
Eztabaida Baztango
hiltegiaren inguruan
Baztango Loizu hiltegiaren ingu-
ruan ezinegona somatzen da. Egoe-
ra hurbiletik ezagutzeko langile ba-
tekin, Baztandarra Kooperatibare-
kin eta Udalarekin solastu gara.2009ko uztailaren 23a • XXIX. urtea

www.ttipi.net

04Pedro Deskarga
Eratsungo alkatea
Pedro Deskarga da azken bi le-
gealdi hauetan Eratsungo alka-
te. Egurraren krisia nabaritu du-
tela aitortu digu, gastu asko ho-
rrekin estali izan dituztelako.
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ttipi-ttapa
Nolatan aurkeztu zinen hauteskun-
deetara? 
2003an izan zen. Gehienbat lurrekin
arazoak zeudelako aurkeztu nintzen.
Hitzarmen baten bitartez, partikularrak
ziren zenbait lur herriaren izenean pa-
ratzen hasi zen Udala, eta gu ez geun-
den konforme. Atera kontuak, 2003ko
hauteskundeetan parte-hartzea ia
%100ekoa izan zen. Orduan bi talde
aurkeztu ginen eta bost ordezkaritik
lau gure taldekoak izan ginen. Iruñarri
taldearen izenean aurkeztu ginen, de-
nak ere berriak, lehendik udaletxean
egon gabekoak. 2007an, berriz, gu ba-
karrik presentatu ginen.
Bi legealdi hauen zein balorazio egi-
ten duzu? 
Ona, ez dugu eztabaidarik izan, eta
uste dut jendea ere gustura dagoela.
Lur eremu horien kontua konpontze-
ko itxaropena ere eman digute Nafa-
rroako Gobernuan eta horretan ari ga-
ra.
Zein dira Eratsunek begi-bistan di-
tuen proiektuak? 
Lurren arazoa konpondu nahi dugu.
Horrez gain, Hirurteko Planean proiek-

tu bat onartu digute. Aurreko Hirurte-
ko Planean herritik harrobira bitarte-
ko bidea berritu genuen. Eta orain he-
rria zeharkatzen duen bidearen azpi-
tik dauden karriketan zola berrituko
da.
Lan haundia eskatzen du Eratsun-
go alkate izateak? 
Ez da lan haundia, bainak taldeko la-
gunak denak kanpoan ari dira lane-
an eta astez behintzat neronek egin
behar dut. Osasunez ongi egonez ge-
ro, egiten da baina arazo batzuk ba-
ditut eta... 
Otsaileko uholdeek kalteak eragin
zituzten herrian, ez? 
Bai, lan batzuk baditugu egiteko. Iru-
ñarriko antenarako bidea hondatu zen
baina hura Nafarroako Gobernuak
konpontzea lortu genuen. Beste bide

bat ere badugu kaltetua, garai bate-
an baserrietara joateko bide zaharra
zena. Hori moldatu nahi dugu, baina
oraindik ez dakigu subentziorik jaso-
ko dugun.
Krisia nabaritu da Eratsunen? 
Egurraren krisia dago hemen. Men-
diak markatuak ditugu baina ezin du-
gu egurra saldu. Ez dakit zer eginen
dugun, egurraren salmentatik atera-
tako diruarekin dena estaltzen baike-
nuen. Ez joan den urtekoak, ez aur-
tengoak ere ez daude salduak eta ez
dut uste martxa izugarria dutenik. Egu-
rraren salmentatik 10-11 milioi peze-
ta ateratzen genituen krisia ailegatu
zen arte, eta aurretik gehiago. Aipatze-
koa da, frontoi berria egin zela, eta 12
urtez hura ordaindu behar dela. 
Zein dira inbertsiorik haundienak? 
Mendiko mantenimendu lanak, bes-
tak antolatzea...
Nola ikusten duzu Eratsun momentu
honetan? 
Biztanleria beheiti doa. Azken aldian
etxe batzuk egin dira eta egiten ari di-
ra, baina jendeak asteburuetan etor-
tzeko ditu. Kanpoan lan egiten du eta
herritik kanpo bizi dira.

• 68 urte ditu Apeztegi Goiako
Pedro Deskargak. Erretiratua
da eta azken bi legealdi hauetan
bera da Eratsungo alkatea.

• Herrian lurrekin gorabeherak
batzuk zeudelako aurkeztu zen
Iruñarri taldearekin 2003ko
hauteskundeetan, eta urte
hartan izendatu zuten alkate.

• Azken urteotan biztanleriak
beheiti egin du Eratsunen: azken
10 urteotan ia 100 lagun guttiago
bizi dira. Momentu honetan, etxe
berriak egiten ari direla kontatu
digu alkateak, baina «gehienak
asteburuetan etortzeko dira».

«Ez da lan haundia alkate izatea,

baina taldekoak kanpoan ari dira

lanean eta astez behintzat nero-

nek egin behar dut. Osasunez ongi

egonez gero, egiten da, baina

arazo batzuk baditut eta... »

«Orain arte egurraren salmentatik
ateratakoarekin dena estali izan dugu»
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ttipi-ttapa04 ttipi-ttapa

2009/07/23 • 499. zbk. 

ttipi-ttapa
1993an onartutako Europako hilte-

gien araudi berriak eskualdeko hiltegi
ttikiak ixtera behartu zituenean sortu zen
Baztango Loizu hiltegia, 1997an. Hasi
Bortzirietatik eta Xareta aldera bitarte-
ko beharrak asetzeko hiltegi bakarra
proposatu zen eta horren ondorioa izan
zen Loizu, Iruritan dagoen eraikin in-
dustriala. Sortu zen urtean Loizu elkar-
te mugatuko hiru kidek Baztango Uda-

larekin hiltegia gestionatzeko bortz ur-
terako kontratua sinatu zuten, baina ez
zen ongi atera. 3-4 urtez hiltegia era-
man zutenek kontratua etetea erabaki
zuten. Orduko Baztango alkatea bera
ez bazen ere, Virginia Alemanen ara-
bera, «osasun eskakizun berriekin ku-
deaketa konplikatua zelako utzi zuen
bertan behera Loizu elkarteak kontra-
tua». Amaiurko Isaak Rekalde hiltegiko
langilearen hitzetan, ordea, «hiltegia

errentan hartzeaz gain, mantenuaren
eta lana bilatzearen lana osorik gure
gain utzi zuten. Eta horrela ezin zitekee-
lako segi hautsi genuen».

Hiltegia ixteko arriskuaz jabeturik,
Udalak Baztandarra Kooperatibara jo
zuen kudeaketaren ardura eskainiz. Eta
honek baietza eman zion. Hala, 2001az
geroztik kooperatibak darama hiltegiko
kudeaketa. «Kooperatibak zerbitzua
mantentzeagatik eman zuen baietza.

Baztango Udalak 1997an sortu
zuen Loizu hiltegia, Iruritan,
Baztango beharrak ez ezik,
eskualde osokoak hornitzeko.
Hasiera hartan hiru langilek
autonomo modura hartu
zuten hiltegiaren kudeaketa,
baina bortz urterako
kontratua zena, akitu baino
lehen eten zuten. Ixteko
arriskuan gelditu zen orduan,
eta hori saihesteko
Baztandarra Kooperatiba-
rengana jo zuen Udalak.
Geroztik, azken zortzi
urteotan, kooperatibaren
esku dago gestioa. Langileek,
berriz, autonomo gisa segitzen
dute. Sorreratik 12 urtera
ezinegona somatzen da
hiltegiaren inguruan eta
egoera hurbiletik segitzeko
auziarekin lotura zuzena
duten hiru aldeekin egon gara:
Isaak Rekalde langilearekin,
Xanti Urrutia Baztandarra
Kooperatibako presidentea-
rekin –juntako guztien izenean
mintzatu da– eta Virginia
Aleman Baztango alkatea-
rekin. Hiltegia bakarra da
baina iritziak kontrajarriak. 

SORTU ZENETIK 12 URTERA

Eztabaida eta ezinegona Baztango
Loizu hiltegiaren inguruan
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Itxiz gero, hemen hiltegirik gabe gelditu-
ko ginatekeelako eta jendeak kanpora jo-
an beharko lukeelako. Hori izan zen ha-
sierako helburua. Eta luzera begira, ber-
tze proiektu batzuk ere bazeuden». Ho-
rrela azaldu digu Xanti Urrutia kooperati-
bako lehendakariak, juntaren izenean. Al-
kateak kontratuari buruzko xehetasunak
eman dizkigu: «zerbitzuaren ustiapena
errentariaren esku dago, eta bitarteko tek-
niko, material eta pertsonalez berak ar-
duratu behar du. Udalak gastuak bere gain
hartuko ditu».

Kooperatibak zortzi urte hauen ingu-
ruan egin duen balantzea «ona» da, «ha-
sierako helburua hiltegia zabalik man-
tentzea zelako eta hori lortu delako». Bi-
de beretik jo du Alemanek ere: «12 urte-
ren buruan, sorrerako zerbitzua ematen
segitzen du, nahiz eta gestioa ordukoa
baino konplikatuagoa den orain». Baina
ez da iritzi berekoa Isaak Rekalde, ha-
sieratik somatu baititu gabeziak hiltegian:
«lehenbizitik herritarren hiltegi bat sortu
behar zen, herritarrei zerbitzu bat emate-
ko, baina sortu zena harakinak asetzeko
hiltegia izan zen». Gabeziak ez dira gutti
amaiurtarraren hitzetan: «hasierako plan-
teamendu eskasaren ondorioz, hiltegia
aziendak hiltzeko bertzerik ez zen disei-
natu, puskatzeko zerbitzurik gabe. Ara-
tzeak, behiak, ardiak eta bildotsak hiltze-
ko lineak jarri baziren ere, zerriak hiltze-
ko linearik ez zen jarri. Gainera, hiltegia
sanitateko arauak bete gabe ireki zuten:
odola egosteko sistema, ur zikinak be-
reiztekoa...». Puskatzeko zerbitzua 2005
eta 2008 urteen artean egin zen. Eraikina-
ren «kalitate eskasa» izan da nabarmen-
du duen bertze hutsunea: «zola aratzeen
atzaparrekin zulatzen zen, paretak ahu-
lak eta hauskorrak...». Geroztik Udalak
inbertsioak egin ditu. 2005 eta 2008 urte-
en artean, erraterako, 325.223,50 euro-
ko gastua egin zuen gabeziak konpon-
tzeko. Baina langilearen arabera, «gu-
ttieneko osasun arauek eskatutako in-
bertsioak izan ziren». Halere, Udalak, gar-
bi du eskatzen diren osasun baldintzak
eta teknikoak betetzen dituela hiltegiak. 

LAN BALDINTZA ‘PREKARIOAK’
Rekalderen irudiko, lan baldintza «txa-

rretan» daude eta egoera honen gibele-
an, Udalaren «utzikeria» eta Baztandarra
Kooperatibaren «planifikazio eza» dau-

ETORKIZUNA

«Doi-doi dabilenak
ixteko arriskua du eta
halako zerbait gertatzen
bada denok galduko
dugu»

I. REKALDE -langilea

«Hasierako helburua
hiltegia zabalik manten-
tzea zen eta hori lortu da.
Epe luzera bertze proiek-
tu batzuk ere bazeuden»

X. URRUTIA- Kooperatiba

«Sorrerako zerbitzua
ematen segitzen du,
nahiz eta gestioa
ordukoa baino konplika-
tuagoa den orain»

V. ALEMAN- alkatea

de. Horren harira, zera azaldu digu Urru-
tiak: «lehen urte haietan azienda gutti hil-
tzen zen eta hasierako kezka nagusia
bolumen hori haunditzea izan zen, eta
urteekin hori lortu da. Badira bertze hel-
buru batzuk ere, batez ere komertziali-
zazioa bultzatzea, baina momentuz ho-
rretan ez gara hasi, bertze proiektu ga-
rrantzitsuagoak ditugulako esku artean».
Udalak giza baliabideen arduraduna koo-
peratiba dela gogoratu, eta honek egoe-
rari buelta emanen diolakoan dago.

Kiloko egiten duten lanaren arabera
kobratzen dute langileek. «Hori hasiera-
tik horrela izan da. Lehenago ere gai hau
atera zen, eta gehienak ados daude orain
dauden bezala. Baina noski, langile ba-
koitzak bere iritzia du», dio kooperatiba-
ko lehendakariak. Udalaren irudiko «lan-
gile bakar baten adierazpenak dira, eta
ez dakigu gainerakoek zer pentsatzen
duten». 

Gorabeherak gorabehera, potentzialta-
sun haundiko zerbitzua dela deritzo Isaa-
kek. «Baztan-Bidasoaldetik etortzen da
jendea, baita Ultzama aldekoa ere». Sa-
soiaren arabera, lana aldatzen bada ere,
beti badute egitekoa. Kooperatibako junta-
kidearen ustez, potentzialtasun haundi-
ko zerbitzua izateko, «komertzializatze-
ko pausoa» ematea ezinbertzekoa da.
«Azienda hiltegian hil baina ez bada inon
kokatzen, ez da deus ere lortuko». Uda-
lak ere badu hiltegia indartuko den
itxaropenik.

Momentu zailean dago hiltegia, eta
bai Rekaldek eta bai kooperatibako ki-
deek ere, bat egin dute alde guztiek so-
lastea ezinbertzekoa dela erratean: «al-
de guztiak elkartu eta bakoitzaren beha-
rrak aztertu behar dira», dio langileak. Bi-
de beretik, Urrutiak hauxe: «denen arte-
an solastuta konponduko dira arazoak,
eta ez bakoitza bere airera ibilita». 

Etorkizunaz galdetuta,
«arriskua» eta «itxaro-
pena» aipatu dizkigute.
«Doi-doi ibiltzen denak,
ixteko arriskua du», dio
Rekaldek. «Eta halako
zerbait gertatuta, denok
galduko dugu. Iruñera
edo Donostiara joan be-
harko da eta ez da zer-
bitzu bera izanen». Hilte-

gia momentu «zailean»
dagoela uste du Urrutia
kooperatibako lehenda-
kariak, baina etorkizuna
ez du «hain gaizki ikus-
ten». «Komertzializazioa
ongi egiten bada, asma-
tzen bada, etorkizuna iza-
nen du. Ez bada hori egi-
ten, orain bezala egonen
gara». Udalak, bere al-

detik, zerbitzu publikoa
eskaintzen segitzeko itxa-
ropena du. «Halere, etor-
kizuna erabiltzaileen eta
hiltze-mailaren arabera-
ko izanen da. Udal Go-
bernuak kooperatibare-
kin kolaboratu nahi du
zerbitzua eskaeraren ara-
bera egokitu dadin», azal-
du du Alemanek. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Isaak Rekalde hiltegian, zerriak hiltzeko mahaien ondoan.

‘Arriskua’ eta ‘itxaropena’ aurrez aurre
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Berako IX.
Itzuliak:
Milesker

Lehengo ortziralean
elkartu ginen lanean ari-
tutakook, IX.Itzuliaren
balantzea egin eta afa-
ritxo batean.  Balantzea:
aski ongi joan zela. Jen-
dearen erantzuna: ika-
ragarri ona. 

Baina…«baina» ba-
tzuk izan zituen IX.Itzu-
liak:  jende pilaketak ir-
teeran, diplomak batzu-
ri ondotik bidali beha-
rra… Izan ere, uste ge-
nuena ba ina  jende
gehiago etorri zen eta
gainezka egin zigun pi-
ttin bat. Aitortzen dugu.

Lerro hauen bidez,
beraz: milesker diruz eta
lanaz eta txaloz lagun-
du diguzuen guztiei;
zuek gabe, deus ez gi-
nateke. Eta milesker ere:
patzientzia hartu digu-
zuenei. 

Agerra 
Mendi Taldea
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Gure Txokoan hasi, Irungo Mariñon
gero eta 2007az geroztik Ingalaterra-
ko Cheltenhamen. Aldaketa haun-
dia?
Futbol mailari dagokionez, ez. Kontua
da, kanpora joan nintzela ikastera eta
futbolean jokatzen segitu nahi nuela
eta hurbilen zegoen taldea hori zen.

Zer du futbolak bertze kirolek ez dute-
na?
Niretzat jendea ezagutzeko, euren kul-
turan sartu eta hizkuntzak ikasteko
modurik onena izan da.

Zein dira atzelari onaren ezaugarriak?
Pazientzia izatea eta neurtzea. 

Zergatik taldeko kapitain?
Uste dut zelaian aunitz solasten duda-
lako. Kanpokoa izan arren, nire inge-
les pixarrarekin eta hemengo azentua-
rekin ez naiz isiltzen. Azken lerroan
nago eta hortik dena ikusten dut eta

aginduak eman di-
tzaket. Gure Txo-

koan eta Mariñon
ere hala nintzen.

Kirol Zientziak
ikasi dituzu

Ingalate-
rran...

IVEF
egi-
ten
hasi
nin-
tzen

Gasteizen. Erasmusera joan eta urte
hartan hango unibertsitatera joatea
erabaki nuen. Kirola eta osasuna gehia-
go lantzen dute. 

Karrera bukatuta, master bat egite-
ko beka jaso duzu...
Unibertsitate berdinean eginen dut,
ariketa fisikoa eta osasun publikoaren
inguruan 

Sasoian egoteko zaintzen zara?
Bai, batez ere han, entrenamendu gu-
tti egiten baitira. Pista bat uzten dute
jokalarientzat eta norberak erabaki be-
har du. Unibertsitateko taldearekin eta
Chentenhamekin entrenatzeaz gain,
nire kontura lasterka ibiltzen nintzen. 

Futbolaz gain, bertze afiziorik?
Musika. DJen lana ikasten ari naiz.
Ingalaterrako lagun batek diskoteka
batean egiten du lan eta batzuetan
berarekin joan eta erakutsi egiten dit. 

Ingelesengandik diferenteak gara?
Hasieran hotzak dira. Baina behin eza-
gututa, niri lagundu egin didate.

Hurrengo urtean futbol talde hone-
tan segituko duzu?
Bertze talde batean saiatuko naiz, orain
artekoa baino maila bat gorago dago. 

Masterra egindakoan zer?
Masterraren baldintzetako bat, epe
baten barne lan egitera honat etortzea
da. Han lan egiteko aukera emanez
gero, geldituko naiz, bertzela, honat.

Amets bat?
Orain bizitzen ari naizena. Ez nuen
inondik inora ere planeatua.

• 11 GALDERA LABUR •

Lorea SAROBE  
Berako futbolaria
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Berako Sanesteban bestak abuztuan
badira ere, urte hasieran hasten dira
antolaketa lanak, Josu Iratzoki
alkateak aipatu digunez: ““KKuullttuurr BBaa --
ttzzoorrddeeaakk bbuullttzzaattuuttaa eettaa ddeeiittuuttaa hhaaiinn--
bbaatt ttaallddee eellkkaarrttzzeenn ddiirraa,, hhiillaabbeetteeaann
bbeehhiinn eeddoo,, ddeennaa aannttoollaattuu aarrttee.. HHoorr
ssaarrttzzeenn ddiirraa ddaannttzzaarriiaakk,, kkooaaddrriilleettaakkoo
oorrddeezzkkaarriiaakk,, mmuussiikkaarriiaakk eettaa hhaaiinnbbaatt
jjeennddee””. Herri gehienetan bestetarako
krisi garaiko aurrekontuak izan badi-
tuzte ere, Beran joan den urteko diru-
kopuru berdintsua mantenduko dute.
““JJooaann ddeenn uurrtteeaann 7755..000000 eeuurroo iinngguurruu
ggaassttaattuu zziirreenn bbeesstteettaann eettaa aauurrtteennggoo--
rraakkoo eerree aauurrrreekkoonnttuu bbeerreettssuuaa mmaann--
tteenndduu dduugguu.. AAuurrtteenn eeuusstteeaa lloorrttuu dduugguu,,
bbaaiinnaa hheelldduu ddeenn uurrtteerraakkoo sseegguurraasskkii
mmuurrrriizzttuu bbeehhaarrkkoo dduugguu””. Egitarauari
dagokionez, ez da aldaketa handiegirik,
baina ASPEk ekarriko duen profe-
sionalen arteko pilota partidak azpi-

marratu nahi izan du alkateak: ““JJooaann
ddeenn uurrtteeaann aarrrraakkaassttaa hhaannddiiaa iizzaann zzuueenn
ppiilloottaakk,, jjeennddeeaakk ffrroonnttooiiaa bbeettee zzuueenn eettaa
aauurrtteenn eerree ppuunnttaa--ppuunnttaakkoo ppiilloottaarriiaakk
iizzaanneenn ddiirraa:: IIrruujjoo eettaa LLaasskkuurraaiinn,, XXaallaa
eettaa PPaassccuuaalleenn kkoonnttrraa ppaarrttiiddaa nnaagguu--
ssiiaann eettaa lleehheennbbiizziikkooaann,, LLaarrrraall ddee eettaa
BBeerraassaalluuzzee IIXX iizzaanneenn ddiirraa aaiittzziinneekkoo
kkooaaddrrooeettaann””. Gainera, egun bat gehia -
go izanen dute bestek, larunbatean,
abuztuaren 1ean, hasiko baitira:
bestarako sei egun, beraz.

DDoonnaattoo LLaarrrreettxxeeaakk 
ttxxuuppiinnaazzooaa
Joan den urtean Nafarroako bertso-
lari txapelketan txapeldun suertatu
zen Julen Zelaietak bota zuen txu -
pinazoa eta aurten bertze txapeldun
haundi batek izanen du horretarako
aukera, Donato Larretxea aizkolari-
ak. Goi mailako aizkolariak uda gara-
ian lanez gainezka izaten badira ere,
““eegguunn hhoorrii lliibbrree zzuueellaa eettaa gguussttoorraa bboo--
ttaakkoo dduueellaa eerrrraann zziigguunn”” dio Josu Ira -
tzokik. Alkateak berak gustoko dituen
ekitaldiak galdetuta, bazkaritik
bazkarirako saltoa egin digu: ““BBeezzppee --
rraann bbaazzkkaarriiaa iizzaatteenn dduutt kkooaaddrriillaarreekkiinn
eettaa lleehheennbbiizziikkoo eegguunnaa iizzaatteenn ddeenneezz,,
bbeessttaarraakkoo ggooggoozz iizzaatteenn ggaarraa gguuzziiaakk,,
eezz dduutt iinnooiizz hhuuttssiikk eeggiitteenn.. GGeerroo,, hhoonn--
ddaarr eegguunneekkoo hheerrrrii bbaazzkkaarriiaa eerree gguuss--
ttookkoo dduutt””. Gogoratu behar da azken
eguneko herri bazkari honetarako la-
guntzaileak ere eskatu dituela Kultur
Batzordeak eta uztailaren 28a baino
lehen apuntatu behar dela, 012ra
deituz.
Alkatea izanik, lehenago hainbertze
bizi ez zituen ekitaldi ofizialetan eta
protokoloetan ere parte hartzen du
orain Josu Iratzokik: ““LLeehheenn nnoorr--
mmaalleeaann eezz nniinnttzzeenn eelliizzaarraa jjooaatteenn SSaann
EEsstteebbaann eegguunneeaann,, bbeehhaarrbbaaddaa bbeerr ttssooaakk
aaddiittzzeenn nniittuueenn ppllaazzaann,, bbaaiinnaa mmeezzaarraa
eezz.. OOrraaiinn,, nneerree kkaarrgguuaakk hhoorrii eesskkaattzzeenn
dduu eettaa lleehheennbbiizziikkoo eegguunneeaann ffoorrmmaall --
xxeeaaggoo iibbiillii bbeehhaarr dduutt,, bbaaiinnaa ppoolliittaa iizzaa--
tteenn ddaa:: kkoorrppoorraazziiooaa eerree hhoorrttxxee jjooaatteenn
ggaarraa,, ddoottoorree--ddoottoorree,, aaggiinnttee--mmaakkiillaa,,
ddoommiinnaa,, bbaannddaa,, bbaannddeerraa eettaa bbeerrttzzee--

llaakkoo aappaaiinnggaarrrriieekkiinn””. Bestak izanik
ere, egun horietan tarteka lana egin
behar izaten du alkateak: ““IInngguurruukkoo
hheerrrriieettaakkoo aallkkaatteeaakk eettoorrttzzeenn ddiirraa
bbaazzkkaallttzzeerraa 44aann eettaa hhoorrii aannttoollaattuu bbee--
hhaarr iizzaatteenn ddaa eettaa bbeettii iizzaatteenn ddaa aazzkkeenn
oorrdduukkoo eezzuusstteerreenn bbaatt eettaa bbeettii ddeeiittzzeenn
zzaaiittuuzzttee””. Halere, ahalik eta umore
onenarekin erantzuten eta aldi bere-
an, bestetaz gozatzen saiatuko da aur -
t en ere Josu Iratzoki alkatea.

ttipi-ttapa BERAko bestak    
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Berako bestak
«Joan den urteko aurrekontu berdintsua
izanen dute aurten ere Sanesteban
bestek, 75.000 euro inguru»

Josu IRATZOKI
Berako alkatea
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88::0000 Zakur txapelketa. 1122::0000 Herriko etxetik altxaferua botako da eta ezkil-
jotzea izanen da. OOnnddoottiikk Erraldoiak eta buruhandiak karrikaz karrika.  1177::0000
Izadi Txarangak San Jose zahar etxean joko du.1188::0000 Kukaña Illekuetan, Iza-
di Txarangak alaiturik. 1199::0000 Berako txistularien kalejira. 2200::0000 Euskal erre-
presaliatu politikoekiko elkartasun Kalejira eta senitartekoen omenaldi elka-
rretaratzea Altzateko plazan. 2211::0000 dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Alt-
zate karrikan. 0000::0000 Dantzaldia AMETS ILUNAK eta LAKET taldeen eskutik
Altzateko plazan. EEgguunneeaann zzeehhaarr Izadi Txaranga ariko da karrikaz karrika. 

abuztuak 2 IGANDEA
Bezpera

Berako bestak

1199::0000 Imanol Zubieta “Fash” Futbito Txapelketa. Finala eta 3. eta 4. postura-
ko partidak. Toki Ona Kiroldegian. Gero afaria eta sari banaketak afarian ber-
tan. Antolatzailea: Berako Gazteak. 2200::3300 II. Lorez apaindutako Leiho eta Bal-
koi lehiaketako sari banaketa. Lekua: Herriko etxea plaza. 2200::3300 Txosna ide-
kiera. Gaztexteban Igoera. Jokoak. Txistor-jatea

uztailak 31ORTZIRALA

1166::0000 4X4 Autoen ikuskizuna, Postan. 1166::0000 Plater Tiroa Foso Modalitatean.
2200::0000 Gure Txokoa Dantza Taldearen jaialdia Eztegara pilotalekuan. 2233::0000
Kontzertuak: Willis Drummond , Ama Say eta Gaztetxe Band Altzateko pla-
zan.00::0000--33::0000 Alkoholimetro postua Altzateko plazan.

abuztuak 1 LARUNBATA
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99::3300 Herriko txistulariek argisoinua. 1100::3300 Udalbatza, txistulariak eta makil
dantzariak, Berako bandera aitzinean dutela, Herriko Etxetik San Esteban
elizara abiatuko dira, Esteban Donearen ohoretan eta Berako abesbatzak la-
gundurik emanen den Meza Nagusia aditzera. OOnnddoottiikk Gure Txokoa Dantza
Taldeko kideek Berako Makil dantzak eta Bordon dantza dantzatuko dute txis-
tularien laguntzaz. GGeerrooSebastian Lizaso eta Andoni Egaña bertsolariek kan-
tatuko dute. 1177::0000 Ezpelur gaiteroek San Jose zahar etxean joko dute. 1188::0000
Gure Txokoa Dantza Taldeak Berako Aurreskua dantzatuko du Herriko Etxe-
ko Plazan txistularien laguntzaz. OOnnddoottiikk Berako Bandaren kontzertua he-
rriko etxeko plazan. 1199::3300 Laiotz taldearekin dantzaldia Altzateko Plazan.
2211::0000 Dantza herrikoiak Altzateko karrikan (fandangoa, arin-arina, Larrain
dantza,…) gaiteroen laguntzarekin. 0000::0000 Su artifizialak. Matzada futbol ze-
laitik, Zaragozana Pirotekniaren eskutik. 0000::3300 Dantzaldia LAIOTZ taldeare-
kin Altzateko Plazan EEgguunneeaann zzeehhaarr Izadi Txaranga ariko da karrikaz karri-
ka. 

abuztuak 3 ASTELEHENA
San Esteban eguna

Berako bestak
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99::0000 Irats taldeko trikitilariak Dornakun ibiliko dira, eta Ezpelur gaiteroak Za-
lain auzoan. 1100::0000--1144::0000 Haurrentzako poney-ak Illekuetan. 1100::3300 Plater ti-
roa, ehiza ibilaldia modalitatean beratarrentzat. Ondotik txistor jatea de-
nentzat. Antolatzailea: Berako Ehiza eta Arrantza Elkartea. 1111::3300Berako ige-
rilekuan haur eta gazteentzat XXII. Igeriketa Txapelketa. Antolatzailea: Gu-
reTxokoa Elkartea. 1133::0000 Kukaña, Izadi Txarangak alaiturik. 1144::0000 Gazte Baz-
karia. Kaxerna Gaztetxean. (Sarrerak Kataku eta Errekalden) Bertso desa-
fioa: Silveira eta Ministro; Soto eta Julen Zelaietaren kontra. 1188::0000 Irats Tri-
kitilariek San Jose zahar etx e  an joko dute. 1188::0000 Aspeko pilotari profesiona-
len arteko partidak Eztegara pilotalekuan. Sarrera: 25 eurotan Puri-enean
salgai. 1188::0000 Haurrentzako ikuskizuna: Atxikistan kanpanolue martxan (Ei-
dabe) Altzateko plazan. OOnnddoottiikk Haurrentzako Apar Besta eta Trikitilariak.
1199::3300 Migattuak Herriko Etxeko Plazan. 2200::0000 Bertso poteoa: Irats taldeko
trikitilariekin: Xabier Silveira, Haritz Etxeberria ‘Ministro’, Julio Soto eta Ju-
len Zelaieta. Errekaldetik  hasita. Antolatzailea: Bortzirietako Bertso Eskola.
2211::0000 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin Altzateko karrikan. 2233::0000 Re -
ggae Gaua: Kontzertuak eta Djak: Ras Miguel eta Selektah Stepi. Altzateko
plazan. Antolatzailea: Berako Gazte Asanblada.  EEgguunn oossooaann Izadi Txaranga
karrikaz karrika ibiliko da.

abuztuak 4 ASTEARTEA

Berako bestak
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99::0000 Irats trikitilariak Suspelan ariko dira eta Ezpelur gaiteroak Kaule auzo-
an. 1111::0000--1133::3300 // 1166::0000--1188::3300Puzgarriak Eztegara pilotalekuan. 1122::3300Erral-
doiak eta buruhandiak Ezpelur gaiteroen laguntzarekin ibiliko dira Agerran.
1133::0000 Kukaña Illekuetan. 1144::0000 Kantu bazkaria Altzateko pilotalekuan. Sa-
rrera: Helduak 15 euro, haurrak 10 euro. Salgai uztailaren 26a arte Botxo,
Kataku eta Xuga ostatuetan eta Puri-enean.1177::0000 Izadi Txarangak San Jose
zahar etxean joko du. 1188::0000 Kukaña, Illekuetan. 1199::0000 Mariatxiekin (Dolores
Sanjuán eta Marichi Tequileño) kalejira Illekuetatik hasita. 1199::3300 Migattuak
Herriko Etxeko plazan, Izadi Txarangak alaiturik. 2211::0000Dantza herrikoiak Ez-
pelur gaiteroekin Altzateko karrikan. OOnnddoottiikk Suzko zezena aterako da Alt-
zateko karrikan. 0000::0000 Dantzaldia Patxi eta konpainiarekin Altzateko plazan
EEgguunneeaann zzeehhaarr Izadi Txaranga ariko da karrikaz karrika.

abuztuak 5 ASTEAZKENA

99::0000 Irats trikitilariak eta Ezpelur gaiteroak Garaitarreta eta Suspel-ttikin ibi-
liko dira. 1100::3300 Herriko pilotarien pilota partidak. Benjaminak, alebinak, in-
fantilak eta helduak. 1122::0000 Migattuak Ezpelur gaiteroekin. 1122::0000 Erraldoiak
eta buruhandiak Altzatetik Herriko etxera, Izadi Txarangarekin. 1144::3300 Herri
Bazkaria Altzateko frontoian. 1177::0000 Ezpelur gaiteroek San Jose zahar etxean
joko dute. OOnnddoottiikk Kukaña Illekuetan. 199::0000 Kalejira Swing Da Bahia Taldea-
rekin Illekuetatik Mukixura. 2211::0000Dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin, Alt-
zateko karrikan. OOnnddoottiikk Suzko zezena aterako da Altzateko karrikan. 2233::0000
Dantzaldia Jalisko Band taldearekin Altzateko Plaza.  00::0000Gaztexteban Jaut-
siera (Gizajoa Ni). EEgguunneeaann zzeehhaarr Izadi Txaranga ariko da karrikaz karrika.

abuztuak 6 ORTZEGUNA

Berako bestak
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Sunbillako bestak
abuztuak8 LARUNBATA 

1199::0000 toka-aitzur-zartagin txapelketa. 2233::0000--0011::0000 kontzertua KASKEZUR
eta SKATU taldeekin 11::0000 dantzaldia GARRAXI taldearekin.

abuztuak 9 IGANDEA 
1199::0000 VIII. Ramon Latasa saria. 

abuztuak 10 ASTELEHENA Bezpera

1188::0000 gizon proba eta herritarren arteko herri kirol desafioa. 2200::0000 suziria
herriko etxetik OOnnddoottiikk kalejira gaitero, buruhandi eta erraldoiekin eta “
impresentables” txarangarekin. 2211::0000 zopak Ulibeltzak elkartean Impre-
sentables txarangarekin. GGaauueezz dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

abuztuak 11ASTEARTEA Tiburtzio deunaren eguna

99::3300argi soinuak gaiteruekin. 1111::0000Meza Nagusia Tiburtzio Deunaren oho-
rez. 1122::1155 sunbillako haur dantzariak eta luntx-a plazan. 1188::3300 herri kirol
jaialdia profesionalekin plazan. 2222::3300 su artifizialak Astondoa piroteknia-
rekin. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia JOXE ANGEL akordeoilariarekin.
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abuztuak 12 ASTEAZKENA
Haurren eguna

99::3300 argi soinuak trikitilariekin. 1100::3300--1133::1155 pottokak. 1111::0000 txirrindulari
proba. 1122::0000 akordeoilarien emanaldia. 2222::3300 Jokulandia. 1177::0000 trikitixa
jaialdia. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia Agerralde akordeoilariarekin.

abuztuak 13ORTZEGUNA Koadrilen eguna

99::3300 argi soinuak txistulariekin 1111::0000 plater-tiroketa 1144::3300 koadrilen baz-
karia Ulibeltzak elkartean.  1188::0000 profesionalen pilota partidua. 2222::3300 Jo-
kulandia. 1177::0000 trikitixa jaialdia. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia GAU-
BELA  taldearekin.

abuztuak 14ORTZIRALAEzkonduen eguna

99::3300argi soinuak trikitilariekin. 1100::0000mus txapelketa. 1111::0000haurren II.He-
rri krosa. 1111::3300 helduen II.Herri krosa. 1144::0000 zikiro jatea plazan. iilluunnaabbaa--
rrrreeaann pintxoak. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia JALISKO BAND eta JAIO-
NE OLAZABAL  taldearekin.
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XXXXXXSSSS Futbol txapelketako finala. 1122::3300 Poteoa gaiteroekin. 1144::0000 Eskalarin
bazkaria Aurreran. 1166::0000 Auzoz auzo PLAZAOLA aldizkariaren banaketa; tri-
kitilari, txistulari, akordeolari eta gaiteroan laguntzaz. 1177::0000 Txirrindulariak
industrialdean. 1188::3300 kalejira, txoznen irekiera. 2222::0000 Lesakako banda, Leit-
zako Jeiki abesbatza, Aurrerako dantzariak, akordeoilariak,Trikitilariak, dult-
zaineroak…2244::0000 Kontzertuak gaztetxean BIOK-POG MATHON.

abuztuak 8 LARUNBATA
Erreparto eguna

88::0000 Diana txistulariekin. 1111::3300 Umeen txupinazoa Leitzako udaletxetik. OOnn--
ddoorreenn Aurrerako Pilota Eskolako gazteak arituko dira plazan: Sagastibeltza
Egues-Zubiria. 1111::3300--1144::3300//1166::3300--1188::3300 Puzgarriak eta jokoak. 1188::3300 Au-
rrerako dantzari txikien ikuskizuna eta umeen ingurutxo irikie plazan. 2200::0000--
0000::0000dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin. OOrrdduu bbeerreeaannburuhandiak eta gur-
pildun zezenak aterako dira.

abuztuak 9 IGANDEA
Umeen eguna

1111::0000 Kuadrilen arteko herri kirolak plazan. 1144::3300 Presoen aldeko bazkarie.
OOnnddoorreenn KUXKUXTU txarangarekin kalejira. 1188::0000 TXUPINAZOA eta Plazao-
la aldizkariko azalaren egileari saria. OOnnddoottiikk Incansables txaranga, txistu-
lariak, erraldioiak, gaiteroak, buruhandiak… 2222::0000 Suzko zezena. 0000::0000 dant-
zaldia TXIMELETA taldearekin. 11::0000 INCANSABLES txarangaren erronda.

abuztuak10ASTELEHENAPesta bezpera

Leitzako bestak
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88::0000 Diana Txistulariekin. 99::0000 Entzierroa eta behiak plazan. OOnnddoottiikk gurpil-
dun zezenekin entzierroa. 1122::0000 KULKI taldearekin jolasak umeentzat. OOnn--
ddoorreenn aparra plazan.1133::0000Aurreratik Incansables Txaranga aterako da. 1177::3300
Zezenak plazan. 1188::0000--2200::0000 Argazki Lehiaketako argazkien erakusketa. 1188::3300
Aurrerako dantzarien emanaldia plazan. OOnnddoorreenn goxokiak banatuko dira.
OOnnddoottiikk Aurreratik Incansables Txaranga aterako da. 1199::3300 Pilota partidu pro-
fesionalak Amazabal Pilotalekuan. 2211::3300 Suzko zezena. 2222::0000 Herri aparia
plazan. 2222::0000 afalostea eta Kalejira Incansables txarangarekin. 33::0000 Leitze-
ko Ingurutxoa Plazan.

abuztuak12ASTEAZKENA

Leitzako bestak

88::0000 Diana Txistulariekin. 99::0000 Entzierroa eta behiak plazan. OOnnddoottiikk gurpil-
dun zezenekin entzierroa. 1100::3300 Meza Nagusia. OOnnddoottiikk hamaiketako irikie
karrapen. 1122::0000Aurrerako Ezpatadantzarik. OOnnddoorreenn afizionatuen arteko pi-
lota partiduak: Joldi-Iriarte / Onsalo-Otxotorena. 1133::0000 Aurreratik Incansa-
bles Txaranga aterako da. 1188::0000 Zezenak plazan. 1199::0000 Herri Kirolak: Inaxio
Perurena (harria)Migel Angel Sukuntza (txingak) Urdax (harria) Arkaitz Ola-
no (aizkora) Ruben Saralegi (aizkora) Jon Rekondo (aizkora) Ander Erasun
(aizkora). OOnnddoorreenn goxokiak banatuko dira. 1199::3300 Incansables txaranga eta
buruhandiak. 2222::0000 Suzko zezena. 0000::0000 dantzaldia LAKET taldearekin. 11::0000
INCANSABLES txarangaren erronda.

abuztuak11ASTEARTEA
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88::0000Diana Txistulariekin. 99::0000 Entzierroa eta behiak plazan. OOnnddoottiikk gurpil-
dun zezenekin entzierroa. 1111::0000 Paella lehiaketa. 1122::0000 Aurrerako pilotari
gazteen partiduak plazan:Iera Agirre-Maite Urtasun/Judith Etxarri- Maider
Otegi eta Sagastibeltza-Zubiri/Jaunarena-Zabaleta. 1133::0000 Aurreratik Incan-
sables Txaranga aterako da. 1188::0000 Zezenak plazan. 1199::0000 Bertsolariak Pla-
zan: Andoni Egaña, Angel Mari Peñagarikano, Julio Soto, Maialen Lujanbio,
Maialen Arzallus, Igor Elortza. OOnnddoorreenn goxokiak banatuko dira. 1199::3300 Au-
rreratik Incansables Txaranga aterako da. 2222::0000 Suzko zezena. 0000::0000 Dant-
zaldia GARRAXI taldearekin. 11::0000 Incansables Txaranga aterako da erronda
egitera.

abuztuak13ORTZEGUNA

88::0000Diana Txistulariekin. 99::0000 Entzierroa eta behiak plazan. OOnnddoottiikk gurpil-
dun zezenekin entzierroa. 1111::3300Goiti beherak. 1133::0000 Aurreratik Incansables
Txaranga aterako da. 1144::0000 Gazte bazkaria Gaztetxean. 1144::0000 Gazten jokuak
plazan zezenekin batera zenbait joku ere eginen dituzte. 1177::3300 Zezenak pla-
zan. 1188::0000 Zezenak Plazan. 1199::0000 ORKRESTA taldearekin kalejira. 2222::0000 Suz-
ko zezena. 2233::0000 KONTZERTUAK plazan: HABEAS CORPUS - ZESATEK.  11::0000
Incansables Txaranga aterako da erronda egitera.

abuztuak14OSTIRALAGazte eguna

88::0000Diana Txistulariekin. 99::0000 Entzierroa eta behiak plazan. OOnnddoottiikk gurpil-
dun zezenekin entzierroa. 1122::0000Herri kirolak plazan: Xanti Olano-Diego Ria-
ño, Iker Vicente-Mikel Zabaleta, Eloy Kortxero-Eneko Saralegi. 1133::0000 Aurre-
ratik Incansables Txaranga aterako da. 1144::3300 Aurrerako Bazkideen bazkaria.
1188::0000 Ezkondu eta bikoteen entzierroa eta zezenak plazan. 1199::0000 Ezkondu
eta bikoteen Ingurutxoa plazan. OOnnddoottiikk buruhandiekin Incansables txaran-
ga aterako da. OOnnddoottiikk Plazan Aralar musika eskolakoen emanaldia eta go-
xokiak banatuko dira. 2222::0000 Euskal musika, Euskal kantuen emanaldia PRE-
FOSTA taldearen eskutik. OOnnddoottiikk “Pobredemi” Incansables Txarangarekin.

abuztuak15LARUNBATAEzkonduen eta bikoteen eguna



uztailak 31ORTZIRALA Labaien

2200::0000 altxaferoa bestei hasiera emateko. OOnnddoottiikk kalejira txistulariekin.
2211::0000 Zopak Itturrondo elkartean eta Herriko Ostatuan. GGaauueezz dantzaldia
JALISKO BAND taldearekin.

abuztuak 1 LARUNBATA
Beintza

1100::0000 kalejira txistulariekin. 1111::0000mus txapelketa. 1188::0000 Marsel magoa.
1199::0000 aizkora apustua: Arrospide-Mindegia, Larretxea-Atutxaren kontra.
AArrrraattssaallddeezzJAIONE OLAZABAL kantaria JALISKO BAND taldearekin. GGaauueezz
dantzaldia JALISKO BAND taldearekin. 

abuztuak 2 IGANDEA 
Labaien

1111::0000 kalejira txistulariekin. 1122::0000 Meza Nagusia. 1133::3300 aizkora apustua:
Erasun-Larretxea, Saralegi-Olanoren aurka.1177::0000gaztelu puzgarriak.1188::0000
Segalariak: Gabirondo, Agirrezabalaga, Lizaso aita-semeak, Josune Go-
rostidi eta Aloña Galarraga. Epailea: Aldasoro. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezzdant-
zaldia TRIKIDANTZ taldearekin. 

abuztuak 3 ASTELEHENA 
Beintza

1111::0000 kalejira txistulariekin. 1122::0000 plater-tiroketa. 2200::3300 tortilla eta postre
lehiaketa. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz dantzaldia MODESTO akordeoilariarekin. 

abuztuak 4 ASTEARTEA
Labaien

1111::0000 kalejira txistulariekin. EEgguueerrddiiaann herri kirolak: harri-jasotzaileak
(Josetxo Urrutia eta Iñaki eta Inaxio Perurena aita-semeak) eta herriko aiz-
kolariak. 1144::0000 bertso bazkaria, Anjel Mari Peñagarikano eta Sustrai Co-
linarekin. OOnnddoottiikk karrikaz karrika txistulariekin. AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz
dantzaldia JOXE ANGEL akordeoilariarekin. 0000::0000 GAIXOA NI bestei aka-
bera emanez.

ttipi-ttapa BEINTZA-LABAIENgo bestak    
499. zbk. 2009/07/2326

Beintza-
Labaiengo
bestak
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ttipi-ttapa
2009-2012 Toki Az-

piegitura Planean diruz
lagunduko dituen in-
bertsioak zein izanen di-
ren jakinarazi du Nafa-
rroako Gobernuak. Uz-
tailaren 2an eman zuen
horren berri Amelia Sa-
lanueva Nafarroako Go-
bernuko Toki Adminis-
trazio Departamentuko
kontseilariak, eta hu-
rrengo egunetan Aldiz-
kari Ofizialean argitara-
tu zen. Egun horretatik
aitzinera 15 eguneko
epea dago alegazioak
aurkezteko. Izan ere, lan
batzuk onartu diren be-
zala, bertze hainbat mo-
mentuz Hirurteko Pla-
netik kanpo gelditu di-
ra, erreserban. Hala,
zenbait herritan pre-
miazkoak izan zitezke-
en lanak dirulaguntza-

rik gabe geldi daitezke,
eta baliteke ez egitea.

Ttipi-Ttapak hartzen
duen eskualdeari da-
gokionez,  zehazki ,
25.934.101,74 euroko
inbertsioa onartu du Na-
farroako Gobernuak hu-
rrengo urteotan egiteko.
Inbertsiorik gehienak,
hornidura, saneamendu
eta hondakinekin lotura
duten obrak egiteko di-
ra, baita zoladura-lanak,
argiteria egokitu eta hi-
lerriak, udal eraikinak eta
bideak egiteko edo kon-
pontzeko ere.

Ondoko taulan es-
kualdean onartu diren in-
bertsioen zerrenda age-
ri da. Erran bezala, ber-
tze hainbat proiektu erre-
serban gelditu dira eta
jasotzen duten puntua-
zioaren arabera, lagun-
tza hartuko dute ala ez.

25,9 milioi euroko
inbertsioa onartu du
Nafarroako Gubernuak
Hirurteko Planean 
Toki Administrazio
Departamentuak uztail hasieran
eman zuen diruz lagunduko
dituen lanen berri

HERRIAK OBRA INBERTSIOA
ARESO Ur hondakinen araztegia 710.757,00€

Karriketan zoladura-lanak 156.024,00€

Udaletxea haunditu 77.743,00€

BAZTAN Elizondoko ur hornidura. 1. fasea 700.000,00€

Iruritako ur hornidura. 2. fasea 331.996,00€

Amaiurko depositu erregulatzailea 170.000,00€

Zabor organikoen edukiontziak 29.006,00€

Paper eta kartoien edukiontziak 40.869,00€

Hondakin bilketarako kamioia 208.453,00€

Ur hondakinen araztegia (Arraioz) 317.887,00€

Zabor organikoen edukiontziak 17.000,00€

Paper eta kartoien edukiontziak 40.840,00€

Amaiur, Aniz, Berroeta eta Gartzaingo bideak 179.709,79€

Zigako hilerrirako bidea zabaldu eta konpondu 161.977,24€

Arraiozko zeharbidea (zoladura-lanak eta sareak) 239.227,85€

Almandozko zeharbidea (zoladura-lanak eta sareak) 359.005,48€

BEINTZA-LABAIEN Beintzan hilerrirako bidean zoladura-lanak 138.449,75€

BERA Bera-Lesaka ur hornidura 450.000,00€

Xubi-Xabal inguruan euri-sarea berritu 22.706,68€

Eztegaran pasealekuan euri-sarea berritu 29.452,87€

Kanttonberri eta Ibardingo errekan ur-sareak berritu 72.340,28€

Herriko Etxeko Plazan euri-sarea berritu 75.597,33€

Xubi-Xabal inguruan zoladura-lanak 104.151,46€

Herriko Etxeko Plazan zoladura-lanak 191.768,25€

Eztegara pasealekuan zoladura-lanak 372.891,07€

Itzea karrikan zoladura-lanak 32.929,76€

Herriko Etxean zaharberritze-lanak 381.107,97€

Hilerrian zaharberritze eta garbiketa lanak... 52.392,75€

BERTIZARANA Bidasoa ibaia araztea 3.015.070€

BORTZIRIAK Edukiontziak garbitzeko kamioia 200.000,00€

Hondakinen bilketarako kamioia 165.000,00€

Zabortegia berreskuratu 1.607.040,00€

Zabor organikoen edukiontziak 39.869,00€

Hondakinen bilketarako kamioia 195.491,00€

Paper eta kartoien edukiontzia 47.212,00€

Kamioiak 300.000,00€

BORTZ.-MALER. Luma kamioia 133.000,00€

DONAMARIA Gaztelun ur hornidura 105.000,00€

Donamariako Bentetan eta burdinolan ur sareak berritu 117.628,81€

Burdinola eta Donamariko Bentetan zoladura-lanak 176.560,40€

Hilerrirako bidea 101.190,49€

DONEZTEBE Eskola eta Osasun Etxeko bidegurutzean lanak 145.773,45€

ERATSUN Herriko karriketan zoladura-lanak 138.538,33€

ETXALAR Bagoleko bidea hobetu 152.754,48€

EZKURRA Amokena eta Ertekoetxerako ur hornidura sarea 16.987,80€

Herriko karriken zoladura-lanak 188.916,43€

GOIZUETA-ARANO Zabortegia 450.000,00€

Enbaseen edukiontziak 7.273,00€

Paper eta kartoien edukiontziak 10.000,00€

Zabor organikoen edukiontziak 10.000,00€

GOIZUETA Plaza zolaberritu 342.734,30€

Espideko bidea 96.535,74€

IGANTZI Depositu erregulatzailea Igantziko Bentetan 211.468€

Ansonebereatik Argaizko errotara bidea hobetu eta zabaldu 78.363,37€

Unanuko depositurako bidean zoladura-lanak 79.599,36€

ITUREN Depositutik ur sarera ur hodiak berritu 105.399,13€

Ur deposituetarako bideak hobetu 108.122,54€

LEGASA Ura banatzeko sarea hobetu 13.780,24€

LEITZA Otemotz errekatik ur bilketa-Txaragorri 150.000,00€

Edateko uren araztegia 700.000,00€

Hondakinak trinkotzeko kamioia 170.000,00€

Hondakin bilketarako kamioa 170.000,00€

Kamioiendako nabea 220.000,00€

Zabor organikoen edukiontziak 48.000,00€

Paper eta kartoien edukiontziak 31.500,00€

Enbaseen edukiontziak 42.108,00€

Amazabal auzoan ur hornidura sarea berritu 473.465,70€

Amazabal auzoan zoladura-lanak 301.990,43€

Hilerria haunditu 161.977,24€

NA-170 eta NA-1700 errepideen artean biribilgunea egin 146.485,35€

LESAKA-BERA Bera-Lesaka ur hornidura 1.600.000,00€

MALERREKA Zaborren transferentzia planta 2.300.000,00€

Edukiontzien obra 30.000,00€

Zerbitzu Orokorren Mankomunitateko bulegoak egokitu 348.114,15€

NARBARTE Beretaberri eta Lakoizkietako ur hornidura sarean lanak 37.102,02€

Ur hodiak berritu 47.241,96€

Hilerrirako bidea konpondu 24.819,36€

NARBARTE LEGASA Ur bilketa 200.000€

SALDIAS Herriko argiteria berritu eta zabaldu 48.256,52€

SUNBILLA Bidasoa ibaia araztea 1.267.409€

Garaigarri 1,2 eta Donibane karriketan uren sarea berritu 285.653,70€

Mendaur Soluzioa. 3. fasea. 1.065.807€

Garaigarri1,2 eta Donibane karriketan zoladura lanak 491.475,43,00€

URDAZUBI Ur hornidura. 2. fasea 180.000,00€

Iribere auzoan ur hornidura sarea berritu 138.436,73€

Koilar bidea egokitu 89.695,77€

N-121-B zeharbidea urbanizatu Dantxarinea parean 1.505.645,23€

ZUGARRAMURDI Azketa, Azketaberri eta Bexkorren zoladura-lanak (1.fasea) 186.603,40€

Lekuberrikobordarako bidea konpondu 64.450,14€

Hilerrian saneamendu lanak 11.298,50€

ZUBIETA Aurkidikobordarako bidea egokitu 64.450,14€

GUZTIRA 25.934.101,74€

DIRULAGUNTZA
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ttipi-ttapa
Herriaren izendapen

ofiziala bakarra Bera izan
dadin Nafarroako Auzi-
tegi Nagusiak kaleratu-
tatako epaiaren gaineko
balorazio hagitz baikorra
egin du Euskara Batzor-
deak eta Udalak. Horre-
laxe jakinarazi zuen uz-
tailaren 15ean prentsau-
rreko bidez. Urko Ikardo
Bortzirietako Euskara tek-
nikariak «pozteko albis-
tea» dela aipatu zuen,
«erakusten du lana go-
gotsu eginez helburuak
lortzen ahal direla. He-
mendik aitzinera denoi
dagokigu, Udalaren gi-
daritzapean, herriaren be-
rezko izena eta ofiziala
den bakarra zabaltzea».

Herri kirolak
larunbatean

Nafarroako Herriz He-
rriko konbinatu txapelke-
tari Beran emanen zaio
hasiera, larunbat hone-
tan, hilak 25, Altzateko
Plazan, 18:30ean hasita.
Lau taldek hartuko dute
parte, tartean, Gure Txo-
koak. Bertzeak Igantzi,

Basaburua eta Berriozar
dira. Larunbateko saioa-
ren ondotik, bertze bi jar-
dunaldi eta finala jokatu-
ko dira. Azken hau Berrio-
zarren, abuztuaren 29an. 

Lehen proba konbina-
tuan koxkor biltzen, za-
kuarekin, aizkoran, laster-
ka eta arpanean ariko di-
ra eta bigarrenean, lasto
botatzen, txinga erama-
ten eta ingudea altxatzen.

Fash Futbito
Txapelketa

Imanol Zubietaren
omenez, urtero jokatzen
den Fash Futbito Txapel-
ketako azken partidak uz-
tailaren 31n jokatuko di-
ra, Toki Ona Kiroldegian,
19:00etatik aitzinera. On-
dotik, afaria eta sari ba-
naketak eginen dira.

Herri bazkarirako
laguntza eske

Bestetan, abuztuaren
6an, eginen den herri baz-
karirako laguntza eskatu
du Udalak. 60 lagun be-
har dira eta nahi duenak
uztailaren 28a baino le-
hen 012ra deitu behar du.

Izen ofizial bakarra
‘Bera’ delako kontent
Udala eta Euskara
Batzordea
Halaxe adierazi zuten uztailaren
15ean egindako prentsaurrekoan

UTZITAKO ARGAZKIA

Loro, Zubi eta Saralegiri omenaldia Taillonen
Luis Mari Pikabea Loro, Xabier Zubieta Zubi eta Xabier Saralegi omendu zi-
tuzten lagun eta senideek joan den uztailaren 4an Taillon mendian. 2007ko
urtarrilaren 13an mendi horretan zendu ziren hiru mendizaleak, eta haien
omenez, 3.144 metro dituen kaxkora igo ziren hemendik joandakoak. Bi or-
du eta erdiko igoeraren ondotik, lore-sorta tontorrean utzi zuten. Handik jau-
tsita, Taillonerako igoera hasten den Bujaruelo inguruan segitu zuen ome-
naldiak. Hiru mendizaleak oroituz, eskultura bat paratu zuten, Santa Barba-
ran orain dagoenaren antzekoa, baina tamainaz ttikiagoa. Gavarnie ingu-
ruan bazkaria eginez, bukatu zituzten eguneko ekitaldiak.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Gure Txokoako benjaminak Donosti Cup-eko
Kontsolazio Fasean txapeldun
Infantilen talde bat sortzeko egindako deialdiaren ondotik sortu zen Gure
Txokoako benjaminen futbol taldea, taldea sortzeko adina benjaminek eman
zutelako izena. Eta ederki moldatzen direla erakutsi dute. Parte hartu duten
azken txapelketa Donostia Cup ezaguna izan da, eta finalerako txartelik es-
kuratu ez bazuten ere, Kontsolazio Fasean jokatu zuten. Benjamin mailan
txapeldun atera ziren Kostkas taldeari irabazita. Ibai Iturria, Xiker Kortari eta
Andoni Lasaga izan zituzten entrenatzaileak.

BERA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Udaleko eta Euskal Batzordeko ordezkariak.
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Aitor AROTZENA

Joan dira bertze urte ba-
tez Sanferminak. Josefina
Sagardia Kasinoko etxeko-
andreak, 55 urtez egin duen
lana eskertuz, eta aurten Pre-
ferentera igotzea lortu duen
Beti Gazteko futbol talde na-
gusiko jokalari eta entrena-
tzaileak izan zuten txupina-
zoa botatzeko ohorea. Segi-
dan, ttikien danborradak mu-
sika bandaren laguntzaz eta
trikitilari, txistulari eta akor-
deolari taldeen kalejirek har-
tu zuten txanda eta arratsal-
dean, Tantirumairu euskal fol-
klore taldeak urteroko ema-
naldi arrakastatsua eskaini
zuen. 

Sanfermin Egunean, eu-
riaren beldur ez zen proze-
siorik egin, baina Zubigaine-
koak ez zuen hutsik egin. Se-
gidan, bandera dantzatu zuen
Pello Apeztegiak eta Ziarka-
koa dantzatu zuten ezpata-
dantzariek plazan. Arratsal-
dean, Bezperen ondotik, Mu-
tildantza, Neskadantza, Pe-
llo Etxebeste kapitainaren Au-
rreskua, jota eta porrusalden
txanda izan zen, neska dan-
tzariak ere bertan zirela.

Peñen Egunak ere izan
zuen berezitasunik aurten-
goan. Betizuak peñak bere
25. urteurrena modu bere-
zian ospatu nahi izan zuen
eta goizeko danborradan

omenaldia eskaini nahi izan
zion 2000. urtean hil zen To-
masito Rekondo kideari. Ho-
nela, peñakideek bere izena
zeraman blusa eta bere ar-
gazkia zuen ikurra eman zio-
ten Mari Carmen Ferrero
amari, honek urtero blusa  jar-
tzen baitu etxeko balkoian
peñen jautsieran. Ikurra ze-
zenen orduan Tomasitok har-
tzen zuen Kasinoko leihoan
zintzilikatu zuten. Bai dan-
borradan, bai arratsaldeko
jautsieran ere Betizuak pe-
ñako kideek protagonismo
berezia izan zuten. Latsaga
peñakoek ere, hildako kide-
en aldeko brindisa egin zu-
ten eguerdian.

Haurren Egunean eta Bi-
koteen Egunean ere izan zen
animazioa herrian. Egun ho-
netan, Txakaingo igoera eta
jautsiera karrikak eta akan-
palekuak bete zituen jende-
tzaren artetik egin behar izan
zuten dantzariek, baina giro
ederra izan zen. Ortziral eta
larunbat arratsetan jendez
gainezka egin zuten herriko
karrikek, nahiz eta, bertze ur-
te batzuetan baino jende gu-
ttiago zegoela iruditu. La-
runbatean, ostatuek antola-
tutako ekitaldiak izan ziren
akanpatzeko eremuan. Bes-
ta ederrak joan dira eta gu-
ttiago gelditzen da 2010. ur-
teko Sanferminetarako!

Segidan ailegatuko dira
2010eko Sanferminak!
Kasinoko Josefina Sagardiak eta Beti
Gazteko talde nagusiak bota zuten
txupinazoa eta Betizuak peñak Tomasito
Rekondo omendu zuen 25. urteurrenean

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Marka ederra lortu du

Iñigo Lasaga Matxako
etxalartarrak. Bigarren
izan zen uztailaren 12an
Izaban egin zen Camille
Extreme mendi proba
ezagunean. Aritz Korta-
barria lasterkari gipuz-
koarraren ondotik geldi-
tu zen, 7 minutuko alde-
arekin. Lakuntzan korri-
tu zuen bertze lasterke-
ta batean bezala, Izaban
ere Nafarroako lasterka-
ririk onena izan zen.

Aspalditik dabil Ma-
txako lasterka. Azken ur-
teotan inguruko laster-
keta gehienetan parte
hartu du eta, kasik beti,
emaitza onak lortu ditu.

Aurten Nafarroan ira-
bazi duen hirugarren las-
terketa da Izabakoa. Be-
ran eta Lakuntzan ere le-
henbiziko ailegatu zen
helmugara. Bertze hiru
lasterketa gelditzen zaiz-
kio Nafarroako Mendi
Lasterketen Kopako zir-

kuitoa osatzeko; Uharte
Arakilekoa irailaren 20an,
Olaztikoa irailaren 26an,
eta Etxarri Aranatzen
urriaren 4an. Momentuz,
liderra da eta, martxa ho-
netan segitzen badu, ira-
bazlea izanen da. Ea Na-
farroako lasterkaririk  one-
na herritarra dugun!

Munduko
dantzak

Igande honetan, uz-
tailak 26, dantza ema-
naldi bereziak eskainiko
dituzte herriko plazan. Bi-
dasoako Gazteen Fol-
klore Jaialdiaren barre-
nean, munduko hainbat
txokotan egiten dituzten
dantzak erakutsiko di-
tuzte Kukai Dantza Tal-
dearen ekimenez. Me-
zaren ondotik, 12:00 in-
guruan izanen da dan-
tza saioa.

Puzgarriak
igerilekuan
Joan den igandean, uz-

tailak 19, haurrentzako
puzgarriak izan ziren ige-

rilekuan. Goiz eta arra-
tsaldez, jende parrasta

elkartu zen saltoka ari-
tzera.

Iñigo Lasaga
bigarren Izabako
Camille Extreme
mendi proban
Hiru proben ondotik, liderra da Na-
farroako mendi lasterketen Kopan ARGAZKIA: ARANTXA BIZENTE

Irune eta Itsaso Elizagoien, txapeldun
Bekoetxeko Irune eta Itsaso Elizagoien ahizpek Baztan-Malerreka Bidasoa-
ko XII. Trikitixa Txapelketa irabazi zuten uztailaren 5ean Lesakan. 10 bikote-
tik onenak izan ziren. Zortzi aldiz izan dira txapeldun dagoeneko eta  orain-
dik ere «aitzinera segitzeko gogo eta ilusio haundiz» daudela erran digute.
Miren Lasaga etxalartarrak hirugarren postua lortu zuen Jaione Rodriguez
lagun zuela. Izaro Iribarren eta Beñat Iparragirrek ere parte hartu zuten.

ETXALAR

ARGAZKIA: JONE BIZENTE

Udaleku Irekiak
Heldu den astean akabatuko dituzte aurtengo Udaleku Irekiak. Bortzirieta-
ko Euskara Mankomunitateak eta Dindaia Fundazioak antolatuta, 24 lagu-
neko koadrila egunero elkartzen da hainbat jolas eta ekintza ludiko egiteko.
Jone Bizente etxalartarra da begieraleetako bat: «haurrak motibatuak etor-
tzen dira eta ederki pasatzen dute. Hagitz kontent gaude».
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Nerea ALTZURI
Iaz bezalaxe, aurten

ere, Ekaitza Elkarteak
antolaturiko Frontenis
Txapelketa helmugara
ailegatu da. Hainbat bi-
kote, gizaseme zein
emakumezko, partidak
jokatzen aritu dira az-
ken hilabete honetan
eta heldu den larunba-
tean, uztailak 25, fina-
lak eginen dira. Ondo-
tik, berriz, afari-besta
eginen da elkartean. Ki-
rola eta lagunarteko
besta uztartzeko auke-
ra ezin hobea, beraz.
Eta aitzineko aldietako
esperientziak ikusita,
ederki pasako dutela
ziur gaude.

Eliza garbitzeko
bidaia

Joan den astelehe-
nean, hilak 13, eliza gar-
bitzaileek  berendu-afa-
ria izan zuten Zahar
Txokon. 22 lagun bildu
ziren, ortzeguneko bi-
daiara joan ezin zire-
nak, hain zuzen. Afari
goxoa egin omen zu-
ten.

Bertzalde, igantzia-
rrekin batera autobusa
hartuz, Landak, Miarri-
tze eta Ibardin ibilbidea
egin zuten joan den or-
tzegunean. Bi herrieta-
ko parrokiek eliza gar-
bitzeagatik antolatzen
duten bidaia izan zen.
Eguraldi eguzkitsua eta
beroa lagun, itsasaldea

bisitatu zuten goizez eta
eguerdirako etxeralde-
rantzko bidea hartu zu-
ten, bazkaria Ibardinen
baitzuten.

Dantza
entsaioak 

Helduak zein haurrak
indartsu ari dira en-
tsaiotan. Aitzineko ale-

an aipatu bezala, hel-
duen taldea asteburu
nahiz astez entsaioak
egiteko biltzen da.

Gaztetxoak ere he-
rriko eta kanpoko dan-
tzak ikasten ari dira.
Oraingoz astearte arra-
tsaldetan biltzen dira eta
heldu den hilabetean,
berriz, goizez ariko di-

ra. Amaia, Itziar eta Mai-
der herriko erakusleak
dituzte eta ilusioz ari di-
ra bestetako prestatzen.

Kontzertuak
Aterpen

Musika emanaldi
oparoa prestatu dute
Aterpen heldu diren as-
teburuetarako. Joan den
larunbatean, erratera-
ko, Stepy Selektah eto-
rri zen. Larunbat hone-
tan, berriz, The Chee-
se Poffsen txanda iza-
nen da. 22:30etik aitzi-
nera kontzertua eskai-
niko du.

Abuztuaren 1ean, Bo-
om shaka laka... Maka-
la etorriko da 23:00etatik
aitzinera, eta abuztuaren
7an Sharon Stoner tal-
deak kontzertua eskai-
niko du, 22:30ean.           

Amabirjin Egunean
ere, abuztuak 15,  iza-
nen da musika doinurik.
00:30etik aitzinera DJ
Alai egonen da Aterpen
eta abuztuaren 29an,
azkenik, Puto Amoak
Matematiketan taldea
etorriko da, 22:30ean.

Frontenis Txapelketako finalak eta afaria
eginen dira elkartean larunbatean
Ekaitza Elkarteak antolaturiko Frontenis Txapelketa azken txanpara ailegatu da

ARANTZA

ARGAZKIA: MAIER SANTESTEBAN

Neska-mutikoak udalekuetan
Uztailaren 6az geroztik, gaztetxo talde honek goizak okupatuak ditu uda-
lekuetan. Hilaren 31 bitarte denetarik egin eta ikasteko aukera izanen
dute.
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Maiatzaren 25az ge-

roztik, Zalaingo Con-
desako langileak erre-
gulazioan daude eta ur-
te akabera bitarte ho-
rrela egonen direla ira-
garria dago. Etorkizu-
nera begira ere ez du
berri onik eman zuzen-
daritzak. Uztailaren 9an
egindako bilkuran Bi-
deragarritasun Plana
aurkeztu zuen eta ho-
rren arabera, Zalaingo
lantegia bideragarria
izateko aukera bakarra,
Zalain Transformado-
seko Hitzarmena baz-
tertu eta Nafarroako
Metalgintzako Hitzar-
mena indarrean jartzea
da. Bi hitzarmenetan,
baldintzak diferenteak
dira, eta aldaketa ez da
langileen mesederako.
Horrekin batera, 140
kontratu eten nahi ditu
zuzendaritzak,   eta ka-
leratzeagatik langileak
lan egin duen urte ba-
koitzeko, 20 eguneko
soldata jasoko luke kal-
te-ordainetan, baina 12
hileko mugarekin. Ba-
liabide ekonomiko fal-
tagatik Soldata Berma-
tzeko Funtsari mailegua
eskatzeko asmoa ere
iragarri du enpresak.
Horrekin batera, bal-
dintza ekonomiko ber-
dinetan borondatezko
bajak ere onartzen di-
tuela ageri da Conde-
saren proposamen be-
rrien artean.

Zuzendaritzak bere
asmoen berri eman on-
dotik, langileen ordez-
kariekin bilerak egite-
koak ziren. Asanblada
orokorra ere egitekoa
da.

140 langile kaleratu nahi ditu
Zalaingo Condesa lantegiak 
Borondatezko bajak onartzen ditu momentu honetan

LANA
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Jaione OTXANDORENA
Joan den uztailaren

7an egindako sari ba-
naketarekin Ulibeltzak
Mendi Taldeak akitutzat
eman du aurtengo den-
boraldia. Egun horretan,
guttienez hiru ateraldi-
tara joan diren gaztetxoei
opariak banatu zizkie-
ten. 

Udako hilabeteetan
ez da irteerarik izanen,
eta datorren denboral-
dian, hau da, 2009-2010
ikasturtean, soilik gaz-
tetxoentzat prestatutako
ateraldiak ez dira eginen.
Mendi Taldeak irteerak
egiten segituko du, bai-
na adinez nagusiak di-
renekin bakarrik.Gazte-
ak ere joaten ahal iza-
nen dira ateraldi horie-
tako gehienetara, beti
ere, guraso edo ardura-
dun baten laguntzaz eta
antolatzaileek ateraldi

gogorra dela erraten ez
duten bitartean. 

Bestetako
azken
prestakuntzak
Datorren uztailaren

2 8 a n ,  a s t e a r t e a ,
20:30ean bestetako az-
ken prestaketak egite-
ko bilera eginen da Uli-
beltzak Elkartean. Aur-
tengo bestetako egun
ofizialak astelehenetik

ortziralera izanen ba-
dira ere, aitzineko as-
teburuan, hau da, abuz-
tuaren 8an eta 9an,
zenbait ekitaldi eginen
dira. Aldizkariaren gehi-
garrian bestetako xe-

hetasun guztiak esku-
ra dituzue.

Bertiz
lehengusuak
herri kiroletan

Nafarroako hainbat
herri kirol txapelketa jo-
katu ziren Iruñeko San-
ferminetan eta tartean
bi herritarrek parte har-
tu zuten: Unai eta Mi-
kel Bertiz lehengusuek.
Unai harri altxatzen ari-
tu zen, eta Mikel, be-
rriz, arpanean, Xabier
Urrutia arraioztarrare-
kin batera. 

Nafarroako Harri-Al-
txatze Txapelketan ga-
raipena Unairentzat
izan zen, bigarren ur-
tez segidan.

Maila Nagusiko Na-
farroako Arpana Txa-
pelketan, bertzalde, Mi-
kel eta Urrutia bigarren
gelditu ziren.

Ulibeltzak Mendi Taldeak akitu du aurtengo
denboraldia
Guttienez hiru ateralditan parte hartu duten gaztetxoei oroigarria eman diete

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIA

Oparia jaso duten gaztetxoak hauek dira: Aimar  eta Liher Lastiri, Xuban
Etxegia, Eneko Herrera, Iker Espelosin, Unai Bereau, Xabier Mariezkurrena,
Ibai Apeztegia, Iker eta Jon Rodriguez, Amaia Goñi eta Elvira Fuentes.
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ttipi-ttapa
Erreka Kirol Elkarte-

ak antolatuta, lehenbi-
ziko aldiz, Hiru Errege-
en Mahaira mendi irtee-
ra eginen da abuztua-
ren 1ean, larunbatare-
kin. Elkartetik ateraldian
parte hartzeko gonbi-
dapena egin dute.

Eskola ondoan
eta kiroldegian
obrak

Abian dira zeharbi-
dea eraikitzeko obrak.
Mariezkurrena enpresa
hilaren 2an hasi zen es-
kola ondoko bideguru-
tzeak duen trafikoa ho-
beki antolatzeko biri-
bilgunea eraikitzen eta
irailerako eginak ego-
tea espero dute udale-
txean, neska-mutikoek
ikasturte berria hasten
dutenerako. Kiroldegia
haunditzen ere hasia da
Arute enpresa,  eta
obrak akitzeko urria bi-
tarteko epea izanen du. 

Erreka
garbitzea

Elgorriaga eta Baz-
tan zubien artean erre-
ka garbitzen laster ha-
siko dira, Miguel San
Miguel alkateak Ttipi-
Ttapari adierazi dionez,
«uztaileko bigarren ha-
mabortzaldian haste-
koak dira». Obras y

Preparaciones de Tre-
rrenos enpresak eginen
ditu lanak.

Ibai Meoki ere
mundialerako
deitua

Aitzineko aldi bate-
an, Niko Mindegiak
abuztuan eskubaloiko
junior mailako mundia-
la Espainiako selekzioa-
rekin jokatuko zuela ira-
garri genuen. Baliteke,
ordea, ez doneztebar

bakarra izatea. Izan ere,
selekzioan ohikoak di-
ren jokalari batzuk fal-
ta direlako, Ibai Meokik
ere mundialerako abi-
sua jaso du. Uztailaren
13az geroztik Gijonen
kontzentratuak daude
entrenatzen eta han
egonen dira 14 egunez.
Hilaren 30etik aitzinera
Pintora joanen dira eta
abuztuaren 3an Egip-
tora. Abuztuaren 4tik
19ra jokatuko da Egip-

toko mundiala. Azken
orduko aldaketarik ez
bada, mundialean ari-
ko dira Mindegia eta
Meoki. 

Futbol taldea
prestatzen

Oraindik denboraldi
berria hasteko garaiz
badabiltza ere, Donez-
tebe Futbol  Taldea
abuztuaren 3an hasiko
da aurredenboraldia
prestatzen.

Hiru Erregeen Mahaira ateraldia
eginen da abuztuaren 1ean
Elkarteko arduradunek irteeran parte hartzeko animatu dute jendea

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ELREMONTE.BLOGSPOT.COM

San Migelek txapela jantzi du Altuna II.arekin batera
Garaikoitz Altuna eta Julen San Migelentzat izan da aurtengo Sanfermi-
netako erremonte txapelketa. 37-40ko markagailuarekin Altuna eta San
Migelek Urriza eta Urrutia baino gehiago zirela erakutsi zuten uztailaren
11n Uharteko Euskal Jai pilotalekuan jokatu zuten finalean. Final irekia
izan zen eta lau pilotariek txukun jokatu zuten, jokaldi politak eginez eta
sasoian daudela erakutsiz. Azkenean, ordea, txapela Amezketara eta Do-
neztebera.

Asteburuan
Alemaniara
joanen da

Jabier MARIEZKURRENA
PERTSONAIA

Javier Mariezkurrena
Doneztebeko kamioi
gidariak eta Ederki tai-
lerreko eskuderiak txa-
pelketaz txapelketa se-
gitzen dute. Azkena
Bartzelonan jokatuta-
koa izan zen, uztaile-
ko lehen asteburuan,
Kataluniako Sari Na-
gusian. Denboraldia
hainbat arazorekin ha-
si zuen, baina aldi har-
tan hobeki moldatu
zen.Uztailaren 4ko le-
henbiziko karreran ez
zuen eguna aldeko
izan eta gurpila galdu-
ta, halabeharrez, las-
terketa utzi behar izan
zuen. Bigarren karre-
ran, 27. postuan abia-
tu zen, eta lan ikusga-
rria eginez, 12. izan zen
Europa mailan  eta Es-
painiako Txapelketari
begira hirugarren pos-
tua eskuratu zuen.
Biharamuneko saioan,
berriz, lehen karrera
estua izan zen eta 14.
gelditu zen eta biga-
rrenean hainbat istripu
izanagatik 8. sailkatu
zen. Espainiako txa-
pelketarako bi bigarren
postu lortu zituen. Hu-
rrengo karrerak Ale-
maniako Nurburgrin-
gen jokatuko ditu, hi-
laren 24an eta 25ean.
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Bortz urte bete ditu
Dizdira Elkarteak buru
eritasun larria dutenei
laguntzen

GIZARTEA

ttipi-ttapa
2004ko ekainean ire-

ki zituen bere ateak Diz-
dira Elkarteak zonalde-
ko buru eritasun larria
–eskizofrenia eta tras-
torno bipolarra batez
ere– duten pertsonei eta
beraien familiartekoei
zerbitzua eskaintzeko.
Hortarako Anasaps (Bu-
ru Osasunaren Nafa-
rroako Elkartera) atxiki
ziren. Felix Oses (fami-
liartekoa) eta Ainhoa Ar-
burua (psikologoa) izan
ziren proiektua aitzine-
ra atera zutenak. Ha-
siera hartako helburuak
bazkideak bilatu, diru-
laguntzak eskatu eta
Arreta Zuzeneko Pro-
grama eta Denbora li-
brekoa martxan jartzea
izan ziren. Ez zen erra-
za izan, baina urte ba-
tez lan gogorra egin on-
dotik, lehenengo urte-
an 60 inguru bazkide
izatera eta bertze hain-
bat kontsulta eta beha-
rren bilketa egitera ai-
legatu ziren. 

Ibilbide honetan,
2005ean Eskuhartze
Psikosozialerako pro-
grama martxan jarri eta
Elizondon Errehabilita-
zio Psikosozialerako
Zentrua edo Eguneko
Zentrua ireki zen. Ho-
rrez gain, 2006an Etxa-
larko Larraburua etxe-
bizitza komunitarioaren
erabilerarako lankide-
tza-hitzarmena sinatu
zen. Etxean lan egite-
ko Edurne Elizagoien
psikologoa kontratatu
zen. 2007 eta 2008an
programa guzti hauek
mantendu ziren, baina

langilegoan aldaketa
batzuk izan ziren eta Eli-
zagoien gelditu zen Diz-
dira Elkarteko ardura-
dun eta langile bakarra.

Gaur egun Anasap-
sek Iruñean eramaten
dituen programa berdi-
nak eramaten dira Diz-
diran: Arreta Zuzena
goizetan Doneztebeko
egoitzan; esku-hartze
psikosozialerako pro-
grama arratsaldetan zo-
nalde osoan; denbora
libreko programa hile-
an behin egindako ate-
raldiekin eta sentsibili-
zazio eta dibulgazioa,
poesia errezitala, ipuin
kontalaria... 

Edurne Elizagoien
da langile bakarra, eta
Felixek batzordean utzi-
tako tokia Egoitz Telle-
txea familiartekoak har-
tu du. Egoera ekono-
mikoari dagokionez, Na-
farroako Gobernutik
hartzen ditu elkarteak
dirulaguntza nagusiak,
baina aldi berean, Eli-
zagoienek dioenez «ha-
gitz garrantzitsua da
bazkide berriak izatea
eta zonaldeko instituzio
eta udalek beraien apor-
tazioak egitea elkartea
mantentzeko». Bazki-
de egiteko ez da elkar-
tera deitu bertzerik egin
behar: 948451 443.

Etorkizuneko proiek-
tuen artean hiru aipatu
ditu Elizagoienek: egun-
go programak manten-
tu eta areagotu; parte-
hartzea bultzatu intere-
satuak eta bazkide be-
rriak egiteko eta azke-
nik, denbora libreko pro-
grama indartzea.

Fermin ETXEKOLONEA
Txukun txukun utzi

dituzte herritarrek baz-
terrak, Amabirjin bes-
tetarako dena prest
egon dadin. Azken as-
te hauetan auzolanean
aritu dira eta herriko ka-
rrikak moldatzeaz gain,
errotako teilatua garbi-
tu dute.

Bestalde, Aurkidiko bi-
dean egitekoak ziren la-
nak ere akitu dira. 65.588
euroko aurrekontuare-
kin, Udalaren aurtengo
inbertsio nagusienen ar-
tean zegoen bide hori
moldatzeko proiektua eta
Sasoi enpresak egin di-
tu lanak dagoeneko. Na-
farroako Gobernuaren la-

guntzarekin egin da.

Herriko
Ostatuan
zerbitzari bila

Herriko Ostatuan bes-
tetan lan egiteko espe-
rientzia duten bi zerbi-
tzariren bila dabiltza. In-
teresatuek 948 451841
telefonora dei dezatela.

Amabirjin bestei begira
auzolanak egin dira 
Herriko karrikak eta errotako teilatua konpondu dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joaldun gaztetxoak Errenterian 
Duela urte batzuetako ohitura berreskuratuz, joaldun gaztetxoak berriz
ere Errenterian izan dira joareak jotzen. Astearte honetan, uztailak 21, Ma-
dalena jaien harira, hain zuzen. Joareak hartu eta hantxe joatekoa zen 6-
8 laguneko koadrilla. Lehen ere harat joateko ohitura zuten gaztetxoek,
baina azken aldian, gonbiterik jaso ez eta joan gabe geldituak ziren. Aur-
ten, ordea, berriz izan dute aukera.

ZUBIETA
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Arkaitz MINDEGIA
Uztail hondarra iris-

tean, jada opor usaina
etortzen da herri guz-
tietara. Gurera tristura
etortzen da, dagoene-
ko bestak pasatu baiti-
ra. Giro onean joan di-
ra, urtero bezala, adin
guziendako ekitaldiekin.
Haurrentzako puzga-
rriak, herriko dantzarien
erakustaldia, dantzal-
diak, herri kirolak eta
bertze tokietan bezala,
herri bazkariarekin aki-
tu. Aurten Irazu eta Zu-
beldia bertsolariak egon
ziren herri bazkarian eta
Miriam eta Arkaitz triki-
tilariek alaitu zuten baz-
kalondoa. Ondotik, zu-
rrakapotea prestatu eta
ohiturari jarraituz, he-
rrian barnako itzulia ez
zen faltatu. Dagoeneko
guttiago geratzen da da-
torren urteko besteta-
rako.

Turistak herrian
Uda ailegatzen den

bezala, herriko landa-
etxeak eta hostalak be-
te egiten dira eta herrian

kanpoko bisitak naba-
riak izaten dira. Krisiak
krisi, aurten ere kanpo-
ko jendea etorri da gu-
re artera.

Dirulaguntza
herriarentzat

Nafarroako Gober-
nuak 2009-2012 Toki
Azpiegitura Planean,
hainbat proiektu diruz
lagunduko ditu  gure es-
kualdean. Itureni dago-
kionez, bi obra suben-
tzionatuko ditu: deposi-
tutik ur sarera ur hodiak
berritzeko 105.399,13
euro onartu ditu eta ur
deposituetarako bideak
hobetzeko, berriz, ber-
tze 108.122,54 euro.

Ander Erasun
23 urtez
azpikoen
finalean

23 urtez azpikoen
Urrezko Aizkorako fina-
la jokatuko du Ander
Erasunek ortziral hone-
tan, uztailak 24, Azpei-
tian (Gipuzkoa). Aitzol
Atutxa izanen du aurrez
aurre, 20:00etatik aitzi-
nera Izarraitz frontoian.

ARGAZKIAK: KOLDO ALDUNTZIN

Sanferminetan bi txapel herrira
Urtero bezala, Iruñeko Sanferminetan herri kirol txapelketak jokatu ziren
aurten ere, eta Iturendik Joakin Aioroa eta Maika Ariztegi han izan ziren.
Maika Ariztegik Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketan parte hartu zuen,
baita txapela eskuratu ere, 82 altxaldirekin. Bertzalde, Joakin Aioroak ere
Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketan parte hartu zuen.  91 altxaldi egi-
tea lortu zuen eta lehen aldiz txapela jantzi zuen. Ander Erasun aurtizta-
rrak ere bere erakustaldia egin zuen Sanferminetan.

Giro ederrean hurrengo urtera arte agurtu
ditugu bestak
Adin guzietako herritar zein kanpotarrek gozatu dute

ITUREN
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OOrrttzziirraallaa 3311
20:00etan suziria.

Ondot ik ka le j i r a .
21:00etan zopak osta-
tuan.

LLaarruunnbbaattaa 11
10:00etan kalejira.

Arratsaldean puzga-
rriak eta segidan txoko-
latada. Arratsaldezeta
gauez dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin. 

IIggaannddeeaa 22
10:00etan kalejira.

13:00etanaizkora apus-
tua: Aitor Senosiain Jon
Rekondoren kontra.
17:30ean Erreka pilota
eskolakoen pilota parti-
dak. 18:30ean trikitixa
erakustaldia. 20:00eta-
tik 22:00etara dantzal-
dia AGERRALDE akor-
deoilariarekin. 

AAsstteelleehheennaa 33
9:00etangosaria pla-

zan. 14:00etan herri
bazkaria. Ondotikdan-
tzaldia ANTXETA tal-
dearekin. 22:00etan
afaria.

AAsstteeaarrtteeaa 44
SSaannttoo DDoommiinnggoo

EEgguunnaa
10:00etan kalejira

txistulariekin. 11:30ean
Meza Nagusia. Ondo-
tik salda beroa Herriko
Ostatuan. 17:00etan
mus eta mahai-joko txa-
pelketa. 20:00etatik
22:00etara dantzaldia
AGERRALDErekin. On-
dotik GAIXOA NI.

SSaannttoo DDoommiinnggoo bbeessttaakk
uuzzttaaiillaarreenn 3311ttiikk aabbuuzzttuuaarreenn 44rraa
Igande eguerdian aizkora apustua izanen da eta arratsaldean trikitixa erakustaldia

ARGAZKIAK: JUANA MARI

Goiko argazkia 2005eko
trikitixa jaialdian atera-
takoa da; behekoan, be-
rriz, neska-mutikoak
ageri dira. 

GAZTELU
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ttipi-ttapa
Inaugurazio ofiziala-

ren zain, ekainaren 28az
geroztik, martxan dago
bainuetxe berria. Hamar
urteotako lanaren emai-
tza izan da, izan ere, ego-
kitzeko lehen urratsak
1999an egin ziren. Egi-
tasmoa errealitate bihur-
tuta, dagoeneko lehen
erabiltzaileak balnearioa
ezagutzeko aukera edu-
ki dute eta urte bukaera
bitarte 1.200 lagunen-
dako lekua hitzartua du-
te Imsersorekin. Balne-
arioaren barne, putzu eta
igerilekuekin batera, hi-
ru eraikin daude, bakoi-
tza 25 logelekin.

40 lagunek egiten du-
te lan bainuetxean, eta
horrez gain, garbitasun
zerbitzuak azpikontra-
tatuak dituzte. Bainue-
txeko zuzendaria Lore-
na Galarregi herritarra
da.

6.000 metro koadro-
ko bainuetxea egiteko,
10,2 milioi euroko in-
bertsioa egin da eta Na-
farroako Gobernuak ka-
sik bi milioi jarri ditu,
2004, 2005 eta 2006ko
aurrekontuetan. Hiru era-
kunderen elkarlanaren
emaitza izan da: Espai-
niako Gobernuko Sus-
tapen Ministerioa, Na-
farroako Gobernua eta
Udala. 

Lerro hauek idazte-
rakoan, inaugurazio ofi-
ziala noiz izanen den ez
zegoen zehaztua, baina
uztailaren 3an, Nafarro-
ako Gobernuko ordez-
kariak bisitan izan ziren.
Juan Ramon Corpas Kul-
tura eta Turismo kon-
tseilaria eta Carlos Erce
Turismo zuzendaria eto-
rri ziren. Corpas gustura
agertu zen bainuetxea-
rekin: «Fiterorekin bate-
ra, Nafarroako bainue-
txeen turismo eskaintza
aunitz zabalduko du, bai-
na batez ere, eskualde-

rako garrantzitsua iza-
nen da, lanpostuak sor-
tu dituelako». Egun be-
rean, Nicolas Iribas bai-
nuetxeko kudeatzaileak
jendeari «inguru zora-
garriaz, gastronomiaz eta
uren kalitateaz gozatze-
ra etortzeko» gonbitea
luzatu zion.

‘UR OSASUNGARRIA’
Bainuetxera ailega-

tzen den urari dagokio-
nez, Inma Irisarri hidro-
logia medikuaren ara-
bera, «minero-medizi-
nala da eta batez ere klo-

roa, sodioa eta burdina
dauzka, azaleko arazo-
entzat hagitz egokiak; ur-
litro bakoitzeko 333 mi-
ligramo gatz du urak, Eu-
ropan eta kasik munduan
gehien duena, eta hain-
bat oinaze mota senda-
tzeko egokia da, kloro
eta sodio aldetik mineral
aunitz baitu». Gaineratu
zuenez, ura 14 gradu eta
erditan ailegatzen da eta
berotu behar izaten du-
te putzuetara isurtzeko.
«Baita gatza kendu ere,
flotatzeko putzuan izan
ezik».

Imsersoko 1.200 lagun hartuko ditu
bainuetxe berriak urtea bukatu arte
10,2 milioi euro kosta dira lanak eta Gobernuak 2 milioi bideratu ditu

ELGORRIAGA

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Ekainaren 28az geroztik hainbat bisitari hartu ditu bainuetxeak.

Cultur
programaren
barne
ekitaldiak 

KULTURA

ttipi-ttapa
Cultur programaren
edizio berria uztaila-
ren 17an hasi zen eta
abuztuaren 30ean
akautuko da. Den-
bora horretan hain-
bat kultur ekitaldi egi-
nen dira Nafarroako
toki turistikoetan.
Kontzertuak, ikuski-
zunak, erakusketak
eta ardo dastatzeak
antolatu dituzte 27
herri eta interesgu-
neetan. Eskualdeari
dagokionez, joan den
uztailaren 17an, Mar-
ta Loredoren margo
erakusketa zabaldu
zen Bertizko jaure-
gian eta abuztuaren
30a arte ikusgai ego-
nen da. Ortziralean,
uztailak 24, 19:30-
ean, Donamariako
Jauregian Ganbara
kontzertua aditzeko
aukera izanen da Jo-
setxo Goia Aribe eta
Pello Ramirez, sa-
xofoi eta biolontxelo
joleen eskutik. Abuz-
tuaren 1ean, arti-
sautza feria eta he-
rri kirol ikuskizuna
izanen dira Elizon-
doko Merkatu Pla-
zan.  Abuz tuaren
21ean, Donamaria-
ko Jauregian, Erdi
Aroko doinuak XXI.
mendean izeneko
emanaldia eskainiko
da 19:00etan. Abuz-
tuaren 29an, Elizon-
don berriz ere feria
izanen da eta kon-
tzertua Mr. Dixie Jazz
Band taldearen es-
kutik.
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Juana Mari SAIZAR
Badirudi, garai ba-

tean, Areson sorginak
bizi zirela. Hori dela eta,
Turismo Sailak bere as-
mo berrian parte har-
tzea proposatu dio
Udalari. 

Turismo Sailak Na-
farroako Sorginen Ibil-
bidea berreskuratu nahi
du eta hemen sorginak
biltzen omen ziren le-
kua topatu da goiko er-
mitaren ondoan. Ho-
rrexegatik, hain zuzen,
Turismo Sailak zulo ho-
rren ondoan plaka bat
jarriko du historia azal-
duz eta sorginen ibilbi-
dearen nondik norako-
ak aipatuz.

Bisita gidatuak
udan

Plazaola Partzuer-
go Turistikoak antola-
tuta, inguruko bertze
herrietan bezala, Are-
son ere bisita gidatuak
eginen dira. Herriko
hainbat txoko ezagu-
tzeko aukera eskaini-
ko da, tartean, base-
rriak, kaleetako gal-

tzada-harriak, eliza,
Matxain errekako erro-
ta, Santa Kruz ermita,
karobiak, ikuztegi ok-
togonala... Horiek de-
nak ikusteko mendian
barna ibili beharko da.
Igandetan eginen dira
a t e r a l d i  h a u e k ,
11:00etan abiatuta eta
4 euro ordaindu be-

harko dira.
Joan nahi duenak al-

dez aurretik eman be-
harko du izena, 948
507204 telefonora dei-
tuz.

Mendiak
erretzeko
sistema berria

Mendiak erretzeko

lehen erabiltzen zen
sistema debekatu egin
denez, beste bide be-
rri bat erabiltzen hasi
dira udaletxean. Hala,
makinekin sastraka eta
lar guztiak txikitzen di-
tuzte lur horretan on-
doren belarra hazi da-
din. Hala ere, hau ez
da dena bat batean egi-

ten, urtean zati bat ba-
karrik jartzen dute ho-
rrela eta hurrengo ur-
tean, berriz, beste za-
ti bat.

Dirulaguntza
WiFirako

Cederna Garalur El-
karteak Europako di-
rulaguntza lortu du Le-
ader 4 kanpainaren ba-
rruan eta horri esker,
Udalak %70ko dirula-
guntza hartuko du Wi-
Fi sistemaren instala-
ziorako. Telekomuni-
kazio Departamentura
bidali dute WiFi siste-
ma onartzeko tramita-
zioa eta hauek lizen-
tzia ematean, mante-
nimendurako kuota bat
ordaintzea eskatuko
zaie erabiltzaileei.

Mezako
ordutegi berria

Uda garaia iritsi de-
nez, meza orduan al-
daketak izango dira.
Lehen 12:15ean izaten
zen, eta ordutegi be-
rr iarekin 10:00etan
izango da.

Nafarroako Sorginen Ibilbideak herrian
eginen du geldialdia
Informazio plaka paratuko da goiko ermitaren ondoan

ARGAZKIA: ANA GOÑI

Ludoteka ere sanferminetan 
Iruñean ez ezik, herrian ere entzierroan atera dira ludotekan parte har-
tzen ari diren neska-mutikoak. Egunero egiten zuten entzierroa herrian
barna.

ARESO
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Amabirjinetako sinboloak berpiztu
nahi ditu 50. urteurreneko komisioak 
Protagonismo berezia izanen dute festetan Umore Onaren sortzaileek

Esteban AROTZENA
Hainbat peñakide be-

teranorekin batera, Uda-
leko eta Umore Ona El-
karteko ordezkariek
osatzen duten komisio-
ak prestatu du dagoe-
neko orain dela 50 urte
peña sortu zutenek aur-
tengo Amabirjinetan ja-
soko dituzten omenal-
dien zerrenda. 

Jaiei hasiera emanen
dien itxaferoa pizteko
ardura aipatutako fun-
datzaileen taldearen es-
ku egonen da. Dena
den, Peñaren Egunean
hartuko dute hauek pro-
tagonismorik haundie-
na. Goizeko diana or-
duko  –1960. urteko–
musikariek joko dute,
eta eguerdiko ohiko Goi-
zueta-Arano pilota par-
tida aurretik opariak ja-
soko dituzte banan-ba-
na. Ondoren ospatuko
den Peñaren bazkarian
ere, han izanen dira sor-
tzaileak gonbidatu be-
rezi gisa. 

Urtebetetze borobil
hau aitzakiatzat hartuz,
Amabirjinei eta bere ohi-

turei buruzko deialdia
ere luzatu die herritar
guztiei hasieran aipatu-
tako komisioak. Azken
urte hauetan indarra gal-
duz joan diren hainbat

ohitura berpiztu nahi di-
tu lantaldeak, egunero
Peñaren blusa eta za-
pia jartzearena, batez
ere. Peñaren bazkaria
hartzen ari den norabi-

deaz ere –lasaiagoa
izan beharko luke baz-
kide askoren ustez– hitz
egin omen du luze eta
zabal 50. urteurrenaren
komisioak. 

GOIZUETA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Plaza berritua 2012an
Herriko plazaren lurzorua erabat berritua geldituko da 2012an, 380.000
euroko aurrekontua duen obra gauzatzen denean, hain zuzen. 09-12 Hi-
rurteko Planaren barrenean, Udalak Iruñari aurkeztutako aurrekontu haun-
dieneko lana da onartutako proiektu hau. Errekaundi pasealekuko, kale
nagusiko eta plazako argiteria berritzeari –176.000 euro– ezezkoa eman
dio Nafarroako Gobernuak. Espidaldeko pistaren zolaberritze eskaera,
berriz, –97.000 euro– erreserban utzi dute oraingoz. 

San Fermin
Torneoan
txapeldun

Aimar OLAIZOLA
PERTSONAIA

Aimar Olaizola eta Iru-
jo aurrez aurre izan zi-
ren bertze behin uztai-
laren 7an, San Fermin
Torneoko Lau T’erdiko
Txapelketan. Iruñeko
Labrit pilotalekua betea
zegoela, erritmo biziko
partida eskaini zuten
goizuetarrak eta Ibero-
koak. Alde haundirik ga-
be dirua Irujoren alde
izan arren, azkenean
Olaizola II.a nagusitu
zen. Hasierako tantoe-
tan berdinketa izan zen
nagusi, eta biak ere ez
ziren oso txukun ibili.
Markagailuan seina zi-
rela, Iberokoak egin
zuen aurrera, eta bost
tanto egin zituen segi-
dan, 11-6koa ezarriz.
Baina Goizuetakoak
gogor segitu zuen eta
markagailua 15na jar-
tzea lortu zuen. 18ko
berdinketa etorri zen
gero, eta handik aurre-
rako tantoak Olaizolak
menperatu zituen. Are-
rio gogorrenetako bati
irabazita, gustura gel-
ditu zen Olaizola txa-
pelarekin. Binakako tor-
neoan ere finalera ai-
legatu zen Aimar, Zea-
rra lagun zuela, baina
ez zuen aurtengo San-
ferminetako bigarrena
janzterik lortu.
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ttipi-ttapa
2009ko uda oihana-

ren bihotzean izenburu-
pean hainbat bisita gida-
tu antolatu ditu Plazaola
Partzuergo Turistikoak
uda honetarako. Ultza-
ma, Basaburua, Larraun,
Lekunberri, Areso eta Lei-
tzan eginen diren 11 pro-
posamen jaso dira, ho-
rietatik hiru herrian egi-
teko. Horietako bat Pe-
ru-harri Perurenatarren
harriaren parkera joate-
ko da. Eskaintza hone-
tan, parkeaz gain, base-
rria bisitatu eta herri kiro-
len historia eta Iñaki eta
Inaxioren markak eza-
gutzeko aukera eskaini-
ko da. Bisita hauek la-
runbat eta igandetan egi-
nen dira 11:00etan. Hel-
duek 5 euro ordaindu be-
harko dituzte eta 3 hau-
rrek. Izena aurretik eman
behar da (659 701045). 

Herrigunea eta Lei-
tzalarreko izei zuriak eza-
gutzeko aukera emanen
du bigarren bisitak. Pla-
zatik abiatuta, herrigunea,
etxe tradizionalak, ikuz-
tegia, eliza... ikusiko di-
ra. Ondotik, norberaren
autoan Leitzalarrearaino

joan eta izei zuriak ikus-
teko modua izanen da,
monumentu natural izen-
datuak. Bisita hauek la-
runbatetan eginen dira,
17:00etan, 6 euro or-
dainduta. 948 507204ra
deitu behar da aurretik.

Hirugarren eskaintza
Kristina Saralegiren Arro
baserrira joateko da. Han-
go aziendak ikusi eta ta-
logintza-tailerra eta ho-
rien dastaketa egitea pro-
posatuko du. Asteazke-
netan eginen da, 11:00-
etan, 10 euro ordainduz.
610 378543ra deitu be-
har da izen-emateko.

Herri kirolak 
Josetxo Urrutia eta La-

zaro Bujanek Nafarroa-
ko Herri Kirol txapelkete-
tan parte hartu zuten aur-
ten ere Sanferminetan.
Urrutia Orga Jokoan eta
ingudearekin aritu zen,
eta hirugarren postuak
eskuratu zituen bietan.
Bujan, berriz, ingudeare-
kin laugarren izan zen.

Txingekin Migel Angel
Sukuntza aritzekoa zen,
baina min hartu zuenez,
ez zen txapelketarik jo-
katu.

Plazaola Partzuergo
Turistikoak antolatuta
hiru bisita gidatu
eginen dira udan
Peru-harri parkea, herrigunea eta
Leitzalarrea eta Saralegiren Arro
baserria ezagutzeko izanen dira

LEITZA

ARGAZKIA ETA TESTUA: ASIER IMAZ

Nafarroako Herri Artekoan azpitxapeldun
Leitzatik joandako autobusak, autoak, txistulariak, irratia... Baina ezin de-
nean ezin da eta ezinaren aurrean bide bakarra dago: Aurrera. Herriarteko
Pilota Txapelketako finala jokatu zuten Aurrerakoek Iruñeko Oberena tal-
dearen kontra uztailaren 5ean, baina ez zuten txapelik lortu. Lehen partida
alebinek jokatu zuten. Lezearen ausardiak ez zuen garaipen gisa saririk edu-
ki, baina 15 tanto garrantzitsu egin zituzten leitzarrek. Jon Lezea eta Ander
Eskuderok 15-18 galdu zuten Iruñeko bikotearen kontra. Infantilen partidan
berotasunak eta sufrimenduak izerdi putzuak sortu zituen armailetan. Mar-
kagailuan 12-5 egon ziren atzetik, baina azkenean Anartz Olano eta Mikel
Hernandorenak 18-15 irabazi zieten Oberenakoei. Jubeniletan Jaunarena
anaiak aritu ziren eta erraz hasi baldin baziren ere, atzean jokatu zuen lei-
tzarraren nekeak Iruñarrei bizia eman zien. Amaieran 22-12ko emaitza lortu
zuten. Azken partidaren atarian, gauzak argi zeuden: 13 tanto egiten badi-
tu Leitzak txapela berea du. Baina Asier Gartziaren osasun arazoek eta Iru-
ñeko bikotearen sendotasunak txapela Labriten utzi zuten. Asier Gartzia eta
Mikel Iriartek ezin izan zuten garaipenik lortu eta, amaieran, nahiz eta bi he-
rriek bina partida irabazi, 8 tantoko aldeaz Iruña nagusitu zen.

ARGAZKIA ETA TESTUA: ASIER IMAZ

Udako tailerretan sukaldean
Udako tailerren barne sukaldean sartu zituzten 6-12 urte bitarteko haurrak uz-
tailaren 6tik 10era. Usaimena, zaporea, ikusmena, ukimena eta esperimenta-
zioa landu zituzten sukaldearen inguruan. Saharatik etorritako hainbat hau-
rrek ere parte hartu zuten. Hilaren 13tik 17ra, berriz, Hi haiz artista! tailerrean
ibiltzekoak ziren, eta aste honetan Makinekin jostatu ikastaroan ari dira. Abuz-
tuaren 7an amaiutko da aurtengo ekimena.

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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ttipi-ttapa
Udalak abuztu hasie-

ran jakinaraziko du Eli-
zondoko Foru Plaza be-
rritzeko lehiaketara aur-
keztutako proiektuen ar-
tean, epaimahaiak zein
aukeratu duen. Horrela
baieztatu digu Virginia
Aleman alkateak.

Ideien lehiaketara 44
proiektu aurkeztu ziren
eta maiatzean jendau-
rrean ikusgai paratu zi-
renean,Billantzikotik Zor-
tzikora izenekoa izan zen
herritarren boto gehien
jaso zituena, 83 guzti-
ra.Bigarren aukeratua
Laxoa 1 izan zen –78 bo-
to– eta hirugarrena Bat
Han –58 boto–. Iragarri
bezala, herritarren iritziak
%20ko balioa izanen du
azken erabakia hartze-
rakoan, eta gainerakoa
horretarako bereziki era-
tutako epai-mahaiaren
esku geldituko da. Irabaz-
leak 6.000 euro jasoko
ditu, bigarrenak 3.000 eu-
ro eta hirugarrenak 2.000
euro. 

Obra berriak
Jakina denez, Udalak

Elizondoko alde zaharra
itxuraldatu nahi du, eder-

tu. Horren barne, hain-
bat obra egin dira: Jai-
me Urrutia karrika zola-
berritu, Merkatu Plazan
obrak... Nafarroako Ku-
txaren ondoko lorategian
ere lanean hasi dira. Lo-
rategi horretan, orain ar-
te Jaime Urrutiako au-
zotarrentzat ziren zabo-
rren edukiontziak lurraz-
pian paratuko dira. 

Gorka Urtasun
erremonte
profesionalean

San Fermin bezpere-
an, Euskal Jaiko har-
mailak xuriz eta gorriz
betetzeaz aparte, es-
kualdeko jendez bete zi-
ren, Gorka Urtasun iru-
ritarra eta Endika Urru-
tia saldistarraren erre-
monte profesionaleko de-
buta ikusteko.

Biek ezin izan zuten
garaipena lortu euren le-
hendabiziko partidan, el-
karren kontra aritu bai-
tziren,  eta Endikak Jo-
nekin 30-27 irabazi zuen
Urtasun-Agirrezabalaren
kontra, giro ikaragarriaz
inguraturik.

Lehenengo partiduan
maila ona erakutsi zuten
biek, nahiz eta nerbioek

ere parte hartu zuten.
Urrats garrantzitsua
eman dute erremonte

munduan sartu. Orain,
hemendik aitzinean lan
txukuna eta zintzoa egi-

nez, ea eskaileraren goi-
tiraino ailegatzen diren.
Zorte on!

Elizondoko Foru
Plazaren lehiaketako
irabazlea abuztuan
jakinaraziko da
Horrela baieztatu du alkateak

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

Haur parke berria Baztanberrin
Elizondoko Baztanberri nagusiki jende gazte eta haurrez osaturiko auzoa
da. Sorreratik Udalari haur parkea egiteko eskaera egina zieten, eta berri-
ki inauguratzeko aukera izan dute.

ARGAZKIAK: MAIXABEL

Giro ederrean Erratzuko Sanpedro bestak
Gazte zein heldu, denek ere ederki pasatu zuten Erratzuko Sanpedro bes-
tetan.
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LLaauunnbbeettaa 88
8:00etan txupinazoa

eta Xeonen apustuaren
hasmenta. 12:00etan
apustuaren bukaera he-
rriko plazan. 14:30ean
herri bazkaria akordeoi-
lariak alaituta. 19:30etik
21:00etara dantzaldia
KLAI  ta ldearek in .
21:30eanBaztan-Zopak
frontoian. 00:30etik
5:00etara gaupasa.

IIggaannddeeaa 99
HHaauurr eettaa GGaazzttee EEgguunnaa

8:00etan txaranga
herrian barna bueltaka.
11:00etan mus txapel-
keta. 11:00etan gazte-
en gosaria. 12:00etan

gazteak etxez etxe.
13:00etan haurren baz-
kar ia .  16:00etat ik
20:00etara haur jokoak
eta txokolatada. 20:00-
etatik 22:00etara dan-
tzaldia AGERRALDEre-
kin. 22:30ean afaria os-
ta tuan .  00:30et ik
5:00etara dantzaldia
AGERRALDErekin.

AAsstteelleehheennaa 1100
SSaann LLoorreennttzzoo EEgguunnaa
8:00etan txaranga

herrian barna bueltaka.
11:00etan Meza Nagu-
sia. 12:00etan luntxa.
12:30ean herriko aizko-
ra desafioa. 20:00etatik
22:00etara kantaldia
Pantxoa eta Peioren es-

kutik. 22:30ean andre
afaria. 00:30etik 5:00eta-
ra dantzaldia AGE-
RRALDErekin.

AAsstteeaarrtteeaa 1111
ZZiikkiirroo EEgguunnaa

11:00etan pilota txa-
pelketa. 14:00etan ziki-
ro jatea Berako Izadi txa-
rangak alaituta. 19:30etik
00:00etara dantzaldia.
00:00etan GAIXOAK
GU.

ZZiiggaakkoo
SSaannlloorreennttzzooaakk
aabbuuzzttuuaarreenn
88ttiikk 1111rraa
Astelehenean Pantxoa eta Peiok
kantaldia eskainiko dute

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIO

Aurten ere ez da umo-
rerik faltako Sanlo-
rentzo bestetan. Dena
den, ekitaldi guzien ar-
tean aipagarriena Pan-
txoa eta Peio kantari
ezagunen bisita iza-
nen da. San Lorentzo
Egunean, astelehena-
rekin, euren emanal-
dia eskainiko dute
20:00etatik 22:00eta-
ra.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Elizondoko Francis-

co Joaquin Iriarte zahar-
etxearen kudeaketa es-
ku pribatuetara pasatu
izanak, eztabaida era-
gin du. Langileen Ba-
tzordea erabakiaren
kontra agertu da hasie-
ratik, «Baztango eraikin
historiko bat irabaziei be-
giratzen dien enpresa
baten esku ezin dela
utzi» erranez, eta pro-
testan segitzeko asmoa
ere adierazia dute. 

Baina Virginia Ale-
man alkatearen hitze-
tan, gai honen inguruan
gaizki ulertuak egon di-
ra. Argi utzi nahi izan du
gestioa dela esku pri-
batuetara pasatu dena,
eta «instalazioek publi-
koak izaten segitzen du-
tela». Horrekin batera,
zera adierazi du Ale-
manek: «Udala eta za-
har-etxeko juntak eskae-
rak kontrolatzen segitu-
ko dute, baztandarrei be-
ti lehentasuna emanen
diete eta eurek aplika-
tuko dituzte kuotak eta
beharrezkoak diren in-
bertsioak ere eurek
onartuta aterako dira ai-
tzinera».

Alkatearen arabera,
aldaketaren gibelean,
«aholkularitza teknikoa-
ren beharra» dago,
«zentroak zuzendaritza
espezializatua izan de-
zan, zerbitzua behar be-
zala garatzeko». Alde
horretatik, alkatearen
irudiko, gestioa hartu
duen IDEA Innovacion
y Desarrollo Asistencial
e n p r e s a  p r i b a t u a k
«prestakuntza eta es-
perientzia egokia eka-
rriko dizkio zahar-etxea-
ri». 

Gaur egun, 136 egoi-
liar eta 62 langile ditu
Francisco Joaquin Iriar-
ten zahar-etxeak.

Arma eta gida
baimenen
zentroa itxita

Arma eta gidabai-
menen mediku azter-
ketak egiteko Elizon-
don dagoen zentroa itxi-
ta egonen da uztaila-
ren 22an eta 29an –as-
teazkenak–. Abuztua-
ren 1etik aitzinera, be-
ti bezala, asteazkene-
ro 8:00etatik 13:45era
Elizondoko Osasun
Etxean egonen da za-
balik. 

Zahar-etxeak
publikoa izaten
segitzen duela
berretsi du alkateak 
Kudeaketa IDEA enpresaren esku
dago uztailaren 1az geroztik

ARGAZKIAK: VIRGINIA OTEIZA 

Jostaldiak Oronoz-Mugairin, Elizondon eta Erratzun
Uda ailegatzekin batera, Baztango Euskara Zerbitzuak, berriz ere, haurrei zu-
zendutako jostaldiak martxan paratu ditu. Hasiera batean, Elizondon (bi tai-
ler), Iruritan, Erratzun eta Oronoz-Mugairin egitekoak ziren, baina izen-eman-
dako haur kopuru eskasagatik aldaketa batzuk egin dira. Iruritan egin beha-
rrean, Ziga eskaini zen, baina azkenean ez batean ez bertzean ez da jostaldi-
rik izanen, guttieneko haur kopurua ez lortzeagatik. Hala, lehenbiziko txanda
Oronoz-Mugairin (8 haur) eta Elizondon izan da; bigarrena Erratzun (30 haur)
eta azkenik, Elizondon (44 haur). Tailer desberdinak egiten dira Virginia Otei-
za, Irune Jaen, Mirentxu Mendikoa, Joseba Aleman, Lurdes Elizegi, Itxaso
Otondo, Estebe Apezetxe, Fanny Bonnemaison eta Irati Larrizibarren esku-
tik: eskulanak, Baztango ipuinak, naturarekin zerikusia duten ekintzak...

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Lekarozko presa botatzen hasi dira
Bere garaian Kaputxinoen ikastetxea argindarraz hornitu zuen Lekarozko pre-
sa botatzen hasi ziren uztailaren 14an, asteartean. Nafarroako erreken egoe-
ra ekologikoa hobetzeko, Kantauriko Ur Konfederazioak egin gogo dituen la-
netako bat da Lekarozko presa botatzearena eta 125.000 euroko aurrekontua
du, ondoko eraikina ere botako baita. Presa botata, arrainendako oztopo bat
kendu eta uholde arriskua murriztuko da batzuentzat. Bertze zenbaitentzat,
aldiz, ondarea galdu eginen da honelako lanekin. Abudo, Elbete, Kixua, Ika-
tzetea eta Landaberriako presak ere botako dira.

BAZTAN
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Margari eta Koro
Uztailaren 15az ge-

roztik, bisita gidatuak
egiten ari dira herrian,
eta irailaren 15era arte
horretarako aukera iza-
nen da. Aurten lehen-
biziko aldiz proposatu
den ekimena da eta du-
darik gabe, aukera pa-
regabea, herria eta he-
rriko kontuak ezagu-
tzeko.

Alde batetik, Histo-
riaz beteriko etxeak
izenburupean, karrike-
tan barna bisitak egiten
ari dira, larunbat eta
igandetan, 12:00etan
eta 17:00etan plazatik
abiatuta. Ibilbideak or-
dubete irauten du eta
bisita hasi baino 15 mi-
nutu lehenago Sorginen
Museoan egoten dira
txartelak eskuragarri.
Helduentzako prezioa 2
eurokoa da eta haurre-
na euro batekoa.

Horrez gain, Ilargi be-
tea sorginen larrea ize-
neko bisita antzeztuak
ere eskaintzen ari dira
sorginen leizean. Hauek
ortziraletan egiten dira,

20:00etan museotik
abiatuta. Bisita hauen
iraupena ordu bat eta
15 minutukoa da eta
prezioa, berriz, helduen
kasuan, 8 eurokoa eta
haurretan 4 eurokoa. Ai-

tzinetik erreserbatzea
nahitaezkoa da, eta ho-
rretarako helbide hone-
tara idatzi behar da: info-
@zugarra murdi.es edo
bertzela, deitu telefono
honetara: 948 599004.

Museoan eta
leizean
ordutegi berria

Aurten ere, uda sa-
soian ordutegi berria
izanen dute Sorginen
Museoak eta leizeak.

Uztailaren 15az geroz-
tik, leizea egunero ire-
kia dago, 10:30etik
20:00etara eta muse-
oa, berriz, astelehene-
tan eta astearte goize-
tan itxita egon arren,
gainerako egunetan
irekia dago. Astearte
arratsaldetan 16:00eta-
tik 19:30era eta aste-
azkenet ik igandera
11:00etatik 19:30era
zabalik dago. Ordute-
gi berri hauek  irailaren
15era bitarte iraunen
dute.

PREZIOA

Prezioei dagokiene-
an, leizean sartzeko
helduek 3,5 euro or-
daindu behar dituzte
eta haurrek 2 euro. Mu-
seoan, ordea, helduen
sarrera 4 euro kosta-
tzen da eta haurrena 2
euro. 

Aipatzekoa da, mu-
seoko sarrerarekin be-
herapena dagoela lei-
zean sartzeko eta al-
derantziz ere bai, lei-
zekoarekin museoan
sartzeko.

Irailaren 15a bitarte bisita gidatuak eginen
dira herrian eta leizean
Ortziraletan leizera bisita antzeztua eta larunbat eta igandetan herriko karriketan ibilbideak

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: FANNY BONNEMAISON

Akitu dira udalekuak 
Ekainaren 29az geroztik, udalekuetan ibili ondotik, uztailaren 17an bu-
katu ziren. Astelehenetik ortziralera goizetan bi orduz guztira Urdazu-
bi eta Zugarramurdiko 26 haurrek parte hartu dute, denetariko jardue-
rak eginez. Argazkian ageri denez, gustura ibili dira eta ez dute asper-
tzeko astirik izan.
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ttipi-ttapa
XVI. eta XIX. mende-

en artean burdina lan-
tzen zen herrian. Eta ho-
rren lekuko dira etxe au-
nitzen izenak: Masako-
leta, Olakobizkarra, Ola-
burukolanda, Landiba-
rreko Ola... Hain zuzen
horregatik, eginen da
Burdinaren Eguna Ur-
dazubin, Bertizko Par-
tzuergo Turistikoak an-
tolatuta. Burdinak he-
rriarekin izandako lotu-
ragatik joan den urtean
egin zen lehenbiziko al-
diz Burdinaren Eguna eta
aurten bigarrena, abuz-
tuaren 1ean eginen da,
larunbatarekin.

Haur zein helduen-
tzako ekitaldiak izanen
dira, goizean hasita.

10:30ean haurren-
tzako antzerkia izanen
da, plazan. El pirata ga-
rramantas ikuskizuna es-
kainiko dute. Ordu be-
rean hasita, 14:00etara
bitarte artisau azoka iza-
nen da. 12:00etan bur-
dina monasteriora aile-
gatuko da, zubitik pla-
zaraino bidea egin on-

dotik. 13:00etan hitzal-
dia eskainiko du Xabier
Alberdik monasterioan,
Urdazubi itsasorako bi-
deetan izenburupean.
Egunari segida emate-
ko, zikiro jatea eginen da
plazan.

Pilotaren
Unibertsoa

Iragarri bezala, ortzi-
ral honetan hasita, uz-
tailak 24, Pilotaren Uni-
bertsoa jaialdia eginen

da, Bertizko Partzuergo
Turistikoaren ekimenez.
Aurten ere pilotari bu-
ruzko hainbat ekimen
ikusteko aukera izanen
da hiru egunez: ortziral
honetan eta abuztuaren
8an eta 22an. 

Paxaka, pala eta zes-
ta-punta aukeratu dituz-
te aldi  honetan eta
19:30ean hasita, moda-
lidade bakoitzeko parti-
da motzak jokatuko dira.
Partiden ondotik, musi-

ka doinuak eta dastake-
tak izanen dira, eguna-
ren arabera desberdinak.
Hala, ortziral honetan,
parrillada izanen da;
abuztuaren 8an patata
tortilla lehiaketa eginen
da eta 22an paella jatea.

Zeharbideko
lanak geldituak

Uztail akaberan eta
abuztu osoan Dantxari-
neako zeharbideko la-
nak alde batera utziko di-

ra. Bi arrazoigatik hartu
da obrak gelditzeko era-
bakia: uda garaian turis-
ta aunitz ibiltzen delako
eta ez delako erosoa. Eta
bertzetik, lanekin segitu
ahal izateko, Telefonicak
probisionalki linea bat to-
kiz aldatu behar duela-
ko. Udako geldialdia ho-
rretarako ere aprobe-
txatuko da.

Leizeetako
ordutegi berria

Ohi bezala, uztailean
eta abuztuan ordutegi be-
rria izanen dute Ikabu-
ruko leizeek. Gainerako
sasoian 18:00etara bi-
tarte egoten dira zaba-
lik, baina udan, 10:00eta-
tik 19:00etara arte ateak
irekita edukiko ditu. Irai-
lean,  ordea,  berr iz
18:00etan itxiko da. 

Prezioei dagokiene-
an, urteko prezioak man-
tenduko dira: helduen sa-
rrera 4,5 euro kostako da
eta haurrena 2,5 euro.
Taldean etorriz gero –20
lagunetik goiti– , helduen
sarrera 3 eurokoa izanen
da eta haurrena 2koa.

Burdinaren Eguna antolatu du Bertizko
Partzuergo Turistikoak abuztuaren 1erako 
Antzerkia, artisau azoka, hitzaldia, zikiro jatea... denetarik izanen da

URDAZUBI

ARGAZKIAK: BERTIZKO PARTZUERGO TURISTIKOA

Joan den urteko edizioak ikusmin haundia eragin zuen jendearen artean.
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Franck DOLOSOR
Uda guziz, eta fun-

tsean urte osoan, auto
metatze haundiak sor-
tzen dira karrika nagu-
sian. Horri buru egite-
ko, saihesbide bat egi-
nen du Pirineo Atlanti-
koetako departamen-
duko Kontseilu Nagu-
siak. 

Dena den, Ttipi-Tta-
pak jakin du lan hori us-
te baino berantago bu-
ruratuko dela. Bide be-
rria hiru edo lau urte-
ren buruan baizik ez da
prest izanen. Horrek
erran nahi du metatze
ederrak ikusiko ditugu-
la oraino gelditu gabe
haunditzen ari den he-
rrian. Traba ainitz, be-
raz, ibiltzeko, eta zon-
bait ospakizunen ka-
rietarat, konparazione
h e r r i k o  b e s t e t a n .
Saihesbidea izanen de-
larik, karrika nagusia
hesten ahalko da bai-
na urte batzutan orai-
no ehunka auto eta ka-
miun jasan beharko di-
ra. 

LANAK ZATIKA

Saihesbidearen la-
nak laster hasiko dira
Philippe Mazaud Kon-
tseilu Nagusiko lanen
arduradunak Ttipi-Tta-
pari erran dionaz. De-
na den, uste baino lu-

zeagoak izanen dira za-
tika eginen baitira. De-
partamenduak obra bat
baino gehiago egin be-
har omen du denbora
berean eta nahi baino
dirutza ttikiagoa dau-
ka. Saihesbidearen bi-
deaz gain, bi zubi eta
bi itzulbide egin be-
harko dira Olhako Ama
Birjinaren itzulbidea eta
Ibarrungo bidea lotze-
ko Urgurin barna. Jan-
darmeriaren ondoan
izanen diren itzulbidea
eta zubirat gateko bi-

dea altxatzeko deialdi
publikoa egin du jada-
nik Kontseilu Nagusiak.
Uda hondarrean, biga-
rren deialdi publikoa za-
balduko du lehen zu-
bia eraikitzeko.

20 JABEREN LURRAK

Saihesbidea egite-
ko, Kontseilu Nagusiak
lurrak hartuko dizkie ho-
goi bat jaberi. Untsalaz
ez dituzte kanpo ema-
nen, den-dena akorte-
an egitea nahiago bai-
tute eta iduriz momen-

tuz negoziazioak ongi
iragaiten ari dira, beti
ere Kontseilu Nagusi-
ko lanen arduraduna-
ren erranetan.

Itzulbide berri
bat Dantxarinea
aldean

Dantxarinean gerta-
tzen diren auto meta-
t z e a k  s a i h e s t e k o
N121B bidea berritzea
deliberatu zuen duela
zonbait hilabete Urda-
zubiko Herriko Etxeak.
Orotarat, 2,7 miliun eu-

ro baliatu dira saihes-
bide berria egiteko.
Saihesbide berriaren
azken borobila Senpe-
reko eremuan kokatzen
da. Aipagarria da, Na-
farroak ordaindu due-
la Lapurdin dagoen az-
piegitura berri hori.
Paueko Kontseilu Na-
gusiak 150 000 euro
baizik ez ditu ordaindu
Senperekoan den itzul-
bidea egiteko, gaine-
rako guzia nafarrek pa-
gatu dute. Ez omen da
lehenbiziko aldia ho-
rrelako zerbait gerta-
tzen dela muga ingu-
ruko bideetan.

Udan, herriko
historia
ezagutu

Karrika nagusiko
saltokietan dabilenak
margo berriak ikusten
ahal ditu. Hamabortz
margo hauek herriko
historia ezagutzeko pa-
rada eskaintzen dute.
Hauen bidez ikas dai-
teke duela laurehun ur-
te Senperen gertatu ze-
na: De Lancren auziak
ustezko sorginen kon-
tra. Sorginen auziaren
400. urtemugaren ka-
rietarat paratu dira mar-
go horiek eta uda oso-
an preziatzen ahalko
dira.

2012 edo 2013an baizik ez da prest izanen
karrika nagusiko saihesbidea
Saihesbideaz gain, bi zubi eta bi itzulbide ere eginen dira 

PELLO FAGOAGAK UTZITAKO ARGAZKIA

Gaztelua egoera txarrean
Lurrerat erortzekotan den Senpereko gazteluak itxura hau erakusten
zuen duela zonbait urte. Euskal Herriko historiaren lekuko zintzo hu-
nek ze etorkizun izanen du? Ongi merezia izanen luke osoki berritua
izatea...

SENPERE
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Xan HARRIAGUE
Abuztuaren 23an

izanen da abuztuko eki-
taldi nagusia. Berro-
geita zazpigarrena iza-
nen da aurtengo Kon-
trabandisten Lasterke-
ta. 

Iaz Fernando Etxe-
garrai beratarrak ira-
bazi zuen, eta aurten
ere faborito nagusien
artean da. Irabaziz ge-
ro, Ramuntxo Lamote
bezala bost garaipen
izanen lituzke plazatik
Zazpi Fagoetara joan-
etorria egiten duen las-
terketan. 

Lasterketaren beha
egoten den bitartean,
zeregiteko gauza anitz
izanen da herriko pla-
zan, usaian bezala, Tu-
rismo Bulegoak he-
mengo produktuen eta
eskulanen merkatua
antolatu baitu.

KIROLARI LOTUTAKO

EKITALDIAK

Horrez gain, zernahi
ekitaldi eginen dira hel-
du den hilabete hone-
tan. Bestei dagokionez,
abuztuaren 1ean errug-
biarena izanen da eta

22an, berriz, pilotare-
na. Goizetik hasiz bi el-
karteek hainbat era-
kustaldi prestatu dituz-
te, pilota partidak eta
dantzak tartean. Bie-
tan han berean baz-
kaltzeko eta afaltzeko

aukera izanen da, bai-
ta zintzurra bustitzeko
ere.

KANTALDIAK

ORTZIRALERO

Ekitaldi kulturalak
ere ez dira faltako. Eus-

kal kantuek tarte za-
bala izanen dute, or-
tziral guziz kantaldi bat
izanen baita elizan. Le-
hen korala Goraki iza-
nen da eta ondoko or-
tziraletan Donibaneko
Arin, Larrun Kanta eta
Saiberri ariko dira, hu-
rrenez hurren. Abuz-
tuaren 6an, berriz, Ger-
nika abesbatzak kan-
tatuko du, honek ere
elizan. Ekitaldi horiez
gain, beste hainbat era-
kustaldi eskainiko dira
hilabetean, pilota, dan-
tza eta herri kirolak,
besteak beste.

Joko garbi
Izarra taldeko joko

garbiko minimoek Eus-
kal Herriko liga irabazi
dute. Saran berean jo-
katu zen finalean 45 eta
44 nagusitu ziren Saint
Pierroten kontra.

Abuztuaren 23an jokatuko da 47. aldikoz
Kontrabandisten Lasterketa
Egun berean, hemengo produktuen eta eskulanen merkatua izanen da plazan

SARA

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Kontrabandisten Lasterketako merkatua.
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SORTZEAK
Beñat Iriberri Casquedo,  Arantza-
koa, uztailaren 1ean.
Julen Elizaintzin Alzuarte, Iruritakoa,
maiatzaren 11n. 
Kaiet Otheguy Rementegi, Urdazu-
bikoa, ekainaren 27an.
Ane Barrikart Zia, Oizkoa, ekainaren
28an.
Oier Tapia Iturria, Lesakakoa, ekai-
naren 29an. 

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

HERIOTZAK
Juan Carlos Gonzalez Eskudero, Le-
sakakoa, uztailaren 9an.
Jose Manuel Telletxea Urdanibia, Do-
neztebekoa, uztailaren 10ean, 84 urte.
Jose Francisco Larramendi Irigoien,
Iruritakoa, uztailaren 3an, 89 urte.
Loli del Puerto Egaña, Berakoa, uz-
tailaren 3an, 84 urte.
Serapio Altzuri Ezkurra, Sunbillakoa,
uztailaren 4an, 90 urte.
Juan Jose Galbar Leache, Elizondo-
koa, uztailaren 4an, 89 urte.
Isabel Irigoien Aleman, Zigakoa, uz-
tailaren 5ean, 84 urte.
Joakin Eskudero Leonet, Eratsungoa,
uztailaren 7an, 85 urte.
Angel Iraola Bertiz, Berakoa, uztaila-
ren 7an, 76 urte.

EZKONTZAK
Francisco Jabier Eseberri Mantxo
eta Mª Asuncion Perurena Iribarren,
Otsagi eta Goizuetakoa, ekainaren
25ean Goizuetan.
Aitor Aranberri Uranga eta Maitane
Apezetxea Lujanbio, Leitzakoa eta
Goizuetakoa, uztailaren 4an Goizue-
tan.
Mikel Telletxea Santesteban eta Mi-
ren Itziar Rekarte Belarra, Zubieta-
koa eta Doneztebekoa, uztailaren 11n
Zubietan.
Jose Maria Marcelo del Saz-Orozko
Fernandez eta Hiroe Kiuchi, Irungoa
eta Chiba (Japonia), ekainaren 27an,
Etxalarren. 
Mikel Deskarga Baztarrika eta Leti-
cia Ariztoi Etxepeteleku, Eratsungoa
eta Iturengoa, uztailaren 4an Iturenen.
Asier Jorajuria Bazterrika eta Mirian
Mindegia Grazenea, Donamariakoak,
uztailaren 11n Donamarian.

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

Karmentxu 
GOÑI ELIZONDO

Arantzan, ekainaren 28an, 68 urte zituela

Egun gogor hauetan 
gure ondoan izan zareten 

eta gure saminarekin 
bat egin duzuen guziei, 

mila esker.

ZURE FAMILIA
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Aitor AROTZENA
Manttale Ttiki Atle-

tismo eskolak bere le-
hen ikasturtea bukatu
du Beran. Inguru hone-
tan neska-mutikoei las-
terka egiten erakusten
dien eskola bakarra da
Manttale Mendi Laster-
keta Taldeak bultzatu-
takoa. Kirol magisteri-
tza ikasten duen Jone
Zelaieta beratarra hasi
zen monitore, baina la-
guntzaile izan ditu Iña-
ki Pikabea, Cristina Ar-
bues, Patxi Irazoki eta
bertze zenbait korrika-
lari ere. Izan ere, Iñaki
Pikabeak aipatu digu-
nez, «ez genuen hala-
ko arrakastarik espero,
30 haurretik goiti etor-
tzen ziren larunbatero
eta adinaren arabera bi
taldetan banatu geni-
tuen eta gu laguntzeko
hor izan gara. Lau la-
gunekin ongi moldatu
gara, bi lagun ttikien tal-
dearekin, 7-10 urte ar-
tekoekin eta bi handie-
nen taldearekin, 11-14
urtekoekin».  Dena den,
adinean mugarik ez du-
tela paratzen ere erran
digu Pikabeak. Gehie-
nak Berakoak badira
ere, Igantzi, Arantza eta
Lesakatik ere etortzen
dira korrikalari batzuk. 

Larunbat goizetan bil-
du dira, denak libre xa-
mar zuten egun baka-
rra zelako. Izan ere,

Manttale Atletismo es-
kolan ari diren neska-
mutiko gehienak saski-
baloian, futbolean, pilo-
tan edo bertze kirolen
batean aritzen dira eta
ingelesa edo musika ere
ikasten dute. Manttale
eskolaren lehen helbu-
rua «haurrei lasterka
egiten erakustea izan
da, aktibitate eta arike-
ta ezberdinekin teknika
erakutsi… honela gus-
tura etorri dira, kontua
ez baitzen matxakatzea
eta izugarrizko ahalegi-
na egitea». 

Mendialde osoan da-
goen atletismo eskola
bakarra izanik, ardura
berezia ere bada, bai-
na alde horretatik lasai
dago Pikabea: «Patxi
Irazokik eta nik gure es-
perientzia jartzen dugu,
guk arituz eta ibiliz ika-
si baitugu dakigun pi-
xarra, baina Jonek eta
Cristinak hori ikasia du-
te eta umeekin espe-
rientzia dute, horrek la-
saitasuna ematen du.
Gauza teorikoa beraiek
erakusten diete eta guk
alde praktikoa lantzen
dugu eta gainera, las-
terketetan ikusten gai-
tuzte eta nolabaiteko is-
pilua ere badute gure-
kin, horrek ere balio du».

Gustura somatzen
zaio Iñakiri esperien-
tziarekin, «izugarri poli-
ta izan da, hagitz abe-

rasgarria da». Eskolara
joaten diren umeen ar-
tean, badira batzuk kon-
petitzea gogoko dute-
nak eta bertze batzuk
kirol pixka bat egitea-
gatik joaten direnak.
«Maila ezberdinak dau-
de: badira lasterka ha-
gitz ongi egiten duten
haurrak, eta horiei pix-
ka bat gehiago eman
behar diezu, lasterke-

tetara joatea gustatzen
zaie. Bertze batzuk on-
gi pasatzera etortzen di-
ra, badira deus egiten
ez duten haurrak ere eta
hauentzat deskubri-
mendu handia izan da,
zerbait egiteko modu
erraza eta xinplea bai-
ta. Bertze kirolak egite-
ko zailtasunak dituzte-
nak etortzen dira eta jo-
kuak egiten dituzte, la-

gunartean ongi pasa-
tzen dute…».

Azken finean, kirola
egitea osasungarria de-
la erakutsi nahi dute
Manttale Ttiki eskolan,
«lasterka egiten eta ki-
rol egiten erakutsi, no-
la egin behar den bar-
neratu eta gero, den-
borarekin, norberak eza-
rriko du zein mailatan
ari nahi duen». 

Manttale Ttiki
taldeak lehen
ikasturtea indartsu
eta gogoz bukatu du
Inguru honetako atletismo eskola
bakarrean 32 neska-mutiko aritu dira

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Manttale Ttiki eskolakoak, entrenatzen eta zenbait lasterketetan.

LASTERKETA

kirola • ttipi-ttapa
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«Emakume eta mutil
gazteak animatuko
genituzke kirol
honetara hurbiltzeko»
• Musikari, kantari, berriemaile... Eta segalari ere
bai. Ez dira segan aritzeagatik bakarrik ezagunak
Aranoko Ansatarrak, baina horretan ere ederki
moldatzen dira.

• Sega munduan dabiltzan emakumezkoak gutti diren
arren, elkar animatuz, kirol bezala, sega aukeratu
dute Ixabel eta Ainhoa izeba-ilobek. 

• Azken aldian Euskal Herriko Nazioarteko Erako II.
Sega Ligan ibili dira, eta egindakoarekin «gustura»
gelditu dira. Gainera, Ainhoak Alemanian abuztuaren
23ko asteburuan eginen den Europako Banakako Txa-
pelketarako txartela eskuratu du. Eta aurretik, abuz-
tuaren 1 eta 2ko asteburuan taldekakoan ariko da.

Ainhoa eta Ixabel ANSA
Aranoko segalariak

KI
RO

LIZ
KE

TA
KI

RO
LIZ

KE
TA

ttipi-ttapa
Azti, prest, motz! Hartu sega eta bela-

rra moztera! Horrela ibiltzen dira Ixabel
eta Ainhoa Ansa izeba-ilobak. Eskual-
dean hagitz hedatua ez dagoen kirola
da, baina Ansatarrek gustukoa dute.
12-13 urterekin hasi ziren segan, eta
gaur egun Euskal Herrian eta Europan
txapelketaz txapelketa eta erakustaldiz
erakustaldi ibiltzen dira Almitza Sega
Elkartearekin. «Ni aitarekin hasi nintzen
–Ainhoaren aitona– ontzeko eta gana-
duarentzat janariak egiteko belarra moz-
ten. Astoa eta karroarekin han ibiltzen
nintzen!». Horrela oroitzen ditu Ixabe-
lek hasierako urteak. Ainhoak ere aita
–Ixabelen anaia– izan zuen erakusle:
«aitaren atzetik ibiltzen nintzen, baina
nire kasuan ez nuen sail haundiegirik
mozten! Eguneko janariak egin, eta ka-
rretila ttiki batean bilduta etxera!». 

Txapelketarako pausoa berandua-
go eman zuten, Almitza Elkartearen bi-
dez. Ahizpa eta lehengusu baten bi-
tartez ezagutu  zuen Ainhoak elkartea.
«Europako Alpeetan-edo Txapelketa
bat zutela eta txalapartari moduan jo-
an ziren ahizpa eta lehengusua haie-

kin, eta itzulitakoan, iratze moztera gon-
bidatu genituen. Gustura etorri ziren,
baina emakume segalariak behar zi-
tuztela esanez joan ziren. Desafio mo-
duan bota ziguten ea parte hartzera au-
sartuko ote ginen Europako hurrengo
urteko taldekako txapelketan. Eta han
joan ginen lauko taldea: ama, amaren
ahizpa bat –izeba Mila–, ahizpa gaztee-
na –Maider– eta lauak». Probatu eta
gustatu. Ixabel, berriz, Ainhoak anima-
tuta hasi zen. 

Izeba-ilobak izanik, bien arteko lehia-
rik ote dagoen ere galdetu diegu: «Ez,
ez, batere ez. Elkarren arrimuan eder-
ki ateratzen gara», dio Ainhoak. Ixabel
ere pozik: «polita da izeba-ilobak ho-
rrela ateratzea». Geroztik hamaika be-
lar ebakiko zuten, nahiz eta Ixabelen
hitzetan, «nahi eta behar baino gutxia-
go entrenatu». Segan aritzeko baldin-

tza egokienen berri ere eman digu ize-
bak: «goizeko ihintzetan moztea one-
na, aitona zenak zioen bezala! Zenbat
eta goizago altxatu, eguerdirako lanak
bukatuta izateko errazago! Belar sa-
murrean askoz arinago aritzen da, uz-
tarik eta belar txarrik tartean ez badu
hobe, eta zorua ere erein gabekoa ba-
da hobe... sator pilarik ez egotea ere
komeni da sega gutxiago kamusteko...».
Eta sega nolakoa ote? «orain arte eus-
kal sega erabili izan dugu», dio Ainho-
ak. «Baina kanpoko segekin saiakerak
egiten ere hasiak gara».

Hagitz zabaldua ez dagoen kirola
dela bistakoa da. «Sega bera, kiroletik
kanpo galtzen ari da. Gero eta segala-
ri gutxiago dago ofizioz baserrian ikasi
duena», adierazi digu izebak. Ilobaren
hitzetan, ordea, «kirol bezala, bere zail-
tasunekin baina segalariak badabiltza
han eta hemengo txapelketetan». Etor-
kizuna hala-honela ikusita, hona he-
men Ansatarren gonbitea: «emakume
eta mutil gazteak animatuko genituzke
kirol honetara hurbiltzeko! Nafarrez oso
urri gabiltza eta... harrobi hori lantzea
polita litzateke!».

«Sega bera, kiroletik kanpo

galtzen ari da. Gero eta segalari

gutxiago dago ofizioz baserrian

ikasi duena»
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kirola • ttipi-ttapa

HERRI KIROLAK

ttipi-ttapa
Azken urteotan beza-

la, Nafarroako Herri Kirol
Federazioak antolatuta
herri kirol saio andana jo-
katu ziren Iruñeko San-
ferminetan, Foru Plazan.
Horietako aunitzetan Na-
farroako txapeldunak era-
baki ziren, eta eskualde-
ko kirolariek ez zuten hu-
tsik egin. Emaitza onak
eskuratu zituzten.

Maila Nagusiko Ar-
pana Txapelketan, gi-
zonezkoetan, parte har-
tu zuten sei bikoteetatik
hiru eskualdekoak izan
ziren. Ez zen txapelik eto-
rri eskualdera, baina Mi-
kel Bertiz sunbildarra eta
Xabier Urrutia arraiozta-
rra bigarren izan ziren
(8:56ko denbora); Igor La-
saga beratarra eta Jabier
Gallarregi etxalartarra hi-
rugarren (9:42) eta Julen
Txoperena eta Iñaki Por-
tu igantziarrak laugarren
(9:45). Kadete mailako
Nafarroako Arpana Txa-
pelketan ez genuen es-
kualdeko ordezkaririk
izan. Emakumezkoena,
berriz, Arazurin jokatuko
da abuztuaren 30ean.

Nafarroako Lasto-Al-
txatze Txapelketan, eta
ehunenen eskas batzuen
aldea aterata, Karlos Sein
igantziarrak irabazi zuen
(20 jasoaldi, eta 21.a 8
ehunenean). Iñaki Bere-
au igantziarra bigarren
sailkatu zen (20 jasoaldi
eta 21.a 21 ehunenean)
eta hirugarrena Oskar Te-
lletxea igantziarra (18 ja-
soaldi). 

Bigarren urtez segi-
dan, Unai Bertiz sunbil-
darrak jantzi zuen Nafa-

rroako Harri-Altxatze
Txapelketa. Gainera, iaz
baino alde haundixeagoa
atera zion Leitzako Jo-
setxo Urrutia bigarren sail-
katuari: 650 kilokoa; joan
den urtean 100 kiloko al-
dea atera zion. Hiru ha-
rriren artean 6.037,5 kilo
jaso zituen guztira Berti-
zek –iaz 5.812,5–. 

Nafarroako III. Maila-
ko Aizkora Txapelketa-
ko kanporaketaere joka-
tu zen Sanferminetan eta
finalerako txartela lortu
zuten bortz aizkolarien ar-
tean hiru eskualdekoak
izan ziren: Ruben Sara-
legi (Iruñea-Leitza), Asier
Pellejero (Areso) eta Raul
Castro (Urrotz). Finala
igande honetan, uztailak

26, Elizondon jokatuko
da. Aipatu, kanporaketan
parte hartu zuten 12 aiz-
kolarien artean, Santia-
go Olano leitzarra tarte-
an zela.

Nafarroako Ingude
Altxatze Txapelketa, gi-
zonezkoetan zein ema-
kumezkoetan txapela Itu-
renera joan zen: Joakin
Aioroarentzat gizonez-
koena eta Maika Arizte-
girentzat emakumezkoe-
na. Gizonezkoetan lau ki-
rolari aritu ziren lanean
eta iaz azpitxapeldun izan
zen Aioroak lehen aldiz
jantzi zuen txapela. Na-
farroako errekorra 93 ja-
soaldikoa da, eta Aioro-
ak 91 egin zituen. Karlos
Sein igantziarra bigarren

gelditu zen (89 jasoaldi),
Josetxo Urrutia leitzarra
hirugarren (87 jasoaldi)
eta Lazaro Bujan leitza-
rra (78 jasoaldi).

Emakumezkoen txa-
pelketan hiru kirolari lehia-
tu ziren. Maika Ariztegi
iturendarrak ez zuen ize-
na emana txapelketan ari-
tzeko, baina esku hartzea
erabaki zuen, baita txa-
pela jantzi ere. Bere mar-
karik onena egiteko zo-
rian egon zen, gainera,
baina jasoaldi bat guttia-
gorekin gelditu zen, 82re-
kin. Maite Iriarte narbar-
tearrak –joan den urteko
txapelduna– 77 jasoaldi
egin zituen, iazko kopu-
ru bera, eta Ane Verde
narbartearrak 67. 

Txinga Eramate Txa-
pelketan, emakumeetan,
Esther Iriarte narbartea-
rrak iaz jantzitako txape-
lari eutsi zion, 25 kiloko
txingekin 16 plaza egin
ondotik. Maite Bengoe-
txea urdazubiarrak 4 pla-
za eta 4,80 metro egin zi-
tuen eta hirugarren gel-
ditu zen. Gizonezkoetan
ere jokatzekoa zen, bai-
na Migel Angel Sukuntza
leitzarrak min hartu zue-
nez, eta bi kirolarik ba-
karrik eman zutenez ize-
na, ezin izan zen jokatu.

Nafarroako Binaka-
ko Aizkora Txapelketa
ere Sanferminetan joka-
tu zen eta joan den urte-
an bezala, Miel Mindegia
eta Juan Jose Lopezen-
tzat izan zen garaipena.
Halere, azkenera arte ez
zen erabaki txapela, az-
ken kanaerdikoaren bi-
garren aldea akitzear zi-
rela pare-parean baitzi-

Nafarroako hainbat txapelketa
erabaki dira Iruñeko Sanfermiñetan
Bigarren urtez segidan, Unai Bertizek irabazi du harri altxatze txapelketa

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN

Esther Iriarte txapeldun izan zen txingekin.

FLASH
23 urtez azpiko
Urrezko
Aizkolarien
Banakako finala
ortziralean
19 urtez azpiko txapela
lortu ondotik, 23 urtez be-
heitikoa eskuratzen saia-
tuko da Ander Erasun
aurtiztarra ortziral hone-
tan, uztailak 24, Azpei-
tian (Gipuzkoa). Aitzol
Atutxa izanen du aurrez
aurre, Bizkaiko txapel-
duna eta joan den urte-
ko irabazlea. 20:00etan
hasiko da saioa Izarraitz
pilotalekuan eta sei mo-
dalidadetan ari beharko
dute aizkolariek. Egun
berean, ortziralean, Bi-
nakako Harri-Jasotzaile-
en Torneoa jokatuko da
Azpeitian. Hiru bikotek
hartuko dute parte: Goe-
natxo II.a-Izeta II.a, Sa-
ralegi-Izeta III.a eta Os-
tolaza II.a-Izeta IV.a. 

ren txapeldunak eta Flo-
ren Nazabal-Joxejuan
Barberena bikotea, eta
segundo eskas batekoa
aldez gailendu ziren Min-
degia eta Lopez (25:16).
Nazabal eta Barberenak
25:17ko denbora egin zu-
ten eta Donato Larre-
txeak eta Antonio Seno-
siainek 27:50ekoa.

Nafarroako Orga Jo-
ko Txapelketan iazko
irabazleak txapela man-
tentzea lortu zuen: Jo-
seba Petrirena berata-
rrak 140 kiloko orgare-
kin sei itzuli eta 11,16 me-
tro egin zituen. Mikel Pi-
kabea beratarra bigarren
sailkatu zen, sei itzuli eta
5,27 metro egin ondotik.
Hirugarrena Josetxo
Urrutia leitzarra izan zen
(4 itzuli eta 4,10 metro).

San Fermin Moto-
zerra Sarian, azkenik,
Oieregiko Estean Arruti
hirugarren gelditu zen.
Bigarren sailkatuak adi-
na puntu lortu zituen, bai-
na lehen hiru probetako
denborak kontuan har-
tuz, hirugarren izan zen.
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
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g ERAKUSKETAK

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

g IKASTAROAK

ELIZONDO
Abuztuaren 3tik 31ra,
helduendako ikastaroa:
Baztango paisaiak. Izen-
ematea Arizkunenean.

g KONTZERTUAK

DONAMARIA
Uztailaren 24an, Saxofoi eta
biolontxelo kontzertua,
19:30ean Jauregian.
Abuztuaren 21ean, Erdi
Aroko doinuak XXI.
mendean emanaldia,
19:00etan Jauregian.

ARANTZA
Uztailaren 25ean, The
Cheese Poffs-en kontzertua,
22:30ean Aterpen.
Abuztuaren 1ean Boom
shaka laka... Makala,
22:30ean Aterpen.

g AUTOAK

BERA
Uztailaren 25ean, 4x4 autoen
ikuskizuna, 16:00etan Postan.

g DANTZAK

BERA
Uztailaren 23an, Bidasoal-
deko XIII. Gazteen Folklore
Jaialdiko emanaldia. 20:00-
etan Altzateko plazan.
Abuztuaren 1ean, Gure
Txokoa Dantza Taldearen
ikuskizuna. 20:00etan
Eztegara pilotalekuan.

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

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

Pottokaren Eguna eginen da
larunbatean Saran
1996AN EGIN ZEN LEHENBIZIKO ALDIZ

Gehienentzat oporrak hartzeko hi-
labeteak izaten dira uztaila eta abuz-
tua, eta guztientzat besten hilabe-
teak. Besten zurrunbiloan gabiltza
azken aldian, baina oraindik hasi
bertzerik ez dira egin. Momentu ho-
netan gainean ditugunak Arano, El-
gorriaga eta Elizondoko Santioak
dira. Baina herrietako bestez gain,
bada bertzelako ekitaldirik ere gu-
rean. Hala, Pottokaren Eguna egi-
nen da larunbat honetan, uztailak
25, Saran. Euskal poniak ere dei-
tuak, pottoka Euskal Herrian desa-
gertzeko arriskuan dagoen arraza
da. Leku malkartsuetan bikain mol-
datzen den aziendak, tamainaz be-
horra eta zaldia baino ttikiagoa, eta

kolorez beltzak edo gaztain ilunak.
Halakoa da pottoka, eta bere tokia
aldarrikatzeko Pottokaren Eguna
egiten hasi ziren Sara aldean
1996an, eta oraindik ere ohitura ho-
rrekin segitzen dute. Joan den ur-
tean Ainhoan egin zen eta aitzine-
koan Azkainen, eta aurtengoa Sa-
ran eginen da, larunbatean. 9:00etan
behorrak lau mailatan banatuta txa-
pelketa eginen da. 12:00etan ani-
maliak Pottokaren Elkartearen bar-
ne sartzeko batzordea. Eguerdian
zikiro jatea eginen da Plazan eta
arratsaldean haurrentzako ibilbi-
deak izanen dira.. Itxuraz eta izae-
raz hain sendoa den animalia hau
ezagutzeko aukera paregabea.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 36,00 € (-2,00)

Zerri gizena
1,255€ kiloa. (+0,042)

Zerramak:
0,470€ Kg/bizirik. (+0,020)

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: 6,60/7,40
8-10 kilokoak: 5,30/5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(ekainaren 26tik uztailaren 3ra bitarteko prezioak)

Bilduma honetan,
garai baten ezagunak
eta herrikoiak izan zi-
ren kantu aukeraketa
bat eginez, dantzaldiak,
erromeriak edota ber-
benak ekarri dituzte go-
gora. Oroimen batzuk
ezabaezinak dira, une
zoriontsuenak beti gor-
detzen baitira. Zeinek
ez ditu Egan, Akelarre,
Joselu Anayak, Goza-
tegi, Alaitz eta Maider,
Maixa eta Ixiar, Etza-
kit, Errekalde Anaiak,
Trabuko, Niko Etxart,
Nahi ta Nahiez, Zaba-
leta eta Imanol, Sus-
traia... gogoratzen? Ur-
teetan gure plazetako
urrezko urteak alaitu
eta hornitu dituzten tal-
derik eraginkorrenen
kanturik adierazgarrie-
nak biltzen ditu Gau-
pasa, dantzaldiaren
izarrak izeneko diskak,
euren errepertoriorik
preziatu eta arrakasta-
tsuenen bitartez. 20
abestirekin osatua da
diska, eta maiatzaz ge-
roztik kalean dago. 
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Gaupasa,
dantzaldiaren izarrak

DISKAK



Bataz bertze 22.000 euro kostatzen
da ezkontza bat Nafarroan
Krisian egon arren, prezioek ez dute beheiti egin

Volgako batelariak blogean
plazaratu zen auzi batean du
abiapuntua Pamiela argita-
letxeak kaleratu duen Jurgi
Kintanaren Urre urdinaren lu-
rrina. Euskal idazle galdua-
ren bila (1810-1940). Idazle
batzuk kexu ziren euskaraz,
oraintsu arte behintzat, ez du-
gulako izan maila jasoko li-
teratur tradiziorik. XIX. men-
dean, erraterako, ez zen egon
Rimbauden pareko euskal
poetarik. Eta oker baleude?
Gure literatur tradizioak uste

duguna baino gehiago gor-
deko balu? Ez ote zen exis-
titu 1810-1940 artean gero-
ra ahantzia geratu den pun-
tako euskal idazlerik? Auke-
ra horri heltzen dio liburu ho-
netan idazleak eta 1810 eta
1940 urteen arteko euskal
idazleen bilaketari ekiten dio.
Emaitza ez da hutsa izan, eta
96 orritan jaso du guztia. Jur-
gi Kintanarena da literatur-
gogoeta berezi hau, sortzez
bilbotarra eta lanbidez histo-
rialaria dena.

LIBURUAK

Urre urdinaren lurrina

Jurgi KINTANA

AGENDA
egunez
egun

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

g BESTAK

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

ELGORRIAGA
Uztailaren 23tik 26ra,
Santio bestak. 

ELIZONDO
Uztailaren 24tik 28ra,
Santiago bestak. 

BERA
Abuztuaren 2tik 6ra,
Sanesteban bestak. 

SUNBILLA
Abuztuaren 10etik 14ra,
Santiburtzio bestak. 

LEITZA
Abuztuaren 8tik 15era,
Santiburtzio bestak. 

BEINTZA-LABAIEN
Uztailaren 31tik abuztuaren
4ra, bestak. 

GAZTELU
Uztailaren 31tik abuztuaren
4ra, Santo Domingo bestak. 

ZIGA
Abuztuaren 8tik 11ra,
Sanlorentzo bestak. 

g MERKATUA

ELIZONDO
Abuztuaren 1ean, artisautza
azoka eta herri kirol
ikuskizuna Merkatu Plazan.
Abuztuaren 29an, artisautza
azoka eta kontzertua Mr.
Dixie Jazz Band taldearen
eskutik.

g OSPAKIZUNAK

SARA
Uztailaren 25ean, Pottoken
Eguna.

LEITZA
Uztailaren 25ean,
Gaztetxearen laugarren
urteurrena.

JAKIN BEHARREKOAK

Ezkontzea ez da
batere merkea. Hala
erakusten dute datuek.
Bazkaria, jantziak, ar-
gazki bilduma... Biko-
te aunitzentzat zaila
izaten da gastu horri
aitzin egitea. Berriki Ira-
txe Nafarroako Kon-
tsumitzaileen Elkarte-
ak Nafarroan eginda-
ko ikerketa baten ara-
bera, 150 gonbidatu di-
tuen ezkontza baten
gastua ez da 22.000
euro baino baxuagoa.

Krisi garaia izana-
gatik, ezkontza batera-
ko kontratatzen diren
zerbitzuen prezioak ez
dira jautsi, mantendu
edo igo egin dituzte.
Edonola ere, krisiak
izan du ezkontzetan
eragina, gonbidatuen
kopuruan, adibidez.
«200 gonbidaturen or-
dez 150 izanik, 5.000
euro aurrez daitezke»,
dio Iratxek. 

Bazkaria izaten da
gasturik haundiena
eragiten duena, gastu
osoaren %50a. 150

gonbidatu dituen baz-
kari bat 15.000 euro
kosta daiteke. Prezio
horren azpitik dabiltzan
jatetxeak badira, bai-
na guttieneko prezioa
pertsonako 100 eta
125 eurokoa da.

Gastu haundia era-
giten duen bertze kon-
tua, emakumearen ka-
suan, soinekoa izaten
da. Iratxek egindako
ikerketaren arabera,
«ez dira mila euro bai-
no merkeagoak». Ba-
taz bertzeko prezioa
1.200 eurokoa da. Gi-
zonezkoaren jantzia
merkeagoa izaten da,

«700 euro inguru», Ira-
txeren hitzetan. Jan-
tziei osagarriak gehitu
behar zaizkie: ilea-
apaindegia, makilla-
jea... 450 euro gehia-
goko gastua ekar de-
zakete horiek guztiek.

Argazki edo bideo
bilduma egitea ere ez
da merkea. «Bataz
bertze bilduma arrunt
bat egitea 1.500 euro
kostatzen da», adie-
razi dute Iratxetik. Gai-
nera, argazkilariak baz-
karian edo dantzatze-
rakoan gelditu behar
badu, garestiagoa ate-
rako da.

Aintzat hartu beha-
rreko bertze gastuak
ere gogoratu ditu Ira-
txek: musikarien pre-
zioa ez da 1.200 euro-
tik jaisten, loreak 300
euro kostatzen dira,
eraztunak 250 euro,
doako barra 1.500 eu-
ro inguru, autobusa
kontratatuz gero, 750
euro, eta mokadua baz-
kariaren barne ez ba-
dago bertze 400 euro.

Argazkien inguruan,
jakingarri bat ere bai:
argazkien negatiboak
argazkilariarenak dira,
eta ez ezkondu den bi-
kotearenak.
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PAMIELA, 2009

150 gonbidatuko bazkaria 15.000 euro kosta daiteke.
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g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

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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ETXALAR. Etxebizitza

errentan emateko. Bista

ederrak eta prezio egokia.

%680 538502.

ELIZONDO. Braulio Iriar-

te karrikan pisua errentan

emateko. 3 logela eta be-

rogailua.%676 707620.

BERA.Altzaten pisu haun-

dia errentan emateko. Su-

kalde-jangela, egongela, 3

logela, 2 komun konpleto-

ak, berogailua etxe guzian.

Gela guziek argi naturala

dute. Bizitzera sartzeko

prest. %680 984124/ 948

631603.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartitu
IRUÑA. Azpilagaña auzo-

an, pisua konpartitzeko bi

lagun behar dira. UPNA-

ren ondoan. %661 588691

(Aitor).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
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.

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-

rra salgai, 49cc-koa. Ego-

era onean eta 2005.ute-

koa.%687 661251.

Autokarabana salgai.

%669 948990.

Gas-gas TXT320 motorra

salgai. NA-BB matrikula,

ITVrekin. Egoera onean.

Prezioa: 1.200 euro. %620

011246 (Juanmi).

Peugeot 106 1.0. KID au-

toa salgai, merke. Hasibe-

rrientzako aproposa. ITV

maiatzean pasatu berria.

Egoera  onean.  % 637

812999.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Gaztain koloreko zaldiede-

rra eta mendian ongi ego-

ten dena salgai. %609

411298/690 830292.

Collie arrazako 2 zakur-

kumesalgai. %948 450563.

DENETARIK
701 Galdu aurkituak
Kartera marroi lauki bat

galdu da Etxalarko Benta-

mua salgai. Lur-eremua

arobetxamendurako da eta

erdian ura du. Baimen gu-

ziekin. Bertaraino pista ba-

dago. %948 610686.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Ingeleseko laguntza kla-

seak ematen dira. %605

729241.

LANA
302 Eskaintzak
BERA.Kontzesionario ba-

tean esperientziadun me-

kanikoa behar da. %948

630621.

ZUBIETA. Herriko Osta-

tuan bestetan lan egiteko

esperientzia duten bi zer-

bitzari behar dira. %948

451841.

URDAZUBI. Ikaburua ja-

tetxean 2 langile behar di-

ra. Bat fregaderan aritze-

ko, 12:00etatik 17:00etara

(asteazkena eta igandea

jai). Bertzea eguerdian jan-

tokian zerbitzatzen aritze-

ko (asteazkenak jai). %948

599222.

BERA, DANTXARINEA,

IBARDIN eta LUZAIDEn.

Enpresa batek frantsesa

dakien jendea behar du

kosmetika produktuekin lan

egiteko. Ahal bada autoa-

rekin. Kilometrajeak eta die-

tak ordainduko dira. Or-

tzegunetik igandera lan egi-

teko. Bataz bertze 7 ordu

egunean. %944 106155/

congreabas@congrebas.

com.

MOTORRAK
501 Salgai
Volkswagen Scciroco2.0

TDI 140 autoa salgai, xu-

r ia .  Premium paketa.

2008ko azarokoa. 7.000 ki-

lometro. %629 694443.

Yamaha cw50rs scoote-

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.

BERA. 80 m2ko pisua sal-

gai. 3 logela, egongela, su-

kaldea, bainugela, traste-

lekua eta ganbara. Berri-

tua. %657 715243/657

799953.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
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.

IRUÑA.Unibertsitatetik 200

metrotara 54 m2ko aparta-

mentua errentan emateko,

bi lagunendako. %635

214777. 

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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tan edo Donezteben.%608

243935.

Yorkshire arrazako zakur

bat agertu da Igantziko ha-

rrobi inguruan. Grisa. %948

635458.

DENETARIK
702 Salerosketak
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 sal-

gai, aurtengoak. %660

393436.

Eskaintza: solariuma sal-

gai, presio altukoa. Derri-

gorrezko azterketaren

ziurtagiriarekin, 2009/05/

20koa. %636 607055.

DENETARIK
703 Bertzelakoak
IGANTZI. Sarrola auzoko

16. zenbakian hotz eta be-

ro-sisteman ari den Bor-

tziriak edo Gipuzkoako

teknikariari Sarrola 10eko

auzotarrarekin harrema-

netan jartzeko eskatzen

diot. Edo norbaitek tekni-

kari horietako bat ezagu-

tzen badu deitu edo me-

zua bidal dezala: %628

645307.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE ttipi

ttapa
% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

www.ttipi.net
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UXUE REKARTE erratzuarrak ekai-
naren 19an 4 urte bete ditu. Zorio-
nak familia guztiaren partetik, eta
batez ere, anaia Aimarren parte-
tik.

EIDER TABERNA

MUTUBERRIA

aranztarrak 6
urte beteko ditu
uztailaren
30ean. Aunitz
urtez!! Muxu
haundi bat 
familiaren 
partetik.

MIKEL eta NEREA ARREGI donezte-
barrek uztailaren 20an eta abuz-
tuaren 19an urtea eta lau urte be-
teko dituzte. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren 
partetik.

Urrozko IRUNE URROZ GONZALEZek
4 urte bete ditu uztailaren 22an,
eta bere ahizpa MAIALENen eguna
izan da. Zorionak guraso, amatxi,
osaba-izeba eta familia guziaren
partetik.

Beintza-Labaiengo ASIER ETXEBE-
RRIAk 3 urte potolo beteko ditu
abuztuaren 6an. Zorion beroak
Mirari, Aimar eta familia guztiaren
partetik. Muxu pila-pila patata 
tortilla denen partetik.

Irungo XUNE ZUBIALDEk abuztuaren
27an 8 urte beteko ditu. Mila kilo zo-
rion Unai, Mirari, Aimar, Jone eta
Landerren partetik. Berendu ona
prestatu, bale?

KEPA TELLETXEA etxalartarrak 3 ur-
te bete ditu uztailaren 14an. Zorio-
nak familia guztiaren partetik.

NEREA ORDOKI ETXEPETELEKU lesa-
karrak 8 urte bete ditu uztailaren
16an. Zorionak familia guziaren
partetik. Aunitz urtez!!!

XANTI ETA GABRIEL AGIRRE berata-
rrek uztailaren 30ean 2 urte eta
abuztuaren 6an urteak egiten di-
tuzte. Zorionak eta muxu haundi
bat familiaren partetik.

Doneztebeko
neska polit ho-
nek urteak be-
teko ditu uztai-
laren 28an. Zo-
rionak SAIOA

eta muxu 
haundi bat 
familia guziaren
partetik.

Aunitz urtez po-
txola! Hagitz
ongi pasa egu-
na eta ea berriz
ere gosari goxo
batera gonbida-
tzen gaituzun.
Muxu haundi
bat. Kaxkarrak.

Lakuntzako
MADDIk 5 urte
beteko ditu
abuztuaren
13an. Zorionak
eta musu haun-
di bat familiaren
partetik, bereziki
osaba Mikelen
partetik. Ongi
pasa eguna!!

Leitzako JOANES eta JONek 3 urte
beteko dituzte abuztuaren 3an eta
4an. Zorionak eta urte askotarako
bi gizontxoei. Horrelaxe segi, alai-
alai. Muxu bana Bidegaiñ eta Are-
soko familien partetik.

EIDER INDABURU etxalartarrak 4 ur-
te eginen ditu abuztuaren 18an.
Zorionak eta muxu haundi bat
etxekoen partetik. Aupa rockera!

AIMAR IPARRAGIRRE ZINKUNEGI etxa-
lartarrak 8 urte bete ditu uztailaren
8an. Zorionak eta muxu pila gure
etxeko dantzariari. 

Etxalarko AIERT, ATATXI JOSE LUIS,
ALAZNE eta NAROAk urteak bete di-
tuzte uztailaren 1ean, 8an eta
21ean. Aunitz urtez baserriko 
familiaren partetik.

ALAITZ LOIARTE

OTXANDORENA

irundarrak urte-
ak beteko ditu
uztailaren
23an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat Esther
eta bere fami-
liaren partetik.

Zubietako IKER

LOIARTE OTXAN-
DORENAk 5 urte
bete ditu uztaila-
ren 21ean. Aunitz
urtez eta muxu
bat familiaren eta
bereziki Naroa,
Garazi, Uxue eta
Ekaitzen partetik. 

IKER LOIARTE

OTXANDORENA

zubietarrak urte-
ak bete ditu uz-
tailaren 21ean.
Zorionak eta
muxu haundi bat
Esther eta bere
familiaren 
partetik.

TIANE

LARRETXEA. 
Zorionak prin-
tzesa!!! Muxu
erraldoi bat
attatto, amatto
eta Aroaren
partetik.

IRENE

PETRIRENAk 14
urte bete ditu
uztailaren
12an. Zorionak
pitxurri attaren
partetik.

LEIRE MANTERO-
LAk 8 urte bete
ditu uztailaren
13an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat zure 
familiaren 
partetik.

Sunbillako
JUNEk 10 urte
beteko ditu.
Muxu haundi
bat lagun guz-
tien eta euren
gurasoen parte-
tik. Berendu go-
xo-goxoa pres-
tatu.

GARAZI MIGELTORENA MITXELENA le-
sakarrak 7 urte eginen ditu uztai-
laren 23an. Zorionak eta muxu
haundi bat gurasoen partetik. SARA GOÑI eta NAROA OTAMENDI

gure matxinsaltoek 4 urte beteko
dituzte uztailaren 7an eta 26an.
Zorionak eta muxu erraldoi bat
Ane, Julen, Jon eta familia guztia-
ren partetik. Segi bizkor!

Zorionak KATIXA

OIARTZABALi be-
re zazpigarren
urtebetetzean.
Ondo pasa sor-
gintxo aitatxo,
amatxo eta
Onintzaren 
partetik.

NAROA OTAMEN-
DI ABRIL gure
printzesak 4 ur-
te beteko ditu
uztailaren 26an.
Muxu pilo bat
atta, ama, Ane
eta guztion par-
tetik. Ongi pasa
Mari Tomasa!!!

Sunbilllako JUNE

APEZTEGIA ETXE-
BESTEk abuztua-
ren 7an 10 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat fami-
liaren eta bere-
xiki Ibai eta Ja-
nireren partetik.

Zorionak bikote! Heldu da abuztua-
ren 8a, denontzat egun ederra, bai-
na zuentzat ezin hobea. Zorionak
eta muxu haundi bat zuen lagunen
partetik. Gora ezkonberriak!

Eratsungo GOIZEDER eta JASONE

MINDEGIA BENITOk abuztuaren 21ean
eta 4an 12 eta 10 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta muxu haundi bana
ama, aita, Iturengo, Sarrigurengo
eta Eratsungo familien eta berexiki
Amagoia eta Enekoren partetik.

AINARA ALTZURI MAKUSO aurtizta-
rrak uztailaren 28an 8 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat familia osoaren partetik eta
berexiki Mikel, Olaia eta Iosuren
partetik.

MIKEL ALTZURI MAKUSO aurtiztarrak
abuztuaren 6an 12 urte beteko di-
tu. Zorionak eta besarkada haundi
bat familia osoaren partetik eta
berexiki Iosu, Olaia eta Ainararen
partetik.
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