
Euskara erabiltzeko
laguntzak airean
Nafarroako Gobernuak euskara
erabiltzeko hedabideei ematen diz-
kien laguntzak blokeatu ditu. Aur-
ten dirulaguntzarik gabe geldi gai-
tezke, edo jasotzekotan guttiago.2008ko uztailaren 24a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

04Alberto San Migel
Oitzeko alkatea
Hirugarren legealdia du Alberto
San Migel oiztarrak alkatetzan.
Orain artekoaz balorazio positi-
boa egin badu ere, Udalean jen-
de berria behar dela uste du.
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ARGAZKIA: G. PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Gogoan al duzu Oitzen hauteskun-
deetako lehen deialdian hautagaiak
aurkeztu ziren urtea?
Inor ez zegoela-eta sartu ginen gu ere,
eta geroztik zortzi-bederatzi urte pasa-
tu dira. Legealdi batzuetan Oitzen bizpa-
hiru talde aurkeztu izan dira, baina gaur
egun ezin dugu bat ere bildu. Nik uste
dut jendea komodoa bihurtu delako ger-
tatzen dela, ez dugulako konplikatu
nahi. Herri ttiki hauetan beti ateratzen
dira arazoak, eta ttikia izanagatik dedi-
kazioa eskatzen du. Gainera, gero eta
gauza guttiago egin daitezke, gero eta
diru guttiago dugulako eta obrak egi-
tea gero eta garestiagoa delako. Dirua
ere muga bada.
Nolatan sartu zinen zu lehenbiziko
aldi hartan alkatetzan?
Herri batzarra egin zen, eta nire izena
atera zen. Lehenago niregatik ere egi-
na zuten lana; herria hemen dago, etxe-
ak, bideak, karrikak... Nik ere nire par-
tea egin beharko nuela pentsatu nuen
ondorengoei uzteko. Geroztik, ordea,
bederatzi urte pasatu ditut alkatetzan
eta hurrengorako bertze batzuk atera-
tzea nahiko nuke. 

Orain artekoaz zein balorazio egiten
duzu?
Balorazio positiboa. Egiten dugun guz-
tia herriaren alde egiten saiatzen gara.
Denen gustua egitea ezinezkoa da, eta
gauza batzuk okerrago eta bertzeak
hobeki egiten ditugu. Nik uste dut boron-
datea paratuz gero, gauzak egin daitez-
keela. Auzolanerako, adibidez, Oitzen
ez dugu arazorik, auzolanaren bitartez
lan aunitz egiten baitugu. Baina horren
buru egiteko sortzen da koska.
Zein dira Oizko alkate izatearen al-
de onak eta txarrak?
Alde onak herria hobeki doala eta jen-
dea kontent dagoela ikustea. Eta txa-
rra denen gustua ezin dela egin. Auni-
tzetan tontakeria batengatik haserre-
tzen gara…
Alkate izendatutakoan, egitasmo na-

gusien artean ur depositu berria egi-
tearen beharraz solastu zinen…
Oraindik ez da egin, horrekin gabiltza
borrokan, herriari ahalik eta hobekin
ateratzea nahi dugulako. Lehenagoko
iturri zaharrak ez du goratzeko auke-
rarik ematen, eta depositua herrian ber-
tan sartua gelditu da. Kontua da herri-
ko gazteak etxe berriak egiten ari dire-
la, eta herria ttiki gelditu eta bazterre-
tan hasi direla eraikitzen. Oraingo de-
positu horrek etxe horiei ez lieke urik
emanen, eta asmoa eurengana aile-
gatzea da. Baina badago bertze kos-
ka bat ere. Gobernuak proiektu zaharra-
ren gaineko laguntza emanen duela
eta urteekin prezioek goiti egin dutela
eta proiektu berria bikoiztu egin dela.
Proiektu zaharrak bortzpasei urte edu-
kiko ditu eta desfase haundia sortu da.
Halere, nik uste dut moldatuko garela
eta aurten martxan paratzeko moduan
izanen gara. Gobernuarekin solasean
ari gara eta badugu itxaropena. Horrez
gain, hirigintza plana ere atera nahi du-
gu, herria etorkizunean nolakoa izatea
nahi dugun zehaztuz. Aitzineko legeal-
dian hasi ginen, eta lau urte hauetako
bertze helburuetako bat izanen da.

• Azken urteotako udal
hauteskundeetan, lehendabiziko
deialdian, alkatetzarako
zerrendarik aurkeztu ez den
bertze kasu bat da Oitzekoa. 

• Joan den urteko urriaren 27ko
hauteskundeen ondotik izendatu
zuten hirugarren aldiz alkate
Alberto San Migel. 120 laguneko
zentsotik 40 lagunek bozkatu
zuten. Bortz zinegotzietatik
lauren aldeko botoa jaso zuen.

•  Lekaroz-Elizondoko
institutuan Lanbide Heziketako
irakaslea da eta Laxoa Elkarte-
ko zuzendaritzako kidea.

«Ur depositu berria egin nahi

dugu, ura etxe guztietara ailega

dadin. Horrez gain, hirigintza

plana ere atera nahi dugu, herria

etorkizunean nolakoa izatea nahi

dugun zehaztuz»

«Jendea komodoa bihurtu da eta
orain ez du inork alkate izan nahi»
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Euskara kudeatzeko sortu zuen Na-

farroako Gobernuak Euskarabidea, ha-
sieran Euskararen Nafar Institutua
(ENAI) deitua. 2007ko irailean izan zen
hori. Baina sortu eta urte erdira krisian
murgildu da. Batetik, erakundeko Ahol-
kularitza eta Ikerketa zuzendaria izan
den Mikel Aranbururi zesea eman dio-
telako, eta bertzetik, aurrekontuak %14,5
murriztu direlako. Nafarroako Gober-
nuaren bertze sailek ere murrizketa ja-
sanen dute, baina ez dute denek era
berdinean antzemanen. Hezkuntzan
aurreikusi den batez bertzeko murriz-
ketaren ia lau aldiz haundiagoa da eus-
kararen erakundeari dagokiona. Ber-
tze kasuetan %4koa da murrizketa, eta
Euskarabidearen kasuan %14,5. 

Euskarabideko funtzionarioen sol-
datak osatzen du erakunde horrek duen
aurrekontuaren partidarik altuena. Egia
da, euskararen arlo zehatz batzuetara

Euskara hedabideetan erabiltzeko
dirulaguntzak blokeatu ditu Gobernuak 
Aurrekontuen murrizketa %14,5ekoa izanen da euskararen arloan,
Hezkuntza Departamentuko batez bestekoaren kasik 4 aldiz haundiagoa

Nafarroako Gobernuak TTIPI-TTAPAri eta euskara erabiltzen duten
bertze hedabideei ematen dien dirulaguntza kolokan dago. Miguel
Sanz presidenteak, krisi ekonomikoaren ondorioz, aurrekontuak
murriztea erabaki du, eta murrizketa horren zati haundi bat
Euskarabideari dagokio, Nafarroan euskara kudeatzeko duela urte
erdi sortu zen erakundeari, alegia. Erakunde honek banatzen ditu,
bertzeak bertze, euskarazko hedabideei ematen zaizkien laguntzak,
euskararen aldeko kanpainak, ikerketa soziolingustikoak… Azken
batean, euskararekin zerikusia duten arloak. 
Orotara, Gobernuaren aurrekontua 150 milioi euro murriztuko da,
eta kopuru horretatik ia 700.000 euro Euskarabideari dagozkie.
Kontuan hartu behar da Euskarabidearentzat lau milioi euro zeude-
la aurreikusiak, horietatik 310.000 euro hedabideetan euskararen
erabilera sustatzeko eta bertze 40.000 informazio teknologia be-
rrietan euskara indartzeko. Erabat kezkagarria da. 2008ko aurre-
kontuen murrizketa %14,5ekoa da euskararen arloan, Hezkuntza
Departamentuan Gobernuak aplikatu duena baino ia 4 aldiz gehiago.
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DIRULAGUNTZEN BILAKAERA

GAZTELANIAZ 1999 2007 Diferentzia
Egunkariak/Aldizkariak
ADN 6.520,21 6.520,21
Aldapa 3.860,51 3.860,51
Diario de Navarra 3.377,27 13.863,24 10.485,97
Diario de Noticias 6.825,04 11.005,78 4.180,74
Donibane 3.420,96 3.420,96
Edic.Gratuitas del Norte 1.928,26 -1.928,26
El Tuto 370,71 -370,71
Entreto2 Auzolan 601,01 -601,01
Ibaialde 3.045,02 3.045,02
La Voz de La Merindad 601,01 3.809,54 3.208,53
Nafarkobi 601,01 -601,01
Orbela 2.176,53 2.176,53
Ostoki 3.349,20 3.349,20
Periódico Universitario 1.863,79 1.863,79
Txantrean Auzolan 601,01 3.452,76 2.851,75
Vivir Barañain 1.625,67 1.625,67
Ze Berri 12.215,56 12.215,56

14.905,32 70.208,77 55.303,45

EUSKARAZ 1999 2007 Diferentzia
Aldizkariak
Axular 4.544,49 4.875,32 330,83
Egunkaria (Nafarkaria) 42.731,96 -42.731,96
Gazteberri 5.525,36 5.525,36
Gu Geu (Sakana) 2.109,19 2.341,68 232,49
Guaixe 15.153,71 15.546,86 393,15
Karrika (Karrikiri) 5.680,11 4.333,62 -1.346,49
Laisterkan (Sakana) 2.026,33 2.026,33
Lurra 2.264,21 4.735,36 2.471,15
Mailope 7.722,41 6.662,94 -1.059,47
Marmari 1.750,00 1.750,00
Nabarra 13.136,28 13.136,28
Pulunpe 3.144,36 5.904,56 2.760,20
The Balde 2.539,23 2.539,23
Ttipi-Ttapa 42.904,12 17.415,73 -25.488,39
Xuka 4.225,28 4.225,28

126.254,56 91.818,55 -34.436,01

GAZTELANIAZ 1999 2007 Diferentzia
Irrati/Telebistak
Canal 4 8.233,63 -8.233,63
Univ. Navarra 601,01 -601,01

8.834,64 -8.834,64

EUSKARAZ 1999 2007 Diferentzia
Irrati/Telebistak
Aralar irratia 7.064,76 13.039,86 5.975,10
Baleixe irratia 1.803,04 13.176,41 11.373,37
Esan-Erran irratia 7.942,75 11.879,25 3.936,50
Irati irratia 8.255,74 -8.255,74
Karrape irratia 8.471,28 11.196,53 2.725,25
Ttipi-Ttapa Telebista 11.320,43 19.467,32 8.146,89
Xaloa Telebista 10.045,55 17.194,49 7.148,94
Xorroxin irratia 30.560,38 24.031,58 -6.528,80

85.463,93 109.985,44 24.521,51

EUSKARAZ 1999 2007 Diferentzia
Internet
Axular 392,00 392,00
Guaixe 1.780,39 1.780,39
Nabarreria 1.112,74 1.112,74
Ttipi-Ttapa (Ttipi.net) 2.225,49 2.225,49
Xorroxin 1.780,39 1.780,39
Xuka 1.335,29 1.335,29

8.626,30 8.626,30

DIRULAGUNTZAK 1999 2007 Diferentzia
OSOTARA 235.458,45 280.639,06 45.180,61

1999-2007 epean, nagusiki gaztelaniaz argitaratzen
den prentsa saritu du Nafarroako Gobernuak.

bideratutako laguntzak ema-
nen direla –udalentzako diru-
laguntzak (550.000 €), gau
eskolentzako laguntzak
(510.000 €), eremu erdaldu-
neko ikastoletara bideratuta-
koak (154.714 €), argitalpe-
nak…– baina bertze aunitz blo-
keatuak daude, eta tartean da-
go euskarazko hedabideentzat
aurreikusitakoa. 

Nafarroako hedabideetan
euskararen erabilera susta-
tzeko 310.000 €ko laguntza
zegoen aurreikusia, eta horrez
gain, informazio teknologia be-
rrietan euskara indartzeko ber-
tze 40.000 € iragarriak ziren.
Baina 350.000 € horiek blo-
keatuak daude momentu ho-
netan. Euskarabideako zu-
zendari eta kudeatzailea den
Xabier Azanzak ez du murriz-
keta horien inguruan behin be-
tiko baiezkorik eman baina, eta
baliteke, azkenean dirulagun-
tza kopururen bat bideratzea. 

AZKEN 9 URTEOTAN, 
GAZTELANIAZKO
HEDABIDEAK ‘SARITU’ DIRA
EUSKARAZKOEN KALTETAN

Aurtengo kasua alde bate-
ra utzi, eta 1999az geroztik Na-
farroako Gobernuaren dirula-
guntzek izan duten bilakaerak
ere merezi du aipamenik. Eus-
karazko aldizkariei emandako
dirulaguntza ez da haunditu.
Alderantziz, murriztu egin da
urtetik urtera. Eta hori ez da
euskararentzako berri ona. La-
guntza behar dute euskaraz
lan egiten duten komunikabi-
deek, baina agintariek ez dute
horren aldeko apusturik egiten.
Datuak nahiko adierazgarriak
dira. Joan den urtean, gazte-
laniazko hedabideei 1999an
baino 55.303,45 € gehiago
eman zizkioin Nafarroako Go-
bernuak; euskarazkoek, aldiz,
1999an baino 34.436,01 € gu-
ttiago jaso zuten 2007an.

Euskarabidea Institutuaren AURREKONTUAK 2008

Aurrekontua osoa 4.045.438
Murrizketa (%14,5) -589.303

Zerbitzuak (funtzionarioen gastuak kenduta) 2.371.017
Institutuaren jarduerak 240.500

Ez dago murrizketarik 0
Euskararen Garapenerako Zerbitzua 2.000.517

Murrizketa (%24,9) -499.303
Aholkularitza eta Ikerketa Zerbitzua 130.000

Murrizketa (%69,2) -90.000

BLOKEATU DIREN ATALAK
Euskararen Garapenerako Zerbitzua
Euskararen aldeko kanpainak 110.000
Soziolinguistika eta heziketari buruzko argitalpenak 54.481
Euskara hedabideetan erabiltzeko laguntzak 310.000
Euskara teknologia berrietan erabiltzeko laguntzak 40.000
Euskararen Mediateka, Fonoteka eta Liburutegia 60.000
Nafarroako toponimia 23.322
Aholkularitza eta Ikerketa Zerbitzua
Ikerketa eta soziolinguistika proiektuak 60.000
Terminologia eta linguistika 30.000

BLOKEATU EZ DIRENETAKO BATZUK
Euskarabidea erakundearen jarduera orokorrak
Euskaltzaindia 160.000
Euskararen Garapenerako Zerbitzua
Udal eta Kontzejuentzako dirulaguntzak 550.000
Eremu ez-euskaldunetako ikastolentzat 154.714
Gau-Eskolak 510.000
Euskarazko kultur jarduerak sustatzeko 150.000
Funtsa editorialak eta ikusentzunezkoen erosketak 18.000
Aholkularitza eta Ikerketa Zerbitzua
Aholkularitza tokiko eta Estatuko administrazioei 6.000
Hizkuntza politikaren analisia, ikerketa eta ebaluazioa 15.000
Itzulpen lanen kontratazioa 4.000
Ikerketa eta hizkuntz-prestakuntzarako laguntzak 15.000
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Aldizkari honek Eusko
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Sarriopapel
emakumeon
eskubideen
urratzaile

Sarriopapel y Celulosa
S.A lantegia Leitza eta ingu-
ruetako  famili askoren eko-
nomiaren oinarri da, edo fa-
mili hauetako subjektu kon-
kretu batzuena: aita eta se-
mea. Emakumeak non gau-
de? Egun, inposaturiko gi-
zarte patriarkalak sexuen
araberako lan banaketa du
oinarri. Eta Sarriopapel y
Celulosa S.A lantegiak sis-
temak ezarririko eredu hau
sostengatzen du. Datu
hauek ez al dute argi era-
kusten? 

Eskulanari dagokionez,
38 emakume eta 267 gizo-
nezko daude lantegian, eta
emakumeak kontratatu zi-
tuzten azkeneko aldia 1976.
urtea izan zen. Geroztik, eta
emakumeok bertan lan egi-
teko prest egon arren, ez
digute aukera eman eta
egun ere ez digute ematen. 

Uda atarian, urtero le-
gez, lantegiaren lan-eska-
era igo egiten da, batez ere
eskulanerako. Teorian, hau,
sekulako aukera litzateke
herriko gazteentzat. Baina
zoritxarrez teorian geratzen
da. Errealitatea bestelakoa
da. Gizonezkoak kontrata-
tuko dituzte, azken 32 urte-
otan bezala, emakumeok
itxaron-zerrendetan jarrai-
tu beharko dugu. 

Pertsona ororen esku-
bidea da lan duin baterako
sarbidea gizonezko zein
emakumezkoengan auke-
ra berdintasunean ematea.
Eta honela dio Sarriopapel
y Celulosa S.A enpresaren
lan-hitzarmen kolektiboak
32.artikuluan, Berdintasu-
na eta diskriminaziorik eza

izenburupean. Enpresa ba-
rruan langileak ezin izango
dira diskriminatu ideologia,
erlijio, arraza, afiliazio poli-
tiko eta sindikal, eta aba-
rrengatik. Enpresako lan-
postu guztietarako sarbide
berdintasunaren printzipioa
errespetatuko da, nola
gizonezkoentzat ala ema-
kumezkoentzat, inolako
diskriminaziorik gabe. Lan-
posturen bat betetzeko
deialdiren bat gertatzean,
sexu egoeraren erabateko
abstrakzioa egingo da, es-
katutako gaitasun profesio-
nalari besterik ez zaio be-
giratuko.

Arestian aipaturiko da-
tuek, ordea, sinesgarritasun
osoa kentzen diete. Ez du-
gu ahaztu behar, ETT bi-
tartez kontrataturiko langi-
le guztiak ere gizonezkoak
direla, uda honetan 22 gi-
zonezko. 

Neurri eta jokaera hauek
herriko eta inguruetako ema-
kumeen askatasun ekono-
mikoa baldintzatu dute ur-
te luzeetan eta egun ere mo-
du berean dihardute. Ezin
dugu ahaztu errealitate ho-
nek emakumeon alor eko-
nomikoari eragiteaz gain gu-
re egoera pertsonalean era-
gin zuzena duela. Gauzak
horrela, askatasun ekono-
mikoa ur ra tua dugun
momentutik, askatasun in-
dibiduala ere guztiz muga-
tua dugu emakume gazte
zein helduek.

Urteetan lantegian ema-
kumeon presentziari uko
egin dioten arren aurrera jo
behar dugu. Herriko zein in-
guruetako emakumeok lan-
tegirako sarbidea eduki de-
zagun borrokatu behar du-
gu. Zerrendetan gure izena
idatzi eta gure eskubideen
alde kalera irteteko garaia
da. Egoera honen erantzu-

lea Sarriopapel y Celulosa
S.A da, baina egoera hau
salatzea denoi dagokigu;
herriari! Bazterketari ezetz
esateko garaia da! Euskal
Herri feminista eraikitze bi-
dean gora emakumeon bo-
rroka!!!

Leitzako 
Bilgune Feminista

Beste iruzur bat?

Maiatzaren 31ko Berria
egunkarian irakurri nituen
Carlos Perez Nievas Nafa-
rroako Gobernuko Hez-
kuntza kontseilariak (CDN-
koa) egindako adierazpen
batzuk. Hartan nagusiki zio-
en, beretzat garrantzitsue-
na eleaniztasuna bultzatzea
zela, eta horretan ari dela
jo eta su. Hori dela eta, be-
rak hezkuntza eredu baka-
rra sustatzen du, eta he-
mendik aurrera ere hala sus-
tatuko omen du, hau da,
euskara ala gaztelania gehi
ingelesa. D eredua ere, nahi-
ta nahiez «egokitu» behar-
ko dela adierazi zuen.

Printzipioz, proposamen
interesgarria irudi lezake,
baina azter dezagun (...).
Euskara aukeratzen dute-
nek hizkuntza hau gehi inge-
lesa gehi gaztelera ikasiko
dituzte. Hiru hizkuntza. Oso
ongi. Beraz, eleaniztasuna.
Egia esan, horixe da egun
ikastoletan eta D ereduetan
ikasten dutena. Horientzat
ez dago berritasunik. Gai-
nera, gogora dezagun gaur
baino lehen ere, behin bai-
no gehiagotan jaso dituzte-
la azken horiek sari garran-
tzitsuak, euskara eta gazte-
laniari eman beharreko tra-
tamendua emateaz gain, in-

gelesari ere tratamendu ego-
kia emateagatik.

(...) gaztelania aukera-
tzen dutenekin. Hauek gaz-
telera gehi ingelesa ikasi di-
tuzte. Ez dut uste euskara
ikastera behartuko dituzte-
nik. Hortaz, gaztelania gehi
ingelesa, bi hizkuntza ate-
ratzen zaizkit.   Horri elebi-
tasuna deitzen zaio. Ez da-
kit non gelditzen den baliz-
ko «eleaniztasuna».   

Gu, buruz oso motzak
ez bagara, behintzat, he-
men berehalaxe ikusten da
ezberdintasun egoera bat.
Joko arauak ez dira berdi-
nak. Ez dirudi oso demo-
kratikoa denik. Batzuei be-
hartzen zaie gaztelera ikas-
tera nahiz eta ez aukeratu,
eta, hala ere, ongi iruditzen
zait, gaztelania ere Nafa-
rroa Garaiko hizkuntza ofi-
ziala delako, eta, gainera,
eleaniztasunera jo behar du-
gulako. Baina, gaztelera au-
keratzen dutenei, aldiz, ez
dut uste euskara ikastera
behartuko zaienik, eta ho-
rri gaizki deritzot, euskara
ere Nafarroa Garaiko hiz-
kuntza delako, eta zaha-
rrena, gainera. Non dago
hor Perez Nievas jaunaren
eleaniztasunaren aldeko
apustua?   Nik ez dut argi
ikusten. Agian, miope sa-
marra naizelako izanen da.   

Zoritxarrez, nik susmo
bat daukat, alegia, uste dut
hau, berriz izanen dela triki-
mailu maltzur bat euskara
eta D eredua balaztatzeko
eta indarra kentzeko, elea-
niztasunaren aitzakia mer-
kearekin. Nahiago nuke guz-
tiz oker banengo. Hala ba-
litz, gustura hartuko nuke
ardotxo on bat, esaterako,
Perez Nievas jaunaren ele-
aniztasunaren osasunean.   

Xanti Begiristain

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

iritziairitzia
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uztailak

26 LARUNBATA

16:30 4x4 AUTOEN ikuskizuna Postan.
19:00 HERRI KIROL jaialdia Altzateko plazan.

abuztuak

1 ORTZIRALA

19:00 Imanol Zubieta FUTBITO
Txapelketa.

Ondotik AFARIA eta SARI BANAKETA.
20:30 I.LOREZ APAINDUTAKO LEIHO ETA 

BALKOI LEHIAKETAKO
sari banaketa.

23:00 PETTIren kontzertua Altzaten. 
00:00-00:30 ALKOHOLEMITRO postua.

abuztuak 2 LARUNBATA

08:30 ZAKUR TXAPELKETA Basilioko gainean.
12:00 ALTXAFEROA Herriko Etxetik.
Ondotik ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK 
16:00 PLATER-TIROKETA Foso modalitatean.
17:00 Haurrentzako JOKOAK Altzateko frontoian.
18:00 KUKAÑA Illekuetan Izadi txarangarekin.
19:00 Berako TXISTULARIEN kalejira.
20:00 GURE TXOKOA DANTZA taldearen

jaialdia Eztegara pilotalekuan.
00:00 Dantzaldia TRIKI TA KE taldearekin.
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abuztuak 3 IGANDEA

09:30 Argi soinuak TXISTULARI eta GAITEROekin.
10:30 MEZA NAGUSIA.
Ondotik MAKIL DANTZAK eta  BORDON.
Ondotik S. LIZASO eta  A. EGAÑA bertsolariak.
17:00 EZPELUR GAITEROAK

San Jose Zahar Etxean.
18:00 Berako AURRESKUA Herriko Etxeko plazan.
Ondotik BERAKO BANDAren kontzertua.
19:30 TXIMELETA taldearekin dantzaldia.
20:00 Euskal errepresaliatu politikoen aldeko

ELKARTASUN KALEJIRA Mukixu zubitik.
21:00 DANTZA HERRIKOIAK Altzate karrikan.
00:00 SU ARTIFIZIALAK Matzada futbol-zelaitik.
00:30 TXIMELETA taldearekin dantzaldia.

abuztuak 4 ASTELEHENA

09:00 IRATS trikitilariak Dornakun eta EZPELUR
gaiteroak Zalain auzoan.

11:00-14:00 Haurrentzako PONIak Illekuetan.
10:30 PLATER-TIROKETA ehiza ibilaldia modalitatean.
11:30 XXI. IGERIKETA txapelketa.
18:00 KUKAÑA Izadi txarangarekin.
18:00 IRATS trikitilariak San Jose Zahar Etxean.
18:00 PILOTA PARTIDAK Izadi txarangarekin.
18:00 Haurrentzako KALE IKUSKIZUNA

Altzateko plazan.
Ondotik Haurrentzako APAR BESTA eta trikitilariak.
19:30 MIGATTUAK Herriko Etxeko plazan.
20:00 BERTSO POTEOA Zubeldia, Elizetxe eta Zelaieta.
21:00 DANTZA HERRIKOIAK Altzate karrikan.
00:00 TAPIA eta LETURIArekin dantzaldia.
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abuztuak

6 ASTEAZKENA

09:00 IRATS trikitilariak eta EZPELUR gaiteroak
Garaitarreta eta Suspel-ttiki auzoan.

12:00 MIGATTUAK Herriko Etxeko plazan.
12:30 ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK.
14:30 HERRI BAZKARIA Altzateko frontoian. 
17:00 EZPELUR gaiteroak San Jose

Zahar Etxean.
Ondotik KUKAÑA Illekuetan.
19:00 BATUKADA Illekuetatik Mukixura. 
21:00 DANTZA HERRIKOIAK Altzate

karrikan.
Ondotik SUZKO ZEZENA Altzate karrikan.
23:00 JALISKO taldearekin dantzaldia.
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abuztuak

5 ASTEARTEA

09:00 IRATS trikitilariak Suspelan eta EZPELUR
gaiteroak Kaule auzoan.

10:30 Herriko pilotarien PILOTA PARTIDAK. 
11:00-13:30 PUZGARRIAK Altzateko pilotalekuan.

12:30 ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK Agerran.
13:00 KUKAÑA Illekuetan.

16:00-18:30 PUZGARRIAK Altzateko pilotalekuan.
17:00 IZADI txaranga San Jose Zahar Etxean.
18:00 ZESTA PUNTA amerikar kiniela.
18:00 KUKAÑA Illekuetan.
19:00 MARMARA MUSIK JAZZ taldearekin

Illekuetatik hasita.
19:30 MIGATTUAK Herriko Etxeko plazan.
21:00 DANTZA HERRIKOIAK Altzate karrikan.
Ondotik SUZKO ZEZENA Altzate karrikan.
00:00 HIP HOP GAUA Aritz Sound System.

abuztuak

6 ASTEAZKENA

09:00 IRATS trikitilariak eta EZPELUR gaiteroak
Garaitarreta eta Suspel-ttiki auzoan.

12:00 MIGATTUAK Herriko Etxeko plazan.
12:30 ERRALDOI eta BURUHAUNDIAK.
14:30 HERRI BAZKARIA Altzateko frontoian. 
17:00 EZPELUR gaiteroak San Jose

Zahar Etxean.
Ondotik KUKAÑA Illekuetan.
19:00 BATUKADA Illekuetatik Mukixura. 
21:00 DANTZA HERRIKOIAK Altzate

karrikan.
Ondotik SUZKO ZEZENA Altzate karrikan.
23:00 JALISKO taldearekin dantzaldia.
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abuztuak

9 LARUNBATA

18:00 Herritarren arteko HERRI KIROL  desafioa.
23:00-01:00 Kontzertuak KASKEZUR eta KALAPITE taldeekin.

01:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.
Atsedenaldian Kantzontzillo eta braga LASTERKETA.

abuztuak

10 IGANDEA

12:00 SUZIRIA Herriko Etxetik.
17:00 Sunbillako DANTZARIAK plazan.
19:00 VII. RAMON LATASA saria.
20:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.
21:00 ZOPAK Ulibeltzak Elkartean trikitilariekin.
01:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

Atsedenaldian Sagar dantza. 

abuztuak

11 ASTELEHENA

9:30 ARGI SOINUAK txistulariekin.
11:00 MEZA NAGUSIA Tiburtzio Deunaren ohorez.
12:15 Sunbillako DANTZARIAK plazan.
Ondotik LUNTXa plazan.
18:30 HERRI KIROL jaialdia

Arpanlari, harri-jasotzaile eta aizkolariekin.
Ondotik Herritarren EGUR MOZTE txapelketa

aitzurrakin eta haurren AIZKORA erakustaldia.
20:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.
22:30 SU ARTIFIZIALAK Astondoa pirotekniaren eskutik.
01:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

Atsedenaldian Txotx lehiaketa. 



.

abuztuak

12 ASTEARTEA

9:30 ARGI SOINUAK trikitilariekin.
10:00 TXIRRINDULARIAK.
11:45 Sunbillako IV. PILOTA TXAPELKETAko finala.

15:00/19:00 Haurrentzako PUZGARRIAK eta LUDOTEKA.
17:00 TRIKITIXA jaialdia. 
18:00 Profesionalen arteko PILOTA PARTIDA.

Arratsaldez
Gauez Dantzaldia AGERRALDE akordeoilariarekin.

Atsedenaldian Zapel tiraketa. 

Sunbillako bestak 19
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abuztuak

13 ASTEAZKENA

9:30 ARGI SOINUAK trikitilariekin.
13:00 Kuadrilen arteko JOKOAK, ginkana.
14:30 Kuadrilen BAZKARIA Ulibeltzak Elkartean. 
17:00 PLATER-TIROKETA.

Arratsaldez
Gauez Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

Atsedenaldian Zanahoria pasatzea. 

abuztuak

14 ORTZEGUNA

9:30 ARGI SOINUAK trikitilariekin.
10:00 MUS txapelketa.
11:00 Haurren I. HERRI KROSA. 
11:30 Helduen I. HERRI KROSA.
14:00 Jubilatuen BAZKARIA Ulibeltzak Elkartean .

Ondoren Dantzaldia AGERRALDE akordeoilariarekin.
18:00 TOKA, AITZUR, ZARTANA txapelketa.
22:00 HERRI AFARIA plazan. Ondoren KANTU ZAHARRAK

Arratsaldez
Gauez Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

04:00 Alkoholemia proba eta GAIXOA NI.
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abuztuak

2 LARUNBATA
Programa banaketa

12:30 POTEOA gaiteroekin.
13:30 Eskalarien BAZKARIA Aurreran.
16:00 Auzoz auzo PLAZAOLA aldizkariaren banaketa.

Trikitilari, txistulari, akordeoilari eta gaiteroen 
laguntzaz.

17:00 TXIRRINDULARIAK industrialdean.

abuztuak

3 IGANDEA
Umeen Eguna

8:30 DIANA txistulariekin.
9:00 Korporazio txikiak udal ordezkariekin GOSARIA.

10:00 MEZA Korporazio txikiarekin.
Ondoren Aurrera PILOTA Eskolako gazteak plazan.

11:30/14:30 JOKO eta PUZGARRIAK haurrentzako.
16:30/18:30 JOKO eta PUZGARRIAK haurrentzako.

18:30 Aurrerako DANTZARI TXIKIEN ikuskizuna eta 
UMEEN INGURUTXO irekia plazan.

Ondoren Gurpildun ZEZENAK plazan.
20:00 BURUHAUNDIAK

20:00/00:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

abuztuak

9 LARUNBATA

11:30 Kuadrilen arteko HERRI KIROLAK.
14:00 LUNTXA parte-hartzaileei.
14:30 Kuadrilen BAZKARIA Torrea ostatuan.
17:30 Eskolatako kuadrilen arteko FUTBOL 

txapelketaren finala.
18:30 KALEJIRA errebindikatiboa.

Ondoren Gaztetxen ekitaldia eta tsaldekoa.
00:00 Kontzertuak GUALITXO ETA RIFTER taldeekin.

LEITZA
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abuztuak

9 LARUNBATA

11:30 Kuadrilen arteko HERRI KIROLAK.
14:00 LUNTXA parte-hartzaileei.
14:30 Kuadrilen BAZKARIA Torrea ostatuan.
17:30 Eskolatako kuadrilen arteko FUTBOL 

txapelketaren finala.
18:30 KALEJIRA errebindikatiboa.

Ondoren Gaztetxen ekitaldia eta tsaldekoa.
00:00 Kontzertuak GUALITXO ETA RIFTER taldeekin.

abuztuak

10 IGANDEA
Pesta Bezpera

12:00 Euskal Herriko SEGA TXAPELKETAko finala.
14:30 Jubilatuen BAZKARIA.
18:00 TXUPINAZOA Herriko Etxetik.

Ondoren Plazaola aldizkariko azalaren sari banaketa.
Ondoren Txistulari, buruhaundi, erraldoi eta 

Incansables txarangarekin KALEJIRA.
22:00 SUZKO ZEZENA.
00:00 Dantzaldia TXIMELETA taldearekin.
00:30 Gaueko erronda INCANSABLES txarangarekin.
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abuztuak

12 ASTEARTEA

8:00 TXISTULARIEKIN diana.
9:00 ENTZIERROA eta behiak plazan.

Ondoren Gurpildun ZEZENEKIN entzierroa.
12:00 TXOTXONGILO eta APARRA Plaza Zaharrean.
13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga.
17:30 ZEZENAK plazan.
18:30 Aurrerako DANTZARIAK plazan.

Ondoren GOXOKIAK banatuko dira. 
19:30 POTEO BEREZIA Incansables txarangarekin
20:00 Profesionalen arteko PILOTA PARTIDAK.
21:30 SUZKO ZEZENA.
22:00 Herri AFARIA plazan. 
01:00 PERFUSION perkusio taldearen ikuskizuna.
02:00 Gaueko erronda INCANSABLES txarangarekin.
03:00 Ligatzeko INGURUTXOA plazan.

abuztuak

11 ASTELEHENA
Tiburtzio Donearen Eguna

8:00 TXISTULARIEKIN diana.
9:00 ENTZIERROA eta behiak plazan.

10:30 MEZA NAGUSIA.
Ondoren Hamaiketako irekia karrapen.
12:00 Aurrerako EZPATADANTZARIAK.

Ondoren Afizionatuen arteko pilota partidak plazan.
18:00 ZEZENAK plazan.
19:00 HERRI KIROLAK.

Ondoren GOXOKIAK banatuko dira. 
20:30 BURUHAUNDIAK Incansables txarangarekin.
22:00 SUZKO ZEZENA.
00:00 Dantzaldia GAUBELA taldearekin.
00:30 Gaueko erronda INCANSABLES txarangarekin.
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kin.

abuztuak

13 ASTEAZKENA

8:00 TXISTULARIEKIN diana.
9:00 ENTZIERROA eta behiak plazan.

Ondoren Gurpildun ZEZENEKIN entzierroa.
11:30 PAELLA lehiaketa.
11:30 Aurrerako PILOTARI gazteen partidak.
13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga.
18:00 ZEZENAK plazan.
19:00 BERTSOLARIAK plazan.

Zubeldia, Egaña, Lujanbio, Arzallus,
Silveira eta Luze.

Ondoren GOXOKIAK eta MUSIKA ESKOLAKOen emanaldia. 
19:30 BURUHAUNDIAK Incansables txarangarekin.
22:00 SUZKO ZEZENA.
00:00 Dantzaldia GARRAXI taldearekin.
00:30 Gaueko erronda INCANSABLES txarangarekin.

abuztuak

14 ORTZEGUNA
Gazte eguna

8:00 TXISTULARIEKIN diana.
9:00 ENTZIERROA eta behiak plazan.

Ondoren Gurpildun ZEZENEKIN entzierroa.
10:30 Gaztetxoen TOPAKETA.
11:30 GOITI-BEHERAK.
13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga.
14:30 Gaztetxean GAZTE BAZKARIA.
17:00 Gazteen JOKOAK plazan.
18:00 ZEZENAK plazan.
19:00 BREAKDANCE emanaldia plazan

Intxaurbreak taldearekin.
19:30 BURUHAUNDIAK Incansables txarangarekin.
22:00 SUZKO ZEZENA.
00:30 SPACE MUKAKI taldeak kalejira ikuskizuna.
01:30 Dantzaldia ESNE BELTZA taldearekin.

a
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abuztuak

15 OSTIRALA
Ezkonduen Eguna

8:00 TXISTULARIEKIN diana.
9:00 ENTZIERROA eta behiak plazan.

Ondoren Gurpildun ZEZENEKIN entzierroa.
12:00 HERRI KIROLAK plazan.
13:00 Aurreratik INCANSABLES txaranga.
14:30 Aurrerako bazkideen BAZKARIA.
18:00 Ezkonduen eta bikoteen ENTZIERROA

eta zezenak plazan.
19:00 Ezkonduen eta bikoteen INGURUTXOA plazan.

Ondoren BURUHAUNDIAK Incansables txarangarekin.
Ondoren GOXOKIAK eta MUSIKA ESKOLAKOen emanaldia. 
21:00 Presoen aldeko KALEJIRA.
22:00 Presoen eta errefuxiatuen aldeko

HERRI AFARIA Torrea Ostatuan.
22:00 SUZKO ZEZENA.
00:00 MARIATXIAK plazan. 

Ondoren INCANSABLES txarangarekin GAIXOA NI.
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ttipi-ttapa
Iruñeko Sanferminen

barne, Nafarroako hain-
bat txapelketa jokatu zi-
ren, eta tartean Nafarroa-
ko Orga joko Txapelke-
ta. Parte-hartzaile guz-
tiak eskualdekoak ziren,
eta tartean hiru beratar
aritu ziren. Guztien arte-
an, Joseba Petrirenak
jantzi zuen txapela, zaz-
pi itzuli eta 1,85 metro
egin ondotik; Igor Lasa-
ga bigarren gelditu zen
eta honek sei itzuli eta
5,40 metro egin zituen;
bortzgarren postua ere
herritar batentzat izan
zen,Mikel Pikabearen-
tzat, alegia. Honek lau
itzuli eta 5,02 metro egin
zituen.

Sanestebanak
baino lehen
hainbat ekitaldi

Bestak ailegatzeko
egun gutti falta dira eta
aurten ere aitzineko egu-
netarako hainbat ekital-
di antolatu dira. 

4X4 AUTOEN IKUSKIZUNA

Basati Elkarteak, la-
runbat honetarako, uz-
tailak 26, 4x4 autoen ikus-
kizuna antolatu du. Pos-
tan izanen da, 16:00etan. 

HERRI KIROLAK

Egun berean, 19:00-
etan, Gure Txokoa Elkar-

teak eta Nafarroako He-
rri Kirol Federazioak anto-
latuta, herri kirol jaialdia
izanen da Altzateko pla-
zan. Koxkor biltzen, za-
ku lasterketan, aizkoran,
lasterka, arpanean, txin-
getan, harriarekin eta
ingudearekin ariko dira.

TXIRRINDULARITZA

Igandean, uztailak 27,
La Miguel Indurain 2008
txirrindularitza lasterke-
ta eginen da, Beratarra
Txirrindulari Elkarteak an-
tolatuta. 

FOLKLOREA

Astelehenean, uztai-
lak 28, 20:00etatik aitzi-
nera, Bidasoaldeko XII.

Nazioarteko Gazteen
Folklore Jaialdiaren saioa
eginen da Altzateko pla-
zan. Eraiki Dantza Tal-
deak (Behobia); Deti Gor
(Iparraldeko Osetia) eta
Everest Nepal Cultural
Group (Nepal) taldeek
hartuko dute parte.

FUTBITO TXAPELKETA

ETA KONTZERTUAK

Abuztuaren 1ean,
Imanol Zubieta Fash
Futbito Txapelketako fi-
nala eta 3. eta 4. pos-
turako partidak jokatu-
ko dira. 19:00etan ha-
siko dira lehiak Toki Ona
Kiroldegian. Gero afa-
ria eta sari banaketak
eginen dira.

Egun berean, 23:00-
etatik aitzinera Rock
Gaua izanen da:  Dama
eta Talde sorpresa eta
Petti eta Inoren ero ni
Altzateko plazan.

Beira erakusketa
Uztailaren 11z geroz-

tik, Kultur Etxean Ro-
sendo Telletxea artista
argentinarraren beira era-
kusketa zabalik dago.
Kultur Batzordeak anto-
latutako erakusketa hau
uztailaren 27ra arte za-
balik izanen da, astear-
tetik igandera, 10:00eta-
t i k  14 :00e tara  e ta
16:00etatik 19:00etara.
Igande arratsaldetan itxi-
ta egonen da.

Joseba Petrirena gurdia eramaten
Nafarroako txapeldun izan da
Bigarren postua Igor Lasagarentzat izan da

BERA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Igor Lasaga eta Joseba Petrirena azpitxapeldun eta txapeldun izan dira Na-
farroako Orga joko Txapelketan.

Bere margolanen
erakusketa
Kultur Etxean

Itziar MIKELPERIZENA
PERTSONAIA

Hainbat tokitan era-
kuskeztaz erakusketa
ibili ondotik, Itziar Mi-
kelperizena Telletxea
herriko margolariak
Kultur Etxera ekarriko
ditu bere lanak heldu
den astean. Martxoan
Bertizko Natur Parke-
an paratu zuen erakus-
keta eta Beran abuz-
tuaren 1ean zabaldu-
ko du. Abuztuaren
17ra bitarte han iza-
nen dira bere margo-
ak ikusgai. Egunero
egonen da zabalik,
astelehenetan izan
ez i k ,  10 :00e ta t i k
14:00etara eta 16:00-
etatik 19:00etara. Due-
la sei bat urte hasi zen
Itziar koadroak margo-
tzen, eta inpresionis-
moaren eta errealis-
moaren tartean koka-
tzen du bere estiloa.
Bere margolanetan,
Baztan-Bidasoa alde-
ko paisaiak eta ani-
maliak ageri dira ba-
tez ere. 
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Aitor AROTZENA
Txupinazoa eta on-

doko kalejira euriak goi-
beldu bazuen ere, giro
ederrean joan dira San-
ferminak. Lehen suziria
botatzeko ohorea Xal-
bador Madariagak izan
zuen, akordeolari taldea
zuzentzen 25 urte da-
ramazkiela eskertu nahi
izan baitzion Udalak. 

Txupinazoa baino le-
hen bi gaueko besta izan
zen herrian, ortziral eta
larunbat gauean bisita-
ri oldea izan baitzen.

Sanfermin egunean,
Ezpatadantzarien txan-
da izan zen.  Pello Etxe-
bestek, lehen aldiz, ka-
pitain lana bete zuen. 

Peñetako kideek
ederki gozatu zuten be-
raien egunean, baita
umeek eta bikoteek ere.
Hondar eguneko Txa-
kaingo jautsieran parte-
hartze polita izan zen.

Gutt iago falta da
2009ko Sanfermineta-
rako!

Nazioarteko
folklore jaialdia
uztailaren 26an
Irungo Eraiki Dantza Tal-

dearen eskutik, aurten
ere Bidasoaldeko Na-
zioarteko Gazteen Fol-
klore jaialdiko saio bat
izanen da herrian. La-
runbat honetan, uztai-
laren 26an, 19:30ean
desfilea eginen dute tal-
deek eta 20:00etan dan-
tza saioa Plaza Zaha-
rrean. Aurten, Eraiki
Dantza Taldekoekin ba-
tera, Argentinako San-
ta Cruz hiriko General
Las Heras udal dantza
eskolakoak, Ipar Osse-
tiako mendiko umeak
hartzen dituen Deti Gor
folklore taldekoak eta
Poloniako Mali Gorzo-
wiacy taldekoak ariko
dira.

Irain
ikastetxearen
garbiketa lanak

2008-09 ikasturtean
Irain ikastetxe publikoa-
ren eraikinaren eta ins-
talazioen garbiketa eta
zabor bilketa egin nahi
duenak uztailaren 31ko
13:00ak baino lehen egin
beharko du proposa-
mena udal bulegoetan.
Aurrekontua 27.150 eu-
rokoa da, BEZ barne.

Guttiago falta
da 2009ko
Sanferminetarako
Bidasoaldeko Nazioarteko
Gazteen Folklore jaialdiko saioa
izanen da herrian larunbatean

ARGAZKIAK: GOIZALDE URDANPILLETA

Zaila da Sanferminak bezain besta parte-hartzaileak protagonista bakar ba-
tzuetan biltzea. Aitzineko asteburuan, milaka bisitari izan ziren protagonis-
ta. Bezperan, Xalbador Madariaga, berak bota baitzuen txupinazoa; San Fer-
min Egunean Ezpatadantzariak eta batez ere, lehen aldiz kapitain izan zen
Pello Etxebeste. Peñen Egunean eta ondokoetan, denak protagonista!

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Uda sasoian Donos-

tian musika klasikoaren
inguruan hamabostal-
dia antolatzen dute. Mu-
sika mota hau jende
guztiarengana ailega-
tzeko asmoz, herri ez-
berdinetan hainbat kon-
tzertu proposatzen di-
tuzte. Aurten Etxalarko
Udalari luzatu diote es-
kaintza musikaldian
omendu behar dituzte-
nak kontuan hartuz. Al-
de batetik, Pablo Sara-
sa te  konpos i t o rea
omenduko dute. Gai-
nera, Carmen operaren
mendeurrena denez,
bertako protagonistari
omenaldi ttiki bat egin
nahi diote. Azken hau
da Musikaldia Etxala-
rrera ekartzeko arra-
zoia, hau da, Carmen
protagonista Etxalarko
alaba delako. 

Hala, abuztuaren
8an bi ikuskizun izanen
ditugu herrian. Lehenik,
20:00etan Ara Malikian
Ensembleren Sarasa-
teri omenaldia kontzer-
tuaz gozatzeko aukera
izanen dugu Elizan. On-

dotik, 22:00etan Fran-
cesco Rossi italiarraren
Carmen filma izanen du-
gu ikusgai frontoian.

Eskola
zaharreko
teilatu berritzea

Hainbat gauzetara-
ko erabili da Eskola Za-
harra izenarekin ezagu-

tzen dugun eraikina. Le-
henik eskola izan zen;
ondoren, hainbat ikas-
taro emateko eta gaz-
teak egoteko erabili izan
da; eta azken urte haue-
tan ttipi-ttapa aldizka-
riaren eta telebistaren
egoitza da. Hauek ber-
taratzeko obra batzuk
egin ziren barruan, bai-

na teilatua ez zen mol-
datu. Teilatuak duen
egoera ikusita eta eu-
ria egiten duenean era-
giten dituen kalteak iku-
sita Udalak hau molda-
tzeko beharra ikusi du.
Lan hauek Bengoetxe-
ak eginen ditu, eta obra
hauen aurrekontua
20.700 eurokoa da.

Gora-beherak
igerilekuarekin

Aitzineko alean erran
genizuen, berandu bal-
din bazen ere, igerilekuak
ireki zirela. Baina bitar-
tean hainbat gauza gerta-
tu dira. Nahiz eta uztai-
laren 5ean ireki, hiru egun
geroago soroslea zen
Gorka Zurbanok lana utzi
zuen. Igerilekuek lau egu-
nez itxita egon behar izan
zuten soroslerik ez ze-
goelako. Geroztik hain-
bat aukera ibili zituen al-
kateak afera ahalik eta
egokien konpontzeko.
Azkenik konponbide ba-
tzuetara iritsi da. Lehe-
nik, bonoa eskuratu du-
ten herritar guztiei dirua
itzuli zaie. Bigarrenik,
astegunez igerilekuak
15:00etatik 20:00etara
zabalduko dira uztailean.
Sorosle lanetan ariko de-
na Txomin Elgorriaga be-
ratarra da. Eta astebu-
kaeretan, berriz, Beñat
Irazokik beteko du eginki-
zun hori. Abuztuan lehen
15 egunetan irekiko da
igerilekua. Horrez  gain,
herritar guztiek sarrera
dohainik izanen dute.

Donostiako Musika Hamabostaldiak gurean
eginen du geldialdia abuztuaren 8an
Bi ikuskizun eskainiko dira: Sarasateri omenaldia kontzertua eta Carmen filma

ARGAZKIAK: NEREA MITXELTORENA

Udaleku irekietan neska-mutikoak  
Bortzirietako Euskara Mankomunitateak antolatuta, 35 neska-mutikok eman
dute izena aurten Udaleku Irekietan. Uztailaren 7an hasi ziren eta lau astez iza-
nen dute zeregina udako goizetan. Lau begirale dituzte: Miren Olaetxea etxarlarta-
rra, Ainhoa Lantz eta Jon Iratzoki beratarrak eta Maria Santxez doneztebarra.

ETXALAR



ttipi-ttapa
Berrizaungo ur horni-

dura, sareen berrikuntza
eta depositu berria egite-
ko lanak laster hasiko di-
ra. Udalak uztailaren 3an
esleitu zituen obrak, eta
387.496 euroren truke
Pagozelai eraikuntza en-
presak eginen ditu lanak. 

Ur depositu berritik
hornidura-tuboa erama-
nen da Berrizaungo de-
posituetako batera. Ho-
rrez gain, Berrizaunen ez
dago ur banaketa sare
bateraturik, ez uren tra-
tamendurik ere, eta he-
rriko depositutik ura ekar-
tzean arazo horri irten-
bidea eman nahi dio Uda-
lak, eta depositu baka-
rrarekin bizilagunei zer-
bitzu bateratua eskaini
nahi die.

Gimnasio berria
martxan

Eskola ondoan egite-
koa den gimnasio berri-
ko obrak hasi dira. Due-
la hilabete inguru hasi zi-
ren Gazmendi enpresa-
koak lanean, eta lau hi-
labeteko epea izanen du-

te bukatzeko. Udalak
288.000 eurotan esleitu
ditu lanak. 

Bestetako
programaren
azal lehiaketa

Aurtengo Sanmigel
bestetako eskuprogra-
maren azala aukeratze-
ko lehiaketa zabaldu du

Udalak. Igantzin jaiota-
koei edo bertan bizi di-
renei bideratua dago.

Marrazkiz edo argaz-
kiz egindako lanak aur-
kezten ahalko dira, 27x19
zentimetroko neurrian,
eta azalean derrigorrez
agertu beharreko testua
Igantzi. Sanmigelak 2008
izanen da. 

Abuztuaren 22ko
12:00ak baino lehen aur-
keztu beharko dira lanak
udal bulegoetan, sobre
batean sartuak. Sobre
honek lanaren izenbu-
rua eraman beharko du,
eta egilearen datuak ber-
tze sobre batean sartu
beharko dira. Saridunak
250 euro jasoko du.

herriz herri
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA 

Igandean eginen da Sanjuan Xarreko azken besta
Urtero bezala, Sanjuan Egunean, ekainaren 24an, egin zen aurtengo San-
juan Xarreko lehendabiziko besta. Geroztik, igandero han elkartu dira ingu-
ruko zein kanpoko herrietatik hurbildu direnak, meza entzutera lehenik, eta
oinak busti edo tradizioak agindu bezala, hiru iturrietatik ura edatera gero.
Uztaileko igande guztietan ospakizunetan ibili ondotik, igande honetan, uz-
tailak 27, eginen da azken besta. Ohi bezala, 12:00etan izanen da meza.

387.500 eurorekin esleitu dira
Berrizaungo ur horniduraren lanak
Pagozelai eraikuntza enpresak eginen ditu lanak

IGANTZI

Euskadiko
Openean txapeldun

Aitor BEGINO
PERTSONAIA

Igantzik duen txirrin-
dularitzarako afizio
haundiaren lekuko di-
ra indartsu datozen
gazteak: Beñat Txo-
perena eta Aitor Begi-
no, bertzeak bertze.
Txoperenak errepide-
an Gipuzkoako Itzulia
irabazi zuela aipatu ge-
nuen aitzineko alean.
Berriki, berriz, Beginok
irabazi du kadete mai-
lako Euskadiko Open
Spiuk Txapelketa,
mendi bizikletan. Ara-
bako Heredia herrian
jokatu zen torneoko
zazpigarren eta azken
lasterketa eta nagusi-
tasunez ibili zen Begi-
no. Aipatu, maiatzean
bai Txoperena eta bai
Begino Nafarroako
txapeldun izan zirela,
bakoitza dagokion ka-
tegorian.
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Nerea ALTZURI
Bertze aldi batez Uda-

leku Irekien txanda du-
gu. Joan den astetik, hi-
laren 14tik, abuztuaren
14ra bitarte, goizero ate-
raldi nahiz jostetarako
tarterik izanen du udale-
kuetako taldetxoak. Gu-
zira 3 eta 7 urte arteko
12 gaztetxo biltzen dira
goizero, 10:00etatik
13:00etara: Enaut, Be-
ñat, Mikel, Lorea, Leire,
Idoia, Aimar, Ane, Jon,
Julen, Ainhoa eta Andres
dira eta Aintzane Pika-
bea eta Aitziber Lizardi
bertako begiraleak talde-
txoarekin lanean ari di-
ra. Eskolako gimnasio-
an nahiz herri kaxkoko
xoko ezberdinetan ibil-
tzen dira marrazten, es-
kulanak egiten, margo-
tzen, jostetan, herria eza-
gutzen… Denak elka-
rrekin gustura egoten di-
rela erran digute. 

Bertzalde, ikasturte-
an bezala, uztailean ere
ludoteka zerbitzuak jarrai-
tzen du. Bortz haurtxo

goizero Julen Zelaieta
hezitzailearekin egoten
dira. Hauek ere kontent
dudarik gabe!

Barnetegiak
Berriz ere, AEK-ko

barnetegiak bisitan ditu-
gu uda honetan. Herrian
urtaro honetan izaten den
betiko mugimenta eta bi-
xitasuna dugu. Lehen ha-
mabortzaldian 30 lagun
izan dira eta bertze hiru
hamabortzaldi gehiago
izanen dira hilabete hone-
tan zein hurrengoan. Ohi
bezala, Aterpean hartzen
dute ostatu eta eskolan
klaseak izaten dituzte.
Euskararen mintza prak-
tikarako leku ezin hobea
da, ikasleak ikasturtean
euskaltegian egiten due-
naren segida.

Herriko bestak
Amabirjin bestetako

egitarauaren paperezko
liburuxkak laster banatu-
ko dira etxez etxe. Hale-
re, herriko web orrian
nahiz hurrego alean egi-

taraua izanen duzue. He-
rriko Etxeko kultura eta
bestetako zinegotziak
deituta prestaketa laneta-
rako zenbait bilera egin
dira. Abuztuaren 14tik
17ra besta ederrak pres-
tatu dituzte! Gure parte-
tik animtu bestetarako!

ABUZTUAREN 23A

Abuztuaren 23rako
egun guziko egitaraua
prestatu du Gazte Asan-
bladak: 

Osagai horiekin giro
ezin hobea izanen da eta
besta iragartzeko kami-
setak, kolore, tamaina
eta estilo ezberdineta-
koak salgai dira 12 eu-
rotan, ohiko lekuetan. 

Urtez-urte egunaren
egitaraua aldatu bada
ere, denak ezagutzen du-
gun Arantza Rocken ibil-
bidearen barne kokatzen
da egun hau. 1995ean
Aterpekoek lehen aldiz
Arantza Rock antolatu
zuten Aterpeko aparkale-
kuan. Urte hartatik eta
1997ra kontzertu jende-
tsuak izan ziren leku be-
rean eta ordurako sortua

zen Gazte Asanbladak
hartu zuen antolaketa-
ren ardura. Geroztik, urte-
ro zuzeneko musika
emanaldiak egin dira
frontoian bi urtetan izan
ezik. Euskal Herriko, tar-
tean eskualdeko eta kan-
poko izen haundiko tal-
deek parte hartu dute. 

www.arantza.eu
Dagoeneko 10.300-

etik gora bisitari ditu herri-
ko web orriak eta orain,
erabat berritua ageri da.
Udaletxeko administraria
den Josetxo Urretak lan
txukuna egin du eta due-
la urte bat sortu zen  web
orria joan den astean be-
rritu zuen. Argazkiak, eki-
taldiak, Amabirjinetako
egitaraua, euskararen
puntua, turismo gida, he-
rri kirolak, armarria eta
abar ageri dira.

Udaleku Irekietan 12
haur eta bi begirale
biltzen dira goizero
Abuztuaren 14ra bitarte
udalekuetako lagunek udako
goizak gozatuko dituzte

ARGAZKIA: N. ALTZURI

Umore ederrean pasatzen dituzte neska-mutikoek goizak.

ROBA e ta  DES-
KONTROL. Sarrera
dohainik.

Ondot ik  gaupasa
BESTERIK GABE
taldearekin.

13:00etan herriko gazte-
en herri kirol saioa.

Ondotik aizkora apus-
tua: Julio eta Dani Lu-
kanbio, Andoni Goi-
koetxea eta Txema
Aizpuruaren aurka.

14:30ean herri bazkaria.
Arratsaldean poteoa txa-

rangarekin.
23:00etan Arantza Rock.

UFESTUEK, LAU-

ARANTZA
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Jaione OTXANDORENA
Pasa berri diren Iru-

ñeko Sanfermin beste-
tan jokatu zen Nafarroa-
ko harri-jasotze txapel-
keta. Uztailaren 9an izan
zen, Iruñeko Foruen Pla-
zan. Txapelketan parte
hartu zuten harri-jaso-
tzaileek hiru harri des-
berdin altxatu behar zi-
tuzten: 125 kiloko kopa,
112,5 kiloko kubikoa eta
100 kiloko bola. Unaik
lehen harriari 22 altxal-
di eman zizkion, biga-
rrenari 13 eta hiruga-
rrenari 16 altxaldi. Epai-
leek kontuak egiterako-
an, Unaik bigarren ha-
rriari egindako 12 altxaldi
zenbatu zituzten, baina
bertan zeudenek 13 al-
txaldi izan zirela zioten.
Azkenean, txapelketa-
ren irudiak hartzen ari
zen Xaloa Telebistako
kamarari esker Unaik
benetan 13 altxaldi egin
zituela baieztatu ahal
izan zen eta horrela bi-
garren sailkatuari 100
kiloko aldea atera zion.
Nafarroako txapeldun
izendatu zuten Unai. 

Bertzalde, aipatu, au-
rreko hilabeteetan jo-
katu diren Iparraldeko
Jokoetan, hiru kanpora-
ketatik bitan parte har-
tu zuela Unaik eta lehen
postua irabazi zuela.
Igande honetan, berriz,
hilak 27, Laukarizko Ha-
rria Txapelketan parte

hartu behar du eta abuz-
tuaren 10ean, Igeldoko
Txapelketan. Beraz, zo-
rionak Unai eta ea dato-
zen egunetan jokatu be-
har dituen txapelkete-
tan ere emaitza onak
lortzen dituen.

Bestetako
txartelak

Herriko besten bar-
ne, abuztuaren 13an
eginen den Peñen baz-
karirako txartelak har-
tzeko azken eguna
abuztuaren 8a izanen

da. Txartelak Itturburu
eta Fonda ostatuetan
salgai paratuko dira.

Bertzalde, abuztua-
ren 10ean eginen diren
zopetarako eta hilaren
14an eginen den herri
afarirako txartelak salgai
jarriko dira Itturburu eta
Fonda ostatuetan. Abuz-
tuaren 2an, 18:00etatik
21:00etara Ulibeltzak El-
karteko kideentzat ego-
nen dira salgai txartelak,
eta abuztuaren 3tik 8ra
gainontzekoek erosi ahal
izanen dituzte.

Unai Bertiz harri-jasotzaileak
Nafarroako txapela jantzi du
Iparraldeko Jokoetan ere txapeldun izan da

UTZITAKO ARGAZKIA

Unai Bertiz 125 kiloko harria jasotzen, Mikel Ber-
tiz lehengusua laguntzaile lanetan duela.

SUNBILLA ARKUPEAK-EKO OMENDUAK

Serapio Altzuri eta Justa Ibarra - Urrezko Ezteiak

Modesto Gago eta Fca Agesta - Diamantezko Ezteiak

Josefa Apeztegia - 85 urte (Argazkian seme-alabak)

Antonio Etxeberria - 85 urte

Jose Mitxelena - 85 urte

Pascuala Lastiri - 85 urte

Francisco Pascual - 85 urte

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Lehenbiziko aldiz egi-

nen da asteburu hone-
tan Malerrekako Mendi
Itzulia, bi eguneko men-
di martxa. Larunbatean,
uztailak 26, hasi eta igan-
dean, bukatuko da. La-
runbatean 07:00etan
abiatuko da Doneztebe-
tik eta Labeaga aldera
–Donamaria– joanen da,
Belate eta Baztanekin
muga egiten duen toki-
ra. Handik, Leurtzako en-
baltseetan barna, Uzta-
kortarako bidea hartuko
dute mendizaleek, eta
handik Gorostieta alde-
ra, Saldias eta Ultzama
artean dagoen kaskora.
Otxolan barna ibili on-
dotik Basakabira ailega-
tuko dira mendizaleak.
Lehen eguna Basakabin
afaldu eta lo eginez
bukatuko dute.

Igandean, Basakabi-
tik abiatutakoan Iruñarri
–Eratsun– izanen dute
lehen tontorra. Ondotik,
Zubieta eta Labaien ar-
teko Sorginzelai mendi-
ra joanen dira, eta hortik
Loizatera. Arantzako lu-

rretan sartuz, Ekaitza  eta
Mendieder izanen dira
hurrengo tontorrrak. Han-
dik Mendaurko kaxkora
joanen da ibilaldia eta bu-
katzeko Doneztebera
itzuliko dira.

Egun bakoitzean 35
kilometro inguru egin be-

har dira, eta interesatuek
Titi Ostatuan eman be-
har dute izena. Asteaz-
ken hau, hilak 23, da az-
ken eguna. Izen emate-
an ordaindu behar diren
20 euro horien barne sar-
tzen dira larunbateko afa-
ria eta igandeko gosaria.

Elkarteko bazkide dire-
nek17 euro ordainduko
dituzte. 

Asteazken honetan,
hilak 23, 20:00etan Erre-
karen egoitzan bilera bat
eginen da xehetasunen
berri emateko. Informa-
zio gehiago: 619 309280.

Malerrekako Mendi Itzulia eginen
da lehen aldiz asteburu honetan 
Bi eguneko mendi martxa izanen da, eta egunean 35 kilometro egiteko

ARTXIBOA

Udako Kirol Eskola abian
Zortzigarren urtez segidan Doneztebeko Erreka Kirol Elkarteak Udalaren la-
guntzarekin, Udako Kirol Eskola antolatu du hilabete batez kirol jarduera
desberdinak egiteko. Uztailaren 18an eman zioten hasiera jarduerei eta in-
guruko haur eta gazte aunitz ari dira parte hartzen. 6 urtetik goitiko haurrak
dira eta abuztuaren 14ra bitarte iraunen du. Bitarte horretan, astelehen, as-
teazken eta ortziralero hainbat kiroletan ibiltzeko aukera izanen dute nes-
ka-mutikoek. Kirol ekintzak Doneztebeko pilotalekuan egiten dituzte, bi tal-
detan banatuta; lehendabiziko taldea 11:00etatik12:00ak arte eta bigarrena
12:00etatik 13:00etara. 

MALERREKA FLASH
Leurtzako
urtegietan bisita
gidatuak
Turisten arreta gune
haundia dira Leurtzako
urtegiak eta horren leku-
ko dira urtean pasatzen
diren milaka eta milaka
bisitariak. Iaz, erratera-
ko, 35.000 lagun pasa-
tu ziren. Aurten ere ha-
la izatea espero da, eta
zerbitzurik osatuena es-
kaintzeko asmoz, uz-
tailaren 16az geroztik
bisita gidatuak egiten ari
dira urtegietan barna,
asteazken eta larunba-
tetan. Ordu bat eta er-
diko iraupena duten itzu-
liak dira eta abuztuaren
30a bitarte izanen da
horretarako aukera. Hel-
duek euro bat ordaindu
behar dute, eta 14 ur-
tetik behetikoentzat do-
hainik da. Bertzalde, ai-
patu, Aste Santutik aza-
roaren 2a bitarte egu-
nero zabalik dagoela
informazio zerbitzua.
Horrez gain, sua egite-
ko baimena ere eman
du Nafarroako Gober-
nuak. Dena den, ez da-
go inongo guarda zer-
bitzurik, ez eta inongo
ostalaritza zerbitzuirk
ere. Etxeko animaliak
lotuak ibili behar dira.
Informazioa jasotzeko
eta izena emateko Ber-
tizko Partzuergo Turis-
tikora jo behar da: 948
592323 edo bertiz@-
consorciobertiz.org.

ELBARRITUENTZAKO

BIDEA

Beheko urtegia ingura-
tuz bi kilometroko bi-
dexka elbarrituentzako
egokitua dago, eta gur-
pil-aulkietan daudenen-
tzat erabat prestatua da-
go. Gainera, aurten
itsuentzako egokitu nahi
da. Komunak eta apar-
kalekuak ere prestatuak
daude. Horrez gain, ibil-
bide luzeagoko itzuliak
ere egin daitezke, eta
seinaleztatuak daude
gainera.
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ITUREN-ZUBIETA

Arkaitz MINDEGIA
Iruñeko Sanfermine-

tan Nafarroako Ingude
Altxatze Txapelketako fi-
nala jokatu zuen uztai-
laren 12an Joakin Aio-
roak. 

Txapela Igantziko Xa-
bi Seinek eraman zuen
91 altxaldi egin ondotik,
baina Joakin herritarrak
atzetik segitu zion altxaldi
bateko aldearekin (90 al-
txaldi egin zituen). Biga-
rren postua lortu zuen.
Txapelketan parte har-

tzen zuen lehenbiziko al-
dia zela kontuan hartuz,
ezin erran emaitza kas-
karra denik!

Dirulaguntzak
Herriko inbertsioeta-

rako Nafarroako Gober-
nuak  emandako
70.276,24 euro jasoko
ditu Udalak, 147,33 eu-
ro biztanleko. Udalak nahi
bezala kudeatu ahal iza-
nen ditu.

Bertzalde, Nafarroa-
ko Gobernuko Toki Ad-

ministrazio departamen-
tuak ere azpiegitura la-
netarako laguntza eman
dio Udalari. Herrigunean
seinalizazioa hobetzeko
10.208 euroko aurrekon-
tua izan duten lanak egin
dira eta iragarritako la-
guntza 940,18koa da.

Oharra
Herriko besten ar-

gazki eta azalpenen be-
rri udako oporren buel-
tan izanen duzue.

Ongi pasa oporrak!

Joakin Aioroa Nafarroako Ingude Altxatze
Txapelketan bigarren izan da
Irabazleak altxaldi bateko aldea baino ez zion atera

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Zubietako joaldunak Expo
Zaragozan izan dira
Uztailaren 5a Nafarroako mendialdeari eskaini-
tako eguna izan zen Expo Zaragoza 2008 nazio-
arteko erakusketan. Horren harira, Zubietako jo-
aldunak eta Elizondoko Musika Bandak gonbi-
datu gisa parte hartu zuten. Arratsaldean, kale-
jiran ibili ziren. Joaldunak izan ziren, gainera, ka-
lejirari bidea ireki ziotenak, eta ikusleen harridu-
rarako eta gozamenerako batera eta bertzera ibi-
li dira euren joariak astintzen. Elizondoko Musi-
ka Bandak, berriz, biribilketak eta pasodobleak
eskainiz egin zuen bere itzulia, Rosa Maria San-
txezen zuzendaritzapean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA 

Ignacio Ariztegi eta Margarita Etxepeteleku omenduak
Uztailaren 2an Arkupeak Erretiratu eta Jubilatuen Elkarteak Gorraizen eginda-
ko bestan, Ignacio Ariztegi eta Margarita Etxepeteleku omenduak izan ziren. 
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GAZTELU

Ostirala 1
20:00etan suziriak.

Ondotik txistulariak he-
rria alaitzen ibiliko di-
ra. 21:00etan zopak
herr iko ostatuetan.
00:30ean dantzaldia
AGERRALDE akorde-
oilariarekin.

Larunbata 2
11:00etan kalejirak.

Goizez eta arratsal-
dez haurrentzako puz-
garriak. 17:00etan mus
txapelketa. Arratsal-
dez eta gauez dan-
tzaldia GARRASI tal-
dearekin.

Igandea 3
10:00etan kalejirak.

13:00etan a izkora
apustua. 17:00etan
pilota partidak (Erreka
pi lota eskolakoak).

18:30ean trikitixa era-
kustaldia. 20:00etatik
22:30era dantzaldia
AGERRALDErekin. 

Astelehena 4
09:00etan gosaria

plazan: 11:00etan ME-
za Nagusia. Ondoren
salda beroa herriko os-
tatuan. 14:30ean herri
bazkaria. Arratsaldez
partxis txapelketa eta
dantzaldia ANTXETA-
rekin. 22:00etan afaria
eta ondoren Gaixoa Ni. 

Santo Domingo bestak
abuztuaren 1etik 4ra
Igande eguerdian aizkora apustua izanen da, eta arratsaldean pilota partidak

JUANA Mª OTEIZAK
UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian,  hau-
rrak jokuetan ari dira;
behekoan, berriz, es-
kolako ikasleak ageri
dira. Aurtengo beste-
tan ere haurrek ez du-
te aspertzeko astirik
izanen. 
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Ortzirala 1
(Beintza)

20:00etan altxaferoa
bestei hasiera emate-
ko. Ondotikkalejira txis-
tulariekin. 21:00etanzo-
pak Itturrondo elkarte-
an. Gauez dantzaldia
JALISKO BAND taldea-
rekin. 

Larunbata 2
(Labaien)

11:00etan kalejira
txistulariekin. 13:00etan
herri kirolak. 17:00etan
haurrentzako jokoak.
19:00etanaizkora apus-
tua: M. Mindegia-P. Min-
degia, D. Larretxea eta
Arriaren kontra. Arra-
tsaldez eta gauezdan-
tzaldia JALISKO BAND
taldearekin.

Igandea 3 
(Beintza)

11:00etan kalejira
txistulariekin. 12:00etan
M e z a  N a g u s i a .
13:00etan herritarren
arteko aizkora apustua. 
17:00etan haurrentza-
ko jokoak. 18:00etan

segalariak: Gabilondo-
Artiaga, Altzo eta Mi-
txelenaren kontra. Arra-
tsaldez eta gauezdan-
tzaldia LAIOTZ taldea-
rekin.

Astelehena 4 
(Labaien)

11:00etan kalejira
txistulariekin. 11:00etan
plater-tiroketa. 17:00-
etan mus txapelketa.
20:30ean tortila eta pos-
tre lehiaketa. Arratsal-
dez eta gauez dantzal-
dia MODESTO akorde-
oilariarekin.

Asteartea 5 
(Beintza)

11:00etan kalejira
herriko txistulariekin.
Eguerdian herri kirolak
Perurena aita-semea-
ren eskutik. 14:00etan
bertso bazkaria. Baz-
kalondorenkarrikaz ka-
rrika itzulia txistularie-
kin. Arratsaldez eta
gauezdantzaldia JOXE
ANJEL akordeoilariare-
kin. 00:00etanGAIXOA
NI bestei bukaera ema-
teko.

Herriko bestak abuztuaren
1etik 5era
Larunbatean, abuztuak 2, aizkora apustu ikusgarria izanen da arratsaldean

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Goiko argazkia aretze jatean ateratakoa da, ageria da, jende aunitz bil-
du izan duela. Beheitian, berriz, Beintza-Labaiengo bestetan inoiz hu-
tsik egiten ez duen ekitaldia: aizkora apustua.

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei

BEINTZA-LABAIEN
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ZIGA

Ortzileria 8
20:00etan suziria

herriko trikitlariek alai-
tuta, eta ezkil-jotzea.
21:00etan Baztan Zo-
pak frontoian, Etxezu-
ria eta Ostatu Zaharrak
antolatua (Txartelak
Etxezuri eta Ostatu Za-
harrean daude salgai).
01:00etan dantzaldia
AGERRALDE akorde-
oilariarekin. 05:30ean
aulki dantza Agerral-
derekin.

Launbeta 9
Herritarren Egune
11:00etan haurren-

t z a k o  j o k u a k .
11:00etan gazteen go-
sar ia Elkartetxean.
11:00etan mus  mus zi-
mizte txapelketa Etxe-
zurian. 12:30ean gaz-
teak etxez-etxe ibiliko
dira Aurtizko trikitila-
riekin. 13:30ean Hau-
r r e n  B a z k a r i a .
16:00etatik 19:00eta-
ra haurrentzako puz-
garri eta quad-ak. On-
dot ik t xoko la tada.
20:00etan dantzaldia
AGERRALDErekin.
22:00etan andreen
a f a r i a  f r o n t o i a n .
01:00etan dantzaldia
BESTE BAT taldeare-
kin. 05:30ean xingar ja-
tea. 06:00etan korro-
ka botatze txapelketa.

Igandia 10
San Lorentzo Egune
10:00etan dianak.

11:00etan Meza Nagu-
sia. 12:00etan luntxa
he r r i ko  p l azan .
12:30ean sorpresa.
18:00etan herri kirolak,
eta ondotik gazteen ar-
teko probak. 20:00etan
dantzaldia AGERRAL-
DE akordeoilariarekin.
21:30ean zanpantzar,
txalaparta... erakustal-
dia. Ondotik, afaria.
00:30ean dantzaldia
AGERRALDErekin. 

Astelehena 11
Zikiro Egune

11:00etan mus zi-
mizte txapelketako fi-
nala. 14:30ean zikiro ja-
tea, bertsolari eta triki-
tilariekin. Sagardoa iza-
nen da kupeletan eta
IZADI txarangak bazte-
rrak alaituko ditu (txar-
te lak  sa lga i  daude
Etxezuria eta Ostatu Za-
harrean). 18:00etan
maiordomo berrien au-
keraketa. 20:00etan
dantzaldia AGERRAL-
DErekin. 22:00etan zi-
kiro afaria. 00:00etan
dantzaldia AGERRAL-
DErekin eta ondotik
GAIZUA NI. 05:00eta-
tik aitzinera desafioa
2007-2008ko maiordo-
moen eta maiordomo
hautatu berrien artean. 

Sanlorentzo bestak abuztuaren
8tik 11ra
Igandean, San Lorentzo Egunean, zanpantzar eta txalaparta erakusketa izanen da

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIOK UTZITAKOA ETA ARTXIBOKOAK

Aurten ere ez da umorerik faltako Sanlorentzo bestetan.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Konponketa batzuen ondotik udaletxeko
erlojua bere tokian jarri dute berriz 
Udaletxeko ganbaran dagoen makinarekin transmisioa egitea falta da

Joseba URKIOLA
Udaletxeko ordularia

aspaldidanik geldirik
egon da. Ez aurrera eta
ez atzera, herritarrak pla-
zatik goialdera begira-
tzean  azkar ohartzen zi-
ren orratzek berean zi-
rautela. Baina pasa be-
rri den ikasturtean ara-
zoari konponbidea ema-
tea erabaki zuten Uda-
lekoek. Gauza ederra
baita eskumuturrean er-
lojurik ez eta udaletxe er-
dian dagoen ordulariari
erreparatu eta zein ordu
den jakitea.

Eraberritzea behar
bezala garatzeko, udal
langileez gain, Pedro Jo-
xe Azpirozek ere hartu
du parte. Guztien helbu-
rua Tiburtzio Donearen
jaietarako erlojua behar
bezala abian jartzea zen.
Badirudi nahia egi bihur-
tuko dela. Udaletxeko
ganbaran dagoen maki-
narekin oraindik trans-
misioa egiteke dagoen
arren, erlojua jada bere
lekuan ezarrita dago. Aur-
ki eginen dute transmi-
sioa eta plazako erloju
zaharra betiko ibilbidea
egiten hasiko da. 

Plazaola
aldizkariko
irabazleak

Jada badakigu nor di-
ren 2008ko Plazaola al-

dizkariko azalaren ira-
bazleen izenak. 16 urte-
tik gorako mailan, Koldo
Fagoagak lortu du ga-
raipena. Fagoagaren la-
na jaietako azal ofiziala
izanen da. 

16 urtetik beherako
sailean, Lierni Sestorai-
nentzat izan da lehen sa-

ria. Gaztetxoaren lana al-
dizkariaren barnean
agertuko da.

Parte-hartzeari dago-
kionez, aipatu, bi hauez
gain aurtengoan Jasone
Sagastibeltzak, Maialen
Gonzalezek eta Maxux
Eskuderok hartu dutela
parte.

Urtero bezala sari ba-
naketa abuztuaren
10ean izanen da. Fagoa-
gak 150 euroko saria eta
txupinazoko ekitaldian
udaletxean egoteko aba-
gunea izanen du. Lier-
nik, berriz, marrazketa-
rekin lotutako sorpresa
bat izanen du zain.

Manu Lasarte
bere lekuan da

2006ko Tiburtzio Do-
nearen jaietan izan zen
ezustekoa. Manuel La-
sarte kalean zegoen
bertsolariaren irudia bu-
rurik gabe geratu zen.
Gertakariak ezustea eta
tristura sorrarazi zituen
herrian. Nekez ulertu
baitzitekeen gisa harta-
ko artelana parranda ba-
ten ondorioz bazterrera
geratzea. Bi urte be-
randuago urak bere bi-
dera etorri dira. Mikel Li-
zarraga artistak Lasar-
teri burua bere lekuan
ezarriaz artelanak beti-
ko nortasuna eta itxura
berreskuratu du.

Laffageren
erailketa
gogoan

Eraso sexistarik ez!
Nagore gogoan lelope-
an, uztailaren 11n hain-
bat herritarrek Nagore
Laffageren heriotza sa-
latzeko elkarretaratzea
egin zuten Lopeneko itu-
rrian. Nagore Laffage
uztailaren 6an indarke-
ria zantzuekin hilik ager-
tu zen. Leitzarrek bada,
Euska Herriko hainbat
txokotan bezala, erail-
keta salatu eta honela-
ko gertakaririk gehiago
ez sorrarazteko nahia
plazaratu zuten.

LEITZA

ARGAZKIAK: PABLO FEO ETA TAILERRETAKO ARDURADUNAK

Ekintza ugariz hornitutako uztaila
Udan ez gelditu etxean lemapean Udalak, Euskara Zerbitzuak eta Lei-
tzaldeko Gizarte Zerbitzuak etxeko txikienei zuzenduriko tailerrak eman-
kor eta oparo dabiltza. Ekainaren 30ean eman zitzaien hasiera eta astero
ekintza eta aktibitate desberdinekin hainbat gauza ikasi eta egiteko pa-
rada izan dute. Lehenengo astean arkitektura eta olinpiadak izan zituz-
ten gai nagusi. Bigarren astean, berriz, uztailaren 7tik eta 11ra, birziklapena
eta natura-ura izan zituzten ikasgai. Aurreko astean, sormenaren alorre-
an argazkia, argia eta koloreekin jolastu eta gozatu zuten. Gorputz mu-
gimenduei dagokien alorrean, musika eta dantza izan zituzten aztergai.
Azken hauek, gainera, uztailaren 16ean Oskar Estangaren parte-hartzea-
rekin gogotik gozatu zuten. Perkusioa oinarri, hainbat gauza egiteko pa-
rada izan zuten. Orain, hilabeteari behar bezalako amaiera eman nahian,
azken ekintzekin dabiltza. Gustura igaro dute uztaila gazte askok eta as-
kok eta arduradunen ustez «aberatsak» eta «emankorrak» izan dira. 
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Juana Mari SAIZAR
Orain arte Olazar al-

dean zegoen toki itxi bat
tamaina haundiko hon-
dakinak uzteko erabili
izan da. Hemendik aurre-
ra, ordea, ez da horreta-
rako erabiliko, puntu ber-
dea edukiontzia jarri dute-
lako leku horretan, 7 tona-
koa.Kutsadura eragiten
ez duten tresnak botatze-
ko izango da. Beraz, ko-
txearen gurpilak, pintura
ontziak eta disolba-
tzaileak –burezurra edo
kalaberaren irudia duten
produktuak– ez dira ho-
rretara bota beharko. 

Egur loteak
Sutarako egur loteak

ateratzeko pista bat egi-
nen du Gorriz enpresak.
Udalak egindako deian
enpresa hori izan da au-
keratua eta bera ardura-
tuko da obraz.

Kutsagarriak ez diren hondakinentzat
edukiontzi berria jarri dute Olazarren
Burezurraren irudia ez duten tresnentzat izango da

ARTXIBOA

Sokatira taldea laugarren 600 kiloko mailan
Aresoko sokatira taldeak uztailaren 12an Erandion (Bizkaia) Euskadiko
Lur Gaineko Sokatira Txapelketan, 600 kiloko kategorian, laugarren pos-
tua eskuratu zuen. Oso lan polita egiten ari dira, taldea osatzea zenbat
kostatu zitzaien ikusita, eta gainera, denbora eta esperientzia gutxi du-
tela kontuan hartu behar da. Animo, beraz, eta jarraitu lanean!

ARESO

Beharren
txostena
kaleratu du
Agenda 21ek
ttipi-ttapa

Mendialdeko, eta
horrenbestez, Lei-
tzaldeko Agenda
21eko lantaldeak Lei-
tzaldeko errealitatea-
ren osoko Analisi-
Diagnosi txostena
aurkeztu du. Hainbat
bilera, elkarrizketa,
datu bilketa eta abar
egin eta guztien az-
terketa eta balorazioa-
ren ondotik lortutako
txostena da berriki ka-
leratu dutena. Hortik
abiatuta eginen da
sendotasun eta ho-
betze-arlo nagusienei
erantzuna emanez
Ekintza Plana. Txos-
tenaren CDak –eta
batzuetan idatzizko
aleak– Arano, Areso,
Goizueta eta Leitza-
ko udaletxeetan eta
Cederna Garalurren
egoitzan daude.

LEITZALDEA
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Esteban AROTZENA
Ingurumari hauetan

ez omen da Osasunbi-
dearen behar guztiak es-
taltzeko adinako medi-
kurik. Gurea, eta diru-
dienez, beste hainbat he-
rri, larrialdietako zerbi-
tzurik gabe uztea ekarri
du gabezia honek, eta
jakina, egonezina eta
kezka nagusitu da he-
rritarrengan. 

Goizuetako, Leitzako
eta Aresoko alkateak eta
hiru herrietako medikuak
elkartu ziren berria jakin
bezain pronto. Aipatze-
koa da, hilaren 7tik in-
darrean dagoen garran-
tzi handiko neurri honen
berri lau egun lehenago
eman zuela Osasunbi-
deak. Aipatutako hiru
udalen eta Aranoren ja-
r rera amankomuna
omen da arazo honen
aurrean: ez dute onar-
tuko inolako aldaketarik
osasun zerbitzuan. Be-
raz, larrialdien eta pe-
diatriaren (hau ere ken-
du dute) atentzioa hila-
ren 7a arte zen bezala-
koa izatea exijituko dio-
te tinko Nafarroako Go-

bernuari. 
Azken urte hauetan

Joxe Jabier Etxeberriak
eduki du bere gain Goi-
zuetako eta Aranoko la-
rrialdietako ordu gehie-
nak estaltzeko ardura.
Leitzako Osasun Zen-
troko bi medikuk alde
egin dutelako Etxeberria
harat eraman du Osa-
sunbideak, eta orain, Lei-
tzatik atenditzen ditu lau
herrietako larrialdiak.
Neurri hau ez dute gus-
tuko leitzarrek ere, dei-
ren bat dela-eta, medi-
kua Goizuetan edo Ara-
non baldin badago, zer-
bitzurik gabe aurkitzen
baitira bertan. 

Joxe Jabierrek berak
ez du uste arazoa bere-
hala konponduko denik.
Ttipi-ttapari adierazi zio-
nez, egoera honetara ai-
legatuko zela begibistan
zegoen aspaldian, bai-
na ez du neurririk hartu
Iruñak. Mediku falta, dau-
denen lan baldintza de-
segokiak… Arrazoi bat
baino gehiago elkartu
omen dira gauzak dau-
den bezala egoteko. Be-
raz, irtenbide errezik ez

du ikusten Urrutinekoak.
Dena den, ondorengo hi-
ruzpalau hilabeteren ba-
rrenean egoera hobetu

litekeela uste du Etxe-
berriak Osasunbidea eta
medikuen artean lortze-
ar dauden zenbait akor-

diori esker. 
Bien bitartean, des-

graziaren bat gertatzen
ez bada, gaitzerdi.

Kezka sortu du Osasunbideak herria
larrialdietako medikurik gabe utzi izanak
Uztailaren 7an paratu zuten indarrean neurria

GOIZUETA

ARGAZKIA: XAPO ALDIZKARIA

Kalean da ‘Xapo’ren ale berria
Jende kopuruz murriztu xamarrik aurkitzen den arren, Kultur Taldeak zu-
zen eutsi dio urteroko hitzorduari, eta Xapo aldizkariaren zazpigarren alea
etxez etxe banatu da dagoeneko. Elkarrizketa interesgarriak, bidaia zo-
ragarriak, testigantza hunkigarriak (Lidia Montesinos, Txomin Garmen-
diak Aimarri paratutako bertsoak...) eta beste hainbat kontu eta gai inte-
resgarri aurkituko ditu irakurleak Xaporen 28 orrialdeetan. 
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ttipi-ttapa
Hainbertze tokitan

bezala, Zugarramurdi-
ko leizeetan eta Sorgi-
nen Museoan udarako
ordutegia aldatu da. He-
rriko turismo baliabidee-
tara sartzeko udako or-
dutegi berezia hau da
uztailaren 1az geroztik,
eta irailaren 21era bi-
tarte horrela izanen da.

Leizeak egunero ire-
k i t a  e g o n e n  d i r a
10:30etik 20:00etara bi-
tarte. Museoa, berriz,
astelehenean, egun
osoan, eta astearte goi-
zean itxita egonen da.
Gainerakoan, astear-
tean ar ra tsa ldetan
16:30etik  19:30era
egonen da zabalik, eta
bertze egunetan, goiz
arratsaldez, 11:00eta-
tik 19:30era.

Sarreretako prezio-
ei dagokienez, leizean
sartzeko hiru euro eta
erdi ordaindu beharko
dute helduek eta bi eu-
ro haurrek. Museora
sartzeko, berriz, lau eu-
ro ordainduko dute hel-
duek eta bi euro hau-

rrek. Dena den, Sorgi-
nen Museoko sarrera-
rekin beherapena iza-
nen da leizean sartze-
ko, eta alderantziz. 

MARGO ERAKUSKETA

MUSEOAN

Lehen ere aipatu
izan dugu Sorginen Mu-
seoak bertze funtzio bat
ere baduela: goitiko sei-
larua erakusketak egi-
teko erabiltzen da. Uda
honetan ere horretara-
ko baliatuko da. 

Uztai l  osoan eta
abuztuaren lehen ha-
mabortzaldian Xareta-
ko hiru margolari hauen
lanak ikusgai izanen di-
tugu: Mariano Arrieta,
Bixente Garzia eta
Georges Labrosse Yo-
la. Pintura figuratibo eta
abstraktoa lantzen du-
ten margolari hauen 50
bat lan ikusteko auke-
ra izanen da. Saran bi-
zi eta lanean aritzen di-
ren hiru artista hauen
elkargunea dugu era-
kusketa hau, lehenago
ere elkarrekin lanean
aritu badira ere.

Ordutegi berria izanen dute leizeek eta
Museoak irailaren 21a arte
Bertzalde, Xaretako hiru margolarien erakusketa zabalik dago Museoan

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Zikiro jaterako txartelak abuztuaren 9an
Bestetako hilabete eskax falta dugu, eta dena prest dago. Gehien ezagu-
tzen den ekitaldia Zikiro jatea dugu. Bazkari honek jende aunitz biltzen
du urtero (800 lagun) eta sarrerak aitzinetik hartu behar dira. Aurten abuz-
tuaren 9an paratuko dira salgai, 35 euroko prezioarekin.
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M. OTEIZA eta J.C. MORTALENA

Hilabete hasieran
Baztango Alkate Virginia
Alemanek Animsako tek-
n ikar iek in  ba te ra
www.baztan.esudal web
gune berria aurkeztu
zuen. Tresna berri ho-
nen helburua bai baz-
tandarrei, bai kanpoko
edozeini informazio gaur-
kotua eskaintzea da. Hor-
taz, informazio turistikoa,
historikoa, geografia ar-
lokoa, zein udal admi-
nistrazioarekin lotura
duena aurki daiteke. Tek-
nologi berriak egunero-
ko lanean uztartzea ere
nahi du Udalak. 

Teleadministrazioa
gauzatzeko bidea ere ire-
ki nahi dute, hau da, baz-
tandarrek oinarrizko tra-
miteak etxetik egiteko au-
kera eman asmoz sortu
da atari berria. Bertze hel-
buru garrantzitsua eus-
kararen erabilera bultza-
tzea da, web orrian sar-
tzerakoan euskaraz har-
tuko baitugu informazioa
eta aukera bezala gaz-
telania agertuko da.

Arraiozko
batzartokiaren
inaugurazioa

Orain dela ale batzuk
aipatu bezala, Nafarroa-
ko Kutxaren zeuk auke-
ratu, zeuk erabaki  pro-
gramaren bitartez lortu-

takoari eta Udalak eman-
dakoari esker Arraiozek
batzartokia izanen du he-
mendik aitzinera. Hala,
orain arte bilkurak egiten
zituzten Apezenetxea
utzi, eta batzarleku be-
rria erabiliko dute arraioz-
tarrek edozein bilkura egi-
teko: herritarren batza-
rrak, gurasoenak... Erai-
kin berria plazan egiten
ari dira, frontoi estaliaren
eta elizaren ondoan.
Inaugurazioa abuztua-
ren 15ean eginen da.

Bertzalde, Arraiozen
egin nahi den merkata-
ritza-gunea dela eta, he-
rri sarreran biribilgune be-
rria eraikitzen ari dira.

Carlos
Mugiroren testua
irudian

Apuntes para un re-
trato sobre el otro. Ha-
laxe du izena Carlos Mu-
giro elizondarraren tes-
tuan oinarriturik Iruñe-
ko Sanferminetan gra-
batzen hasi ziren labu-
rrak. Sergio Oksmanen
zuzendaritzapean gra-
batuko da, bi fasetan ba-
natua: Iruñean –dagoe-
neko egin da– eta AE-
Betan –irailean–. Labu-
rrak 60.000 euroko
aurrekontua du eta Iru-
ñeko Punto de Vista
Jaialdian aurkeztu nahi
lukete.

Kintoko
belagaien
kanona 

Erroibar eta Baztan-
go Udalek 139.924,80
euroko txekea jaso du-
te aurten Kintoko bela-
gaien aprobetxamen-
duaren harira. Kopuru
hori 2007-2008ko apro-
betxamenduari dago-
kion kanona da. Para-
je horien kanon hau
1856. urtean sinatu zu-
ten, Mugen Nazioarte-
ko Tratatua egin zene-
an. Alde bakoitzaren
mugak zehaztu ziren
orduan. Txekea Bego-
ña Sanzberro kontsei-
lariak eman zien.

Interneteko atari berria estreinatu
du Baztango Udalak
www.baztan.es da web orria eta uztailaren hasieratik martxan dago

BAZTAN FLASH
Done Jakue
Bidearen
Baztango zatian
ibilaldi gidatuak
Bigarren urtez jarraian,
Urdazubi-Baztango Do-
ne Jakue Bideko Lagu-
nen Elkarteak eta Ber-
tizko Partzuergo Turis-
tikoak ateraldi gidatuak
antolatu dituzte Done
Jakue Bideak Baztan-
Bidasoaldean egiten
duen zatian barna. Zen-
bait ateraldi daude ira-
garriak, eta lehenak uz-
tailaren 12an eta 19an
izan ziren. Bertze bi ate-
raldi ere eginen dira:
abuztuaren 9an eta
23an .  Denak  e re
Amaiurko elizatik abia-
tuko dira, eta hiru ordu-
ko iraupena izanen du-
te. Amaiurtik hasi ondo-
tik, Urrasun, Azpilkue-
ta, Ordoki, Arizkun, Ain-
tzialdeko galtzada, Ariz-
kun eta Ursuan barna
pasatutakoan berriz
Amaiurrera itzuliko da.
Bidean Elkarteak azken
urteotan egin dituen mol-
daketa lanak ikusteko
aukera izanen da, eta
horien artean, aurten es-
treinakoz, Urrasungo
Santiago ermita erabe-
rritua. Eskualdeko his-
toriari buruzko informa-
zioa ere eskainiko da.
Ateraldi hauetan parte
hartzeko aitzinetik Ber-
tizko Partzuergo Turis-
tikoarekin harremane-
tan jarri behar da 948
592323 telefonora dei-
tuz edo bertiz@consor-
ciobertiz.org helbidera
idatziz. Bisitaren prezioa
2,5 eurokoa da, baina
14 urtetik beheitiko gaz-
tetxoek dohainik izanen
dute. Bertzalde, iraile-
an, Done Jakue Bidea-
ren Uztaritz-Urdazubi
zatian ibilaldi bat ere egi-
nen da, hau ere, aurten
lehenbizikoz. Eguna
hurbildu ahala, Partzuer-
go Turistikoak xehe-
tasunen berri emanen
duela adierazi du.

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Saharako neska-mutikoei ongietorria
Uztailaren 17an gure eskualdera etorri diren Saharako haurrei harrera egin
zitzaien Balleko Etxean. Aurten 11 haur etorri dira, iaz baino 2 guttiago. Virgi-
nia Aleman alkateak familiei egiten duten lana eskertu nahi izan zien eta
haur bakoitzari opari batzuk banatu zizkien. Hauek alai jaso zituzten.



Kanariar
Uharteetara
bidaian

Mari Jose ZELAIETA
PERTSONAIA

Birziklapenaren ingu-
ruko hainbat aholku
emanez, Baztan, Bor-
tziriak eta Malerrekan,
Hiri-Hondakinen Man-
komunitate edo udalen
eskutik urte hasieran
banatu ziren egutegiek
zeramaten zenbakien
zozketa egin zen ekai-
naren 30ean Donezte-
ben. Hain zuzen, irai-
lean bi lagunentzako
Kanariar Uharteetan
aste bateko egonaldia-
ren zozketa zen. 8.722a
izan zen zenbaki sari-
duna eta Elizondoko
Beartzun auzoko Mari
Jose Zelaieta Urrutia
da sariduna. Laugarren
urtea da zozketa egi-
ten dutela, baina sari-
duna agertzen den le-
henbiziko aldia da.

herriz herri
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Lekarozko ur beharrak asetzeko
640.000 euro erabiliko dira
Udalak 5,3 milioi euro gastatuko ditu azpiegitura lanetan

ttipi-ttapa
Ur hornidura arazo-

ak saihesteko, presio
haundiko hornidura sis-
tema eginen da Lekaro-
zentzat. 639.321 euro bi-
deratuko dira horretara-
ko eta  Nafarroako Go-
bernuko Toki Adminis-
trazioko Departamen-
tuak 440.911 euroko la-
guntza emanen du. Ha-
la jakinarazi zuten uztai-
laren 4an Amelia Sala-
nueva eta Begoña Sanz-
berro Toki Administra-
zioko eta Landa Gara-
pen eta Ingurumen de-
partamentuetako kon-
tseilariek Baztanera
egindako bisitan. Egun
berean Arraiozko lanak
ere inauguratu zituzten.
Iazko uholdeen ondotik
egin diren saneamendu
eta zoladura lanak, Arti-
xoko errekan egindako
kanalizazioa eta zehar-
bideko lanak ikusi zituz-
ten.

Lekarozko presio
haundiko hornidura sis-
tema martxan paratzea-
rekin batera, ura Irurita-
tik ekarriko dute, eta ber-
tzeak bertze, 7.400 me-
tro hodi jarriko dituzte.
Lan horiek Presio Handi-
ko Ur Horniduraren Plan
Zuzentzailearen baitan,
inguruko herri batzuen-
tzat aurreikusia dagoen
irtenbidearen barne dau-

de. Irurita, Lekaroz, Zi-
ga, Zigaurre, Arraioz, eta
Gartzain Iruritako ur balia-
bideekin hornitzea aurrei-
kusia dago Planean.

5,3 MILIOI EURO

AZPIEGITURA LANETAN

Inbertsio horri Udalak
2005-2008ko Toki Azpie-
gituren Planaren bidez
egin dituen gastuak eta
2007ko maiatzeko uhol-
deen ondorioz egindako
lanak gehituz gero, guz-
tira 5,3 milioi eurokoa da
inbertsioa. Toki Admi-
nistrazioko Departa-
mentuak 4,3 milioi euro-
ko ekarpena eginen du.
Halere, Arraiozko Arti-
xoko errekan egin diren
kanalizazio lanak finan-
tzatzeari uko egin dio.

Arraiozen egin diren
lanen artean aipagarrie-

nak Mardea eta Urrutia
auzoan egin diren lanak
daude –sareak berritu
eta zolatze lanak–. Mar-
dea auzoko lanek
685.815 euroko gastua
izan dute eta Gobernua-
ren laguntza 616.425 eu-
rokoa izanen da; Urrutia
auzoko lanek 633.825
euroko aurrekontua du-
te eta laguntza 618.042
eurokoa izanen da.

2,8 milioi euroko au-
rrekontua duten lanak
Aniz, Erratzu, Elbete, Eli-
zondo, Oronoz-Mugairi,
Arizkun eta Almandozen
ere egin dira, edo eginen
dira. Gobernuak 1,8 eu-
roko laguntza iragarri du.

Omenduak
Gorraizen

Uztailaren 2an Arku-
peak Erretiratu eta Jubila-

tuen Elkarteak hainbat
kide omendu zituen.
Haien artean, aurten Dia-
mantezko Ezteiak egin
dituzten Iruritako Lega-
letako Antonio Urrutia eta
Mª Jesus Sarratea se-
nar-emazteak beren oroi-
garria jaso zuten, 65 ur-
te egin dituztelako ez-
kondurik aurten.

Urrezko Ezteiak egin
dituzten Carlos Elizalde
eta Juana Mª Amigore-
na eta Valeriano San-
chez eta Teresa Her-
nandez arizkundarrak
ere omendu zituzten.

85 urte bete dituzten
hauek jaso zuten ome-
naldia: Cruz Magirena
eta Ramon Migeltorena
amaiurtarrak; Concep-
cion Zaldain arizkunda-
rra; Beronika Barrenetxe
berroetarra; Felix del Mo-

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Udaletxeko eta Gobernuko agintariak Arraiozera egindako bisitan, tar-
tean herritarrak ere ageri dira.

BAZTAN

ral elbetearra; Gregorio
Bengoetxea, Braulio
Iriarte eta Miguel Lezaun
elizondarrak; Juanita
Goñi gartzaindarra; Pi-
lar Matxin iruritarra eta
Jabiera Arrijurria leka-
roztarra. Zorionak denei!
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ttipi-ttapa
XVI. eta XIX. men-

deen artean Somorros-
troko (Bizkaia) burdin
mea, bertze hainbat le-
kutara bezala, kostalde-
an barna Urdazubiko mo-
nastegiko burdinoletara
ailegatzen zen, Doniba-
ne Lohizune eta Azkai-
netik igaroz. Mendeetan,
Bizkaiko Enkarterrietako
burdin mea lurrez eta itsa-
soz garra iatua zen
burdinoletaraino, udako
hilabeteetan. Bizkaitik ze-
torren materialak idi-gur-
ditan jarraitzen zuen Sen-
pere, Sara eta Zugarra-
murditik, Ainhoaren baz-
terretik ibiliz.

Historia ikertzen ari-
tzen den taldea da Itsas-
Begia Euskal Itsas On-
darearen Babesteko El-
kartea eta garai bateko
burdinaren garraioaren
ibilbidea eginez, itzuli bat
antolatu du udarako. Bi-
ra horrek, hain zuzen, Ur-
dazubi zapalduko du
abuztuaren 2an. Somo-
rrostrotik hasiko da bira
uztailaren 29an, eta Bil-
bo, Portugalete, Plentzia,

Bermeo, Zumaia-Bedua,
Donostia, Donibane Lohi-
zune eta Azkainetik pa-
satu ondotik Urdazubira
ailegatuko da.  

ZIKIRO JATEA

Egun horretarako eki-
taldiak prestatu dituzte.
11:30ean burdin mea ga-
rraiatzen duen idi-gurdia-
ren desfilea eginen da
Azkaine eta Zugarramur-
di aldetik. 12:00etan ai-
legatuko da Axularren

etxera eta handik idi gur-
dian burdina plazaraino
garraiatuko dute. 12:30-
ean burdinaren itsas ga-
rraioaren omenez eraiki-
tako oroigarria paratuko
da, Bizkaiko Gallartako
Mearen Museoak Udala-
ri emandakoa. Burdina-
ren erosketa ere eginen
da. Segidan, Gonzalo
Duok gertatutakoaren in-
guruan solasaldia eskai-
niko du eta 14:00ak alde-
ra zikiro jatea eginen da. 

Urdazubik burdina
lantzen zuenaren leku-
ko dira XVIII. mendea-
ren amaieraz geroztik
mantendu dituen izenak:
Masakoleta, Olakobiz-
karra, Olaburukolanda
eta Landibarreko Ola. 

Aipatutako ekitaldiez
gain, 10:30ean txotxon-
giloak izanen dira eta
10:30etik 14:00etara ar-
tisauek euren produktuak
erakusgai eta salgai pa-
ratuko dituzte.

Pilotaren
Unibertsoa

Iaz bezala, aurten ere
Pilotaren Unibertsoa
jaialdia eginen da Ur-
dazubin heldu diren or-
tziraletan, Bertizko Par-
tzuergo Turistikoak an-
tolatuta. Bigarren edi-
zioa izanen da aurten-
goa eta pilotari buruzko
hainbat ekimen ikuste-
ko aukera izanen da.
Ekitaldi hauek Kultur
Egunen barne eginen
dira.

Uztailaren 25ean, or-
tzirala, 19:30ean pilota-
ren lau modalitate des-
berdinen erakustaldia
eginen da frontoian, eta
ondotik afaria izanen da.  

Heldu den ortzirale-
an, abuztuak 1, 19:30-
ean pilota partidak iza-
nen dira eta ondotik tor-
tilla lehiaketa.      

Azkenik, abuztuaren
8an, hauek ere ordu be-
rean, pi lota part ida
gehiago jokatuko dira.
Pilotaren Unibertsoaren
aurtengo edizioari aka-
bera emateko, paella ja-
tea eginen da.

‘Bizkaiko Burdinaren Itsasbidea’ ekimena
herrira ailegatuko da abuztuaren 2an
Garai batean Bizkaitik Urdazubira burdin mea ekartzen zela gogoratu nahi da

URDAZUBI

ARTXIBOA

Bizkaitik abiatutako burdinaren ibilbidea abuztuaren 2ko eguerdian ai-
legatuko da Axularren etxera.
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Xan HARRIAGUE
Agorri laren 24an

eginen da kontraban-
d i s t e n  l a s t e r k e t a .
Pixkanaka-pixkanaka
mende erdira hurbiltzen
ari da, aurtengoa XLV.a
izanen baita. 18 herrik
parte hartuko dute, ba-
koitzak bi ordezkarire-
kin. Abiatzea 17:00etan
eginen da plazatik. 

Lehen kilometro eta
erdian, gizonek 8 kilo-
ko zakua eraman be-
harko dute, eta ema-
kumeek 4  kilokoa. Zaz-
pi Fagoetako itzulia
egin ondotik, berriz har-
tu beharko dute Al-
dunzaharreko parean.
Lasterketak 9 kilome-
tro ditu, eta parte-har-
tzaileek nahitaez le-
hengo moduan jantzi
beharko dute. 

Azkeneko bi urtee-
tan Fernando Etxega-
rai beratarrak irabazi
du. Garaipena eskura-
tu zuen azken sarata-
rra Ramuntxo Lamothe
izan zen orain dela 3
urte. Orduan bere bos-
garren garaipena izan

zen. Errekorrari dago-
kionez, Etxegaraien es-
kuetan dago, 38 minu-
tu eta 36 segundoko
denborarekin. 

Zazpinakako
errugbi
txapelketa

Olhain ikastolak zaz-
pinakako errugi txa-
pelketa antolatu du In-
tegrazio Batzordearen

alde. Agorrilaren 30ean
eginen da Animainea-
ko zelaian. Errugbi tal-
dearen laguntza izan
dute horren antolatze-
ko, eta elkarteko kide
batzuk aitzineratu du-
tenez, baliteke egun
horretan errugbi mun-
duko lagun famatuak
hor egotea. Bukatzeko
zikiroa eginen da le-
hengo moduan, zutik.

Erromeriak
agorrilean

Usaian bezala, Sa-
rako Izarra errugbi eta
pilota elkarteek erro-
meriak eginen dituzte
agorrileko larunbate-
tan. Errugbikoena le-
henbiziko larunbatean
izanen da, agorrilaren
2an, eta pilotarena az-
kenekoan, agorrilaren
30ean.

Aurten 45 urte beteko ditu
kontrabandisten lasterketak 
Ikastolak zazpinakako errugbi taldea antolatu du agorrilaren 30erako

ARTXIBOA

Joan den urteko lasterketa hasiera, Xarbo Errekako galtzadan goiti.

SARA FLASH
Bat, bi hiru!
Irratia abian

Bat bi hiru! Irratia
martxan da. Joan den
erearotik aitzinera en-
tzun daiteke  Interneten
b idez  ww w. rad i o -
nomy.com/123helbide-
an. Aniotzbehereko Bor-
dako Fred Berruetek
sortu du euskal musika
zein nazioartekoa eza-
gutarazteko helburua-
rekin.  

Atxuri Urdinek
urtebete

Atxuri Urdin Erreale-
ko peñak urte bat bete-
ko du udan honetan. Ho-
rren kari, bazkaria egi-
nen dute heldu den la-
runbatean herriko trin-
ketean. Arratsalde  ho-
rretan entrenamendurik
ez badute bertan ego-
nen dira Mikel Aranbu-
ru taldeko kapitaina eta
Mikel Labaka jokalaria.

Erakusketa
Herriko artistek egin-

dako obren erakusketa
ikusgai egonen da Lur-
berri gelan agorrilaren
hirutik aitzinera.

Xoko
txapelketako
finala

Pleka trinketeko xo-
ko txapelketa finituxea
da, eta aurtengo finalak
heldu den larunbatean
jokatuko dira, 9:00eta-
tik aitzinera.
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Franck DOLOSOR
Ondarea zaintzea ez

da gauza erraza Sen-
peren. Zirikolatzeko pi-
lota soro xoragarrian au-
toak dabiltza zoingehia-
gokan, 1995etik 2001-
erat Elizako errebotea
lurrerat botatzeko agin-
du zuen Herriko Etxeak
eta gaztelua erortzeko-
tan da. Orain, Luberria-
ko urtegiaren altxatzea-
ren lanak direla eta, Ur-
dazuri ibaia bazterrean,
gorago diren bi errota
arriskuan dira. Haute-
tsiek bi errotak hustu nahi
dituzte eta behar bada
osoki deseginen dituz-
te. Choin anderearen
errota erosi dute jada-
nik. Zailtasun gehiago
omen da Darguy jauna-
ren errota erosteko. Tti-

pi-ttapak ez du erdietsi
andere auzapezarekin
mintzatzea gai hortaz
xehetasunak izateko,
baina gaia hurbiletik se-
gituko dugu bi errotak
Senpereko leku pare-
gabeak direlakoz. Dar-
guyrena 1756 urtekoa
da  e ta  Cho inena
1804koa.

Herriko pilotariak
ohoratuko dira

Uztailaren 27an he-
rriko pilotariak ohoratu-
ko dituzte Ez Da Musik
eta SPUC elkarteak eta
turismo bulegoak. Xis-
teraren 150. urteurrena
ospatzeko goizean lu-
zeko partida eta arra-
tsaldean joko garbi par-
tida jokatuko dituzte he-
rriko zonbait kirolarik. 

Kultur ekitaldiak
udan

Uda guziz bezala, aur-
ten ere animazio ainitz
bada herrian. Elizan kan-
taldiak prestatu dituzte:

Errobi Kanta (uztailaren
23an eta agorrilaren
13an), Adagio (uztaila-
ren 30an), Argilea (ago
rrilaren 6an) eta Oldarra
18an. Miarritzeko azken

talde hau diska berria
prestatzen ari da. 

Bertzalde, agorrilaren
13an, artzain xakur txa-
pelketa eginen da herri-
ko kirol zelaian.

Bi errota historikoen
geroa zalantzan da
Luberriako urtegiaren
eraikitzearengatik 
Darguyrena 1756. urtekoa da eta
Choinena 1804koa

ARGAZKIAK: ARDATZA ARROUDET ELKARTEAK UTZITAKOAK

Choin eta Darguyren errotak hustu egin nahi dituzte.

SENPERE
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SORTZEAK
Ganix Rodriguez Urrutia, Leitzakoa, ekai-
naren 28an.
Kattalin Canflanca Arburua, Leitzakoa,
uztailaren 5ean.
Oihan Telletxea Iriarte, Berakoa, ekai-
naren 29an.
Lierni Saralegi Zubieta, Berakoa, uztai-
laren 3an.
Lander Arozena Ilarregi, Doneztebekoa,
uztailaren 3an.
Maialen Garaiar Almandoz, Lesakakoa,
ekainaren 30ean.
Julen Alegre Huarte, Elizondokoa, ekai-
naren 27an.
Brayan Josue Chamba Vasquez, Eli-
zondokoa, uztailaren 6an.
Mirari Rekarte Ariztegi, Erratzukoa, uz-
tailaren 8an.
Maialen Gonzalez Goikoetxea,Sunbi-
llakoa, uztailaren 5ean.
Ellande Goienetxe, Sarakoa, ekainaren
26an.

HERIOTZAK
Benito Ollo Morea, Goizuetakoa, uztai-
laren 3an 93 urte.
Jose Mari Pikabea Korta, Berakoa, uz-
tailaren 2an, 89 urte.
Bittori Elizalde Jaimerena, Gartzaingoa,
uztailaren 3an, 85 urte.
Maria Rosario Elizegi Jaimerena, Le-
karozkoa, uztailaren 10ean, 80 urte.
Maria Elizalde Iturralde, Arizkungoa,
uzailaren 11n, 92 urte.
Francisco Arretxea Elizalde, Elizondo-
koa, uztailaren 11n, 57 urte.
Maria Josefa Garaikoetxea Iturralde,
Zigakoa, uztailaren 12an, 85 urte.
Segundo Etxebeste Bergara, Arantza-
koa, uztailaren 12an, 67 urte.
Bienvenida Domecq Mendiola, Lega-
sakoa, uztailaren 13an, 72 urte.
Blasita Arozarena Vaquera, Urdazubi-
koa, uztailaren 14an, 83 urte.
Angela Arraztoa Etxenike, Iruritakoa,
uztailaren 15ean, 96 urte.
Pedro Martin Elorga Etxandi, Elbete-
koa, uztailaren 15ean, 73 urte.
Lourdes Noboa Noboa, Elizondon, uz-
tailaren 11n, 57 urte.

EZKONTZAK
Jose Luis Barriga Vinagre eta Miren-
txu Biurrarena Telletxea, Irungoa eta
Kanadakoa, uztailaren 12an Beran.
Asier Bereau Altxu eta Aitziber Min-
degia Juanena, Iturengoak, ekainaren
28an Iturenen.
Mikel Gotzon Ortiz de Urbina Olaetxea
eta Mª Jose Irizabal Elizetxea, Lesaka-
koa eta Donostiakoa, uztailaren 5ean Le-
sakan.
Jaime Bikondo Goñi eta Esther Mari-
torena Iriarte, Iruritakoak, ekainaren 14an
Iruritan.
Iñaki Garmendia Bengoetxea eta Ain-
hoa Viela Irungarai, Arraiozkoa eta
Amaiurkoa, ekainaren 28an Elizondon.
Iñigo Unanua Bertiz eta Itziar Plaza
Etxenike, Elizondokoa eta Iruritakoa, uz-
tailaren 5ean Iruritan.
Domingo Belaunzaran Mariezkurrena
eta Laura Zabaleta Atxutegi, Aresokoa
eta Leitzakoa, ekainaren 21ean Leitzan.

Joxemanuel
ZUGARRAMURDI

‘XAKO’

Laisterregi joan zinen 
gure begietatik, baina,

gure bihotzetan
"dunba-dunba"

hor zaude egunero!

Sunbillan, 2008ko uztailaren 19an

Blasita 
AROZARENA VAQUERA

Urdazubin hil zen uztailaren 14an, 83 urte zituela

Gurekin geldituko dira betirako
elkarrekin pasatu ditugun

momentu atseginak

SARRATEA FAMILIA

Familiak eskerrak eman nahi dizkizue,
momentu gogor hauetan gure ondoan egon
zareten guztiei.



2008/07/24 • 475. zbk. 

48 kirola
«Jendeak erotzat
jotzen gaitu eta ‘ero’
batzuei dirua ematea
apustu haundia da»

Goizalde URDANPILLETA
Ikusi, gustatu eta egin. Halaxe sar-

tu zen Aintzane Goñi lesakarra rally
munduan. «1996an Eguzki Sportek
Lesakan lehendabiziko rally sprinta an-
tolatu zuen. Bihurgune batetik ikusi
nuen rallya, eta aunitz gustatu zitzai-
dan. ‘Hurrengo urtean hor barrenean
egon nahi dut’, pentsatu nuen». Pen-
tsatu eta egin. 1997an rally batean ate-
ra zen kopilotu lanetan. Geroztik hor-
tan dabil, pilotu izateko ametsik gabe,
eta etxekoek eta lagunek «erotzat»
hartu izan badute ere, garbi du horre-
tan segitu nahi duela.

Gizonen mundua delakoan dago,
baina ez omen du inoiz arazorik izan.
«Ongi tratatzen naute», dio Goñik. Es-
painiar estatuan, adibidez, bi emaku-
mezko kopilotu baino ez daude: «ni
eta Kataluniako bat, eta hark bi urte
daramatza rallyan atera gabe». 

Deus ere ez jakitetik kopilotu pro-
fesional izatera pasatu da poliki-poliki
Aintzane. Auto bat erosi eta egokitu
ondotik, «lehendabiziko rallyan Bera-
ko lagun baten oharren kopiarekin ate-
ra nintzen». Maila haundiagora pasa-

tzeko bertze hiru urte joan zitzaizkion,
eta 2001ean Euskal Nafar Rallya ira-
bazi zuen Fonchi gidariaren ondoan.
«Egi bihurtutako amets bat izan zen»,
azaldu digu. Hala, afiziotik ofizio izate-
ra pasatu zen bere kopilotu lana:
«2004an hasi nintzen kobratzen».

Asfalto zein lur gainean ibiltzen da
rallyan Goñi. Hagitz desberdinak diren
bi modalitate dira, eta bat aukeratze-
kotan asfalto gainekoaren alde egin
du: «hobeki moldatzen gara. Asfaltoa-
rekin zuzen joan behar da, eta lur gai-
nean inertziarekin jokatu behar da. Gi-
dariak kontrakoa egin behar du, eta ni-
ri ez zait hori buruan sartzen».

96.000 EUROKO AURREKONTUA
Ez da ez batere merkea rallyen mun-

dua. Aintzanek eta bere pilotuak, erra-

terako, aurten 96.000 eurotik goitiko
aurrekontua izanen dute. Autoa erren-
tan hartutakoa dute, Mitsubishi evo 9
autoa, eta rally bakoitzeko 6.000 euro
ordaintzen dituzte. Horren barne sar-
tzen dira gurpilak –lur gainean sei eta
asfaltoan zortzi–, gasolina eta izen
emateko gastuak. Babesleak bilatzea
ere ez omen da batere erraza: «jen-
deak erotzat jotzen gaitu, eta ‘ero’ ba-
tzuei dirua ematea apustu haundia da».
Alde horretatik, aunitz dago egiteko,
eta Formula 1ek adinako oihartzuna
edukitzea zail ikusten badu ere, garbi
du hedabideek rallyei erreparatzeak
mesede haundia eginen lukela. 

Auto andana probatu ditu Aintza-
nek bere lanean: Citroën AX, Fiat Pun-
to, Saxo, C2, Super 1.600 Fiat Punto,
Mitsubishi evo 9... Baina bat  aukeratze-
ko eskatuta berehala eman digu eran-
tzuna: Peugeot 2007 Super 2.000.

Ofizio neketsua eta arriskutsua de-
la badaki, baina horri eusteko gogoz
dago. Une honetan, Espainiako Txa-
pelketan ari dira, lur gainean eta as-
faltoan, eta zortzi lasterketen faltan, hi-
rugarren dira sailkapen nagusian. 

• Emakumezkoetan hagitz ohikoa ez den ogibidea
hautatu du Aintzane Goñi lesakar gazteak:
kopilotu lana. 1997az geroztik horretan ari da,
eta ofizio neketsua eta zenbaitetan arriskutsua
dela onartu arren, horretan segitzeko gogoz dago.

• Espainiako Txapelketan hirugarren doaz
sailkapen nagusian, eta oraindik bertze zortzi
lasterketa gelditzen badira ere, podiumera
igotzeko borrokatzeko prest daude.

• Gustuko ofizioa du, baina garestia: aurten
96.000 eurotik goitiko aurrekontua izanen dute.
Autoa errentan hartutakoa dute, gainera, eta
lasterketako 6.000 euro ordaindu behar dituzte. 

ARGAZKIA: GOIZALDE URDANPILLETA

Aintzane GOÑI
Lesakako kopilotua

«1996an Eguzki Sportek Lesakan

lehen rally sprinta antolatu

zuen. Hura ikusi eta ‘hurrengo

urtean hor barrenean egon nahi

dut’, pentsatun nuen».

KI
RO

LIZ
KE

TA
KI

RO
LIZ

KE
TA



2008/07/10 • 474. zbk. 

49kirola • ttipi-ttapa

ttipi-ttapa
Azken urteotan be-

zala, Nafarroako Herri Ki-
rol Federazioak antola-
tuta herri kirol saio an-
dana jokatu ziren Iruñe-
ko Sanferminetan. Ho-
rietatik aunitzetan Nafa-
rroako txapelduna era-
baki ziren. Eskualdeko
kirolariek ere ez zuten
hutsegin eta emaitza
onak eskuratu zituzten. 

Maila Nagusiko Ar-
pana Txapelketan, gi-
zonezkoetan, Julen Txo-
perena igantziarra eta
Iñaki Portu lesakarra lau-
garren gelditu ziren. Ka-
naerdiko enborrari 14
ebaki etzanda eta lau zu-
tik egiten 10:20ko den-
bora behar izan zuten. 

Maila berean, baina
emakumezkoetan, Izas-
kun Ariztegi eta Lourdes
Galarregi etxalartarrek
ezin izan zituzten Eus-
kal Herriko txapeldunei
aitzin hartu. Joan den ur-
tean txapela lortu zuten,
baina aurten txapeldu-
nengandik 34 segundo-
ra gelditu ziren. 45 on-
tzako enborrari 10 korte
etzanda ematen 11:57ko
denbora egin zuten. 

Kadete mailako Na-
farroako Arpana Txa-
pelketan ere izan ge-
nuen eskualdeko ordez-
karitza. Basaburuako Be-
ñat Gartxitorena eta Asier
Gamio laugarren gelditu
ziren. 7 minutu eta 7 se-
gundoko denboran eman
zizkioten metroko enbo-
rrari 10 epai.

Nafarroako Lasto Al-
txatze Txapelketan,
marka onak egin zituz-
ten Igantziko lasto-altxa-

tzaileek. Iñaki Bereau na-
gusitu zen 21 jasoaldi
egin ondotik, eta biga-
rrena Xabi Sein gelditu
zen, altxaldi bat guttiago
eginda. Hirugarren pos-
turako lehia estua izan
zen Oskar Telletxea eta
Carlos Seinen artean,
baina Telletxeak 19. ja-
soaldia ere egin zuen
denboratik at segundo
batera; Karlosek ez zuen
jasoaldi hori egin eta lau-
garren gelditu zen bera,
18 jasoaldi egin ondotik. 

Nafarroako Harri-Ja-
sotzeko Txapelketan,
Unai Bertiz sunbildarrak
jantzi zuen txapela,
5.812,5 kilo bizkarrera-
tu, eta 100 kiloko aldea
aterata Leitzako Josetxo
Urrutia bigarren sailka-
tuari. Jasoaldi bateko al-
dea atera zion Bertizek
Urrutiari. Eztabaida ere
sortu zen. Izan ere, epai-
leak 112,5 kiloko harria-
ren jasoaldi bat guttiago
onartu zion Bertizi, eta
plazan zen kamara bati
esker baieztatu ahal izan

zuten Bertizek 13 jaso-
aldi egin zituela eta ez
12 jasoaldi. 112,5 kilo-
koaz gain, 125eko zilin-
droa eta 100ekoa jaso
behar izan zituzten.

III. mailako aizkola-
rien kanporaketa ere
Iruñeko Sanferminen
barne jokatu zen. Bi ka-
naerdiko ebaki behar izan
zituzten aizkolariek eta
Patxi Mindegia zubieta-
rrak egin zuen denbora-
rik onena. Berarekin ba-
tera, Ruben Saralegi lei-
tzarra, Julen Kañama-
res, Raul Castro urroz-
tarra eta Oihan Larretxea
beratarra sailkatu ziren
finalerako.

Motozerra Txapel-
ketaren X. edizioan ere
eskualdeko parte-har-
tzea izan zen. Oieregiko
Esteban Arrutik lortu zuen
txapela 12 puntu esku-
ratuta. Hirugarren sail-
katua ere eskualdera eto-
rri zen, Martin Agerrea
arizkundarrarentzat izan
zen, 10 puntu lortuta. Bi-
garren sailkatu zen Alayn

Salvadorrek ere puntua-
zio bera jaso zuen.

Nafarroako Bi-Bita-
ko Aizkora Txapelke-
tan, Miel Mindegia eta
Juan Jose Lopezek ira-
bazi zuen, 22 segundo-
ko aldea aterata Floren
Nazabal eta Daniel
Vicenteri. Donato Larre-
txea eta Joxejuan Bar-
berena hirugarren geldi-
tu ziren. Aipatu, egun ho-
rretan, Donato Larretxe-
ak gau osoa errepidean
egin zuela, eta goizean
heldu zela Iruñera. Izan
ere, Malagan Timber
Sport Txapelketan parte
hartu zuen, Vicente eta
Patxi Larretxearekin ba-
tera. Eurek hartu zituz-
ten podiumeko lehen
postuak; Vicentek lehe-
na, Donatok bigarrena
eta Patxik hirugarrena.

Nafarroako Orga Jo-
ko Txapelketako parte-
hartzaile guztiak eskual-
dekoak izan ziren. Jo-
seba Petriren beratarrak
jantzi zuen txapela, eta
ondotik sailkatu ziren Igor

Lasaga herrikidea, Ja-
bier Galarregi etxalar-
tarra, Josetxo Urrutia lei-
tzarra, Mikel Pikabea be-
ratarra eta Xabier Arizte-
gi etxalartarra. 

Txinga Eramate Txa-
pelketan, emakumee-
tan Esther Iriarte narbar-
tearrak jantzi zuen txa-
pela, 22 plaza egin ondo-
tik. Xanta Sousa lesaka-
rrari bi plaza pasatxoko
aldea atera zion; Estiba-
litz Almandoz lesakarra
gelditu zen hirugarren,
eta Maite Bengoetxea ur-
dazubiarra laugarren. 

Gizonezkoetan, na-
gusitasun osoz gailendu
zen Leitzako Mielanjel
Sukuntza, 17  plaza eta
1,44 metro eginda. Ja-
bier Galarregi etxalarta-
rra bigarrena izan zen. 

Nafarroako Ingude
Altxatze Txapelketa, gi-
zonetan, jasoaldi bateko
aldeaz jantzi zuen txa-
pela Igantziko Xabier Sei-
nek,  bigarrena Joakin
Aioroa iturendarra izan
zen; Karlos Sein igan-
tziarra hirugarren eta Jo-
setxo Urrutia laugarren. 

Emakumezkoetan,  bi
lagunak narbatearrak zi-
ren: Maite Iriarte gailen-
du zen eta Ane Verde bi-
garren gelditu zen.

Txapelketa eta kan-
poraketez gain, bertzela-
ko erakustaldiak ere egin
ziren: aizkorarekin Joxe
Bikondoa eta Maika Ariz-
tegi iturendarra aritu zi-
ren, Miel Saralegi ha-
rriarekin, eta sokatira era-
kustaldian Amaiurko eta
Lesakako neskak eta
Amaiurko gizonezkoek
parte hartu zuten.

Nafarroako hainbat txapelketa erabaki dira
Iruñeko Sanferminetan
Emakumeetan Esther eta Maite Iriarte narbartearrak txapeldun txinga eta ingudearekin

ARGAZKIA: ARANTXA ARIZTEGI

Jabier Galarregi hirugarren izan da Nafarroako Orga Joko Txapelketan.

HERRI KIROLAK
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g OSPAKIZUNAK

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

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 ERAKUSKETAK

BERA
Abuztuaren 1etik 17ra,
Itziar Mikelperizenaren mar-
go erakusketa Kultur Etxean.
10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.
Uztailaren 27a bitarte, Ro-
sendo Telletxeaen beira
erakusketa Kultur Etxean.
Asteartetik igandera,
10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.
Igande arratsaldetan itxita.

ETXALAR
Uztailaren 31 arte, Zuhaitz
zaharren erakusketa Kultur
Etxean, 10:00etatik 13:30-
era. Nafarroako Zuhaitz Za-
harren Elkarteak antolatuta.

ELIZONDO
Abuztuaren 17a bitarte,
Juan Carlos Olaetxea
margolariaren erakusketa,
Jaime Urrutia 20ko galerian.
(11:00-14:00/18:00-21:00)

g FERIAK

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

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Eskola Ibiltarian parte hartutako
Iturengo ikasleak ttipi-ttapan
ORTZIRAL HONETAKO ERREPORTAJEAN

Lesakako Sanferminak bukatu ordu-
ko bertzelako zereginetan murgil-
du zen TTIPI-TTAPA TELEBISTA. Ha-
la, ortziral honetan, uztailak 25, erre-
portajearen tartean, Eskola Ibilta-
riak egitasmoan parte hartu duten
Iturengo neska-mutikoekin egonen
dira. Espainiako Kultura Ministe-
rioak antolatzen dituen Eskola Ibilta-
rien barne, maiatzaren 27tik ekaina-
ren 2ra Almeria eta Granadan egon
ziren Iturengo 5. eta 6. mailako ikas-
leak, baita Aresoko ikasleak ere.
Leku aunitz ezagutzeko aukera izan
zuten eta euren abenturen berri
emanen digute ortziralean.
Gainerakoan, igandean, hilak 27,
Beran eginen den La Miguel Indu-

rain lasterketako irudiak ere ikus-
gai izanen dira heldu den astetik ai-
tzinera. Abuztuaren 1eko erreporta-
jean, berriz, eskualdeko herrietan
egiten ari diren udalekuei buruzko
erreportajea emitituko da.

BESTETAKO DVDAK SALGAI

Urtero bezala, TTIPI-TTAPA TELEBIS-
TAk bestetako DVDak prestatu di-
tu. Doneztebeko Sanpedroetako
eta Lesakako Sanferminetako saio
berexiak ikusterik izan ez zuenak,
edo ikusita ere, etxean gorde nahi
duenak, oraindik badu aukera. Ho-
rretarako TTIPI-TTAPAko 948635458ra
deitu behar da. Etxera igortzea nahi
izanez gero ere, bidaliko dira. 

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 23,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,250 € kiloa.  (-0,020)

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 27tik uztailaren 4ra bitarteko prezioak)

DISKAK

Iaz Euskal Herriko Tri-
kitixa Elkarteak Faborez
izeneko bilduma abian
paratu zuen. «Faborez»
neska dantzara atera-
tzeko eskaera zen ga-
rai bateko erromerietan.
Ba ina  dan tza rako
errepertorio honetan ez
dira soilik lotuko piezak
ageri, fandangoak, arin-
arinak, trikitixak, porru-
saldak eta kalejirak ere
aurki daitezke. Faborez
02 izenburupean belau-
naldi berriko jotzaile gaz-
teak eta errepertorio tra-
dizionala batu dira.
Oraindik diskorik kale-
ratu ez duten bikoteak
dira guztiak. Lau bikote
bildu dira, soinu eta pan-
dero hutsez eta bikote
bakoitzak bortz pieza
grabatu ditu, guztira 20
pieza. Hauek dira musi-
kariak: Urtzi eta Gorane
Galdakaoko bikotea, La-
ja II.a eta Narbaiza Uro-
lako ordezkariak, Bal-
tzola anaiak Elgoibarko
bikotea eta Gari eta Iña-
ki Zumarragako trikiti-
xaren ondorengoak.

TRIKITIXA
ELKARTEA, 2008

FABOREZ 02
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Familiakoren bat hiltzean bizi-aseguruaren
ziurtagiria eskatzeko aholkatu du Irahcek
Iaz indarrean jarri zenetik 2.131 lagunek eskatu dute Nafarroan

«Arrainez gainezka dagoen
akuarioari begira ezagutu zin-
tudan. Eskutik heldu nizun es-
kumuturra hautsita. Marmo-
kak odolusten direnean ager-
tuko nintzela uste zenuen zuk,
ordea. Zer da aurreratzea amo-
re ematea baino. Zer da mai-
tasuna musuan lehertzen den
txikle bonba baino. Ekarri arro-
pa alda diezaiogun, arrainak
banan-banan nola hiltzen di-
ren ikusten hasi baino lehen.
Bizilagunen autoak leihotik ze-
latatu baino lehen». Horrela-

xe aurkeztu du Castillo Sua-
rez idazle altsasuarrak bere
azken liburua. Ez da bere le-
hendabiziko poema liburua,
lehen ere argitaratu izan bai-
titu. Aldi honetan, ordea, poe-
ma narratiboak aukeratu ditu,
paragrafo luzeak. Bere hitze-
tan «postalak. Gainera, pos-
talak souvenir bat dira», opa-
riak, alegia. Harkaitz Cano,
Gorka Urbizu, Ray Loriga eta
Alejandra Pizerniken aipuak
ere erabili ditu liburuko zen-
bait atalen hasieratan. 

LIBURUAK

Souvenir

Castillo SUAREZ
ELKAR, 2008
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g AUTOAK

BERA
Uztailaren 26an, 4x4 autoen
ikuskizuna, Postan 16:00etan.

g DANTZAK

DONEZTEBE
Uztailaren 24an, Bidasoalde-
ko folklore jaialdia, 20:00etan. 

LESAKA
Uztailaren 26an,
Bidasoaldeko folklore
jaialdiaren saioa, 20:00etan. 

ETXALAR
Uztailaren 27an,
Bidasoaldeko folklore
jaialdiaren saioa, 12:30ean. 

BERA
Uztailaren 28an,
Bidasoaldeko folklore
jaialdiaren saioa, 20:00etan. 

g BESTAK

BERA
Abuztuaren 2tik 6ra,
Sanesteban bestak.
Xehetasunak gehigarrian.

GAZTELU
Abuztuaren 1etik 4ra,
Santodomingo bestak.
Xehetasunak 35. orrialdean.

BEINTZA-LABAIEN
Abuztuaren 1tik 5era,
herriko bestak. Xehetasunak
36. orrialdean.

ZIGA
Abuztuaren 8tik 11ra,
Sanlorentzo bestak.
Xehetasunak 37. orrialdean.

SUNBILLA
Abuztuaren 9tik 14ra,
Santiburtzio bestak.
Xehetasunak gehigarrian.

LEITZA
Abuztuaren 10etik 15era,
Santiburtzio bestak.
Xehetasunak gehigarrian.

JAKIN BEHARREKOAK

Apirila bitarte, Na-
farroa osoko 2.131
lagunek eskatu zuten
familiakide baten he-
riotzaren ondotik bi-
zi-aseguruaren ziur-
tagiria. Erregistro hau
joan den urtean pa-
ratu zuten indarrean,
familiakoren bat hil-
tzen zenean, honek
bizi-asegururik ote
zuen jakinarazteko
eta hala balitz ko-
bratzeko eskubidea
bermatzeko. Izan
ere, ikerketek diote-
nez, heriotzak estal-
tzen dituzten polizen
%10a ez da kobra-
tzen, onuradunen in-
formazio ezagatik.
Gainera, aseguru-
etxeak ez daude ho-
rren berri ematera be-
hartuak.

Horren irtenbidea
izan daiteke, beraz,
mekanismo hau. Ira-
che Kontsumitzaile-
en Elkartea ere iritzi
berekoa da, «esku-
bidea duen orok ko-
bratu behar duelako

asegurua». 
Heriotza-ziurtagi-

ria eta Justizia Mi-
nisterioaren web orri-
tik jaitsi daitekeen
eskaera orria behar
dira horretarako, eta
3,40 euro ordaindu.
Kobratu ahal izanen
den ala ez momen-
tuan jakiteko Iruñeko
Lurralde Kudeaketa-
ren egoitzara joan be-

har da –Virgin del Puy
kalea, 1–. Korreo bi-
dez, ordea, erantzu-
na zazpi egun baino
lehen ailegatuko da. 

Informazioa nahi
duten guztiek dute
heriotzen estaldura
aseguruaren ziurta-
giria jasotzeko esku-
bidea. Heriotzaren
kasuan, hildakoak
asegurua kontratatua

ote zuen erraten du
azken batean esku-
bide honek, eta kon-
tsulta hil ondoko 15
egun baliodunetan
egin behar da. Behin
ziurtagiria eskuratu-
ta aseguru-etxeeta-
ra joan behar da, ahal
izanez gero kalte-or-
daina eskatzera.

Bertzalde, heren-
tzia banaketa egite-
rako momentuan he-
riotzaren estaldura
aseguruen ziurtagi-
riak erakustera be-
hartuak daude nota-
rioak.  Hartara, erra-
zago jakinen dute hil-
dakoen familiakoek
kobratzeko eskubi-
dea duten ala ez.

Espainiar esta-
tuan, erraterako, egi-
tasmo hau 2007ko
ekainaren 19an in-
darrean jarri zenetik,
2008ko apirilaren 22a
bitarte,  horrelako
208.462 ziurtagiri ba-
natu dira, eta gehie-
nak notarioak eman-
dakoak izan dira.

Irache Kontsumitzaileen Elkartearen arabera, he-
riotzak estaliko dituen aseguruaren ziurtagiria es-
katzea gomendagarria da.
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g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58
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IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK

AT
U 

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

sua salgai. Mobleztatua eta

berritua, sartzeko prest.

Egoera onean: Prezioa:

195.000 euro. %650 405532.

OITZ. Herri erdian hiru so-

lairuko etxea salgai, terra-

zarekin. %665 756377.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan emateko
TWIN PEAKS. Familia eus-

kaldun batek estudio bat

errentan emanen luke epe

motzetarako. San Frantzis-

koko Unibertsitatearen on-

doan, leku lasaia eta auto-

bus geltokitik hurbil. Harre-

ra pribatua, bainugela, hoz-

kailua, ohe-sofa, telebis-

ta... aupasf@gmail.com.

LUZ SAINT SAUVEUR (PI-

RINIO FRANTSESA).2-4 la-

gunentzako estudioa erren-

tan emateko. Bizikleta, eska-

lada, rafting eta programa-

tutako mendi irteeretarako

aukera. Aste bakoitzeko 300

euro. %647 228663.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak 
IRUÑA. Pisua osatzeko

pertsona bat behar da.

UPNAtik bortz minutura.

%699637271 (Nekane).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Salgai
LEITZA. Sagastimarrea

Kooperatiban garajea sal-

gai. Itxia eta bi leiho ditue-

na. %619 486276.

LESAKA. 20 m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

DONEZTEBE. Herrigune-

an 135m2ko lokal komer-

eta karnetaren tamainako ar-

gazkia: congresbas@con-

gresbas.com-era edo deitu

944 106155 telefonora.

BERA. Ileapaindegi bate-

an langi lea behar da.

%948631462.

BERA. Auzoa jatetxean

langileak behar dira osta-

tuan  eta jatetxean lan egi-

teko. %654 385363.

LESAKA.Atxaspi ostatuan

zerbitzari euskalduna be-

har da. %948 637536.

BAZTAN, MALERREKA,

BORTZIRIAK a ldean

eraikuntzan aritzeko langi-

le ofiziala eta peoia behar

d i ra .  Bald in tza onak.

%619469784.

MOTORRA
501 Salerosketak
Xsara HDI 1.9-90 zaldi sal-

gai. Egoera onean, 2004ko

urrikoa. %650 948330.

Honda CR motorrasalgai,

250 cckoa. %666 146508.

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.

Enducrosseko gas-gas

motorra salgai. 250 cc.

tziala salgai edo errentan

emateko. Leitzako errepi-

dearen eta Urrotzerako

errepidearen bidegurutze-

an. Aparkalekuarekin.

%687 736969/ 948 451783.

LANA
301 Eskariak
ARANTZA. Ostalaritzan 20

urteko esperientzia duen gi-

zonezkoak lan eginen luke.

%948 634024 (Luis Mari).

DONEZTEBE INGURUAN.

Garbitasunak egiteko nes-

ka  eska in t zen  da .

%697570680.

DONEZTEBE INGURUAN.

Garbitasunak egiteko nes-

ka  eska in t zen  da .

%659294865.

DONEZTEBE INGURUAN.

Arratsaldez eta aste honda-

rretan haurrak eta adine-

koak zaintzeko edota garbi-

tasunak egiteko neska es-

kaintzen da. %646902951.

LANA
302 Eskaintzak
ELIZONDO. Ileapaindegi

batean neska bat behar da

lan egiteko. %948 452467.

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.

IBARDIN eta DANTXARI-

NEA.Enpresa batek frantse-

sa dakien jendea behar du

urte osoan Ibardin eta Dan-

txarineako lurrin-dendetan

lan egiteko. Bidali curriculuma

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

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 polita salgai.

Sartzeko prest. %666044176.

DONEZTEBE. 100 m2ko

pisua salgai Zazpigurutze

auzoan. %639 184210.

LESAKA. Bittiria plazan pi-

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.



ko lepokoarekin. %948

627618/686 563540.

DENETARIK
702 Salerosketak
Traktoreentzako gurdia

salgai. MMA, 3.000 kilo,

1,5 metroko zabalera eta

2 metroko luzera. Esku-fre-

no eta bolketearekin. 450

euro. %645 013213.

Presako salmenta. Larruz-

ko sofa marroia, erosoa,

150 eurotan; ohe-sofa

granate eta beltza bertapi-

zatua, 150 eurotan; kol-

t xo ia  e ta  kanapea

90x190cm, gutti erabilia,

100 eurotan; pertsona ba-

tentzako besaulkia, 30 eu-

rotan. Guztiak Irunen ikus-

gai. %943 618424.

Logela salgai: 1,05 me-

troko ohea, koltxoia eta so-

mierrarekin; 2 gau-mahai

eta idaz-nahaia bere apa-

larekin. Gaztainarekin egi-

na. %948 450950.

Belar idorren boloak sal-

gai. %660 393436.

5353
www.ttipi.net
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2004koa. %655 909478.

Nissan Terrano 2.7 TDI

salgai. NA-AS. Egoera one-

an eta prezio negoziaga-

rria. %679 432522.

Nissan Terrano II urdin

metalizatua salgai. 87.000

kilometro, aire girotua.

Egoera onean. 5.500 eu-

ro. %600 389350. 

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Pastor aleman arrazako

zakurkumeaksalgai. %659

256848.

Collie arrazako nahaske-

tako bi zakurkume salgai.

Hilabete eta erdi. Baserrira-

ko onak. %948 451645.

Mutur horiko aharia sal-

gai, 4 urtekoa eta adarrik

gabekoa.% 948 634062.

Border Collie arrazako bi

zakurkume salgai. %687

544646/ 948451833.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
BERA. Betaurreko ma-

rroiak agertu dira Berako

Mapfre aseguru-etxearen

inguruan. %948 631014.

BERA. Alkaiagako trenbi-

dearen inguruan bi giltza

eta Renault Senperreko

giltzatakoa galdu dira. %948

630881.

LESAKA.Albistur karrikan,

hiru giltza aurkitu dira: bat

Citroenena, bertzea Suzu-

ki autoarena (Mendaur Mo-

tor) eta bertzea etxebizitza

batena. %620 771656.

LESAKA. Sanferminetan

zakur bat galdu da. Ttikia,

beltza, ile luzea eta larruz-

ESKAINTZAK
Traffic 9 plazakoa, 2007koa 

Clio  III 1.5 DCI, 2007koa 
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,
Renault Megane 1.6 90 CV,

Kangoo 1.9 D, 
Opel Astra 1.7 TDI

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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54 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

www.ttipi.net
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Sorgintxo ttiki hauek, SARA eta
NAROAk, 3 urte beteko dituzte uz-
tailaren 7an eta 26an. Muxu
haundi bat familia guztiaren 
partetik eta ongi pasa ospakizu-
netan, merezi duzue eta.

ENAITZ OTERMIN

OSINALDE leitza-
rrak 2 urte
beteko ditu
abuztuaren
5ean. Zorionak
eta muxu pila
pila bat atta eta
amaren parte-
tik.

NAROA OTAMEN-
DI beratarrak  3
urte beteko ditu
uztailaren 26an.
Zorionak potto-
la. Muxu pilo
bat atta, ama
eta bereziki
Aneren partetik.
Ongi pasa!

JULEN eta NAHIA ITURRIA GARCIA

beratarrek  uztailaren 29an 4 urte
beteko dituzte. Zorionak eta muxu
haundi bat ama, atta eta familia
guztiaren partetik.

Zorionak Etxalarko gazte hauei
XANTIk uztailaren 25ean eta
PERIKOk abuztuaren 12an urteak
beteko dituztelako. Segi dezatela
orain bezalako sasoi eta
umorearekin. Ikusten da zatoak
eta trikitixak gizona gazte
mantentzen duela!

AIMAR MARTINEZ SEOANE berata-
rrak uztailaren 31n 2 urte beteko
ditu. Zorionak eta bi muxu atta
eta amaren partetik.

AIMAR MARTINEZ SEOANE berata-
rrak uztailaren 31n 2 urte beteko
ditu. Aunitz urtez eta muxu haundi
bat atatxi-amatxi eta osaba-izeba-
ren partetik. Ongi pasa eguna!

Aurtizko AINARA

ALTZURI MAKU-
SOk 7 urte bete-
ko ditu uztailaren
28an. Zorionak
familiaren eta
berexiki anaia
Mikel eta lehen-
gusu Iosu eta
Olaiaren partetik.

Aurtizko MIKEL

ALTZURI MAKU-
SOk 11 urte bete-
ko ditu uztailaren
28an. Zorionak
familiaren eta
berexiki Ainara,
Iosu eta Olaia-
ren partetik.

XANTI AGIRRE

GONZALEZ bera-
tarrak urtea bete-
ko du uztailaren
30ean. Zorionak
eta muxu haundi
bat ama, atta eta
atatxi-amatxien
partetik.

TIANE

LARRETXEA

beratarrak 
5 urte beteko
ditu uztailaren
30ean. Aunitz
urtez aita eta
amatxoren 
partetik.

Berako GABRIEL AGIRRE ZELAIETAk
eta XANTI AGIRRE GONZALEZ

aita-semeek urteak eginen dituzte
abuztuaren 6an eta uztailaren
30ean. Zorionak eta muxu haundi
bat Xanti eta Fatimaren partetik.

IKER LOIARTE

OTXANDORENA

zubietarrak 4
urte bete ditu
uztailaren
21ean. Zorionak
eta muxu haun-
di bat, Esther
eta bere familia.

Zorionak Berako UNAIri uztailaren
31n 5 urte beteko dituelako. Ongi
pasa eguna gure ehiztari ttikia!

LOLI eta ITSASOk urteak beteko di-
tuzte. Zorionak eta muxu haundi
bat ama eta izebari Aimarren par-
tetik.

Berako IKER ARBURUAk 5 urte be-
teko ditu abuztuaren 2an. Zorio-
nak atta, ama eta zure anaia Iori-
tzen partetik. Ongi pasa eguna.

IKER ARBURUA LEONIS beratarrak 
5 urte beteko ditu abuztuaren 2an. 
Aunitz urtez atautxi eta amatxiren
partetik. Muxu haundi bat eta ongi
pasa eguna.

AUZA IPARRAGI-
RRE ITURZAETA

gure potolitak
urteak beteko
ditu uztailaren
31n. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat etxe-
koen partetik.

Zorionak
Donamariako
URKOri uztailaren
11n bere
lehenengo urtea
bete duelako.
Ane, Oihan eta
Eider. 

EIDER TABERNA

MUTUBERRIA

aranztarrak 5
urte beteko ditu
uztailaren
30ean. Zorionak
eta muxu pila
bat. Familia eta
berexiki Xuban.

Uda garaia alletu orduko
urteak betetzen ttuzu

sei urtekin neskatxa egina
haunditzen ari zara zu
berendua ta opari pila
tartean ehunka muxu

mila zorion zuri EKHIÑE

ta ongi pasa zazu.

KEMEN RUIZ ZAPIAINek uztailaren
21ean 2 urte bete ditu. Zorionak
pottotto ama eta attaren partetik. 
2 muxu haundi amoña, attona eta
amatxiren partetik.

KEMEN eta NAROAk uztailaren
21ean eta 29an urteak beteko
dituzte. Zorionak izeba, osaba eta
amatxi Maritxuren partetik.

NAROA ARRIZURIETA TELLETXEAk 
3 urte bete ditu uztailaren 12an.
Zorionak familiaren partetik,
berexiki zure anaia Jonen partetik
pinpoxa!

Eratsungo JASONE eta GOIZEDER

MINDEGIA BENITOk abuztuaren 4an
eta 21ean 9 eta 11 urte beteko
dituzte. Zorionak Iturengo, Sarrigu-
rengo eta Eratsungo familiaren
partetik, bereziki ama, aita,
Amagoia eta Enekoren partetik.

IZASKUN eta MIKEL GALARDI

TXOPERENA lesakarrek 6 eta 8 urte
beteko dituzte uztailaren 18an eta
abuztuaren 13an. Aunitz urtez
familiaren partetik. 

ION eta AITOR GALARDI TXOPERENA

lesakarrek 2 urte beteko dituzte
abuztuaren 17an. Zorionak eta
muxu pila bat familiaren partetik.

EKHIÑE eta KEMENek uztailaren
20an eta 21ean urteak bete
dituzte. Zorionak izeba, osaba eta
amatxi Maritxuren partetik.

Zugarramurdiko BEGOÑA

OLHAGARAY ALEMANek 40 urte bete
ditu uztailaren 22an. Zorionak eta
muxu haundi bat zure sorginen
partetik.

Zubietako IKER

LOIARTE OTXAN-
DORENAk 4 urte
bete ditu uztaila-
ren 21ean. Au-
nitz urtez! Fa-
milia eta bereziki
Ekaitz, Naroa,
Garazi eta Uxue.

XABIER LARRE-
TXEA ALZUGARAI

lesakarrak
uztailaren 29an
8 urte eginen
ditu. Zorionak
eta muxu haundi
bat denen
partetik.
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