei aitzin egite-
ko 27.179,54 euro; eta
azkenik, argiteria zabal-
tzeko 72.983,99 euro-
ko subentzioa jasoko da. 

20 bikote ari dira Frontenis
Txapelketan parte hartzen 
16 bikote ari dira gizonezkoetan eta 4 bikote emakumezkoetan

ARANTZA

ARGAZKIA: N. ALTZURI

Belarretarako arorik ez 
Ez ohiko uda izaten ari da, eguraldi nahasiarekin. Alde horretatik, base-
rritarrak kexu dira belarrak egiteko behar bezalako eguraldirik ez duela-
koz egiten. Eta hala da, belar guziak zakartuak eta haundituk daude.

Elbrus helburu
Mentxu PEÑA
PERTSONAIA

Mentxu Peña sortzez
irundarra bada ere, due-
la 18 urtetik Arantzan
bizi da Mainenborda ba-
serrian. Lesakako Ma-
txinbeltzenea euskalte-
giko irakaslea da bai-
na bere lanbidea ber-
tze zaletasun batekin
uztartzen du: mendia.
Mendizale amorratua
da. Urte saila dira men-
dian ibiltzen hasi zela.
Astehondarrero men-
dira joatea du afizio eta
aitortu digunez, «itsu-
tua» dago. Iaz Mari-
mendi Euskal Herriko
40 urtetik gorako ema-
kumezko mendizale
euskaldunen taldera
batu zen. Talde horren
aldarrikapen nagusiak
euskara eta aisialdia di-
ra. Uztailaren 16tik 27ra
20 emakume Elbrus
mendira igoko dira.
Kaukaso mendilerroan
dago, Georgian, eta Eu-
ropako mendirik altue-
na da: 5.642 metroko
garaiera du. Tartean
Mentxu joanen da.
Erronka haundia da eta
urte osoan mendiak igo
eta jautsi aritu dira. Iaz-
ko uztailean Mont Blanc
mendira joan ziren; eta
orduan Mentxuk lana-
gatik ez zuen aukera-
rik izan. Aurten bertzela-
ko plangintza egin du
eta espedizioan parte
hartuko du. Bidaia on
Mentxu!
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ttipi-ttapa
Azken urteotan beza-

la, bisitan ditugu aurten
ere Saharako haurrak.
Guztira 11 etorri da eta
Baztan, Bortziriak, Ma-
lerreka eta Leitzaldean
pasatuko dute uda. Ekai-
naren 17an etorri ziren
eta abuztuaren 16an har-
tuko dute etxerako bidea.

Euren herrian jaso
ezin dituzten zerbitzuak
eskaintzea, eta bide ba-
tez, Saharako herriaren
egoera zein den ezaguta-
raztea da Saharar He-
rriaren Elkartasuna Tal-
dearen helburu nagusia
eta horregatik ekartzen
dituzte haurrak urtero. 

ZENBAKI SARITUAK

Saharar Herriarekin
Elkartasun Taldeak aur-
tengo udan eskualdera
Saharako haurrak ekar-
tzeko laguntza lortu as-

moz, zozketa ere egin
ohi du. Aurtengoa, ekai-
naren 23an egin zen.
Zenbaki saritu bakoitzak
bi pertsonentzako afaria
edo bazkaria izanen du
eskualdeko jatetxe ba-
tzuetan. Hauexek dira
zenbaki sarituak eta da-
gokion jatetxea:
Leitzan Harakindegia ja-

tetxean 1.401 zenbakia;
Sagasti jatetxean saldua
2.507; Erreka sagardo-
tegian 3.380; Hiruso os-
tatuan 3.103; Musunza-
har jatetxean 1.268; Be-
atr izenea jatetxean
1.765.

Malerrekan sei izan
dira zanbaki sarituak: Itu-
renen Herriko Ostatuan

1.794 zenbakia; Altxu-
nea erretegian 3.302;
Oitzko Ostatuan 1.251;
Beintza-Labaiengo os-
tatuan 1.615. Donezte-
ben Belarra jatetxean
1.634; Donamariako
Bentako 3.073.
Bortzirietan, lau saritu
atera dira. Lesakako
Koxkonta jatetxean

1.582; Etxalarren, He-
rriko Ostatuan 1.230; Elu-
tsa ostatuan 3.202; Igan-
tziko La Villa jatetxean
3204.

Baztanera hamar sa-
ri joan dira: Arizkunen,
Uxoa Okindegian 3.036;
Ordoki Likorerian 3.199.
Elizondoko Galarza ja-
tetxean 2.028; Kortarixar
jatetxeko 1.564; Eskisa-
roi jatetxean 1.154; Itza-
largikobordan 2.440; El-
beteko ostatuan 1.216;
Oñaska jatetxean 1.214.
Oronoz-Mugairiko Pie-
rresenea jatetxean 1.728;
Gartzaingo Fransene os-
tatuan azkena, 1.743.

Saria eskuratzeko bi
hilabeteko epea izanen
dute sarituek eta jate-
txera joan baino lehen
deitzea komeni da. Sa-
ridunaren txartela otor-
dua egin aitzinetik era-
kutsi beharko da.

Saharako 11 haurrek gure herrietan
pasatuko dute uda
Saharatik haurrak ekartzeko egindako zozketako zenbaki sarituak jakinarazi dira

ARGAZKIA: DORLETA AGIRRE

Abuztuaren 16a bitarte eskualdean egonen dira Saharatik etorritako 11 haur. 

ESKUALDEA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Jaione OTXANDORENA
Andoni eta Iker Es-

pelosin pilotari gazteek
denboraldi bikaina egin
dute aurtengoan ere.

Andoni Espelosinek
Herri Arteko txapelke-
ta irabazi du eta bertze
bi txapelketetako fina-
letara iristea ere lortu
du, nahiz eta gero fi-
naletan galdu duen. Le-
hendabizikoa buruz bu-
ru, Iruritako Azpirozen
aurka. Eta bigarrena,
berriz, Azpiroz bera bi-
kote zuela, Gipuzkoa-
ko Hitza txapelketan
galdu zuen Ordiziako
Iribarria eta Larrearen
aurka.

Iker anaiak, berriz,
lau txapel irabazi ditu
Enaitz Anso legasarra-
rekin batera: Altsasuko
Txapelketan, Larraun-
go Igartua eta Soroari
18 eta 11 irabazi zie-

ten; Herri Arteko fina-
lean igantziarrak garaitu
zituzten; Ezkurra Me-
morialaren finalean Be-
rako Migelena eta Ma-
ritorenari 18 eta 3 ira-
bazi zieten eta Bara-
ñaingo txapelketan, Be-

rako bikote bera 8an
utzi zuten. 

Orain atseden ttiki
bat hartuko dute abuz-
tuaren bukaera arte gu-
tti gorabehera, nahiz
eta tartean Sunbillako
txapelketa jokatu be-

harko duten. Zorionak
bi anaiei!

Expo Zaragozara
bidaia

Uztailaren 25erako
Nafarroako Rural Ku-
txak bidaia antolatu du

Expo Zaragozara. Do-
neztebeko Bulegoak an-
tolatu badu ere, Sunbi-
llako bulegoan ere eman
daiteke izena. Bidaia-
ren balioa 50 eurokoa
da, joan etorriko auto-
busa eta Exporako sa-
rrerak barne. Autobusa
7:30ean aterako da Do-
neztebetik eta itzulera
00:30ean izanen da. 

Buruhaundi eta
erraldoiekin
ibiltzeko jende
bila

San Tiburtzio beste-
tan, buruhaundi eta erral-
doiekin ibiltzeko jendea
behar da. Interesatuek
Guraso Elkarteari jaki-
narazi beharko diote, 607
446909 telefonora deitu-
ta. Aipatu, erraldoiekin
ibiltzeko hautua egiten
dutenek entsaioak egin
beharko dituztela.

Bortz txapel eskuratuta denboraldi bikaina
egin dute Espelosin anaiek
Andonik txapel bat eskuratu du eta Iker anaiak, berriz, lau

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIA

Kontent daude Iker eta Andoni anaiak bortz txapelak eskuetan dituztela.
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ttipi-ttapa
Eduardo Oiartzabal

zinegotziak botatako su-
ziriarekin abiatu ziren
aurtengo San Pedro
bestak. Horrela hasi zi-
tuzten doneztebarrek
bortz egunez iraun zu-
ten bestak. Tarte horre-
tan kirola, musika, dan-
tzak, jokuak, su artifizia-
lak, gaztelu puzgarriak,
erraldoiak... Denetariko
ekitaldiekin gozatu zu-
ten herritarrek eta kan-
pokoek.  Ekainaren
28an, erraldoien eta bu-
ruhaundien topaketa

egin zen. Dena den, es-
kualdeko lehen topale-
ku haundia bilakatzekoa
zena, azkenean, herri-
ko, Etxalarko eta Eli-
zondokoena baino ez
zen izan. San Pedro
Egunean, banderaren
dantzaz gain, Trapatan
eta tradizioko bertze
dantzak ikusteko auke-
ra izan zen eliza atarian.
Astelehenarekin, Gaz-
te Burrunbaren eta Tti-
kien Eguna izan zen, eta
asteartean, heldu den
urterarte agurtu zituzten
bestak.

Giro ederrean joan dira
San Pedro bestak
Eduardo Oiartzabal zinegotziak
bota zuen txupinazoa ARGAZKIAK: TELLETXEA 

San Miguel eta Zelaieta  kroseko lehen herritarrak
Ekainaren 22an jokatu zen Doneztebeko XXX. Herri Krosa. Arrakasta haun-
dia izan zuen, eta horren lekuko dira parte hartu zuten 170 lasterkariak.
Aurrebenjamin mailan, nesketan, Andrea Bakeriza izan zen bizkorrena
eta mutikoetan Aimar Jabalera. Benjamin mailan, nesketan, Olatz Mitxe-
lena izan zen garailea eta mutikoetan Beñat Lazkano. Alebinetan, neske-
tan, Leire Gomez izan zen lehena eta mutikoetan Mikel Retegi nagusitu
zen. Infantiletan, nesketan, Iranzu Korta izan zen lehena. Mutikoetan, be-
rriz, Fermin Estanga helmugaratu zen lehena. Kategori nagusian lehen-
dabiziko aldiz parte hartu zuen Gontzal Sanzek irabazi zuen; bigarren Ra-
fa Maritxalar lesakarra izan zen, eta hirugarren Patxi Orofino. Lehenda-
biziko doneztebarra Xanti San Miguel izan zen. Nesketan garailea Rosi
Talavera izan zen, bigarrena Rosa Orofino eta hirugarrena eta lehenda-
biziko doneztebarra Ana Zelaieta. Jubenil nesketan Ainara Mariezkurre-
na izan zen garaile. Mutiletan, ordea, ez zen inor aurkeztu. Kadete mai-
lan, mutikoetan Irail Zestau izan zen bizkorrena eta nesketan Ane Mutu-
berria nagusitu zen. Bertzalde, aipatu, Errekako Zuzendaritza Batzorde-
ak omenaldi ttiki bat egin nahi izan zion Manolo Otero —herriko atletismoa-
ren bultzatzailea– eta Joxerra Aldaberi —atleta mitikoa Donezteben—.

DONEZTEBE
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ITUREN

Arkaitz MINDEGIA
Joan den ekainaren

24an, Andoaingo pla-
zan bigarren urtez ja-
rraian irabazi zuen Eus-
kal Herriko Gazte Mai-
lako Txapelketa Ander
Erasunek. Gainera, An-
derrek azken zazpi ur-
teotako markarik onena
egin zuen. Joan den ur-
tean ere berak egin zuen
(10:37) eta aurten 14 se-
gundorekin hobetu du
(10:23). Zorionak!

NAFARROAKO BIGARREN

MAILAKO KANPORAKETA

Ander Erasun bikain
betetzen ari da bere la-
na eta ekainaren 28an
Eulaten  jokatutako Na-
farroako Bigarren Mai-
lako aizkolari txapelke-
taren kanporaketan, 8
minutu eta 57 segun-
dorekin garaipena lortu
zuen. Bi kanaerdiko eta

60 ontzako enbor bat
moztu behar zuten eta
bigarren sailkatu zen
Luis Mari Belarrari zor-
tzi segundo atera ziz-
kion.

Bestak gainean
Herriko bestak gain

gainean ditugu. Uztaila-
ren 18tik 21era izanen
dira eta hainbat ekitaldi-
rekin gozatzeko aukera

izanen da: jokuak, kiro-
la, bazkaria, musika, dan-
tzak... Egitarauaren xe-
hetasunak bestetako
gehigarrian aurkituko di-
tuzue. Ongi pasa!

Ander Erasunek Euskal Herriko
Gazte Mailako txapelketa irabazi du
Nafarroako Bigarren Mailako lehen kanporaketan ere irabazle izan da

ARGAZKIAK: GORETTI ALTZURI

Sanjuan gaua giro betean
Herri aunitzetan bezala, Iturenen ere Sanjuan bezperako gaua suaren alde
batera eta bertzera saltoka pasatu zen. Aurten Ibintza Kultur Taldeak berri-
kuntza gisara, merienda-afaria antolatu zuen herritarrentzat eta haur, gazte
eta helduek denak elkarrekin giro paregabean pasatu zuten ekainaren 23a.

Bigarren
ingudearekin

Joakin AIOROA
PERTSONAIA

Ekainaren 29an Or-
baitzetan Iparraldeko
Joku Torneoaren hi-
rugarren eta azken jar-
dunaldia jokatu zen.
Ingudea altxatzeko
proban Joakin Aioroa
herritarrak parte har-
tu zuen eta bigarren
postua lortu zuen, 192
jasoaldiekin. Igantzi-
ko Xabi Sein irabaz-
leak baino lau jasoal-
di guttiago egin zituen,
eta hirugarren sailka-
tu zen Carlos Sein
igantziarrak baino
bortz gehiago. 
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TTIPI-TTAPA TELEBISTA
32. kanalean ikusten da orain
Donezteben eta inguruan
Antena partikularra dutenek telebista bersintonizatu
beharko dute eta, pazientzia pixka batekin, telebista
aparatuak bilatuko ditu etxeko antenatik hartzen diren
frekuentziak. 

Antena kolektiboa duten etxeetan, ordea, nahitaezkoa
izanen da anplifikadore berria jartzea. Horretarako,
antena instalatzaileari deitu beharko zaio.

Argibide gehiagorako 948 63 54 58an. 

MALERREKA

ttipi-ttapa
Malerrekako Agen-

da 21eko lantaldeak
prozesuak eman duen
azken fruitua aurkeztu
du: Malerrekako errea-
litatearen osoko Anali-
si-Diagnosi txostena.
Joan den ekainaren
18an aurkeztu zuten
prozesuaren koordina-
zioa daraman Batzor-
dean. 

Azken 10 hilabeteo-
tan hainbat bilera, el-
karrizketa, datu bilketa
eta abar egin dituzte Te-
rra-Prometeako lanki-
deek, eta guzti horien
azterketa eta balora-
zioaren ondotik lortuta-
ko txostena da berriki
kaleratu dutena. Hori
izanen da, gainera,
Agenda 21aren biga-
rren faserako oinarria.
Hortik abiatuta eginen
baita eskualde mailan
atzemandako sendota-
sun eta hobetze-arlo na-
gusienei erantzuna
emanez Ekintza Plana
–bigarren faseko emai-
tza izanenden doku-
mentua–. Aurkeztu be-

rri duten txostenaren
aleak Malerrekako 13
Udaletan eta Manko-
munitate eta Cederna-
Garalurren egoitzan
kontsulta daitezke.  

Hiri hondakinen
egutegiaren
zozketa
Baztan, Bortziriak eta

Malerrekan urte hasie-
ran banatu ziren egu-
tegiek zeramaten zen-
bakien zozketa egin
zen ekainaren 30ean
Donezteben. Hain zu-
zen, irailean bi lagu-
nentzako Kanariar
Uharteetan aste ba-
teko egonaldia ren
zozketa. Hiru zenbaki

atera dira: 8.722; 4.866;
9.002. Saritua zenba-
ki bakarra da, eta le-
hendabizikoa agertzen
ez bada, bigarrenak
eramanen du saria, eta
bertzela, hirugarrenak.
Hiru kasuetan, uztaila-
ren 31 baino lehen dei-
tu  beharko  da 948
635254 telefonora.

Malerrekako beharren txostena
kaleratu du Agenda 21eko lantaldeak
Txostenaren aleak 13 udaletan daude eskuragarri

ARGAZKIA: AINARA MAIA 

Maiatzeko loreak Oitzen
Urteroko hitzordua egin zuten iragan maiatzaren 1ean Oitzeko ostatuan. Aur-
ten ere 17 emakume bildu ziren urteko kontuak elkarri errateko. Denak ere
Oizko alabak, gehienak beren bizimodua Oitzetik kanpo egiten dutenak. Ha-
la ere, herriarekin etengabeko harremana dute denek ere. Urteroko ohitura
dute argazki bat denak batera ateratzeko, eta aurtengo honetan Oitzeko eli-
za atarira joan ziren.

Aitatxi eta
Amatxien
Eguna
abuztuan
ttipi-ttapa

Uztailaren 2an
egindako omenal-
dien ondotik, Arku-
peak Erretiratu eta
Jubilatuen Elkarteak
Aitatxi eta Amatxien
Eguna antolatu du
heldu den abuztua-
ren 7rako. Aralarren
eta Gorraizen eginen
da eta horren harira,
egun osoko egita-
raua antolatu dute:
11:30ean meza iza-
nen da Aralarko San-
tutegian. 14:00etan
bazkaria eginen du-
te Gorraizko Gazte-
luko jantokia. Baz-
kalondoan, aitatxi eta
amatxi bakoitzari
oparitxo bana ema-
nen zaio. 17:00eta-
tik 19:30era bitarte-
an dantzaldia izanen
dute eta segidan
etxerako bidea har-
tuko dute. Izena ema-
teko epea uztailaren
5ean bukatu zen, bai-
na aipatu, egun oso-
rako prezioa 40 eu-
rokoa dela.

ARKUPEAK





uztailak

18 ORTZIRALA

11:00-13:00
16:00-18:00 HAUR-JOKOAK (tiragoma, piloten etxea...)

20:00 Txupinazoa
Ondotik Kalejira txistulari eta trikitilariekin

20:15 Iturengo dantzarien saioa
Ondotik Txokola-jatea plazan

00:30-04:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin

uztailak

19 LARUNBATA

10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
12:30 Herriko gazteen arteko PILOTA partidak
17:00 Mus txapelketa

20:00-22:00 Dantzaldia AGERRALDErekin
00:30-4:30 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin

uztailak

20 IGANDEA

10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
11:00 Meza Nagusia 
13:00 PILOTA partidak:

I.MITXELENA - X. ELIZALDE
U.MADARIAGA - J.MADARIAGA

18:00 HERRI KIROLAK Nafarroako
herriz-herri txapelketa  

20:00-22:00
00:30-4:30 Dantzaldia GAUBELA taldearekin 

uztailak

21 ASTELEHENA

10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
Ondotik PLATER TIROKETA herritarrentzat

14:30 HERRI BAZKARIA
Amets Arzallus eta Igor Elortza bertsolariekin

Ondotik MIRIAM eta ARKAITZ trikitilariekin kalejira.
20:00-22:00

00:30-4:30 Dantzaldia AGERRALDE akordeolariarekin 

20 Iturengo bestak
2008ko uztailaren 18a ••474 zbk



Elgorriagako bestak 21
2008ko uztailaren 24a ••474 zbk

uztailak

25 ORTZIRALA
Santiago eguna

8:00 Aurorak
10:00 Argi soinua
11:00 Meza Nagusia
12:00 LUNTXA eta haurren DANTZAK 
17:00 GORRITI eta bere animaliak
19:30 Patata tortilla lehiaketa

(osagaiak udalak jarriko ditu)
Ondotik AMUARRAIN afaria

20:00-22:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin
00:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin

uztailak

24 ORTZEGUNA
Gazte eguna

20:00 Suziria
Ondotik Triki-poteoa
Ondotik BAZTAN ZOPAK Hilarion jatetxean

22:30 ROCK kontzertuak

uztailak

26 LARUNBATA
Haurren eguna

10:00 Argi soinua
10:00-14:00 Haurrendako PUZGARRIAK 

17:00 MUS txapelketa
Ondotik Berendua

17:00 AMUARRAIN bilketa errekan
Ondotik AMUARRAIN afaria

20:00-22:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin
00:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin

uztailak

27 IGANDEA

10:00 Argi soinua
12:00 TOKA txapelketa

Eguerdian ZIKIRO JATEA 
Ondotik AGERRALDE akordeolari eta bertsolariekin
Ondotik SORPRESA 

21:00 AFARIA 
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uztailak

24 ORTZEGUNA
Bezpera

12:00 Balleko Etxeko balkoitik SUZIRIA

Ondotik BAZTANZOPAK plazan Los Incansables 

txaranga, txistulari eta gaiteroekin.

Ondotik Erraldoi eta Buruhandien KONPARTSA 

Gaiteroekin karrika handietan.

16:00 ‘Elizondoko Herria’ MARGO LEHIAKETA 

Balleko Etxeko arkupean.

18:00 AAnniimmaalliieenn iikkuusskkiizzuunnaa ffrroonnttooiiaann.

19:00 KARRIKADANTZA 

20:00 SSaannttiiaaggoo AAppoossttoossttoolluuaarreenn eelliizzaann,, ELIZONDOKO 

KORALA,, IIssaabbeell LLaakkaarrrreenn zzuuzzeennddaarriittzzaappeeaann..

24:00/04:00 JALISKO BAND ttaallddeeaa..
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uztailak

25 ORTZIRALA
Santiago eguna

9:30 ARGI SOINUAK txistulari eta gaiteroekin.

11:30 Meza Nagusia.

Ondotik Erraldoi eta Buru handien KONPARTSA 

11:00/13:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna..

12:30 MUTILDANTZAK Foruen plazan..

14:00 Elizondoko Alkate-Juradoak Anaitasun

bazkaria, Balleko herrietako alkate, udal

ordezkari eta gainerako gonbidatuekin.

16:00/20:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna..

18:00 Voces Navarras taldearekin NAFARROAKO JOTAK 

20:00 TSUNAMI taldearekin dantzaldia.

21:00 GAITARIAK TXISTULARIAK eta

AKORDEOLARIAK Ziga margolariaren plazan..

22:00 MUTILDANTZAK

24:00/04:00 Foruen Plazan IMPERIAL AZTECA MARIATXIA
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uztailak

26 LARUNBATA
Pilotarien eguna

9:30 ARGI SOINUAK txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhaundien KONPARTSA

11:00/13:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna.

12:00 MUSIKA BANDA Mariano Izeta Errebote plazan.

12:00
13:30 Haurrendako PARKEA (ludoteka, gazteluak, karts).

13:00 Zahar Etxean dauden guztiei, herriak BAZKARI

batera gonbidatzen ditu.

Ondotik JOXE ANGEL akordeolariarekin dantzaldia.

16:00/20:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna eta PARKEA.

17:30 EEsskkuuzz ppiilloottaa ppaarrttiiddaakk::

TTXXAAFFEE--UURRRRIIZZEELLKKII // AAGGIIRRRREE--AAPPRRAAIIZZ

OOLLAAIIZZOOLLAA IIII--OOTTXXAANNDDOORREENNAA // BBEENNGGOOEETTXXEEAA VVII--BBEEGGIINNOO

20:00 Dantzaldia MOMPAS taldearekin Foruen Plazan

21:00 GAITARIAK TXISTULARIAK eta

AKORDEOLARIAK Ziga margolariaren plazan.

22:00 MUTILDANTZAK

24:00/04:00 Foruen Plazan TUMBAO CALIENTE

dantza latinoak.
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uztailak

27 IGANDEA
Haurre eguna

9:30 ARGI SOINUAK txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhandien KONPARTSA

11:00/13:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna.

12:00/13:30 PARKEA (ludoteka, gazteluak, karts).

17:00 Haurrendako PAILAZOAK “Kaixo Flypi”.

16:00/20:00 HHaauurrrreennddaakkoo JUMPING iikkuusskkiizzuunnaa 

eta HAURREN PARKEA.

18:00 PANPIN HANDIEN desfilea.

18:00 HERRI KIROLAK

(harri altxatzea, aizkora eta sokatira).

20:00 Dantzaldia ALBOKA taldearekin..

21:00 GAITARIAK TXISTULARIAK eta

AKORDEOLARIAK Ziga margolariaren plazan.

22:00 MUTILDANTZAK

24:00/01:00 Foruen Plazan AMETS ILUNA rock taldea.

01:00/04:00 Foruen Plazan DANTZALEKU MUGIKORRA.

      



30 Elizondoko bestak
2008ko uztailaren 24a •• 473.zbk
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uztailak

28 ASTELEHENA
Herriaren eguna

9:30 ARGI SOINUAK txistulari eta gaiteroekin.

11:00 Erraldoi eta Buruhandien KONPARTSA

11:00/13:00 Haurrendako JUMPING ikuskizuna.

14:30 ZIKIRO JATEA kuartekozelaian.

18:00 Haurrendako ANIMALIEN ikuskizuna.

19:00 VENTE PÁL OESTE kalejira herritik.

20:00 Dantzaldia AVENIDA taldearekin.

21:00 GAITARIAK TXISTULARIAK eta

AKORDEOLARIAK Ziga margolariaren plazan.

22:00 MUTILDANTZAK

24:00 GAIXOA NI Foruen Plazan.

20:30/04:00 CUENTOS DEL SUR Argentinako folklorea

Foruen Plazan 
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ARANO

Larunbata 19
Antzinako kotxeen

VII. igoera. 11:30ean ir-
teera Donostiako Xanti
Hoteletik. 12:30ean ha-
maiketakoa Ugaldetxo
jatetxean. 14:00etan
Aranoko plazara heldu-
ko dira. Arratsaldean
herriko plazan egongo
dira ibilgailuak jendeak
ikusi ahal izateko.

Osteguna 24
20:00etan udaletxe-

ko balkoitik jaiei hasie-
ra emango dien suziria
botako da. Ondorenhe-
rri poteoa. 22:30eanXX-
VI. Mus Txapelketa  az-
karra San Roke elkar-
tean.

Ostirala 25
Santio Eguna

10:00etan diana dul-
tzainarekin. 11:00etan
meza. 12:30ean ohiko
pilota partida Arano eta
Goizuetako afizionatuen
artean: Gaskon-Lega-
rreta aranoarrak Zaba-
leta-Apezetxea aranoa-

rren kontra. 18:00etan
herri kirolak: aizkoran
Donato eta Oihan La-
rretxea aita-semeak Flo-
ren Nazabal eta Ruben
Saralegiren kontra. Ha-
rri jasotzen Mieltxo Sa-
ralegi. 19:30eanbertso-
lariak: Julio Soto, Jexux
Mari Irazu, Igor Elortza
e ta  I ke r  Zube ld i a .
23:30ean dantzaldia
Saioa eta Alabierrekin.

Larunbata 26
San Joakin eta Santa

Ana Jubilatuen
Eguna

10:00etan diana.
11 :00e tan meza .
12:00etan feria herriko
plazan: herriko produk-
tuak dastatzeko auke-
ra: gazta, sagardoa, tar-
tak eta beste hainbat
produktu. Herriko arti-
sauek beraien lanak era-

ku t s i ko  d i t uz te .
12:30ean patata tortila
lehiaketa. 14:00etan ju-
bilatuen bazkaria Kon-
tzeju jatetxean, Joxe
Agirre eta Imanol Lazka-
no bertsolariekin. Arra-
tsaldeandantzaldia Je-
xuxen Jazbanak alaitu-
rik. 17:30eanherriko pi-
lota eta pala txapelke-
ten finalak. 22:00etan
ohiko oilasko jatea San

Roke elkartean. Ondo-
ren Imuntzo eta Beloki-
rekin dantzaldia goizal-
dera arte. Goizaldean
baratxuri zopa. 

Igandea 27
Umeen Eguna
10:00etan diana.

11 :00e tan meza .
12:30ean pilota parti-
dak gazteen artean:
Manterola - Elortza eta
Arozena - Apezetxea.
18:00etan txokolatada.
19:00etan Gorritiren
ikuskizuna. 20:30ean
parrilada. 22:30ean
dantzaldia Tximeleta tal-
dearekin jaiei bukaera
emateko.

OHARRAK:
Oilasko jaterako txar-

telak herriko tabernetan
jarriko dira salgai. Eros-
teko azken eguna uz-
tailaren 22a, asteartea,
izanen da.

Jubilatuen bazkarian
parte hartzeko izena
Kontze ju  tabernan
eman behar da. Uztai-
laren 22a izanen da az-
ken eguna.

Santiago bestak uztailaren
24tik 27ra
Uztailaren 19an antzinako kotxeen VII. igoera eginen da

ARANTZAZU RUIZ MINERREK UTZITAKO ARGAZKIAK

Aurtengo besten egitarauak iragarri bezala, ekitaldi ugari izanen dira.
Argazkiak 1978. urtean Montebeoko Mikel Ruizek ateratakoak dira. 
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Britainia Haundiko adituek Leitzalarrean
kimatutako zuhaitzak bisitatu dituzte
Aurten 15 zuhaitz kimatu dira Urkizun, Izaietan eta Aitzmurdin

Joseba URKIOLA
Britainia Haundiko

hainbat aditu bisitan
i z a n  d i t u g u  g u r e
mendietan. Ekainaren
azken astean Natural
England, Ancient Tree
Forum eta Woodland
Trust elkartetako or-
dezkariak Leitzalarrean
azken urteotan kimatu
diren zuhaitzen egoe-
ra hurbiletik ikustera
etorri ziren, hainbat lei-
tzar eta Aiako Harrie-
tako Natur Parkeko ki-
deekin batera. Zuhaitz
zaharrak salbatzeko as-
moz, orain dela urte ba-
tzuk abiatu zuten eki-
men hau ingelesek eta
euskaldunek. Galtzeko
arriskurik haundiena
duten zuhaitzak kima-
tzeari ekin zioten.

Azken urteotan, 50
zuhaitz kimatu dira Lei-
tzan; eta aurten 15, Ur-
kizun, Izaietan eta Aitz-
murdin. Ingalaterran,
berriz, 2.000 egin dira.
Bitxikeria gisa, aipatu,
Euskal Herrian aizko-
rarekin kimatzen direla
zuhaitzak, eta Britainia
Haundian motozerra-
rekin. Ekainean egin-
dako bisitan horien ga-
rapena ikuskatu zuten.  

Gorriztaran
Eguna
San Pedro Egunarekin,

ekainak 29, ospatu da
aurtengoan Gorrizta-
ran Eguna. Basa-Ka-
biko kaperan goiz par-
tean hasi eta gauerdia
bitarte, ekitaldi ugari
izan ziren. Goizean Re-
kondo eta Arria aizko-
lariak, ezkondu eta ez-
kongabeen arteko so-
katira saioa, umeen
aulki-dantza eta Mu-
ruak eta Zubeldiak es-
kainitako bertsoak izan
ziren protagonista.

Arratsalde partean,
berriz, trikitixaz girotu-
tako bazkariaren oste-
an, jokuek hartu zuten
programazioaren arre-
ta. Ondotik, urtero le-
gez, zozketen txanda
etorri zen. Guztira zor-
tzi zozketa egin ziren.

Igerilekuak
irekita

Ekainaren 26an za-
baldu ziren igerilekuko
ateak. Aurreko denbo-
raldiarekin alderatuta,
aurtengoan irekiera be-
randuago etorri da.
Udaberrian izandako
euriteek antolatzaileei
ez diete gauzak behar
bezala garaiz egiten
utzi. Belarra mozten
edota bestelako pres-
taketa lanetan hastean
arazo ugari eduki di-
tuzte.

Aurtengoan ere nahi
duen orok bazkide edo-
ta bonua egiteko para-
da izanen du.Bonu
hauek haurrei (5-13),
gazteei (14-17), helduei
(18-65), 65 urtetik go-

rakoei eta familiei zu-
zenduak daude.

Berrikuntza batzuk
ere izanen ditu aurten-
go denboraldiak. Bate-
tik, esan, dutxatzeak hi-
ru euroko balioa izanen
duela. Bestetik, berriz,
eta hau ere berrikun-
tzatzat hartu behar da,
18:30etik aurrera igeri-
lekura joaten denari gu-
txiago kobratuko zaio.

EKITALDI BEREZIAK

Udak aurrera egin
ahala, igerilekuetan jai
berezi batzuk eginen di-
ra. Hala nola, ur besta
uztailaren 18rako dago
iragarria. Guraso Elkar-
teak antolatutako eki-
taldia uztailaren 19an
eginen da.

LEITZA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIA: NAIARA GARZIA

Britainia Haunditik etorritako aditu taldea Urkizun.

Urrezko
Sudurra
lortzeko
atarian

Arantxa SAGASTIBELTZA
PERTSONAIA

Arantxa Sagastibeltzak
ezin izan du azken fase-
ra igaro. Ekainaren
23an Madrilen eginda-
ko Urrezko Sudurra txa-
pelketan, ez zuen aurre-
ra egiterik lortu. Sagas-
tibeltzak azaroan Gas-
teizen hasitako ibilbide
oparoari amaiera ona
eman nahi izan zion.
Orduan 80 lagunek har-
tu zuten parte eta horie-
tatik 17k lortu zuten Ma-
drilen jokatutako finale-
rako txartela. Baina Ma-
drilen Arantxak galtza
bete lan izan zuen. Gas-
teizen ez bezala, estatu-
ko leku desberdineta-
tik txartela lortutako 100
lagunek hartu zuten
parte. Bigarren fasera-
ko txartela garestia izan
da eta 91 lagun kan-
poan geratu dira. Aipa-
tu, Arantxa hasia dela
urrian Malagan izanen
den Espainiako Txa-
pelketan pentsatzen.
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Juana Mari SAIZAR
Laster hasiko dira eli-

zako eraberritze lanak.
Bere garaian, eliza be-
rritzeko baimena eska-
tu zion Elizak Udalari,
baina eraikin kulturala
denez, ez dio obra bai-
menaren zerga ordain-
du beharrik izanen Uda-
lari. Lohitzune enpresak
eginen ditu obrak, eta
laster ekinen dio horri.
Obraren zuzendaritza,
berriz, Iruñeko Artza-
pezpikutik zuzenduko
da. Aurreikusi diren la-
nen artean, teilatu be-
rria paratzea eta bobe-
da edo ganga konpon-
tzea daude. 

Sanjuan
bezperan besta

Eguraldi txarrari au-
rre eginez, Sanjuan bez-
perako gaua ospatu zen
herrian. Estalian, pla-
zako trinketean haurrek
eta gurasoek elkarrekin
afaldu zuten, arratsal-
dean joku batzuk egin
ondoren. Eta eguraldiak
tarte batean atertu zue-
l a  ap robe t xa tuz ,

23:00ak aldera suak piz-
tu zituzten: txikia hau-
rrentzako eta haundia

ausartzen zen guztien-
tzako. Aurtengoan ere
ohitura mantentzea lor-

tu da eta ea ondoko ur-
teetan ere horri eusten
zaion.

Elizako konponketa lanak laster
hasiko ditu Lohitzune enpresak
Obraren zuzendaritza Iruñeko Artzapezpikuak bideratuko du

ARGAZKIAK: JAIONE OLAZABAL

San Pedro jaiak gainbeheran
San Pedro jaiak ospatu ditugu, baina non gelditu dira aspaldi ezagutu ge-
nituen besta haiek? Herri guztiaren parte-hartzea, bi eguneko besta, txis-
tulariak eta akordeoilariak... Hitz batean, ospakizun garrantzitsu haiek
gaur egun ikusten ditugun beste hainbat gauzarekin batera gainbeheran
doaz. Gaur egungo bizimodua izugarri aldatzen ari dela-eta, ez ote da bir-
planteatzeko garaia ailegatu?

ARESO

Langabeziak
%1,5 beheiti
egin du
eskualdean
ttipi-ttapa

Espainiar estatu
osoan eta Nafarroan
goiti egin badu ere,
azken lau hilabeteta-
ko beheitiko joera
mantendu du langa-
beziak eskualdean
eta zertxobait beheiti
egin du, %1,52. Ekain
hondarrean 582 lan-
gabetu ziren Donez-
tebeko Enplegu Bu-
legoan izena eman-
dakoak, maiatz hon-
darrean baino 9 gu-
ttiago. Doneztebeko
Bulegoaren bitartez
427 kontratu egin zi-
ren apirilean, baina
horietatik 49 bakarrik
ziren mugagabekoak.
Adina eta sexuari
dagokionez, 25 urte-
tik goitiko emakume-
ak dira langabezia
gehien jasaten dute-
nak, eta gainera, lan-
gabeziak goiti egin du
adin horretan. 320 di-
ra langabezian dau-
denak eskualdean,
maiatzean baino 7
gehiago.

LANA
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Esteban AROTZENA
Nafarroako Gober-

nuko Hezkuntza De-
partamentuak ekaina-
ren 4an argitaratutako
ebazpenaren bidez ja-
k i n a r a z i  z u e n e z ,
%65ean subentziona-
tuko ditu Udalak herri-
ko eskolan aurten egi-
teko dituen garrantzi
haundiko hainbat obra. 

Oztopo arkitektoni-
koak gainditzeko igo-
gai lua paratuko da
–68.034 euro– eta gai-
nera, ikastetxeko ate
nagusia eta leiho guz-
t i ak  be r r i t uko  d i ra
–87.112 euro–. Hau da,
155.146 euroko aurre-
kontua guztira. Goian
esandakoaren por-
tzentajearen arabera,
100.845 euro jasoko di-
tu Herriko Etxeak Iru-
ñetik. Hurrengo azaroa-
ren %25a baino lehen
bukatu beharko dira
obrak dirulaguntza he-
rriratzekotan. Beraz,
berehala adjudikatu be-
h a r k o  d i t u  U d a l a k
obrak. 

Beste 77.000 euro-
ko aurrekontua duten

lanentzako subentzioa
–eskolan baita ere– es-

katu du Udalak, baina
hau oraingoz erreser-

ban utzi du Nafarroa-
ko Gobernuak.

155.000 euroko aurrekontua duten
obrak eginen dira aurten eskolan
Igogailua paratu, eta ate nagusia eta leiho guztiak berrituko dira

GOIZUETA

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA 

Herriko pilotariak txukun
Angel Salaberria delegatu-entrenatzaileak zuzen eman digu oraingoan
ere pilota eskolako kideek azken asteetan eskuratutako garaipenen be-
rri. Julen Arozena infantilak Lizarrako torneoa irabazi du, eta Ander
Apezetxea benjaminak Irurtzungoa. Kategori bereko Antton Apezetxe-
ak eta Iker Salaberriak, berriz, finala galdu zuten Oreretan. Oier Ape-
zetxea jubenila ere joko puntu onean dabil. Sopelan finalerdia galdu
zuen, eta Urretxun ere finalaren atarian gelditu zen. Antiguoko txapel-
keta ospetsua jokatzeko gonbitea ere jaso du gainera. Gaiarekin bu-
katzeko, aipatu, Jon Zabaleta jubenilak txapela ekarri zuela Usurbildik
herrira uztailaren 2an. 

ORAIN DELA...

15 URTE

· Herriko Artzuri soka-
tira talde sortuberria
Nafarroako bigarren
mailako txapelketa ari
zen.
· Umore Onak antola-
tutako herri olinpiaden
edizioa ikaragarrizko
arrakastaz burutu zen.
Goiko argazkia lehen
herri olinpiadetakoa
da, 1993ko edizioan
irabazle atera zen tal-
deaarena, hain zuzen.
· Cojon Prieto y los
Huajolotes taldeak
emanaldia eskaini
zuen herrian. 
· Euskara hutsean fun-
tzionatzeko Udalak
hartutako akordioa in-
pugnatu egin zuen es-
tatuko abokatuak. Bai-
na Miel Joxe Lekuona
alkateak zioenez, «eu-
tsi eginen diogu euska-
raren normalizazioa-
ren alde hartu dugun
bideari». 

Garai batean…
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Koro eta Margari
Aurten egin da le-

henbiziko aldiz Sorgi-
naren Eguna; Udalak,
Akelarre Elkarteak eta
Sorginen Museoak el-
karlanean, Nafarroako
Rural Kutxaren lagun-
tzaz antolatutako bes-
ta. Ekainaren 21ean
egin zen eta kanpotik
ikusiz arras egun poli-
ta izan zela erraten ahal
da. Beheitiko karrika
apaindurik zegoen –be-
larra lurrean, lan-tres-
na zaharrak etxeko
ateetan…– eta egun
guztian leizean gustu-
ra egoteko manerak es-
kaini ziren: ostatua, mer-
katua, ipuin kontalariak,
txalaparta, bisita gida-
tuak, ikuskizunak, an-
tzerkia… Eta ekainaren
21ean halako beroa
egin zuenez, errekan
sartuta egoteko aukera
ere izan zen.

Horrek guztiak es-
fortzu eta lan haundia
eskatu zuen, eta mere-
zi du aipamen batzuk
egitea. Eskoletako hau-
rrek euren lanak era-

kusgai paratu zituzten;
Beheitiko karrikako etxe-
ek lan-tresnak eskaini
zituzten; 14 urtetik hasi
eta 73 urte bitarteko 80
herritarrek lan egin zu-
ten egun horretarako an-
tolatuak ziren lan-txan-
da diferenteetan. Apiri-
letik hasi eta ia-ia ortzi-

ralero 8-10 lagun bildu
ziren besta hau antola-
tzeko.  

1.200 lagun sartu zi-
ren leizeetara eta 100
laguni eskaini zitzaien
leizeko bisita gidatua.
Hitzaldietan, batez-ber-
tze, 40 lagunek parte
hartu zuten.

Ekainaren 27an an-
tolatzaileak balorazio
bat egiteko bilera egin
zuten. Orokorrean kon-
tent agertu ziren, eta
gauza batzuk hobetuz,
heldu den urtean ere
besta hau berriz anto-
latzen segitzeko asmoa
erakutsi zuten. 

Lehen Sorginaren Egunak izandako
arrakastarekin kontent antolatzaileak
Hurrengo urtean ere berriz errepikatzeko asmoa dute

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Malabare eta akrobaten emanaldiak ikusmina piztu zuen leizean.

Pintura
garaikidearen
erakusketa
Klaustroan
ttipi-ttapa

Otxondo-Evene-
ments elkartearen
ekimenez, Euskal
Herriko pintura garai-
kidearen erakusketa
berria zabaldu dute
Klaustroan. Udan eta
udazkenean egune-
ro zabalik egonen da
11:00etatik 20:00eta-
ra, eta hainbat artis-
ten lanak ikusteko au-
kera izanen da: Ro-
gers Bravard, Chris-
tine Etchevers, Irkus
Robles, Zumeta, Pa-
txi Aranoa, Xabi Sou-
belet, Pier, Aitor Men-
dizabal, Jose Mari
Apezetxea eta Gon-
zalo Apezetxea mar-
golarien lanak, ber-
tzeak bertze. Horrez
gain, eskultore hauen
obrak ere ikusgai iza-
nen dira: Annie Ca-
macho, Aitor Mendi-
zabal, Gilles Planta-
de, François Marty
eta Thomas Fische-
rrenak. Eskualdeko
artistak ere badira tar-
tean, beraz.

URDAZUBI
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Maite OTEIZA
Aparkalekuen ara-

zoari irtenbidea ematen
ari zaio poliki-poliki Uda-
la. Aitzineko aleetan ai-
patu genuen, Elizondo-
ko herri erdialdean, au-
toak uzteko zeuden ara-
zoak konpontzeko par-
kimetroak paratu zituz-
tela Elizondoko plazan
eta Pedro Axular karri-
kan.  Aparkatzeko ara-
zoak izaten ziren bertze
lekua Osasun Etxearen
ingurua izaten zen. Le-
ku falta zela eta, kotxe-
ak errepidean uzten zi-
tuen jendeak, nahiz eta
Baztandarren Biltza-
rreko gorape ondoan
zenbait toki sortu. Orain
aparkaleku berriak egin
dituzte, eta errekaren
eta Osasun Etxearen ar-
tean prestatu duten gu-
nea irekia dago.

Arma eta gida
baimenen
zentroa itxita

Arma eta gidabai-
menen mediku azterke-
tak egiteko Elizondon
dagoen zentroa itxita

egonen da uztailaren
23an eta 30ean. Horrez
gain, asteazkenero,
08:00etatik 13:45era Eli-
zondoko Osasun Etxe-
an izanen dira. 

Udako zinea 
Arte eta Kultura 2008

ekimenaren barne, Eli-
zondoko Merkatu Pla-
zan udako zine ema-
naldiak hasi dira hila-
bete honetan. Dagoe-
neko Asterix Olinpiar Jo-
kuetan, Iron Man eta La
Búsqueda filmak ikusi
ahal izan dira, guztiak

gaztelaniaz. Oraindik
emititu gabe daudenak
ere gaztelaniaz izanen
dira: La boda de mi no-
via eta Como locos apor
el oro. Uztailaren 10ean
eta 15ean eskainiko di-
ra, hurrenez hurren,
22:00etan hasita.

Aparkaleku berriak egin dituzte
Elizondoko Osasun Etxearen inguruan
Errekaren eta Osasun Etxearen artean zabaldu dituzte

BAZTAN FLASH
Erromesen
aterpea
inauguratua
Uztailaren 5ean inaugu-
ratu zuten Urdazubi eta
Baztango Santiago Bi-
deko lagunen elkarteak
eta Berroetako Herriak,
erromesendako izanen
den aterpea. Frontoia-
ren gainekoaldean da-
goen eraikuntza hiru za-
titan dago banatua, Be-
rroetak bere batzartokia
baitu bertan, baita bilto-
ki ttiki bat ere. Gainon-
tzeko guztia errome-
sendako aterpea izanen
da. Aterpeak 16 lagu-
nendako tokia du eta  8
litera, sukalde eta ko-
munekin. 2003ko uztai-
lean elkarteak Berroeta
edo Almandozen ater-
pea nahi zutela eskatu
zioten Udalari. Berroe-
tan orduan zegoen al-
kate Rafael Arretxeak
eta zinegotzi Iñigo Itu-
rraldek herrirako ona iza-
ten ahal zela pentsatuz,
aurrera egin zuten. Ge-
roztik, bortz urte eman
ditu elkarteak bide hau
berreskuratzen: ermitak
konpondu, bideak gar-
bitu, zubiak moldatu, ber-
tze aterpeak inauguratu
–Amaiurkoa eta Urda-
zubikoa–, Urdazubiko
monastegian museoa
egin… Aurten gainera
Nafarroako turismo sa-
ria jaso du elkarteak. Na-
farroako Gobernuak bi-
de hau bere eskaintza
turistiko gisa ere aur-
kezten du. Baztango
Udalak, bere aldetik,  jo-
an den martxoaren 27an
sinatu zuen hitzarmena
elkarte honekin, 20 ur-
tez honen kudeaketa
eramateko. Erromesei
harrera egiteaz Berroe-
tako Elisa arduratuko da.
4 euroren truke errome-
sek gaua pasatu ahal
izanen dute bertan, be-
ti ere erromesen txarte-
la badute. Udalak bere
gain hartu du aterpea be-
rritzeko ardura, baita ho-
nen aurrekontua ere.

ARGAZKIA: RAMON APEZETXEA

Almandozko eliza eraberritu dute
1956an zabaldu zituen Almandozko eliza berriak ateak lehendabizikoz. 52
urte beranduago itxuraberritu egin dute, margotu eta aldarea garbituz. Ilu-
sioz eta borondatez egindako lana izan da, eliza berriari txukun eusteko be-
harra ikusi zelako. Almandozko Parrokiak ere egindako konponketak gorai-
patu ditu, eta nabarmendu duenez, «kristauen laguntza beti haundiena izan
da, eta herrietako elizak horrela eginak dira». Egindako lana gogoan, San
Pedro Egunean, ekainak 29, ospakizuna egin zuten: meza izan zen parrokia-
ko abeslari taldea –argazkian– tartean zela, eta ondotik luntxa egin zuten. 
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Baztandarren Biltzarra
besta haundia uztailaren
20an eginen da
Goizean orgen desfilea eta
artisauen erakusketa izanen dira

Maite OTEIZA
Uztai laren 20an,

igandearekin, Baztan-
darren Biltzarra besta
haundia berriz ere ai-
legatuko zaigu, behin
Sanferminetako bes-
tondoa pasatuta. Urte-
ro bezala, Elizondoko
karrikak jendez, musi-
kaz eta kolorez beteko
dira.

Goizean, Pedro Axu-
lar karrikan artisauen
erakustaldia dagoen bi-
tartean, Etxe Zaharre-
tik abiatu, eta herrian
barna buelta emanen
dute orgek, dantzari eta
txarangaren laguntza-
rekin. Ibilbidean barna,
ikusleen artean saka-
banaturik egonen dira
epai-mahaikideak, eta
bazkalondoan,orga ga-
railearen izena ezagu-
tzerat emanen dute. 

Arratsaldean, pre-
soen aldeko manifes-
taldia izanen da, eta
besta akitzeko plazan
dantzaldia. Aipatu, tar-
tean Baztandarren Bil-
tzarreko tonbolako az-

ken saria–1.560 euro–
zozketatuko dela.

Iruritako Gizarte
Bilguneko
ostatua emana

Patxi Elizetxe eli-
zondarra izanen da Iru-
ritako Gizarte Bilgune-
ko ostatuaren ardura-
duna. Bere proposa-
mena  onartu zuen ber-
tako juntak eta molda-
keta batzuk egin ondo-
ren, hilabete honetan
irekitzea espero da. Ho-
rrez gain, heldu den
ikasturtean, eskolako
jantokia bertan izanen
da.

Baztan Zopak
igandero Zigan

Baztan Zopak das-
tatu nahi dituztenek ho-
rretarako aukera dute
igandero Zigan. Etxe-
zuri jatetxeak eskainiko
du aukera hori, baina
horretarako aitzinetik ja-
kinarazi beharko zaie.
Interesatuek telefono
honetara deitu beharko
dute: 948 452078.

ARTXIBOA

Orgen desfileak jende andana erakartzen du urtero. 

ARGAZKIA: ONDIKOL

Jabier Larralde omendu du Arizkunek
Sanjuan Egunean, Arizkungo bestetako egun nagusian, herriak Etxeberri-
ko Jabier Larralde txistularia omendu zuen. Meza nagusiaren ondoren, mutil-
dantzak izan behar zirenean, sorpresaz, Jabierri makila eta bere andre Ange-
lesi lore sorta bat eman zieten Kotte Lizartzak, danbolin nagusiak, eta herri-
ko alkatea eta omenduaren semea den Patxi Larraldek. Jabier Larralde he-
rriz herri ezaguna dugu, bere lagun eta atabalari Juan Miguel Iriarte bezala.
Bere bizitzan Baztango folklore mailan egin duen lana nabarmentzekoa da,
kantak eta dantzak berreskuratuz, erakutsiz…Honen lekuko da Baztango
Folklorea izenarekin argitaratu zuten diska bikoitza, Patxi semearekin ba-
tera. Bertan, mutildantzak eta jostaketa-dantzak edo irri-dantzak ageri dira.

BAZTAN
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Xan HARRIAGUE
Aurten ere ez da eki-

taldirik faltako udan. Tu-
rismo bulegoak uztaile-
ko egitaraua atera berri
du, eta kasik egunero eki-
taldiren bat izanen da
frontoian. Gehienak tu-
ristei begira antolatuak
dira, baina gutti batzue-
tan herritarrek haien kon-
tua aurkituko dute. Sa-
ratarrei zuzendutako bes-
ten artean, Zazpiak Bat
dantza taldearen besta
eginen da heldu den la-
runbatean zortzi, eta on-
doko igandean, berriz,
kermeza. Bietan dantza
eta pilota erakustaldiak
izanen dira, eta nola ez
gosea asetzeko aukerak. 

Gaineratiko ekitaldiei
dagokionez, azken urtee-
tan bezala segituko du-
te, astelehenetan, pilota
partida txisteran, astear-
tetan, herri kirol saioa,
eta asteazkenetan, dan-
tza erakustaldia. Heldu
den asteburuan egita-

raua zertxobait aldatuko
da, larunbatean Espai-
niako dantzak ikusten
ahalko baitira kiroldegian.
Igandean udako lehen
feria eta GR8aren egu-
naren txanda izanen da.
Horietan ere ez da ani-
maziorik faltako.

ZORTZIGARREN IBILBIDE

LUZEA EDO GR8
DELAKOAREN EGUNA

Aurten ere, GR8 egu-
naren elkargunea gure
herrian izanen da. Hel-
du den igandean La-
purdiko lau herritatik
abiatuta oineketariak
plazan elkartuko dira.
Kanbotik hasiko direnak
28 kilometro egin be-
harko dituzte mendiz
mendi. Bidean, Ezpele-
takoak hartuko dituzte
eta hauek 10 kilometro
guttiago izanen dituzte
egiteko. Azkenik, hurbi-
lenak izanik, Senpere-
tik eta Azkainetik abia-
tuko direnak 8 kilometro

baizik ez dituzte egin be-
harko. Informazio gehia-
go nahi dutenek haien

herriko turismo bulego-
ra dei dezakete. Parte
hartzeko bi euro eta er-

di ordaindu beharko di-
ra, jakinez itzultzeko au-
tobusa barne dela. 

Uztailean, hiru
egunetatik bitan
ekitaldiren bat izanen
da plazan
Lapurdiko oineketarien bilgunea
izanen da igandean herria

UTZITAKO ARGAZKIA

Informazioaren
gunea turistentzat
Turistentzako informazio to-
kia ezarri berri dute Herriko
Etxearen arkupetan: infogu-
nea. Horren bidez bisitariek
begiratzen ahalko dute zer-
nolako hotelak eta landetxe-
ak dauden eskualdeko he-
rrietan, baita logela librerik
baduten ere. Zerbitzuan ager-
tzeko hotel eta landetxeeta-
ko jabeek Novae enpresan
izena eman behar dute
0559309178 telefono zenba-
kira deituz edo contact@no-
vae-communication.com-en.

ARGAZKIAK: IDOIA ERRANDONEA ETA UTZITAKOA

Uda honetan ere ez da ekitaldirik faltako herrian. 

SARA
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Franck DOLOSOR
Herriko bestak eder-

ki iragan dira aurten ere.
Momentu goxo ainitz izan
da bortz egunez. Berri-
tasunen artean aipaga-
rria da karrikako salto-
kiak apaindu dituzten he-
rriko saltzaileek Laminak
berpiztu dituztela mozo-
rroturik goxokiak bana-
tzeko haurren artean.

Amotzeko bestak, be-
rriz, asteburuan eginen
dira. Larunbateko arra-
tsaldeko lasterkaldiaren
ondotik, gauean Entzun
taldeak alaituko du Sa-
rako bidean den auzoa.
Igande goizean, kaperak
ateak idekiko ditu meza
ospatzeko. Ondotik ber-
tso bazkaria  eginen da
Larraldean zikiroarekin.
Publikoaren saria bana-

tuko dute. Kristiñe Txo-
perena, Xan Alkhat, Pa-
txi Iriart, Xumai Murua
eta Mizel Mateo bertso-
lariek parte hartuko du-
te lehiaketa honetan. Ge-
ro, Peio eta Pantxoa bi-
kote ospetsuak kantu go-
xoak eskainiko ditu. Amo-
tzeko auzoan gazteak lan
eta lan ari dira azken ur-
teetan besta alai eta ikus-
garriak prestatzeko.

Ohiturari jarraikiz, aur-
ten ere su artifizialak iza-
nen dira aintziran uztai-
laren 13ko gauean, bes-
ta egunaren bezperan.
Aurten, lehen aldikotz ain-
tzirako besta komiteak
besta ttiki bat prestatu du
arratsean. Talo, edateko
eta musikaz gozatuko da
su artifizialen eta aintzi-
raren inguruan.

Bertso saioa eginen da
Larraldea kultur etxean
Amotzeko besten
karietarat 
Bertsolari gazteek kantatuko dute
zaharberritua izan den baserrian

SENPERE

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE 

Urrezko ezteiak
Tttipittoenean bizi diren
Rodzen jaun-andereek
Urrezko Ezteiak ospatu
dituzte duela guti. Rod-
zen jauna Aturbekoa da
sortzez eta Senpererat
ezkondu zen Cherche-
bruit-ko zubia altxatzen
ari zelarik ezagutu bai-
tzuen bere andrea izanen
zena. Ttipittoenean bi ala-
ba eta bortz haur ttiki di-
tuzte, horietako hiru etxe-
an berean hazi dituzte ai-
tatxi eta amatxik. Gores-
menak.

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE 

Bigarren Jaunartzea
Orain bi ale, maiatzaren 18an herriko gazteek Lehen Jaunartzea egin zu-
tela aipatu genuen. Bada, orain, ohiturari jarraikiz,  bigarren komunionea
egin dute.
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SORTZEAK
Yoel Blanco Garcia, Berakoa, ekainaren
9an.
Eluska Ponbar Larralde, Berakoa, ekai-
naren 17an.
Mikel Cano Gutierrez, Berakoa, ekaina-
ren 26an.
Onintza Goia Mitxelena, Berakoa, ekai-
naren 27an.
Amal Negga Nour ep, Elizondokoa, ekai-
naren 13an.
Nahia Telletxea Odriozola, Donamaria-
koa ekainaren 21ean.
Ekain Telletxea Odriozola, Donamaria-
koa ekainaren 21ean.
Eneko Urkiola Martin, Lesakakoa, ekai-
naren 13an.
Amaiur Martinez Olazabal, Lesakakoa,
ekainaren 16an.
Ainitze Martinez Olazabal, Lesakakoa,
ekainaren 16an.
Peru Urra Yecora, Lesakakoa, ekaina-
ren 22an.
Goiuri Urra Yecora, Lesakakoa, ekai-
naren 22an.
Olarixu Urra Yecora, Lesakakoa, ekai-
naren 22an.
Beñat Portu Barinagarementeria, Lei-
tzakoa, ekainaren 29an.
Mikel Portu Barinagarementeria, Lei-
tzakoa, ekainaren 29an.

HERIOTZAK
Mª Pilar Salaberria Zubeldia, Goizueta-
koa, ekainaren 29an, 79 urte.
Jose Maria Baraibar Ezkurdia, Leitza-
koa, ekainaren 18an, 67 urte.
Francisco Gastearena Mariezkurrena,
Ezkurrakoa, ekainaren 21ean, 55 urte.
Victoria Regaña Gonzalez, Leitzakoa,
ekainaren 20an, 59 urte.
Angela Etxekolonea Jaunena, Zubieta-
koa, ekainaren 24an, 84 urte.
Miguel Erasun Iriarte, Beintza-Labaien-
goa, ekainaren 25ean, 75 urte.
Nicolas Telletxea Fagoaga, Arantzakoa,
ekainaren 26an, 91 urte.
Maria Alberro Zugarramurdi, Arraioz-
koa, ekainaren 27an, 90 urte.
Mª Cruz Etxeberria Etxeberria, Ituren-
goa, ekainaren 28an, 82 urte.
Anunciacion Agesta Arburua, Etxalar-
koa, ekainaren 29an, 93 urte.

EZKONTZAK
Antonio Elorga Galainena eta Amaia
Perurena Azkarraga, Urdazubikoak, ekai-
naren 21ean Urdazubin.
Igor Otegi Elizetxe eta Itziar Remente-
gi Barrenetxe, Urdazubikoa eta Anizkoa,
ekainaren 28an Urdazubin.
Joseba Apezetxea Perurena eta Miren
Zubiondo Loiarte, Goizuetakoa eta Her-
nanikoa, ekainaren 28an Goizuetan.
Aitor Etxeberria Lekuona eta Reyes
Osua Martin, Berakoa eta Donostiakoa,
ekainaren 14an Beran
Jose Manuel Ramirez Burgilloeta Trini-
dad Amaia Madera Larretxea, Irungoa
eta Berakoa, ekainaren 21ean Beran. 
Jose Ramon Calavia Zelaieta eta Mª
Angeles Apezetxe Santxotena, Iruñe-
koa eta San Frantziskokoa, maiatzaren
31n Lekarozen.
Jose Miguel Jimenez Jodar eta Lucia
Alava Zaporta,  Iruñekoa eta Lesakakoa,
maiatzaren 20an Lesakan.
Josu Kastro Taberna eta Ainhoa Or-
doki Kapdeki, Lesakakoak, ekainaren
14an Lesakan.
Pascual Taberna Zubiria eta Aurkene
Urra Garro, Lesakakakoak, ekainaren
21ean Lesakan.
Juan Mario Asto Mendoza eta Leonor
Huaman Quispe, Perukoak, ekainaren
22an Lesakan.
Domingo Belaunzaran Mariezkurrena
eta Laura Zabaleta Atxutegi, Iruñekoa
eta Tolosakoa, ekainaren 21ean Leitzan.
Aitor Martinez Gonzalezeta Itziar Etxar-
te Elizondo, Irungoa eta Oiartzungoa,
ekainaren 28an Igantzin

Joxemi 
JORAJURIA

Elgorriagan, maiatzaren 27an

Bizitzak guregandik
goiz urrundu zaitu,

baina beti gure
bihotzetan egonen zara.

LORENA, LARATZ eta NAROA

Encarnacion ALZUGARAY 
Lesakan, 2007ko uztailaren 19an

I. URTEURRENA

2007ko uztailaren 19an
zure begiek betirako
galdu zuten argia,

zure magalin zorionez
izan ginen haziak,

bertso honekin ordaindu nahi dizugu
gugatik egindako guztia.

MAITE ZAITUGU!

ZURE FAMILIA
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ttipi-ttapa
Ekainaren 22an jo-

katu ziren Doneztebe-
ko udal pilotalekuan Jo-
setxo Ezkurraren ome-
nez antolatutako XVII.
pilota txapelketako fi-
nalak. Aurten gainera,
Txaruta Pilota Elkarte-
ak omenaldia eskaini
zion hainbertze urtetan
taldean lanean arituta-
ko Martin Beginori.

Ttikien mailatik ha-
sita gazteen maila bi-
tarte 230 pilotarik par-
te hartu dute aurten txa-
pelketa honetan: 12 pi-
lotarik ttikien mailan;
52k umeetan; 68k ki-
muetan; 24k haurretan;

40k kadeteetan eta 24k
gazteen kategorian. 

Ttikien B mailan,
Berako Oier Larretxea
eta Xiker Lizardik 18 eta
14 irabazi zuten Ibai
Merino eta Kaiet Jua-
nena elizondarraren
kontra.

Umeen B mailan,
Elizondora joan zen txa-
pela. Ander Jaurena eta
Ibon Irazokik Julen La-
rretxea doneztebarrari
eta Iruritako Iñigo Den-
darietari 18 eta 16 ira-
bazi zieten. Umeen A
mailan, berriz, Oronoz
Mugairiko Enaitz Ansok
eta Sunbillako Iker Es-
pelosinek 3 tantotan utzi

zituzten Harri Maritore-
na eta Peio Migelena
beratarrak.

Kimuen B mailan,
elizondarren arteko
finala jokatu zen. Asier
Bertiz eta Sergio Os-
kozek 18 eta 6 irabazi
zioten Iñaki Irazoki eta
Iñaki Antsori. A mailan,
berriz, Berara joan zen
garaipena: Andoni Laz-
kanotegi eta Beñat Mi-
txelenak 18 eta 5 ira-
bazi zieten Donibane-
ko Unai Laso eta Joa-
nes Bakaikoari.

Haurren A mailan
Arkaitz Untxalo ituren-
darrak eta Joseba Apez-
tegia iruritarrak 18 eta
6ko markagailuarekin
garaitu zituzten Elizon-
doko Dario Trantxe eta
Amaiurko Iban Inda. 

Kadeteen B mailan,
bertzalde, Doneztebe-
ko Irail Zestauk eta
Almandozko Ismael
Agestak 9an utzi zituz-
ten Oronozko Mattin
Apezetxea eta Joseba
Arizmendi.
Kadeteen A mailan,

Saldiasko Aritz Juane-
neak eta Amaiurko An-
tton Jauregik Eratsun-
go Bendoiro eta Burla-
tako Mina izan zituzten
aurrez aurre, eta 18 eta
12 irabazi zuten lehen-
dabizikoek.

Gazteen A mailako
partida jokatu zen egu-
neko finalei akabera
emateko. Unai Mada-
riaga urroztarrak eta
Garcia burlatarrak 22
eta 12 irabazi zioten
Aiestaran eta Pazos Irur-
tzungo bikoteari.

Joxe Ezkurra XVII.
Memorialaren finalak
jokatu dira
Ttikietatik hasi eta gazteen maila
bitarte 9 partida jokatu ziren

ARGAZKIA: ZALDUA

Txapelketan guztira 230 lagunek parte hartu duten arren, horietako batzuk
izan zuten ekainaren 22an jokatutako finaletan jokatzeko aukera.

PILOTA

ttipi-ttapa
Beratarra txirrindula-

ri taldeak antolatuta, uz-
tailaren 27an jokatuko da
La Miguel Indurain las-
terketaren XVII. edizioa.
Txirrindulariek bi ibilbide
izanen dituzte aukeran:
08:30ean abiatuko den
A ibilbidea, 186 kilome-
trokoa, eta 09:00etan ha-
siko den B ibilbidea, 113
kilometrokoa. Izena ema-
teko epea zabalik dago:

Internet bidez egiteko
www. laindurain. com
web orrian egin daiteke.
Hilaren 25eko 15:00ak
baino lehen egin behar-
ko da. Postaz, berriz, P.K.
26, 31780 Bera helbide-
ra idatzi behar da. Laster-
keta aitzineko egunetan
ere izena eman ahal iza-
nen da. Uztailaren 26an
15:30etik 21:00etara eta
uztailaren 27an 06:30etik
08:30era.

Aurkeztu beharreko
dokumentazioa izen
emateko orria, federa-
zioko lizentziaren kopia
eta ordainketaren ziurta-
giria dira. Ordainketa
egiteko kontu zenbakia
hau da : 3008 008
05107039221. 23 euro
ordaindu beharko dituz-
te federatuek eta 28 eu-
ro federatu gabekoek.
Horrez gain, txipak 10
euro balio ditu.

‘La Miguel Indurain’ lasterketa
uztailaren 27an eginen da Beran
Bi ibilbide aukeran: 186 eta 113 kilometrotakoak

TXIRRINDULARITZA

ARTXIBOA

Miguel Indurainen omenez egiten den lasterketa
honek XVII. edizioa izanen du aurtengoa.

kirola • ttipi-ttapa
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«Parte hartu dudan
lehen itzulia irabaztea
ezuste haundia eta
pozgarria izan da»

Aitor AROTZENA
Duela urte batzuk, kategoria tti-

kietako pilota txapelketak irabaziz
ezagutu genuen Beñat Txoperena
igantziarra. Kadetetako lehen urtera
arte pilotan aritu zen. Pilotarien fa-
miliakoa da, aitatxitik hasita. Oskar
bere aita eta Mitxel bere osaba Mun-
duko txapelketetan eta Bartzelonako
Olinpiadetan ere aritutakoak dira.

Baina pilotarako afizio hori apal-
du eta txirrindularitzarakoa sortu zi-
tzaion duela pare bat urte. «Kadete-
tako lehenbiziko urtean biak batera
egiten hasi nintzen, bizikleta eta pi-
lota, baina bat edo bertzea aukeratu
beharra zegoen. Pilotaz pixka bat as-
pertua nintzen eta bizikleta aunitz
gustatzen zitzaidanez, horretan has-
tea erabaki nuen».

Ez hasi bakarrik. Maiatzaren 3an,
Nafarroako mendi bizikleta txapel-
keta irabazi zuen junior mailan. Bai-
na ordurako errepideko bizikletan ere
hasia zen, Caja Rural taldean. Ez di-
tu lasterketa aunitz egin errepidean,
baina guzietan hamar lehenbizikoe-
tan sailkatu da. Baina Txoperena gaz-

teak junior edo gazte mailako txirrin-
dulariei zuzendutako Gipuzkoako Itzu-
lian eman zuen ezusterik haundiena.
Inoiz ez zuen lau eguneko probarik
egin igantziar gazteak eta hogei le-
henbizikoen artean gelditzea zuen
helburu. Lehen eguneko erlojuaren
kontrako proban irabazleak baino 22
segundo gehiago behar izan zituen. 

OLABERRIAKO KAXKOAN LEHEN
GARAIPENA ETA MAILLOT HORIA

Baina lehen etapan, erakustaldia
eskaini zuen Olaberriako kaxkoan.
Erasoa jo eta bakar-bakarrik sartu
zen helmugara.«Hagitz gogorra egin
zitzaidan, taldetik eskapatu eta hel-
mugara bitarte hagitz luzea egin zi-
tzaidan, aunitz sufritu nuen, gehien
bat etapa horretan». Bere lehen garai-

pena ez ezik, maillot horia jantzi zuen.
Beñaten arerio guziak bera baino za-
harragoak eta esperientzia gehiago-
koak zirenez, bazirudien abudo gal-
duko zuela maillota, baina azken bi
egunetan ongi eutsi zion. «Maillota
defendatzen saiatu beharra zegoen
eta taldeak ere horretan aunitz la-
gundu nau. Azkenean lortu genuen!». 

Bere burua «eskaladoretzat» du
Beñatek, baina bertze arlotan ere on-
gi ibili da itzuli honetan.

Honela, maillotez, garaikurrez eta
txapelez ongi hornitua bueltatu da
Beñat Txoperena bere lehen itzuli
haunditik. Olaberriako etapa irabaz-
teagatik, junior kategoria osoko ira-
bazlea eta lehen urteko juniorren ira-
bazlea. Ezin gehiago eskatu!

Mendi bizikletan junior mailan Na-
farroako txapelduna bada ere, Txo-
perena gazteak errepideko bizikleta-
ren aukera hartu duela aipatu digu.
«Mendia arrontean utzia dut eta men-
diko bizikleta ez dut hartu ere egin
Nafarroako txapelketa irabazi nue-
netik. Karreterakoa gehiago gusta-
tzen zait eta horretan zentratuko naiz».

• Beñat Txoperenak 16 urte bete zituen abenduan.
14 urtera arte pilotan ongi aritu baldin bazen
ere, bizikletan hasi zen. Aurten, mendi bizikletan
Nafarroako txapeldun izan da junior mailan. 

• Mendi bizikletatik errepidera pasatu eta
Gipuzkoako Itzulia irabazi zuen. Lau eguneko lehen
lasterketa zuen eta ezuste haundia eman zuen.
«Ez nuen uste maila horretan ibiltzeko gai izanen
nintzenik».

• Aitzinera begira, uztailean, egun bakarreko
probatan parte hartu nahi luke eta abuztu
hasieran korritzen den Iruñeko Itzulia dauka
begiz joa. «Maila ona ematen saiatuko naiz».

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Beñat TXOPERENA
Igantziko txirrindularia 

«Nafarroako txapeldun izan

nintzenetik mendi bizikleta ez

dut ukitu ere egin. Errepidekoa

gehiago gustatzen zait eta

horretan zentratuko naiz»
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ttipi-ttapa
Ekainaren 29an joka-

tu zen Orbaitzetan Ipa-
rraldeko Joku Torneoa-
ren azken jardunaldia. 

Koxkor biltzen, Be-
rriozarko Josu Jimenez
izan zen azkarrena, eta
bigarren postua Berrio-
zarko Iñaki Ekisoainek
eskuratu zuen. Hiruga-
rren postua, Berako Fer-
nando Etxegaraik esku-
ratu zuen. Horrela erran-
da, badirudi postu kax-
karra egin zuela Berako
kirolariak, baina kontuan
hartu behar da goizean
Izabako Camille Extre-
me proba gogorra ira-
bazita agertu zela Orbai-
tzetara. Izan ere, Iparral-
deko Joku Torneoko hi-
ru probetatik bitako den-

borak hartzen dira kon-
tuan sailkapen orokorra
egiterakoan eta Etxega-
raik bakarrean parte har-
tua zuen. Nafarroako
nahiz Euskal Herriko txa-
pelketan parte hartu ahal
izateko nahitaezkoa zuen
Orbaitzetan ere parte har-
tzea eta horixe egin zuen.
Gainera, sailkapen oro-
korrean bigarren postua
lortu zuen, hiru segundo
eskasengatik. Honenber-
tzez, abuztuaren 15ean,
Baliarrainen (Gipuzkoa)
jokatuko den Euskal He-
rriko txapelketan parte
hartzeko txartela lortu
zuen, Berriozarko Josu
Jimenezekin batera. 

Irailaren 27an Igan-
tzin eginen den Nafarroa-
ko txapelketan, berriz, Ji-

menez eta Etxega-
rairekin batera, Ekisoain,
Patxi Irazoki igantziarra
eta Andoni Lasaga etxa-
lartarra ariko dira.

Ingude altxatzen le-
hen bi saioetan baino ga-
raipen garbiagoa lortu
zuen Xabi Sein igantzia-
rrak. 66 jasoaldi egin zi-
tuen, Joakin Aioroa itu-
rendarrak baino 3 gehia-
go. Carlos Seinek 61 ja-
soaldi egin zituen eta Be-
rako Ander Mitxelenak
eta Berriozarko Asier Ur-
bistondok 53na. Sailka-
pen orokorrean ere Xa-
bi Sein nagusitu zen; bi-
garren Aioroa; hirugarren
Carlos Sein; Mitxelena
laugarren eta Asier Ur-
bistondo bortzgarren.
Harri jasotzeko azken

saioan ez zuten ez Unai
Bertizek ez Josetxo Urru-
tiak ere parte hartzerik
izan. Hortaz, lehenbiziko
bi saioetako markak kon-
tuan hartu ziren sailka-
pen orokorra osatzeko.
Unai Bertiz sunbildarra
nagusitu zen eta Jose-
txo Urrutia leitzarra bi-
garren izan zen.

Lasto altxatzen lehia
estua izan zuten Xabi
Seinek eta Oskar Telle-
txeak. Hamaikana altxal-
di egin zituzten, baina
12.a egiteko 3 segundo-
behar izan zituen Seinek
eta 5 segundo Telletxe-

ak. Carlos Sein gelditu
zen hirugarren.

Txingetan, lehen bi
saioetan jaun eta jabe
izan zen Miguel Angel
Sukuntza leitzarra ez ze-
la plazaratu aprobetxa-
tuz, Jabier Galarregi etxa-
lartarra nagusitu zen. Bi-
garren izan zen Berrio-
zarko Imanol Martin. Sail-
kapen orokorrean, dena
den, Miguel Angel Su-
kuntza izan zen garaile;
Jabier Galarregi bigarren;
Imanol Martin hirugarren,
Josetxo Urrutia lauga-
rren eta Joseba Petrire-
na beratarra bortzgarren.

Iparraldeko Joku Torneoaren
hainbat garaipen gelditu dira
eskualdean
Etxegaraik hiru segundogatik lortu du Euskal
Herriko koxkor biltze txapelketarako txartela

ARTXIBOA

Xabi Sein garaile izan da aurten ere ingudearekin.

HERRI KIROLAK

ttipi-ttapa
Bigarren urtez segi-

dan irabazi du Euskal He-
rriko Gazte Mailako Txa-
pelketa Ander Erasun
aurtiztarrak. Ekainaren
24an, San Juan Egunez
jokatu zen txapelketa An-
doainen eta Oihan La-
rretxea bigarren sailka-
tuari 22 segundoko al-
dea kendu zion. Gaine-
ra, Erasunek azken zaz-

pi urteotako markarik
onena egin zuen. Iaz be-
rak egin zuen denbora-
rik onena (10:37) lau 45
ontzako eta bi kanaerdi-
ko mozteko eta aurten
14 segundoan hobetu du,
10:23ko lana eginez.

Lau aizkolari gazte ari-
tu ziren lehian Andoain-
go plazan. Arkaitz Ola-
no leitzarra ere aritzekoa
zen, baina ez zuen par-

te hartzerik izan. Ruben
Saralegi leitzarra hiruga-
rren izan zen eta Zuma-
rragako Julen Aranbarri
laugarren.

Bertzalde, ekainaren
28an jokatu zen Nafa-
rroako 2. mailako aizko-
lari txapelketaren kan-
poraketa. 13 aizkolari ari-
tu ziren finalerako bortz
txartelen bila. Denbora-
rik onena Erasunek egin

zuen. Bigarren postua
Luis Mari Belarra do-
neztebarrarentzat izan

zen. Bi hauek izanen di-
ra eskualdeko ordezka-
ri bakarrak finalean.

Euskal Herriko Gazte Mailako
txapela jantzi du Ander Erasunek
Bertzalde, Nafarroako 2. mailako finalerako sailkatu da

AIZKORA

ARTXIBOA

Berriki Urrezko Aizkorako txapela ere eskuratu du
Erasunek 18 urtez beheitiko kategorian.
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AGENDA
egunez
egun

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

g OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Uztailaren 20an,
Baztandarren Biltzarra.

LEKAROZ
Abuztuaren 29tik 31ra,
Gaztetxoen kulturarteko
topaketa. Parte hartzeko
deitu 948 581327 edo
679435174ra.

LESAKA
Uztailaren 26an,
Bidasoaldeko XI. Gazteen
Folklore Jaialdia. 19:30ean
kalejira karriketan; 20:00etan
jaialdia Plaza Zaharrean. 

g IKASTAROAK

AMAIUR
Uztailaren 30etik
abenduaren 14ra, Amaiur
eta Nafarroako Erresumako
Gazteluak-ei buruzko ikasta-
ro teoriko-praktikoa. Informa-
zio gehiago: www.ueu.org
edo www.aranzadi-
zientzia.orgen.

g LEHIAKETAK

BERA
Uztailaren 25a bitarte, lorez
apaindutako balkoi eta
leihoen lehiaketa. 

g AUTO IGOERAK

ARANO
Uztailaren 19an, VII. auto
igoera.Xehetasunak 20.
orrialdean. 

g FERIAK

SARA
Uztailaren 3az geroztik,
ortzegunero merkatua. 

ELIZONDO
Uztailaren 26an, Baztan-
Bidasoako artisauen feria,
Foruen Plazan. Goizetik
eguerdira bitarte.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Bete-betean murgildu da
besta giroan ttipi-ttapa
HERRIETAKO BESTETAKO IRUDIAK IKUSGAI

Doneztebeko San Pedro bestekin
ekin zion TTIPI-TTAPA TELEBISTAk
udako bestaz besta saioari. On-
dotik, Lesakako Sanferminen txan-
da etorri zen. Urtero bezala, egu-
nez egun, Doneztebeko eta Le-
sakako besta-giroa pantaila ttikian
bildu zuten TTIPI-TTAPA TELEBISTA-
ko lankideek ikusleen gozame-
nerako. Bada, bestetako irudirik
ikusgarrienak, elkarrizketa saltse-
roenak eta bertzelako ekitaldiak
jasotzen dituzten DVD eta bideo-
ak ere prest dituzte, eta etxean
eduki  nahi duenak, oraindik ba-
du aukera. Bestetako bideoa edo
DVDa eskatzeko 948 635458 te-
lefonora deitu behar da; Donez-

tebekoekin hasi eta Etxalar eta
Arantzako Amabirjinak arte, gure
eskualdeko besta gehientsuenen
lekuko izanen dira TTIPI-TTAPAko
kamarak.

BAZTANDARREN BILTZARRA

TTIPI-TTAPAN

Bertzelako bestei ere tartea es-
kainiz, uztailaren 20an Elizondon
eginen den Baztandarren Biltza-
rra besta haundiaren irudiak ere
emitituko dira TTIPI-TTAPA TELEBIS-
TAn. Herrietako orgen desfilea,
eskulan erakusketa, herri bazka-
ria... Baztandarren besta haun-
di honen giroa gure etxeetara
ekarriko digute.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 22,00 € (=)

Zerri gizena
1,270 € kiloa.  (-0,005)

Zerramak:
0,510€ 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

(ekainaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)

DISKAK
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EZINEAN ta ldea
2001. urtearen inguruan
sortu zen, «hardcore me-
lodikoaren laguntzaz on-
do pasatzeko asmotan».
2005ean kaleratua izan
ez zen maketa batek
izandako arrakasta zela
eta, 2006an euren lehen
diskoa argitaratu zuten.
Lehenbiziko lan honek
harrera ona izan zuen
eta Euskal Herrian nahiz
kanpoan ia 70 kontzertu
eskaini zituzten. 2007an
lehenbiziko diskoari ze-
gokion kontzertu bira bu-
katu eta bigarrena pres-
tatzen hasi ziren. Oihan
Lizasok denbora arazo-
engatik talde utzi zuen
eta laukote formatua
mantentze aldera, Jon
Regaño hasi zen talde-
an. Orain kalean da lan
berria, 15 abestiz osatu-
tako lana. Iban Amena-
bar da gitarra baxua eta
ahotsa; Jon Regaño gi-
tarra eta korua; Oier Ezei-
tza gitarrarekin eta Oihan
Amezua bateriarekin. In-
formazio gehiagorako:
www.ezinean.com.

GOR, 2008
EZINEAN
Zuretzat





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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

48

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58

48

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK
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U 
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MERKATU TTIKIA

bakarreko etxearen proiek-

tua, lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotorerik interesatua

egonez gero, permutarako

prest. 40 milioi Pta. %678

526091.

ZUGARRAMURDI. Bi fami-

lientzako etxebizitza salgai,

bakoitza 170m2koa. 3 loge-

la, 2 bainugela, sukaldea,

egongela-jangela, itxitako

garajea. 600m2ko lorategia.

295.000 euro. %615 744433.

DONEZTEBE INGURUAN.

Etxe adosatu politat salgai.

Sartzeko prest. %666044176.

GAZTELU. 50 m2ko pisua

salgai. 2 logela, sukaldea-

bainugela eta trastelekua.

138.000 euro.%620  345175.

DONEZTEBE. 100 m2ko

pisua salgai Zazpigurutze

auzoan. %639 184210.

LESAKA. Bittiria plazan pi-

karrikan 75 m2ko lokala

e r ren tan  ema teko .

%646799828.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LANA
301 Eskariak
ARANTZA. Ostalaritzan 20

urteko esperientzia duen gi-

zonezkoak lan eginen luke.

%948 634024 (Luis Mari).

LANA
302 Eskaintzak
ELIZONDO. Ileapaindegi

batean neska bat behar da

lan egiteko. %948 452467.

BAZTAN, MALERREKA,

BORTZIRIAKaldean erai-

kuntzan aritzeko langile ofi-

ziala behar da. Baldintza

onak. %619 469784.

LESAKA.Leiho montatzai-

lea behar da. %948 638297/

626 312326.

IRUN. Ola sagardotegian

mantenimenduan aritzeko

langilea behar da. Sagastiak

garbitzeko... %659 285620.

BERA. Ibardingo benta ba-

tean bi sukaldari laguntzai-

le behar dira.  %629 086700.

OITZ. Fregaderan lan egi-

teko langilea eta zerbitzaria

behar dira asteburuetarako.

%948 451951.

Begirale tituludun pertso-

na behar da aterpe batean.

Uztailaren 11tik 20ra. Udale-

ku itxiak. %628 947253.

MOTORRA
501 Salerosketak
Xsara HDI 1.9-90 zaldi sal-

sua salgai. Mobleztatua eta

berritua, sartzeko prest.

Egoera onean: Prezioa:

195.000 euro. %650 405532.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan emateko
TWIN PEAKS. Familia eus-

kaldun batek estudio bat

errentan emanen luke epe

motzetarako. San Frantzisko-

ko Unibertsitatearen ondo-

an, leku lasaia eta autobus

geltokitik hurbil. Harrera pri-

batua, bainugela, hozkailua,

ohe-sofa, telebista... au-

pasf@gmail.com.

EXPO ZARAGOZA. Hiri

erdian dagoen pisu bate-

an logelak errentan ema-

teko. %656 406645.

BERA. Herri erdian pisua

errentan emateko. 3 loge-

la, berokuntza eta egoera

onean. %617 024325.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Salgai
LEITZA. Sagastimarrea

Kooperatiban garajea sal-

gai. Itxia eta bi lehio ditue-

na. %619 486276.

LESAKA. 20 m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

DONEZTEBE. Herrigune-

an 135m2ko lokal komer-

tziala salgai edo errentan

emateko. Leitzako errepi-

dearen eta Urrotzerako

errepidearen bidegurutze-

an. Aparkalekuarekin.

%687 736969/ 948 451783.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan emateko
DONEZTEBE. Elizagibela

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

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



Lehenagokoharlosa lodia

salgai, gainarrietarako apro-

posa. Urte eta erdiko Spa-

niel arrazako zakurra sal-

gai, ehizan hasia. Esko-

petagainjarria eta 22ko erri-

flea salgai. %636 744310.

Extrona markako konejo-

en kaiolak salgai. 15 euro

bakoitzeko. %608 876456.

Ahotzaeta belar idorrasal-

gai. Pakete haundiak (4-6

lokarrikoak) eta ttikiak 14

pakete lotuak. Garagarra,

garia eta oloa urte guztian

eskaintzen da. %943 366040/

607 457004.

Presako salmenta. Larruz-

ko sofa marroia, erosoa,

150 eurotan; ohe-sofa

granate eta beltza bertapi-

zatua, 150 eurotan; koltxoia

eta kanapea90x190cm, gu-

tti erabilia, 100 eurotan; per-

tsona batentzako besaul-

kia, 30 eurotan. Guztiak Iru-

nen ikusgai. %943 618424.

Logela salgai: 1,05 me-

troko ohea, koltxoia eta so-

mierrarekin; 2 gau-mahai

eta idaz-nahaia bere apa-

larekin. Gaztainarekin egi-

4949
www.ttipi.net

49
A

2008/07/10 • 474. zbk. 

49

gai. Egoera onean, 2004ko

urrikoa. %650 948330.

Audi A4Avant 2.0 TDI 140

autoa salgai, 2005eko urri-

koa. 91.000 km, gps-a, la-

rruzko besaulkiak, aparka-

tzeko sensoreak... Ekipa-

tua eta egoera onean.

23.000 euro. %669 312220.

Bi kotxe salgai: Nissan Al-

mera (NA-AV) eta Citroën

ZX (NA-AL). %948 615029/

660 916833.

Honda CR motorrasalgai,

250 cckoa. %666 146508.

Peugeot 306 salgai, 1995e-

koa, 200.000 kilometrore-

kin. Egoera onean. 2.500

eurotan. %678 946813.

Fiat Scudo ELX-JTD au-

toa salgai, 109 zaldikoa. 3

urtekoa eta hagitz egoera

onean. 76.000 kilometro.

%948 451787.

Rieju markako motorrasal-

gai, 55 cckoa. Egoera one-

an. Prezioa: 1.000 euro.

%639 919722.

Suzuki GSxR 600 salgai.

Extra aunitz. Latigillo meta-

likoak, tubo-eskapea Leo-

Vince, kupula urdina eta

abar. 29.000 km. Arras egoe-

ra onean.% 661 931727.

Honda markako bigarren

eskuko motorrasalgai. Do-

minator 650 cc. 47.000 ki-

lometro eta egoera onean.

%696 694405 (arratsetan).

Peugeot 206 HDI urdina

salgai. 45.000 kilometro.

2003ko apirilekoa eta egoe-

ra onean. %617 076614.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK

602 Salerosketak
Border Collie arrazako za-

kurkumeasalgai, 5 hilabe-

tekoa. %628 604512.

Cocker arrazako hiru za-

kurkume salgai. Marroiak

eta beltzak. Hiru hilabete

eta erdi. %948 387016.

Pastor aleman arrazako

zakurkumeaksalgai. %659

256848.

Collie arrazako nahaske-

tako bi zakurkume salgai.

Hilabete eta erdi. Baserrira-

ko onak. %948 451645.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
BERA. Altzate karrika al-

dean eskuko erlojua aur-

kitu da ekainaren 7-8ko as-

teburuan.%948 631313.

BERA. Betaurreko ma-

rroiak agertu dira Berako

Mafre aseguru-etxearen in-

guruan. %948 631014.

BERA. Alkaiagako trenbi-

dearen inguruan bi giltza

eta Renault Senperreko

giltzatakoa galdu dira. %948

630881.

DENETARIK
702 Salerosketak
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 bolketearekin. 450

euro. %645 013213.

Garraio txartel naziona-

la salgai. %618 962613.

ESKAINTZAK
Traffic 9 plazakoa, 2007koa 

Clio  III 1.5 DCI, 2007koa 
Suzuki Santana, 2006koa

Peugeot 307 1.6, 2005ekoa
Scenic 1.5 DCI 105 CV, 2007koa

Megane II 1.5 DCI 105 CV, 2007koa
Kangoo Luxe 1.5 DIC, 2006koa

BIGARREN ESKUKOAK
Peugeot 406, Clio Confort 1.5

DCI, Citroen C-15 1.8 D,
Laguna 1.8, Renault Megane 1.6

90 CV, Kangoo 1.9 D.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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GARAZI MIGELTORENA MITXELENA

lesakarrak uztailaren 23an 6 urte
beteko ditu. Zorionak atta eta
amaren partetik.

OIHANA. Erdi ma-
lerrekarra den
neska prexioxa
mayor de edad
egin zaigu ekai-
naren 28an 18
urte beteta. Maite
zaituzten Iraizoz-
ko bi lagunen
partetik disfrutatu!

GARAZI

MIGELTORENA

MITXELENA

lesakarrak 
uztailaren 23an
6 urte beteko
ditu. Zorionak
Mixki eta Luli-
ren partetik.

GORKA beratarrak 4 urte bete ditu
ekainaren 30ean. Zorionak Xarpa-
ren partetik!

Gure NAROA sorgintxoak 4 urte
bete ditu uztailaren 5ean eta
beste bi moñoñek, ALAINEk eta
OLAIAk, urtea beteko dute
uztailaren 24an. Izeba Ainhoa 
eta osaba Egoitzen partetik muxu
potolo bat!

OLAIA eta ALAINEk urtea beteko
dute uztailaren 24an. Zorionak
eta muxu haundi bat familia eta
berexiki Naroaren partetik.

NAROAk
uztailaren 5ean
4 urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia eta
berexiki Olaia
eta Alaineren
partetik.

OLAIA MENDIBU-
RU TELLETXEA

elizondarrak 5
urte bete ditu
uztailaren 2an.
Zorionak sorgin-
txo familia guz-
tiaren partetik
eta berexiki Irai-
tzen partetik.

KEPA TELLETXEA

IRISARRI

etxalartarrak 
2 urte beteko
ditu uztailaren
14an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

NAHIA AGIRRE

JORAJURIA bera-
tarrak 2 urte
beteko ditu uz-
tailaren 20an.
Aunitz urtez
Kuxi eta muxu
haundi bat fa-
milia guztiaren
partetik.

Aunitz urtez atatxi eta hiru iloba-
txiei! Etxalarko AIERTek urteak be-
te ditu uztailaren 1ean; uztailaren
8an JOXEk; eta uztailaren 21ean
ALAZNEk eta NAROAk urteak bete-
ko dituzte. Muxu haundi bat base-
rriko familiaren partetik.

MIKEL LIZASOAIN Donamariako 
motorzale hoberenari zorionak 
bere 6. urtebetetzean! Ama, atta, 
Maialen eta Unairen partetik muxu
haundi bat. 

JULEN eta NAHIA ITURRIA GARCIA

beratarrek 4 urte beteko dituzte 
uztailaren 29an. Zorionak eta muxu
haundi bat zuen familiaren partetik.

Elko-Nevadako
MITCHELL

OWSLEY IGOAk
10 urte beteko
ditu uztailaren
23an. Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

Lakuntzako
MADDI SAN

SEBASTIAN

ARRAIZAk abuz-
tuaren 13an lau
urte beteko ditu.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik eta egun ona
pasa. Mila muxu

GORKA beratarrak 4 urte bete ditu
ekainaren 30ean. Zorionak eta lau
muxu haundi  familia guztiaren
partetik.

CHRISTELLE GARCIAk uztailaren 31n
urteak beteko ditu. Zorionak familia
guztiaren partetik.

Iruñeko KEMEN ETXEBERRIA GARRAUS.
Uztailaren 23an 3 urte beteko ditu
gure erraldoi ttikiak. Nahiz eta ttikia
zaren erraldoi batek hainbeste goxo-
tasun ematen diguzu. Zorionak Le-
sakako aitatxi eta amatxiren partetik.

Iruñeko KEMEN ETXEBERRIA

GARRAUSek uztailaren 23an 3 urte
beteko ditu. Zorionak gizontxo eta
muxu bero bat Arzallus eta Toñi-
ren partetik.

AIERT, ALAZNE eta NAROA IRIGOIEN

anai-arrebek eta beren lehengusina
den NEREA IPARRAGIRREk 5, 2 eta 11
urte beteko dituzte uztailaren 1ean,
21ean eta 12an. Zorionak eta muxu
handi bana familia guztiaren partetik.

NEREA SARRA-
TEA almandozta-
rrak uztailaren
8an 5 urte bete
ditu. Muxu haun-
di bat familiaren
eta berexiki
Oihane ahizpa-
ren partetik.

Aunitz urtez!
Uztailaren 13an
urteak beteko
ditu gure
mutiko
koxkorrak! 
Muxu haundi
bat eta ongi
pasa eguna!

Etxalarko AIMAR eta EÑAUTek 7 eta
15 urte beteko dituzte uztailaren
8an eta 27an. Mila kilo zorion
etxekoen partetik. Muxu bana!

Doneztebeko ELOY GARCIAri zorio-
nak uztailaren 18an 10 urte beteko
dituelako. Hamar muxu bere familia
guztiaren partetik, berexiki Dani, Erik
eta izeba Loliren partetik. 

Goizuetako IKER MIRANDAk 8 urte
beteko ditu uztailaren 10ean. 
Muxu haundi bat atta,ama eta
Oierren partetik. Zorionak bihotza!

Zorionak Iruritako EVA eta Zubieta-
ko KARMELE eta ENDIKA izeba-ilobei.
EVAk uztailaren 18an beteko ditu 
urteak, KARMELEk uztailaren 13an 9
urte bete ditu eta ENDIKAk 2 urte uz-
tailaren 1ean. Zorionak familiaren
partetik eta ongi pasa zorion eguna!

Doneztebeko
IORITZek 4 urte
beteko ditu uz-
tailaren 12an.
Zorionak eta
muxu bat gure
pottokori familia-
ren eta berexiki
Jonaien partetik.
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