
Emakume aizkolarien
tokia aldarrikatuz
Euskal Herrian aizkora eskuan dabil-
tzan hiru emakumeetako bat da Mai-
ka Ariztegi iturendarra. Gutti dira, eta
emakume gehiago animatuko bali-
ra, poztuko litzatekeela aitortu digu.2009ko ekainaren 11 • XXIX. urtea

www.ttipi.net

52Besaulkiak tradizio-
nalki berritzen
Cecile Ayez Xaxik besaulkiak tra-
dizionalki berritzen ditu Gantxe-
berria Sarako bere etxean. Be-
rritzeaz gain, berriak egin eta ehu-
nak ere saltzen ditu. 
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ARGAZKIA: X. HARRIAGUE

Xan HARRIAGUE
Noiz eta nola hasi zinen besaulkiak
tradizionalki berritzen? 
Duela 10-11 urte hasi nintzen. Eskulan
bat egin nahi nuen eta horretan haste-
ko aukera izan nuen. Zergatik tradizio-
nala? Batez ere gehiago erakartzen
nauelako. Gero horretara zuzendu nin-
tzen, nahi gabe neurri batean. Paperez-
tatzaile izan nahi nuen galdetu zidaten.
Orduan nik ez nuen lanbidea ezagu-
tzen ere. Uste nuen paretetan papera
jartzea zela. Hasteko hiru hilabeteko
ikastaro bat egin nuen lanbidea eza-
gutzeko eta ondotik hiru urte pasa di-
tut ikasten. Gero lana atzeman nuen.
Zein da zure lana?
Besaulkiak berritzen ditut. Zurezko egi-
tura batetik abiatuta bere osotasune-
an: barnekoa, behekoa, bizkarrekoa
eta ehunak. Eta tradizionalki denez,
erresortak edo malgukiak, animalien
eta landareetatik ateratako ileak era-
biltzen ditut. Lan guztia eskuz egina da,
tresna bakan batzuen laguntzarekin.
Zein da berritu duzun besaulkirik
ederrena?
Oso politak egin izan ditut, Louis  XV.aren
modelokoak. Gazteluetako besaulkiak

ematen zuten, handiak eta zabalak.
Haiek desegitean 1870eko egunkari
batzuk aurkitu nituen eta horrek hunki-
tu egin ninduen, XIX. mendeaz geroz-
tik ez zuela nehork ukitu jakiteak zer-
bait piztu zuen nire baitan. 
Zergatik erabaki zenuen autonomo
gisa hastea?
Bakarrik ari eta nahi dudan bezala lan
egiteko gogoa sentitu nuen eta nire ibil-
bide profesionalean beste urrats bat
emateko tenorea ailegatu zitzaidan.
Gainera etxean aritzea luxu bat da. 
Administrazioaren aldetik errazal al
da norbere enpresa muntatzea?
Frantzian izigarri zaila da. Nazkagarria,
luzea, paperak alde guztietatik.
Laguntzak izan dituzu?
Bultza elkarteak mailegu bat eman dit
zeroko tasarekin. Iparraldeko barneal-

dean enpresa txikiak sortzeko lagun-
tzak ematen dituzte eta Sara horren
barne dago. Eta ASSEDICetatik lan-
gabezia beste 11 hilabetez hunkitzeko
eskubidea nuen eta horren erdia eman
didate hasi naizenean. 
Nola dago merkatua?
Bezero gehienak pertsona arruntak di-
ra, partikularrak %90ean, ongi bizi den
jendea, aitortu behar baita diru pixka
bat behar dela. Horrelako lanak ez di-
ra beste eskulanak bezala. Denbora be-
har da eta horrek eragina du prezioan. 
Lehiakortasun haundia dago? 
Ez du ematen baina Iparraldean bagi-
ra andana. Batzuek aparrarekin lan egi-
ten dute, mousse delakoarekin. Nik ho-
ri ez dut onartzen, tradizionalki baizik ez
baitut egiten. Lehiakortasuna badago,
baina momentuz bada denentzat lana. 
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Nik uste, gisa horretarako lanek segitu-
ko dutela, gurean behintzat, sos pixka
bat gelditzen delako. Baina onartu be-
har da gero eta gutxiago dela eta jen-
deak gero eta kasu gehiago egin eta
zaintzen duela moltxa. Herritar guztiek
ezin dute eskulana ordaindu nahiz eta
politak eta aberatsak direla pentsatu.

• Landeetako Mont de Marsanen
egin zituen ikasketak Cecile Ayez
Xaxi 30 urteko saratarrak.
Gerora, urte aunitzez enpresa
batean aritu zen lanean eta
orain, bere gisara besaulkiak
tradizionalki berritzen hasi da.

• Bere etxea, Gantxeberria, du
lantoki eta besaulkiak
berritzeaz gain, berriak egin eta
kalitateko ehunak ere saltzen
ditu.

• Besaulki bakoitzak bere
denbora behar duen arren,
prozesua luzea dela aitortu
digu. Dena eskuz egiten du.

«Bakarrik ari eta nahi dudan

bezala lan egiteko gogoa sentitu

nuen eta nire ibilbide

profesionalean beste urrats bat

emateko tenorea ailegatu

zitzaidan»

«Lehiakortasuna badago baina
momentuz bada denentzat lana»
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Cecile AYEZ Xaxi Sarako eskulangilea
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UTZITAKO ARGAZKIA

Umore Ona peñak 16 laguneko talde honekin hasi zuen ibilbidea.

ttipi-ttapa
«Festak alaitzeko helburuarekin 16

lagun hasi ginen eta tartean gu, lau anai.
Lau anaietako bat akordeoilaria zen, Luis
Elizegi, eta bazen beste bat ere, Juan
Mari Zabaleta. Hortik aparte, bonboa,
platilloak, tanborra... erosi genituen. Beste-
rik ez genuen hasieran, baina arrakasta
haundi izan zuen». Horrela oroitzen da
Joxe Anton Elizegi 1960ko Amabirjin haie-
taz. Geroztik, Umore Ona peñak dituen
50 urteotan, hutsik egin gabe hortxe ate-
ra da, eta aurten ere, 76 urterekin, hala-
xe egin nahi du. Hasieran 16 laguneko
kuadrilla zena denborarekin haunditzen
joan zen.«1967 aldera 43 lagun elkartu
ginen», azaldu digu Joxe Antonek. Bi-
txikeria gisa hileko kuota ere altxatuz jo-
an zela esan digu: «lehen bi urteetan 10
pezetakoa zen, gero 25ekoa eta kanpo-
tik musikariak ekartzen hasi ginenean

Pedro Mari Aizkorbe Goizuetako semea zenarekin hasi zen dena. 
Iruñean bizitu zen urte batzuez eta Sanferminetako peña bateko
kidea izan zen. Urte batzuk pasata Goizuetara itzuli zen, eta Iruñean
bezala, Goizuetan ere peña bat sortzea proposatu zuen. Esan eta egin.
1959an hasitako eginahalak 1960eko Amabirjinetan ikusi zuen argia.
Orduan atera baitzen lehenbiziko aldiz Umore Ona peña kalera. Aur-
ten, beraz, 50. aldia izanen du eta berezia izatea nahi dute. Hortik
dator joan den igandean Umore Ona abesbatzak, eta Ereñozuko Ozenki
eta Doneztebeko Mendik eskaini zuten kontzertua. 50 urteko ibilbidea
laburtuko duen argazki erakusketa ere prestatzen hasiak dira eta
abuzturako prest eduki nahi dute. Egun haundia, halere, Peñaren Egu-
na izanen da. Peñaren eta hortik sortu zen izen bereko elkartearen
berri izateko Umore Onarekin harreman estua duten hiru lagunekin
egon gara: Joxe Anton Elizegi sortzaileetako bat; Juan Antonio Lekuo-
na elkarteko lehendakari ohia eta Ibon Elizegi egungo lehendakaria.

AMABIRJINAK ALAITZEKO HELBURUAREKIN SORTU ZEN

Goizuetako Umore Ona peñak 
50. urte beteko ditu aurten 
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500 pezetakoa. Dena gure sakeletik or-
daintzen genuen». 

Goizuetako gazte gehienen errefe-
rente izan da Umore Ona peña. «Nik us-
te Goizuetako gazte gehienak hortik pasa-
tu garela», azaldu digu Lekuonak. Txikita-
ko garaiak ere gogoan ditu: «umeak gi-
nela, kalez kale ibiltzen ziren, herriko txa-
ranga bat zen eta poza ematen zuen. Adi-
na ailegatutakoan gure helburua hor sar-
tzea zen eta ni 16-17 urterekin sartu nin-
tzen». Gazteagoa da Ibon, baina hau ere
iritzi berekoa: «Goizaldean txarangaren
soinuarekin esnatzen nintzen, eta hura
ikustera ateratzen nintzen. Oroitzapen
berezia dut». 

Goizuetar gutxik ulertuko lituzke Ama-
birjinak peñarik gabe. Hasiera batean fes-
tak alaitzeko txaranga zena bere tokia
eginez joan zen, eta herriko festak anto-
latzeko ardura hartu zuen denborarekin:
«1970era arte helburua, besterik gabe,
festak alaitzea zen. Baina hortik aurrera,
peña beste ekintza batzuetan sartu zen
eta Udalari festak antolatzeko laguntzen
hasi zen, beste kultura bat sortu zen»,
dio Lekuonak. Pilota partidak, bertsola-
riak, harri-jasotzaileak, dantza saioak, as-
to karrerak, krosa, mus txapelketa, pla-
ter tiroketa... horien ardura hartu zuen pe-
ñak. «Urte batzuetan, zortzi eguneko fies-
tak ere izan genituen». Udalak egun ofi-
zialetako –aurreneko lau egunak– gas-
tuak ordaintzen zituen eta gainerakoa pe-
ñaren esku izaten zen. Hori bai, ez zen
orain bezalakoa: «lehen goizaldeko 4:00ak
aldera bukatzen ziren festak, baina egu-
nez gauza gehiago izaten zen».

Horrela iraun zuen 1984. urtera arte.
Umore Ona Elkartea sortu zen arte, ale-
gia. «Ekitaldi guztiak elkarterik gabe anto-
latzen ziren, taberna batean edo esko-
lan bilduta. Formalidade eta konpromiso
gehiago hartzeko zerbaiten beharra iku-
si zen, elkarte baten sistemara egokitze-
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«1970etik aurrera peña
beste ekintzetan sartu zen,
beste kultura bat sortu zen»

«Goizuetako herriak orain
arte bezala segitzen badu,
elkarteak badu etorkizuna»

J. A. LEKUONA Elkarteko lehendakari ohia

«Festak alaitzeko helburua-
rekin 16 lagun hasi ginen
eta arrakasta izan zuen»

J. A. ELIZEGI Peñaren sortzaileetakoa Ibon ELIZEGI Elkarteko lehendakaria

ko beharra», dio Juan Antoniok. Eta ha-
laxe izan zen. Araudia zehaztu eta Uda-
lak lokala eskaini zien. «Bazkide bakoi-
tzak 60.000 pezeta bota genituen obra
egiteko», gogoratu du Joxe Antonek. Obra
egin eta hortxe segitzen dute. Peñaren
egitekoa, berriz, Peñaren Egunera muga-
tu da gaur egun.

Blusa berdea, zapi eta gerriko gorria
eta galtza zuriak. Hori da Goizuetako pe-
ñaren jantzia. Halere, bai Elizegitarrek eta
bai Lekuonak, guztiek bat egin dute peña-

ren indarra ez dela lehengoa esaterako-
an: «lehen festak hasi eta bukatu arte ez
zen blusarik kentzen; orain gauzak alda-
tu dira», dio Juan Antoniok. Eta Ibonek,
berriz, «gaurko gazteek ez dutela lehena-
go bezala bizi peñaren kontua». Urtee-
kin galduz joan den ohitura indartu egin
nahi dute, eta beharbada aurten da te-
norea, 50 urte ez baitira egunero bete-
tzen. Kontuan hartzekoa, halaber, 50 ur-
te hauen historia bilduz, Lekuonak argi-
taratuko duen liburuxka.

Mugimendu haundia ekarri zuen Umo-
re Ona Elkarteak herrira eta 25 urte be-
randuago bide beretik segitzen du. Are
gehiago, indartuz doa. Adar asko di-
tuen elkartea da: pilota eskola, dantza
taldea, futbito taldea, abesbatza... Fe-
ria antolatzeaz ere bera arduratzen da:
«Urtean egiten diren ekitaldi gehiene-
tan esku hartzen dugu, pertsona eta di-
rulaguntza emanez», dio oraingo le-
hendakariak. Gaur egun 249 bazkide

ditu eta elkartea txiki gelditu zaie. Haun-
ditzea ere pasatu omen zaie burutik
juntakoei. Diru iturri nagusiena, berriz,
Amabirjinetan paratu ohi duten Ikastola-
ko Taberna, Udalaren subentzioa, baz-
kideen urteko kuota eta asteburuetan
ibiltzen den jendeak utzitakoa dituzte.
Badu etorkizuna elkarteak, Ibonek erran
bezala, «Goizuetako herriak orain arte
bezala segitzen badu, behintzat, bai».
Ez dadila aldatu, beraz, Goizueta.

INDARTZEN ARI DEN ELKARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Urteekin indartuz joan zen Umore Ona peña, eta sortu zenetik 16 urtera, 1976an
kuadrilla ederrak osatzen zuen peña.
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Elizondar
baten
eskutitza
Javier Caba-
llerorentzat

25.659 herritar arta-
tzeko komisaria ez da
25.659 biztanle dituen he-
rri batean eraikiko, elkar-
bizitza eta tradizio ara-
zoak eta loturak dituen
herri haundi batean, he-
rri haundi bateko auzotar
batzuen mentalitateare-
kin. Aitzitik, Elizondo be-
zalako herri batean egin
nahi da, 3.200 biztanle
erroldatu eta Elizondori
dagozkion lotura eta el-
karbizitza arazoak dituen
mentalitate elizondarra
duen herri batean. Eta
baztandarren mentalita-
tea (8.089 herritar) ere
kontuan hartu behar da,
polizia eta guardia zibila-
ren kokaleku berri eta
haundiagoekin sentibe-
rak baitira, dagoeneko he-
rritar bakoitzeko dagoen
polizia eta guardia zibila-
ren portzentajea arras al-
tua delako.

Hanka sartzeko bel-
durrik gabe, erran gene-
zake, 3.200 herritarrok ez
dugula 25.659 lagunen-
tzako komisariarik eraiki-
tzeko eskatu. Hau Nafa-
rroako Gobernuak era-
baki eta eskatu du (Na-
farroa 2012 Plana: le-
hentasunezko 90 proiek-
tu). Nire ustez, komisaria
‘16. poligonoko 749 par-
tzelan’ eginen balitz, ez
litzateke auzo moderno
eta Baztango haurrik
gehienak biltzen diren au-
zoko komisaria izanen,
«komisariaren auzoa»
bihurtuko litzateke: ho-
rrek inguruko harreman
eta elkarbizitza baldin-
tzatuko luke. Caballero
jauna, Lehendakaritza,
Justizia eta Barne kon-
tseilaria: herritarrengan-

dik hurbilagoa egon eta
zuzenagoa izanen den
zerbitzu bat izanen dela
errateak ez digu sobera
balio. Edozein kasutan,
Elizondoko 3.200 herri-
tarrentzako zerbitzu zu-
zena izanen litzateke, bai-
na, eta Lantzekoentzat?
Eta Goizuetakoentzat?
Eta Berakoentzat? Eta
Ezkurrakoentzat? Horri
deitzen diozu zuk aten-
tzio zuzena? Ikus deza-
kezunez arrazoi hori nahi-
ko eztabaidagarria da. 

Gainera, komisaria
haundi baten kokapena
auzotarrek 30 urte baino
gehiagotan (hori konta
dezakeenak; batzuk adi-
nean aitzinerago joanak
gara) sentituko dutena
ezagutu eta inporta izan
gabe erabakitzen bada,
hau da, auzotarrei infor-
maziorik eman gabe, ai-
tzinetik guttieneko inkes-
tarik egin gabe edo in-
guruan iritziaren azter-
ketarik egin gabe, kasu
honetan auzotarren ar-
tean piztu diren senti-
menduak eragiteko arris-
kua dago: inpotentzia, de-
zepzioa, tristura, engai-
nua, izugarrizko mesfi-
dantza gure udal ordez-
kariekiko, eta neurri ba-
tean irainaren sentimen-
dua ere bai. Hau zen lor-
tu nahi zena? Berehala-
ko eta behartutako ma-
nifestazio bat egitera bul-
tzatzea? Alkatearen eta
bere Udal Gobernu Tal-
dearen jardunaren ingu-
ruan kritika eta salaketa
zabaltzea zen kontua?
Baztandar aunitzentzat
nagusikeriaz jokatu du,
gardentasunik gabe, au-
zotarrek kontua gehiegi
zabal ez dezaten kontu
haundiz, hau da, bizka-
rra emateko trebetasun
haundiarekin, proiektu eta
erabakien prozesutik guz-
tiz bazterrera gelditzeko.

Caballero jauna, ez di-
tugu alkatea eta bere Udal

Gobernu Taldea –honek
ere gaizki interpretatu bai-
tu auzotarren erreakzioa–
errudun bihurtu nahi. Na-
farroako Gobernuak gaia
berriz planteatzea da nahi
duguna.

Javier Quintano
Elizondo

Zumalabe
piezaren
absoluzioak
ez du konpon-
tzen 18/98-
rekin egin den
bidegabekeria

Oraindik Auzitegi Go-
renaren epaitza jakin ga-
be, baina gure absolu-
zioaren berri badugula,
Joxemi Zumalabeko ab-
solbituok honako iritziak
plazaratu nahi ditugu:

•Lehenik eta behin,
gure maitasun eta elkar-
tasun beroena helarazi
nahi diegu Estatu Espai-
noleko kartzeletan preso
eta sakabanatuta dituz-
ten «18/98 sumarioko»
kideei. Aipamen berezia
egin nahi diogu piezako
kide eta lagun Carlor Tre-
norri.

•Joxemi Zumalabe
piezako kideon (eta Nata-
le Landaren) absoluzio-
ak ez du inondik inora zu-
zentzen gurekin eta, oro
har, 18/98ko prozesatue-
kin egin den bidegabeke-
ria. Ez du inola ere arin-
tzen Auzitegi Nazionalak
irekita dauzkan sumario
politiko guztien izugarrike-
ria. Ez, inola ere ez. Soi-
lik 18/98ko testuingurura
mugatuta, 40 pertsona
daude une honetan kar-
tzelan, zergatik eta, ar-
marik edo bestelako in-
darkeriarik erabili gabe,
beren ideia politikoei eu-
tsi eta praktikara erama-

teagatik Eta beste ehun-
ka pertsona daude kar-
tzelara joateko mehatxu-
pean, Estatuak nabarmen
erabiltzen du-eta indar-
keria juridikoa bere hel-
buru politikoak lortzeko. 

•Zeinek ordainduko du
hamar urteotan eginda-
ko kalteengatik, gure es-
kubideen zapalkuntzaga-
tik? Eta gure familiei, lagu-
nei eta ingurukoei eragin-
dako kezka eta sufrimen-
duagatik? Nork ordaindu-
ko du gure lan-arazo eta
xahutze ekonomikoaren-
gatik? Nork, nola, noiz,
zer erantzungo zaie orain-
dik kartzelan dauden per-
tsonei? Noiz amaituko da
Estatuaren inpunitatea?
Noiz arte herri honetako
disidentzia sozial eta po-
litikoa erreprimitzeko zi-
gorgabetasuna?

•18/98 makro-suma-
rio honetan hamar urte
luzez erabili du indarke-
ria Estatuak: salaketa
funsgabeak,  atxiloketak,
torturak, behin-behineko
espetxealdiak, eskubide-
urraketak, ia bi urteko
ahozko ikustaldia, berriz
ere atxiloketak, berriro
kartzelatzeak, sakabana-
keta... Estatuak modu kru-
delean erabili du indar-
keria. Orain, prozesu juri-
dikoaren amaieran, fi-
dantzapeko askatasune-
an zeuden zortzi kide kar-
tzelatu dituzte, berriz ere
gure duintasuna mes-
pretxatuz. Pertsona ho-
riek atxilotzera, Auzitegi
Gorenaren epaitza eza-
gutu aurretik bidali du
Guardia Zibila Auzitegi
Nazionalak, nahiz eta
kontrolatuta zeuden zain-
tzapeko «askatasune-
an». Jose Luis Elkoro,
Juan Pablo Dieguez, Ja-
vier Salutregi, Iñaki Za-
piain, Xabier Otero, Ele-
na Beloki, Inma Berrio-
zabal eta Juan Mari Men-
dizabalen kasuan, joka-
bide oldarkor hori justifi-
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katzeko alarma soziala edo
ihes egiteko arrazoiak ar-
gudiatzea zentzugabea da. 

•Joxemi Zumalabe Fun-
dazioaren eta mugimendu
sozial eta politikoen krimi-
nalizazioa eta desobe-
dientzia zibilaren jazarpen
penala bederatzi urteotan
erabilitako arma politikoa
izan da, euskal jendartea-
ren sektore garrantzitsuak
beldurtzeko eta desmobi-
lizatzeko xedez. Kartzela-
tzera iritsi gabe ere, Esta-
tuak disidentziaren aurka
egin dezake. Aski du kri-
minalizatzearekin, jazar-
tzearekin, elkartzeko, an-
tolatzeko edo, esate bate-
rako, komunikabide  pro-
pioak martxan jartzeko bel-
durra sorraraztearekin. As-
ki du, azken batean, jen-
dea autodefentsan lan egi-
tera behartzearekin, alda-
keta sozial eta politikorako
bestelako ahalegin sor-
tzaileetatik aldenduz. Eus-
kal jendarte desmobilizatu
eta otzana nahi da: jen-
darte hila.

•Urte hauetan jasotako
elkartasuna eskertu nahi
dugu. Ez dugu inoiz ahaz-
tuko lankideon hurbiltasu-
na, ehunka pertsona au-
toinkulpatuen konpromi-
soa, Fundazioaren lana ba-
bestu duten mota guztie-
tako talde sozialen en-
gaiamendua, hainbat mo-
bilizaziotan parte hartu du-
ten milaka eta milaka per-
tsonak, 18/98+ plataformari
bultzada eman diotenak...
Bihotz-bihotzez eskertzen
dugu jaso dugun elkarta-
suna eta babesa. Eta ho-
rren aurrean konpromisoa
hartzen dugu lanean ja-
rraitzeko, Fundazioaren ba-
rrutik edo kanpotik, Euskal
Herri libreago eta justuago
baten alde.

Olatz Altuna, Mikel
Aznar, Alberto Frías,

Fernando Olalde, Sabi-
no Ormazabal, Iñaki

O'shea eta 
Mario Zubiaga.

Leitzako
Guraso Elkarte
Katolikoaren
oharra

Izugarrizko arazoa du-
gu Leitzako Guraso Elkar-
te Katolikoko sozioek. Zor-
tzi urte daramazkigu Zu-
zendaritza Batzordeari gu-
re lokalean gauzak alda-
tzeko eskatzen, baina ez
dugu deus ere lortu. Sei la-
gun daude eta beraiek nahi
dutena bakarrik egiten du-
te. Ezin dugu paperekin bo-
tatu, beti eskua jasota eta
errotatu gabe. Beraiek nahi
dutenak bakarrik jartzen di-
ra Juntan lan egiten.

250 inguru bazkide gau-
de baina inork ezin ditugu
gure lokal horiek erabili,
zati bat erretiratuei utzia
diegulako eta beste pus-
keta bat gaztetxoei. Baina
hemen dator okerrena: su-
kaldea, jangela, komunak
eta lehenago taberna
haundi bat zegoen leku gu-
zia errentan emana dago
eta guretzat ateak itxita
daude. Estatutuak esaten
duenez, eta abokatuak ere
bai, legez kanpokoa da da,
baina ez zaie axola.

Horregatik, Ttipi-Ttapa
irakurtzen dugun guziek
Leitzako herrian nola gau-
den jakitea nahi dugu Lei-
tzako Guraso Elkarte Ka-
tolikoko bazkideok. He-
rriaren alde lan egin be-
harrean, beste herri gu-
zietan bezala, Leitzan gu-
re gurasoen lokaletan Oial-
de elkarte gastronomiko
eta kulturala daukagu. Ize-
na ere ez du nolanahikoa.
Orain dela hiru urte eta hi-
ru hilabete eman zen erren-
tan, bazkideekin asanbla-
da bat egin gabe. Kontra-
to hau sinatu zuen pertso-
nak kontratoaren hiruga-
rren puntuan zera jarri
zuen: «errenta hilabeteko
lehen eta bosgarren egu-
nen artean ordainduko da,

nagusi maizterrak zehaz-
ten duen tokian». Baina
kontua da, lokal horietatik
ezin dela dirurik kobratu.
Uste dut honekin dena
esanda dagoela, eta argi
gelditzen da bazkideok zer
pintatzen dugu gure loka-
letan. 

Azkenik, adierazi nahi
dugu ez dugula atsedenik
hartuko gure lokala be-
rreskuratu arte eta honen
ondoren, berririk ez badu-
gu, Iruñean solastuko du-
gu. 

Flory Mitxelena
Leitzako Guraso 

Elkarte Katolikoa

Baztango hilte-
gia, aski da!

Badira 12 urte Baztan-
go hiltegia ireki zenetik, egi-
tasmo zehatzik gabe eta
hasierako indefinizio eta
inertzien ondorioz herrita-
rrendako zerbitzu publiko
bat polliki hiltzera utziz. 12
urteren ondotik egoera ez
da gehiago jasaten ahal,
horregatik, zirt edo zart egi-
teko tenorea ailegatu da.
Hiltegia irekitzerakoan Eu-
ropatik hiltegi ttikiak itxi-
tzeko legea ailegatu zela
kontuan hartu behar da,
eta horrela, eskualdean
zeuden hiltegi ttikiak itxi eta
Baztango Loizu hiltegia ire-
ki zen.

Hasierako plantea-
mendu eskasaren ondo-
rioz, hiltegia haziendak hil-
tzeko bertzerik ez zen di-
seinatu, puskatzeko zer-
bitzurik gabe. Gainera ara-
tze/behiak eta ardi/bildo-
tsak hiltzeko lineak jarri ba-
ziren ere, zerriak hiltzeko
linearik ez zen jarri. Ain-
tzinekoa gutti ez, eta hil-
tegia sanitateko arauak be-
te gabe ireki zuten: odola
egosteko sistema, ur ziki-
nak bereiztekoa... Halaber,
eraikuntzaren kalitate es-
kasa aipatu behar da: zo-

la aratzeen atzaparrekin
zulatzen zen, paretak ahu-
lak eta hauskorrak ziren...
Geroztik hiltegia beti itxi-
tzeko puntuan egon da, eta
Udaletxeak egin dituen in-
bertsioak zuloak tapatze-
ko petatzuak bertzerik ez
dira izan.

Nolanahi ere, hiltegia
egin eta Udaletxea haren
jestioaz atzendu zen. Ho-
rrela hiru langileren arte-
an autonomo modura har-
tu genuen, baina hiltegia
errentan hartzeaz gain,
mantenuaren eta lana bi-
latzearen lana osorik gure
gain utzi zuten. Horrela ez
zitekeela segi eta kontra-
tua akitu baino lehenago
hiltegia uztea erabaki ge-
nuen. Azkenean, gora-be-
hera batzuen ondotik Baz-
tandarra Kooperatibak hil-
tegiaren jestioa bere gain
hartu zuen, eta guk auto-
nomo gisa lanean jarraitu
genuen, ahozko kontratu
batekin. Pentsa!

Baztandarra Koopera-
tibak hasieran "Baztangoa"
markaren inguruan zerbait
egiteko gogoa bazuen ere,
azkenean ez da deus ain-
tzinatu, eta lehengo ara-
zoak bere horretan jarrai-
tzen dute. Hala ere, ego-
era bihurri honetan hilte-
giaren potentzialitatea zen-
baterainokoa izaten ahal
den ikusi dugu, zeren nahiz
eta puskatzeko prestatu-
rik ez egon nere aldetik zer-
bitzu hau ehunda baserri-
tar eta herritarrei eskaini
diot, legeek, erakundeek
eta gure mugek aski erra-
tera bulkatu didaten arte.

Egoera ez da gehiago
jasaten ahal, laneko giroa
eta baldintzak gaiztotzen
ari dira; Udalaren aldetik
ez dago apustu garbirik,
Kooperatibak ez daki zer
nahi duen... Eta inork ez
badu deus egiten, azke-
nean itxiko da. Baina erran
dudan moduan, hiltegiak
animaleko potentzialitatea
du, baldin eta zerbitzu pu-

bliko baten gisara pentsa-
tzen bada; baldin eta Uda-
letxeak eta Kooperatibak
horretan sinesten badute,
eta dudarik gabe, baldin
eta baserritar, herritar, ne-
kazal sindikatu eta haraki-
nek bat egiten badugu. Be-
harrezkoa da hiltegiari bu-
ruzko eztabaida bulkatzea
eta horren araberako era-
baki hartze prozesu serioa
hastea. Hiltegiak zerbitzu
publiko bat izan behar du,
eta lehen sektorea bulka-
tzen laguntzeko azpiegi-
tura estrategikoa. Orain
edo inoiz ez. 

Isaak Rekalde
Hiltegiko langilea

Antzinako Tren
Txikitoren
bertze bidea

Apirilean kaleratutako
alean, Tren Txikitoren bi-
deari buruz idatzi zen, Bi-
de Berdea dela eta ez de-
la esaten zen, eta ados na-
go gehiengoak nahi ez ba-
du hala izatea. 1978an Lau
Herrietako Juntari mendi-
rako pasabidea uzteko bai-
mena eman zitzaion bidea
egoera onean mantentze-
ko baldintzarekin, eta he-
men dator nire kexa, hori
ez delako inola ere bete-
tzen. Sunbillatik Igantzira-
ko bidea har ezazue eta
hormigoia akitzen denean,
itxuraz abandonatua da-
goen bidea batean sartzen
gara. Hor Lau Herrietako
Juntak ez du ezer ere egi-
ten, bizilagunak gara gure
denbora eta diruaz ahal
dugu moduan mantentzen
dugunak. Beraz, ni ere 40
familia horietako bat naiz
eta akordio hori betetzen
ez dela salatu nahi dut, eta
egiaztatzera gonbidatzen
zaituztet.

Mikel Sagarzazu
Sunbilla

• IRAKURLEAK MINTZO • 
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ttipi-ttapa
Maiatzaren 25az ge-

roztik Condesako 310 la-
gileak erregulazioan dau-
de, eta hala egonen di-
ra urtea bukatu arte,
abenduaren 31 arte. Ez
da hasiera batean zu-
zendaritzak nahi zuen
EREa, baina bai langi-
leen artean kezka era-
giteko nahikoa. Hasie-
ran, enpresak langile
guztiei diferente eragi-
nen liekeen EREa aur-
keztu zuen Nafarroako
Gobernuko Lan sailean,
2010eko abenduaren 31
arte iraunen lukeena: 25
langileri 19 hilabete er-
dirako eten nahi izan zien
kontratua; 80ri 14 hila-
beterako eta 205 laguni
10 hilabeterako. Baina
Lan Sailak ez zuen onar-
tu zuzendaritzaren as-
mo hori. Horren ordez,
maiatzaren 25etik urte
honetako abenduaren
31 bitarte langileak erre-
gulazioan uzteko bai-
mena onartu zion. 

Baina hori ere ez da
begi onez hartu. Langi-
leen arteko berdintasu-
na izan da sindikatuek
eskatu duten baldintze-

tako bat, baina ez dute
lortu eta batzuek den-
bora luzeagoan egon be-
harko dute etxean.
«Gehienez ere zazpi hi-
labetez egonen dira lan-
gabezian, batzuk bi hi-
labetez, bertzeak lau hi-
labetez...», azaldu digu
Jose Luis Bakedano
ELAko ordezkariak. Bi-
de beretik, langileen ar-
teko «bereizketak» sala-
tu ditu LABeko Julen Mi-
txeltorenak: «enpresak
bere irizpideen arabera
egiten du dena, asmo-
ak langileekin konparti-
tu eta kontrastatu gabe». 

Langileen artean ezi-
negona eta nahasmena
da nagusi. Hurrengo as-
tean lanera joan behar
duten ala ez, eta lana
izatekotan, zein turno to-
katuko zaien aitzineko
astean jakinarazten zaie,
fabrikan paratzen diren
zerrenden bitartez.Gai-
nera, langabezian egon-
da, ez dute osagarririk
kobratuko.

Ezkor mintzatu dira
sindikatuak. «Zuzenda-
ritzak hasieran nahi zue-
na baino hobea da, bai-
na Gobernuak arrazoiak

onartu dizkie eta erre-
gulazio honen ondotik,
arrazoi horiekin bertze
bat onartzeko arriskua
dago» ,  a ipatu d igu
Bakedanok. «Gerora
gogorragoa etorriko de-
la erraten ari dira», gai-
neratu du. Balorazioa,
beraz, «txarra».

Mitxeltorenak enpre-
saren «gehiegikeriak»
kritikatu ditu. Eta galde-
ra bat luzatu du: «hau
pasatu eta zer?». Hori-
xe da, azken batean, kez-
ka eragin duena. «310
langile daude orain, bai-
na enpresak 170ekin fun-
tzionatu nahi du eta ho-
ri mehatxu bihurtu da.
Mehatxu horrek badu
eguna: 2009ko aben-
duaren 31». Hortik aitzi-
nera, kontratuak bertan
behera uzteko arriskua
ikusten du LABek.

UGTko Patxi Altxuk
ere Zalaingo lantegiaren
etorkizuna «beltza» de-
la nabarmendu du, «tris-
tea». Bere hitzetan, «Le-
sakan eta Legasan egin
den bezala, bideragarri-
tasun planik aurkezten
ez bada, abendu ondo-
tik, edozer gauza gerta
daiteke. Deskuidatuz ge-
ro, kaleratzeak ere bai».
Hala dio Altxuk.

Guztiaren gibelean
dagoena ez dela krisia
bakarrik iritzi dio ELAk:
«aitzinetik egin zutena
dago». 2004an Conde-
sak fabrika erosi zuene-
an, Zalainen egiten zi-
ren tutu batzuen pro-
dukzioa taldeko bertze
lantegietara eraman zen,
Gasteizera, Iruñera... Za-
lainen autoentzako tu-
tuak bakarrik egitea era-
baki zen. «Agindutako

makinak segituan ken-
du zituzten, baina para-
tu beharreko guztiak ez
dituzte paratu. Eta orain
diote ez direla behar. Bai-
na hori ez da gure errua»,
dio Bakedanok. «Orain
gauzak gaizki doazean,
dirua bideratu behar de-
nean, Zalainek berak ba-
karrik atera behar due-
la  aitzinera dio. Ez da
hori kontua, taldean har-
tu diren erabakiak ikusi
behar dira».

Egoera zein den iku-
sita, ez dute geldirik ego-
teko asmorik. Hori baiez-
tatu digu LABek, eta zu-
zen eta tinko beteko duen
bideragarritasun plana
exijitu dio zuzendaritza-
ri. Langileei, berriz, ba-
tasunerako deia egin die,
Mitxeltorenaren hitzetan,
«etsaia ez delako ondo-
koa, enpresa baizik».

Abenduaren 31 arte
erregulazioan egonen
dira Condesako
langile guztiak 
Langileei aitzineko astean
jakinarazten zaie hurrengo astean
lanera joan behar duten ala ez

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Condesak Zalainen duen tutu lantegia.

«Enpresak 170
langilerekin
funtzionatu nahi
du eta hori meha-
txu bihurtu da»
LAB sindikatua

«Gobernuak arra-
zoiak onartu ditu
eta honen ondotik
bertze bat onartze-
ko arriskua dago»
ELA sindikatua

«Bideragarritasun
planik aurkezten
ez bada, abendu
ondotik edozer
gerta daiteke»
UGT sindikatua

LANA







ttipi-ttapa ARIZKUNgo bestak
496. zbk. 2009/06/1110

12:00 DIANAK, TXUPINAZOA eta “GAZTEEN LUNTXE”. 13:00 TXOPO GORA-
TZIA. 14:00 Txopo goratzaileendako BAZKARIE. 21:30 BAZTANZOPAK, AGE-
RRALDEK alaiturik. 23:30 Kontzertuek: KOMANDO KASTAÑA, BRIGADA IM-
PRODUCTIVA, TALDE SORPRESA. 02:00 Dantzaldia AGERRALDErekin. 05:00
ZIZTOR JATIA.

ekainak 19ORTZILERIAbesten hasmenta

10:00 DIANAK. 11:00 Haurrendako PUZGARRIEK eta KARS-ak. 14:00 Hau-
rrendako BAZKARIE. 17:00 PLATER TIRAKETA lokala Bagordin. 17:30 HAU-
RRENDAKO TAILERRA. 18:00 TXOKOLATADA. 20:00-21:30 Dantzaldia TRIKI-
DANTZ taldearekin. 21:30 MUTILDANTZAK eta GAITA. 0:30 Gaupasa TRIKI-
DANTZ taldearekin. 5:30 ZINGER JATIA.

ekainak 20LARUNBATAhaurren egune

10:00 DIANAK. 17:00 ZANKAIDEAK. Ondotik Kantaldia BANKARRA eta ASTE-
AZKENEKOAK. 21:30 MUTILDANTZA eta GAITA. 0:00 Gaupasa AGERRALDE-
rekin.

ekainak 21IGENDIA

10:00 DIANAK. 12:00 MUS INEZTURE. 14:00 ZIKIRO JATEA. Ondotik HERRI PO-
TEOA JAIAK txarangarekin. IlunabarrianSANJUANSUEKeta Ezkil jotzea.On-
dotikANTZERKIE.22:00MUTILDANTZAKetaGAITA.0:00DantzaldiaKIKIBOR-
DATXO taldearekin.

ekainak 23ASTEARTIAsan juan bezpera
eta zikiro egune

10:00DIANAK.11:00MEZANAUSIE.12:00MUTILDANTZAK,SOKADANTZAeta
HERRIKO LUNTXE. 17:00PILOTAPARTIDA, eskuz banakako finala. 18:00 TOR-
TILLA PATATA LEHIAKETA. 19:00 BERTSO POTEOA. 20:00 Dantzaldia AGE-
RRALDErekin. 21:30MUTILDANTZA eta GAITA. 0:00 Dantzaldia AGERRALDE-
rekin. Ondotik “GAIXOA NI” eta TXOPO BOTATZIA.

ekainak 24ASTEAZKENAsan juan egune eta
karriken bizker besta

Arizkungo bestak
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20:00 TXUPINAZOA eta EZKIL JOTZEA. 20:30 Errepresaliatuen aldeko KON-
TZENTRAZIOAPlazan.21:00BAZTANZOPAKKastonean.0:30DantzaldiaSAIOA
eta ALAITZekin.

ekainak 26ORTZILERIA

10:00ARGISOINUEK.11:00HAURJOLASAK.13:00haurrenetagurasoenBAZ-
KARIAKastonean. 14:00ERREPRESALIATUENALDEKOBAZKARIA Elkartean.
15:30HAUR JOLASAK. 18:00 Bertso poteoa BIZKARGAIN fanfarreak alaiturik.
Bertsolariak: INIGO IZAGIRRE, INIGO MANTZISIDOR “MANTXI”, JULEN ZU-
LAIKA eta JON BARBERENA. 20:00 Dantzaldia GARRAXI taldearekin. 21:30
Mutildantzak, gaita, Larraindantza. 22:00 Rock kontzertua: EL TRONO DE JU-
DAS, ZOLDA, TALDE SORPRESA. 01:00 Dantzaldia GARRAXI taldearekin.

ekainak 27ORTZILERIAhaurren eguna

10:00 ARGI SOINUEK. 13:00 Kantaldia elizan: GAZTELU. 17:30 PILOTA PARTI-
DAK Etxelebert pilotalekuan. Afizionatuek: BARBERENA-HUARTE/OTXAN-
DORENA-BARBERENA II. Profesionalak: MIKEL GONI-MERINO/LARRALDE-
ARRUTI. 20:00 Dantzaldia ANGEL MARIrekin. 21:30 MUTILDANTZAK, GAITA
eta LARRAINDANTZA. 22:30Dantzaldia Iparlan: PANPI PORTUGAL. 0:30Dan-
tzaldia ANGEL MARIrekin

ekainak 28IGANDEA

10:00 ARGI SOINUEK. 12:00Meza. 13:00MUTILDANTZAK Plazan eta LUNTXA
Kastonean. 17:30 HERRITARREN ARTEKO DESAFIOA. 19:30 Mariatxiak Pla-
zan: TXUTXIN IBAÑEZ Y LOS CHARROS. 21:30 MUTILDANTZAK, GAITA, eta-
LARRAINDANTZA.22:30SUARTIFIZIALAK.23:30KontzertuaZubipuntan: AIZ-
KOR ERAUNTSIA. 0:30 Dantzaldia ANGEL MARIrekin.

ekainak 29ASTELEHENAsan pedro eguna

10:00 ARGI SOINUEK. 11:00 PILOTA PARTIDUAK Gorostapolon. 13:30 ZIN-
TZUR BUSTITZEA. 14:30 ZIKIRO JATEA FRANTXISKOk alaiturik. 20:00 Dan-
tzaldia: FRANTXISKO. 21:30 MUTILDANTZAK, GAITA, etaLARRAINDANTZA.
0:30 Dantzaldia FRANTXISKOrekin eta BESTEN AKABAILA.

ekainak 30ASTEARTEAzikiro eguna

Erratzuko bestak
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DoneztebekoSanPedrobestetakoegi-
taraua prest du Herriko Etxeak, baina
Miguel SanMiguel alkateak aipatu di-
gunez, bestenantolaketaz ez daudala
bakarrikarduratzen:“uurrttaarrrriilleeaann eeggii --
tteenn ddaa lleehheennbbiizziikkoo bbiilleerraa eettaa hhoorr,,
uuddaallaarreekkiinn bbaatteerraa,, hhee rrrriikkoo eellkkaarrttee
ggeehhiieennaakk bbiillttzzeenn ggaarraa,, EErrrreekkaa,, BBuurrrruunn --
bbaa,, ffuuttbbooll ttaallddeeaa,, eemmaakkuummee eellkkaarrtteeaa,,
eehhiizzttaarrii eellkkaarrtteeaa…… KKoommiissiioo iirreekkiiaa iizzaa--
tteenn ddaa.. HHaassiieerraakkoo bbiilleerraa hhoorrrreettaattiikk,,
ggeerroo bbeesstteenn aannttoollaakkeettaann aarriikkoo ddeenn
ttaallddeeaa aatteerraattzzeenn ddaa eettaa hhoorrrrii eesskkeerr,,
bbeessttaa hheerrrriikkooiiaakk pprreessttaattzzeenn ddiittuugguu,,
ddeennaakk gguussttoorraa uuzztteekkoo mmoodduukkooaakk””
Krisi garaian murgilduak, besten an-
tolaketak ere diru murrizketa somatuko
du, baina halere, ekitaldi beretsuak
egin ahal izanen dituzte, “IIaazz 5500..000000
eeuurroo iinngguurruukkoo aauurrrreekkoonnttuuaa iizzaann ggeennuu--
eenn –dio alkateak–eettaa aauurr tteenn 4400..000000 eess--
kkaass iizzaanneenn ddiirraa,, kkaassiikk 1122..000000 eeuurrookkoo
jjaauuttssiieerraa.. JJooaann ddeenn uurrtteeaann bbeezzaallaaxxee,,
aauurrtteenn eezz ddiittuugguu bbaakkiillllaarriikk iizzaanneenn,, bbaaiinnaa
mmuurrrriizzkkeettaa hhaannddii--hhaannddiirriikk eezz ddaa ssoo--
mmaattuukkoo eeggii ttaarraauuaann””.  Hori lortzeko,
elkarte eta talde ezberdinen laguntza
behar beharrezkoa izan dute. Errate
baterako, udalak bestak larunbatean
hasteko asmoa zuen, baina Gazte Bur-
runba elkarteak, osta tuek eta jate -
txeek, bere gain hartu dute ortziraleko
besta egunaren antolaketa. San
Miguelek aipatu digunez, “BBaaii ggaazztteeeekk
bbeessttaa eeggiitteekkoo,, bbaaii oossttaattuu--jjaatteettxxeeeekk llaann
eeggii tteekkoo eegguunn oonnaa iizzaatteenn ddaa oorrttzziirraallaa,,
eettaa bbeerraaiieekk aannttoollaattuu dduuttee ttxxaarraannggaa,,

Miguel SAN MIGUEL
Doneztebeko alkatea

“Haurrek eta gurasoek  
ilusio handia izaten dute 
Udal Ttikiaren ekitaldietan
parte hartzeko”

Doneztebeko bestak
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Trapatan dantza berreskuratu zenetik, urtero urtero dantz atzen da San Pedro egunean.

zzooppaakk,, ddaannttzzaallddiiaa JJaalliisskkoorreekkiinn…… LLaarruunn--
bbaatteettiikk aasstteeaarrtteerraakkooaa,, bbeerrrriizz,, gguurree ggaaiinn
jjooaanneenn ddaa””. 
Batekin eta bertzearekin, egitaraua
ederki osatu dela uste du alkateak.
Kirola maite dutenentzat ““NNaaffaarrrrooaakkoo
bbiiggaarrrreenn mmaaiillaakkoo aaiizzkkoorraa ttxxaappeell kkee ttaa --
rreenn kkaannppoorraakkeettaa eekkaarrrrii dduugguu llaarruunn--
bbaatteeaann eettaa aasstteelleehheenneeaann,, eerrrreemmoonntteeaa
iizzaanneenn ddaa,, DDoonneezztteebbeekkoo eesskkoollaakkooeekkiinn,,
bbaaiittaa pprrooffeessiioonnaalleekkiinn eerree””. Aizkora
kanporaketan hamalaru aizkolari ariko
dira: Luis Mari Bela rra eta Juan Te-
lletxea doneztebarrekin batera,
Beintza-Labaiengo Jesus Etxeberria,
Xabier Mindegia eta Jon Telletxea, Etxa -
larko Xabier Ariztegi, Leitzako Arkaitz
Olano eta Jon Rekondo, Berako Oihan
Larretxea, Zubietako Patxi Mindegia
eta Juan Jose Erdozia (Etxarri Aranaz),
David Amillano (Altsasu), Sergio Man-
dazen (Garralda) eta Daniel Vicente
(Otsagi). Bortz lehenbizikoek finaler-
ako txartela eskuratuko dute eta
azkeneko biek maila galduko dute.
Gazteek Burrunba Eguna izanen dute
eta hor bere gustoko ekitaldiak izanen
dituzte: goizean jokoak, bazkaria, Elek-
trotuna taldearekin kalejira… Parte-
hartze handiko ekitaldiak izan ohi di-
ra eta gustora izateko moduko egita-
raua dute gazteek aurten ere. 
Tt ik ienek ere izanen dute ongi
pasatzeko auke ra. “GGoorrrriittii hhoorr iizzaanneenn
dduugguu bbeerree aanniimmaalliieekkiinn llaarruunnbbaatteeaann,,
–dio San Miguelek– TTttiikkiieenn eegguunneeaann,,
kkaarrttss eettaa ppuuzzggaarrrriiaakk iizzaanneenn ddiittuuzzttee,,

eerrrraallddooiiaakk eettaa bbuurruuhhaannddiiaakk,, ttxxuu--ttxxuu
ttrreennaa……””. Hain zuzen, Ttikien Eguner-
ako osa tzen den Udal Ttikia izan ohi
da Doneztebeko San Pedro bestetako
bereizgarrietako bat eta egun horre-
tarako ilusio berezia izaten dutela uste
du Doneztebeko alkateak: ““EEzz bbaakkaarr--
rriikk hhaauurrrreekk,, gguurraassooeekk eerree iilluussiioo bbeerreezziiaa
iizzaatteenn dduuttee eegguunn hhoorrrreettaarraakkoo.. EEsskkoo--
llaakkoo bboossggaarrrreenn eettaa sseeiiggaarrrreenn mmaaiillaann
eeggiitteenn ddaa ddeeiiaallddiiaa eettaa ggeerroo iizzeenn eemmaa --
tteenn dduutteenneenn aarrtteeaann zzoozzkkeettaa eeggiitteenn ddaa
kkaarrgguuaakk bbaannaattzzeekkoo.. AAuurrtteenn 2233 nneesskkaa--
mmuuttiikkookk eemmaann dduuttee iizzeennaa eettaa hhoorrrreekk
eerraakkuusstteenn dduu gguussttaattzzeenn zzaaiieenn ggaauuzzaa
ddeellaa””.
Egun horretan, Herriko Etxean na-
gusiek egin ohi duten lanak egiten di-
tuzte haurrek: alkate, zinegotzi, bake-
epaile… eta ttikienei handi sentitzea
gustatzen zaie. Alkate “handiari”
Doneztebeko bestetan gehien gus-
tatzen zaiona galdetutakoan, San Pe-
dro Eguna herritarrentzat eta Do -
nezteben sortu arren, kanpoan bizi
direnentzat berezia izan ohi dela eran -
tzun digu: ““SSaann PPeeddrroo eegguunnaa eegguunn hhaann--
ddiiaa ddaa ddeenneennttzzaatt.. UUddaallaa oossaattzzeenn
dduugguunneennttzzaatt,, nnoosskkii,, aabbeessbbaattzzaakk kkaann--
ttaattzzeenn dduu MMeezzaann,, bbaannddeerraa ddaannttzzaa……
BBaaiinnaa hheerrrriittaarr gguuzziieennttzzaatt eegguunn bbeerreezziiaa
ddaa.. KKaannppooaann bbiizzii ddiirreennaakk eettoorrttzzeenn ddii--
rraa eettaa aassppaallddiikkoo llaagguunnaakk eettaa sseenniiddeeaakk
aagguurrttzzeekkoo eettaa ssoollaasstteekkoo eegguunnaa iizzaanneenn
ddaa,, AAzzkkeenneekkoo uurrtteeeettaann TTrraappaattaann ddaannttzzaa
bbeerrrreesskkuurraattuu ddaa eettaa hhoorrrreekk eerree iizzaaeerraa
bbeerreezziiaa eemmaatteenn ddiioo eegguunnaarrii””..
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20:00 SUZIRIA, Herriko Etxetik. Ondotik, karrika-dantza CORCOR txarangak
eta txistulariek alaitua. Ohitura den bezala, Doneztebeko ostatuetan eta el-
karteetan zopak afaltzea. 0:30-3:30 Dantzaldia JALISKO BAND musika-talde-
arekin.

ekainak 26ORTZIRALEA

09:00 Diana CORCOR txarangak girotua. 11:00 Plater-Tiroa Ehiza Elkarteak
antolatua. 11:00 Gorriti eta haren animalien saioa Bear Zana pilotalekuan. 
17:00Nafarroako Bigarren Mailako Aizkora Txapelketaren kanporaketa. 20:00-
22:00 Kantaldia JALISKO BAND eta JAIONE OLAZABALekin 0:30-3:30 Dan -
tzaldia JALISKO BAND musika taldearekin.

ekainak 27LARUNBATA

Doneztebeko bestak
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9:00 Diana CORCOR txarangak girotua. 10:00 Gazte Burrunbak antolatutako
jokoak. 11:00 Ttikien Udalari Ongietorria. Horren ondotik, ALKATE ttikiak eta
haren ZINEGOTZIEK suziria botako dute. 11:30Meza, TTIKIen Udalbatza buru
dela eta Erraldoiek, buruhandiek eta txistulariek lagunduta. Dantza tradizio-
nalak Dantza-taldearen eta Txistularien eskutik. 14:30Gazte Burrunbaren baz-
karia. 16:00-20:00 Haurrendako Kart-ak eta puzgarriak Bear Zana pilotale-
kuan. 17:30 Esku-pilota. 17:30 Ibilbidea herrian barna ELEKTROTUNArekin.
20:00 Ttikien Udalbatzak beren botereak bueltatuko ditu Herriko Etxe an; Tti-
kien Udalbatzako kideei diploma bana emanen zaie egun honen oroigarri gi-
sa. 20:00-22:00Dantzaldia Santa Luzia Plazan TRIKIDANTZ musika-taldeare-
kin. 22:30Su artifizialak. 1:00-4:30Dantzaldia Santa Luzia Plazan TRIKIDANTZ
musika-taldearekin.

ekainak 28IGANDEAGazte Burrunbaren eta
Ttikien Udalaren Eguna

9:00 Diana CORCOR Txarangak girotua. 11:00 Done Petri Apostoluaren ome-
nezko Meza Nagusia. Mendi Abesbatzak Eslavaren “Tu es Petrus” eta J.A. Iri-
goyenen “Agur Doneztebe” abestuko ditu. Bandera-dantza, Trapatana eta ber -
tze dan tza tradizional batzuk, Dantza-taldearen eta Txistularien eskutik. 11:00
Erraldoiak eta buruhandiak Txistulairen bandak lagunduta. 13:30 Aperitiboa
Herriko Etxeko behealdean. 17:00 Erremontea Doneztebeko eskolarekin eta
herriko profesionalekin. 20:00-22:00 eta 0:30-3:30 Dantzaldia LAIOTZ musi-
ka-taldearekin. 22:30 Zezensuzkoa Bear Zana pilotalekuan.

ekainak 29ASTELEHENASan Pedro Eguna

Doneztebeko bestak



ttipi-ttapa DONEZTEBEko bestak 
496. zbk. 2009/06/1118



ttipi-ttapa DONEZTEBEko bestak 
496. zbk. 2009/06/11 19

9:00Diana CORCOR txarangak girotua. 10:00Txu-txu trena herrian bar-
ne eta puzgarriak igerilekuan. 11:00Mus txapelketa. 14.00Bazkari he-
rrikoia. 20:00-23:00 MODESTO eta haren akordeoia. 22:00 Txistor-ja-
tea Santa Luzia Plazan. 23:00 BESTEN BUKAERA CORCOR txarangak
alaitua.

ekainak 30ASTEARTEA

Doneztebeko bestak
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ttipi-ttapa
Euskarak elkartzen

gaituelako lelopean ur-
teko besta haundia egi-
teko Bera aukeratu du
UEMA Udalerri Euskal-
dunen Mankomunitate-
ak. Goizean goizetik iza-
nen dira ekitaldiak. Txis-
tulariak eta txaranga ka-
rriketan barna ibiliko di-
ra. 11:15ean herri kiro-
lak izanen dira Altzate-
ko plazan. 11:30ean ha-
rrera instituzionala egi-
nen da Kultur Etxean eta
13:00etan ekitaldi nagu-
sia Altzateko plazan.

14:30ean zikiro jatea
eginen da Altzateko fron-
toian  eta 15:30ean hau-
rren txokoa zabalduko
da Ikastolan. Horrekin
batera, 17:00etan Pello
Añorga ipuin kontalariak
Kontu zahar eta berriak
ipuina kontatuko du eta
18:00etan dantzaldia iza-
nen da Garraxi taldea-
rekin Altzateko plazan.

Brea labea
Maiatzaren 22an, Na-

farroako Parlamentuko
Ingurugiro batzordea Al-
kaiagan bisitan izan zen,
Orsak Armasa harrobian
ezarri nahi duen brea la-
bearen inguruko jakin-
garriak ezagutzeko. Par-
lamentariekin batera, Be-
ra eta Lesakako udal or-
dezkariak izan ziren, bai-

ta halako labe batentza-
ko lekurik onena ez de-
la-eta, azalpenak eman
zituzten Alkaiaga eta
Agerra auzoetako bizi-
lagunak ere.

Bizilagunek aipatu zu-
tenez, labea etxe atarian
daukate eta horrek soi-
nu eta kutsadura arazo-
ak sortuko ditu. Lehen
etxea 100 metro baino
guttiagora dago, baina
Alkaiaga, Agerra eta Be-
rako herrigune osoari era-
ginen lioke. Gaineratu zu-
tenez, sarrera eta irtee-
rak «hagitz eskasak» di-

tu. Irun aldera joateko le-
rro jarraia gurutzatu be-
har du eta Iruña aldera,
ikusmen eskasa eta abia-
dura hartzeko lekurik ga-
be dago. Sartzeko eta
ateratzeko, etorkizune-
ko Bide Berdearen gai-
netik pasa beharko lu-
kete kamioiek.

Auzotarrek iazko irai-
lean alegazioak aurkez-
tu zituzten, baina ez du-
te erantzunik jaso. 

Altzateko bestak
Ekainaren 19an bota-

ko den altxaferoarekin ha-

siko dira Altzateko bes-
tak. Hilaren 21era hain-
bat ekitaldi izanen dira.

Toki Ona
Lituanian

Hilaren 15, 16 eta 17-
an osasuna sustatzen
duten ikastetxeen 3. kon-
ferentzia eginen da Vil-
nan (Lituania) eta espai-
niar estatuko ordezkari
gisa, Toki Ona Institu-
tuak hartuko du parte.
Bi ikasle (Matixa Oteiza
eta Blanca Satrustegi)
eta irakasle bat (Iñaki
Gonzalez) joanen dira.

Euskarak elkartzen gaituelako UEMA
eguna eginen da larunbat honetan
Goizean goizetik ekitaldiak izanen dira

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Labiaga Ikastolako ikasleak Estonian 
Labiaga ikastolak Comeniusen barne garatzen ari den Euro Traditions proiek-
tua dela eta, Estoniara bidaia egin zuen maitzaren 27tik 31ra. DBHko hiru
ikaslek hartu zuten parte –Alaitz Agilar, Patti Etxegarai eta Mikel Esnaolak–
bertze ikastetxeetako ikasleekin batera. Türi hirian dago Estoniako eskola
eta hau bisitatzeaz gain, hainbat toki ezagutzeko aukera izan zuten. Hu-
rrengo ikasturte hasieran, urri aldera, Italia, Alemania, Turkia eta Estoniako
lagunei ongi-etorria egitea egokituko zaie Labiaga ikastolakoei.

FLASH
Kirol Eguna
irailean
Kirol Batzordeak anto-
latuta, ekainean egin ohi
den Kirol Eguna, iraila-
ren 26an eginen da aur-
ten.

Hilik Endarako
kanalean 
Joxe Esteban Telletxea
Zalain Zokoko arrantza-
le ezaguna hilik topatu
zuten maiatzaren 31ko
goizean Endara zentrale-
ko kanalean. 78 urte zi-
tuen eta aski ezaguna
zen, izokin arrantzan ari-
tzeagatik eta aunitzetan
Bidasoako Lehenbizikoa
atera zuelako. Itxura ba-
tean, irristatu edo zora-
biatu eta kanalera erori
zen. Handik urak zen-
traleko arraztelu aldera
bultzatu zuen eta bertan
agertu zen gorpua. 

Martin
Goikoetxea
Izokinaren
kofrade
Martin Goikoetxea ar-
gazkilaria Bidasoako Izo-
kin Kofradiako ohorezko
kide izatea proposatu du
Kofradiako batzordeak.
Izendapena igandean,
ekainak 14, hartuko du
Irunen eginen den eki-
taldian.

Areto futbol
taldea jokalari
bila
Gure Txokoako areto fut-
bol taldea jokalari eska-
siarekin dabil eta hori de-
la eta, interesatuak egon
daitezkeen guztientzako
taldean parte hartzeko
deia luzatu du . Nahi due-
nak telefono honetara
deitu beharko du: 650
407736.
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Aitor AROTZENA
2006an sortu eta

gaur egun 33 bazkide
ditu Zerbitzuen Elkar-
teak. Denbora honetan
hainbat ekimen egin di-
tu: berrerabiltzeko pol-
tsak, egutegiak, eska-
para te  leh iake ta…
Abenduan Olentzero
eta Jaiotzen lehiaketan
sari berezia eskaini zu-
ten eta martxoan Uda-
berriko feria. Orain,
ekainean, lau lagunen-
tzako afaria zozketatu-
ko dute Sanferminetan.
Boletoak e lkar teko
zerbitzuetan egindako
erosketarekin banatu-

ko dira.  Abendu alde-
ra, bidaia baten zozke-
ta ere egiteko asmoa
dute. Krisi garaian nahiz
bertzela, herriko jende-
ak erosketak herrian
egitea da beraien hel-
buru nagusia. Merkata-
rien ustez, «lesakarren
eta ingurukoen beha-
rrak asetzeko haina zer-
bitzu eskaintzen dira Le-
sakan eta gure aldetik
ahal dugun guzia egi-
nen dugu konfiantzaz-
ko eta kalitateko zerbi-
tzua eskaintzeko». Ho-
rretarako, etengabe for-
mazio kurtsoak egiten
dituzte, paketeria, in-

formatika… Momentu
honetan bizitzen ari ga-
ren egoera hau da be-
raien kezka nagusia:
«gero eta gehiago na-
baritzen ari da krisia eta

gure helburu garran-
tzitsuena lanpostua
mantentzea da. Ea pix-
kanaka denok elkarre-
kin, aurre egiten diogun
egoera honi».

A.A.
Sanferminak iraga-

rriko dituen kartela Vir-
ginia Etxepare Trigue-
rosek egindakoa da. Be-
raz, beretzat izanen di-
ra lehiaketako irabaz-
leari zuzendutako 500
euroak eta gainera,
Egun gorriak bere lana
argitaratua ikusiko du.
Hori gutti balitz, pro-

gramarako portada
lehiaketako 500 euro-
ko saria ere berak es-
kuratu du , Nora joan
da? lanarekin.

Programaren kon-
trazalean agertzeko Le-
hen Hezkuntzako ikas-
leei zuzendutako ma-
rrazki lehiaketa, berriz,
Tantirumairu ikastolako
6. mailako Maite Odrio-

zola Muxikak irabazi du.
Eskola materialean era-
biltzeko 300 euroko ba-
lea izanen du.

Kartel lehiaketara hi-
ru lan eta azal lehiake-
tara bederatzi aurkez-

tu dira aurtengoan eta
lesakarrek, beraien iri-
tzia emateko aukera
izan dute, Burniaren
Etxean paratu den era-
kusketan edo Internet
bidez botoa emanez.

Sanferminetan lau
lagunentzako afaria
zozketatuko du
Zerbitzuen Elkarteak
Ekaineko erosketekin emanen
dira boletoak

Virginia Etxepareren kartelak
iragarriko ditu Sanferminak
Programarako azal lehiaketa ere
herriko gazteak irabazi du

ARGAZKIA: WWW.LESAKA.NET

Egun gorriak kartela eta Nora joan da? progra-
mako azala. Biak Virginia Etxeparek eginak.

ARGAZKIA: TELLETXEA

Maider Susperregi, Sandra Legasa, Jasone Telle-
txea, Naiara Alberro, Mª Jose Capdequi eta Edur-
ne Portuk osatzen dute zuzendaritza batzordea.

LESAKA FLASH
‘Badakizue,
egizue!’
Sanjuan
bezperan 
Euskara Batzordeak
«euskaraz ongi jakin
arren, erdaraz solaste-
ko ohitura duen belau-
naldiak kontzientzia har-
tzera zuzenduta» jaial-
dia antolatu du ekaina-
ren 23an, Sanjuan bez-
peran, Badakizue, egi-
zue! izenburupean.
19:00etan, Albistur ka-
rrikako etxeen izenak
paratuko dira eta arra-
tsean, komentuko ata-
rian Sanjuan sua piztu,
kukaña, ostatua, txisto-
rra jatea, txalaparta, ber-
tsoak eta Eutsi musika
taldearen emanaldia
izanen da.

Esti Arozenak
Basauriko ipuin
erotikoen
lehiaketa irabazi
Estitxu Arozenak Eus-
karabilak antolatutako
Basauriko ipuin eroti-
koen lehiaketa irabazi
du, SMS moreak lana-
rekin. Uxue Alberdi, Har-
kaitz Zubiri eta Edorta
Jimenez epaimahaki-
deen arabera, «apain-
garririk gabe ongi kon-
tatutako historia»da. 25
lan aurkeztu ziren lehia-
ketara (11 emakumeek
idatziak) eta Estitxuk
500 euro eskuratu ditu.

Bide Hezkuntza
Bide Hezkuntzaren in-
guruan zenbait tailer an-
tolatu ditu Udalak. Irain
eskolan ere, ikasturte-
an teorikoki ikasitakoa-
ri ekainaren 12an adibi-
de praktikoa jarriko dio-
te, Mapfreren laguntzaz
jarritako zirkuituekin.
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Joseba eta Nerea
Heldu den igandean,

ekainak 14, Haurren Egu-
na ospatuko dute Lan-
dagain eskolako ikasle,
irakasle eta gurasoek.
Goizean, meza ondotik,
erakusketa paratuko du-
te frontoian, ikasturte oso-
an egindako hainbat la-
nekin; eskulanak, argaz-
ki-bildumak, ipuinak...
12:30 aldera XXI. ipuin
topaketa eginen dute.
Bertsoak kantatuz hasi-
ko dira eta ondotik, gela
bakoitzeko haur batek
bere ipuina irakurriko du
jendearen aitzinean. Aka-
batzeko, saria jasoko du-
te parte-hartzaile guztiek.

14:00 aldera bazka-
ria izanen dute, aurten
lehenbiziko aldiz, haur,
irakasle eta gurasoek el-
karrekin. Orain arte Gu-
raso Elkartea arduratzen
zen bazkaria antolatu eta
zerbitzatzeaz, baina aur-
ten, berrikuntza gisa, ca-
tering  bat ekarriko dute.
16:00etan Zirika Zirkus

taldeak Ilargian ikuskizu-
na eskainiko du frontoian.

Horretaz aparte, ekai-
naren 19an akabatu du-
te eskolako haurrek ikas-
turtea. Azken urteetako
ohiturari segituz, egun
berezia antolatuko dute
eta hainbat jolasekin
agurtuko dute ikasturtea.

Herriko
lanetarako
langileak

Urtero bezala Udalak
hainbat langile kontrata-
tuko ditu Nafarroako Go-
bernuaren dirulaguntzei
esker uda-udazkenean
herriko lanetan aritzeko.
Azkeneko urtetan lan ho-
rietan aritzen zirenak ba-
tez ere ikasten ari ziren
gazteak ziren, baina orain
bizi dugun egoera ekono-
miko konplikatua dela
eta, langileen izaera al-
datu egin da eta bertze
perfil bateko jendea au-
keratzea erabaki du Uda-
lak. Hauek izanen dira
aurten lanean ariko dire-

nak: Rosa Arrola (Larra-
tsiskoa), Iñaki Mitxelena

(Zimeldikoa), Xabier Be-
rrueta (Bekozubikoa) eta

Juan Ramon Iturbide (To-
paldeko Bordakoa).

Igande honetan ospatuko
dute Landagain
eskolakoek Haurren
Eguna
Arratsaldean Zirika Zirkus taldeak
Ilargian antzerkia eskainiko du

ARGAZKIA: ANA INDABURU

Jaunartzeak 
Joan den maiatzaren 31n herriko lau haurrek lehen jaunartzea egin zuten:
Irigoienekobordako Martxel Larrazak, Tximistondoako Ainhoa Telletxeak,
Sainduneko Eduarda Gomesek eta Bazterretxeako Aritz Irazokik. Meza-eliz-
kizunen ondotik, familiako bazkariarekin ospatu zuten denek egun berezia.

ETXALAR

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENA

Talo ikastaroa 
Maiatzaren 23an ikastaro berezia antolatu zuen Altxata Kultur Elkarteak.
Oraingo gazte aunitzek taloak egiten ez dakitela ikusiz, taloak egiten eraku-
tsi zuten arratsalde batez Larraburua Jubilatu Elkartean hainbat herritarrek.
Ikasleak gustura gelditu ziren, batez ere, egindakoa probatzeko aukera izan
zutenean. Eta ezin erran ongi ikasi ez zutenik, Gasna Feria Egunean aski ta-
lo goxoak egin baitzituzten. Bada etorkizuna Etxalarko talo-egileekin! Argaz-
kian, ikastaroko parte-hartzaile batzuk.
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ttipi-ttapa
Tradizio haundiko

besta izaten da sasoia
ailegatzearekin batera,
Sanjuan Xarren egiten
dena. Herriko zein kan-
poko jende aunitz bil-
tzen dituena. Aurten
ere hala izanen da.
Sanjuan Egunarekin,
ekainak 24, hasiko da
urteroko besta. Egun
horretan 12:00etan
Arantza eta Igantziko
apeza den Martin Le-
garrak meza emanen
du eta ondotik herriko
dantzariek euren saioa
eskainiko dute. Ohitu-
rak agintzen duen be-
zala, oinak busti edo
hiru iturrietatik ura eda-
teko aprobetxatuko du-
te eguna bildutakoek.
Horrez gain, tragoxka
bat hartu, pintxoa jan
edo erroskilak erosi
nahi duenak ere izanen
du horretarako aukera. 
Hortik aitzinera uztai-

leko igande guztietan
izanen da besta eta al-
di guztietan 12:00etan
izanen da meza, Sal-
vador Madariaga eta
Bittor Elizagoien, Aran-
tza eta Arraiozko ber-
tsolariekin. 

Neska-mutikoak
kazetari
Noticias
egunkarian

Noticias de Navarra
egunkarian Nafarroa-
ko ikastetxeentzako to-
kitxo bat gorde ohi du-
te noizean behin. Ikas-
leak izaten dira kaze-
tari eta eurek nahi du-
ten gaia lantzeko au-
kera izaten dute. Igan-
tziko eskolakoko hiru-
garren zikloko neska-
mutikoek ere aukera
aprobetxatu eta horixe
egin dute. Ttipi-Ttapari
buruz aritu dira eta ekai-
naren 19ko alean argi-
taratuko da. 

Igerilekuko
sorosleak

Iragarri bezala, la-
runbat honetan, ekai-
nak 13, hasiko da ige-

rilekuko denboraldi be-
rria, heldu den irailaren
12ra arte zabalik ego-
nen dena. Bitarte ho-
rretan sorosle lanetan

ariko diren bi  lagunak
igantziarrak izanen di-
ra: Ibai Retegi Zamo-
rano eta Imanol Goie-
netxe Iturbide.

Sanjuan Xarreko
lehendabiziko besta
ekainaren 24an
eginen da ohi bezala
Uztaileko igande guztietan izanen
da meza

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Berrizaungo ur deposito berria martxan 
Berrizaun auzoko ur-hornidura sare eta ur deposito berria inauguratu du-
te dagoeneko. Ur-hornidura sare berria egiteko 423.521 euroko inbertsioa
egin da eta Nafarroako Gobernuak %70 eta %80 artean ordaindu du. Be-
rrizaunera ura eramateko 1,8 kilometro tubo sartu da Igantziko deposito
berritik eta auzoko ur-hornidura sarea berritzeko 176.947 euroko inber-
tsioa egin da eta ur deposito berria egiteko, berriz, 246.574 euro erabili
dira. Pagocelay eraikuntza enpresak egin ditu lanak eta obren zuzenda-
ritza Santiago Saiz de los Terreros eta Jesus Pachecok bete dute. Herri-
ko depositotik Berrizaungora tuboak sartzeaz gain, desagueak eta ber-
tzelako lanak ere egin dira. Ur-banaketa sarea ere egin da, 18 ur-hartze
egin dira, bakoitza bere kontadorearekin, bi sute-aho, bi ureztatze-aho,
hiru zatietarako giltza eta desaguea. Berrizaungo ur deposito berriak 102
metro kubiko edukiera dauka, ormigoiarekin egina eta bi baso eta giltzen
ganbara duena. Inaugurazio ekitaldia maiatzaren 23an egin zuten, eta han
izan ziren Iñaki Goienetxe alkatearen eta udal zinegotziekin batera, Ame-
lia Salanueva Nafarroako Gobernuko Toki Administrazio departamentu-
ko kontseilaria eta Pedro Pegenaute zuzendari nagusia. Udalaren hitze-
tan, lan hauek lehenbailehen egin beharrekoak ziren, Berrizaunen ez bai-
tzuten ur banaketa sare bateraturik eta bizilagun talde bakoitzak bere de-
positoa eta bere banaketa sarea zeukan eta urari ez zitzaion tratamen-
durik ematen. Orain herriko depositotik ekarriko denez, tratamentua ho-
betuko da eta ez da ur murrizketarik izanen.

IGANTZI
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Nerea ALTZURI
Hilabetero bezala,

Udaleko berriak azaltzen
diren informazio orriak
jaso ditugu. Tartean, me-
dikuaren etxearen goiko
solairuan dagoen etxe-
bizitza alokatzeari bu-
ruzko iritzia eskatzen
duen idatzia. 

Udalak uste du erai-
kin horrek erabilpen bat
merezi duela. Hori dela
eta, aipatutako idatzian
hainbat aukera propo-
satu dira eraikin horren
erabilgarritasunaren in-
guruan: etxea errentan
ematea; ez ematea eta
bertze erabilpen bat
ematea. Hiru aukera
hauek daude eta herri-
tarrak beretzat egokie-
na dena hautatu behar
du, bere iritzia papere-
an bertan markatuz eta
Herriko Etxean entrega-
tuz, edota zuzenean He-
rriko Etxera deituz eta

erranez. Horrela, herri-
tarren botoen arabera
hartuko da erabakia.

OTSAILEKO UHOLDEAK

Otsaileko uholdeak
ez dira atzenduak. Kal-
te haundiak eragin zi-
tuzten eta guzien balo-
razioa egin ondotik, hon-
damen horiek molda-
tzeak 62.089,51 euroko
kostua izanen du.

Udalak, bere aldetik
eta inguruko herriekin el-
kartuz, Nafarroako Go-
bernuari dirulaguntza lor-
tzeko eskaera egin dio.
Duela bi urteko uholde-
en kalteak estaltzeko
%100eko dirulaguntzak
izan ziren (hauteskunde
garaia zen, oroitu). Aldi
honetarako, badirudi ez
dela diru partida berezi-
rik, eta horrengatik, Uda-
lak Gobernuko bertze de-
partamentuetara jotzea
pentsatu du.

LUR TRUKAKETA

Aitzineko legealdian
lur trukaketa bati hasie-
ra eman zitzaion. Azki-
larrea auzoko Artxama-
na alderdiko 4. poligo-
noko 200 eta 161 lur za-
tiak frontoiaren azpiko
aldean dagoen 5. poli-
gonoko 450 lur eremua-
rekin trukatu dira. Per-
muta honen helburua,
hasiera batean, kirol ins-
talazioak edo zehatza-
go, igerilekuak egiteko
lur egoki bat edukitzea
zen.

Momentu honetan,
ordea, Udalaren arabe-
ra, «igerileku bat egitea
ez da inolaz ere bidera-

garria ikusten». Bere hi-
tzetan, «proiektu hori ai-
tzinera eramateko egoe-
ra ekonomikoa ez da ba-
tere ona herrian, zorpe-
tze maila ikaragarria eka-
rriko duelako». 

Eskolako neska-
mutikoak irrati
esatari

Joan den asteazke-
netik ortziralera, Xorro-
xin Irratiko unitate ibil-
taria eskolan egon zen.
Goizean 10:00etatik
12:00etara irratsaioak
egin zituzten ikasleek:
albisteak, errezetak, el-
karrizketak, zorion agu-
rrak… eta bertzelako tar-

teak uhineratu zituzten.
Ederki pasatu zutela-
koan gaude! 

Sitgesera bidaia
abuztuan

Aurten ere oporretan
kanpora joateko presta-
ketak hasiak dira herrian.
Sitgesera (Katalunia)
joatea proposatu da,
abuztuaren 23tik 29ra,
eta interesa duenak
ekainaren 12a baino le-
hen izena eman behar-
ko du telefono honeta-
ra deituz: 948 634030.
Bidaia autobusez egi-
nen da eta astebeteko
egonaldia lau izarreko
hotel batean eginen da.

Medikuaren etxeko
goiko solairuaren
erabilerari buruz iritzia
bildu nahi du Udalak
Gai honen inguruko idatzia
banatu da etxez etxe udal
informazioarekin batera

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sanjuan Eguna Zahar Txokon
Aitzineko alean iragarri bezala, Zahar Txokoko bazkideek elkarrekin pasa-
ko dute Sanjuan Eguna. Eguerdian Sanjuan Xarren izanen den mezaren on-
dotik, 13:30ean bazkaria izanen dute egoitzan. Bazkalondoa alaitzeaz, be-
rriz, Salvador Madariaga eta Bittor Elizagoien bertsolariak eta Lesakako Sal-
vador Madariaga akordeoilaria arduratuko dira. Gogoratu, bazkarian parte
hartu nahi duenak ekainaren 12a duela izena emateko azken eguna.

ARANTZA
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Arkaitz MINDEGIA
Ekainaren 20an, as-

paldiko ohitura berres-
kuratu nahian, Sanjuan
bezperako afaria eginen
da Aurtitzen.

Garai batean, baz-
karia egin ohi zen Be-
teneko atarian. Aurten,
ordea, afaria izanen da
eta apuntatu nahi due-
nak ekainaren 14a bai-
no lehen Aurtizko osta-
tuan egin beharko du.
Aurrerapen gisa 10 eu-
ro utzi beharko dira. 

Egitaraua oraindik
zehaztu gabe baldin ba-
dago ere, arratsaldez
hainbat ekitaldi izanen
dira eta herriko trikitila-
ri eta txistulariek eguna
alai tuko dute. Unai
Apeztegiari ere ome-
naldi ttiki bat eginen zaio.

Eguna behar bezala
akitzeko afaldu ondotik
dantzaldia izanen da Jo-
xe Angel akordeoilaria-
rekin.

Egoitz
Gorosterrazu
bertsotan

Egoitz Gorosterrazu
finalista izan da Nafa-
rroako Eskolarteko Ber-
tsolari Txapelketan, 14
eta 18 urte artekoen ka-
tegorian. Maiatzaren
30ean Donezteben fi-
nala jokatu zen eta
lehiatu ziren hamar ber-
tsolarien artean izan
zen iturendarra. 

Txangoa
Sendavivara

Ekainaren 18an es-
kolako ikasle eta ira-
kasle guzt iak egun
ahaztezin bat pasatze-
ko aukera izanen dute. 

Egun guztia Bardee-
tan dagoen Sendaviva
parkean pasako dute.
Animaliak, jolas par-
kea, ikuskizunak eta
natura ezagutzeko pa-
rada ezin hobea, du-
darik gabe.

Sanjuan bezperako
besta berreskuratuko
da Aurtitzen
ekainaren 20an
Apuntatzeko azken eguna
ekainaren 14a baino lehen

ITUREN

ARGAZKIAK: BETENEA

1977. urtean Sanjuan bezperako bestan ateratako argazkiak.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Jaione OTXANDORENA
Udalaren eskaerari

erantzunez, bertze ur-
te batez, Udaberriko Bi-
ra antolatu du Nafarro-
ako  Gobernuak. Ekai-
naren 21ean, larunba-
ta, antzerkia izanen da,
12:00etan frontoian.
Ikuskizuna eskainiko
duen taldearen izena
Pasadas las 4 da eta
antzezlanaren izenbu-
rua, berriz, Kontaidazu
hamabietan.  

Besta Berri
Eguna

Igande honetan,
ekainak 14, ospatuko
da Besta Berri Eguna.
Igandero bezala, 10:00-
etan izanen da meza,
eta ondotik, prozesioa
eginen da. Prozesioan
aurten Lehen Jaunar-
tzea egin duten neska-
mutikoek eta alkate
nahiz zinegotziek hartu-
ko dute parte, gainera-
ko herritarrekin batera.

Orientazio
ikastaroa

Ulibeltzak Mendi Tal-
deak antolatuta, larun-

batean, ekainak 13,
orientazio ikastaroa egi-
nen da Ulibeltzak El-
kartean, 16:00etan. Hel-
du eta gaztetxoentzat
irekia dago ikastaroa.
Irakaslea Jose Ignacio
Murua izanen da eta
parte hartu nahi duenak
iparrorratza, 30 zenti-
metroko erregela, lapi-
tza, goma eta zirku-
luerdia eraman behar-
ko ditu.

Xorroxin
irratiaren alde

Xorroxin irratiak an-
tolatu duen behika-
kak.com lehiaketarako
boletoak Mari Sol jana-
ri-dendan eros daitez-
ke bortz euroren truke.
Kamisetak ere atera di-
tuzte eta leku berean
daude salgai, 10 euro-
tan.

Agorreta
Musika
Eskolakoen
kontzertua

Asteazken honetan,
ekainak 10, Donezte-
beko Agorreta Musika
eskolako ikasleak kon-

tzertua eskaintzekoak
dira herrian. Eguraldi
ona egiten badu, herri-
ko plazan izanen da
emanaldia, eta egural-
di txarra eginez gero,
joan den urtean egin zen
bezala, Ulibeltzak El-
kartean. 17:00etan ha-
siko da.

Udaberriko Biraren barne
antzerkia izanen da hilaren 21ean
Pasadas las 4 taldeak Kontaidazu hamabietan
ikuskizuna eskainiko du frontoian

ARGAZKIAK: J. OTXANDORENA

Ludoteka zerbitzua uztailean eta abuztuan
Joan den urtean izan zuen harrera ona ikusita, Guraso Elkarteak uda ho-
netan berriz ere ludoteka zerbitzua martxan jarriko du. Uztailean eta abuz-
tuan izanen da, herriko bestetako astean izan ezik. Aste hori irailerako le-
henbiziko astera pasako da. Iaz haurrekin egon ziren bi neska gazteak,
Izaro Altzuri eta Natalia Arretxea, izanen dira berriz ere aurtengo hezi-
tzaileak. Ziur gustura pasako dutela herriko ttikiek, kantuan, paseoan eta
era guztietako jarduerak eginez.

ARGAZKIA: J. OTXANDORENA

Joan den urteko Udaberriko Birarekin, Kuko, Tru-
ko eta Bolenwaider pailazoak etorri ziren herrira,
eta neska-mutikoek momentu ederra pasatu zu-
ten eurekin. Aurten ere seguru gustura geldituko
direla.

SUNBILLA



HASIERAKO PRESTAKUNTZA
Erdi eta Goi Mailako Prestakuntza-zi-
kloak eskaintzen dira industriaren sek-
toreko lanbide-arloan: Mekanizazio Ekoiz-
pena, Elektrizitatea-Elektronika, Zurgin-
tza eta Altzarigintza, Eraikuntza eta Obra
Zibila. Hizkuntza ereduak: A (gaztela-
nia), D (euskera), B (mistoa) eta hainbat
kasutan eleanitza (moduluak ingelesez
eta frantsesez). Hiru modalitate daude:

Erregimen arrunta
Bigarren Hezkuntzako (DBH) edo batxi-
lergoko ikasketak bukatu dituzten ikas-
leen ohiko bidea da, eta goizez eta bi
kurtsotan Erdi edo Goi Mailako Zikloa
egin nahi dutenena.

Eskaintza Partziala
Bide honek Zikloetako moduluak era in-
dependiente batez ziurtatzeko aukera
ematen du. Ordutegia ikaslegoaren be-
harretara egokitzen da, hartara, lana eta
bertzelako beharrak ikasketarekin tarte-
katu ahal izanen ditu ikasleak hiru urte-
ko epean dagokion titulazioa eskuratuz.

Goi Mailako Zikloetara 
Sarbide probak
Eskatzen den titulazioa ez izateagatik
zuzenean Goi eta Erdi Mailako Zikloe-

tara sartu ezin duten ikasleek, urtero Hez-
kuntza departamenduak deitzen duen
sarbide probarako prestakuntza ikasta-
roa egiteko aukera dute.

Eleaniztasuna
Ikasturte honetan eleaniztasun eskain-
tza zabaldu da eta frantsesez edo inge-
lesez moduloak dituzten zikloak egin dai-
tezke. Fabrikazio mekanikoa (ingelesa)
eta arotzeria eta altzarigintza (frantse-
sa).

LANERAKO PRESTAKUNTZA
Etengabeko prestakuntza-okupazio
prestakuntza
Etengabeko ikasketak eta konpetentzia
profesionalak eskuratzea lanean ari di-
ren langileentzat nahiz langabetuentzat
beharra da. Sistema honen helburua be-
har horri erantzutea da, lana egiteko eza-
gutza eta kualifikazio handiagoa ema-
nez, baita promoziorako edo, behar ba-
da, lan munduan txertatzeko.

Modulo Katalogoko ikastaroak
Ikastaro hauetako edukiak Kualifikazio
Profesionalen Katalogoko formakuntza
kredituei dagokie. Hortaz, ikasteaz gain,
titulaziorako eskatzen den ziurtagiria ere
eskuratzen da.

Zure etorkizuna, gure erronka

Proiektu mekanikoen garapena

Elektronika industriala mikroprogramablea

Instalazio elektroteknikoak

Telekomunikabideetako elektronika 

Eraikuntza eta obra zibila

Mekanikako produkzioaren programazioa

Zurgintza eta altzarigintza

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



ure erronka

GOI MAILA
FABRIKAZIO MEKANIKOKO

PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA (Eleanitza)

PROIEKTU MEKANIKOEN GARAPENA

AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO
PRODUKTUEN GARAPENA (Eleanitza)

HIRIGINTZA PROIEKTUEN GARAPENA
ETA TOPOGRAFIA-ERAIKETA

TELEKOMUNIKABIDE ETA 
INFORMATIKA SISTEMAK

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK

PRODUKTU ELEKTRONIKOEN GARAPENA

ERDI MAILA
MEKANIZAZIOA

NEURRIRA EGINDAKO AROTZERIAREN ETA
ALTZARIEN FABRIKAZIO ETA INSTALAZIOA

(Eleanitza)

INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

KONTSUMORAKO EKIPO ELEKTRONIKOAK

2009 / 2010 IKASTURTEA
Ziklo-eskaintza osoa goizez 

Hizkuntza Eskaintza A, D eta eleanitza *

* Gaztelera, euskara, ingelera, frantsesa

Neurrira prestatutako ikastaroak
Prozesu produktiboetarako beharrezkoak diren teknologia edo
materiak erakusten dituzten ikastaro bereziak dira, nahiz eta
Kualifikazio Katalagoan sarturik ez egon eta langile edo en-
presen beharrei erantzuten diete.

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

LAN-MUNDURATZEA, EKINTZAILETZA 
ETA AUTOENPLEGUA
Lan-Poltsa 
Espezializazioa edozein dela ere, ikasketak bukatzen dituz-
ten ikasleen %80a baino gehiagoren enplegua ziurtatzen da.
Gainera, ikastetxeak jarraipena ere egiten du eta enpresen es-
kaeraren arabera egituratutako lan-poltsaren bitartez gure ikas-
leek lanpostu berriak eskuratzeko edo beren lan egoera ho-
betzeko aukera dute.

Urratsbat programa
Ekintzailetzaren eta autopenpleguaren kultura sustatzeko es-
fortzu berezia egiten du Institutuak. Hezkuntza Sailburuorde-
tzaren Urratsbat programari esker, Bidasoa Institutuak ikas-
ketak bukatu dituzten ikasleei enpresa propioak sortzen la-
guntzen die. 2001ean ekimena abiatu zenetik hamaika en-
presa baino gehiago eratu dituzte ikastetxeko ikasleek.

NAZIOARTEKO TRUKAKETAK
Leonardo da Vinci (Erdi Mailakoentzat) eta Erasmus (Goi Mai-
lakoentzat) programen bitartez, ikasleek Europar Batasuneko
enpresetan praktikak egiteko aukera dute martxotik ekainera
bitarte. Urtean bideratzen diren 20 beka ingururekin Bidasoa
Institutuko ikasleak aukera du nazioartean barneratu, atzerri-
ko hizkuntza hobetu eta Europako industria ezagutzeko.

INSKRIPZIO EPEA
Ekainaren 12a arte

MATRIKULA EPEA
Ekainaren 29tik
uztailaren 3ra

biak barne
Lan-munduratze programarekin
ikasleen %80a baino gehiago 
enplegatzen da, bataz beste

www.fpbidasoa.org
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ttipi-ttapa
Malerrekako Zerbitzu

Orokorren Mankomuni-
tatean euskara teknika-
ri lanetan aritzeko deial-
dia egin du Mankomuni-
tateak. Euskara teknika-
riaren borondatezko ba-
ja garaia ordezkatzeko
deialdia da eta, aldi be-
rean, hautaketa proze-
sua gainditu dutenen ze-
rrenda osatuko da, man-
komunitate horrek erabi-
li ahal izanen duena behin
behineko langileen kon-
trataziorako, hau da, ba-
jak, oporrak edo Bai Eus-
karari proiektua gara-
tzeko, bertzeak bertze.

EGA titulua edo ba-
liokideaz gain, unibertsi-
tate titulua eta ibilgailuak
gidatzeko karneta eska-
tzen dira, baita ibilgailua
izatea ere. Hautatuak
Malerrekako Zerbitzu
Orokorreko Mankomu-
nitaterako euskara nor-
malizatzeko plan orokor
eta sektoriala diseinatu,
inplementatu eta jarrai-
pena egin beharko du,
bertze lanen artean.

Eskabideak Manko-
munitatean aurkeztu be-
harko dira ekainaren 19-
ko 14:00ak baino lehen.

Lehiaketak gehienez
25 puntuko balorazioa
izanen du eta oposizio-
aldiko proba guztien
gehienezko balorazioa
75 puntukoa izanen da.
Honetan, hiru proba egi-
nen dira, lanpostuan be-
harrezkoa den euskara
gaitasun espezifikoa
neurtzeko, ezagutza teo-
rikoak neurtzeko eta lan-
postuko jarduera prakti-
koarekin lotutako gaita-
sunak neurtzeko.

Auto triala
Bigarren urtez segi-

dan, 4x4 autoen triala
egitea erabaki dute Pitti
eskabazioak, Zoansa eta
Arincar-Sampi Aragonek.
Larunbat honetan, ekai-
nak 13,  eginen da.
15:00etan hasita Aparan
industrialdean izanen da.
Izena eman nahi duenak
bi telefono hauetako ba-
tera deitu beharko du:
699 454627/616 513491,
11:30etik 13:00etara.

Egunari segida ema-
teko gaupasa ere izanen
da, Gazte Burrunba Tal-
deak antolatuta, tartean
baita afaria ere. Titi os-
tatuan eman beharko da
izena.

Euskara teknikari
bila dabil
Malerrekako
Mankomunitatea
Eskaerak aurkezteko epea
ekainaren 19an akituko da

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibai Meoki eta Errekako talde nagusia sarituak 
Nafarroako Eskubaloi Federazioak 2008-2009 denboraldiari dagozkion sa-
riak banatu zituen maiatzaren 22an Iruñean, eta horietako batzuk herrira eto-
rri ziren. Lehen Maila Nazionaleko kirolari onenaren saria, gizonezkoetan,
Anaitasuna taldean utzia ari den TID San Antonioko Ibai Meokirentzat izan
zen. Dena den, Anaitasunarekin Asobal ligara igotzeko promozioa jokatze-
ko kontzentratua zegoenez, Saioa bere arrebak hartu zuen –argazkiaren ez-
kerrean–. Errekako eskubaloi talde nagusiak ere saria jaso zuen, bere ka-
tegorian bigarren izan ondotik. Juan Telletxea presidenteak ezin izan zuen
ekitaldira azaldu, eta Ibai Mariezkurrena lehendakariorde eta  taldeko kapitai-
nak hartu zuen saria –eskuinean–.

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro ederrean Erreka eguneko ospakizunak 
Maitzaren 29an Sanbak eskainitako Mont Blanceko igoeraren ikusentzune-
koarekin hasi ziren Erreka elkartearen eguneko ekitaldiak. Ondotik, mus txa-
pelketa jokatu zen eta 40 bikote aritu ziren. Jaba eta Juanjo atera ziren txa-
peldun eta Maite eta Edurne bigarren. Halere, egun handia larunbata izan
zen. Goizean, eskubaloian ttikienen txanda izan zen eta eguerdian, judo es-
kolakoek euren erakustaldia eskaini zuten. Eta zer erran, Juan Telletxea aiz-
kolari eta Errekako presidenteak emandako erakustaldiaz! Kanako enborra
26 minutuz moztu zuen, plaza bete zuen jendearen txalo zaparrada artean.
Arratsaldean eskubaloi partidak izan ziren. Bestak Santa Luzia Plazan segi-
da izan zuen, 160 lagun bildu baitziren afaltzera. Hemen ere sorpresak izan
ziren. Hasteko, Xabi Bañaresek prestatutako ikus-entzunekoa, elkartearen
historiari buruzkoa. Hori gutti balitz, orduan agertu ziren Gorka Bidegain eta
Iñaki Gurrutxaga, bizikleta gainean Luchon eta Doneztebe arteko 360 kilome-
troak egin ondotik. Hauek ere txalo zaparrada ederra jaso zuten. Uztailean
Elbrusera joanen diren Tomas Sanz eta Sanbak, bertzetik, Errekaren ikurra
jaso zuten, Europako gailurrean jar dezaten. Azkenik, Pablo Elizondo Erre-
kako kideari eta urtebetean 35.000 bisita baino gehiago izan dituen elkarte-
ko blog arrakastatsuaren egileari ere omenalditxo bat eskaini zitzaion.
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Joseba URROTZ
Seguraski ezta inoiz

gertatu izanen, baina
aurten ez da umerik
izan Jaunartzea egite-
ko adinarekin. Honek
erakusten du nola ari
den herri ttikietako biz-
tanlegoa murrizten,
Urrotzen behinik behin
bai. 

Ez aspaldi, duela 27
bat urte inguru, zazpi
haur izan ziren Jau-
nartzean, eta guttienez
ere pare bat izanen di-
ra geroztik urtero. Ho-
rren haritik, erroldak
dioena ere ez da ha-
gitz pozgarria: 191 biz-
tanle gara Urrotzen, ho-
rietatik 133 gizaseme-
ak eta 78 emakumeak.
Munduan gizaseme
baino emakume gehia-
go dagoela diote, egia
ote?

BIZTANLERIA URTEZ

URTE

Urtetik urtera poliki
poliki beheiti egiten ari
da biztanler ia.  Mo-
mentu honetan, erra-
terako, 1999an baino

22 lagun guttiago bizi
gara Urrotzen. Hona
hemen urtez urte az-
ken hamar urteotako
datuak.

Agenda 21
Plana onartua

Udalak maiatzaren
14an egin zuen pleno-
an, Malerrekan urte eta

erdiz landu den Agen-
da 21etik sortu den
Iraunkortasunerako
Ekintza Plana onartu
zuen. Plan horretan, in-
guruan ikusi diren be-
harrak eta hobekuntzak
garatzeko 57 ekintza
zehaztu dira. 

Lauzpabortz urteko
epea dago aurreikusia
ekintza horietatik ba-
tzuk bederen aitzinera
ateratzeko.

Umerik ez dagoelako aurten ez da
Jaunartzerik egin
1999an baino 22 lagun guttiago bizi dira gaur egun Urrotzen

URROTZ

Espainiako
Olinpiadarako
sailkatua

Andoni ZOZAIA
PERTSONAIA

Matematikan bikain
moldatzen dela eraku-
tsi du berriki Andoni Zo-
zaia urroztarrak. Maia-
tzaren 16an Nafarroa-
ko Matematika Olinpia-
daren XXIII. edizioa jo-
katu zen Iruñeko Julio
Caro Baroja institutuan
eta Nafarroa osoko 54
ikastetxetako 162 ikas-
lek hartu zuten parte,
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako bigarren
mailakoak guztiak. Tar-
tean izan zen Urrozko
gaztea ere eta bikote-
ka banatuta, Leire Elka-
norekin batera, txapel-
dun atera zen. Nafa-
rroakoa irabazita, ekai-
naren 24tik 29ra Tene-
rifen eginen den esta-
tu mailako txapelketan
ariko da Zozaia.

URTEA BIZTANLERIA

1999/01/01 213
2000/01/01 208
2001/01/01 200
2002/01/01 197
2003/01/01 190

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Azken urteotan biztanleriak beheiti egin du herrian.

2004/01/01 187
2005/01/01 184
2006/01/01 182
2007/01/01 183
2008/01/01 193
2009/01/01 191
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OOssttiirraallaa 1199
20:00etan zopak He-

rriko Ostatuan. Gauez,
dantzaldia LAIOTZ tal-
dearekin.

LLaarruunnbbaattaa 2200
9:00etan argi-soinuak

herrian barna herriko tri-
kitilariekin. 12:00etan
Saldiasko erremontista
afizionatuen txapelketa-

ko finalerdiak. 18:00etan
esku pilota  partidak, gaz-
teak eta afizionatuak.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia LAIOTZ tal-
dearekin.

IIggaannddeeaa 2211
13:00etan aizkora

apustua: Ander Erasun
eta Oihan Larretxea, Jon
Rekondo eta Xabier Min-
degiaren kontra. 18:00-

etanesku pilota partidak,
gazteak eta afizionatuak.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MODESTO
akordeoilariarekin.

AAsstteeaarrtteeaa 2233
Arratsaldean ume-

entzako jokuak, kart eta
gaztelu puzgarriekin.

17:00etan mus txapel-
keta. 22:00etanSanjuan
Suak. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia MO-
DESTOrekin.

AAsstteeaazzkkeennaa 2244
9:00etan argi-soinuak

txistulariekin. 11:00etan
Meza Nagusia, Sanjuan

herriko patroiaren ome-
nez. 12:00etanSaldias-
ko erremontista afizio-
natuen txapelketako fi-
nala. 14:00etan herri
bazkaria Herriko Osta-
tuan, Agirre eta Etxebe-
rria bertsolariekin. Arra-
tsaldez dantzaldia MO-
DESTOrekin.

SSaannjjuuaann bbeessttaakk
eekkaaiinnaarreenn 1199ttiikk
2244rraa iizzaanneenn
ddiirraa 
Astelehena atseden eguna
izanen da

ARGAZKIA: PEDRO URRUTIAK UTZITAKOA

Sanjuanetan hutsik egiten ez duen ekitaldia: aizkora apustua.

SALDIAS
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Markel LIZASOAIN
Eta 2009ko Euskal

Herriko Talo Txapelke-
ta irabazi du... Maria Mi-
txelena Urrozek. Zorio-
nak, Maria! Larunbata-
rekin, hilak 23, egin zu-
ten IX. Talo Eguna,

Errenterian. Egun ho-
rrekin batera, talo lehia-
keta egiten dute. Eta ta-
lorik goxoena Mariak
prestatu zuen.

Aurreko egunetan ez
zuen gogorik txapelke-
tara joateko, ama eri

Nolako eskua,
halako taloa
Euskal Herriko Talo Txapelketa
irabazi du Maria Mitxelenak

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Maria Mitxelenari Landare Elkarteak eman zizkion
txapela eta saria.

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Rallya herrian barna
Euskal Herriko Talo Txapelketaren egun berean, maiatzaren 23an, Nafa-
rroako XIV. RAC Rallya izandu zen. Saldiasen hasi, eta, Orokietako bide-
an barrena, Lekunberri aldera. Iñigo Alustizak irabazi zuen BMW M3 au-
toarekin. Josetxo Zapiainek, bigarrenak, ez zuen irabazi, 20 segundoko
zigorra eman baitzioten. Horretaz aparte, auto bat irauli egin zen, eta su
hartu. Herrikoak haserre dira ikustera joan zirenentzat. Bide bazterra ze-
rri egina utzi baitute (edari latak, plastikozko zakuak, aluminio papera...).
Antolatzaileek franko txukun utzi zuten dena, paratutako zintak bildu eta
erretako autoa eraman. Baina ikusleentzat ezin halakorik esan. 

SALDIAS

baitzuten. Baina, behi-
nik behin, bezperan
esan zioten izena ema-
na zeukala, eta joateko
eta joateko. Goizean,
autoa hartu eta han
abiatu zen Endarlatsan
barrena. Errenterira ai-
legatu, eta han ziren
Euskal Herriko bazter
askotatik talogilerik ho-
berenak joanak, baita

munduko sukaldari ho-
berenetako bat ere
epaile joana, Juan Ma-
ri Arzak. Harekin bate-
an, Igor Zalakain eta
Aritz Erzibengoa.

Dena prest zuten ta-
loak egiteko; kondizio
berak zituzten denek;
osagai berak, irin bera
eta su bera. Opila egin,
opila jo, erre eta taloa

aurkeztu .  Ondot ik ,
epai leek hoxka bat
egin, gero bestea; el-
karri zerbait ere esan
belarrira, eta epaia ida-
tzia gelditu zen. Hura
poza Mariak bere ize-
na aditu zuenean. Le-
hendabiziko gauza,
etxera deitu: «Ama?»,
«zer da?», eta «txape-
la irabazi dut!».
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Lanak akitu eta ia bi
hilabetera obra
iragartzen duen
kartela ermitan
Ekainaren 7ko hauteskundeen
atarian jarri zuten kartela

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Mikel Aingeruaren
bisita
Tradizioari segituz, joan den
maiatzaren 18an Migel Ain-
geruaren eta Jesus  kapi-
lauaren urteroko bisita jaso
zuen Ezkurrak, kanpai eta su-
ziri artean. Urteekin ohitura
galduz joan bada ere, hain-
bat lagun bildu ziren eliz ata-
rian aingeruaren irudiari on-
gietorria egiteko. Halere, biha-
ramunean gurtzeko ekitaldian
oso jende gutxi bildu zen. Ga-
rai batean, egun hori urteko
garrantzitsuenetakoa izaten
zen. Herritar gehienak Goi-
zuetarekin muga egiten duen
tokira joaten ziren Mikel ain-
geruaren irudiari ongi-etorria

Fernando ETXEBERRIA
Joan den igandean

egitekoak ziren Euro-
pako hauteskundeen
atarian, herriko obra ba-
ten inguruko kartel
haundi bat jarri zuten
Gurutze Santuaren er-
mitan duela aste ba-
tzuk. Kartela Zurginea-
ren ondoan, elizaren
azpian, pareta zabal-
duz egin ziren obrei bu-
ruzkoa zen. 

Kasualitatea da, bai-
na Mariezkurrena en-
presak duela bi hilabe-
te inguru akitu zituen
lan horiek. Halere, ekai-
naren 7ko Europako
hauteskundeak hurbil-
tzen ari zirela-eta, Es-

painiako Gobernuaren
dirulaguntzarekin egin-
dako obra zela gogo-
rarazi nahi izan zuten
kartelean.

32.920 euroko au-
rrekontuarekin egin zi-
ren lanak.

Autobus geltoki
berria martxan
dago

Autobus geltoki be-
rriko lanak ere akitu di-
ra. Maiatzaren 19an
egin zituzten. Markesi-
na berria, batez ere,
neska-mutikoen one-
rako izanen da, egu-
nero 8:30ean Leitzara
joaten diren gaztetxo-
en mesederako.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Europako hauteskundeen aurretik jarri zuten kartela.

EZKURRA

egitera eta ermitarako bidean lehenik eta
ondotik elizarakoan laguntzeko. Hurrengo
egunean prozesio jendetsua egin ohi zen
eta ondotik, herri guztia Eratsunekin muga
egiten duen tokiraino joaten zen.
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ttipi-ttapaI
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak antolatu-
ta, 14 eta 18 urte bitarte-
koen Nafarroako Esko-
larteko Bertsolari Txa-
pelketaren finala jokatu
zen maiatzaren 30ean
Donezteben. Iaz bezala,
Saioa Alkaiza iruindarrak
jantzi zuen txapela. Saio
dotorea egin zuen eta ho-
rri esker iaz Iruñean lor-
tutako lehen postua esku-
ratu zuen berriz. Txapel-
dunordea ere iazko be-
ra izan zen, Josu San-

jurjo lesakarra. Biek or-
dezkatuko dute Nafarroa
ekainaren 20an Altsasun
jokatuko den Euskal He-
rriko txapelketan.

Doneztebeko saioan
60 lagun elkartu ziren eta
haien aurrean etorkizu-
neko bertsolariak direla
erakutsi zuten gazte
hauek: Saioa Alkaiza, Ira-
ti Majuelo, Haizea Be-
ruete, Patxi Castillo, Io-
ar Tainta, Josu Sanjurjo,
Irati Arrieta, Maialen Bela-
rra, Egoitz Gorosterrazu
eta Amaia Elizagoien.

Iruñeko Saioa Alkaiza iruindarrak irabazi du
Nafarroako Eskolarteko Bertso Txapelketa
Josu Sanjurjo lesakarra eta biek Euskal Herriko txapelketarako txartela lortu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolarteko bertsolari txapelketako finalistak, 14 eta 18 urte arteko mailan.

BERTSOLARITZA
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Neurri berriak jarriko
ditu martxan Udalak
euskararen
normalizazio bidean
Udaletxera joatean euskaraz
egitea eskatuko zaie herritarrei

Esteban AROTZENA
Euskararen normali-

zazio planaren barrene-
an, neurri berriak hartu-
ko ditu Udalak gure hiz-
kuntzaren erabilera in-
dartu eta bultzatzeko hel-
buruarekin. Administra-
zioaren barreneko eta
kanpoko harremanak
(herritarrekin eta beste
administrazioekin) eus-
kaldunduko omen dira
horretarako, euskara ez
dakiten herritarren es-
kubideak errespetatuz
beti ere. 

Plan honen bitartez,
herritarrentzako doku-
mentu argiak eta ulerte-
rrazak bideratuko dira.
Euskara kontutan hartu-
ko da gainera, edozein
kontratutan, eta euska-
raz lan egiteko materia-
len sorrera bultzatuko da.
Gure hizkuntzaren era-
bilera normalizatzeko he-
rritarren parte-hartzea
ezinbestekoa dela dio

Udalak. Beraz, udale-
txera jo behar denean
–nola idatziz hala ahoz–
beti euskaraz egitea es-
katuko zaie herritarrei. 

Xapo aldizkaria
kalean

Xapo herri aldizkaria-
ren 2009ko alea argita-
ratu berri dute Kultur Tal-
deak eta Udalaren eus-
kara zerbitzuak. Interes
haundiko zenbait erre-
portaje, elkarrizketa, eta
beste hainbat gai bitxik
betetzen dituzte Xapo-
ren 28. orriak.

ARGAZKIA: EIDER ZUGARRAMURDI

Dantzari gaztetxoak Añorgan
Pasa den maiatzaren 23an, Goizuetako dantzari
txikiak Añorgara joan ziren Dantzari Txiki egu-
nean emanaldi bat egitera. Bi talde joan ziren
Goizuetatik eta denetara, sei bat dantza dan-
tzatu zituzten. Lehenengo, desfile txiki bat egin
zuten eta ondoren, Añorgako plazan dantza
saio bikaina eskaini zuten. Dantzariek hango
etxeetan bazkaldu zuten eta ondotik plazan mu-
sika izan zen. 

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Arranbiderako obrak aurrera 
Erritmo onean doaz herritik Arranbide bitarteko errepide tartean sei bihur-
gune zabaltzeko obrak. Belako azpikoa eta Sanjuanburukoa zerrenda ho-
rretan daude, ibiltarientzat arrisku haundikoak biak. 

GOIZUETA

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA 

Beste txapel bat
Apezetxeak eta
Salaberriak
Antton Apezetxea eta Iker
Salaberriak beste garai-
pen bat eskuratu dute
Irurtzungo txapelketan.
Finalean Espinal eta Ma-
ta Oberenako bikoteari18-
9 irabazi zioten.
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Asier IMAZ
XXXI. Kultur Astea

artisau azokarekin amai-
tu zen maiatzaren 31n.
Antolatzaileen esane-
tan, jende gehien hur-
bildu zen eguna izan
zen,«zalantzarik gabe».
Herriko plazan 50 pos-
tu inguru jarri zituzten
Euskal Herri osotik ger-
turatutako artisauek.
Hauen artean, berezita-
sun bezala, Portugaldik
etorritako agure bat ze-
goen: «Leitzan Portu-
galdik etorritako gazte
batzuk bizi dira. Joan
den urtean Artisau Azo-
ka ezagutu zuten eta
aurten, propio, euren ai-
tona artisaua ekarri du-
te egurrarekin egindako
lanak erakustera». 

Oro har «nahiko gus-
tura» gelditu dira Kul-
tur Astearekin antola-
tzaileak, jendearen par-
te-hartzearekin: «Jen-
de ezberdin dezente ibi-
li da egun guzti haue-
tan .  Bako i tza  bere
gaien inguruan mugitu
da. Akats txiki batzuk
ere egon dira, haus-
narketarako balioga-
rriak eginen zaizkigu-
nak, teknologia kon-
tuak, batik bat. Gazte-
en mugimendua ere iaz
baino murritzagoa izan
da. Lehen larunbatean
Gazte Eune antolatu
zuten eta gazte gutxia-
go bildu zen. Hala eta
guztiz ere, horrelako
gauzak antolatzea ziur
esperientzia bezala on-
do etorriko zaiela». 

WWW.LEITZAKULTURA.NET

Aurtengo edizioa web
orria inauguratuz hasi
zuten Kultur Elkarteko
kideek. Egun hauetan
bisitari ugari izan ditu
webguneak, «batzuk gu-
tunak eta gomendioak
ere idatzi dituzte». He-
mendik aurrera, «den-
borarekin», Kultur Aste-
ko argazkiak bertan zin-
tzilikatzeko asmoa dute
elkarteko kideek.

Erleta eskolako
haur saridunak

Egin kirola eta goza-
tu izeneko VII. Marrazki
eta Ipuin Lehiaketan,
Haur Hezkuntzako kate-
gorian, Nafarroko lehen
saria Saioa Maritorena
bost urteko neskak lortu
du. Eskolak ere bere sa-
ria izango du –aurrene-
ko aldiz jarri dute hau–
Nafarro mailan lehen sa-
ridun bat bertako ikaslea
izateagatik. Sari bana-
keta asteazken honetan
egitekoa da, Iruñean. 

SARI GEHIAGO

Nafarroako Bertso
Paper lehiaketan ere
hainbat sari etorri dira
Leitzara. Hirugarren zi-
kloan, lehen saria 6. mai-
lako Martxel Intxausti-
rentzat izan da eta bi-
garren zikloan, lehen sa-
ria laugarren mailako
Joanes Illarregirentzat.
Pedro Diaz de Ultzurrun
deklamazio sariketako
irabazlea, berriz, lauga-
rren mailako Sugar tal-
dea izan da.

Artisau azokarekin
amaitu da XXXI.
Kultur Astea
Kultur Elkarteko kideek balorazio
«positiboa» egin dute 

ARGAZKIAK: ASIER IMAZ

Urrutia eta Sukuntza Iparraldeko Joku Torneoan 
Abian da IX. Iparraldeko Joku Torneoa eta aldi honetan parte-hartzaileen ar-
tean bi leitzar egonen dira: Joxetxo Urrutia eta Migel Angel Sukuntza, ha-
rriarekin eta txingekin. Josetxo Urrutia bi probatan ariko da, harrijasotzen
eta txingak eramaten. Migel Angel Sukuntza, berriz, txingekin aterako da.
Harri-jasotzaileek 125 kiloko zilindroari, 112,5 kiloko kubikoari eta 100 kilo-
ko bolari ahalik eta jasoaldi gehien eman beharko dizkiete minutu batean.
Hiru jardunaldietan jasotako kiloak batuko dira. Txingari dagokionez, bi lei-
tzarrak 40 kiloko txingekin ibiliko dira. Hemen ere hiru jardunaldietako pla-
zen batuketa hartuko da kontuan. Beraz, torneoko irabazleak nortzuk diren
hiru jardunaldi jokatu ostean ikusiko da. Lehen saioa joan den asteburuan
jokatu zen Burlatan eta bigarrena igande honetan, hilak 14, Etxaurin joka-
tuko da. Hirugarrena, berriz, Lakuntzan, hilaren 21ean. 

ARGAZKIAK: ASIER IMAZ

Kultur Asteko ekitaldirik jendetsuena artisau azoka izan zen.

LEITZA
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Juana Mari SAIZAR
Uda garaian, beste

urte batez, Udalak bi lan-
gile kontratatu ditu lau
hilabeterako, eta herri-
ko hainbat lan egiteko.
Lan anitzetako langilea-
rekin ari dira eta beste
lan batzuen artean,
mendiak garbitzea eta
herriko pistak txukun-
tzea dira euren egite-
koak. Langile hauek
kontratatzerakoan, lan-
gabezian egotea zen
baldintzetako bat, eta
herriko jendeak lehen-
tasuna izan du. Beraz,
ekainaren 1az geroztik,
Txomin Goikoetxea eta
Jose Martin Onsalo la-
nean ari dira.

Aipatu, Udalak 9.949
euroko dirulaguntza ja-
so duela Nafarroako Go-
bernuko Enplegu Zer-

bitzutik langabeak kon-
tratatzeko.

Sokatirako
saioa
larunbatean

Aresoko taldeak au-
rrera segitzen du Eus-
kadiko Sokatira Txa-
pelketan. 680 kilokoen
kategorian hirugarren
gelditu zen, Gaztedi tal-
dearekin batera eta
orain 640 kiloko txapel-
ketan ari da. Maiatza-
ren 30ean jokatu zuen
Laukizen (Bizkaia) le-
hen jardunaldia eta har-
tan hirugarren sailkatu
zen, Mutrikurekin ber-
dinduta. Bigarren jar-
dunaldia, berriz, larun-
bat honetan, ekainak 13,
Goiherr i  Mart iartun
(Erandio, Bizkaia) joka-
tuko da.

Bi langile hartu
ditu Udalak udan
herriko lanak
egiteko
9.949 euroko laguntza hartu da
Nafarroako Gobernutik

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Dantza ikastaroak
Dantzariak ere herriko festak prestatzen hasiak dira. Azken urteetan he-
rriko Ingurutxoa berreskuratu egin da, eta gazteak eta nahi duen edonork
parte hartzen du, entseguetara azaldu eta gero, noski! Aurten Guraso El-
karteari gogoratu zaio, umetxoek ere parte har dezaketela eta astean bi-
tan entseguak izanen direla. Irakaslea Nerea Azpiroz da, dantzari ohia eta
lehen ere lan honetan ibilia, eta 4 eta 14 urteko ume eta gaztetxoei era-
kutsiko die.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Neska-mutikoen gozamenerako antzerkia
Eguraldi ona lagun zuela, Zirika Zirkus taldeak bere ikuskizuna eskaini
zuen maiatzaren 30ean. Herriko umeek, argazkian ikus daitekeen bezala,
parte hartu zuten, baita ongi pasa ere.

ARESO
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Komisariarik ez, he-

rriak ez du nahi lelope-
an manifestazioa egi-
nen da larunbat hone-
tan, ekainak 13, Elizon-
don. Nafarroako Go-
bernuak Baztanberri au-
zoan Foru Poliziaren ko-
misaria berria eraiki nahi
du eta proiektua gel-
diarazteko asmoarekin
egin dute deialdia au-
zotarrek, «ezaugarri ho-
riek dituen komisaria bat
ez delako auzotarrek es-
katutako zerbait».

Manifestazioa 17:00-
etan abiatuko da Baz-
tanberri plazatik eta on-
doko ibilbide hau egi-
nen du: Braulio Iriarte
karrikan barna, Santia-
go Karrikara joanen da,
handik Francisco Javier
Iriarte karrikara, eta Gil-
txaurdi eta Pedro Axu-
larren barna Foru Pla-

zara ailegatuko da. Han
akituko da manifesta-
zioa.

Arrano Beltza
legez kanpoko
ikurtzat jo dute

Iruritako bestetako
eszenatokia eta karpa
kentzen ari ziren 25 bizi-
lagun identifikatu zituen
Guardia Zibilak duela bi
aste. Guardia zibilek iku-
rriña, Arrano Beltza zuen
ikurra eta presoen al-
deko banderola bat era-
man zituzten, eta Arra-
no Beltza legez kanpo-
ko ikurra zela argudia-
tuz bildutakoen kontra
Auzitegi Nazionalean
ikerketa bat martxan ja-
rri zezakela jakinarazi
zuten. Txosten bat bida-
liko zutela erranez me-
hatxatu zituztela ere sa-
latu du Amnistiaren Al-
deko Mugimenduak.

Komisariaren kontrako
manifestazioa
larunbatean Elizondon
17:00etan abiatuko da
Baztanberri plazatik

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Udalak Zahar-etxearen kudeaketa enpresa pribatu
baten esku utzi nahi dutela salatu dute langileek
Francisco Javier Iriarte zahar-etxearen gestioa enpresa pribatu baten esku
uztekotan dago Udala, eta horrek kezka eragin du langileen artean. Horren
inguruan, ekainaren 2an prentsaurrekoa eskaini zuen LAB ordezkariak: «sei
hilabetez informazioa eskatzen aritu gara eta joan den maiatzaren 20ra ar-
te ez digute erantzun. Orain, zahar-etxea kudeatzera enpresa pribatu bat sar-
tu nahi dutela badakigu, baina gehiago deus ere ez, eta salatu nahi dugu
Udala eta erresidentziako junta aldaketak isilpean egiten ari direla, azalpe-
nik eman gabe». Horrela azaldu zuten Andone Garde eta Garbiñe Elizalde
LABeko ordezkariek. Aipatu zutenez, oraingoz, erantzunik gabeko galdera
aunitz dituzte: «zeinen esku geldituko da zahar-etxea? Zergatik oraindik zein
den ez dakiten enpresa hau, eta ez bertze bat? Lehiaketarik egin al da? Zer
gertatuko da langileekin? Lan baldintzak mantenduko al dira? Eta zaharre-
kin zer geretatuko da? Zenbat kobratuko zaie hemen bizitzen segitzeaga-
tik?». Udalak langile guziek lanean segituko dutela erran omen du, baina
horrek ez ditu lasaitu langileak, ez baitakite etorkizunean zer gertatuko den.
Lan hitzarmen berria zeinekin negoziatu beharko duten ere galdetu zuten:
«juntarekin edo enpresa berriarekin?» Hilabete bukaeran bilera baterako
deitu dituzte, baina enpresa berriko pertsona bat bizpahiru egunez kudea-
keta lanean ibili dela azaldu zuten langileek, baita bere garaian zahar-etxe
modernoenetarikoa zena, zaharkitua gelditu dela nabarmendu ere: «aulki
gurpildun batzuk ez dira ateetatik sartzen eta batzutan ordu erdiz esperoan
egon behar izaten dugu grua erabiltzeko». Erresidentziaz egin diren azken
bi txostenetan gauzak «beltz» jarri zituztela nabarmendu zuten langileek,
baina euren hitzetan, «egoera kaxkarra ez da oraingoa». 

BAZTAN

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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AAsstteeaazzkkeennaa 1100
13:00etan ezkil jo-

tzea eta altxaferorak.
21:00etan Baztan-zo-
pak Futbolinen.

OOrrttzzeegguunnee 1111
BBeessttaa BBeerrrrii EEgguunne

8:00etan aurorak,
egunsentiko kantak,BI-
X E N T E k  a l a i t u t a .
12:00etan Meza Na-
gusia. 13:00etan lun-
txa frontoian. Ondotik
herriko dantzariak eta
txalaparta. 18:00etan
pilota partidak. 20:00-
etan tortila lehiaketa.
Ondotik afaria herritar
guziendako, SALABE-
RRI akordeoilariak alai-
tuta.

OOrrttzziilleerriiaa 1122
HHaauurrrreenn EEgguunnee

10:00etan ginkana.
12:00etan antzerkia.
16:00etatik 20:00eta-
ra gaztelu puzgarriak.
18:00etan txokolatada.
18:00etan mus txapel-
keta. 20:00etan Mutil-
dantzak. 21:00etanhe-
rri afaria eskola zaha-
rrean, BIXENTEk alai-
tuta. 00:00etan kon-
t ze r t uak  ZENZE-
RROCK (Doneztebe)
eta ERRUGABE (Male-
r r eka )  t a l deek i n .
5:00etan zinger jatea.

LLaauunnbbeettaa,, 1133
11:00etan mus txa-

pelketako finalerdia eta

finala. 14:00etan ziki-
ro jatea MATTINek alai-
tuta. 18:00etan bone-
ta jaurtiketa pilotale-
kuan. 00:00etan gau-
pasa GAUBELA talde-
arekin. 5:00etan zin-
ger jatea.

IIggeennddiiaa,, 1144
11:00etan gaiteroak

herrian barna. 12:00-
etan Meza Nagusia eta
Lehenengo Jaunartze-
ak. 17:00etan Alman-
doz eta Narbarteren ar-

teko herri kirol desafioa.
18:00etanBerroeta eta
Arantzako neska-muti-
koen arteko herri kiro-
lak. 19:00etan urdaiaz-
piko eder baten zozke-
ta. 22:00etan GAIXOA
NI bestak agurtzeko.

AAllmmaannddoozzkkoo
bbeessttaakk
eekkaaiinnaarreenn
1100eettiikk 1144rraa
Egun haundian herriko dantzariak
eta txalapartariak ariko dira meza
ondotik

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Ez dira oraingo argazkiak. Duela 40 urte baino gehiagoko bestetan aterata-
koak dira.

BAZTAN
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www.bertanbaztan.

com. Horixe da Bertan
merkatari, zerbitzu eta
ostalaritza elkartearen In-
terneteko atari berria.
Maiatzaren 26an, Ariz-
kunenean emandako
prentsaurrean bi ekimen
berri aurkeztu zituen eta
horietako bat web orri be-
rria izan zen. Horrekin
batera, 2010eko egute-
giko argazkiak lortzeko
baliagarria izanen den
argazki lehiaketa ere bai.

Aurkezpen ekitaldian,
Virginia Aleman alkatea-
rekin batera, zuzendari-
tza batzordeko kideak
izan ziren, Mari Jose Ala-
ña presidentea, Ana Go-
ñi bokala eta Jaime Bigu-
ria idazkaria.

Interneteko ataria
eguneratzen joateko as-
moa du elkarteak, Baz-
tanetik kanpora elkartea
ezagutarazteko eta mer-
katuak irekitzeko auke-
ra emanen duelakoan.
Etorkizunean komertzio
elektronikora eta pro-
duktuak on-line saltzera
ere ailegatzen ahal dela
nabarmendu zuten aur-
kezpenean. 

Web orrira bisitak bul-
tzatzeko halako lehiake-
tatxo bat ere prestatu du-
te eta ekaineko lau as-
teetako bakoitzean aka-
tsen bat sartuko dute web

orriko txokoren batean.
Akatsa topatzen duenak
info@bertanbaztan.com
era igorri beharko du eta
astero, Bertaneko ko-
mertzioetan erosteko egi-
nen den 50 euroko balea-
ren zozketan sartuko da.

Bertan I. Argazki
Lehiaketari dagokionez,
2010ean elkarteak atera-
ko duen egutegirako ar-
gazkiak lortzea da helbu-
ru nagusia eta lehiaketa
herrikoia egin nahi dute.
Lanak ekainaren 30a bai-
no lehen aurkeztu behar
dira eta sari politak iza-
nen dituzte hiru lehenbi-
zikoek: 400, 200 eta 100
euro, elkarteko 75 ko-
mertzioetako edozeine-
tan erosketak egiteko.

Argazkiendako gaia
Baztango natura izanen
da: paisaiak, errekak,
mendiak, basoak, ani-
maliak, landareak… Eus-
karri digital eta fisikoan
aurkeztu beharko dira,
eskura astelehenetik or-
tziralera (9:00-14:00) edo
honako helbidera bidali-
ta: Bertan Elkartea – I.
Argazki Lehiaketa, Ariz-
kunenea Kultur Etxea Jai-
me Urrutia 14 – 31700
ELIZONDO. 

Argazki guziak web-
orrian eta abuztuan egi-
nen den Bertan Egune-
ko erakusketan ikusgai
izanen dira.

Web orri berria eta
argazki lehiaketa
aurkeztu ditu Bertanek
Argazkiak 2010eko egutegia
egiteko erabiliko dira

BAZTAN

ARGAZKIA: RAFA MITXELENA

BKTko alebinak hirugarren Loiolako txapelketan
Baztango Kirol Taldean ari diren alebin neskak hirugarren postu bat eskura-
tu dute berriki. Iruñeko Loiolan Euskal Herriko zortzi talde lehiatu ziren maia-
tzaren 30ean eta 31n eta Totu Iturzaetaren aginduetara ari diren baztanda-
rrak hirugarren gelditu ziren. Argazkian hirugarren eta laugarren postuak
erabakitzeko jokatu zuten partidan aurkari izan zituztenekin ageri dira.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Web orriaren aurkezpenean, Bertan elkarteko kideak eta alkatea izan ziren.

ARGAZKIA: BEGOÑA AGERREBERE

Erratzuko emakumeak San Isidro Egunean
Hutsik egin gabe, aurten ere San Isidro Eguna ospatzeko San Pedro Xarko
ermitan bildu ziren Erratzuko emakumeak meza entzuteko.
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Margari eta Koro
Aitzineko alean ira-

garri bezala, ekainaren
20an, larunbat honetan
zortzi ospatuko da Sor-
ginaren Egunaren bi-
garren edizioa. Egun
osoko ekitaldiak anto-
latu dituzte.

Hauxe izanen da egi-
taraua:  

Hitzaldietan landuko
diren gaiak hauek iza-

nen dira: astrologia eta
sorginkeriaz ariko dira
frantsesez eskainiko
den hitzaldian; XVI-XVII.
mendeetako emaku-
meez euskaraz; eta
atzo, gaur eta biharko
sendabelarrak. Naturo-
patia magikatik, naturo-
patia zientifikora gazte-
leraz.

Bertzalde, aipatze-
koa da, egun horretan
leizerako sarrera mer-

keagoa izanen dela.

GRAXIANA, SORGINEN

ATERPEA

Sorginaren Eguna-
rekin bat eginez, egun
horretan Zugarramurdin
aterpe berria irekiko da.
Graxiana, Sorginen
Aterpeadu izena eta be-
rri-berria den eraikina
da. Hainbat zerbitzu  es-
kainiko ditu eta bi, lau,
sei, zortzi eta 10 oha-

tzeko  logelak izanen di-
ra. Denetara 76 lagu-
nentzako tokia izanen
du. Eraikuntzak WIFI
zerbitzua ere jarria du.
Gainera, ostatu eta ja-
tetxea izanen da, eta
haurrendako parke bat
ere izanen du. Aipatze-
koa da kanpoko aldean
sendabelarren baratzea
izanen duela, baita ani-
malia txikien eremu bat
ere, ahate, oilo eta la-
pinekin. Horretaz gain,
tailer eta aktibitateak es-
kainiko dira. 

Xorroxin
irratiaren alde

Xorroxin irratiari la-
guntzeko kanpaina bat
martxan dagoela gehie-
nok jakinen duzue. La-
guntzeko bi modu dau-
de: bata 10 eurotan sal-
gai dagoen atorra eros-
tea da, eta bertzea zoz-
keta batean parte har-
tzeko txartela erostea.

Bai bata eta baita ber-
tzea ere, Urdazubin
Anaxtaxin, eta Zuga-
rramurdin Marixanen
erosten ahal dituzue. 

Dena prest dago ekainaren 20ko bigarren
Sorginaren Egunerako 
11:00etatik aitzinera Erdi Aroko azoka, hitzaldiak, ikuskizunak, antzerkiak... izanen dira

ZUGARRAMURDI

Egun guzian herriko ka-
rriketan Erdi Aro-
ko azoka eta sor-
ginen postuak .
Salmenta eta kon-
tsultarako postuak
egonen dira.

11:00etan karrikako
ikuskizuna,Tusuri
taldearekin.

12:00etan Sylvie Im-
berdisen hitzaldia
frantsesez.

Eguerdian antzerkia
plazan.

16:00etan Jose Anto-
nio Azpiazuren hi-
tzaldia euskaraz.

17:00etan ipuin kon-
talaria.

18:00etan Itziar Sale-
giren hitzaldiagaz-
teleraz.

19:30ean Sant Feliu de
Serrako (Katalunia)
sorgin dantza.

20:00etan itxierako
ikuskizuna.

20:30ean eskertza erri-
tuala leizean, Sua
eta urari eskertze-
ko errituala.

21:30ean Akelarrean-
tzerkia leizean.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Aterpe berriak Sorginaren Egunean zabalduko ditu ateak.
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Zabalik dago Salbatore mo-

nasterioko museo berria, San-
tiago Bideak inguruan egiten
duen ibilbidearen eta komen-
tuaren historia jasotzen di-
tuena, hain zuzen. Ekainaren
4an inauguratu zuten, hain-
bat ordezkari politiko aitzine-
an zirela. Santiago Villares al-
katearekin eta bertze zinego-
tziekin batera, Miguel Sanz
Nafarroako Gobernuko pre-
sidenteak eta Juan Ramon
Corpas Kultura eta Turismo
kontseilariak parte hartu zu-
ten, eta Baztango udal or-
dezkariek, Urdazubi eta Baz-
tango Santiago Bideko Lagu-
nen Elkarteko kidea den Jo-
se Fernandez D’Arlasek eta

Iruñeko Artzapezikutzaren ize-
nean Javier Aizpuruk, baita
Juan Zabala apaizak ere.

Museoa egiterakoan hain-
bat izan dira dirulaguntza
eman duten entitateak: Uda-
la, Santiago Bideko Lagunen
Elkartea, Nafarroako Kutxa-
ren zuk aukeratu, zuk eraba-
ki proiektua eta Nafarroako
Gobernua.  2007az geroztik
Kultura eta Turismo Depar-
tamentuak hainbat laguntza
eman ditu monasterian egin
diren hainbat proiektuetara-
ko: 2007an 50.000 euro eman
zituen tokia egokitzeko;
2008an 67.999,34 euro obra
zibilaren proiektua egiteko eta
aurten 57.320 museoa egi-
teko. 

Santiago Bideari eta
komentuari buruzko
museoa zabaldu dute
monasterioan
Ekainaren 4an inauguratu zuten

URDAZUBI

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Agintari politikoak museo berriaren inaugurazio egunean.

           



ttipi-ttapa • herriz herri

2009/06/11 • 496. zbk. 

48

Xan HARRIAGUE
Iaz bezala Sarako

Izarra eta Azkaingo El-
garrekin errugbi elkar-
teen artean osatutako
taldeek Hernaniko (Gi-
puzkoa) errugbi esko-
len txapelketan parte
hartu dute, eta ez dira
etxera esku hutsik itzu-
li. Xitoen mailan txa-
pelketa irabazi dute, fi-
nalean 15 eta 0 gailen-
duz Hazparneren kon-
tra. Xito ttikien mailan
garaipena ez zuten
urrun izan, baina azke-
nean finalean galdu zu-
ten Donibane Lohizu-
neren kontra 15 eta 0.

Maiatzaren 31n jo-
katu zen txapelketa,
Landare zelaian. 15 tal-
dek parte hartu zuten
eta orotara 220 bat hau-
rrek. Aipatutako talde-
ez gain, han izan ziren,
Hernaniko taldea bera,

Donostiako Bera Bera
eta Bartzelonako BUC
ere bai.

Bertzalde, errugbi
taldeak bere biltzar na-
gusia eginen du ortzi-
ral arratsaldean, 20:00-
etan Animainean. Aur-

tengo denboraldia Kor-
sikara bidaia eginez bu-
katu dute, Bastiako tal-
dean aritu baitira den-
boraldi huntan herriko
bi jokalari, Mathieu Al-
bistur eta Sebastien Lo-
pez. Aukera baliatu du-

te anaitasunezko az-
ken partida bat egite-
ko.

Eskolako besta
Serroren eskolako

haur rek  eka inaren
20an eginen dute urte

bukaerako besta. Az-
ken hilabete hauetan
prestatzen aritu diren
ikuskizuna eskainiko
dute, eta eguna giro
ederrean pasatzeko
aukera izanen da.

Hitzaldia
Ortillopitzen

Herriko eta, oro har,
gure eskualdeko hain-
bat gizon eta emazte-
ren hilketa eragin zuen
sorginkeriaren auzia-
ren 500. urteurrena iza-
ki, hainbat hitzaldi es-
kaintzen ari dira La-
purdin. Horietariko bat
gure herrian izanen da,
ekainaren 20an, Orti-
llopitzen 21:00etatik ai-
tzinera. Aizpea Leizao-
la Euskal Herriko Uni-
bertsitateko irakaslea
mugaz ariko da Mugak
noiztik eta nola? izen-
buru duen hitzaldian.

Sara eta Azkaingo errugbi eskolakoek
emaitza onak izan dituzte Hernanin
Xitoen mailan garaile izan dira Hernaniko errugbi eskolen txapelketan

SARA

ARGAZKIA: ESTEBAN BARNEIX

Herriko errugbi taldeko jokalariak eta arduradunak Korsikan.
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Franck DOLOSOR
Michèle Alliot Marie

Frantziako barne minis-
troak eta Lapurdiko hau-
tetsiak polemika haun-
dia sortu du, eta aspal-
diko partez ekologistak
alde ditu. Abiada haun-
diko treinaren linea be-
rriaren inguruko ikerke-
tak eta bilkurak bertan
behera uztea galdetu du
berriki Alliot Mariek.

Gan den otsailean ja-
kin zela burdin bide be-
rria egiteko bortz kilo-
metrako zabalera duen
iraganbide bat marraztu
zen Baiona eta Hendaia
artean, Senpere iparral-
deko eremuetan barna.
Senpereko auzapeza ke-
xu agertu zen orduan
nahiz eta uste baino ere-
mu gutiago hunkituak zi-
rela erran zuen. Proiek-
tu horrek haserre gorria
piztu zuen Lapurdi kos-
talde osoan.

Orain, Europako bo-
zen kanpainaren karie-
tarat, Alliot Mariek jaki-
narazi du abiada haun-
diko treina gaur egungo

lineatik pasako dela La-
purdiko hiri nagusitik Gi-
puzkoako mugaraino, eta
ez dela burdin bide be-
rririk eginen. Alain Rous-
set Akitaniako president
sozialistak ez du batere
begi onez ikusten Alliot
Mariek erran duena.
Rousset-k dio linea oso-
ki ez bada egiten Gipuz-
koaraino Europak ez
duela dirulaguntzarik
emanen Tours eta Bor-
dele arteko treinbide be-
rria egiteko. Haserrea
Alliot Marieren familian
berean ere hedatu da,
Alain Juppé Bordeleko
auzapeza eta Alain La-
massoure Iparraldeko
eurodiputatu eskuinda-
rrak ez direlakoz batere
akort erabaki berriarekin
eta egiteko moldeekin.
Gipuzkoa, Bizkaia eta
Araban aitzinera doazi
abiada haundiko treina-
ren lanak. Eusko Jaur-
laritza eta Espainiako Go-
bernamendua kexu dira
Alliot Marieren erranen-
gatik. Azalpenak ematea
eta bilkura egitea galde-

ginen diote Frantziako
Gobernuari. Espainiak
lotura zuzena eta laste-
rra nahi du Europarekin.

Doinuak nagusi
herrian
Musikaren bestaren ka-

rietarat, doinuak nagusi-
tuko dira ondoko egune-
tan Senpereko karrike-
tan. Erearoaren 20an,
21:30ean, klika, Magali
Zubillaga kantaria, Jean
Michel Bereau musika-
ria eta Maddalena Luzzi

eskusoinulari italiarra en-
tzuten ahalko dira, ber-
tzeak bertze. Biharamu-
nean, 16:00etan, Senpe-
ren Kantuz herritar ba-
tzuek osatzen duten kan-
tari taldeak alaituko ditu
bazterrak.

Burdin bide berririk ez
da eginen Senpereko
oihanean barna Alliot
Marieren arabera
Polemika eragin du erabakiak

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Aintzirako besta arrakastatsuak
200 lagun baino gehiago bildu ziren aintzirako besten hirugarren ekitaldian.
Ohiturari jarraikiz, lakuko bestak maiatzeko azken asteburuan ospatu ziren.
Aurten, hiru berrikuntza izan dira: petanka zoingehiagoka, otruntza gauaz
egin zela eta pittika jateko partez xerri ttiki errea zerbitzatu zela. Egun oso-
an eta gauaren parte batean, umore ona nagusitu zen aintzira inguruan. Le-
hen besta hauek ospaturik, orain herriko eta Amotzeko bestak etorriko di-
ra laster. Senpereko bestetan, ospe haundiko hiru bertsulari gazte entzuten
ahalko dira: Amets eta Maialen Arzallus Hendaiako anaia arrebak eta Sus-
trai Colina urruñarra. Matxin bertsulari senpertarra kontent litzateke gazte-
ak bertsutan entzutea Senperen, eta hauen artean Amets Iparraldeko txapel-
duna! Amotzeko bestetan ere euskal giroaz goxatzen ahalko da, bertzeak
bertze, bigarren aldikotz ahate jokoa eginen baitute inguruetako gazteek.

SENPERE
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SORTZEAK
Lorea Gomez Goietxe, Berakoa, maia-
tzaren 4an.
Ilona Bidaurre Noël, Urdazubikoa,
maiatzaren 18an.  
Migel Juan Gomes Sabarotz, Sara-
koa, maiatzaren 25ean. 
Elurra Boucly, Sarakoa, maiatzaren
22an.
Noel Llona Bidaurre, Sarakoa, maia-
tzaren 28an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-
lefonora deitu beharko du.

HERIOTZAK
Norberto Urrutia Zozaia, Azpilkueta-
koa, maiatzaren 27an, 85 urte.
Juan Mazizior Bergara, Lesakakoa,
maiatzaren 29an, 75 urte.
Pakita Ordoki Iturria, Lesakakoa, maia-
tzaren 29an, 83 urte.
Carmen Peña Perugorria, Berakoa,
maiatzaren 30ean, 80 urte.
Jose Esteban Telletxea Mindegia, Za-
lain Zokokoa, maiatzaren 31n, 78 urte.

EZKONTZAK
Luis Ibarra Iratzoki eta Itsaso Bere-
au Mazizior, Sunbillakoa eta Arantza-
koa, maiatzaren 30ean Arantzan.
Iñigo Zelaieta Saharrea eta Nekane
Migeltorena Etxenike, Oronoz eta Be-
rroetakoa, maiatzaren 9an Berroetan.
Igor Bertiz Ibarra eta Amagoia Gra-
jirena Oteiza, Sunbillakoa eta Bein-
tza-Labaiengoa, maiatzaren 23an Bein-
tza-Labaienen.
Iñigo Telletxea Etxeberria eta Izas-
kun Sein Gartzia, Igantzikoak, maiatza-
ren 23an Igantzin.
Gorka Cubero Galarregi eta Ana Be-
len Cacho Jorajuria, Gaztelukoa eta
Elizondokoa, maiatzaren 23an Elizon-
don.
Jose Antonio Aginagalde Legazkue
eta Jasone Iparragirre Iparragirre,
Irungoa eta Etxalarkoa, maiatzaren
18an Etxalarren.
Pantxito Sorrondo eta Alessandra
Silva Leite, maiatzaren 29an Saran.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-
lefonora deitu beharko du.

Pakita
ORDOKI ITURRIA

Lesakakoa, 2009ko maiatzaren 29an
83 udaberritan

eman digun umorea
83 udaberritan

loratu den landarea
joan egin da gure amatxi
emakume alai dotorea

baina bihotzean leku bat dugu
beti zuretzat gordea.

ZURE SENARRA, SEME-ALABAK, 
EZKON SEME-ALABAK ETA BILOBAK
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ttipi-ttapa
Manttale taldeko Iña-

ki Pikabea beratarra na-
gusitu zen maiatzaren
23an Urdazubiko Kon-
trabandisten Lasterke-
tan. 45 minutu eta 3 se-
gunduko denbora behar
izan zuen ibilbidea osa-
tzeko. Daniel Mehats
izan zen bigarren, 35 se-
gundora, 45:38. Podiu-
ma Marcos Arriaranek
osatu zuen. Iñaki Pika-
beak baino kasik bi mi-

nutu gehiago behar izan
zituen, 47:07.

Guzira 45 korrikala-
rik parte hartu zuten Ur-
dazubiko lasterketan,
horietako bakarra ema-
kumea. Paula Charro-
nek, ordubete, 15 mi-
nutu eta 49 segundo be-
har izan zituen proba
akitzeko.

Manttaleko bertze
hainbat korrikalarik ere
parte hartu zuten pro-
ban: Jorge Arakues 11.

izan zen, Angel Ponbar
12., Aitor Mitxelena 13.,
Iban Zubieta 16., Juan
Ramon Pikabea 24., Jo-
xe Zubieta 29., Tomas
Telletxea 35. eta Juan-
ma Molinero 38. pos-
tuan.

IRURITAKO KROSA

Biharamunean, maia-

tzak 24, Iruritako Sal-
batore besten barrene-
an, Herri Lasterketa
egin zen lehenbiziko al-
diz. Lehenbiziko edizio
honetako palmarese-
an, irabazlea Daniel
Sanz izan zen, 25 mi-
nutu eta 43 segundoko
denborarekin. Emaku-
meen artean, Nuria On-

gay nagusitu da, 31 mi-
nutu eta 22 segundoko
denbora egin ondotik.

Guzira 37 gizase-
mek eta 4 emakumek
parte hartu zuten las-
terketa nagusian eta
bertze 63 neska-muti-
ko atera ziren ttikienei
eskainitako lasterke-
tan.

Iñaki Pikabea beratarra
nagusitu da Urdazubiko
Kontrabandisten
Lasterketan
45 korrikalarik parte hartu zuten,
horietako bakarra emakumea

ARGAZKIA: LEGARRA

Urdazubiko lasterketako podiuma osatu zuten korrikalariak.

ttipi-ttapa
Errekako Judo Esko-

lak lehen ere garaipen
ugari lortu izan ditu eta
oraindik ere bide bere-
tik segitzen du. Azkenak
Nafarroako Kirol Jolase-
tan eskuratutakoak izan
dira, guztira zortzi domi-
na irabazi dituzte Oskar
Mindegiaren ikasleek.

Benjamin mailan,
nesketan eta 34 kiloz
beheitikoen mailan, Na-
xara Jaunsaras San-
txotenak zilarrezko do-
mina jaso du. Benjami-
netan baina 38 kiloz be-
heitiko nesken artean,
brontzezko domina es-
kuratu du June Apezte-
gia Etxebestek.

Infantil nesketan,
Ana Mindegia Iribarre-
nek zilarrezko domina
lortu du 57 kiloz behei-
tikoen artean. 

Benjaminen kate-
gorian, baina mutiletan
ere hainbat sari jaso di-
tuzte Errekako judokek.

30 kiloz beheitikoetan,
Haritz Bereau Mutube-
rriak zilarrezko saria ira-
bazi du eta 38 kiloz be-
heitikoetan, Ibai Apez-
tegia Etxebestek ere zi-
larra. 52 kiloz beheitiko
benjaminen finalean
ezin sartu eta bron-

tzezko domina bana lor-
tu zuten Kaiet Iriarte
Goienetxe eta Manex
Etulain Bidegainek. 

Mutiko alebinetan,
azkenik, Eneko Herre-
ra Bertizek brontzezko
domina lortu zuen 42 ki-
loz beheitiko kategorian. 

8 domina eskuratu
dituzte Errekako
judokek Nafarroako
Kirol Jolasetan
3 neskek eta 5 mutilek

ARGAZKIA: ERREKAKO BLOGA

Nafarroako Kirol Jolasetan dominak jaso dituzten Errekako judoka gehie-
nak, Oskar Mindegia irakaslearekin.

JUDOA

LASTERKETA
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ttipi-ttapa
Ez da kirola egitetik bizi, baina ki-

rola egitea barren-barrenetik bizi du
Maika Ariztegi iturendarrak. Ez da gel-
dirik egoteko jaioa, ez horixe, eta kirol
aunitzetan ibiltzen da: lasterka, txokor
biltzen, ingudearekin, txingekin, aiz-
koran... Baserrian bortxazko lanak egi-
tera jarria nagoenez, ez zait hain zai-
la egiten». Halere, guztietan maitee-
na, dudarik gabe, aizkora du. «Ikara-
garri gustatzen zait», adierazi digu.

Betidanik izan du kiroletarako afi-
zioa eta lehenbizi lasterka hasi zen. 20
urterekin, berriz, Kristina Saralegirekin
aizkora hartu zuen eskuan. «Zazpi-zor-
tzi pasatu nituen Kristinarekin eta se-
me-alabak izateko utzi egin nuen. Gero-
ra berriz ekin nion eta hor segitzen dut». 

Neguan krosetan lasterka eta udan
aizkoran. Horrelaxe ibiltzen da. Beste
Iruña Atletismo Taldeko kidea da eta
dagoeneko hainbat txapel irabazitakoa
da, tartean, Nafarroako 11. Txokor bil-
tzen ere bikain moldatzen dela behin
baino gehiagotan erakutsi du, Euskadi-

ko zortzi txapel bereak baititu. Ingudea-
rekin behin hartu du parte Nafarroako
txapelketan, eta hartan garaile izan
zen. Aizkoran, ordea, ez du txapelik.
Ez saiatu ez delako, txapelketarik ez
dagoelako baizik. Ez dago emakume-
entzako txapelketarik eta hortaz, udan
egiten dituzten erakuskaldiekin kon-
formatu behar. Eta erakustaldiak, ba-
tez ere, Gipuzkoan eta Bizkaian. «He-
men inguruan eta Nafarroan baino eza-
gunagoak gara han».

Behin eduki zuen txapelketa zer den
probatzeko aukera: «Duela hamar bat
urte, Itziar Goenaga, Kristina Saralegi
eta hirurok txapelketa ofiziala jokatu
genuen. Goenagak irabazi zuen». Bai-
na geroztik batere ez. Txapelketak iza-

tera «gustura» jokatuko lituzkeela ai-
tortu digu, baina badaki zaila dela, «gu-
ttienez eskatzen duten kopurura ez ga-
ra ailegatzen. Garbi dago etorkizuna
zaila dela. Berririk ez da agertzen eta
gutako batek uzten badu, akabo».

Entrenamendu aunitzik ez duela egi-
ten ere kontatu digu. «Baserrian etxe-
rako egurra egiten dut, baina hortik
aparte ez dut entrenatzeko egurrik eros-
ten». Lehiarako norbait izatera gehia-
go saiatuko litzatekeela ere erran di-
gu, baina momentuz baserriko lanekin
eta mendian egiten dituen korrika saioe-
kin ederki moldatzen da. Ez dio bel-
durrik aizkorari, eta gustura dabil, se-
gitzeko intentzioarekin, gainera. 36 ur-
terekin sasoiko ikusten du bere burua
eta eginahal ikaragarria eskatzen duen
kirola den arren, argi du zergatik dabi-
len aizkoran: «gustatzen zaidalako, eta
ez diruagatik». Emakumezkoentzako
gonbitea ere luzatu du Ariztegik: «kon-
tent geldituko nintzateke neska gehia-
go hasiko balira aizkoran». Laguntze-
ko prest ere egonen litzateke.

• Hiru baino ez dira Euskal
Herrian aizkoran aritzen diren
emakumezkoak, eta horietako
bat, beteranoena, Maika
Ariztegi iturendarra da.

• Emakumezko aizkolari gutti
daudelako, ez dago eurentzako
txapelketarik, eta horren falta
somatzen duela nabarmendu
digu Ariztegik. Etorkizuna zaila
ikusten duela ere adierazi
digu, eta neska gehiago hasiko
balira kontent geldituko
litzatekeela ere bai. 

• Aizkora du gustukoena,
baina horrez gain, txokor
biltzen, ingudearekin,
txingetan eta lasterketa ere
bikain moldatzen da. 

«Garbi dago emakumezko

aizkolarien etorkizuna zaila dela.

Berririk ez da agertzen eta

gutako batek uzte badu, akabo»

«Kontent geldituko nintzateke neska
gehiago hasiko balira aizkoran»

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Maika ARIZTEGI Iturengo kirolaria
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ttipi-ttapa
Lesakako Beti Gaz-

te futbol taldeak berriz
ere Gipuzkoako Prefe-
rente mailan jokatuko
du. Hala, elkarteak 70
urte beteko dituen urte-
an (1940an sortu zen)
Gipuzkoarko Gorengo
kategorian ariko da.

Horretarako nahita-
ezko garaipena esku-
ratu zuen maiatzaren
30ean Mastegin jokatu
zuen partidan. Mutrikun
1-0 galdu zuen eta emai-
tza horri buelta emate-
ko zaleek Mastegiko
harmailak bete zituzten
eta banderaz, bufandaz
eta txarangaz animatu

zuten etxeko taldea. Mu-
trikutik ere zale aunitz
hurbildu ziren Lesaka-
ra eta giro ederra izan
zen.

Partida ezin hobe ha-
si zen Beti Gaztekoen-
tzat, oraindik minutua
bete gabe zegoenean
Mikel Irigoienek hega-
letik egindako jokaldia-
rekin gola sartu zuene-
an. Partida hasi orduko
kanporaketa berdindua
zuten Beti Gaztekoek,
baina gutti iraun zuen
pozak, mutrikuarrek 18.
minutuan buruz egin-
dako gol batekin ber-
dindu baitzuten marka-
gailua. 

Lesakarrek bi gol sar-
tu behar zituzten pro-
mozioa irabazteko, etxe-
tik kanpo sartutako go-
lek balio bikoitza baitu-
te. Lehenbiziko minu-
tuen ondotik, Beti Gaz-
tekoak nagusitzen hasi
ziren zelai erdian, Mu-
trikuk joko zuzena egi-
ten zuen bitartean, be-
re aurrelarien bila. 

Beti Gaztekoak ai-
tzinetik jarri ziren mar-
kagailuan, Ibai Mitxele-
nak area ertzetik egin-
dako jaurtiketarekin sar-
tutako gol bikainarekin.

Beti Gazteren aldeko 2-
1eko markagailuarekin
ailegatu ziren atsede-
naldira, baina etxekoek
bertze gol bat behar zu-
ten kanporaketa alde jar-
tzeko. Hirugarren gol ho-
ri Beñat Maiak egin
zuen, bigarren zatiko or-
du laurdena bete zene-
an. Baina oraindik ordu
erdi falta zen partida bu-
katzeko. Beti Gaztek
nahiko ongi eutsi zien
mutrikuarren ahaleginei
eta etxekoan laugarre-
na hurbilago ikusi zen,
gipuzkoarren bigarrena

baino. Halere, gol bat
aski zen kanporaketari
buelta emateko eta ho-
rregatik azkenera arte
sufritu behar izan zen.
Epaileak partidaren bu-
kaera adierazi zuene-
an, eromena nagusitu
zen jokalari eta jarrai-
tzaileen artean eta bes-
tak luze iraun zuen Le-
sakan. Partidan izan zen
kiroltasunaren erakus-
garri (nahiz eta Mutri-
kuko zaleren bat epai-
leak jotzen saiatu), bi
taldeek elkarrekin egin
zuten afari-berendua.

Lesakako Beti Gaztek
Gipuzkoako
Preferentera igotzea
lortu du
Elkarteak 70 urte beteko ditu aurten

UTZITAKO ARGAZKIAK

Momentu hunkigarria izan zen zale eta jokalarientzat partida amaiera.

FUTBOLA

ttipi-ttapa
Jon Jaunarena lei-

tzarraren bertze garai-
pen bat izan da, ez bai-
tira gutxi dagoeneko lor-
tutakoak. Berriki Espai-
niako Federazio arteko
txapelketan Nafarroa-
ko ordezkaria izan da
22 urtez azpiko kate-
gorian eta garaipena es-

kuratu du. Maiatzaren
29an, Adarragan, 18-0
irabazi zion Soriako or-
dezkariari eta maiatza-
ren 31n, finala jokatu
zuen Lizarran Errioxa-
ko pilotariaren kontra.
Honek ere ez zion apar-
teko arazorik eman, 18-
6 irabazi baitzuen Au-
rrerakoak.

Asteburu betea izan
zen Aurrerako pilotaria-
rentzat. Izan ere, Nafa-
rroako Herriarteko txa-
pelketan ere jokatu be-
har izan zuen jubenil mai-
lan Xabier Jaunarena-
rekin batera. Maiatzaren
29an Amazabalen Uhar-
teren kontra jokatu eta
22-6 irabazi zuten.

Espainiako Federazio arteko
torneoa irabazi du Jon
Jaunarena leitzarrak
Finala Errioxako ordezkariaren kontra irabazi zuen

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jon Jaunarenak dohain bereziak ditu pilotarako.

PILOTA
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AGENDA
egunez
egun

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

g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Urte osoan, gaur egungo
pinturari buruzko erakusketa.
Ortzegunetik igandera,
14:00etatik 18:00etara
Monastegiko Klaustroan.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Ekainaren 13an, Trikidantz
taldeak disko berria
aurkeztuko du Lur
dantzalekuan, 01:00etan.

SENPERE
Erearoaren 20an, klika,
magali Zubillaga, Jean Mi-
chel Bereau eta Maddalena
Luzzi entzungai, 21:30ean.
Erearoaren 21ean,
Senperen Kantuz, 16:00etan,
karriketan barna.

g AUTO TRIALA

DONEZTEBE
Ekainaren 13an, auto triala,
15:00etatik aitzinera Aparan
industrialdean. Xehetasunak
32. orrialdean. Izen ematea
11:30etik 13:00etara: 699
454627/616 513491.

g ANTZERKIA

ETXALAR
Ekainaren 14an, Zirika
Zirkus taldearen eskutik
Ilargian ikuskizuna,
16:00etan.

SUNBILLA
Ekainaren 21ean, Pasadas
las 4 taldeak Kontadazu
hamabietan antzezlana
eskaniko du, 12:00etan.

g ZINEMA

BERA
Ekainaren 13an, Caramel
filma ikusgai Kultur Etxean,
20:00etan. Botzirietako Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateak antolatuta.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

UEMA eguna eginen da
larunbatean Beran
DAGOENEKO ESKUALDEKO 7 HERRI UEMAN

Larunbat honetan, ekainak 13,
UEMA Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatearen eguna iza-
nen da Beran. Euskarak elkar-
tzen gaituelako lelopean, egun
guztiko besta antolatu dute.  Ur-
tero bezala, egun osoko egita-
raua prestatu dute: goizean txis-
tulariak eta txaranga ibiliko dira
kaleetan; 11:15ean herri kirolak
Altzateko Plazan; 11:30ean ha-
rrera instituzionala Berako Kul-
tur Etxean; 13:00etan ekitaldi na-
gusia Altzateko plazan; 14:30ean
zikiro jatea Altzateko Frontoian;
15:30ean haurren txokoa Ikas-
tolan; 17:00etan Pello Añorga
ipuin kontalariaren eskutik, Kon-

tu Zahar eta Berriak Ikastolan eta
e g u n a r i  a k a b e r a  e m a t e k o
18:00etan dantzaldia izanen da
Garraxi taldearekin Altzateko pla-
zan.
Eskualdean gero eta gehiago di-
ra  euskararen erabilera arlo so-
zial guztietara zabaltzea eta udal
euskaldun guztiekin euskara na-
gusi izanen den lur-gunea anto-
latzearen aldeko konpromisoa
agertu duten Udalak eta tartean
daude Arantza, Goizueta, Zu-
bieta, Leitza, Areso eta aurten
sartuko diren Bera eta Etxalar.
Hauekin batera, Busturi, Elgeta,
Amezketa, Larraun eta Araitz sar-
tuko dira.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 39,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,120€ kiloa. (+0,023)

Zerramak:
0,450€ Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,01 (-0,09)
1.koa 3,71 (-0,09)
2.koa 3,01 (-0,09)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,11 (-0,09)
1.koa 3,81 (-0,09)
2.koa 3,13 (-0,09)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,98/3,08
Zaldi-behorrak: 1,67/1,87
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,60/6,40
8-10 kilokoak: 4,60/5,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(maiatzaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)

Josetxo Goia-Aribe-
ren seigarren lana da
Jamalandruki Orkestra
eta Tronpeta, saxofoia,
tronboia, tuba eta per-
kusio doinuekin egin-
dako 13 kantuz osatua
dago. Diskaren izena
honela azaldu dute egi-
leek: «Ricardo Rebo-
lledo Zubiarrain ‘Jama-
landruki’ (Iruñea, 1934/
1988) emozioak sor-
tzeko bere alegiazko fa-
brika Nafarroako xoko
guzietara eraman zuen
aztia izan zen. Gizon
eskuzabala, fina, doto-
rea, bohemio berdinik
gabea, adin guzietako
ikusleak liluratu zituena
(...) bizitza osorako
arrasto sakona utzirik.
Hil zenean, ordea, he-
rriko prentsan aipamen
ttiki bat bertzerik ez».
Jamalandrukik hunkitu
egin omen zuen Goia-
Aribe haurra zela, eta
diska honen bitartez,
musikaz eginiko ome-
naldi ttiki bat egin nahi
izan dio bortz laguneko
taldeak. 
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JOSETXO GOIA-ARIBE
Jamalandruki Orkestra

DISKAK

Ekitaldien artean, Pello Añorga ipuin kontalariak bere saioa eskaini-
ko du arratsaldean.

    



Nafarroako Tokiko aldizkarien Lehen
Jardunaldia egin da Iruñean 
14 urtetik gorako nafarren %42,7k irakurtzen ditu tokiko aldizkariak

1994. Aitonarekin bizitzen jarri
da gazte bat: suizidiorako joe-
ra du Simon Telleria agureak,
eta psikiatrek uste dute gerra-
ko oroitzapen isilduek zerikusi
zuzena dutela horrekin. Aitona
hobeto ezagutzen saiatuko da
gaztea, 36ko gerraz eta Biz-
kargiko borrokez gehiago jaki-
ten, eta horretaz hitz egiten…
Bertze hainbat pertsonaia ere
ageri dira kontakizunean: Pau-
larekin dabil gure gaztea, po-
zik gainera, konpromisoari bel-
durra dion arren; hor dago Pau-

laren seme txikia ere, Ibai, eta
Ariane, protagonistaren lehen-
gusina historialaria, bikotekide
perfektu bat daukana; edo Ma-
nuel, berarekin fundizioan lan
egiten duena eta alkoholarekin
arazoak izan zituena. Gerra Zibi-
lera hurbiltzeko modu berezi
bat ageri da liburuan, gertae-
ren garrantzia eta indarra uka-
tu gabe, baina epikatik urruti,
gudariak bere gizatasun soile-
an azalduz, ez leiendazko he-
roi baizik eta gu bezalako gi-
zaki ziren aldetik.

LIBURUAK

Gu bezalako heroiak

Iñaki IRASIZABAL

AGENDA
egunez
egun

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

g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Ekainaren 14an,
denboraldia akitzeko
Baztango herrietan barna
itzulia.

SUNBILLA
Ekainaren 13/21ean, Cap
de Creusera mendi ateraldia,
Ulibeltzak Mendi Taldeak
antolatuta.
Ekainaren 28an, Azku
mendira ateraldia, Ulibeltzak
Mendi Taldeak antolatuta.

g BESTAK

ALMANDOZ
Ekainaren 10etik 14ra,
bestak. Xehetasun gehiago
43. orrialdean.

SALDIAS
Ekainaren 19tik 24ra,
Sanjuan bestak. Xehetasun
gehiago 34. orrialdean.

BERA
Ekainaren 19tik 21era,
Altzateko bestak. 

g OSPAKIZUNAK

ZUGARRAMURDI
Ekainaren 20an Sorginen
Egunaren 2. edizioa.
Xehetasunak 46. orrialdean.

BERA
Ekainaren 13an, UEMA
eguna. Xehetasun gehiago
22. orrialdean.

LESAKA
Ekainaren 23an, Badakizue
egizue! jaialdia. Xehetasunak
24. orrialdean.

AURTITZ
Ekainaren 20an, Sanjuan
bezperako besta.
Xehetasunak 28. orrialdean.

IGANTZI
Ekainaren 24an, Sanjuan
Eguna. Ospakizuna Sanjuan
Xarren, 12:00etan.

JAKIN BEHARREKOAK

Nafarroako Artxiba-
tegian egin zen jardu-
naldia maiatzaren
26an. Alberto Catalan
Nafarroako Gobernu-
ko eledunaren min-
tzaldiak eman zion ha-
siera ekitaldiari eta to-
kiko prentsak «herrita-
rrekiko duen gertuta-
suna» goraipatu zuen. 

Gobernuak, lehen
aldiz, tokiko prentsaren
inguruko irakurketa da-
tu globalak eman zituen
ezagutzera. CIES en-
presak egindako az-
terketa honen arabera,
tokiko prentsaren pre-
sentzia igo egin da az-
ken urteotan Nafarro-
an eta, gaur egun, 14
urtetik gorako nafarren
%42,7k irakurtzen du-
te, 162.784 lagunek ze-
hazki. Azpimarratzekoa
da euskarazko pro-
duktuek duten harrera.
2008ko datuen arabe-
ra, Ttipi-Ttapa da eus-
karazkoen artean ira-
kurle kopururik han-
diena duen aldizkaria.

Estanis Alcover, Ka-

taluniako Tokiko Pren-
tsaren Elkarteko presi-
denteak eta Alazne
Aiestaran Euskal He-
rriko Unibertsitateko ira-
kasleak bertako heda-
bideen egoera aztertu
zuten. Alcoverrek Ka-
taluniako tokiko pren-
tsaren egoeraren berri
eman eta publikazio
hauen garrantzia azpi-
marratu zuen «ingu-
ruarekiko duten lotura
estuagatik», «irakurle-
ek gertu sentitzen du-
te eta identifikazio han-
dia ematen da». 

Alcoverren ustez,
«behar-beharrezkoa da
gobernuen inplikazioa

eta laguntza»eta «dis-
kriminazio positiboa»
eskatu zuen tokiko ko-
munikabide hauek la-
guntzeko. Eremu urri-
ko hizkuntzan argita-
ratzen diren publika-
zioak bultzatzeko arau-
tegia ere beharrezkoa
zela azpimarratu zuen.

Aiestaranek, berriz,
Nafarroako tokiko pren-
tsatzen inguruko ana-
lisiaren emaitzak aur-
keztu zituen. Azterke-
ta burutzeko Nafarpre-
sen parte hartzen du-
ten publikazioetan oi-
narritu zen, Ttipi-Ttapa
horien artean. Publika-
zio hauetan kazetari-

tza- generorik erabilie-
nak informazio-edukiak
dira, segidan iritzi tes-
tuak, zerbitzuak, komi-
kiak eta literatura. Gi-
zarte-gaiak dira gehien
erabiltzen direnak, ge-
ro eguneroko bizitza jo-
rratzen dutenak eta on-
dotik, kulturarekin zeri-
kusia dutenak. 

Etorkizuneko erron-
ken inguruan, Aiesta-
ranek kalitatea, edu-
kien aldeko apustua,
profesionaltasuna eta
teknologia berriekiko
egokitzea adierazi zi-
tuen. Sarean hedabide
hauen presentzia han-
ditzea  da bertze erron-
ketako bat. 

Azkenik, Goiena ko-
munikazio taldearen
adibidea aipatu eta «ka-
su batzuetan eskualde
mailako publikazioen
bateratzea aukera ona
izan daitekeela» iritzi
zion, «baliabideak opti-
mizatu, maiztasuna
handitu, bitartekoak
sendotu eta erreferen-
tzialtasunahanditzeko».
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ELKAR, 2009

Jardunaldian parte hartu zutenak.

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa



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

56

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

56

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
RK

AT
U 

TT
IK

IA
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emateko, pertsona bat edo

birentzat.%699 864604.

DONEZTEBE.Zazpiguru-

tze plazan pisua errentan

emateko. 3 logela, 2 ko-

mun, egongela, sukaldea,

trastelekua eta garajea. Es-

treinatu gabea. 600 euro.

%943 644701. 

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. Antoiu 23, be-

heko solairuan, 48 m2ko

bulegoa salgai edo erren-

tan emateko. %679 432522.

LESAKA.20 m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur

43. %659 609678.

LEITZA. Herrigunetik hur-

bil dagoen industrialdean

2 solairuko nabea erren-

tan emateko edo salgai.

navedeleiza@hotmail.com

/ 608927705

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Itxitako garajea

errentan emateko. Burga

karrikan, Telefonicaren on-

doan. %617 902118.

LURRAK/ORUBEAK
112 Salgai
SARA. Ura, argia eta isur-

bidea dituen 800 eta 1.000

m2 arteko lur eraikigarria

salgai. %0033 559542540.

SARA. 800 eta 2.000 ar-

teko lur eriakigarriak sal-

gai. Lehenbizkai auzoan.

%948 631133.

DONEZTEBE.4.000 m2ko

lur eremua salgai. %607

978656.

DONEZTEBE. Lur eremu

urbanizagarria salgai, etxe

bat edo bi egiteko aukera.

Leitzarako errepidean.

%607 978656.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LESAKA. 2009/2010 ikas-

turterako Haur Hezkuntza-

ko irakaslea behar da Tan-

tirumairu ikastolan. Curri-

culuma ekainaren 12a bai-

no lehen bidali Lesakako

Arretxea 9 edo tantiru mai-

ru@lesaka.ikastola.netera.

BERA.Auzoa jatetxean su-

kaldari kualifikatu eta es-

perientziaduna behar da.

%654 385363.

MOTORRAK
501 Salgai
Volkswagen Scciroco2.0

TDI 140 autoa salgai, xu-

r ia .  Premium paketa.

2008ko azarokoa. 7.000 ki-

lometro. %629 694443.

Gas-gas 280 txt pro naiz,

2004ko urrikoa; nagusi ba-

karra izan dut, ederki zain-

du nauena. Matrikulatu eta

urtero tailer ofizialean erre-

bisioak egin dizkit eta men-

dian beti xintxo gidatu nau.

Baino neska bat ezagutu due-

netik ez nau garajetik atera-

tzen; horregatik nagusi be-

rri baten bila nabil, gaztea,

sasoiduna eta mendiak mai-

te dituena.2100 eurogatik

edozeinekin joanen naiz, eta

transferentziaren paperak ni-

re nagusiaren kontu gelditu-

ko dira.%948 630718.

Suzuki Vitara JLX gasoli-

na salgai. %620 036553.

Scooter daelim motorra

salgai, 125 cckoa. Egoera

onean. Prezioa: 350 euro.

%678 346566.

Trialeko motorra salgai.

Gas-gas TXT Pro, 2007.

%629 235251.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Fistula arazoak? Kirurgia-

rik gabe. Naturala. 15 egune-

tan moldatua. %618 628311.

LANA
301 Eskariak
Malerrekako emakume ba-

tek etxeak garbitzen edo

haurrak eta adinekoak zain-

tzen lan eginen luke. Es-

perientziaduna. %666

512402.

Emakume batek lan egi-

nen luke: sukaldean, gar-

biketa... %626 852937.

Gizon batek txofer lana

eginen luke, kamioiekin,

trailerrarekin, banake-

tan...%687 149060 (Gon-

zalo),

LANA
302 Eskaintzak
BERTIZ. Turismo Bulego-

an lan egiteko pertsona bat

behar da. Eskatzen da: zo-

naldekoa izatea eta eus-

kera eta frantsesa jakitea.

Segidan lanean hasteko

da. Urte bukaera arteko

kontratua. Interesatuek: os-

taitz@yahoo.es.

ELIZONDOn goiz eta arra-

tsaldez haurrak zaintzeko

emakume bat behar dugu.

%666 241647.

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
ETXALAR. Borda bere lu-

rrarekin salgai .  % 661

121540.

ETXALAR. Baserria sal-

gai. Erreformatzeko dago.

10.000m2ko lur eremua du.

%661 121540.

DONEZTEBE. Pisua sal-

gai, ganbararekin elkartua.

P rez i o  onean .% 607

978656.

BERA. Bortziriak auzoan

etxe adosatua salgai. In-

teresatuek bakarrik deitu.

%617 567047.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELIZONDO. Erlategi Pla-

zan pisua errentan emate-

ko. %650 283322.

BERA. Bidasoa karrikan 2

logelako pisua errentan

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 dira. 
Argazkia jarri nahi izanez gero, 10 €. 
Ttipi-ttapa telebistan eta www.ttipi.neten ere agertuko da 
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

%
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gai. Egoera onean. %630

929934/ 943 622564.

Kuhn markako belarra

mozteko diskoa salgai,

l a u  p l a t o k o a .  % 6 3 0

5757
www.ttipi.net

5757

MOTORRAK
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko

Katakumeak oparitzeko.

Ama ehiztari bikaina.%948

451787.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Gaztain koloreko zaldiede-

rra eta mendian ongi ego-

ten dena salgai. %609

411298/690 830292.

Ehizarako zakurrak sal-

gai, helduak eta ttikiak.

%625 235869.

Mandoasalgai. Lanean on-

gi hezia. %659 663498.

Monturakobehorrasalgai,

2 urtekoa. %606 019337.

DENETARIK
701 Galdu aurkituak
Kartera marroi lauki bat

galdu da Etxalarko Benta-

tan edo Donezteben.%608

243935.

DENETARIK
702 Salerosketak
Belar bola idorrak salgai,

iazkoak eta aurtengoak.

%690 776147.

Ostatu bateko tresneria

salgai. Ostatua eta sukal-

dea erabat osatuak, eta al-

tzari eta tresna guztiak sal-

A

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

184847.

Bigarren eskuko ostalari-

tzako makineria eta al-

tzar iak sa lga i .  % 948

451302.
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58 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€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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Donamariako NAHIA eta EKAIN

TELLETXEA ODRIOZOLAk ekainaren
21ean urtea beteko dute. Zorionak
gure bi txiki maiteei! Muxu aunitz
Lesakako izeba eta osabaren par-
tetik.

GOIURI, OLARIXU eta PERU lesakarrek ekainaren 22an
urtea beteko dute. Zorionak zuen Bilboko senideen
partetik.

CONSUELO IRIARTE IBARRA. Zorio-
nak izeba CONSUELOri ekainaren
2an urteak bete dituelako. Muxuak
Iraide eta Garaineren partetik.

Beheko Errotako AMAIUR eta AINI-
TZEk urtea beteko dute ekainaren
16an. Zorionak eta mila esker gu-
re bizia zoriontsuagoa bihurtzea-
gatik. Bihotz-bihotzez, attatto eta
amatto.

Zubietako EKAITZ

LOIARTE OTXAN-
DORENAk urtea
bete du ekaina-
ren 6an. Aunitz
urtez familiaren
eta bereziki Na-
roa, Garazi, Uxue
eta Ikerren parte-
tik. Muxu bat.

EKAITZ LOIARTE

OTXANDORENA

zubietarrak 
urtea bete du
ekainaren 7an.
Zorionak eta
muxu handi bat
Esther eta bere
familiaren par-
tetik.

Urdazubiko
OLAIA

REMENTEGI

ARIZTIAk ekai-
naren 15ean 2
urte beteko di-
tu. Zorionak eta
mila muxu gure
sorgintxoari!
Zure familia.

GARBIÑE AYALAk
6 urte beteko
ditu ekainaren
3an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat aitatxo,
osaba Etxeni
eta Gorkaren
partetik.

NAHIA eta EKAIN TELLETXEA ODRIO-
ZOLAk urtea beteko dute ekainaren
21ean. Zorionak bihurritxo parea!
Muxu haundi bana familia guzia-
ren partetik.

Amatxi MARGA-
RIk urteak bete-
ko ditu ekaina-
ren 17an. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
haundi bat fa-
milia guziaren
partetik.

Berako MIKELek
2 urte beteko
ditu ekainaren
11n. Zorionak
familiaren eta
bereziki Unai
lehengusuaren
partetik.

GOIURI URRA

YÉCORA lesaka-
rrak urtea bete-
ko du ekaina-
ren 22an. Zo-
roinak gure txa-
tito prezioxo!
Ea noiz etor-
tzen zaren su-
gus bila!

PERU URRA YÉ-
CORA lesaka-
rrak urtea bete-
ko du ekaina-
ren 22an. Zo-
rionak gure pe-
rutxiki! Muxu
haundi bat!

OLARIXU URRA

YÉCORA lesaka-
rrak urtea bete-
ko du ekaina-
ren 22an. 
Zorionak gure
pitxitxina poli-
tta! Pa haundi
haundi bat!

AMAIUR eta AINITZE MARTINEZ OLAZA-
BAL lesakarrek ekainaren 16an ur-
tea beteko du. Zorionak eta bi muso
potolo amatxi Ramonita, attona Jo-
xe, izeba Moñi, izeba Nekane, osa-
ba Tomax eta bereziki zuen lehen-
gusua den Beñaten partetik. Ongi
portatu parranderas! Lliko lliko!

OIHAN MARTINEZ LEIZA. A ze tarta
puska! Zorionak Oihan! 6 urte! 
Kepa eta Ilargi.

XUBAN eta ANE ZELAIETA INDAKOE-
TXEA sunbildarrek ekainaren 19an
eta 29an 5 eta 2 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik.

MIKEL CANO

GUTIERREZ

beratarrak 
ekainaren 26an
urtea beteko
du. Zorionak 
familia guztia-
ren partetik.

JANIRE MINDE-
GIAk 8 urte be-
teko ditu ekai-
naren 18an.
Zorionak Aurtiz-
ko printzesa tti-
kiari Lesakako
osaba eta ize-
baren partetik.

ONINTZA GOIA MITXELENA etxeko
ttikiak urtea beteko du ekainaren
27an. Zorionak eta muxuak gure
sorgintxoari etxekoen partetik eta
muxu pottolo potolo bat Ziortzaren
partetik.

Etxalarko ENE-
KO SANZBERRO

TELLETXEAk 9
urte beteko ditu
ekainaren
20an. Aunitz 
urtez etxekoen
partetik.

Elizondoko ANE

TELLETXEA

GALARREGIk
ekainaren 16an
4 urte beteko
ditu. Zorionak
Xabier eta Ene-
koren partetik.

ENERITZ, LEIRE eta ONINTZAk ekai-
naren 12, 20 eta 27an 8, 3 eta ur-
tea beteko dituzte. Zorionak eta
muxuak familia guztiaren partetik.
Ederki ospatuko ditugu.

Sunbillako IBAI APEZTEGIAk 10 urte
beteko ditu ekainaren 19an. Zorio-
nak bihurri eta ongi pasa eguna
Oier, Iradi, Maialen, Egoi, Eneritz,
Ekaitz, Ekiñe, Oihan, Xuban, Ane
eta Beñaten partetik.

Erratzuko NAROA BIKONDO JAURE-
NAk maiatzaren 29an 4 urte bete
ditu. Zorionak familiaren partetik
eta berexiki Enaitzen partetik.

JON ORDOKI MATXIKOTEk 7 urte be-
teko ditu ekainaren 2an. Zorionak
Jon eta Aitziber... Lesakako fami-
liaren partetik. Muxu haundi bana
biei, bereziki J.R.O.ren partetik.
Zorionak!

Izeba MIRARIk 25 urte beteko ditu
ekainaren 10ean. Aunitz urtez eta
muxu haundi haundi bat lagunen
partetik! Eta pa haundi bat Saioa-
ren partetik!

JONAN BERROZPE MITXELENA lesa-
karrak 6 urte beteko ditu ekaina-
ren 22an. Zorionak guapo, zure
arreba Itxaso eta zure lehengusu
Janire eta Aimarren partetik.

JONAN BERROZPE

MITXELENA lesa-
karrak 6 urte be-
teko ditu ekaina-
ren 22an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.
Ongi pasa egu-
na.

Sunbillako IBAI

APEZTEGIA

ETXEBESTEk 10
urte beteko ditu
ekainaren 19an.
Zorionak atta,
ama, June, Jani-
re eta familia gu-
ziaren partetik.

Sunbillako XUBAN eta ANEk ekai-
naren 19an eta 29an 5 eta 2 urte
beteko dituzte. Zorionak zuen la-
gunen partetik. Berendu goxoa
prestatu!!!

Berako JONek ekainaren 22an 
7 urte beteko ditu. Zorionak eta 
7 muxu atatxi-amatxi, Aitziber eta
amaren partetik. Aupa txapeldun
gure sasoi ttiki!
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