
Mikel Irazoki urruti
ailegatu da musikan
Ttikitatik datorkio musikarako afi-
zioa Mikel Irazoki beratarrari. Eta
urteetan egin duen lanari esker,
urruti ailegatu da. Egun, Miguel Bo-
seren zuzendari musikala da.2009ko uztailaren 9a • XXIX. urtea

www.ttipi.net

03Ohorezko Aipamena
jaso du Ttipi-Ttapak
Rikardo Arregi Kazetaritza Saria-
ren Ohorezko Aipamena Ttipi-Tta-
parentzat izan da, «tokiko komu-
nikabidea sortzen aitzindari izan
eta zailtasunei aitzin egiteagatik».
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ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

ttipi-ttapa
Nola ailegatu zara artista ezagun
hauekin lan egitera? 
Beti mundu honetan sartua egon naiz,
eta poliki poliki izan da. Ez nion bat ba-
tean utzi Euskal Herrian lan egiteari,
baina 90. hamarkadan lan batzuk egi-
ten hasi nintzen Madrilen. Denborare-
kin gero eta gehiago hasi nintzen eta
orain gutti aritzen naiz hemen. Migue-
lengana, berriz, 21 Japonesas taldea-
ren bitartez ailegatu nintzen. Talde ho-
nen manager-ak Madrilen zuen bule-
goa, eta horrek berak Ana Torroja eta
Miguel Boserena ere eramaten du. Eu-
rekin hasi eta horrela sartu nintzen. Ha-
sieran baxua jotzen eta 2004az geroz-
tik Miguelen zuzendari musikala naiz.
M-ak eta Bizkar Hezurra taldeetan
jotzetik Miguel Boserekin lan egite-
ra salto haundia izan zen? 
Badago aldaketa, bai, baina pausoz
pauso eginez gero, ez da hainbeste-
rakoa. Garrantzitsuena motibazioa da.
Lan bat onartzean, berdin dio musika
hori gustatu ala ez. 
Zein da zure lana? 
Miguelek kantak aukeratzen ditu eta
errepertorioa osatzen du, eta musika-

ri zein tratamendu eman nahi dion erra-
ten dit niri. Hortik aitzinera, lanean has-
ten naiz: piano bat ala bi, gitarra bat
ala bi... zenbat behar diren erabaki-
tzen dut. Ondotik, moldaketak egiten
eta musikari bakoitzak jo behar due-
na erabakitzen hasten naiz. Zuzene-
koetan joaten diren moldaketetaz ere
ni arduratzen naiz. 
Ordu aunitzeko lana da? 
Bai, aunitz. Entseguak hasi aitzinetik,
bi hilabeteko lana izaten dut nik baka-
rrik; gero hilabete eta erdi musikarie-
kin eta ondotik jotzen hasten gara. Guz-
tira, hiru-lau hilabete bira hasi aitzine-
tik. Nire lana ez da estudiokoa baka-
rrik, batez ere, biran egiten dut lan. Mo-
menturo gauza berriak bilatu behar di-
ra eta lan lotua eta intentsoa da. Opo-
rrak ere gutti izaten ditut, baina ahal

dudan guzietan honat etortzen naiz,
haurrekin egoteko. 
Gustuko lana duzu?
Bai, dudarik gabe. Bitarteko onekin lan
egiten da, pertsona aldetik eta tekni-
ka aldetik, eta horrek ere erraztasunak
ematen ditu. Musikari dena ematen
diotenekin lan egiteko aukera eduki
dut eta ongi moldatu naiz. Lan egitera-
koan askatasuna ere ematen didate.
Zein proiektu dituzu momentu ho-
netan esku artean?
Miguel Boserekin eta Alex Ubagore-
kin ari naiz. Berez, urtarrilean buka-
tzekoa zen Miguelen bira baina arra-
kasta haundia izan du eta kontzertu
gehiago emanen ditugu. Otsailean Alex
Ubagorekin hasteko deitu zidaten eta
hortaz, orain biekin ari naiz.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Urtero bezala, ziurtasunik gabea. Mun-
du honetan proiektu bat bukatuz ge-
ro, ez da jakiten zer etorriko den. Bu-
ruan hainbat gauza izaten dira baina...
Gainera, krisiaren eraginez, kontzertu
guttiago ematen dira orain. Niri momen-
tuz, ez zait deus ere faltatu, eta kon-
tent nago. Bertze bi urterako behinik
behin Miguelekin lana izanen dut.

• Ttikitatik datorkio musikarako
afizioa Mikel Irazoki beratarrari.
5 urterekin atabala jotzen hasi
zen, gero akordeoia hartu zuen,
eta baxua ondotik. ADN, M-ak eta
Bizkar Hezurra taldeetan ibilita-
koa da, baita Anje Duhalde, Gari
eta Juan Carlos Perezekin ere.

• Izen haundiko musikariekin da-
bil azken aldian: Ana Torroja, Luz
Casal, David Bisbal... Egun, Miguel
Boseren zuzendari musikala da. 

• Dedikazio haundia eskatzen
duen lana da, baina bistan da
gustukoa duela, barru-barrutik
bizi baitu musika.

«Etorkizuna ziurtasunik gabea

da. Mundu honetan proiektu bat

bukatuz gero, ez da jakiten zer

etorriko den. Momentuz,

ez zait deus ere faltatu eta

kontent nago»

«Momenturo gauza berriak bilatu behar
dira eta lan lotua eta intentsoa da»
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ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

16 etapatan banatu dute 206 kilometroko ibilbidea. Horietako aunitz eskualdean barna pasatzen dira.

ttipi-ttapa
Historian hainbatetan aldatu izan di-

ra Nafarroaren mugak. X. eta XIII.men-
deen artean, erraterako, Aragoi, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako lurrak bere bai-
tan hartzen zituen Nafarroak. XII. men-
dearen akabera aldera, baita Nafarroa
Behereakoak ere. Baina Espainia eta
Frantziaren konkisten ondotik, banatua
gelditu zen. 1530etik 1856 urtera arte
Nafarroako Pirinioetako mugak finkatzen
ibili ziren bi estatuak eta 1856an Baiona-
ko Ituna sinatu zutenean, zehaztuak gel-
ditu ziren. Bi urte beranduago paratu zi-
tuzten mugarriak. Ordukoak dira Trave-
sia de los mugarris liburuan ageri diren
harrimugak. Lehenagotik Elizondoko Itu-
na ere sinatu zuten, 1785ean, gerora
adostu zuten itunaren oinarri izan zena. 

Mugarriak duela 150 paratu baziren
ere, Iñaki Vigor eta Carlos Sanzena izan

Endarlatsako zubi zaharretik hurbil, Bidasoa ibaiaren
eskuinaldean. Hantxe dago Nafarroa eta Iparraldearen arteko
lehenbiziko mugarria, eta Intzola lepoan, Hiru Erregeen Mahaitik
hurbil, azkena, 276. mugarria. Pixka bat lehenago, berriz, urtero
Hiru Behien Zerga egiten den San Martin Harrian, 262.a, 1858.
urtea idatzia duela. Urte horretan paratu baitzuten. Bi datu horiek
izan ziren, hain zuzen, Iñaki Vigor eta Carlos Sanzen artean jakin-
mina sortu zutenak: «Zenbat mugarri daude Nafarroa eta Lapurdi,
Nafarroa Beherea eta Zuberoaren artean? Zer zegoen 1858.
urtearen aitzinetik?». Eta galdera horiek bultzatuta Nafarroa eta
Iparraldearen arteko mugarriak jasotzen dituen Travesía de los
mugarris liburua idatzi dute. Hortxe bilduak daude 206
kilometroko tartean dauden 276 mugarriak, 16 etapatan banatuak.
Historiako pasarte andana ere jaso dituzte liburuan, hala nola,
1856ko Baionako Ituna, mugarrien  kokapena zehaztu zuena.

‘TRAVESIA DE LOS MUGARRIS’ LIBURUA EGIN DUTE VIGORREK ETA SANZEK

Bidasoa eta Belagua arteko 276
mugarriak lotzen dituen ibilaldia
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monasterioak indar haundia zuen garaian.
Aipatzekoa, halaber, 1856ko Itunean,

Iparlako mendilerroa bere horretan mu-
ga «natural» gisa hartu zutela ere, eta
gailur osoan mugarri bakarra paratu zu-
tela, 90. harria. Hurrengoa Izpegin dago,
zortzi kilometrora.

Kintoan muga zuzena markatu zutela
ere azpimarratu dute liburuan. «Afrikako
herrialde aunitzetan mugak lerro zuze-
narekin finkatu ziren. Gisako zerbait egin
zuten espainiarrek eta frantziarrek Eus-
kal Herriko hainbat tokitan, bereziki Kin-
toan. Baztango Zagua gainetik Izterbegi-
raino marra zuzena egin zuten, eta he-
mendik Lindusera bertze bat. Bi zati haue-
tan ez ziren irizpide orografikoak hartu
kontuan, marraztu zutenen interesak bai-
zik». Kintoa Baztan eta Erro bailarena da,
baina urteko kuota ordainduz, baigorria-
ren esku gelditzen dira larreak.

HIRU DESIO
Liburua kalean, hiru desio eskatu ditu Vi-

gorrek: «bat, egunen batean Espainia eta
Frantziak barkamena eska dezatela eus-
kal lurraldea bitan banatzeagatik. Bi, orain-
dik indarrean dirauen 1856ko Mugen Itu-
na baliogabetu dezatela. Eta hiru, muga-
ren bi aldetako herritarrak ados jarri eta
laguntzak eska ditzatela Europan Muga-
rrien Ibilbidea garbitu eta seinaleztatzeko.
Esanahi historikoaz gain, turistak era-
kartzeko balio dezakeela uste dut». 

Mugarriak «behartuta» paratutakoak
izanik, zergatik mantendu behar diren gal-
de lezake norbaitek. Hona hemen Vigo-
rren erantzuna: «mantendu behar direla
uste dut, egunen batean behartuta eza-
rritako muga desagertu eginen delako.
Egun horretan 276 mugarriak inposatu-
tako banaketaren lekuko historikoak iza-
nen dira». Bere garaian, kontrabandistek
baliabide ekonomikoak eskuratzeko ba-
liatu zuten muga, mendizaleek gutti bisi-
tatuak diren inguru zoragarriak ezagu-
tzeko aprobetxatzea da, azken batean,
egileek proposatu dutena.
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da mugan barna mendi ibilaldia propo-
satu duen lehen lana, nahiz eta Carlos
Bardeci bilbotarrak ia mugarri guziak bi-
sitatuak zituen eta haren laguntza «ezin-
bertzekoa» izan duten. «Gure herrialdea
hobeki ezagutzeko aukera eskaintzen du
liburuak, bi estatuek euskal lurraldea zer-
gatik banatu zuten planteatzen du, due-
la 150 urte euskaldunen iritzia kontuan
hartu gabe zehaztu zen muga ezagutze-
ko aukera». Horrela azaldu digu Vigo-
rrek. 

47 TONTOR ETA 31 HERRI
2007ko martxo bukaeran hasi eta ur-

te bereko irailean amaitu zuten 16 eta-
patan banatu duten zeharkaldia. 206,2
kilometroko luzera du eta 47 gailur eta
31 herri zapaltzen ditu: Hego Euskal He-
rriko 11 eta Ipar Euskal Herriko 20. Tar-
tean eskualdekoak: Azkaine, Sara, Sen-
pere, Bera, Etxalar, Baztan, Zugarramurdi
eta Urdazubiko lurrak. 

Historiako pasarteez gain, bertzelako
informazio osagarriak ere ageri dira libu-
ruan: megalitoak, kontrabandisten kon-
tuak, bunkerrak... «Gure ustez, mendiza-
letasuna ez da ibiltzea bakarrik, alderdi
kulturalak ezagutzeko ere balio dezake».
Jakingarri interesgarriak ere bildu dituz-
te. Horien artean, 36. mugarriaren ondo-
an dagoen lau metro luzeko harrizko ma-
haiari buruz kontatu dutena. Mahai gai-
nean Mahain harria dago idatzia, eta ma-
hai erdia Berakoa da eta bertze erdia Sa-
rakoa. Toki horretan, oraindik ere Bera,
Etxalar eta Biriatu, Urruña, Azkaine eta
Sararen artean mugalarreen hitzarmena
sinatzen dute, bortz urtean behin. Herri
hauetako lurrak, belagiak eta ura apro-
betxatzeko eskubidea ematen diote el-
karri, baita oihaneko suteetan elkar lagun-
tzeko bitartekoak paratu ere. Mahai ho-
rren inguruan, bertze bi mugarri daude,
eta horietako batek, Urdazubiko Monas-
terioaren mugak markatzen omen zituen

UTZITAKO ARGAZKIA

Carlos Sanz Kintoatik hurbil dagoen 141. mugarrian. Izte-
bergi aldean dago.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñaki Vigor Orreaga eta Orbaitzeta aldean dagoen 200. mu-
garrian. Bentartea lepoan dago. 

UTZITAKO ARGAZKIA

86. mugarri hau Baztan eta Bidarrairen artean dago. Aitzineko mugarria Aritza-
kunen dago eta 86. hau, berriz, Trutxilenborda deituriko parajean. Alkaxuri da
gibelean ageri den mendia.
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Elizondoko
zahar-etxea

Hurrengo lerroetan
azken bi asteetan Eli-
zondoko Francisco Joa-
quin Iriarte Zahar-Etxea-
ren gaiarekin bizituta-
koa azaltzen saiatuko
naiz. Alde batetik, pena
horrelako historia duen
etxe bat esku pribatue-
tan gelditzen delako eta
bertze alde batetik, amo-
rrua juntaren eta batez
ere Udaleko kideen jo-
kaerarengatik; informa-
zioa gordetzeaz gain,
langileei eta hauen or-
dezkariei irri egin digu-
telako.

Bertze behin ere Na-
farroa Bairen bi aurpe-
giak ikusi ditugu, alde
batetik, Nafarroako par-
lamentuan zahar-etxe-
en publikotasuna de-
fendatu duten bitartean,
Elizondon zahar-etxea
pribatizatu dute beraiek
juntan egonik, gai ho-
nen inguruko inolako
aholkurik entzun gabe
eta gainera, Baztanen
gai honen inguruko ino-
lako eztabaida publiko-
rik zabaldu gabe iritzi ez-
berdinak aditzeko. Be-
raien planak zituzten eta
horiek betetzera joan di-
ra inori deus erran ga-
be.

Sutsuki defendatu
dute pribatizazio hau,
erranez OPUS-DEItik
hurbil dagoen enpresa
horren gestioak kon-
ponduko dituela arazo-
ak. Zorrak omen ditu za-
har-etxeak, eta Idea-In-
novacion enpresak jun-

taren iritziz, bortz urte-
tan zulo hori estaliko
omen du enpresa ho-
rrek. Gure galdera, or-
dea, honako hau da; ur-
te horietan urtetan ira-
baziak atera behar ba-
ditu enpresa horrek eta
gainera zulo ekonomi-
koa estali, nola lortuko
du? Soldatak jaitsiz, zer-
bitzuen kalitatea mer-
ketuz eta txartuz? Pre-
zioak igoz?

Hagitz gai larria iru-
ditzen zaigu Zahar-Etxe-
ko juntak 150 urteetako
historia duen etxe hau
eta batez ere, baztan-
darrentzat beti eman
duen zerbitzu hori pri-
batizatzea, langileen eta
batez ere agureen egoe-
rak arduratu egiten gai-
tuelako. 

Hau horrela izanik,
batez ere larria iruditzen
zaiguna da, konbenioa
sinatu gabe zegoenean
eta langileen eskakizu-
nei erantzun ere egiten
ez zuen bitartean, gor-
deka eta Baztanen inork
deus jakin gabe nego-
ziaketa hau egitea. Ez
gaitezen engaina, ger-
taera hauetaz inork ez
zekien deus, ez langile-
ek, ez herrietako alka-
teek eta oro har Baz-
tango inork. Dena isil-
pean eta gordeka egin
dute zerbait ezkutatu
nahi balute bezala eta
dena lotua eta ongi lo-
tua zegoenean infor-
matu dituzte langileen
ordezkariak, bitartean
hitzik ere. 

Gauzak horrela, iku-
sirik junta osatzen du-
tenak langileetaz eta

baztandarretaz irri egi-
ten ari direla denen (era-
gile sozial, herrietako,
alderdi politiko, langile
eta noski langile komi-
teko kide guztiena) ar-
dura da hau salatzea,
onartezinak direlako ho-
rrelako jokaerak eta ba-
tez ere Baztango etor-
kizunak arduratu egiten
gaituelako. 

Koldo Saenz
LAB 

sindikatua

Nafarroako
Gobernua eta
euskara

Nafarroako Gober-
nukoek, hau da, UPNk,
CDNk eta, antza, baita
PSNk ere, beste ama-
rru berri bat asmatu du-
te euskararen normali-
zazioa oztopatzeko.   Ka-
su honetan, ebazpen bat
Erreniega mendiko he-
dagailu batzuk kentze-
ko, zehazkiago esanda,
Maria irratia, Radio Eus-
kadi, Euskadi irratia eta
Euskalerria irratia.   

Dagoeneko hamaika
mila trikimailu eta zerri-
keria sortu dituzte az-
ken hamarkada haue-
tan, euskarari oinak gel-
diarazteko; kopurua ia
konta ezin ahala da.   

Bitxiena eta xelebre-
ena da, gizarteari sine-
tsarazi nahi diotela de-
mokratak, toleranteak,
irekiak, modernoak, plu-
ralak, dibertsitate zale-

ak eta abar direla, bai-
na euskararen gaia pix-
ka bat ulertzen dugunok
badakigu guztiz alde-
rantzizkoak direla, ale-
gia, beraiek euskarare-
kiko direna hauxe da,
gaiztoak, maltzurrak, zi-
talak, bihotz txarrekoak,
pertsona eskasak, eus-
kara gorrotatzaileak eta
bat eta beste. Botere
handiagoa dute, baina
arrazoi gehiago ez.   

Dagoeneko ez de-
zatela pentsa irensten
ditugula beren gezurrak,
iruzurrak, engainuak eta
amarruak.   

Jendilaje honekin ar-
gi eta garbi dago lane-
an eta euskararen al-
deko borroka garbian ja-
rraitu beharko dugula,
ez beraiek bezala, eta,
batez ere, euskararen
gaia arrera atera nahi
badugu, uste dut ez du-
gula beste erremediorik
izanen, botoen bidez gai-
lentzea baino. Gora eus-
karazko komunikabide-
ak!   

Xanti Begiristain
Iruñea

iritziairitzia
Lege Gordailua: NA-1324/85

ISSN: 1578-4673
Frankeo Itundua: 34/79

TIRADA: 6.000
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Hego Euskal Herria 36 €
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Ipar Euskal Herria 54 €
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Baztan, Urdazubi, Malerreka
eta Leitza 30 €

Aldizkari honek Euskarabidea-
ren laguntza jaso du

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

Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du
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OHARRA
Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-deiturak eta telefonoa bidali behar dira. Bertzela, ez dira
argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan dezaten, ez da komeni makinaz idatzitako 25 lerro baino luzeago
idaztea. Laburtu beharra izanez gero, Ttipi-Ttapak bere esku izanen du horretarako eskubidea. Irakurle-
ak Mintzo tartean argitaratzeko helbide hauetara idatzi behar da: Ttipi-Ttapa, Andutzeta 12, 31760 Etxalar
edo info@ttipi.net.
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1111::0000--1133::0000 HAUR JOKUAK; txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma... 1166::0000--
1188::0000 HAUR JOKUAK; txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma... 1188::0000 Txoko-
late jatea herriko plazan 2200::0000 TXUPINAZOA oonnddoottiikk kalejira trikitilari eta
txistulariekin 2200::1155 Iturengo dantzarien saioa plazan 0000::3300--0044::0000 dantzaldia
TRIKIDANTZ taldearekin

uztailak 17ORTZIRALA

1100::0000 kalejira trikitilari eta txistulariekin
1122::3300 PILOTA PARTIDUAK herriko gazte-
een artean 1177::0000 MUS txapelketa 2200::0000--
2222::0000 dantzaldia AGERRALDE akordeola-
riarekin 0000::3300--0044::0000 dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin

uztailak 18LARUNBATA

1100::0000 kalejira trikitilari eta txistulariekin 1111::0000MEZA NAGUSIA
1133::0000 PILOTA PARTIDUAK: Banaka CAMPO-BEREAU; Binaka MADARIAGA III
- MADARIAGA I/   MITXELENA – MADARIAGA II 1188::0000HERRI KIROLAK 2200::0000--
2222::0000 dantzaldia KOLDO akordeolariarekin 0000::3300--0044::0000 dantzaldia KOLDO
akordeolariarekin

uztailak 19IGANDEA

1100::0000 kalejira trikitilari eta txistulariekin 1100::3300PLATER TI-
RAKETA herritarrentzat. 1144::3300HERRI BAZKARIA. Irazu eta
Zubeldia bertsolariekin. OOnnddoorreenn kalejira MIRIAN eta AR-
KAITZ-en eskutik. 2200::0000--2222::0000 dantzaldia AGERRALDE
akordeolariarekin 0000::3300--0044::0000 dantzaldia AGERRALDE
akordeolariarekin OOnnddoorreenn Besten akitzea

uztailak 20ASTELEHENA

Iturengo bestak
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2200::0000 TXUPINAZOA  OOnnddoottiikk Zopak GGaauueezz dantzaldia MODESTO
akordeolariarekin 

uztailak 23ORTZEGUNA

0099::0000Dianak 1100::0000Haurrendako puzgarriak eta jokuak 1177::0000 Mus
txapelketa 1177::0000 Ur ekintzak 2211::0000 Amuarrain herri-merienda
OOnnddoottiikk Rock Kontzertuak

uztailak 24ORTZILA

0088::0000 Aurorak  0099::0000 Dianak 1111::0000 Meza Nagusia OOnnddoottiikk Lun -
txa 1155::0000 Gorriti OOnnddoottiikk Tortilla lehiaketa AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz
dantzaldia JALISKO BAND taldearekin

uztailak 25LARUNBATA
Santiago eguna

0099::0000 Dianak 1111::0000 Toka Txapelketa 1144::0000 Zikiro Jatea

uztailak 26IGANDEA

Elgorriagako bestak
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Elizondoko bestak

Lehenbiziko urtea du Xabi Torresek
Elizondoko alkate karguan, eta modu
berezian biziko ditu bestak: ““GGaauuzzaa iinn--
pplliikkaattzzeeaa eettaa mmuunndduu hhoonneettaann ssaarrttzzeeaa
ddaa.. EEzz dduutt eerrrraanneenn gguuzziizz ssaarrttuuaa nnaa--
ggooeenniikk,, aauunniittzz dduutt iikkaasstteekkoo eettaa aauunniittzz
iikkaasstteenn aarrii nnaaiizz,, eettaa kkoonnpplleexxuuaaggoo
iikkuusstteenn ddiirraa aaffeerraakk uurrrruunneekkoo ppeerrss --
ppeekkttiibbaarreekkiinn iikkuusstteenn ddiirreenneeaann bbaaiinnoo..
BBaaiinnaa llaann eeggiitteekkoo ggooggooaarreekkiinn eettaa eess--
ffoorrttzzuuaarreekkiinn,, iikkaassii eettaa aaiittzziinneerraa eerraa--
mmaatteenn ddiirraa ggaauuzzaakk””. Bestetako diru
kontuak ere, gan den urteko sarrerak
ikusita pentsatu dituzte. ““SSoossaa lloorrttzzeekkoo
bbiiddee bbeerrrriiaakk eerraabbiilliikkoo ggeenniittuueellaa eerraa --
bbaakkiiaa ggeennuueenn,, eettaa aahhaalliikk eettaa ddiirruu gguuttiieenn
eerraa bbiilliizz aahhaalliikk eettaa pprrooggrraammaazziioo zzaa--
bbaalleennaa eeggiitteenn ssaaiiaattuu ggaarraa,, eettaa hhoorrii
bbeeddee rreenn lloorrttuu dduugguu,, ggaann ddeenn uurrtteeaann
bbaaiinnoo ggaauuzzaa ggeehhiiaaggoo ddaauuddeellaakkoo eettaa
ggaann ddeenn uurrtteeaann 8855..000000 eeuurroo ggaassttaattuu
zziirreenn bbeesstteettaann eettaa aauurrtteenn 5500..000000 eeuurroo
iinngguurruu.. PPrreebbiissiiooaakk hhaannppaattzzeenn ddiirraa,,
bbaaiinnaa eezz nnoosskkii 8855..000000 aarrttee…… aauunniittzz
jjookkaattuu dduugguu,, aaffaarrii,, bbaazzkkaarrii eeddoo lloo eeggiitteeaa --
rreenn ttrruukkee eeggiinnddaakkoo eekkiittaallddiieekkiinn””.
Aurtengo egitarauan aldaketak so-
matzen dira, Torresen erranetan,
““kkooaaddrriillaakk ssaarrttuu ddiirreellaakkoo aannttoollaakkeettaann..
OOrraaiinn aarrttee aallkkaatteeaakk hhaallaakkoo pprrooggrraammaa
ooffiizziiaall bbaatt eeggiitteenn zzuueenn eettaa bbeerrttzzee aallddee--
ttiikk ggaazztteeeekk eeggiittaarraauu aalltteerrnnaattiibboo bbaatt
eeddoo eeggiitteenn zzeenn,, bbeerraaiieennddaakkoo eezz zzee--
ggooeellaakkoo nnaahhiikkoo jjaarrdduueerraa.. AAuurrtteenn bbeessttaa
kkoommiissiiooaa ssoorrttuu ddaa.. HHoorrrreettaarraakkoo bbiilleerraa
bbaatt eeggiinn zzeenn ggaazzttee kkooaaddrriilleekkiinn eettaa 2200
kkooaaddrriillaa eeddoo ggeehhiiaaggoo hhuurrbbiilldduu zziirreenn

Xabi TORRES
Elizondoko alkatea

«Eguerdian ezin duten 
langileengan pentsatuta 
Salbearen ondotik bigarren 
txupinazoa izanen da »
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eettaa kkoommiissiiooaann ppaarrttee hhaarrttzzeekkoo 66--77 pprreesstt
aazzaalldduu zziirreenn,, HHeerrrriikkoo EEttxxeeaa eettaa ttxxoozz--
nnaa kkoommiissiiooaarreekkiinn bbaatteerraa””. Honela, in-
guruko herrietan duten antolaketa
modura gehiago hurbildu nahi izan
dutela dio Elizondoko alkateak: ““DDaann--
bboolliinn nnaagguussiiee eeddoo ddaannbboolliinn eettxxeekkooaann--
ddrreeaa iizzaatteenn ddiirraa bbeessttaakk aannttoollaattzzeenn ddii--
ttuuzztteennaakk eettaa aarrdduurraa hhoorrii eesskkuuzz aallddaattzzeenn
ddaa,, eettaa hhoorrii eerree EElliizzoonnddoonn eeggiitteeaa
ppeennttssaattuu dduugguu,, llaann hhoorriieekk ddeenneennaakk
ddiirreellaa uulleerrttaarraazztteekkoo mmoodduuaa ddaa.. AAuurrtteenn
hhaassii ggaarraa,, bbaaiinnaa bbeesstteenn aannttoollaakkeettaa,,
HHeerrrriikkoo EEttxxeeaarreenn ggaaiinn ggeerroo eettaa gguuttttii--
aaggoo iizzaatteeaa eessppeerroo dduugguu””.
Orain arte, beharbada egitarauan
agertzen ez ziren, baina egin egiten
ziren ekitaldiak sartu dira programan.
Torresek aipatu digunez, ““ggaazztteeeenn
ggaauuzzaakk aaggeerrii ddiirraa,, hheelldduueennaakk,, aaiittaattxxii--
aammaattxxiieennaakk,, ggaazztteeeekk eeggiinnaa iizzaatteeaaggaattiikk
gguurree aaiittaattxxii--aammaattxxiieettaazz ggooggoorraattzzeenn
ggaarreellaakkoo eettaa hhaaiieennddaakkoo ggaauuzzaakk eerree
bbaaddiirreellaakkoo,, aassppaallddiittiikk eeggiitteenn ddiirreenn
ttrraaddiizziioo bbaattzzuukk aallddaattuu ddiittuugguu,, hheerrrriiaa
eeggiitteeaarreenn aallddee””.

BBii ttxxuuppiinnaazzoo
Egitarauko aldaketa batzuk aipatzea -
rren, Santio bestek lehen aldiz kartela
izanen dute eta horretarako babeslea
ere lortu nahi dute. Alkateak eskerrak
eman nahi izan dizkio Juan Angel Pero -
txenari,  ““pprrooggrraammaa bbeerraakk aannttoollaattuu
bbaaiittuu eettaa kkaarrtteellaa eerree bbeerraakk eeggiinn dduuee--
llaakkoo.. HHeelldduu ddeenn uurrtteettiikk aaiittzziinneerraa lleehhii--
aakkeettaa eeggiitteekkoo aassmmooaa dduugguu””. Mendi-
arte Graffiti topaketa ere egin nahi dute.
““HHaassiieerraann AAlleemmaanniiaattiikk--eettaa eettoorrttzzeekkooaakk
zziirreenn,, bbaaiinnaa bbaabbeesslleeaa sseegguurrttaattuuaa eezz
ggeennuueenneezz,, aarrrriisskkuuttssuueeggiiaa iirruuddiittzzeenn
zziittzzaaiigguunn,, bbaaiinnaa BBiillbboottiikk,, ZZaarraaggoozzaattiikk,,
IIrruuññeettiikk…… eettoorrrriikkoo ddiirraa.. AAuurrtteennggooaa
lleehheenn eeddiizziiooaa ddaa,, bbaaiinnaa ggeehhiiaaggoo eerree
eeggiinn nnaahhii ddiittuugguu,, bbeehhaarrbbaaddaa bbeerrttzzee
hheerrrriieettaarraa eerree eerraammaanneezz””. 
Elizondokoak dira gure inguruan bi
txu pinazo izanen dituzten besta baka -
rrak, eta Torresen ustez ““ggaauuzzaa bbeerrrriiaa
ddaa eettaa eeggookkiiaa ddaa,, oorrttzziirraall eegguueerrddiiaann

eezziinn bbaaiittuu jjeennddee gguuzziiaakk bbeesstteettaakkoo eekkii --
ttaallddii ggaarrrraannttzziittssuu hhoonneettaarraa aaggeerrttuu..
LLaannggiilleeeennggaann ppeennttssaattuuzz aarrrraattsseeaann eerree
iizzaanneenn ddaa,, SSaallbbeeaarreenn oonnddoottiikk,, eettaa bbeerrttzzee
ttxxuuppiinnaazzoo eelleeggaanntteeaa iizzaanneenn ddaa,, hheerrrriiaa
eeggiitteekkoo eeggookkiiaa hhaauu eerree””.
Herria egiteko bertze modua besta au-
zoetara hurbiltzea da eta alde horre-
tatik, zenbait lan egin dituzte: ““DDuueellaa
bbii uurrtteekkoo ggaazztteeeenn pprrooggrraammaann hhaassii zziirreenn
BBeerrrrookkoo eellkkaarrtteeaann ggoossaarriiaa eeggiitteenn eettaa
ffaannffaarrrreeaarreekkiinn eettxxeezz eettxxee jjooaatteenn.. MMuussii--
kkaa eerraammaatteenn ggeennuueenn eettaa aauuzzoottaarrrreekk
eesskkeerrttuu zziigguutteenn,, bbeesstteenn sseeiinnaallee bbaatt
bbeezzaallaa eettaa ggaauuzzaa ppoolliittaa ddaa hhoorrii eerree!!
AAuurrtteenn hhoobbeekkiixxiiaaggoo aannttoollaattuukkoo dduugguu
eett aa  jj eennddeeaakk ll aagguunndduu  nnaahhii  dduu ..
BBeeaarrttzzuunnddiikk bbaarrnnaa xxiirruullaa rrii bbeeaarrnneessaakk
iibbiilliikkoo ddiirraa eettaa aarrrraass ppoolliittaa iizzaatteenn ddaa!!””.
Egitarau zabal horretan Xabi Torres-i
gehien gustatzen zaiona ““eerrrreekkaa jjaauu --
ttssiieerraa ddaa.. BBeerrrroonn ggoossaalldduu,, ffaannffaa --
rrrreeaarreekkiinn iittzzuulliiaa,, bbaazzkkaarriiaa IIttuurrrrii--EEddee --
rrrraann eeggiitteenn ddaa eettaa kkooaaddrriillaa bbaakkooiittzzaakk
bbeerree eerrrreekkaaoonnttzziiaakk pprreesstt iizzaatteenn ddiittuu..
BBeerrooaarreekkiinn eettaa jjeennddeeaakk iizzaatteenn dduueenn
bbeessttoonnddooaarreekkiinn,, eerrrreekkaa ffrreexxkkaaggaarrrrii
eeddeerrrraa ddaa!! AAuurrtteenn kkuukkaaññaa eerree iizzaanneenn
ddaa TTxxookkoottoonn eettaa PPiirrrriinneekk zzooppaakk eess--
kkaaiinniikkoo ddiittuu””.

Erreka jautsiera da Xabi Torres-i gehien gustatzen zaion ekitaldia. Aurten gainera, kukaña
ere izanen da Txokoto inguruan.

Argazkiak: Ondikol
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1111::0000 MENDIARTE.Grafiti erakusketa. 1122::0000 TXUPINAZOA, Baztan zopak eta
konpartsarekin herriari itzulia. Herritar batek suziria botako du. 1144::0000 TOR-
TILLA LEHIAKETA Merkatuzelaian. Talde bakoitzeko tortilla bat aurkeztuko
da.  1166::0000 OLINPIADAk Baztan Berriko berdegunean:  Boneta, Zartain eta Ai-
tzur jaurtiketa. 1166::0000 Haurrendako MARGOALDIE Herriko plazan. 1177::3300 BO-
LEIBOL txapelketa irekia Laxoa plazan. 1199::0000 KALEJIRA Txozna komisioak
antolatua.  1199::3300 KARRIKADAN TZA Herriko etxetik elizara. 2200::0000 SALBEA Eli-
zondoko Abesbatza, Isabel Lakarren zuzendaritzapean. Organoan Claudio
Zudaire eta Recreo de Elizondo musika bandaren laguntza izanen duelarik.
2200::3300 Atsaldeko TXUPINAZOA eta TXISTORRADA.  2222::0000 BRINDISA eta AFA-
RIA txozna gunean. Txozna komisioak antolatua. 2222::3300 KANTALDIA eta DAN -
TZALDIA Ziga Margolariaren Plazan. 2233::0000 KONTZERTUAK Plazan. Mallacan
(talde Zaragozarra), Amets Ilunak (Elizondoko Rock taldea), DJ AK., Mestizo
Ska Gaua. Olimpiada, Boleibol eta Tortilla txapelketako SARI BANATZEAK.

uztailak 24ORTZIRALA
bezpera

0099::3300 Argi soinuak 1111::3300 Meza Nagusia 1122::0000 Herritarren elkartzea eta zen-
bait herrietako erraldoien harrera elizan. 1122::2200 KARRIKADANTZA Elizatik
plazara 1122::3300 Mutildantzak 1133::0000 Herriari eskeinitako luntxa 1177::0000 16 urte
artekoendako JOKUAK gazteek eskeiniak Baztan Berri eta Erlategin. Adina-
ren arabera, ume eta gurasoendako jokuak… 1188::0000 Elizondoko TXAPELA PI-
LOTA partiden finala trinketen. 1188::0000 Eskalada eta Rappela elizan (16 urte-
tik goitikoendako) 1188::3300 Erraldoien ibilaldia Baztaberritik abiatuta: 2200::0000
Dantzaldia GARRAXI taldearekin 2211::0000 Dantza herrikoaiak Ziga Plazan. 2222::0000
Mutildantzak 2233::0000 Su artifizialak 2244::0000 Migel Angel y el Mariatxi de la can-
tina 0011::1155 Dantzaldia Garraxi taldearekin 

Elizondoko bestak

Argazkiak: Ondikol

uztailak 25LARUNBATA
Santiago eguna
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Elizondoko bestak

0099::3300 Argi soinuak 1111::0000 Erraldoi eta Buruhaundien Ibilaldia. 1122::0000 PUZGA-
RRIAK eta KARS Lanbide Eskolako zelaian. 1133::0000 AITATXI eta AMATXIE GU-
ZIENDAKO bazkarie.  1166::0000 PUZGARRIAK eta KARS Lanbide Eskolako zelaian.
1177::0000 BEHI KAKA (Xorroxin Irratiak antolatua). 1188::3300HERRI KIROL jaialdia Pla-
zan. (Nafarroako 3. mailako aizkolari txapelketako finala). 2200::3300 JAIONE OLA-
ZABALekin kantaldia plazan. 2211::0000 DANTZA HERRIKOIAK Ziga Plazan. 2222::0000
MUTILDANTZAK. 0000::0000 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

uztailak 26IGANDEA
aitatxi eta amatxien eguna

0099::3300 Argi soinuak, BEARNEKOEN eskutik. 1100::3300 Berroko Elkartean HERRI-
TARRENDAKO GOSARIE. OOnnddoottiikk Fanfarre MI-FArekin Berrotik barna itzulia.
1111::0000 ERRALDOI eta BURUHAUNDIEN Ibilaldia. 1111::0000--1144::0000 HAURRENDAKO
PUZGARRIAK igerilekuan (piszinarako sarrera denendako musutruk izanen da
11:00etatik 14:00etara). 1144::3300 KUADRILLEN BAZKARIE Iturri Ederran (kua-
drila bakoitzak berea eraman dezala) txarangak girotua. 1166::3300 KUKUBEL an -
tzerkia eliza aldean. oonnddoottiikkBONBA JAPONESAK (Eliza kanpokoaldean). 1166::3300
BEARNEKOEN SOINUAK Bearzundik barna. 1188::0000 ERREKA JEITSIERA, Txo-
kotoko putzuan KUKAÑA ere egonen da. 1199::0000 BAZTAN ZOPAK Txokotoko zu-
bien, Pirrimtenek eskainia. 2200::3300 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin 2211::0000
DANTZA HERRIKOIAK Ziga Plazan. 2222::0000 MUTIL DANTZAK.  0000::0000 Dantzaldia
TRIKIDANTZ taldearekin 0044::0000 KARAOKEA Plazan.

uztailak 27ASTELEHENA
haurren eguna

Argazkiak: Ondikol

Argazkiak: Ondikol
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0099::3300 ARGI SOINUEK.  1111::0000 ERRALDOI eta BURUHAUNDIEN Ibilaldia. 1144::3300
ZIKIRO JATEA Kuartelkozelaian. 1166::3300 haurrendako ZIRKO IKUSKIZUNA eta
TALLERRA Plazan. 2200::0000 KANTIRUKIrekin KANTALDIA Plazan. 2211::0000 DAN TZA
HERRIKOIAK Ziga Plazan. 2222::0000 MUTILDANTZAK. 0000::0000 GIZAJUA NI, KALEJI-
RA txarangarekin herrian barna. 0000::0000 JOXEANJELekin DANTZALDIA Plazan.

uztailak 28ASTEARTEA
herriaren eguna

Elizondoko bestak

Argazkiak: Ondikol

Argazkiak: Ondikol
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Berrikuntzaz ongi hornitua heldu da
aurten Santiago bestetako egitaraua
eta horietariko bat, Xorroxin Irratiaren
eskutik dator, Behikaka ekimenaren
bidez, sari ederrak banatuko baitituzte
besta giroan. Irratiaren aitzinaldeko
belagia metro erdi luze-zabal izanen
duten 4.000 laukitxoetan banatuko da,
guzira 50 lerro eta 80 zutabe osatuz
eta laukitxo horiek salgai daude, 5 eu-
ro bailo duten boletotan. Kamixetak
ere saltzen ari dira 10 euroan.
Fernando Anbustegi, 31 urteko Xorro -
xineko esatari elizondarrak aipatu di-
gunez, ““kkaammiixxeetteenn ssaallmmeennttaa oonnggii ddooaaiiee
eettaa bboolleettooaakk eerree ssaallttzzeenn aarrii ddiirraa mmaann --
ttssoo--mmaannttssoo,, bbaaiinnaa eegguunnaa hhuurrbbiillttzzeenn
ddeenn nneeuurrrriiaann ggeehhiiaaggoo ssaalldduukkoo ddeellaa
ppeennttssaattzzeenn dduugguu.. LLeessaakkaakkoo SSaannffeerr--
mmiinn eegguunneeaann eerree mmaahhaaiiaa ppaarraattuu ggeennuu--
eenn eettaa BBaazzttaannddaarrrreenn BBiillttzzaarrrraann eerree
ppaarraattuukkoo dduugguu””. Jendeak ongi hartu
du Xorroxin Irratiak, laguntza gisa ra

planteatu duen ekimena, ““iiddeeiiaa aa rrrraass
oorriiggiinnaallaa eettaa ppoolliittaa ddeellaa eerrrraatteenn
ddaauukkuuttee””.
Hiru behi sartuko dira belagian, Za -
gua, Erdiz eta Lore izenekoak, bana-
ka, eta sariak ere ez dira nola nahikoak.
Lehenbizikoaren kakak hirugarren
saria emanen du: Zumaiako Karakas
landetxe an bi lagunendako asteburuko
egonaldia; Zumaiako Talasozelai tala-
soterapia gunean zirkuito bat hamar
lagunendako eta Basakaitz esneki
lotea. Bigarren behiak biga rren saria
erabakiko du: Iza bako Txapatera lan-
detxean 6 lagunendako asteburuko
ego naldia; Arabako Murua herriko Gor-
beia landetxean bi lagunendako aste-
buruko egonaldia, Aizarozko ostatuan
bi lagunendako afaria eta Lurlan pro-
duktu lotea. Eta hirugarren behiaren
kakak lehen sari bikaina banatuko du:
Enkarterrietako Amalurra hotelean
astebeteko egonaldia bi lagunen-
dako; Castillo de Gorraiz
hotelean bi lagunendako
afaria, spa eta gaua,
Arzak jatetxean
a far ia  b i  l a -
gunendako eta
Aroa  ardo
lotea. Behiek
kaka  non
egi ten ahal
duten? Ez
dago pro -
nostiko
garbirik
eta Jokin
Ramirez,
behien
nagu siak
aur kez pe -
naren egu ne -
an erran zue -
nez, ““ggooggooaa nnoonn
ssaarrttzzeenn zzaaiieenn,, hhaann--
ttxxee eeggiinneenn dduuttee!!””.

Fernando ANBUSTEGI
Xorroxineko esataria

«Behikaka jaialdian parte
hartzeko jende aunitzek
eskaini digu bere laguntza
eta denetarik izanen da»

Elizondoko bestak
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Hori bai, belagira atera baino lehen
ongi bazkatu eta zainduko dituela se-
gurtatu zuen.
Baina behien “ikus kizunaz” gain bertze
hainbat ekitaldi izanen dira: Julio So-
to eta Julen Zelaieta etortzekoak dira,
musikariak… ““EEggiittaarraauuaa zzeehhaattzz--
mmeehhaattzz eezz dduugguu oorraaiinnoo,, jjeennddee aauunniittzzeekk
eesskkaaiinnii ddiigguullaakkoo bbeerree llaagguunnttzzaa,, ttaallooaakk
eeggiitteekkoo,, oossttaattuuaann llaann eeggiitteekkoo,, bbeerrttssoo--
llaarriiaakk,, mmuussiikkaarriiaakk…… DDeenneettaarriikk iizzaanneenn
ddaa,, bbaaiinnaa eezz dduugguu zzeehhaazzttuu zzeeiinneekkiinn..
ZZuuzzeenneekkoo iirrrraattssaaiioo bbaatt eerree eeggiinneenn dduugguu,,
jjookkaallddii hhoobbeerreenneekkiinn,, eettaa mmuussiikkaa eettaa
bbeerrttssooaakk ttaarrtteekkaattuuzz””. 
Oraindik boletoak eskuratu ez ditue-
nak, edo gehiago behar duenak es-
kualdeko herri gehienetako dendetan
dauka horretarako aukera, baita bo-
letoak@behikaka.com helbide elek-
tronikoan ere. Kamixetak ere, dende-
tan ez ezik, kamixetak@behikaka.com

helbidean eskura daitezke.

EEggiittaarraauu
eerrrreeaallaaggooaa
Elizondarra
izanik ere, gau -
za batengatik
edo ber tze -
arengatik,
Fernando
Anbuste-
gik ez du
herriko
Santiago
bestetaz
sobera
gozatzerik
izan, “uurrttee
ddeexxeennttee ooss--
ttaattuuaann eemmaann

ddiittuutt eettaa eezz dduutt
hhaaiinnbbeerrttzzee ggoo --

zzaattuu,, eettaa aazzkkeenn bbii
uurrtteettaann--eeddoo,, aarrii nnaaiizz

bbeess tteekkiinn ggoozzaattzzeenn.. AAuurrtteenn iirrrraattiittiikk eerree
eegguunneenn bbaatt lliibbrree hhaarrttuukkoo dduutt,, eettaa aapprroo--
bbeettxxaattzzeenn ssaaiiaa ttuukkoo nnaaiizz””. Halere, San-
tiago bestak baino Baztandarren
Biltzarra nahiago duela onar tzen du,
““hheerrrrii kkooiiaaggooaakk eettaa ppaarrtteehhaarrttzzaaiilleeggooaakk
ddiirraa””.
Aurtengo egitarauan aldaketa dexente
somatu ditu eta ““eerrrreeaallaaggooaa””dela iru-
ditzen zaio. ““EElliizzoonnddookkoo eeggiittaarraauuaakk
aazzkkeenneekkoo uurrtteeeettaann eezz nniinndduueenn ssoobbeerraa
eerraakkaarrttzzeenn eettaa bbeehhaarrbbaaddaa hhoorrrreeggaattiikk
eezz nnuueenn ooppoorrrriikk hhaarrttzzeenn eerree.. TTxxoozznneekk
eeggiittaarraauu aalltteerrnnaattiibboo ggiissaakkoo bbaatt aannttoo--
llaattzzeenn zzuutteenn eettaa llaann hhaannddiiaa eeggiinn ddaa
aazzkkeenn uurrtteeeettaann hhoorrrreekkiinn eettaa hhoobbeettuu
ddaa.. AAuurrtteenn  jjeennddee bbeerrrriiaa ssaarrttuu ddaa llaanneeaann,,
eettaa eeggiittaarraauu ffrreexxkkooaaggooaa eeggiinn dduuttee,,
aazzkkeenn uurrtteeeettaann iinnssttiittuuzziioonnaalleeggiiaa iirruu--
ddiittzzeenn zziittzzaaiiddaann,, eezz zzeenn gguurree eesskkuuaallddeekkoo
hheerrrrii bbaattii zzeeggookkiioonnaa”. Beti ere libre
hartzen duen egunaren arabera, gal-
duko ez dituen ekitadien artean
““kkoonnttzzeerrttuurreenn bbaatt,, zziikkiirroo--jjaatteeaa eeddoo ggaazz--
tteeeenn eegguunnaa””daude, eta hori bai, ““ttxxoozz --
nneettaann ttuurrnnoorreenn bbaatt eerree eeggiinneenn dduuddaallaa
sseegguurruu,, hhoorr sseegguurruu eezz dduutt hhuuttssiikk eeggii--
nneenn””.
Xorroxin Irratian bertsolaritzaz saio
bat gidatzeaz gain, Nafarroako ber -
tsolari txapelketan aurkezle eta gai-
emaile lanean ere ikusi dugu Fernan-
do eta hori, Elizondoko Santiago bestei
zor diela onartu du: ““BBiittxxiikkeerrii ggiissaarraa,,
ggaaii--jjaarrttzzaaiillee llaanneeaann EElliizzoonnddookkoo bbeessttee--
ttaann hhaassii nniinnttzzeenn,, ttxxoozznneettaann,, eettaa hhoorr
hhaassii eettaa ggeerroozzttiikk zzeerrbbaaiitt eeggiinn dduugguu..
AAzzkkeenn uurrtteeeettaann bbeettii iizzaann ddaa bbeerrttssooaa
SSaannttiiooeettaann eettaa aarrrraass oonnggii,, jjeennddeeaa bbiillttzzeenn
ddaa eettaa ggaazztteeeennggaann zzaalleettaassuunnaa iinnddaarrttzzeenn
aarrii ddaa””. Aurten, ordea, ez da deus pro-
graman eta zerbait beharko zela
pentsatzen du, ““bbeerrttssoo--ppootteeoorreenn bbaatt,,
bbeeddeerreenn””.

Behien kaka noiz egin zain egon bitartean, hainbat ekitaldi antolatu ditu Xorroxin Irratiak,
bere bulegoaren ondoko belagian uztailaren 26rako.
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ttipi-ttapa
Tokiko komunikabi-

deak sortzen aitzindaria
izan zen Ttipi-Ttapa.
Duela 29 urte ekin zion
ibilbideari, eta geroztik,
Baztan, Bertizarana,
Bortziriak, Malerreka,
Leitzaldea eta Xareta al-
deko herritarrei eskual-
deko gertaeren berri
emateko lanean ari da.
Bidean hainbat «zailta-
sun ere gainditu ditu bai-
na aitzinera egin du».
Hain zuzen horregatik,
«tokiko komunikabide-
etan lehenbizikoetarikoa
izan zelako», «komuni-
kazio - egitasmoak ego-
ki erantzuten diolako xe-
de duen gizarte nafa-
rrari», «egoera zailetan
aurrera begiratzeko eta
bertze hedabide ba-
tzuekiko sinergiak bila-
tzeko kemena izatea-
gatik» eta «zailtasunak
zailtasun, euskara hu-
tsezko kazetaritzaren
adeko apustu ausarta
egiteagatik» jaso zuen
joan den ekainaren 27an
Rikardo Arregi Kazeta-
ritza Sariaren Ohorezko

Aipamena Andoainen
(Gipuzkoa). Ttipi-Ttapa-
ren izenean Pello Ape-
zetxea presidenteak eta
Joxemanuel Irigoien ku-
deatzaileak hartu zuten
aipamena.

1988AN LEHEN ALDIZ

Rikardo Arregi Kaze-
taritza Saria Andoaingo
Udalak 1988an sortu
zuen, euskarazko kaze-

taritza bultzatzeko eta in-
dartzen laguntzeko. An-
doaindarra zen Rikardo
Arregiren izena jarri zi-
tzaion sariari, euskal
idazle, kazetari eta kul-
tur eragile haundia izan
zelako. 

Aurtengo sari nagu-
sia Txinako berriemailea
den Olatz Simon EITB-
ko kazetariak  jaso zuen,
euskaraz Txinan egin-

dako erreportaje sorta-
gatik. Kazetari berria sa-
ria Argia astekariko Gor-
ka Bereziartuarentzat
izan zen eta laugarren
saria Euskadi Irratiko
Kostaldeko trena irra-
tsaioak jaso zuen.

TTIPI-TTAPAK HAINBAT

SARI ESKURATU DITU

Ttipi-Ttaparen lanak
lehen ere jaso ditu ai-

pamenak. 1995ean Ar-
gia Saria jaso zuen,
«euskarazko irakurleak
ia deusetik sortzeko
apustua egiteagatik eta
herri prentsako errefe-
rentzia nagusietako bat
den eta Nafarroako es-
kualde oso bati bizi be-
rri bat eman diolako».

1997an ere Rikardo
Arregi Kazetaritza Saria
jaso zuen, Entzun! mu-
sika aldizkariarekin ba-
tera, «euskararen era-
bilerarako mundu berriak
eskuratu zituztelako».
Ttipi-Ttaparen kasuan,
«euskarazko prentsaren
munduan, aldizkariko in-
formazio guziarekin, edi-
zio elektronikoa Internet
sarean eskaini duen le-
hena» i za teagat ik .
1996ko uztailaren 5ean
hasi zen Interneteko edi-
zioa argitaratzen.

1990ean Iruñeko Zal-
diko Maldiko elkarteak
Lamien Urrezko Orrazia
izeneko saria ere eman
zion «hamaboskariaren
alde emandako pausoa-
rengatik»eta 1991n, be-
rriz, Arkupeak elkarteak.

Ricardo Arregi Kazetaritza Sariaren
Ohorezko Aipamena jaso du Ttipi-Ttapak
Tokiko komunikabideen artean aitzindari izan zelako eta zailtasunei aitzin egin dielako

ARGAZKIA: AIURRI

Lehenbiziko lerroan, ezkerretik hasita, Gorka Bereziartua (Argiako kazeta-
ria), Iñigo Martin (Kostaldeko trena irratsaioaren izenean), Olatz Simon (EITB-
ko kazetaria) eta Pello Apezetxea eta Joxemanuel Irigoien (Ttipi-Ttapa). Gi-
beleko lerroan, berriz, epai-mahaiko kideak ageri dira.

KAZETARITZA
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ttipi-ttapa
Iragarri bezala, ekai-

naren 26an, inauguratu
zuten ofizialki Endarla-
tsako zubian N-121A
errepideko lanen barre-
nean, Bera eta Behobia
lotzen dituen zati berri-
tua. Ekitaldian, Miguel
Sanz Nafarroako Go-
bernuko presidentea eta
Markel Olano Gipuzkoa-
ko ahaldun nagusia izan
ziren, Bortzirietako udal
ordezkariekin batera.

Olanok adierazi zue-
nez,  b i  herr ia ldeak
«anaiak» dira, eta bien
arteko «harremana sa-
kondu» egin behar da
«arlo ekonomiko, sozial,
kultural eta linguistiko-
an». Sanz ere harrema-
nari eustearen alde ager-
tu zen: «ezin dugulako
bizkarra emanda bizi».

Lanek 60 milioi euro-
ko aurrekontua eduki du-
te. Horietatik 52 milioi Gi-
puzkoako Foru Aldun-
diak jarri ditu eta zortzi
Nafarroako Gobernuak.
6,6 kilometroko errepi-
dea da; berria %60ean.
Hiru lerro ditu zati gehie-
nean eta bi tunel: bata
477 metrokoa Lamiarrin
eta bertzea 105ekoa In-
txaurretan. Horrez gain,
lau bidezubi ditu, 98 me-
trokoak gehienak. En-
darlatsa parean 190 me-

troko zubia eraiki dute.

26 HILABETEKO LANAK

2004ko maiatzean la-
nak egiteko hitzarmena
sinatu zuten Nafarroako
Gobernuak eta Gipuz-
koako Diputazioak eta
lehiaketa bidez, Mariez-
kurrena, Zubi Eder, Nor-
tunel eta Urssa Aldi Ba-
terako Enpresen Elkar-
teak egin du obra 26 hi-
labetez. Endarlatsako zu-
bi berria Javier Mante-
rola ingeniari nafarrak di-
seinatu zuen: 190 metro
luze ditu eta 1.000 tona
altzairurekin egin da.

N-121Ako Bera eta
Irun arteko zati
berria zabalik
60 milioi euro kosta dira lanak

ERREPIDEA

ttipi-ttapa

Inaugurazio ekitaldia baino le-
hen, Auzolan N-121A Herri Eki-
menak bere hausnarketa jakina-
razi zuen. Erramun Martiarena
bozeramaileak gogoratu zuenez,
«2003ko azaroaren 19an sinbo-
likoki itxi egin genuen bidea –mi-
nutu batez zinta batekin itxi zu-
ten– eta gaur berriz zabaldu du-
gu». Ekimeneko kidea pozik ager-
tu zen hainbat urteren ondotik az-
piegitura berria ireki delako, bai-
na, aldi berean, bidean hildako-
ak gogoratu zituen eta «lana au-
nitzez lehenago egin behar ze-
la» azpimarratu zuen. 

2003tik honat 40 bat lagun hil
dira errepide horretan, ehun bai-
no gehiago hamar urteotan, eta
horrek «ondoko belaunaldiak ha-
rrituko dituen porrot kolektiboa
suposatzen du». Errepide berrian

ere «kontuz ibiltzeko» aholkua
eman zuen. Gaineratu zuenez,
«garai batean Endarlatsa izan
zen erruleta errusiarretik Endar-
latsako Akordio eta Besarkada-
ra pasatu da». 

N-121A Herri Ekimenarentzat irekiera gazi-gozoa

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Goiko argazkian udal ordezkariak eta Gobernu eta Foru Aldundiko ardura-
dunak zinta mozten. Behekoan zubi berria ageri da.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Auzolan N-121A herri ekimena.
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ttipi-ttapa
Azken urteotan be-

zala, bisitan ditugu Sa-
harako haurrak. Guzti-
ra zortzi etorri dira, nahiz
eta hasiera batean be-
deratzi ziren etortzeko-
ak. Ekainaren 29an eto-
rri ziren eta uda osoan
hemen egonen dira. Zor-
tzi neska-mutikoetatik
bat Zubietan egonen da,
bertze bana Sunbillan
eta Beran, bi Arizkunen
eta bertze bana Erra-
tzun, Elbeten eta Eli-
zondon. Euren herrian
jaso ezin dituzten zer-
bitzuak eskaintzea, eta
bide batez, Saharako
herriaren egoera zein
den ezagutaraztea da
Saharaztan Baztan-Bi-
dasoako Saharar He-
rriaren Aldeko Elkarta-
sun Taldearen helburua.

ZOZKETA

Saharako haurrak
udan eskualdera ekar-
tzeko laguntza lortzeko
egindako zozketako
zenbaki sarituak jaki-
narazi ditu Saharazta-
nek. Ekainaren 23an

egin zuen zozketa eta
ohi bezala, zenbaki sa-
ritu bakoitzak bi pertso-
nentzako afaria edo baz-
karia izanen du jatetxe
hauetan.

Arizkunen, Ordoki
Likorerian 3.176; Uxoa
jatetxean 1.603 eta Bix-
ta-Eder jatetxean 1.850.
Elbeteko os ta tuan
2.751; Elizondoko Ga-
lartzan 1.080, Eskisa-
roin 1.583, Kortarixarren
2.453 eta Itzalargiko-

bordan 2.638. Gar-
tzaingo Fransenean
1.570; Lekarozko La-
rraldea sagardotegian
2.873; eta Oronoz-Mu-
gairiko Pierresenean
2.969.
Donamariko Herriko
Ostatuan 1.842 eta Do-
namariako Bentako
2.061; Oitzko Ostatuan
2.990; Beintzako Osta-
tuan 2.202; Elgorria-
gako Hilarionen 2.268;
Iturengo Herriko Osta-

tuan 1.865 eta Altxunea
erretegian 1.196.

Igantziko La Villan
2.063; Etxalarko Herri-
ko Ostatuan 1.173 eta
Elutsan 1.457; Lesaka-
ko Koxkotan 2.545 eta
Arranon 3.093.

Saria eskuratzeko bi
hilabeteko epea izanen
da eta jatetxera joan bai-
no lehen deitu beharko
da. Saridunaren txarte-
la otordua egin aitzine-
tik erakutsi beharko da.

MIKEL GEREKAK UTZITAKO ARGAZKIA

Aurten zortzi neska-mutiko etorri dira Saharatik. Bederatzi etortzekoak ziren
baina azkenean batek huts egin du. Etorri direnak Zubietan, Sunbilan, Beran,
Arizkunen (bi lagun), Erratzun, Elbeten eta Elizondon egonen dira.

Saharako haurrak ekartzeko
zozketako sarituak jakinarazi dira 
Zenbaki saritu bakoitzak bi lagunentzako otordua izanen du 

GIZARTEA

Bestabusa
Lesaka eta
Berako
bestetan

BORTZIRIAK

ttipi-ttapa
Aurten ere Bestabusa
zerbitzua martxan ja-
rriko da Bortzirietako
bestetan. Hasiak di-
renak Lesakako San-
ferminak dira eta Bes-
tabusa ortziral eta la-
runbatean egonen da.
Hau izanen dira ordu-
teg ia .  Arantzat ik
21:45ean eta 23:30-
ean aterako da auto-
busa aparkalekutik;
Igantzitik 22:00etan
eta 23:45ean Bibiden;
Etxalartik 22:15ean
eta 00:00etan Landa-
buruan. Beratik Lesa-
karako autobusek To-
ki-Ona institutuaren
parean eta Agerran
eginen du geldialdia
eta 22:00etan, 22:30-
ean; 23:00etan; 23:30-
ean; 00:00etan eta
00:30ean abiatuko di-
ra. Itzulerako autobu-
sa Lesakako suhil-
tzaileen aparkalekutik
aterako da,    3:30ean
eta 6:30ean Arantza,
Igantzi eta Etxalarre-
ra joateko eta 3:30ean,
4:30ean, 6:00etan eta
7:00etan Berara itzul-
tzeko. Berako Sanes-
teban bestei dagokio-
nez, Bestabusa zer-
bitzua abuztuaren
1ean, larunbatarekin,
egonen da. Arantza,
Igantzi eta Etxalarko-
ek Lesakarako izanen
dituzten ordutegi be-
rak izanen dituzte Be-
rara joateko eta lesa-
karrek Berakoek San-
ferminetan Lesakara
joateko dituztenen ber-
dinak.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Justizia

Auzitegi Nagusiak arra-
zoia eman dio Udalari eta
hemendik aitzinera Be-
ra izanen da herriaren
izendapen ofizial baka-
rra. Hain zuzen, joan den
urteko urtarrilean onartu
zuen Udalak izendape-
na, ANV (lau), Aralar (bi)
eta PNVko (bi) aldeko
botoekin eta EAren hiru
abstentzioekin. Udalak
Euskaltzaindiak 1979an
hartutako akordioa har-
tu zuen oinarritzat, or-
duan Bera eman bai-
tzuen izen ofizial bakar-
tzat herriko agiriak eta
ahozko transmisioa az-
tertu ondotik. Udalak
1989tik erabiltzen zuen
Berabakarrik, baina Na-
farroako Gobernuak Be-
ra/Vera de Bidasoa izen-
dapen bikoitza erabiltzen
zuen eta hori aldatzeko
erabakia izan zen Udala-
rena.

Gobernuak, ordea,
berean segitu zuen eta
aldaketa ukatu eta izen-
dapen bikoitzarekin se-
gitzea defendatu zuen.
Honen kontra auzitegira
jo zuen Udalak eta due-
la bi aste bere aldeko era-
bakia hartu zuen Nafa-
rroako Justizia Auzitegi
Nagusiak.

Ohar bidez, Aralarrek
erabakiarekin «pozik»
gelditu zela adierazi zuen. 

Udaleku irekiak
Astelehenaz geroztik,

badute non gozatua Bor-
tzirietako Euskara Man-
komunitateak eta Din-
daia Fundazioak antola-
tutako udaleku irekietan
izena eman duten 40
neska-mutikoek. 3 urte-
tik 8 urterako 30 haur di-
ra eta 8 eta 12 urte bi-
tartean dituzten bertze
10. Uztailaren 31 bitar-
te, adinaren arabera bi
taldetan banatuta, de-
netariko jarduerak egi-
nen dituzte, astelehene-
tik ortziralera 10:00etatik
13:00etara. 

Zegozkien probak
gainditu ondotik, lau gaz-
te hauek dira begiraleak:
Nahia Sagastibeltza, Ain-
hoa Lantz, Jon Iratzoki
eta Saioa Garbisu.

Lilulatura
karriketan barna

Ortzegun honetan,
uztailak 9, liluratura eki-
menari hasiera emanen
zaio, eta irailaren 3ra ar-
te bisita gidatuak eginen
dira herriko karriketan
barna. Liluratura  testu li-
terario, istorio ttiki, ipuin
eta abarrekin, karriketan

egindako bidaia literario
bat da eta ez da halako
zerbait egiten den le-
henbiziko aldia. Lamixi-
ne Bat antzerki taldeko
aktoreen laguntza iza-
nen da horretarako.

Bisitak ortzegunero
eginen dira, 19:00etan
Kultur Etxetik abiatuta.
Izen-ematea egun bere-
an egin daiteke, bisita ha-
si baino 30 minutu lehe-
nago arte, Turismo Bu-
legoan. Bi euro ordain-
du beharko dira.

Folklore Jaialdia
Irungo Eraiki Dantza

Taldeak antolatuta, Bi-
dasoaldeko Gazteen Fol-
klore Jaialdiko emanaldi
bat Altzateko plazan egi-
nen da uztailaren 23an

–eguraldi txarra egiten
badu, Altzateko fron-
toian–. 20:00etan hasi-
ko da saioa eta hiru tal-
dek hartuko dute parte:
Tanok (Krasnodar, Erru-
sia); Danzas Temerí
(Guanare, Venezuela)
eta Eraiki Dantza Taldea.

1996an hasi zen Erai-
ki taldea Nazioarteko
Gazteen Folklore Jaial-
dia antolatzen, dantza-
riak saritu eta ikasturte-
an egindako lana zabal-
tzeko eta aurtengoa XIII.
edizioa izanen da. 

Balkoi lehiaketa
Gure herria lorez be-

tea. Horrela du izena La-
run-Haizpe merkatarien,
ostalarien eta zerbitzuen
elkarteak bigarren urtez

antolatu duen lorez
apaindutako balkoi lehia-
ketak. Ekainaren 25ean
abiatu zen eta uztailaren
25era bitarte etxeetako
balkoiak lorez beteak
egonen dira. Iaz bezala,
balkoirik ederrenek sa-
ria jasoko dute.

Irabazleak epai-ma-
hai batek izendatuko di-
tu, eta sariak uztailaren
31n, plazan emanen di-
ra, 20:30ean. Sari bana-
ketaren ondotik, luntxa
ere izanen da. Lau lehen-
biziko sari emanen dira,
auzo bakoitzeko bana:
Altzate, Legia-Kantton-
berri-Eztegara, Berako
Plaza ingurua eta Age-
rra. Sariak balkoiko ar-
gazkia, lore-detailea eta
afaria izanen dira.

‘Bera’ izanen da
herriaren izendapen
ofizial bakarra
Epategiak Udalari eman dio
arrazoia

UTZITAKO ARGAZKIA

Amak ere saskibaloian
Martxoan jokalari talde berri bat sortu zen Toki Ona Bortziriak saskibaloi
taldean: gurasoen taldea, eta zehatzago erranez, ama batzuk osatutako
taldea. Hasieran jokalari gaztetxoen gurasoen arteko broma izan zen, «gu
ere aritzen ahal ginake, eta gero alaben kontra ariko ginateke…». Ondo-
tik, Jesus Alacid entrenatzaileak erronka bere gain hartu, eta entrena-
menduak antolatu zituen. Astean bitan hamabi bat emakume kiroldegian
entrenatzen hasi ziren. Saskibaloiari buruz apenas deus jakin gabe, irri
aunitz eginez, ongi pasatuz, eta ederki izerdituz. Hiru hilabetez talde de-
zentea lortu zuten Jesus eta Imanol entrenatzaileek. Eta proba ekainaren
13an egin zuten: egun horretan ama-alaben arteko partida jokatu zen.
Emaitza franko desorekatua izan zen (16-49), baina «izugarri esperientzia
polita» izan dela kontatu digute parte-hartzaileek.

BERA
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Aitor AROTZENA
Badakizue, egizue

izenburupean Lesaka-
ko Euskara Batzordeak
eta Gazte Asanbladak
antolatua jaialdi ederra
egin zen San Juan bez-
peran. Lehenik, soinu-
lari eta txistulari talde-
en laguntzaz kalejira
egin zen eta Albistur ka-
rrikan etxeen izenak pa-
ratu ziren. 

Kalejira komentuko
zelaira ailegatu zenean
hasi zen besta. Ausar-
tenak kukañan goiti sa-
ri bila zebiltzan bitarte-
an, dantzariak txalaparta
eta trikiti doinuekin ari-
tu ziren. Segidan, ta-
blatuan bertso eskola-
ko ikasleek zenbait ber-
tso eskaini zituzten, jaial-
diaren izenburuarekin
bat eginez. Gero, jen-

daurreko aurkezpena
egin zuen Itziar Telle-
txeak, Olaia Iantzik, Hai-
zea Irigoienek eta Aritz
Telletxeak osatzen du-
ten Eutsi musika talde-
ak. Pintxo eta edariak
banatu zituzten txoznek
ere lan ederra egin zu-
ten.

Sanjuan gaua zenez,
suak ere piztu zituzten
eta han ibili ziren gaz-
tetxoenak saltoka. Eu-
tsikoek bere emanaldia
bukatu zutenean, Sal-
vador Madariaga akor-
deolariak, Egoitz Telle-
txea perkusioan lagun
zuela, zenbait kanta es-
kaini zituen eta bestak
gauerdira arte iraun
zuen. Arrats polita, uda-
ri ongietorria eman bi-
denabarkoan, euskaraz
egitea eskatzeko.

‘Badakizue, egizue!’
jaialdi arrakastatsua
egin zen San Juan
bezperan
Albisturko etxe izenak paratu eta
Eutsi taldearen aurkezpena

LESAKA

Joseba Iturbide
isolamendura

Puertoko kartzelan
(Cadiz) dagoen Joseba
Iturbide herriko presoa
isolamendura eraman
zuten, aurrez aurreko
bisita baten ondotik, fun-
tzionarioek biluzteko
agindu eta horri uko egi-
teagatik. Josebak gose
grebari ere ekin zion,
protesta modura.

Agurra Javier
Etxeberriari

Ekainaren 22an Mu-
sika Eskolak eskainita-
ko kontzertuan ome-
naldia eskaini zitzaion
Javier Etxeberriari. Ur-
teetan klarinete eta
saxofoi irakasle ez ezik,
zuzendaria ere izan da
eta bertze hainbat lan
egin ditu, Tobera en-
presa sortzeaz gain.

Aparkalekuak
egiten

Udalak 50 aparkale-
ku egokitu ditu komen-
tu gibeleko aldean eta
garai batean mataderoa
izan zen eremuan.
Abuztu aldera, ikasto-
laren aitzineko aldeko
baratzean ere aparka-
tzeko tokia egokituko da,
Espainiako Gobernua-
ren laguntzaz.

Euskal Futbol
Campusa abian

Euskal Futbol Can-
pusaren seigarren edi-
zioko lehen txanda egin
zuten ekainaren 22tik
28ra 40 neska-mutikok,
tartean herriko zortzik,
baina gehienak Erribe-
ra eta Iruñerrikoak. Bi-
garren txanda uztaila-
ren 27tik abuztuaren 2ra
eginen dute. 

Bestabusa
asteburuan

Sanferminak azken
txanpan sartuak dira,
baina ortziral eta larun-
bat arratsean Bestabus
zerbitzua izanen da.
Arantza, Igantzi eta E-
txalartik abiatuko da au-
tobus bat (2 irteera, 2
itzulera) eta Beratik ber-
tzea (3 irteera eta 4 itzu-
lera ordurekin). 
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Joseba eta Nerea
Bekoetxeko Irune eta

Itsaso ahizpek Baleike
trikitixa taldea sortu du-
te Iker Martiarena bera-
tarrarekin eta Iñigo Man-
terola aginagarrarekin
batera. Betiko trikitixa
doinuak «estilo propio
eta desberdinarekin» es-
kainiko dituztela erran
digute. Eta martxa ede-
rrean hasi dira gainera!
Dagoeneko bi herritan jo
dute, Altzateko bestetan
eta Atxondon (Bizkaian).
Sanferminetan Lesakan
joko dute, uztailaren 11n,
eta ondotik Arantza, Zu-
bieta eta Aurizberrin ari-
ko dira. Halere, Etxalar-
ko bestatakoa izanen da,
kontzerturik bereziena.
Abuztuaren 17an joko
dute. Zorterik onena!

Obra berriak
panaderian

Uztail hasieran obrak
hasi zituzten herriko
okindegian. Orain arte
egon den egurrezko la-
bea kendu eta gasolioz-
koa paratuko dute. Ho-
rretaz gain, makineria
berrituko dute, fermen-
tadora berria erosiz. La-

nek 100.000 euroko au-
rrekontua dute eta he-
rriko bestetarako aka-
batzea espero du Uda-
lak. Bitartean, Lesakako
Rekondo okindegitik
ekarriko dituzte ogiak.
Hori dela eta, ordutegian
aldaketa ttiki bat egonen
da. 6:30etik 8:30 arte ire-
kita egonen da baina
8:30etik 9:00etara itxi egi-
nen dute, panaderoa Le-

sakara ogi eske joateko.
9:00etatik 10:00etara ire-
kiko dute berriz. Sal-
neurriak betikoak izanen
dira.

Udalekuak 2009
Bortzirietako Euska-

ra Mankomunitateak eta
Dindaia fundazioak anto-
latuta, uztailaren 6an uda-
lekuak hasi zituzten hau-
rrek. 10:00etatik 13:00-

‘Baleike’ musika taldea sortu
dute Irune eta Itsaso Elizagoienek
Aurtengo udan Lesakan, Arantzan, Zubietan,
Aurizberrin eta, nola ez, Etxalarren joko dute

ARGAZKIA: ARANTXA BIZENTE

Sortu berri den Baleike taldeko partaideak.

ETXALAR

ARGAZKIAK: ARANTXA DANBORIENA

Sanjuan suak lehenbiziko aldiz herriko plazan 
Aurten lehenbizikoz, Sanjuan arratsa, urteko arratsik motzena, herriko plazan ospatu zuten herritarrek.
Ilunabarrean berendu-afaria egin zuten frontoian, bakoitzak etxetik eramandako janari eta edariekin.
Ondotik, ohiturari segituz, haurrek herriari buelta eman zioten joare batekin kantari. Azkenean, 21:30ean
bi su piztu zituzten plazan eta saltoka aritu ziren haur eta helduak. Suaren inguruan kantari ere aritu zi-
ren batzuk, tartean Amaia Zubiria abeslari ezaguna, lagun batzuekin. Antolatzaileak gustura zeuden
herriko plazan egitearen ideia hagitz ongi atera zelako. Hurrengo urteetan ere mantenduko dute lekua.

etara ariko da 20 eta
gehiagoko haur koadrila
hainbat jolas eta ekintza
ludikotan. Jone Bizente
herritarra, Lesakako Lei-

re Aletxa eta Donezte-
beko Olatz Jorajuria di-
ra begiraleak. Uztailaren
31ra arte luzatuko dituz-
te udalekuak.
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Nerea ALTZURI
Aspaldiko ohitura da.

Zortzi laguneko taldea
osatuz, herriko etxe gu-
zietako ordezkariek as-
tero eta txandaka eli-
zaren garbiketa egiten
dute. Eta lan hori sari-
tzeko, parrokiak Igan-
tzikoarekin batera, ate-
raldia eta berendua an-
tolatzen ditu. Urtero al-
datzen saiatzen dira.
Oraingoan, Landak eta
Ibardin aldeak ezagu-
tuko dituzte. 

Uztailaren 16an, or-
tzeguna, goizean 7:00-
etan aparkalekutik abia-
tuko da autobusa. Bi-
dean gosaldu eta Biarri-
tzera joanen dira. Goi-
zean Landak bisitatuko
dituzte eta bazkaltzera,
Ibardingo Benta Berri
jatetxera bilduko dira.

Autobusa parrokiak
ordainduko du eta etxe

bakoitzetik nahi duen
guziak parte har deza-
ke.

Egunpasara joan
ezin direnek heldu den
astehenean 20:00etan
berendua izanen dute
Zahar Txokon. Beren-
dura familia bakoitzeko
lagun bat joan daiteke.

Bertzalde, honen be-
rri emateko idatzitako
oharrean, eliza hain gar-
bi edukitzeko egiten den
lana eskertu nahi izan
du parrokiak.

Udaleku irekiak
Astelehenean uda-

leku irekiak abiatu zi-
ren. Hamabortz gazte-
txoz osatutako taldeak
Aitziber Lizardi aranz-
tar eta Maier Hoios irun-
dar begiraleekin goi-
zero hilaren bukaera
arte ederki pasako du-
te.

Dantzariak
indartsu

Aitzineko ale batean
aditzera eman bezala,
Amabirjin bestetako
dantzariak prestatzen
ari dira. Astetartez no-
la asteburuetan, gazte-
txo zein heldu lanean
ari dira. Helduen talde-
an 13 dantzari daude
eta aurten lehenengo
aldiz beuren jantziekin
dantzatuko dute. Herri-
ko eta Sunbillako jos-
tunek jositakoak izanen
dira. Ilusioz beteak dau-
de… Ortziral eta larun-
batetan Amaia Telletxea
eta Amaia Apezetxea-
ren aginduetara ari di-
ra. Aurreskua, fanda-
goa eta arin-arina, La-
rrain dantza… dantzak

eginen dituzte. Eta no-
la ez, herriko dantza
Amabirjin egunean iza-
nen dira.

Arantzatik
mundu zabalera

Uda garaian, ikas-
turtean zehar eraman-
dako bidea erabat al-
datzeko modua izaten
da. Leire Mitxelena, Mai-
der Etxague eta Ain-
tzane Pikabea kurtsoan
zehar ikasleak dira. Guz-
tia gainditu eta udan ber-
tze aukerak egitera ani-
matu dira. Herriko txis-
tulari taldekoak dira hi-
rurak, kuadrillakoak, eta
bertze hainbertze egin-
kizunetan ere parte har-
tzen dutenak. Uztailean
eta abuztuan, ordea,

etxetik kanpo hilabete
bana pasako dute. Ain-
tzane kimikako ikaske-
tak egiten ari da Do-
nostiako EHUko fakul-
tatean, eta beka bat lor-
tuta, uztailaren 11n Mal-
tara doa familia bateta-
ra ingelesa ikastera.
Goizean klaseak izanen
ditu eta arratsaldean
bertzelako ekintzetan
parte hartuko du. Leire
eta Maider, berriz, uz-
tail akaberan Perura do-
az hilabete baterako Go-
bernuz Kanpoko Era-
kunde batekin. Leire eri-
zaintza ikasketak egiten
ari da Logroñon, eta Mai-
derrek heziketa berezi-
ko magisteritza bukatu
berri du. Bidaia on nes-
kak! 

Eliza garbitzen
dutenek Landetara
egunpasa eginen
dute uztailaren 16an
Bidaian parte hartzerik ez
dutenentzat astelehenean
berendua izanen da

ARANTZA

ARGAZKIA: XABIER ZUGARRAMURDI

Pilota eskola
Dindaiak Fundazioak eta Belate pilota elkarteak antolatuta, pilota esko-
lak egin ziren joan den astean herrian, ekainaren 28tik uztailaren 3ra. Guz-
tira 32 neska-mutiko bildu ziren.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Uztailaren 25ean, la-

runbatarekin, eginen
den Mendi Bizikleta
Jautsiera antolatzeko
lanetan burubelarri da-
bil Biltoki elkartea. Ber-
tze 12 probekin batera,
Extrem Norte Opene-
rako puntuagarria iza-
nen da eta Igantzikoa
txapelketako zortziga-
rrena izanen da. 

Ibilbidea urterokoa
izanen da, Fraingo
antenatik abiatu eta ur
depositu zaharrean bar-
na  Osasun  E t xe ra
ailegatuko dira txirrin-
dulariak. Ibilbidea eza-
g u t z e k o ,  g o i z e a n
10:00etatik 14:00etara
entrenamenduak egi-
nen dituzte, eta arra-
tsaldean jautsiera. Le-
henbiziko txandakoak
15:00etan abiatuko di-
ra eta bigarrenekoak
17:00etan. Lasterketan
parte hartzeko 15 euro
ordaindu beharko dira

izen-ematea aitzinetik
eginez gero, eta 20 eu-
ro egun berean.

Horrez gain, arra-
tsaldean, aparkalekuan
ikuskizuna izanen da,
saltoak egiten ariko baiti-
ra txirrindulariak. Eguna-
ri akabera emateko, be-
rendu-afaria eginen da.

LAGUNTZA

EZINBERTZEKOA

Zirkuituko 16 puntu-
tan egoteko jendea be-
har da eta horretarako
laguntza eskatu du Bil-
toki elkarteak. Guttienez
18 lagun beharko omen
dira eta 15 egun lehe-
nagotik laguntza nork
emanen duen zehaztua
izatea nahitaezkoa iza-
nen da.

Bertzalde, aipatu,
irailean mendi bizikleta
ibilaldia eginen dela.

Udalekurik ez
aurten
Bortzirietako Euskara

Mankomunitatearen eta
Dindaia Fundazioaren
ekimenez, uztailaren
6tik 31ra egitekoak zi-
ren udaleku irekiak ber-
tan behera gelditu dira,
ez delakoz haur nahi-
korik apuntatu. Guttie-
neko kopurua 10 lagu-
nekoa zen, eta sei bai-
no ez ziren apuntatu. Jo-
an den urtean, ordea,
arrakasta haundia edu-

ki zuten udalekuek, 24
lagunek parte hartu bai-
tzuten.

Igeriketa
ikastaroak

Dagoeneko abian di-
ra igeriketa ikastaroak.
Astelehenean, uztailak
6, hasi ziren eta heldu
diren hiru asteetan arra-
tsaldez ikasten ariko di-
ra. Lerro hauek idazte-

rakoan 16 ziren izena
emandako neska-muti-
koak, denak ere herri-
tarrak. 

Monitorea, berriz, az-
ken urteetan bezala, Ur-
di enpresako norbait iza-
nen da. Udalak Urdire-
kin sinatua duen kon-
tratuaren bitartez, mo-
nitore bat bidaliko du ige-
riketa ikastaroak es-
kaintzeko.

Mendi bizikleta
jautsiera uztailaren
25ean eginen da
Extreme Norte openerako
zortzigarren proba puntuagarria
izanen da

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Herritarrek ere parte hartzeko ohitura dute. Argazkian ageri direnak Imanol
Retegi eta Xabi Telletxea dira.

IGANTZI
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Jaione OTXANDORENA
Bera, Lesaka, Igan-

tzi, Arantza, Sunbilla, Do-
neztebe, Bertizarana,
Baztan, Oitz, Urrotz eta
Zugarramurdiko udalek
bat egin dute Etxalarko
Udalak zonalde osoan
aurkeztutako mozioare-
kin. Mozio horretan Co-
rreosek ezarri nahi duen
buzoi kontzentratuen sis-
temaren kontra daude.
Eta horren harira, uztai-

laren 2an, agerraldia egin
zuten herrietako udal or-
dezkariek Herriko Etxe-
an.

Etxe bakarrak, base-
rriak edo «diseminado»
izendatutako eremu be-
rezietan buzoi kontzen-
tratuak paratu nahi ditu
Correosek. Hasieran
uztailaren 1etik aitzinera
egitekoa zen aldaketa,
baina azkenean, urria-
ren 1era gibeleratu du.

Legeak «diseminado»
aipatzen duenean, au-
zoak direla berretsi zu-
ten alkateek eta gaine-
ratu zutenez, «zerbitzu
publikoak egunerokota-
sunean erabiltzen dituz-
ten pistak egoera one-

an daude eta Correosek
ez du inolako arazorik
eduki behar etxe horie-
tara ailegatzeko».

Udalen ekimenarekin
bat eginez, Nafarroako
Parlamentuan mozioa
aurkeztekoa da NaBai,

Nafarroan etxez etxeko
posta banaketa inda-
rrean dagoen eremue-
tatik kentzea galerazte
aldera, Nafarroako Go-
bernuak gestioak egin
ditzan Espainiako Go-
bernuarekin. 

Eskualdeko 12 udal
Correosek zonaldean
ezarri nahi dituen
aldaketen kontra
Uztailaren 2an agerraldia egin
zuten udaletxean

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Ikasturte akaberako besta
Ikasturte osoan lanean aritu ondotik, ekainaren 22an udako oporrak har-
tu zituzten neska-mutikoek. Goiko eskolan pintxoak janez, ikasturte aka-
berako besta ospatu zuten ikasle, irakasle eta gurasoek. Herritarren ize-
nean Rosario Oianart irakasleari omenaldi ttiki bat ere egin zitzaion.

SUNBILLA
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ttipi-ttapa
Aurten bederatziga-

rren aldiz, Udako Kirol
Eskola antolatu du
Erreka Kirol Elkarteak,
Udalaren laguntzare-
kin. Hilabete batez,
hainbat kirol jarduera
egiteko aukera izanen
dute herriko zein ingu-
ruko haurrek. Uztaila-
ren 20an hasiko dira
ikastaroak eta abuz-
tuaren 14a bitarte egi-
nen dira. Astelehen, as-
teazken eta ortzirale-
tan izanen da ikasta-
roa, 11:00etatik 12:00-
etara lehen taldea eta
12:00etatik 13:00etara
bigarren taldea. Ikas-
taroko ekintzak esko-
letako frontoian eta ki-
roldegian eginen dira.

Kirol Eskola 6 urte-
tik goitikoentzako da-
go zabalik, eta intere-
satuek izen-ematea uz-
tailaren 17an egin be-
harko dute, 11:00etan
frontoian. Errekako
bazkide direnek 33 or-
daindu beharko dituz-
te eta ez direnek, be-
rriz, 36 euro.

Eskolako
komunetan
obrak

Ikasturtea bukatu
eta neska-mutikoak
udako oporretan dau-
dela, zenbait konpon-

keta eginen dira esko-
lan. Aurtengoan ko-
munak berrituko dira
eta Miguel San Miguel
alkateak adierazi digu-
nez, 24.000 euro ingu-
ru kostako dira lanak.
Fausto Ostolaza erai-
kuntza enpresak egi-
nen du obra.

Joan den urtean, es-
kola kanpoko aldetik
berritzeko aprobetxatu
ziren udako hilabete-
ak, eta ikastetxearen
inguruan hesi berriak
paratu ziren. 50.000 eu-

roko inbertsioa izan
zen.

Euskara
teknikaria
hautatzeko
probak

Zortzi lagunek eman
dute izena Malerreka-
ko Zerbitzu Orokorren
Mankomunitatean eus-
kara teknikari lanetan
a r i t zeko  eg i ndako
deialdian. Ekainaren
19an akitu zen izen-
ema teko  epea  e ta
orain, probak egiten ari

dira. Lehena, euskara
maila neurtzekoa, ekai-
naren 26an egin zuten,
bigarrena uztailaren
2an, eta hirugarrena
eta azkena heldu den
astean.

Azterketen ondotik,
teknikari berria segidan
hasiko litzateke lane-
an. Egungo teknikaria
den Mikel Gartz iak
2010eko maiatzera ar-
te eszedentzia hartu du
eta printzipioz ordura
arte kontratua edukiko
luke langile berriak.

Udako Kirol Eskola antolatu du
Errekak uztailaren 20tik aitzinera
Izen-ematea uztailaren 17an egin beharko da, 11:00etan frontoian

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Hurrengo urtera arte agur Sanpedro bestei 
Eguraldia lagun giro ederrean joan ziren Sanpedro bestak. Herritarrek
zein kanpotik etorritakoek ederki gozatu zuten bortz egunez. Egun haun-
dia, halere, Sanpedro Eguna izan zen. Urteroko zitak txukun bete zituz-
ten herritarrek.

Jesus Goldaraz
ordezkatuko
duen apez berria

Mikel BIAIN
PERTSONAIA

Sortzez oñatiarra (Gi-
puzkoa) den Mikel
Biain da Doneztebe,
Legasa, Narbarte eta
Elgorriagako apez be-
rria. Maiatzean jaki-
narazi zioten Jesus
Goldarazen ardura
hartuko zuela eta jo-
an den ekainaren
13an, Bestaberri bez-
peran, hasi zen lane-
an. Ospakizun auni-
tzeko garaia tokatu
zaio: Bestaberri Egu-
na, Sanpedro bes-
tak... Edonola ere,
«gustura eta poliki-
poliki jendea eta ohi-
turak ezagutzen» ari
dela azaldu dio Ttipi-
Ttapari. Euskalduna
eta gaztea da Biain
eta  inpresio ona utzi
du doneztebarren ar-
tean. Eskualdera eto-
rri aitzinetik Luzaiden
egondakoa da bortz
urtez, bi urtez Auri-
tzen eta bertze bitan
Artzeko Bailaran. 
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Hiri
hondakinen
egutegiaren
zozketa

HONDAKINAK

ttipi-ttapa
Birziklapenaren ingu-
ruko hainbat aholku
emanez, Baztan, Bor-
tziriak eta Malerrekan,
Hiri-Hondakinen Man-
komunitate edo uda-
len eskutik urte ha-
sieran banatu ziren
egutegiek zeramaten
zenbakien zozketa
egin zen ekainaren
30ean Donezteben.
Hain zuzen, irailean
bi lagunentzako Ka-
nariar Uharteetan as-
te bateko egonaldia-
ren zozketa. Hiru zen-
baki atera dira: 5.176;
6.283 eta 7.100. Sa-
ritua zenbaki bakarra
da, 5.176a, eta le-
hendabiziko zenbaki
hori agertzen ez ba-
da, bigarrenak era-
manen  du  sa r ia ,
6.283ak eta bertzela,
hirugarrenak, 7.100-
ak. Hiru kasuetan, uz-
tailaren 31 baino le-
hen deitu beharko da
Bortzirietako Hiri-Hon-
dakinen Mankomuni-
tateko 948 635254 te-
lefonora.

Fermin ETXEKOLONEA
Azken urteotan be-

zala, euskara praktika-
tzera jendea etorri da
gure artera. Helburu na-
gusia euskara inguru
euskaldun batean prak-
tikatu eta bertako bizi-
modu eta kultura hur-
biletik ezagutaraztea
izaten da eta aurten bi
lagun etorri dira uztai-
leko lehen hamabos-
taldia pasatzera. Bali-
teke, uztaileko bigarren
hamabostaldian eta
abuztuan hilabete osoa
pasatzera ere jendea
etortzea.

Barnetegirik ez
oraingoz

Urtero urtero, IKA
euskaltegiaren bidez,
Barnetegia antolatzen
da, baina aurten, mo-
mentuz behintzat, ez
dugu inor izanen he-
rrian, uztaileko lehen
hamabostaldirako ez
baitu inork eman ize-
nik. Ikusi beharko da
hurrengo aldietan jen-
deak izena ematen
duen ala ez.

Sahararrak
oporretan

Ikasturtea akitzea-
rekin batera, Zubieta
utzi eta Saharara joan
zen Duba oporrak fa-
miliarekin pasatzera.
Azken bi urteotan Iba-
rrengo etxean bizi den
sahararra da Duba, eus-
karaz ikasi eta herrian

ederki egokitu dena,
baina eskolako denbo-
raldia akituta, sorterri-
ra joaten da familiaren-
gana bisitan, eta aurten
ere hala egin du. Zu-
bieta uzterakoan, negar
malko artean, agur hun-
kigarria jaso zuen Du-
bak. Hurrengo ikastur-
tean ere hemen egonen

delakoan gaude.
Bestalde, beste sa-

harar bat etorri zaigu
uda pasatzera herrira,
Saharaztan taldearen
bidez. Muna du izena
eta Lizartza bordan pa-
sako du uda. Ekainaren
29an etorri zen eta gu-
re artean egonen da
udako oporretan.

Euskara praktikatzera etorri diren
bi lagunak 15 egunez egonen dira
Uztaileko lehen hamabostaldia herrian pasako dute

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Birziklatutako materialekin jokoak 
Helduek zein haurrek ederki pasatu zuten ekainaren 21ean birziklatuta-
ko materialekin egindako jokoetan. Kataluniatik Bilborako bidean egin
zuen geldialdia Kataluniako Guixot de 8 taldeak herrian eta gisa askota-
ko jostailu eta jokoekin gozatzeko aukera eskaini zuten. Herritarrak gus-
tura gelditu ziren.

ZUBIETA
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Merezitako omenaldia eskaini diote
aurtiztarrek Unai Apeztegiari 
Egun berean, duela urte batzuk Sanjuan bezperan egiten zen besta berreskuratu zen

Arkaitz MINDEGIA
Duela urte batzuk be-

rendu-afaria egiten zen
Sanjuan bezperan Be-
teneko atarian eta gero,
Dantza Luzea dantza-
tzen zen. Aurten ohitura
hori berreskuratu nahian
Aurtizko gazteek afaria
eta besta antolatu zuten
ekainaren 20rako. 

Afaria aitzakiatzat har-
tuta, aurtiztarra den Unai
Apeztegia pilotari ohiari
omenaldi xume bat egin
zitzaion. Herriko neska
gazteek karrizk karrika
buelta eman zuten triki-
tixa eta pandero soinu
artean, omenaldiaren ha-
siera adieraziz. Gero pi-
lota partida berexi batek
izan zuen segida. Unai
Apeztegiak jokatu zuen
bere pilotari ibilbidean la-
gun izan dituen pilotari
batzuekin. Apezetxea eta
Apeztegia, Arraztoa eta
Otxandorenaren kontra
aritu ziren. 22ra ailega-
tzen lehenak Unai eta
Apezetxea goizuetarra
izan ziren, eta halako ba-
tean, sorpresaz, joare
soinuak entzun ziren.

Aurtizko joaldunak han-
txe agertu ziren frontoian.
Joaldunak euren itzulia
egin zutenean, aurres-
kua dantzatu zuten Ke-
pak eta Bidanek.

Frontoiko ikuskizuna
bukatu ondotik, denak el-
kartera joan ziren. El-
kartea leporaino bete
zen, 75 lagun inguru bil-
du baitziren. Afaria buka-

tzear zela, Oihana Min-
degia eta Oihana Elizal-
dek trikitixa eta pande-
roa hartu eta eurek pres-
taturiko bertsoa kantatu
zuten elkartean zeuden

jende guziaren lagun-
tzarekin. Besta arrunt gi-
ro onean joan zen, goi-
zaldera arte aritu zen Jo-
xe Angel akordeoilaria
besta alaitzen.

Sanjuan suak
Beste herrietan be-

zala, Iturenen eta Aurti-
tzen haur, gazte eta hel-
duak Sanjuan suak egin
eta, ordura arte ederki
gordeak zituzten paper
eta kartoiak sutara bota
zituzten. Joan den urte-
an bezala, Iturengo pla-
zan Ibintza Kultur Talde-
ak antolatuta berendu-
afaria egin zen, suaren
aitzakiarekin denak ba-
tera afaldu eta suan sal-
toka ibiltzeko . Erran, ha-
laber, Iturengo joaldunek
Arizkungo bestetan egun
honetan egiten den an-
tzerkian parte hartu zu-
tela.

Maika Ariztegi 
Ekainaren 21ean Do-

neztebeko herri krosa jo-
katu zen, eta emakumee-
tan lehen postua Maika
Ariztegik lortu zuen.

ARGAZKIA: OIHANA MINDEGIA 

Unai Apeztegiaren omenaldiko momentuak.

ITUREN
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Joan dira aurtengo
Sanjoanak ere
Endika Urrutia erremontelaria
profesionaletan hasi da

Markel eta Eneko
Dotore pasatu ditugu

aurtengo Sanjoanak.
Bost egun izandu dira jai,
erdian atseden egun ba-
tekin, astelehenean ez
baitzen bestarik izandu.
Jendeak belarrari edo
gorputzari buelta ema-
teko aprobetxatu zuen
eguna. Ederki joan ziren
lagun arteko afariak, mu-
sa, pilota partidak, pla-
ter- tiroketa, musika, hau-
rren eguna eta bezpera-
ko suak.

Sanjoan Eguneko he-
rri bazkariarekin biribildu
ziren bestak. Leporaino
bete zen ostatua, eta,
bazkalondoan, jendea
fuerte aritu zen kantari
Modesto aranztarrak la-
gunduta. Gainera, ber-
tsotan egitera etorri ziren
Patxi Etxeberria eta Jo-
xe Agirre Oranda. Orain-
dik sasoian daudela era-
kutsi zuten. Hona hemen

horren seinale, bertso pa-
re baten akabilak:

Patxi Etxeberria:
...lehen banekin, bai, bai-
na gaur ere
harritzen nago jarria;
ez da bilatzen erreza
orain
hola biltzen dan herria.

Joxe Agirre:
...baina Saldiasen gau-
za txarrikan
lehendik ez nuen espe-
ro;
herri txikirik ez da izaten
hola elkartu ezkero.

Pilota kontuak
Apustu soinuak izan-

du ditugu herrian. Gara-
garrilaren 26an, pilota
desafioa egin zuten Au-
zan. Alain Ezkurra eta
Unai Urrutia aritu ziren
Joseba Pikabea aranz-
tarra eta Gorka Osina-
ga ultzamarraren kontra.
Otordua zuten jokoan.
22 eta 18 irabazi zuten

saldiastarrek. Erreban-
txaren esperoan geldi-
tzen gara.

Doneztebeko San-
pedroak zirela eta, erre-
monte partidak izandu
ziren garagarrilaren
29an. Han aritu ziren he-
rriko Urrutia eta Balez-
tena, eta 30 eta 19 ira-
bazi zieten Ezkurrari eta
Olazarri.

Aste honetan, berriz,
Sanfermin bezperarekin,
profesionaletan hasi da
Endika Urrutia. Uharte-
ko Euskal Jai Berrin egin
du estreineko partida 18
urteko aurrelariak Josu
Baleztenarekin, Urtasun
hasi berriaren eta Ola-
zarren kontra. Beste ba-
tean emanen dizuegu
partida horren berri. Ze-

resana eman dezala mu-
til honek.

Kontuan edukita En-
dikaz aparte lehendik
Mielmari Urrutia sal-
diastarra eta Josu Ba-
leztena erdi saldiastarra
profesionaletan ari dire-
la, dagoeneko hiru erre-
montelari daude, eta lau-
garren bat falta dute par-
tida egiteko herrian. 

ARGAZKIAK: ENEKO 

Sanjoan bezperan, gazteek plazan afaldu zuten, eta, ondotik, sarnafuera
egin zuten herritarrek.

SALDIAS
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Joseba URROTZ
Iazko udan hasitako

proiektuari segida ema-
nez, uda honetan ere
Leurtzako Urtegietako
natur eremuan bisita gi-
datuak antolatu dira. Ber-
tizko Partzuergoaren ar-
durapean eta Beintza-
Labaien eta Urrozko
Udalen laguntzarekin.
Astean behin izanen di-
ra (ortziral edo igande-
an, astearen arabera) eta
ordu bat eta erdiko irau-
pena izanen dute, beti
ere, goizez. Bisiten gi-
daria Pello Iriarte irurita-
rra da.

Proiektuak Nafarroa-
ko Gobernuaren lagun-
tza jaso du eta bisitaren
prezioa laguneko bi eu-
rokoa izanen da. Infor-
mazio gehiago: Bertizko
Partzuergo Turistikoan

(948 592323 edo ber-
tiz@consorciobertiz.org)

30.000 LAGUN 2008AN

Joan den urteko da-
tuen arabera, 30.000 la-
gun inguruk bisitatu zituz-
ten Leurtzako Urtegiak
2008an, aitzinekoan bai-
no zertxobait guttiagok.
Eguraldiak ez zuen so-
bera lagundu, baina ha-
lere, bazter goxo honek
jende ugari erakartzen
du.

ELBARRITUEN IBILBIDEA

Beheitiko urtegiaren
inguruan elbarrituentza-
ko bi kilometroko ibilbi-
dea egokitu da: pertso-
na itsuentzako ezkerre-
ko egurrezko karrilaren
eta braillez idatzitako sei-
naleen bidez; mugikorta-
sun arazoa dutenentzat,

aldiz, maldak ttikitu eta
zokaloak eta hesiak para-
tu dira tarte gehienean. 

PIRAGUAK ETA ONTZIAK

DEBEKATUAK

Orain arte piraguetan
eta ontzietan ibiltzeko ez
da inolako arazorik izan,
baina aurten, Ingurugiro
Sailak debekatu egin di-
tu, desagertzeko arris-
kuan dagoen espezie bat
babesteko. Ontziak eta
piraguak debekatu arren,

puzgarriak erabiltzen
ahal izanen dira.

SUAREN DEBEKURIK EZ

DA ESPERO

Negua luzea eta he-
zea izan denez, segu-
raski Ingurugiro Sailak
ez du aurten ere sua egi-
tea debekatuko. Iaz, Na-
farroa bi eremutan ba-
natu zen sute arriskua-
ren arabera, eta Leur-
tzako parrilletan sua egi-
tea baimendu zen.

Herriko langileak
lanean

Aitzinetik aipatu be-
zala, uztailarekin bate-
ra hasi ziren hiru langi-
le herriko hainbat lane-
tan, Nafarroako Enple-
gu Zerbitzuak ematen
duen dirulaguntzaren bi-
dez. Herriko bi gazte ari
dira laguntzaile bezala,
eta ofiziala bertze herri
batekoa da.  Lanen
emaitzak aitzinerago
ikusiko ditugu.

Uda honetan ere bisita
gidatuak eginen dira
Leurtzako Urtegietan
Bertzalde, piragua eta ontzietan
ibiltzea debekatu dute

ttipi-ttapa
Goi denboraldiari on-

gietorria eginez aurkez-
tu zituen Bertizko Turis-
mo Partzuergoak udan
martxan paratuko dituen
zerbitzuak. Baztango
Udaletxean emandako
agerraldian Martin Gar-
de presidenteak eta Izas-
kun Goñi kudeatzaileak

jakinarazi zuten. 
Urte osoan irekita dau-

den turismo puntuez
gain, udan, urtero beza-
la, Baztango informazio
turistikorako bulegoa ire-
ki da Arizkunenean. In-
formazio turistikoa aste
osoan emanen da, goi-
zez eta arratsaldez.
Turismo informazio bu-

lego berri bat ere zabal-
duko da aldi honetan: Ur-
dazubin. Monastegiaren
sarreran kokatua egonen
da, berriki inauguratu den
museoan. Bulego hau
aste osoan irekia ego-
nen da, astelehenetan
izan ezik.

Aurten, Bertizko Tu-
rismo Partzuergoaren

apustu nagusia bisita gi-
datuak izanen dira. Iaz-
ko esperientzi pilotoaren
ondotik, uztail eta abuz-
tu honetan, gidari kon-
tratatu baten bidez egu-
nero, goizez eta arra-

tsaldez eskualdeko hain-
bat tokitara bisita gida-
tuak eskainiko dira. 

Informazio gehiagora-
ko eta erreserbatzeko
948 592323 edo ber-
tiz@consorciobertiz.org.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Martin Garde eta Izaskun Goñi aurkezpen egunean.

Eskualdea ezagutzeko bisita
gidatuak eginen dira egunero udan
Bertizko Turismo Partzuergoaren apustu nagusia
izanen da eta gidari bat kontratatuko du horretarako

BERTIZ

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Mugakosoroko itxola egina 
Dagoeneko akitua dago Plan E delakoaren laguntzaz egin behar zen lana.
Bertze ale batean erran bezala, Mugakosoron dagoen itxola bota eta berria
egin beharra zen. Espainiako Gobernuak paratutako duen epemuga baino
lehen akitu da, eta argazkian ikusten den bezala, dotore gelditu da, gaine-
ra. Uso ehiza garaian ehiztariek erabiliko dute, eta gainerakoan, edozei-
nentzat egonen da erabilgarri.

URROTZ
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LLaarruunnbbaattaa 1188
17:30ean herriko pi-

lota txapelketako fina-
lak.

IIggaannddeeaa 1199
Garai bateko kotxe-

e n  V I I I .  i g o e r a .
11:30ean irteera Do-
nostiako Xanti hotele-
tik. 14:00etan Aranoko
plazara ailegatuko di-
ra. Arratsaldean ko-
txeak herriko plazan
egongo dira jendeak
ikusi ahal izateko.

OOssttiirraallaa 2244
18:00etan udale-

txeko balkoitik jaiei ha-
siera emango dien su-
ziria. Ondoren poteoa.
18:30ean feria herriko
plazan: herriko IV. Pa-
tata Tortilla Lehiaketa.
Herriko produktuak go-
xatzeko aukera: gazta,

sagardoa, gozoak...
Herriko eskulangileek
beraien lanak erakutsi-
ko dituzte. 22:00etan
XXVII. Mus Txapelke-
ta azkarra.

LLaarruunnbbaattaa 2255
SSaannttiioo EEgguunnaa
10:00etan diana.

11 :00e tan Meza .
12:30ean pilota partida
Arano eta Goizuetako
afizionatuen artean: Za-
bala-Legarreta (Arano),
Zabaleta-Apezetxearen
(Go izueta)  kon t ra .
18:00etan herri kirolak:
Iparraldeko jokoak eta
aizkolariak (Nazabal eta
Arrospide). Ondoren,
bertsolariak: Julio Soto,
Igor Elortza, Maialen Lu-
janbio eta Aitor Mendi-
luze. Gai jartzailea: Xa-
bier Legarreta. 22:00-
etanohiko oilasko jatea
San Roke elkartean.

Ondoren KUPELA tal-
dearekin dantzaldia goi-
zaldera arte. Herriko fes-
ten aldeko rifen zozke-
ta egingo da. Goizal-
dean baratxuri zopa. 

IIggaannddeeaa,, 2266
SSaann JJuuaakkiinn eettaa

SSaannttaa AAnnaa
10:00etan diana.

11:00etan Meza. On-
doren, hamaiketakoa
Kontzejun. 12:00etan
pilota partidak gazteen
artean: Noble-Agirre-

zabala, Manterola-Her-
naniren aurka. Lopez-
Elortza, Lujanbio-Mur-
g i o n d o r e n  a u r k a .
14:00etan jubilatuen
bazkaria Kontzejun, Jo-
xe Agirre eta Imanol
Lazkano bertsolariekin
eta Jexuxen Jazbana-
rekin. 15:30etik aurre-
ra umeentzako puzga-
rriak eta jokoak plazan.
18:30ean txokolatada.
19:00etan Arno gana-
dutegiko animal ien
ikuskizuna. 20:30ean
parrillada. Ondoren,

OSKAR ESTANGA ari-
ko da musikarekin ilu-
nabarra girotzen.

Oharrak:
Oi lasko ja terako

txartelak herriko taber-
netan jarriko dira sal-
gai. Azken eguna: uz-
tailaren 19a. 

Jubilatuentzat: baz-
karirako izena Kontze-
ju tabernan eman be-
harko da. Horretarako
azken eguna: uztaila-
ren 19a.

SSaannttiioo bbeessttaakk
uuzzttaaiillaarreenn
1188aann,, 1199aann eettaa
2244ttiikk 2266rraa
Santio Egunean, pilota partidak,
herri kirolak eta bertsolariak izango
dira.

ARGAZKIAK: MAIDER ANSA

Aurten ere artisau azoka eta bertako produktuak dastaketako aukera izan-
go da, suziriaren ondoren.

ARANO
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Sanjuan inguruko
sardina jatea egin
zen ekainaren 20an 
Giro ederrean joan zen

Ainhoa ANSA
60 bat lagun elkartu-

ko ziren ekainaren 20ko
ilunabarrean, Kontzeju
atarian, sardina jatera.
Urte batzuetan galduta
egon den ohiturari eran-
tzunez, Mairtzeneako Jo-
se Antonio Legarretak
lau bat urte eramango di-
tu festa hau antolatzen.
Baina aurtengoak beste
urteetakoa gainditu due-
la esan du. Lau urtetan
izandako jende kopuru
haundiena elkartu zen.

Hala ere, antolatzen ibi-
li ziren herritarrak pozik
daude egindakoarekin,
eta jendea ere arrunt gus-
tura gelditu zen presta-
tutako afariarekin.

Sardina jatean, ize-
nak ongi adierazi beza-
la, nahikoa sardina iza-
ten da nahi duenaren-
tzat, eta ondotik, Ezke-
rrenbordako gazta izan
zen aurten postretarako. 
Girotze lanetan ere ai-
patu behar da afaltzera
hurbildutako lagun ba-

tzuen eskutik aditu zen
trikiti soinua ere. Inprobi-
sazioak horrelakoetan
bere tokia izaki, Juanike-
neko Maiderren trikitixa
berehala ekarri zieten es-
kuetara inguruak soinu
txikiz alaitzeko eskatuz.
Afal ondoren, berriz, Au-
pa Etxebestepelikula ja-
rri zuten Elkarteko arku-

peetako paretan eta he-
rritar multzo bat elkartu
zen filmea ikusteko,
gauerdira arte. Berdos-
tako Mila eta Etxaundi-
ko  Joxeanek  p ro-
posatutakotik atera zen
ideia eta haien lagun ba-
tzuei esker ikusi eta en-
tzun zen hain ongi. Hu-
rrengo batean, bi hauek

parte hartu duten labur
bat ere jarriko dutela au-
rreratu zuten. 

Festa borobildua gel-
ditu zen eta ongi mere-
zitako eskerrak ematea
gelditzen zaigu hemen-
dik, festa horren antola-
ketan eta laguntze lane-
tan ibilitako herritar guz-
tiei. Segi horrelaxe!

ARGAZKIA: AINHOA ANSA

Jende dezente hurbildu zen sardina jatean eta ondoren eskaini zen Aupa
Etxebeste filmean adi-adi egon ziren bildutakoak.

ARANO
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Baialtzinikin…
Zaborren mankomunitatea sortu berri dutela
Goizueta, Arano, Leitza, Areso, Larraun eta Le-
kunberriko udalen artean?

?

Egurraren krisiak
egoera ekonomiko
larrira eraman lezake
Udala
Nafarroako Gobernuaren atentzio
eza salatu zuen alkateak
prentsaurrean

Esteban AROTZENA
Eskualde guziko

hainbat udalen bozera-
maile gisa, Mieljoxe Le-
kuonak prentsaurrekoa
eman zuen Iruñean
ekainaren 26an, egu-
rraren krisiak udal haue-
tan duen eraginaz hitz
egiteko. 

Nafarroako hedabi-
deen aurrean gure he-
rriko alkateak esan zue-
nez, Goizuetako Uda-
laren diru-sarreren
%60a menditik zetorren
sektorea krisiak jo duen
arte. Krisia areagotu
egin da, gainera, Fran-
tziako Landetan ilbel-
tzeko haizeteak milioi-
ka pinu bota zituenetik.
Errentagarria izateko
gutxienez 30 eurotan
saldu behar omen da
intsinisaren metro ku-
bikoa, baina Landeta-
koa 15ean saltzen ari

omen dira lurrean dau-
denei irteera emateko.
Konpetentzia ezinezkoa
da, beraz.

Lekuonak esanda-
koaren arabera, Lan-
detako produktoreak
Frantziako Gobernua-
ren dirulaguntza jaso-
tzen ari dira. Gure es-
kualdeko udalek, berriz,
elkartzeko eskaera lu-
zatu zioten aspaldi sa-
mar Begoña Sanzberro
Nafarroako Gobernuko
Landa Garapen eta In-
gurumen kontseilariari,
baina ez dute oraingoz
erantzunik jaso. 

Arazoari aurre egi-
teko kaltetu guztien in-
darrak batzearen be-
harra azpimarratu zu-
ten prentsaurrean. Goi-
zuetak, Leitzak eta Bor-
tzirietako udalek bat
egin dute deialdi hone-
kin.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Izango al da asteroko azokarik? 
Argazkian ikus daitekeenez, erantzun beroegirik ez du jaso deialdiak orain-
goz, baina herrira hurbiltzen diren saltzaile ibiltari guztiei astearte goize-
tan etortzeko esaten hasia da Udala. Egitasmoa gauzatuko balitz, azoka
polit bat izanen litzateke astero.

GOIZUETA

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Etorkizuneko pilotari haundiak garaipenez garaipen
Txapelketaz txapelketa ibili dira azken aldian ere herriko pilotari gazteak,
eta tartean txapel batzuk ere eskuratu dituzte. Ekainaren 20an, esatera-
ko, Errenteriako txapelketa jokatu zuten Antton Apezetxeak eta Iker Sa-
laberriak, eta 18-9 irabazi zieten Balerdi eta Alberdi azpeitiarrei. Ekaina-
ren 26an, berriz, Hitza txapelketa jokatu zuten Iker Salaberriak eta Bida-
niko Joseba Zinkunegik, eta aurreko emaitza berdinarekin gailendu zi-
tzaizkien Ordiziako Zubeldia eta Bergantinosi. Biharamunean, Barañain-
go txapelketan beste garaipen bat eskuratu zuten Antton Apezetxeak eta
Iker Salaberriak. 18-11 irabazi zieten Txarutako Irazoki eta Gaskueri. Ekai-
naren 28an, Josetxo Ezkurraren Memorialeko finalak jokatu ziren Do-
nezteben, eta Umeak B mailan, Aitor Aizkorbe eta Mikel Apezetxeak 18-
11 irabazi zuten Lesakako Otxoteko eta Agirreren kontra. Umeak A mai-
la, azkenik, Antton Apezetxea eta Iker Salaberriak 6 tantotan utzi zituzten
Igantziko Mitxeo eta Telletxea.
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Juana Mari SAIZAR
Beste hainbat herri-

tan bezala, gurean ere
Sanpedro jaiak ospa-
tzeko ohitura dago eta
herritarrek aurtengoan
ere ez zuten hutsik egin.
Eguraldi ederrak lagun-
duta, giro bikainean jo-
an ziren. Baserrietako
eta herriko etxez etxe-
ko eskea, herri afaria,
musika, meza nagusia...
Gisa gutzietako ekital-
diak izan ziren. Dagoe-
neko jendea hurrengo
urtekoen zain geratu da.

Ludoteka abian
Uda honetan ere,

neska-mutikoentzako
ludoteka zerbitzua mar-
txan jarri da. Kasu ho-
netan, Ainara eta Amaia
leitzarrak izan dira au-
keratuak eta beraiek iza-

nen dira gaztetxoen ar-
duradunak. Abuztuaren
7a arte egongo da zer-
bitzua zabalik, goizero
bi orduz. Tarte horretan
hainbat jardueratan ari-
ko dira umeak.

Areso sokatiran
Lur gaineko Euska-

diko Sokatira Txapelke-
tak aurrera segitzen du
eta Aresoko mutilek ere
lanean jarraitzen dute.
680 eta 640 kilokoen ka-
tegorietan hirugarren
postua lortu zuten, eta
orain 600 eta 580 kilo-
koak gelditzen zaizkie.
Larunbat honetan, uz-
tailak 11, 580 kilokoen
txapelketako jardunal-
dia jokatuko dute Goihe-
rrin (Bizkaia); uztailaren
19an, 600eko finala Mu-
trikun (Gipuzkoa); uz-

tailaren 25ean 580koen
jardunaldia Getxon (Biz-

kaia) eta biharamune-
an, uztailak 26, 580ko-

en azken saioa Gazte-
lun (Gipuzkoa).

Giro ederrean joan
dira Sanpedroetako
ospakizunak
Etxez etxeko eskea, afariak,
musika... Denetarik izan da

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Gazteek ederki pasatu zituzten Sanpedroak.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Sanjuan sua 
Ohiturari jarraituz, ekainaren 23an afaria egin zen plazan, bakoitzak etxetik
zerbait eramanda. Behin tripa beteta, Sanjuan suak piztu ziren, bat txikia eta
bestea handiagoa eta herritarrak han ibili ziren batera eta bestera saltoka.

ARESO
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Asier IMAZ
Kuartela zena gazte-

txe bihurtu zela lau urte
igaro dira dagoeneko.
Gazteek auzolanean
egindako lanaren emai-
tza izan zen Atekabeltz
Gaztetxea, eta orain, lau
urte beranduago, urteu-
rrena ospatzeko ekital-
diak antolatu dituzte uz-
tailaren 25erako. Goize-
an, 11:00 aldera fronte-
nis txapelketako finalak
jokatuko dira. Eguerdian,
bazkaria izanen da Gaz-
tetxean bertan. Aipatu,
bazkarirako sarrerak To-
rrean daudela salgai.
Bazkalondoan, berriz, ka-
lejira izanen da Iruñeko
Elektrotxarangarekin eta
gauean kontzertuak. 

Dirulaguntzak
Udalak Leitza, Areso,

Arano, Goizueta, Araitz,
Betelu, Larraun eta Le-
kunberriren izenean aur-
keztutako hiru proiektuei
dirulaguntza eman die
Nafarroako Gobernuak.
Biomasaren azterketa,
auditoria energetikoa udal
eraikinetan eta argiteria
publikoan eta konposta-
jea etxe eta eskoletan.
Hiru horiek dira suben-

tzioa jaso duten proiek-
tuak.

Auditoria energetikoa
egitearen helburua ener-
gia aurreztea da eta ho-
rretarako 38.396 euroko
proiektua aurkeztu zuten
aipatu udalek. Dirula-
guntza, berriz, 15.358,4
eurokoa izan da.

Etxeetan eta eskolan
konpostajea bultzatzeko
proiektua ere bideratu zu-
ten Mendialdeko udalek,
konpostajearekin proba
pilotu bat eginez, honda-
kinak murriztu eta birzi-
klapena indartzeko. Ka-
su honetan proiektuak
24.482,30 euroko aurre-
kontua zuen, eta lagun-
tza 9.752,92 eurokoa da.

Azkenik, biomasare-
na dago. Inguruan baso
asko dagoela-eta, bioma-
sa energia berriztagarri
gisa erabiltzea proposa-
tu zuten udalek, inguru-
menerako onuragarria
izateaz gain, ekonomiko-
ki ere eskualderako
errentagarria izanen de-
lakoan. Aurkeztutako
proiektu hau ere onartu
zaie, eta 39.500 euroko
aur rekontua  duen
proiektuarentzat, 15.800
onartu dira.

Atekabeltz
Gaztetxeak laugarren
urteurrena ospatuko
du uztailaren 25ean
Goizetik gauera arte ekitaldiak
izanen dira

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Mallorcara joateko erreka garbitzen
Amazabal Institutuko azken urteko ikasleak errekak garbitzen aritu ziren ekai-
naren 25ean. Hortik bi egunetara Mallorcara joan ziren ikasbidaian astebete-
ko egonaldia egitera. Bidaia ordaintzen laguntzeko Udalarekin jarri ziren ha-
rremanetan eta honek laguntza eskaini zien, errekak garbitzearen truke.

LEITZA

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Udako Tailerrak urarekin jarri dituzte martxan
Abian dira Udako Tailerrak eta Haur Txokoa Udan ez gelditu etxean lelope-
an. Ekainaren 30ean Aire, aire! ekimenaren baitan, haurrak urarekin jolase-
an ibili ziren Erleta eskola inguruan. Udako giroan murgiltzeko eta eskola
amaiera ospatzeko antolatu zuten hilaren 3ra bitarte Aire, aire! egitasmoa.
Haurrek pozarren hartu zuten ideia. Orain, berriz, Sukaldean Esperimenta-
tu tailerraren txanda da, ostiralean bukatuko dute. Usaimena, zaporea, ikus-
mena, ukimena… lantzen ari dira, beti ere sukaldearen inguruan. 

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Ikasturte amaierako joko eta poza
Erleta eskolako ikasle guztiek jaia ospatu zuten ekainaren 19an. Arrazoia?
Ikasturte amaiera. Margo eta joko artean agurtu zuten neska-mutikoek ikas-
turtea. Guraso Elkarteak antolatutako hamaiketakoa ere gustura hartu zuten.
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ttipi-ttapa
Elizondoko Baztan-

berri auzoan Foru Poli-
ziaren komisaria egiteko
Nafarroako Gobernua-
ren Barne Sailarekin si-
natutako hitzarmena
ezeztatzeko aukera le-
galak aztertuko ditu Uda-
lak. Honela aipatu zuen
uztailaren 1ean, Batzar
Nagusi gorabeheratsua-
ren ondotik, Udalean
gehiengoa duen NaBaik.
Adierazi zutenez, ahol-
kularitza legala eskatu-
ko dute akordioa baliorik
gabe uzteko izan daitez-
keen bideak aztertzeko,
eta aukera horien arte-
an, berraztertzeko erre-
kurtsoa dago. Honen guz-
tiaren gibelean, «UPNk
argitara ematen duen
Baztan Informacion bo-
letinean agertu duen ja-
rrera aldaketa lotsagarria
eta faltsukeria» dago.
Boletin horretan, komisa-

riaren kokapena Udala-
ren ekimena dela para-
tu du UPNk: «Udalak li-
breki eman du partzela
hori, eta horregatik erai-
kiko da komisaria Eli-
zondon». Beti ere, UPN-
ren idatziaren arabera,
«Komisariaren kokape-
nerako bertze aukera ba-
tzuk ere kontuan hartzen
zituen Gobernuak, baina
Udala izan zen aitzina
hartu zuena lurzati hori
uzterakoan». 

NaBaiko zinegotziak
sutan daude UPNkoekin,
«ez ditugu ulertzen, orain
arte ados egon baitira eta
orain desmarkatu egin di-
ra». Beraz, «prozesua
geldiarazteko formula bi-
latzeko gure zerbitzu ju-
ridikoak kontsultatuko di-
tugu». UPNren jarrera ez
ezik, bizilagunek proiek-
tuaren kontra egindako
agerraldiak ere kontuan
hartzen dituztela aipatu

zuten. Gobernuak koka-
pen honen alde egin ba-
du ere, Batzar Nagusia-
ren ondotik, UPNko zi-
negotziek uztailaren 22ko

plenoan «kokapen horren
kontra bozkatzeko prest»
daudela adierazi zuten.

Batzarrean, Baztan-
berriko auzotar aunitz bil-

du zen, bertzeak bertze,
Ez egin gauzak altxape-
an, Entzun herriari! Ko-
misariarik ez zioen pan-
kartarekin. 

Foru komisaria
Elizondon ez egiteko
aukera legalak
aztertuko ditu Udalak 
UPNren «faltsukeria eta jarrera
aldaketa lotsagarria» salatu ditu
NaBaik

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Jaime Urrutia karrikaren bigarren zatia zabalik
Jaime Urrutia karrikaren bigarren zatia zolaberritzeko lanak akitu dira, eta
emaitzarekin gustura daudela aipatu dio Virginia Aleman alkateak Ttipi-Tta-
pari, «arras polita gelditu da». Arizkunenea Kultur Etxearen parean hasi eta
Osasun Zentrora bitarteko bidea espaloiaren altuera altxatu eta oztopo arki-
tektonikoak kendu ditu Mariezkurrena enpresak. Bigarren zatiko obrak aki-
tuta, Ziga Plazatik Osasun Zentrorako bide osoa eraberritua gelditu da. 

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Plenoa hasi aitzinetik, baztandar hauek protesta egin zuten udaletxe atarian.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Gutti gelditzen da

baztandarren besta
haundirako, astebete
eta egun batzuk ber-
tzerik ez. Uztailaren
19an, igandearekin,
hain egun berezia den
Baztandarren Biltzarra
besta eginen da. Urte-
ro bezala, Elizondoko
karrikak jendez, musi-
kaz eta kolorez beteko
dira.

Goizean, artisauak
izanen dira ospakizu-
nari hasiera emanen
diotenak. 10:00etan ar-
tisau azoka zabalduko
da eta 14:00etara bitar-
te Pedro Axular kalean
egonen dira, produktuak
eta tresnak erakusten
eta saltzen. Halere, ikus-
kizun haundiena orgen
desfilearekin hasiko da.
11:00etan abiatuko di-
ra herrietako karrozak
eta Elizondoko karrike-

tan barna ohiko itzulia
eginen dute: Galartza
jatetxearen parean abia-
tu eta Baztan Ikastola-
ko parkeraino joanen di-
ra, handik beheiti hartu
eta Jaime Urrutia karri-
kan barna udaletxerai-
no joanen dira. Ibilbidea-
ri hor emanen zaio aka-
bera.

Orgen desfilearen
ondotik, 14:00etan baz-
karia izanen da Merka-
tuzelain. Bazkalondoan
karrozen desfileko eta
kartel lehiaketako sariak
banatuko dira. Ilunaba-
rrean, berriz, Trikidantz
taldearekin segituko du
bestak.

BEZPERAN GAUPASA

Egun haundia igan-
dea bada ere, besta gi-
roa bezperatik somatu-
ko da Elizondon. Aur-
ten Laiotz taldearekin
dantzaldia izanen da.

Zigaren museoa 
Elizondoko museo et-

nografikoan eraikitzekoa
den Jabier Zigaren mu-
seoko lanak laster hasi-

ko dira. Horrela iragarri
zuen Martin Garde kultu-
ra zinegotziak ekainaren
30ean eskualdeko bisi-
ta gidatuak aurkezteko

egindako agerraldian.
Lanak «hiru hilabete eta
bi aste» baino gehiago
ez direla luzatuko gai-
neratu zuen.

Baztandarren
Biltzarra besta
haundia uztailaren
19an eginen da
Ohiko ekitaldiak izanen dira:
artisau azoka, orgen desfilea,
bazkaria eta dantzaldia ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Etorkinendako baliabide gida eta etorkinei harrera
egiteko gida aurkeztu dira
Udalak eta Bidelagun elkarteak, Udaleko Inmigrazio programa bultzatzeko
hitzarmena sinatu zuten ekainaren 30ean. Horretaz gain, etorkinendako ba-
liabide gida eta etorkinei harrera egiteko gida ere aurkeztu zituzten. Ekital-
dian, Martin Garde zinegotzia; Elena Urtasun gizarte langilea eta Raul Lo-
pez, euskara teknikari izan ziren, Bidelagun elkarteko Isidro Herguedas koor-
dinatzailearekin batera. Udalaren datuen arabera, Bailaran 504 etorkin bizi
dira: populazio osoaren %6,45. Horietatik 242 Europatik etorriak dira, 220
Amerikatik eta 40 Afrikatik. Gehienak, 347, Elizondon bizi dira. Udaleko In-
migrazio Programa bi erronkei aurre egiteko sortu da: batetik, beharrean
daudenak zaindu eta laguntzeko, eta bertzetik, elkar ezagutzeko pausoak
ematen segitzeko. Aurten 22.000 euroko dirulaguntza jaso du Udalak Nafa-
rroko Gobernutik eta Bidelagun elkartearekin sinatutako hitzarmenaren bi-
dez, zenbait ekimen antolatuko dira. Hala nola, bideo lehiaketa eginen da 3.
eta 4. mailetako gazteekin immigrazioaren fenomenoa lantzeko, Bertzearen
larruan jarri izenburuarekin. Kulturarteko astea antolatuko da, baita Bertze
kulturak ulertzen ikastaroa ere. Biorriko bat ere prestatu da, etorkinen se-
me-alabei eta familiei zuzendua, jakin dezaten zer ekintzetan parte har de-
zaketen. Baztandarren Biltzarrean karroza bat prestatzeko asmoa ere badu-
te. Gidak etorkinei ere zuzenduta daude, beren integrazioan laguntzeko; eta
bertakoei begira, gako kultural batzuk ematen dira, bertzelako kulturetatik
etorritakoak hobeki ulertzeko. Informazio gehiago www.bidelagun.com eta
www.baztan.es web orrietan eskuragai dago. Liburutxoa Baztango etxe gu-
zietan banatuko da.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
IDEA Innovacion y

Desarrollo Asistencial
enpresa da Elizondoko
Francisco Joaquin Iriar-
te zahar-etxearen ar-
duradun berria, patro-
natuko batzordeak ha-
la erabaki baitzuen aho
batez ekainaren 17an.
IDEA Nafarroako en-
presa da eta Udalaren
hitzetan, «laguntzaren
kalitateko eta berrikun-
tzako eredu baten alde
egiten du lan, gizartea-
rendako osasun lagun-
tzaren alorrean».

Ez dira, ordea, uste
berekoak langileak. Pri-
batizazioaren aurka
azaldu da hasieratik
Langileen Batzordea
(ELA eta LAB), «ezin
delako Baztango erai-
kin historiko bat iraba-
ziei begiratzen dien en-
presa baten esku utzi». 

Batzordeak erabakia
hartzerakoan zera har-
tu du kontuan: «enpre-
sak adinekoak zaintze-
ko alorrean, laguntza-
ren kalitatean eta berri-
kuntzan Nafarroa ipa-
rraldean eredugarri
bihurtu nahi duela». IDE-
Ak «aitzinera eramanen
dituen erronken artean»
hauek nabarmendu di-
tu: «zahar-etxea molda-
tzea Autonomia Pertso-
nalari buruzko legeak
ezarritako eskakizun eta

beharretara eta zentro-
ari kudeaketa orekatua
ematea behar berrieta-
ra egokitzeko».

Langileen Batzor-
dearen arabera, «zahar-
etxeak betidanik funtzio
publikoa izan du, bere
sorreran, orain 150 ur-
te, miserikordia etxea
zen. Betidanik Baztan-
go jendea, batez ere,
agureak eta jende be-

hartsua zaintzeko hel-
burua izan du eta orain
bat batean enpresa pri-
batu baten eskuetan utzi
dute, zahar-etxeak di-
tuen zorrak argudiatuz».

Prozesua isilpean
egin izana ere salatu du
Langileen Batzordeak,
«inork deus ere jakin ga-
be, ez langileek, ez agu-
reek, ez herrietako al-
kateek ere». 

PROTESTAN SEGITZEKO

ASMOA

Zalantza eta galde-
ra aunitz sortu ditu era-
bakiak langileen artean:
«zahar-etxeak zorrak
baldin baditu eta kontra-
tuak irauten duen bortz
urteetan irabaziak ate-
ra behar badituzte, no-
la lortuko dituzte? Kali-
tatea jautsiz? Prezioak
igoz? Soldatak jau-

Francisco Joaquin Iriarte zahar-
etxea IDEA enpresaren esku 
Langileen Batzordea pribatizazioaren aurka azaldu da

ARGAZKIA: ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA

55 entitatek Bai Euskarari Ziurtagiria jaso dute
Baztango 55 enpresa, saltoki eta gisa guztietako entitatek Bai Euskarari Ziur-
tagiria eskuratu zuten ekainaren 27an egindako ekitaldian. Horietatik seik
Zerbitzua eta lana euskaraz maila lortu zuten; 26k Zerbitzua euskaraz; eta
23k Bidean maila. Orain dela sei urte Bai Euskarari Ziurtagiriaren proiek-
tuarekin lanean hasi zirenetik, Baztanen lortutako emaitzekin pozik agertu
zen Ziurtagiriaren Elkarteko zuzendaria den Rober Gutierrez: «55 Ziurtagiri
banatu ditugu eta kopurua garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa da
horren atzetik dagoen lana: urtez urte ematen dituzuen urratsak, lortzen di-
tuzuen helburuak eta zuen konpromisoaren bitartez egunerokoan eragiten
duzuena». Azken urte honetan lau entitate Bidean mailatik Zerbitzua eus-
karaz mailara igaro dira; eta bertze batek Zerbitzua euskaraz mailatik Zer-
bitzua eta lana euskaraz mailara pasatzea lortu du.

BAZTAN

NaBaiko
zinegotzia hil da,
62 urterekin

Miguel Angel GARAIOA
HERIOTZA

Miguel Angel Garaioa
NaBaiko zinegotzia
ekainaren 24an hil zen
Donostiako Arantzazu
Ospitalean, 62 urte zi-
tuela. EAJ-PNVko afi-
liatua zen eta 2007ko
abenduan hartu zuen
zinegotzi kargua, Ra-
kel Goñi elbetearrak di-
misioa aurkeztu ondo-
tik eta zerrendan bere
aitzinetik zeuden hiru
hautagaiek karguari
uko egin ziotelako. Abo-
katua, ekonomilaria eta
kontsultorea zen lanbi-
dez, Donostian bizi zen,
ezkondua zegoen eta
bi seme zituen. Ekai-
naren 26an Donostian
eman zioten agurra, eta
uztailaren 3an Elizon-
doko Santiago elizan.

tsiz?». Horregatik eta
«langileen lan baldin-
tzek, xaharren egoerak
eta oro har, zerbitzu pu-
blikoen pribatizazioek
arduratzen gaituztela-
ko protestan segituko
dugu».
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Margari eta Koro
Duela hilabete ba-

tzuk Herriko Etxeak
kontratatu zuen herri-
mutila hainbat lanetan
ari da. Batzuk, gaine-
ra, begibistakoak dira,
eta aipagarrienak Zu-
garramurditik Urdazu-
bira doan pottokaren
bidean egindako mol-
daketak dira: Bizka-
rrondo parean lehen
patarratzar bat zen to-
kian orain zurezko pau-
so goxo batzuk eman
dira. 

Horretaz gain, apar-
kalekuko marrak berri-
tu ditu eta parkeko zu-
rak pintatu ere bai.
Orain Sarako leizeeta-
ra doan pottokaren bi-
deko lar eta sasiak gar-
bitzeko lanetan ari da.

Urdazubiko
turismo
langilea

Aurten estreinakoz
Urdazubin Turismo Bu-
legoa zabaldu dute,
monasterioaren sarre-
ran, museo berrian.
Zerbitzu turistikoa ho-
betzeko asmoz egin du-
te eta bulego hau aste
osoan irekia egonen
da, astelehenetan izan
ezik.

Aitzineko Ttipi-Tta-
paren alean, Turismo
Bulegoan lan egiteko

pertsona baten bila ze-
biltzala iragarri genuen.
Bada dagoeneko au-
keratu dute: Letizia
Arrieta Sarratea urda-
zubiarra izanen da tu-
rismo langile berria.

Urdazubiko
museo berria
zabalik

Uztailaren 1ean ire-
ki zituen ateak Urda-
zubiko Salbatore mo-
nasterioan egin berria
den museoak. Santia-
go Bideari eta komen-
tuari buruzkoa da eta
agintari politikoekin
inaugurazio ofiziala
ekainaren 4an egin ba-
zen ere, publikoaren-
tzako hilabete honetan
zabaldu zuten. 

Ariznabarreta
eta Armendari-
zen agurra

Uztailaren 4an Zu-
garramurdiko pilotale-
kuan agurra eman zio-
ten beren pilotari bizi-
tza profesionalari Kar-
los Armendariz eta Kar-
melo Ariznabarretak.

Partidak ikusteko
sarrera dohainik izan
zen, eta banakako par-
tidaren ondotik (Antxia-
Mikel) despeditu ziren
bi pilotariek Amarika
eta Mitxelenaren kon-
tra jokatu zuten.

Sarara doan pottokaren bidean konponketak
egiten ari da Zugarramurdiko herri langilea 
Dagoeneko Bizkarrondo parean, aparkalekuan eta parkean lanak egin ditu

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Sorginaren Eguna giro bikainean
Arrakasta politarekin gan zen Sorginaren Egunaren bigarren edizioa. Egu-
raldi xarmanta egin zuen eta horrek giro elegantea eman zien karrikei. He-
rriko antzerki taldea ere kontent gelditu zen, prestatutako hiru antzerkie-
kin ikuskizun ederrak eskaini baitzituzten. Bertzalde, hitzaldiak ere inte-
resgarriak suertatu ziren, eta batez ere sendabelarrei buruzkoa, 60 lagun
pasa joan baitziren Itziar Salegiri aditzera.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Bizkarrondon egindako lanen ondotik, atsegina da hor ibiltzea.
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Xan HARRIAGUE
Uztailaren 22an, He-

bentik Harat erakustal-
diaren zati bat ikusten
ahalko da herrian. Xibe-
rotik heldu den Heben-
tik kultur elkarteak hiru
ikuskizun eskainiko ditu.
Hasteko Clown pilotariak
ikusten ahalko dira. An-
tzerki huntan egiazko pi-
lotariak ariko dira, baina
kanpotik etorritako ba-
tzuek haien gatza eta pi-
perra gehituko diote par-
tidari. Ondotik, Totem gal-
korrak izeneko ikuskizu-
na izanen da. Azken hau
arte ibilbide bat da. Han
hemenka ostoak, aldax-
kak eta ingurumeneko
hainbat gai errez, ikus-
learen arreta deituko du,
mendiarekin eta inguru-
menarekin bat egiteko
norberaren mintzairare-
kin. Gaualdia suekin eta
suzirien ikuskizunarekin
bukatuko da. 19:30ean
hasiko da eta dohainik
izanen da.

Erakustaldi hau He-
bentik kultur elkartea egi-
ten ari den itzuli baten
baitan kokatzen da. Uz-
tailaren 22a arte Euskal
Herriko mendi aldeko sei
herri bisitatuko dituzte.
Gan den uztailaren 4an
Larrainen aritu ziren, eta
heldu den egunetan, Ariz-
kunen, Hiriberrin, Aldu-
den, Lesakan eta erran

bezala, Saran izanen di-
ra. Erakustaldi guziak ez-
berdinak dira. Informa-
zio gehiagorako, www.
hebentik.wifeo.comweb
orrian aurki daiteke.

Ihiztarien
ezohiko batzarra
Sarako ihiztariak joan

den hilabetean bildu zi-
ren heldu den denbo-
raldiko norabide nagu-
siak adosteko eta ihizi
federazioak eginiko es-
kaintza bat aztertzeko.
Federazioak ihizia hiru
urtez hestea proposatu
die eta bizkitartean er-
bientzako eta faisanten-

tzako parkeak egitea
hauen kopurua emen-
datzeko. Gastuen %70
bere gain hartuko due-
la zioen, baina hiru ur-
teetan erbi eta faisanta
gehiago ez bada, neu-
rria urtez urte luzatzeko
ahalmena hartuko luke.
Horrez gain, sekulan iru-

zur edo akats bat su-
matzen bazuen ihizta-
rien artean, emandako
sos guztia itzultzea exi-
jitu zuen. 

Ihiztariak aurka ager-
tu dira, baina haien gi-
sara neurri batzuk har-
tu dituzte. Larunbat eta
igandetan bakarrik ihi-
zatzen ahalko dira er-
biak eta faisantak. As-
teazkenetan ateratzen
ahalko da, baina zizpik
gabe. Aldiz, egun ho-
rretan azeri ihizia onar-
tua izanen da, baina ba-
karrik taldean. Erbiei da-
gokienez, azken bi ur-
teetan indarrean eman-
dako eraztunen sistema
bertan behera utzi du-
te, eta lehengo siste-
mara itzuli dira: ateraldi
bakoitzean bat baino
gehiago ez. Uso ihizia-
ri begira, berriz, ez du-
te aipatu heldu den ur-
tean abatalaririk egonen
den Gaztain Lepon.

Mickael Jackson
gaua

Urtero bezala, Gaz-
tetxeak gai bati lotutako
gaualdia antolatu du uz-
tailaren 13rako. Aurten
Mickael Jackson gaua
izanen da, eta poparen
erregearekin zerikusia
duen zerbait janztea gal-
de egin da bestan sar-
tu ahal izateko.

Hebentik kultur elkarteak erakustaldia
eskainiko du uztailaren 22an
Xiberoko taldeak hiru ikuskizun eskainiko ditu 19:30etik aitzinera

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ekitaldi ugari uztailean
Urtero bezala, ekitaldiz betea etorri zaigu uztaila. Aurten Pottokaren Eguna
berriz Saran eginen da. Uztailaren 25ean izanen da goizetik hasita egun oso-
an errebotean. Biharamunean, leku berean, kermeza ospatuko da. Baina
beste bi egun nagusi horien aitzinetik, hemengo produktuen eta eskulan-
gintzaren merkatua eta Zazpiak Bat Dantza Taldearen besta eginen dira, uz-
tailaren 12an lehena, eta 18an bigarrena. Horrez gain, hiru kantaldi entzu-
teko aukera izanen da hilabetea finitu baino lehen. Uztailaren 16an Ukra-
niako Elviveko opera ariko da Elizan eta aste bat geroago, 23an, Saiberri eta
Diabala taldeak. 30ean Ainhoako Atsulai koralaren txanda izanen da, baina
hau Santa Kattalinan ariko da. Kanpoko dantzek ere tartea izanen dute egi-
tarau huntan. Larunbatean Espainiako dantzak eskainiko dira, eta igande-
an zortzi, berriz, Martinikakoak. Ekitaldi horiez gain joko garbi partidak, eus-
kal dantzak, eta herri kirol erakustaldiak ikusten ahalko dira astelehen, as-
tearte eta asteazkenetan, hurrenez hurren.
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Franck DOLOSOR
Senpertarrok ez du-

gu sekulan aski esker-
tuko Jean Ithourriak pi-
lotaren alde egin duen
lana. Hitzak Jakes Ca-
saubon pilotazalearenak
dira. Bi gizonak lagun
haundiak dira. Gan den
otsailean, 85 urte bete zi-
tuen Ithourriak eta deli-
beratu zuen pilotariak en-
trenatzea uztea. Haatik,
Jeanek ez du ahanzten
lau hamarkadetako bide
hori egin duela bere an-
drearen laguntza izan
baitu beti...

43 urtez pilotari gaz-
teak trebatu eta lagundu
ditu Jeanek. Bertzalde,
Senpereko bestetako as-
telehen arratsalde hutsa
alaitzeko, gazteen arte-
ko zoingehiagoka apaila-
tzea pentsatu zuen eta
lan hortan aritu da 34 ur-
tez.

Aurten ere, pilotari
gazte-gazteak agerrara-
zi zituen Jeanek duela
urte batzuk Chabatene,
Santiago eta Théophile
aritzen ziren karrika na-
gusiko errebotean. Sari
emateen ondotik, kirol
taldeko arduradunek
opari bat eman zioten

Ithourriari, eta bihotzetik
eskertu zuten urteetan
eman duen laguntza
haundia. Pilota partidak
ikusten ari zirenek esku
zarta luze eta hunkiga-
rriekin eskerrak eman ziz-
kioten senpertar ezagu-
nari. Biba zu Jean, go-
resmenak!

Amotzeko
bestak

Asteburuan, Amotze-
ko besten kari Briganth-
ya Gipuzkoako taldea-
ren zeltiar doinuak en-
tzuten ahalko dira. Musi-
kari hauek Beasain alde-
koak dira. Aipagarria da
beren herriko auzo ba-
ten izena Senpere dela!
Beasain eta Lazkao he-
rrien artean kokatzen da
auzo hori.

Pilotaren
erakustokia

Uztailaren 15ean ide-
kiko ditu ateak pilotari bu-
ruzko erakustoki berriak.
Turismo Bulegoaren on-
doan da eta Ipar Euskal
Herriko gisa huntako le-
hen gunea da. 250 me-
tra karratuko gune hau
prestatzeko 400 000 eu-
roko gastua egin da.

Auxtinen lan
berria

Zernahi izan eta ere...
Hori da Auxtin Zamora
herriko olerkariaren az-
ken liburuaren izena. Be-
re sentimendu eta gogoe-

tak adierazteko haur den-
borako mintzaira eta eus-
kara batua nahasi ditu li-
buruan Altziburukoak. 

Kantariak udan
Uda guziz bezala, aur-

ten ere kantari taldeak
entzuten ahalko dira eli-
zan. Bihotzez, Saiberri
eta Argileak agertuko di-
ra, bertzeak bertze. Kan-
taldi hauek 21:30ean ira-
ganen dira.

43 urtez pilotarien
entrenatzailea izan
ondoan erretiroa
hartu du Ithourriak
85 urte bete dituenean pilotariak
entrenatzea uztea deliberatu du

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Bertsulariak Senperen
Senpereko bestetako herritarren bazkaria ospe haundiko hiru bertsularik
alaitu dute aurten ere. Badira hiru urte bertsulariak gonbidatzen dituztela
eta bertsuek beren tokia berriz hartzen dutela Matxin Irabola haundiaren he-
rrian. Aldi huntan, Amets eta Maialen Arzallus anaia-arreba hendaiarrak eta
Sustrai Colina urruñarra agertu ziren taula gainean. Oren erdi batez, ede-
rrak bota zituzten eta entzuleek ongi irri egin zuten gan den urteko herriko
bozak aipatu dituztelarik. Azken urteetan bezala, iaz ere hiru zerrenda aur-
keztu ziren eta hiru bertsulariak hiru zerrendaburuak balira bezala mintza-
tu ziren. Maialen, Christine Bessonart auzapeza zen; Amets, Pierre Marie
Nousbaum eta Sustrai, Jef Bederede. Gorabeherak gorabehera Europako
mintzaira zaharrena aitzinera ari da Senperen ere. Duela 10 edo 20 urte nork
erranen zuen bertsulariak entzunen genituela Senpereko besten karietarat?

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Jean Ithourria lorietan, biharko pilotari haundien ondoan. Erretiroa hartuta ere,
ez da dudarik handik edo hemendik pilotaren gorabeherak segituko dituela...

SENPERE

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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SORTZEAK
Ekain Salegi Zapiain, Anizkoa, ekai-
naren 30ean.
Oinatz Aiestaran Eizmendi, Lesaka-
koa, ekainaren 16an.
Ibai Imaz Ezkurra, Leitzakoa, ekaina-
ren 18an.
Adur Sagardui Lekuona, Goizueta-
koa, ekainaren 29an. 
Olaia Otxandorena Petrirena, Oro-
noz-Mugairikoa, ekainaren 26an.
Ekain De Madariaga Iturria, Sarakoa,
ekainaren 30ean.
Jon Goietxe Guridi, Sarakoa, ekai-
naren 12an.

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

HERIOTZAK
Gregoria Iriarte Irigoien, Elizondokoa,
ekainaren 17an, 86 urte.
Dolores Bergara Telletxea, Lesaka-
koa, ekainaren 17an, 88 urte.
Agustin Jorajuria Arretxea, Sunbilla-
koa, ekainaren 22an, 80 urte.
Fructuoso Apeztegia Jaimerena, Eli-
zondokoa, ekainaren 22an, 69 urte.
Elena Indabere Larregi, Oronoz-Mu-
gairikoa, ekainaren 23an, 85 urte.
Ramontxo Mendiburu Etxenike, Zu-
garramurdikoa, ekainaren 23an, 67 ur-
te.
Joakin Garmendia Iturriotz, Elizon-
dokoa, ekainaren 25ean, 82 urte.
Alejandro Pulido Medina, Almando-
zen, ekainaren 26an, 99 urte.
Karmentxu Goñi Elizondo, Arantza-
koa, ekainaren 28an, 68 urte.

EZKONTZAK
Jorge Obregozo Agirre eta Rakel Ga-
rrido de la Fuente, Berakoa eta Le-
sakakoa, maiatzaren 30ean Lesakan.
Iker Ojembarrena Gutierrez eta Eki-
ñe Etxepeteleku Elizondo, Bilbokoa
eta Lesakakoa. ekainaren 13an Lesa-
kan.
Mikel Zabaleta Igartua eta Aitziber
Nabaskues Erbiti, Lekunberrikoa eta
Leitzakoa, ekainaren 20an Leitzan. 
Patxi Sagastibeltza Iparragirre eta
Nerea Zunzunegi Diosdado, Leitza-
koak, ekainaren 20an Leitzan. 
Alejandro Irazu Eizagirre eta Josu-
ne Irastorza Altzuguren, Zizurkilgoa
eta Berakoa, ekainaren 20an Igantzin.
Gracien Barnetxe eta Jenifer Cor-
bertt, ekainaren 27an Saran.

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

Isabel 
BALLESTEROS JAUREGI

Elizondoko Francisco Joakin Iriarte zahar-etxean
hil zen, ekainaren 15ean

Hartu zaituen lur hortatik
landare berriak
sortuko dira,

landareetatik zuhaitzak
zuhaitzetatik loreak
loreetatik fruituak...

GOÑI-LAKAR-OTXOA FAMILIA

Karmentxu 
GOÑI ELIZONDO

Arantzan, ekainaren 28an, 68 urte zituela
68 udaberritan 

eman digun umorea
68 udaberritan 

loratu den landarea
joan egin da gure amatxi 
emakume alai dotorea

baina bihotzean leku bat dugu
beti zuretzat gordea.

ZURE FAMILIA
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Jon Rekondo leitza-

rra (7:11), Otsagiko Da-
niel Vicente (7:35), Pa-
txi Mindegia zubietarra
(7:41), Oihan Larretxea
beratarra (7:50) eta
Beintza-Labaiengo Xa-
bier Mindegia  (8:25) ari-
ko dira Nafarroako bi-
garren mailako aizkola-
ri txapelketaren finale-
an, Donezteben ekai-
naren 27an sailkapena
lortu ondotik. 

Finaletik kanpo gel-
ditu ziren Beintza-La-
baiengo Jexux Etxebe-
rria, Etxarri Aranazko
Juan Jose Erdozia, Ar-
kaitz Olano leitzarra,
Luis Mari Belarra do-

neztebarra, Garraldako
Sergio Mandazen, Bein-
tza Labaiengo Jon Te-
lletxea, Xabier Ariztegi

etxalartarra eta Juan Te-
lletxea doneztebarra.
Ariztegi eta Telletxea 3.
mailara jautsiko dira, bai-

na parte hartu ez zuen
David Amillanoren kon-
tra kanporaketa joka-
tzea eska dezakete.

Nafarroako bigarren mailako aizkolari
txapelketako finalerako boskotea prest
Donezteben egin zen kanporaketa ekainaren 27an

ARGAZKIA: LEGARRA

Finalean izanen diren bortz aizkolariak, sailkapena lortu ondotik.

ttipi-ttapa
La Miguel Indurain

Nazioarteko XVII. Txi-
rrindularitza ibilaldia uz-
tailaren 26an eginen da
eta urtero bezalaxe, bi
ibilaldi izanen ditu au-
keran. Luzea, 186 ki-
lometrokoa, 8:30ean
abiatuko da eta labu-
rrena, 113 kilometro-
koa, 9.00etan. Guzira,
2.000 txirrindulazale
espero dituzte egun ho-
rretan Beran.

Izen-ematea Inter-
net bidez egiten ahal

da, www.laindurain.com
helbidean, edo posta
bidez, uztailaren 24a
bitarte. Dortsalak uz-
tailaren 25ean 15:30-
etik 21:00etara eta pro-
baren egun berean,
6:30etik ibilaldia hasi
baino ordu erdi lehe-
nago arte. Toki-Ona ki-
roldegian jarriko den
bulegoan har daitezke.

Probaren egunean
250 lagun ariko dira la-
nean eta hornidura gu-
neak izanen dira Bela-
te, Orokieta eta Arte-

siagako kaxkoetan.
Proba bukatzean ere,
denentzako janaria eta
opariak izanen dira eta
egindako denborarekin
eta sailkapenarekin di-
ploma jasoko dute txi-
rrindulariek. Lagun-
tzaileentzat bidaia tu-

ristikoa izanen da eta
horretarako aitzinetik
izena eman beharko da
eta arratsean herri afa-
ria, nahi duen guzia-
rendako. Interesatuek
uztailaren 24a baino le-
hen eman beharko du-
te izena.

‘La Miguel Indurain’
uztailaren 26an Beran
Bi ibilbide izanen dira aukeran

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurkezpena ekainaren 23an egin zen: Enrique Ira-
zoki eta Jose Mari Telletxea C.C. Beratarrako ki-
deekin batera, Miguel Indurain, Mario Zunzarren
foruzaina, Kirol eta Gaztediaren Institutuko Natxo
Arbeloa eta Rural Kutxako Carmen Diaz izan ziren.

TXIRRINDULARITZA

Iparraldeko
Joku Torneoa
marka onekin
akautu da
ttipi-ttapa
Nafarroako Herri Kirol
Federazioak antola-
tutako Iparraldeko Jo-
ku Torneoaren hiru jar-
dunaldiak jokatu dira.
Koxkor biltzen, bi den-
borarik onenak kon-
tuan hartuz, Fernan-
do Etxegaraik irabazi
du txapelketa (12:24),
bigarren Andoni La-
saga izan da (12:52)
eta Patxi Irazoki hiru-
garren (12:54). Be-
raiekin batera, Iñaki
Ekisoain eta Eder Gol-
darazenak parte har-
tuko dute Nafarroako
koxkoz biltze txapel-
ketan. Ingude altxa-
tzen, iaz lehenbiziko
agerpena egin zuen
Joakin Aioroa ituren-
darrak eta azpitxapel-
dun izan zen. Aurten,
berriz, txapeldun izan
da 199 jasoaldirekin;
Carlos Seinek 185
egin ditu; Ander Mi-
txelenak 172 eta Xa-
bi Sein 130ean geldi-
tu da. Harri-jasotzean
Unai Bertiz sunbilda-
rra nagusi izan da hi-
ru saioetan. Lasto al-
txatzen, Iñaki Bereau
nagusitu da, 32 jasoal-
direkin; Oskar Telle-
txeak eta Carlos Sei-
nek 30 egin dituzte eta
Xabi Seinek 22rekin
gelditu da, hori bai, jar-
dunaldi bat guttiago
jokatuta. Txinga era-
maten, Miguel Angel
Sukuntza leitzarrak bi
saio aski izan zituen
kasik 1.200 metro egi-
teko eta aurten ere txa-
pelketa irabazteko.

HERRI KIROLA
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Euskal Futbol Cam-

pus elkarteak, Lesaka-
ko Beti Gazte elkarteak
eta Lesakako Udalak,
Euskal Futbol Campu-
sa antolatu dute aurten
ere, futbolaren bidez,
euskararekin harrema-
nak sendotu asmoz. Sei-
garren edizio honetako
lehenengo txanda ekai-
naren 22tik 28ra egin
zuten, monitore lanean

Lorea Sarobe beratarra,
Xabier Sagastibeltza lei-
tzarra eta Oihane Gil zi-
tuztela. Goizean futbo-
larekin zerikusia duten
ariketak egiten zituzten
Masteg in  e ta  ar ra-
tsaldean bertze hainbat
ekitaldi Lesakan eta in-
guruko herrietan. Hu-
rrengo txanda uztaila-
ren 27tik abuztuaren 2ra
eginen dute. Lehenda-
biziko txanda honetan

40 neska-mutiko aritu
dira, zortzi Lesakakoak,
baina gainerako gehie-
nak Iruñerrikoak eta Erri-
bera aldekoak. 
Urteetan monitorea den

Lorea Sarobe berata-
rrak aipatu digunez,
orain arte Txakainlo
aterpean hartzen zuten
gauerako ostatu, baina
aurten tokirik ez dagoe-

nez, Beti Gazte elkar-
teak egoitza utzi die eta
bertan egin dute lo kol-
txoietan. Bazkaria eta
afariak, berriz, Kattu ja-
tetxean egin dituzte. 

Euskal Futbol Campusa
egiten ari dira aurten
ere Lesakako Mastegin
Lehen txanda ekainaren 22tik
28ra izan zen

ARGAZKIA: ERREKA K.E:

Euskal Futbol Canpuseko lehen txandako neska-mutikoak, Lorea Sarobe,
Xabier Sagastibeltza eta Oihane Gil begiraleekin Mastegin.

FUTBOLA

ttipi-ttapa
Doneztebe Futbol

Taldeak Nafarroako
Erregionaleko lehen
mailako kopa irabazi
zuen ekainaren 20an
Mutiloabeitin, finalean
Castillo de Tiebas tal-
deari 1-0 irabazita. Jon
Apeztegiak egin zuen
doneztebarren gola, sor-
tu zenetik bere bigarren
denboraldia bete berri
duenean dagoeneko le-
henbiziko titulua ema-
nez Doneztebe Futbol
Taldeari.

Finaleko lehen zatian
jaun eta jabe izan zen
Doneztebe Futbol Tal-
dea, baina kasik azken
minutura arte ez zuen
egin gola. Denboraldi bi-
kaina osatu duen Iker

Irazokik ezker hegalera
zabaldu eta Jon Apez-
tegiak jokaldi ederra
egin ondotik, Tiebasko-
en sarera bidali zuen ba-

loia.
Bigarren zatian ho-

beki aritu ziren Castillo
de Tiebaskoak eta zu-
toinera bidalitako baloi

batekin estutu zituzten
Doneztebekoak, baina
zorionez, markagailua
ez zen mugitu. Azke-
nean, garaipena eta be-

re historia laburreko le-
hen titulua Doneztebe
Futbol Taldearentzat.

Mikel Maia entrena-
tzaileak, denboraldi ha-
sieran, zazpi lehenbizi-
koen artean sartzea lor-
pen handia zela uste ba-
zuen ere, ligan lauga-
rren izan eta igoera fa-
serako sailkatzeko pun-
tuan izan ondotik, ko-
pan ezustea eman eta
txapeldun izan dira.
Gustura dago sunbilda-
rra emaitzarekin, baina
batez ere, «bi urtez tal-
dea sendotu dugulako.
Lehen urtean futbola be-
rria zen batzuentzat, bai-
na kide guziek elkarre-
kin duten harreman ona-
ri esker, lana eginez tal-
de polita egin dugu».

Doneztebe Futbol Taldeak Nafarroako Kopa
irabazi du bere bigarren denboraldian
Ekainaren 20ko finalean 0-1 irabazi zion Castillo de Tiebas taldeari

ARGAZKIA: D. NOTICIAS

Doneztebeko futbolariak gustura, beraien lehen titulua eskuratu ondotik.
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PILOTA

ttipi-ttapa
Josetxo Ezkurraren

omenez hemeretziga-
rren urtez antolatutako
pilota txapelketaren fina-
lak jokatu ziren ekaina-
ren 28an Donezteben.
250 pilotari inguruk par-
te hartu dute txapelke-
tan, 80k umeen kate-
gorian, 76ek kimuetan,
54k haurretan, 34k ka-
deteetan eta 24k gaz-
teen mailan.

Finaletan, Umeak B
mailan, Goizuetako Ai-
tor Aizkorbe eta Mikel
Apezetxeak 18-11 ira-
bazi zieten Lesakako Ai-
mar Otxoteko eta Jorge
Agirreri. Umeak A mai-
lan ere Goizuetara joan
zen txapela, Antton Ape-
zetxea eta Iker Salabe-

rriak 18-7 irabazi bai-
tzieten Igantziko Jokin
Mitxeo eta Enaitz Telle-
txeari.

Kimuak B mailan,
Burlatako Eskiroz eta
Arangurenek 18-17 ira-

bazi zieten Saldias eta
Agirreri. Kimuak A mai-
lan, Donibaneko Medi-
na eta Bakaikoak 18-14
irabazi zieten Berako
Ander Errandonea eta
Andoni Lazkanotegiri.

Haurrak B mailan,
Zigako Joxean Etxebe-
rriak eta Iruritako Iñaki
Azpirozek 18-9 irabazi
zieten Lekarozko Aitor
Almandoz eta David Al-
biasuri. Haurrak Amai-

lan, Lesakako Unai Za-
morano eta Elizondoko
Dario Trantxek 18-16
irabazi zieten Ugaitz Eli-
zalde eta Arkaitz Un-
txalo iturendarrei.

Kadeteak B mailan,
Bu r l a t ako  A zkona
anaiek 18-15 irabazi zie-
ten Iñaki Oskoz eta Is-
mael Agesta alman-
doztarrei. Kadeteak A
mailan, Sakanako Jaka
eta Anduezak 18-15 ira-
bazi zieten Oronozko
Joseba Arizmendi eta
Amaiurko Iban Indari eta
gazteen mailan, Sal-
diasko Aritz Juaneneak
eta Amaiurko Antton
Jauregik 18-11 irabazi
zieten Almandozko Jo-
seba Iraola eta Gorka
Altzuarteri.

Josetxo Ezkurra XIX. Memorialaren finalak
jokatu dira Donezteben
250 pilotari aritu dira aurtengo edizioan

ARGAZKIA: MENA

Finalean parte hartu zuten pilotariak.

ttipi-ttapa
200 laisterkari baino

gehiago bildu zen Do-
neztebeko Herri Krose-
an, inoiz izan den par-
te-hartzerik haundiena.
Eguraldia lagun eta gi-
ro ederra izan zuten Do-
neztebeko karriketan.
Batez ere ttikienen ka-
tegorietan korrikalari
ugari atera ziren.
Lasterkaldi nagusian,

gizonezkoen senior ka-
tegorian, azkenean ez
zen marokoarren par-
te-hartzerik izan eta
Txantrea taldean ari
den Sabin Arruti bete-
ranoak irabazi zuen,
zortzi kilometroak 24
minutu eta 43 segun-
dotan egin ondotik. Do-
nostiarraren lehenbizi-
ko garaipena izan zen
Doneztebeko krosean.

Bigarren Patxi Orofino
izan zen eta hirugarren
Santi San Miguel do-

neztebarra. Nesketan
Maika Ariztegi ituren-
darra gailendu zen, Ana

Zelaieta doneztebarra
eta Lorea Agirre bera-
tarraren aitzinetik.

Sabin Arruti beteranoa
nagusi Doneztebeko
XXXI. Herri Lasterketan
200 korrikalari atera ziren

ARGAZKIA: ERREKA K.E:

Sabin Arruti garailea helmugara sartzen, ekainaren 21eko proban.

LASTERKETA
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Erreka pilota eskola-

ko pilotariek jokatu du-
ten bigarren buruz bu-
ruko txapelketaren fi-
nalak jokatu ziren ekai-
naren 20an Donezte-
beko udal pilotalekuan.

Laugarren mailako
benjaminetan, Joseba
Bengoetxeak 18 eta 15
irabazi zion Ruben Sal-
diasi. Hirugarren maila-
ko benjaminetan, Aimar
Zestauk 18 eta 5 iraba-

zi zion Mikel Bangori.
Bigarren mailako ben-
jaminetan, Ioritz Zelaie-
tak 18 eta 14 irabazi zion
Gorka Antuñari. Lehen
mailako benjaminetan
lehia ikaragarria izan
zen finalean eta Beñat
Lazkanok 18 eta 17 ira-
bazi zion Julen Indari.
Bigarren mailako alebi-
netan, Asier Baztarrikak
18 eta 13 irabazi zion
Julen Saldiasi. Lehen
mailako alebinetan, Aritz

Fagoagak 18 eta 16 ira-
bazi zion Joel Oronozi.
Bigarren mailako infan-
tiletan, Cristofer Alva-
rezek 18 eta 10 irabazi
zion Jon Mikelarenari.

Lehen mailako kadete-
tan, Irail Zestauk 18 eta
13 irabazi zion Ibai Jua-
nenari eta lehen maila-
ko jubeniletako final
ikusgarrian, Beñat Oro-

nozek 18 eta 12 iraba-
zi zion Unai Madaria-
gari. Biek ere gauza ede-
rrak egin zituzten, pro-
fesionaletan ikusten ez
direnak.

ttipi-ttapa
Belate elkarteko klu-

bek jokatzen duten Na-
farroako Herrien arteko
pilota txapelketaren fi-
nalak jokatu ziren ekai-
naren 20an Igantzin,
Igantziko Biltoki eta Baz-
tango Txarutaren arte-
an. Hiru partidetatik bi
irabazita, etxeko taldea,
Igantzi, suertatu zen txa-
peldun.

Umeen kategorian,
Igantziko Biltokiko Jo-
kin Mitxeo eta Enaitz Te-
lletxeak 18 eta 8 iraba-
zi zieten Baztango Txa-
rutako Elur Meoki eta
Ibon Irazokiri.

Kimuen kategorian,
Txarutako Mattin Asiain
eta Iñaki Ansok 18 eta
14 irabazi zieten Bilto-
kiko Oihan Canabal eta
Peio Migelenari eta hau-
rren kategoriako parti-
da estu eta erabakiga-
rrian, Biltokiko Unai Te-
lletxea eta Mikel Begi-
nok 18 eta 16 irabazi
zieten Txarutako Iñaki
Azpirotz eta Dario Tran-
txeri.

Aipatzekoa da Unai
Telletxeak bertze txapel
bat ere lortu zuela as-
teburuan. Jon Olaizola
lesakarrarekin batera,
Lizarrako txapelketako

Umeak B mailan txa-
peldun suertatu zen
biharamunean.

LEITZA FINALEAN

Nafarroako Pilota Fe-
derazioak antolatzen
duen Nafarroako He-
rriarteko txapelketan,
berriz, Leitzak finala jo-
katuko du. Uharteren
kontrako finalerdietako
joanekoan, bina partida
irabazi zituzten, baina
leitzarrek hamar tanto-
ko abantaila lortu zuten.
Amazabal pilotalekuan
erabaki zen finalerako
txartela ekainaren 27an,
eta etxean hiru partida

irabazi zituzten leitza-
rrek. Alebinetan, Jon Le-
zeak eta Ander Esku-
derok 18 eta 11 irabazi
zioten Uharteko bikotea-
ri. Infantiletan, Anartz
Olanok eta Mikel Her-
nandorenak 18 eta 10

irabazi zuten eta jube-
niletan, Xabi eta Jon
Jaunarena anaiek 22 eta
6. Dagoeneko sailka-
pena segurtatua zute-
la, seniorretan, 16-22
galdu zuten Asier Gar-
cia eta Mikel Iriartek.

Igantzi nagusitu da
Belate elkarteko Herrien
Arteko Txapelketan
2-1 irabazi zion finalean Baztani

ARGAZKIA: TELLETXEA

Erreka elkarteak bigarren urtez antolatu duen buruz buruko txapelketako be-
deratzi kategorietako irabazleak, saria jaso ondotik.

Errekako buruz buruko
txapelketaren finalak
jokatu dira 
Bederatzi kategoriatan aritu dira
Doneztebeko elkarteko pilotariak

UTZITAKO ARGAZKIA

Igantziko pilotariak txapeldun suertatu dira Bela-
tek antolatutako Herriartekoan Baztani irabazita.

PILOTA
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AGENDA
egunez
egun

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

g ERAKUSKETAK

AMAIUR
Irailaren 21era bitarte,
Virginia Gil Cousoren argazki
erakusketa Amaiurko
Errotan.

g IKASTAROAK

ELIZONDO
Abuztuaren 3tik 31ra,
helduendako ikastaroa:
Baztango paisaiak.
Astelehen, asteazken eta
ortziraletan. Izen-ematea
Arizkunenean. 25 plaza eta
prezioa: 90 euro Irakasleak:
J. Mª Apezetxea eta T.
Sobrino.

g ZINEMA

ELIZONDO
Uztailaren 8an, udako
zinema. El Reyno prohibido
filma, 22:00etan Merkatuko
Plazan.
Uztailaren 10ean, udako
zinema. La Momia 3: La
tumba del emperador
Dragon filma, 22:00etan
Merkatuko Plazan.
Uztailaren 13an, udako
zinema. Oliver Twist filma
euskaraz, 22:00etan
Merkatuko Plazan.
Uztailaren 15ean, udako
zinema. Lobezno Xmen
origenes filma, 22:00etan
Merkatuko Plazan.

g IKUSKIZUNAK

SARA
Uztailaren 22an, Hebentik
kultur elkartearen ikuskizuna,
19:30etik aitzinera.
Xehetasunak 48. orrialdean. 

g AZOKAK

SARA
Uztailaren 12an eta 18an,
bertako produktu eta
eskulan azoka.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

Baztandarren Biltzarra besta
haundia uztailaren 19an
GOIZEAN GOIZETIK GIRO ONA NAGUSI

Ilusioz eta gogoz egonen dira baz-
tandarrak gargero. Eta baztan-
darrak ez ezik, kanpokoak ere
bai, urtetik urtera gero eta jende
erakartzen duen eguna baita Baz-
tandarren Biltzarra. Igande ho-
netan zortzi, uztailaren 19an, Baz-
tandarren Biltzarra besta haun-
d ia  eg inen da.  10 :00eta t ik
14:00etara bitarte artisau azoka
izanen da Pedro Axular karrikan.
Tarte horretan, 11:00etan hasiko
da ekitaldi nagusia: orgen desfi-
lea. Elizondoko karriketan barna
Baztango herritarrek egindako or-
gak ikusteko aukera izanen da.
Gustuaren arabera, bakoitzak be-
re gaia edo aldarrikapena izanen

du. Zahar-etxearen ingurutik abia-
tuko dira eta udaletxean akituko
dute itzulia. Orgen desfilearekin
batera, dantzariak, musika doi-
nuak... Denetarik izanen da. Or-
gen desfilearen ondotik, denak
elkarrekin Merkatuzelain bilduko
dira bazkaltzeko. Bazkalondoan
desfileko eta kartel lehiaketako
sariak banatuko dira eta iluna-
barrean, joan den urtean beza-
laxe, Trikidantz taldearekin dan-
tzaldia izanen da.
Edonola ere, besta aitzineko egu-
nean  hasiko da aunitzentzat, uz-
tailaren 18an. Egun horretan
Laiotz taldeak dantzaldia eskai-
niko du.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 38,00 € (=)

Zerri gizena
1,201€ kiloa. (+0,040)

Zerramak:
0,450€ Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,83 (=)
1.koa 3,53 (=)
2.koa 3,83 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 3,93 (=)
1.koa 3,63 (=)
2.koa 2,95 (=)

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: 2,90/3,00
Zaldi-behorrak: 1,60/1,80
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 6,40/7,20
8-10 kilokoak: 5,20/5,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(ekainaren 16tik 26ra bitarteko prezioak)

Txapelpunk taldeak
bere laugarren lanean
jarraitu egin dio aitzi-
neko diskoetan hartu-
tako bideari. Punk-rock
estiloa jorratzen du,
nahiz eta bertze ku-
tsuko musiken eragina
ere baduen. Dena den,
Txapelpunk taldearen
diskorik punkzaleena
da eta homogeneoena.
«Punk azkarra, punk
sutsua, abiadura han-
diko punka, melodiaz
gainezka datorren pun-
ka, melodia itsaskorrez
betetako punka». Gi-
tarrek berebiziko ga-
rrantzia izan arren, na-
gusitasuna melodiek
dute. Punk rocka ba-
tzutan skarekin nahas-
tuta, punka eta hard-
corea, punka mexikar
erara atondua. Zuze-
nak, garbiak, zorrotzak
eta gardenak arlo so-
zialari dagozkionez.
Maitasun kontu nahi-
koa datoz eta hemen
ironia, alaitasuna eta
graziarekin idatzitako
kantuak daude. 
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Senitartekoren bat hiltzean bizitza
aseguruaren agiria eskatzea komeni da
Interesatuak zerbait kobratzea dagokion ala ez jakiteko balio du

Helduek nahiz gazteek irakur-
tzeko moduko ipuin-bilduma on-
du zuen Agustín Fernández Paz
idazle galiziarrak. Ipuinen gai-
nean, Pablo Auladell marrazki-
lari alacantarrak ilustrazio be-
reziak egin zituen eta Uxue Al-
berdi idazle elgoibartarrak itzu-
li egin du. Badira liburu hone-
tan hari ikusezin batzuk, per-
tsonaien bizitzak elkartzen dituz-
tenak. Diana, Sara, Pablo, Lau-
ra, Adrian… Denak maitemin-
tzen dira, denek deskubritzen
dute maitasuna sentimendu in-

dartsua dela, maitasuna gai bai-
ta pertsona bat goitik behera al-
datzeko eta bizitza bertze mo-
du batez ikusarazteko. Aldi be-
rean, desamodioaren mingos-
tasuna ere ezagutzen dute, edo
absentziarena, urruntzearena,
edota maitasun apurtuena. Mai-
tasuna bere aldaera guztiekin,
gazte denboretako lehenmai-
tasunetik hasi eta heriotzaz ha-
raindi bizirik irauten duenerai-
no. Eta hor daude beti liburuak,
bidelagunak maitatzeko aben-
turan.

LIBURUAK

Maitasuna da geratzen
den bakarra

Uxue ALBERDI (itzul.)

AGENDA
egunez
egun

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

g BESTAK

ITUREN
Uztailaren 17tik 20ra,
bestak. 

ARANO
Uztailaren 18an, 19an eta
24tik 26ra, Santio bestak. 

ELGORRIAGA
Uztailaren 23tik 26ra,
Santio bestak. 

ELIZONDO
Uztailaren 24tik 28ra,
Santiago bestak. 

SENPERE
Uztailaren 10ean eta 11n,
Amotzeko bestak.

g OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Uztailaren 19an,
Baztandarren Biltzarra.
Xehetasunak 44. orrialdean.

SARA
Uztailaren 25ean, Pottoken
Eguna.

g KONTZERTUAK

DONAMARIA
Uztailaren 24an, Saxo eta
cello kontzertua, 19:30ean
Jauregia Dorretxean.

SARA
Uztailaren 16an, Ukraniako
Elviveko opera. Xehetasunak
48. orrialdean.

g DANTZAK

BERA
Uztailaren 23an, Bidasoal-
deko XIII. Gazteen Folklore
Jaialdiko emanaldia. 20:00-
etan Altzateko plazan.

ETXALAR
Uztailaren 26an, Bidasoal-
deko XIII. Gazteen Folklore
Jaialdiko emanaldia.
12:30ean plazan.

JAKIN BEHARREKOAK

Familiako norbait
hiltzen denean, bizi-
tza-aseguruaren ziur-
tagiria eskatzea ko-
meni dela aholkatu du
Iratxe Nafarroako
Kontsumitzaileen El-
karteak. Herritarrak
informatzeko helbu-
ruarekin, aukera hau
duela bi urte jarri zen
indarrean, senitarte-
koren bat hilez gero,
hildakoari bizitza-ase-
gururik ote zegokion
ala ez jakiteko, eta ha-
la balitz, zerbait inte-
resatuak zerbait ko-
bra dezakeen jakite-
ko. Nafarroa osoan
dagoeneko 4.000 la-
gunetik goitik eskatu
omen dute ziurtagiria,
4.074k zehazki. Ho-
rietatik 1.110 2007ko
ekaina eta abendua
artean eskatu ziren,
2.129 joan den urte-
an eta 835 aurtengo
urte hasieratik maia-
tzera bitarte.

Herritarren lautik
batek ezintasun edo
heriotza - asegurua

kontratatua izaten du,
baina ezjakintasuna-
gatik, poliza horien
%10a ez da kobra-
tzen. Izan ere, ase-
guru-etxeak ez dau-
de hildako pertsonak
asegururen bat kon-
tratatua ote zuen ja-
kinaraztera behar-
tuak.

Kobratu gabe ez
geldi tzeko aukera

ematen du erregistro
honek, eta Iratxeren
arabera, hori «positi-
boa da». Hala, fami-
liakideren bat hil eta
bizitza-aseguruaren
ziurtagiria eskatuta,
hildakoak gisa hone-
tako polizaren bat
kontratatua izanez
gero, dagokionak ko-
bratzeko eskubidea
izanen luke.

BALDINTZAK

Ziurtagiri hau lortu
ahal izateko, herio-
tza-ziurtagiria aur-
keztu behar da, eta
horrekin batera, Es-
painiako Justizia Mi-
nisterioaren web orri-
tik jaitsi daitekeen 790
eskabide orria bete
eta 3,47 euro ordain-
du. Interesatuak eran-
tzuna momentuan ja-
soko du eskaera Mi-
nisterioaren Iruñeko
bulegoan eginez ge-
ro, eta gehienez ere
zazpi eguneko epe-
an, eskaera postaz
egiten bada. Eskae-
ra heriotza ondoko 15
egun baliodunak pa-
satu baino lehen egin
behar da. 

Bizitza-asegurua-
ren ziurtagiriarekin
balizko onuradunak
aseguru-etxera jo be-
har du interesatuak,
benetan onuradunak
den ala ez jakiteko,
eta hala balitz, dago-
kiona eskatu ahal iza-
nen du.
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ELKAR, 2009

Erregistro hau duela bi urte jarri zen inda-
rrean eta geroztik 4.000 lagunetik goitik es-
katu dute.

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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IRUÑA.Unibertsitatetik 200

metrotara 54 m2ko aparta-

mentua errentan emateko,

bi lagunendako. %635

214777. 

ETXALAR. Etxebizitza

errentan emateko. Bista

ederrak eta prezio egokia.

%680 538502.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartitu
IRUÑA. Azpilagaña auzo-

an, pisua konpartitzeko bi

lagun behar dira. UPNA-

ren ondoan. %661 588691

(Aitor).

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.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEKAROZ. Hiruiturri hos-

tala errentan emateko.

%948 580389 (Mª Angeles

edo Luis).

BERA. Telefonicaren on-

doan garajea errentan

emateko. %687 950368.

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.

ITUREN. 2.000 m2ko lur

eremua salgai, leku eta pre-

zio onean. %676 013103.

LEITZA. Basakabi ingu-

ruan borda, artzain txabo-

la eta 3.000 m2ko lur ere-

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 motorraeta erre-

molkea salgai .  % 667

675463.

SuzukiVitara salgai. %667

675463.

BMW 320 D Touring autoa

sa lga i .  163  za ld i  e ta

2006koa. 90.000 kilome-

tro Azterketak BMWn pa-

satuak. Xenon, sensoreak,

mp3a... Kontsumo ttikia: 6-

7 litro/100 kilometroko. Oso

egoera  onean.  % 669

312220.

Audi A3 autoa salgai,

2001ekoa. Gris metaliza-

tua, 5 atekoa. 130 zaldi eta

larruzko tapizeria.%667

605233.

Yamaha cw50rs scoote-

rra salgai, 49cc-koa. Ego-

era onean eta 2005.ute-

koa.%687 661251.

Autokarabana salgai.

%669 948990.

mua salgai. Lur-eremua

arobetxamendurako da eta

erdian ura du. Baimen gu-

ziekin. Bertaraino pista ba-

dago. %948 610686.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Ingeleseko laguntza kla-

seak ematen dira. %605

729241.

LANA
302 Eskaintzak
BERA.Auzoa jatetxean su-

kaldari kualifikatu eta es-

perientziaduna behar da.

%654 385363.

Norbere etxean haurrak

zaintzeko emakumezko-

ak behar dira, 0-3 urteko

haurrentzat. Esperientzia

ezinbertzekoa. Irakaslea

edo haur hezitzailea iza-

tea puntuako da. %680

866637.

BERA, DANTXARINEA,

IBARDIN eta LUZAIDEn.

Enpresa batek frantsesa da-

kien jendea behar du kos-

metika produktuekin lan egi-

teko. Ahal bada autoarekin.

Kilometrajeak eta dietak or-

dainduko dira. Ekainaren

25etik abendu bukaerara, or-

tzegunetik igandera lan egi-

teko. Bataz bertze 7 ordu

egunean.%944 106155/con-

grebas@con grebas.com.

BERA.Kontzesionario ba-

tean esperientziadun me-

kanikoa behar da. %948

630621.

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
BERA. Bortziriak auzoan

etxe adosatua salgai. In-

teresatuek bakarrik deitu.

%617 567047.

DONEZTEBE. Intzakardi

parkearen ondoan pisua

salgai. Pisua ganbararekin

elkartua. Garaje plazare-

kin.%680 781632.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Agerra auzoan 80

m2ko pisua errentan ema-

teko. %620 203906. 

IRUÑA. Milagrosa auzoan

pisua errentan emateko. 3

logela, egongela, komuna,

sukaldea eta 30 m2ko te-

rraza. Igogailuarekin. Be-

roga i l u  i nd i b i dua la .

Ikasleentzat prestatua.

%948 890793.

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, presio altukoa. Derri-

gorrezko azterketaren ziur-

5757
www.ttipi.net

5757

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Bi zakur sabueso salgai, 6

eta 12 hilabetekoak. Basur-

deetan hasiak.%655 743991.

Gaztain koloreko zaldiede-

rra eta mendian ongi ego-

ten dena salgai. %609

411298/690 830292.

2 zakurkume zuri salgai,

arra eta emea, 2 hilabete-

koak. West Highland Whi-

te Terrier arrazakoak. %609

083342 (Berna).

DENETARIK

701 Galdu aurkituak
Kartera marroi lauki bat

galdu da Etxalarko Benta-

tan edo Donezteben.%608

243935.

LESAKA. Urrezko eraz-

tuna galdu da ekainaren

7an. Barnean M.M. 1969-

04-26 jartzen du.%948

637138.

Yorkshire arrazako zakur

bat agertu da Igantziko ha-

rrobi inguruan. Grisa. %948

635458.

DENETARIK
702 Salerosketak
Bigarren eskuko ostalari-

tzako makineria eta al-

tzar iak sa lga i .  % 948

451302.

Ahotza salgai. Pakete tti-

kiak, 4 eta 6 fizelekoak.

Garagarra, garia eta oloa.

%607 457004/667 406010

(Dani).

Itxiturak egiteko gaztain

piketeak salgai, 2 euro-

tan. 1,80 metrokoak, lo-

diak eta indartsuak. Gu-

txienez 50 piketeko eska-

erak. Eskaintza hau uda

honetarako bakarrik da.

Kargatzeko momentuan

ordaindu beharra (Ez du-

gu ordainketa geroraturik

onartuko). %948 510078.

Belar bola idorrak salgai,

aurtengoak. %660 393436.

Eskaitza: solariuma sal-

A

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

tagir iarekin, 2009/05/

20koa. %636 607055.

SK2KO UE8KO URBANIZAZIO PROIEKTUA 
HASIERA BATEZ ONESTEA

Berako Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2009ko maia-
tzaren 14ko bileran, Rafael Pombar, Fco. Javier Romano
eta Lorenzo Jaurenak sustatutako 2. Kaxerna Sektoreko
UE8ko (SK2-UE8) Urbanizazio Proiektua onetsi zuen ha-
siera batez.
Espedientea jendeaurrean izanen da 20 eguneko epean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ema-
ten denetik kontatzen hasita.

Bera, 2009.06.22    ALKATEA   Josu Iratzoki Agirre
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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.
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UXUE BIKONDO ARRETXEAk 2 urte
egin ditu ekainaren 29an. 
Zorionak gure bihurri eta muxu pi-
la aitatxo, amatxo eta Aritzen par-
tetik.

Zorionak EKAITZ

MITXELENA LE-
KUONAri uztaila-
ren 10ean urtea
beteko duelako.
Muxu bat atatxi
Jesus, amatxi
Beni, guraso, le-
hengusu eta
osaben partetik.

Iruñeko KEMEN

ETXEBERRIA GA-
RRAUSek 4 urte
beteko ditu uz-
tailaren 23an.
Zorionak eta se-
gi horrela bitxito.
Muxu haundi bat
Toñi eta Arzallu-
sen partetik.

Zorionak HAIZEA

MITXELENA LE-
KUONAri uztaila-
ren 10ean urtea
beteko duelako.
Muxu bat atatxi
Jesus, amatxi
Beni, guraso, le-
hengusu eta
osaben partetik.

Iruñeko KEMEN

ETXEBERRIA GA-
RRAUS. Ze abudo
pasatzen diren
urteak! Uztailaren
23an gure potto-
rritok 4 urte bete-
ko ditu. Zorionak
atatxi eta amatxi-
ren parteitik.

NAHIA PUMAR

ITURRIOZek uztai-
laren 7an 2 urte
egin ditu. Zorio-
nak ganberra,
amatxi, atatxi,
Xabi, Itsaso, ama
eta attaren 
partetik.

Zorionak Arantzako printzesa IRATIri!
Ongi ongi pasa uztailaren 7an zure
4 urteak ospatuz familia eta lagunen
artean. Muxuak berexiki Beñat eta
Mattinen partetik. Guapetona!!!

Zorionak Aran-
tzako IRATIri! 
Ez da zuk nahi
orduko ailegatu
uztailaren 7a!
Zorionak eta
lau muxu haun-
di zure familia
guztiaren parte-
tik prexioxa!

Zorionak NAROA

MITXELENA LE-
KUONAri uztaila-
ren 10ean urtea
beteko duelako.
Muxu bat atatxi
Jesus, amatxi
Beni, guraso, le-
hengusu eta
osaben partetik.

Leitzako IZAR prexioxak uztailaren
19an 2 urte beteko ditu. Bi muxu
haundi Aurtiztik eta berexiki Eki-
ñeren partetik.

Leitzako IZAR

ANSORENA

ASTIBIAk 2 urte
beteko ditu uz-
tailaren 19an.
Muxu haundi
bat attuna-amo-
na, izeba-osa-
ba eta berexiki
atte ta amaren
partetik.

Zubietako MALENek 4 urte beteko
ditu uztailaren 15ean. Zorionak
eta lau muxu haundi gure top mo-
delari atta, ama, Mikele eta Beña-
ten partetik. Ongi pasaaa!!!

Zubietako ARITZek 4 urte beteko
ditu uztailaren 10ean. Zorionak
eta lau muxu haundi gure rokero
kalpar gorriari atta, ama eta Urki-
ren partetik. Ongi pasaaa!!!

A, ze dotore eskolako lehen egu-
nean, e bikote? Manttala horiek
orduan bezain elegante ote dau-
den orain? Zorionak gure bi sagu-
txoei eta launa muxu haundi fami-
lia guztiaren partetik.

Zorionak Sunbillako NEREA PETRI-
RENA GOROSTERRAZUri uztailaren
4an urteak bete dituelako. Ongi
pasa eguna familia guztiaren eta
berexiki bere iloba Iraide eta Ga-
raineren partetik. Muxuak.

Zorionak Zubietako ENDIKA eta
KARMELE SANTESTEBAN BENDOIROri
urteak beteko dituztelako: ENDIKAk
uztailaren 1ean 3 urte eta KARME-
LEk 13an 10 urte. Ongi pasa zuen
urtebetetze egunak eta merendola
goxo-goxoa prestatu. Muxu asko
atta, ama eta Julenen partetik.

GORKA ARAKUES beratarrak 5 urte
bete ditu ekainaren 30ean. Zorio-
nak Xarpa eta pitxitxitaren parte-
tik.

JONE GORRIA ELIZONDO sunbilda-
rrak 4 urte bete ditu uztailaren
4an. Zorionak eta muxu haundi
bat Sunbilla eta Berako familien
partetik.

Leitzako NAROA

MARIEZKURRENA

ALDUNTZINek 2
urte bete ditu
uztailaren 4an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat pottoka!

OLAIA MENDIBU-
RU TELLETXEA

elizondarrak 6
urte bete ditu
uztailaren 2an.
Zorionak pizpi-
reta familia gu-
ziaren eta bere-
ziki Iraitzen par-
tetik. Muxuak.

IORITZ MITXEO OS-
KOZ etxeko gizon-
txoak uztailaren
12an 5 urte bete-
ko ditu. Zorionak
eta egun ona pa-
sa familiaren eta,
bereziki anaia Jo-
nairen partetik.
Zorionak Yoyete.

Goizuetako
IKER MIRANDAk
9 urte beteko
ditu uztailaren
10ean. Zorio-
nak eta muxu
haundi haundi
bat Oier, atta
eta amaren
partetik.

GORKA

ARAKUES bera-
tarrak 5 urte
bete ditu ekai-
naren 30ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia gu-
ziaren partetik.

Elko-Nevadako
MITCHELL

OWSLEY IGOAk
11 urte beteko
ditu uztailaren
23an. Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.
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