
Baztanen arazo franko izan dituzte azkene-
ko hilabeteotan zabor organikoen bilketare-
kin. Egoerak hobera egin badu ere, herritar
aunitzek behar ez den edukiontzietara bota-

tzen du oraindik zaborra.
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TTIPI-TTAPA | BERA
Inguruan egin dituzuen
indusketa lanen artean,
nabarmentzekoak Ur-
dazubiko Azkar gazte-
luan egindakoak dira... 
Bai, Urdazubin gaztelua-
ren perimetroa harrapa-
tu dugu. Bi harresi aurki-
tu ditugu, bat bertzea bai-
no barrenerago. Hiru zun-
daketa ere egin ditugu eta
Erdi Arokoak eta moder-
noagoak diren materia-
lak agertu dira. 
Zein ondorio atera ditu -
zue aurkikuntzekin? 
Gaztelua Erdi Aroan sor-
tu zen, baina gerora, ge-
rra batzuetan, Indepen-
dentzia Gerran, adibidez,
berrerabilia izan zen. Ha-
gitz toki estrategikoa da
militarki, bista haundiak
baititu: Larun, kostaldea...
Udan bi astez ibili zare-
te Urdazubin, ezta? 
Bai, eta ea hurrengo ur-
tean egun gehiago egin
eta elementu gehiago aur-
kitzen ditugun. Argi dago
gaztelu bat zegoela, ha-
rresiak hor daudelako,
baina atea, gelak, dorrea...
harrapatzea falta zaigu.
Orain, bi panel paratuko
ditugu monasterioan, jen-
deak hor gaztelua zegoe -
la jakin dezan.
Orain zer eginen duzue? 
Laborategi lana egin be-
har dugu, Nafarroako Go-
bernuan eta Urdazubiko
Herriko Etxean memoria
aurkezteko. 
Lan haundia izan da? 
Okerrena sasiak kentzea
izan da. Bortz egun pa-

satu genituen garbitzen.
Garbia egonez gero, au-
nitzez ere lan gehiago iza-
nen genuke egina.
Azkar gazteluaren ingu-
ruan ez dago informa-
zio aunitzik, ez? 
Ez, dokumentazioa urria
da. Artxiboko dokumen-
tuei esker badakigu, 1239.
urtean Teobaldo I Nafa-
rroako Erregeak gaztelua
monasterioaren esku u -
tzi zuela. Eta 1244an, Gas-
koniako seneskala eta In-
galaterrako Errege Enri-
ke III.aren konfidantzaz-
ko gizona zen Nicolas de
Meulesen aginduetara

zeuden soldaduek gotor-
leku hau suntsitu zuten.
Sorginekin lotutako kon-
daira bat ere bada. Ho-
rren arabera, Josepha de
Sokoa sorginak eta bere
ahizpek lehenengoaren
senargaia gazteluan gil -
tzapetu zutenen aurkako
mendeku bezala, gazte-
lua erre zuten. 
Beran ere ari zarete... 
Bai, Sarraian inguruan.
Zilarra ustiatzen zela erran
izan da eta zein garaitan
ustiatu zen jakin nahi du-
gu, aunitzetan erromatar
garaiko meategiak zirela
erran baita.  

Aralarko San Migel san-
tutegian ere aurkikutza
garrantzitsuak egin di-
tuzue... 
Sei gorpu eta bertze hain-
bat elementu aurkitu ditu -
gu. Hango gizon batek
satorrek hezurrak atera -
tzen zituztela erran zigun,
eta elizaren buru aldean,
2x2 metroko zuloa egin
eta lau gorpu aurkitu ge-
nituen: hiru pertsona hel-
duenak eta bat haur ba-
tena. 1,5x1,5 metroko
bertze zulo bat ere egin
genuen nekropoliaren za-
balera jakiteko eta, espe-
ro ez genuena, bertze bi
gorpu agertu ziren. Gor-
puak bat bertzearengan-
dik hagitz hurbil daude,
eta horrrek hilerri haun-
dia dela erran nahi du.
Gorpuez gain, txanpo-
nak, gerriko baten bela-
rria, zeramika zatiak... to-
patu ditugu. 
Azken aldian toki auni -
tzetan ari dira induske-
tak egiten. Zergatik? 
Badirudi sentsibilitate
haundiagoa dagoela, bai-
na oraindik ere falta da.
Gure lana ez da toki bate -
ra joan, zulatu eta lau pa-
nel paratzea, eta hori jaki -
tea nahi dugu. Sozializa-
zio lana hagitz garrantzi -
tsua da guretzat, jende-
ak gure lana ikustea eta
azalpenak aditzea garran -
tzitsua da. Gainera, lane-
an gaudela begira ego-
tea gustatzen zaio jendea -
ri, eta udalentzat, berriz,
turismoa bultzatzeko bi-
de bat da, diru-iturri bat. 

TTIPI-TTAPA
Nahia Senper.

Duela urtebete eskas sortu zen Larrate
enpresa, Nafarroa iparraldeko arkeologia bul-
tzatzeko helburuarekin eta uda honetan aur-
kikutza garrantzitsuak egin ditu Urdazubin

eta Aralarren. Orain Berako meategietan ari
da. Enpresako bazkideetako bat Nahia
Senper beratarra da. Historia ikasketak egi-
nak ditu Gasteizen, eta orain doktoretza tesia

egiten ari da Jaengo unibertsitatean.
Ttikitatik gustatu zaion mundu honetaz eta
egin berri dituzten aurkikuntzen inguruan
solastu gara.

Nahia SENPER |  Larrate arkeologia enpresako kidea

«Gure lana ez da toki batera joan,
zulatu eta lau panel paratzea»

INDUSKETAK URDAZUBIN
«Urdazubin gaztelua-
ren perimetroa harra-
patu dugu. Bi harresi
aurkitu ditugu, bat
bertzea baino barre-
nerago. Hiru zundake-
ta ere egin ditugu eta
Erdi Arokoak eta
modernoagoak diren
materialak agertu
dira» 
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TTIPI-TTAPA | BAZTAN

Papera eta kartoia,
enbaseak, beirak, pilak,
etxeko hondakin bere-
ziak, neurri haundiko
trasteak... Toki aunitze-
tan bezala, Baztanen ere
bada horiek birziklatze-
ko modua, edukiontziak
badirelakoz, baina badi -
rudi jendeak ez diola ka-
su haundiegirik egiten. 

Hondakinen
bilketa bana-

tua dago Baztanen. Pa-
pera eta kartoia, enba-
seak, etxeko hondakin
bereziak, neurri haundi-
ko trasteak eta pilak
Emauseko Traperoek
biltzen dituzte; beiraz
Ecovidrio enpresa ardu-
ratzen da eta organiko-
en kudeaketa, berriz,
baztandar batzuen es-
kuetan dago. Hain zu-
zen, horretxek eragin du
azken aldian baztan-

dar auni -

tzen artean eztabaida. 
Obra-hondakinak,

azienda hilak, papera
eta kartoia, enbaseak,
botilak... Denetarik iku-
si du Aitor Egui elizon-
darrak zabor organiko-
en edukiontzietan, «au-
nitzetan kamioiak traba-
tzeraino». 

Azken urteo tan za-
bor organikoez ardura -
tzen den baztandar ho-
rietako bat da Aitor. Za-
karrak gaizki bereiztea,

«behar ez dena paga -
tzea» dela dio: «Aran-
gurenen kamioi bakoi -
tza deskargatzea 360
euro gostatzen da, eta
hortaz aparte, bidaia
gastuak daude». Hor-
taz, okerreko hondaki-
nekin betetako kamioia
ordain tzea alferrik da. 

SALAKETAREN BELDUR
Zaborren bereizketa

hain da gaizki egina,
Baztango zabor organi-
koak biltzen dituzten
Arangurengo zaborte-
gitik dagoeneko abisu
bat baino gehiago har-
tu duela Baztango Uda-
lak: «laugarren abisua-
rekin salaketa paratuko
zigutela erran ziguten»,
azaldu digu Santi Alda-
ko zinegotziak. 

Hondakinak ongi be-
reizita biltzen ez badi-
tuzte, Baztandik era-
mandako zaborrik ez
dutela onartuko ere adie-
razi omen dute zabor-
tegitik. Horrekin batera,
tasak igotzeko arriskua
ere ikusten du Eguik.
«2008an aunitz igo zi-
ren zaborren tasak, bai-
na horrela segituz gero,
gehiago igotzeko arris-
kua ere badago». 

Aldakok, bere alde-
tik, gaizki bereizteaga-
tik Udalak multak para-
tuko     zituela erranez,
oharrak ere bidali zitue-
la aipatu digu.

ZABORRONTZIAK
ELKARTUTA HOBE

Arazoari kon-

ponbidea emateko, or-
dura arte toki diferente-
etan zeuden zaborron -
tziak leku jakin batzue-
tan denak elkarrekin pa-
ratzea izan zen propo-
satutako irtenbideetako
bat. «Nolanahi paratuak
ziren, eta jendeari sobe-
ra komodidade eman zi -
tzaion», dio Eguik. Eta
halaxe egin da herri
gehienetan, zaborron tzi
guztiak toki berean pa-
ratu dira, errazago be-
reiziko direlakoan, eta
jendearen alferkeria
saihesteko.  Baina ez
guztietan. Oraindik ere
Almandoz, Gartzain,
Arraioz eta Amaiu rren
lehengo lekuetan segi -
tzen dute zaborrontziek. 

Baztango bertze 11
herrietan maiatz eta
ekain aldera elkartu zi-
tuzten, eta balorazioren
bat egiteko oraindik
«goizegi» bada ere, «ho-
betu» dela iruditu zaio
Aitor Eguiri: «uda alde-
ra bidaiaren bat guttia-
go egin da».  Faktura-
zioan beherakada izan
dela nabaritu du Alda-
kok: «birziklatuz gero,
ez da horrenbertze be-
tetzen kamioia eta gas-
tu ttikiagoa sortzen da».
Gustura dago zinego -
tzia aldaketarekin: «edu-
kiontzi guztiak toki jakin
batean paratuta, arras
ongi funtzionatzen du.
Lehen jendeak ez zuen
birziklatzen, eta orain
bai».

Gehiago birziklatze-
ko itxaropena

ere ba-

HONDAKINEN KUDEAKETA � BAZTAN

Sistema berriarekin
zaborren bilketa
hobetzen hasi da
Baztanen
Birziklapena bultzatzeko edukiontzi guztiak
elkarrekin paratu dituzte toki jakinetan

Kontzientziazio falta edo utzikeria.
Bietako bat. Gero eta gehiago kon-
tsumitzen eta birziklatzen bada
ere, oraindik ere ez da nahikoa.
Eta badirudi jendea oraindik ez
dela jabetu hondakinak bereiztea-

ren garrantziaz. Baztanen, errate-
rako, arazo franko izan dituzte eta
dituzte kontu horrekin. Egoerak
hobera egin badu ere, herritar
aunitzek behar ez den edukion -
tzietara botatzen du zaborra.



du Eguik, baina bere hi -
tzetan, «afera berde da-
go oraindik». Eta Alda-
kok mezua bidali die he-
rritarrei: «jendeari, fabo-
rez, birziklatzeko eska-
tuko nioke. Zaborron -
tziak zerbaitegatik dau-
de».

BURUHAUSTE ANDANA
Tokiz aldatzeko neu-

rri honek buruko min bat
baino gehiago sortu diz-
kiela ere aitortu digu Ai-
torrek: «zalaparta de-
zente bixtu da, jendeak
ez duelako onartu. Niri
aunitzek deitu dit baina
ez da nire kontua, ni za-
borra biltzera baino ez
naiz dedikatzen». Alda-
ko ere iduri berekoa da:
«jendearen hasierako
erreakzioa txarra izan
da. Zaborrontziak lehen
zeuden tokian utzi izan
dituzte zaborrak, 20 me-
trora dagoen ontzira ez
joateagatik». Kexa au-
nitz egin omen dira Ba-
lleko Etxean, eta batez
ere, Elizondon: «herri tti-
kietan hobeki birzikla -
tzen da, eta Elizondon
makurrago», dio zine-
gotziak. Aitorren arabe-
ra, «jendeak ez du uler -
tzen hondakinak bereiz-
tea zeinen garran tzitsua
den, edo ez du ulertu
nahi». 

KONPOSTAJEA
Oraingoz ez dago

etxe an sortzen den za-
bor organikoarekin
konpostajea egite-
ko intentziorik
Baztanen, baina
lorategieta-
ko hon-

dakinekin konposta egin
nahi da, Udalak Iruritan
duen lur eremuan. 

Santi Aldakok adie-
razi digunez, «proiektua
egina dago». Eguik ho-

rren berri eman digu: «lo-
rezain batzuek eurek
ateratzen duten honda-
kinekin konposta egitea
proposatu zuten Uda-
letxean, adar, belar eta
abarrekin, eta hala egi-
tea erabaki da». Etxean
sortutako zabor organi-
koa, ordea, Arangure-
nera eramaten segitu-
ko dute. «Horri buruz
hitz egin dugu baina
denbora beharko du-
gu», dio Aldakok.

TRANSFERENTZIA
PLANTA DONEZTEBEN

Jakina denez, Nafa-
rroan egitekoak diren hi-
ru transferentzia plan-
ten artean, bat Donez-
teben eraikiko da. Plan-
ta horretan zaborra ba-
natu eta trinkotu eginen
da, eta ondotik, Tutera-
ko El Culebrete biome-
tanizazio plantara era-
man. Nola funtzionatu-

ko duen ez dago zehaz-
tua, eta horrek ere gure
herrietan zabor organi-
koak biltzen dituztenen

artean, kezka sortu du:
«Horrela segituko dugu
ahal den bitartean», dio
Eguik.
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Egunaren arabera, bilketarako
ibilbide diferenteak
Goizean goiz hasten dira lanean Aitor eta bere lankideek. Sei dira eta ho-
rietako batzuk 4:30en hasten dira herriz herriko hondakin organikoak bil -
tzen. Astelehen eta ortzegunetan, Elizondon eta Elizondotik Iruña aldera-
ko herri guztietan; astearte eta ortziraletan, Elizondon eta hemendik Dantxa -
rinea aldera dauden herrietan; asteazkenetan, Elizondon eta aparteago
dauden tokietan –Izpegiko bentan, erraterako–, eta larunbatetan Elizon-
don eta zabor aunitz sortzen den bertze herriren batean. Sei horietako gai-
nerako langileek herriko karrikak garbitzen dituzte, 7:00etatik ai tzinera.
Argazkian Aitor Egui ageri da kamioiarekin lanean.

ESALDIA
«Herri ttikietan hobe-
ki birziklatzen da, eta
Elizondon makurra-
go»

Santi ALDAKO
Baztango zinegotzia

ESALDIA
«Jendeak ez du uler -
tzen hondakinak
bereiztea zeinen
garrantzitsua den»

Aitor EGUI
Zabor organikoen arduraduna

ZALAPARTA
«Edukiontziak tokiz
mugitzeak zalaparta
dezente eragin du,
jendeak ez du onartu»

Aitor EGUI
Baztango zabor organikoen

arduraduna

BIRZIKLATZEA
«Jendeari, faborez,
birziklatzeko eskatu-
ko nioke»

Santi ALDAKO
Baztango zinegotzia

DATUA

360
EURO 

kostatzen zaio Baztango
Udalari hondakin organiko-
en kamioi bat Arangurenen
deskarga tzea. Kopuru horri

bidaia gastuak gehitu
behar zaizkio

� HONDAKIN ORGANIKOEN BILKETA BAZTANEN

Hondakinak biltzeko
ontziak toki jakinetan
elkartu dituzte azken

hilabeteotan. Konpara-
ziora, Elbetekoa ageri

da argazkian.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak 
diruz lagundutako aldizkaria

Uda garaian, berorik handienean, lurra zu-
latzen eta harriak garbitzen ari dira gure in-
guruan azken urteetan. Ez, ez naiz N-121Ako

errepideko langileetaz ari. Urdazubiko Azkar gaztelu-
an, Amaiurko gazteluan edota Lesakako Agiñako
kaxkoan indusketa lanetan ari diren arkeo logoak
dira, lurperatutako aztarnak, oroimenetik ere borra -
tutako arbasoen ondarea azaleratzen.

Harriek solas eginen balute

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1996.09.12 / TTIPI-TTAPA 189. zbk

TTIPI-TTAPAk estreinatu du bere edizio elektronikoa
Internet kontu berria zen duela 13 urte, TTIPI-TTAPAk bere edizio elektronikoa
estreinatu zuenean. Izan ere, Euskal Herriko komunikabideen artean bere edu-
kiak sareen sarean zintzilikatu zuen lehena izan zen aldizkari hau. 1996ko ira-
ileko aldizkariak portadan zioenez, “hamabostero paperean eta mundu osoko
ordenagailuetan irakurtzeko aukera” izanen zen eta “Internet-en bitartez gure
herrietako berriak mundu osoan irakur daitezke”. Informatzeko ohiturak alda-
tuko zirela ere iragarri zuen erreportajeak.

Ttikitu beharko dugu hobeki bizitzeko». Harri -
tu nintzen hau irakurtzean, usaian egiten du-
guna kontrakoa baita: kotxe azkarrena/ederre -

na erosi, ahal bezain bat
bidaiatu, armairua arro-
pez lepo kontu, frigorifi-
koa ongi hornitu, sor tzen
zaizkigun behar guztiak
ase.... dirua izanik horre -
la jokatu dugu.     
Eta orain diote oparota-
sun hau moztu behar du-
gula. Dirua izan ala ez
izan. Aldatu beharko du-
gula bizitza mota hau.
Eta zergatik ba aldatu? Ez ote dut nahi dutena egi-
ten ahal nere diruarekin? Ezetz diote ba. Ezin du-
gula gastatzen/kontsumitzen/esplotatzen/depre-
datzen/hon datzen segitu. Gure planetarendako
ezin jasana delako. Horrela segituz lurrak porrot
eginen duelako. Hau ez dute denek sinisten. Nik
bai. Eta ttikitzen hasi beharko dudala pentsatzen
ari naiz. Zuek zer diozue?

Ttikitu beharko dugu

Nire txanda
Koro IRATZOKI

Dirua izan ala ez
izan. Aldatu
beharko dugula
bizitza mota hau.
Eta zergatik ba
aldatu?

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaina

Ha margar ren  a ld iz
(seigarrena segidan)
irabazi du Uharte-Arakil -
go Artzain Zakur txa -
pelketa. Azkeneko lauak
Ttiki zakurrarekin lortu
ditu. Orain Euskal Herri -
koan aterako dira.

Fernando ETXEGARAI
Berako kirolaria

Sei aldiz, sei. Euskal
Herriko koxkor biltze
txapeldun suertatu zen
seigarren aldiz Leitzan
irailaren 6an. Proba 6
minututik beheiti egin
duen kirolari bakarrak
ez zuen marka hobetu.

Miguel Mari URRUTIA
Erremontelari saldiastarra

Casino Kursaal buruz
bu ruko  e r remon te
txapelketa bigarren
urtez segidan irabazi du.
Final  estuan 35-33
irabazi zion Zeberio II.ari.
26 urterekin onenen
artean dago Urrutia.
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Aurten Ameriketara joandako euskal artzai-
nak Auritzen daukate beraien hitzordua. Da-
goeneko besta hau ospartzen den lauga -

rren urtea da eta urtero zonalde batean antolatu
dugu bertako artzainei hurbiltzeko aukera emate-
ko. Lesaka, Aldude, Elizondo, Auritz…Eskerrak
festa antolatzen musu -
truk lagundu duzuen
guztiei, eta bereziki aur-
ten joan zaigun Jesus
Goldaraz Doneztebeko
apez euskaltzale jatorra -
ri. Urtetik urtera artzain
gehiago baina sentimen-
du berdinak. Elkartasu-
na, bizipenak kontatze-
ko gogoa, esker ona…
begi guztietan holako dizdira bat, i lusioa,
emozioa…eta ni neu horren parte naizela senti tze -
an sortzen zaidan zirrara ez da mundu honetan
dagoen diru guztiarekin ordaintzen. Alde batetik
guzti hau nere aitarengatik hasi nuela pentsatze-
an, estomakan korapilo bat jar tzen zait, lehenen-
go festa baina egun batzuk lehenago zendu zela-
ko. Orduan behera etorri beharrean inoiz baino in-
dar gehiagorekin ekin nion lanari, nere aitak hori
eta gehiago merezi zuelako. Bere funeralean he -
rri guztietatiako artzainak ikusi nituenean jakin nu-
en nere esfortzu guztiak merezi zuela. Beraien ar-
teko katea bezalako bat sortua zela konturatu nin -
tzen eta katea hori indartzen saiatuko nintzela. Bar-
katu sobera sentimentala jarri baldin banaiz, bai-
nan sentimendu hau, oroitzapen hauek urtetik ur-
tera errepikatzen zaizkit eta festa hau antolatzean
sortzen zaidan sentimendu gazi-gozoa adierazte-
ko baliagarria da. Bertze aldetik, zergatik antola-
tu holako festa bat? Nik argi dut gure artzainek
herri honen historiaren zati bat idatzi dutela. He-
men eskasi haundia zegoenean hain lurral de eze-
zagunara joan ziren; bertze hizkuntza, bertze kul-
tura… bakardadean, egunak joan eta egunak eto -
rri zakur baten laguntzaz milaka ardi zai. Langile-
ak, hitza betetzen zuten gizonak, jatorrak…gure
herrialdeko “enbajadorerik” onenak. Oraindik eza-
guna da Ameriketan euskal artzainek utzitako izen
ona. Gainera irabazitako diruarekin baserriak mol-
datu, familien zorrak kitatu, makinaria berria ekar-
ri… gure herriendako injekzio ekonomiko ikara-
garria. Ez dute ba guttiago egin dutenek omenal-
dirik jaso? Ez dute gure artzainek gu ttiago mere-
zi!!  Ho rre  gatik Auritzen elkartuko gara, eta egun
batez gure guraso, aitatxi, amatxik beraien gazta-
rora bueltatuko dira eta kaskabelak, koioteak, ba-
kardean jarritako bertsoak, andregaien kartak…ibi-
liko dituzte ahotan. Beraiek ahotan eta nik betira-
ko nere bihotzean. Ohore zuri, Euskal Artzaina.

Euskal Artzain Besta
igandean Auritzen

«Beraien gaztarora
bueltatuko dira eta
kaskabelak,
koioteak, bertsoak,
andregaien
kartak… izanen
dituzte ahotan»

Laura IGANTZI

Pentsatzea ez da arazoa. Denok, etengabe,
hau dela eta hura izan daitekeela, giza adi-
menaren beharra dugu. Nahitaezkoa da. Ahu-

la, batzuetan, sendoa gutxitan. Hori bai, buru beza-
inbat aburu, abiatzen zaigu arazoa.                             
Taldeka bizi gara, salbuespenak salbuespen. Mul -
tzoak indartzen gaitu eta bere beharra dugu. Hor-
tik datorkigu justifikazioa. Familia dela, herria, abe -
rria, alderdia edo eliza…gure burua jendez ingura-
turik bizi dugu. Giza ezaugarria den heinean, kexa
modurik ez. Baino, arrimura, pentsamendu, iritzi,
sinismen eta aukerak soiltzeko, bakartzeko joera-
ri irekitzen diogu atea. Okerrago. Pentsamendua
zuzena ala traketsa den
bereizteko, taldearen in-
darra erabiltzen dugu,
erabakigarria bihurtzen
dugu, eta horrek erama-
ten digula klase guztie-
tako borroketara.                   
Guk, gurea taldearekin
indarturik, egia “berda-
deroa” nahi dugu. Horre -
la dela sinisteko bidea
hartu dugu eta, horreta-
tik, dogma bihurtzen du-
gu. Gure baieztapena
ezin da zalantzan jarri,
egia ziurra da eta, ho -
rregatik, aurka dagoena
etsai gaiztoa besterik ez
daiteke izan. Biziaren
maila guztietan.
Familia urratzeko moti-
boa izan daiteke –eza-
gutuko duzu kasuren bat
baino gehiago!–, alda-
meneko herrien arteko
borroka ergelen kausa
izan ohi da –baietz?–, al-
derdikerien gakoa dugu, eta, sinismenen mundu-
an, zer esan?
Erlijioz jantzi dezakegu: Ala, Xiva, Kristo eta beste
hainbeste jaungoikoen artean nola hautatu? Kul-
turaz?, Ohituraz?, Jatorriz? Beti gurea(k) beneta-
ko bakarra(k).
Politikaz: ezker, eskuin, zentroa,… gorria, beltza
edo zuria. Aberriaz. Euskadi, Espainia, internazio-
nalismoa…
Beti ere gogorkerietan aritzeko aukera ematen di-
gu: familia, herria, aberria, politika eta sinismen
izenean akabatu, bortxatu, xehatu, ukatu…deza-
kegu. “Gurea” baita egia. Diktadura ala demokra-
zia? Dogma eza. Historian zehar dogma izan du-
gu arazoa. Gaur egun dogma dugu arazoa. 

Pentsatzea ez da arazoa, 
gaur egun dogma da arazoa

«Pentsamendua
zuzena ala traketsa
den bereizteko,
taldearen indarra
erabiltzen dugu,
erabakigarria
bihurtzen dugu, eta
horrek eramaten
digula klase
guzietako
borroketara”

Juainas PAUL ARZAK

Kolaborazioak
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Eskerrik asko 
lagun dutenei

Ulibeltzak Ekartea
SUNBILLA

Ulibeltzak Elkarteak
esker tu  nah i  d izue
2009ko Sunbillako bes -
tetan laguntza eman du-
zuen guztiei: Maria Je-
sus Harategia, Marisol
denda, Botika, Ariztiga-
in kanpina, Ruiz denda,
Kontxa gasolindegia,
Ittur buru Ostatua, Sasoi
Eskabazioak, Lizun
Gaztandegia, Renault,
Oreberri Okindegia eta-
Sunbillako Udala.

Irakurleak mintzo

Horrez gain, eskerrak
bestetan izan diren eki-
taldietan parte hartu no-
la lagundu duten guztiei.

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e  Posta: Andutzeta, 12   31760 ETXALAR

d  Tel.:  948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Bota bertsoa
Jon ELIZETXE (Gartzain)

Aberatsen ametsa
turisten erreinu
museoen Edena
oporren eremu
espekulatzaileen
eta porren amu
kanpokoentzat zeru
guretzat infernu
Baztan salgai legoke
utziko bagenu.

Iruñera lanera
lanik badaukagu
gero hiper dendetan
erosiko dugu
heldu da progresoa
bedeinkatuak gu
mantso-mantso herriak
hiltzen doazkigu
golfean jolastuta
ahaztuko al zaigu?

Golf zelaia Lekarozen?
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

TTIPI-TTAPA Telebistan hasi zi-
nen. Zein oroitzapen duzu?
Ikaragarri ona. Nire eskola izan
zen bortz urtez. Aunitz ikasi nuen
eta lagun onak egin nituen.
ETBn hainbat saiotan ikusi zai-
tugu. Zeinetan gusturago?
Horrelakoa da bizitzako errepor-
tari lanak bete ninduen gehien,
baina Betizun hagitz ongi pasatu
nuen. Denek eman didate zerbait. 
Zein da zure Goenkaleko pertso-
najea? 
Aitor izanen naiz, Arraldeko alka-
te berriaren semea. Irekia, bizia,
pijoa eta neskazalea. 

Badu zure an tzik
pertsonajeak? 
Gauza gehiene-
tan bai, nik sor-
tuko dudan per -

tsonajea
izanen
baita
Ai-

tor. Ber tze batzuetan batere ez. 
Zer moduz moldatzen zara ber -
tze aktoreekin? 
Batzuk lehenagotik ezagutzen ni-
tuen eta bertze batzuk orain eza-
gutu ditut. Gehiago edo guttiago,
denekin daukat harreman ona. 
Jendeak kalean dexente ezagu-
tuko zaitu orain… 
Hori da telebistatik guttien gusta-
tzen zaidana. Jendeak normalki
gauza onak erraten dizkizu baina
ergel franko ere bada. 
Trikitilari, bertsolari, dantzari…
Euskaldun prototipoa zara? 
Ez, inondik ere. Ez dut prototipo-
tan sinisten. Euskaldunak hagitz
anitzak gara. 
Irakasle ere izan nahi duzu? 
Magisteritza ikasten ari naiz eta
ez dut baztertzen irakasle lana. 
Amets bat? 
Momentua biziz antzinera egitea. 
Liburu bat? 
Aulki-jokoa., Uxue Alberdirena. 
Aurreratuko diguzu Goenka-
leko zerbait? 
Inork espero ez duen nor-
bait hilko da. Ez dut erranen
nor, ezta nola ere. 

«Soinu-ingurunea
bera ere aldatu egin
da (...) Beste sakone-
ra bat zuen lehengo
entzuteko moduak
(...) Soinu norgehiago-
ka moduko bat dago,
XX. mendeko ezauga-
rria da lehia hori; eta
baditu ondorio sozia-
lak: ez gintuzke harri-
tu behar arazo politi-
koak konpontzeko
daukagun zailtasu-
nak. Ez badakigu en -
tzuten ez dakigu uler-
tzen».

Xabi ERKIZIA 
Lesakako musikaria 
ARGIA, 2009.09.06

«Ez dut sobera uda
librea izan. Halere,
ekainean hiru aste
eduki nituen deskan -
tsatzeko, nahikoa
azken urteotan ohitua
nagoenarekin konpa-
ratuz. Hori bai,
Mundialean egon
garen taldeko hirurak
–Crowley, Agirreza -
balaga eta bera– has-
teko gogo haundiare-
kin geunden. Taldea
hain berritua egoteak
ilusio haundia egiten
digu».

Niko MINDEGIA 
Eskubaloi jokalaria
D. NAVARRA, 2009.09.02 � Joseba OLAGARAI � Etxalarko gaztea
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GIZARTEA

LANA � ZALAINGO CONDESA LANTEGIA

24 orduko lanuzteaz gain, protesta
egin dute Zalaingo langileek Gasteizen
160 langile
inguru
Gasteizen izan
dira protestan

TTIPI-TTAPA | BERA
Aspaldian kezka bai-

no ez da nagusi Zalain -
go Condesako langile-
en artean: lantegia ix-
teko  e ta  l ang i l eak
kalera tzeko beldurra
soma tzen dira. Maia -
tzaren 25az geroztik er-
regulazioan daude eta
urte akabera bitarte
horrela egonen direla
iragarria dago. Baina
etorkizunera begira ere
beltz dago kontua, 140
langile kaleratzeko ber -
tze espediente bat pa-
ratu baitu mahaigaine-
an. Hori onartzen ez ba-
dute, zuzendaritzak
konkurtso legera joko
duela ere adierazi omen
du. Eta hori «xantaia -
tzat» jo dute langileek.

Kaleratzeko asmo
hori, uztailaren 9an ja-
kinarazi zuen zuzenda-
ritzak. Plan ho rren ara-
bera, Zalaingo lantegia
bideragarria izateko au-
kera bakarra, 140 la-

gun kaleratzea eta Za-
lain Transformadoseko
Hitzar mena baztertu
eta Nafarroako Metal-

gintzako Hitzarmena in-
darrean paratzea dira.
Langileen kalterako, bi
h i tzarmen hor ietan

baldin tzak diferenteak
dira.

Horrek ezinegona
sortu du langileen ar-
tean, eta egoera sala -
tzeko hainbat mobili-
zazio egiten ari dira.
Azkena irailaren 3an
egin zutena izan da: 24
orduko lanuztea egin
zuten, eta horrekin ba-
tera, Gasteizera joan
ziren protesta egitera. 

Gasteizko Ama Zu-
riaren Plazan elkarre-
taratzea eta prentsau -

rrekoa egin zituzten,
eta ho rrez gain, mani-
festazioa ere bai, Con-
desako bulegoen ai -
tzinetik pasatuz. Iribe-
campos - Uribarren Za-
lain ez itxi, despidorik
ez zioen pankartarekin
ibili ziren. Iribecampos-
Uribarren familia Con-
desaren jabea da. Eta
hain zuzen, Juan Jose
Iriberocampos Conde-
sako zuzendari nagu-
siak 2003an enpresari
euskaldun onenei ema-
ten zaien saria jaso zu-
en.

MOBILIZAZIOEN
ERANTZUN ONA

Sindikatu guztiek
aho batez onartutako
ekimenak parte-hartze
zabala izan zuen, 160
bat langile joan baitzi-
ren Gasteizera: hiru au-
tobus beteta eta autoz
ere jendea joan zen.

Zuzendaritzak aitzi-
neratu zuenez, espe-
diente be rri hau iraila-
ren lehenean aurkezte-
koa zuen Nafarroako
Gobernuko Lan Saile-
an, baina le rro hauek
idazterakoan orain dik
ez zuen aurkeztua.

ARGAZKIA: JULEN MITXELTORENA
Zalaingo langileak Gasteizko Ama Zuriaren Plazan egindako elkarretaratzean.

DATUA

140
LANGILE 

kaleratu nahi ditu
Condesako 

zuzendaritzak Zalainen.

DATUA

160
LANGILE 

joan ziren irailaren 3an
Gasteizera 

protesta egitera.
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BERA

Gure Txokoa
Dantza Taldeak
bloga sortu du 

TTIPI-TTAPA | BERA
Gure Txokoa Dantza

Taldeak antolatuta, Dan -
tzari Ttiki Eguna eginen
da irailaren 26an. XV. edi-
zioa izanen da aurten-
goa, eta goiz goizetik ha-
siko dira ekitaldiak:
•10:30: Taldeei harrera
egin eta banaketa au-
zoetan.
•11:00: Kalejira (ibilbide-
an gosaria emanen zaie)
•12.45: Iamotenean el-
kartuko dira talde guzti-
ak eta elkarrekin Altza-
tera abiatuko dira. Han,
talde guztiek Agintarie-
na dantzatuko dute eta
herrikoek talde bakoi -
tzari Agurra eskaini on-
dotik, jaialdia hasiko da. 
•13.30: Umeen banake-
ta etxeetan bazkaltze-
ko.
•17:00: Haurrentzako jo-
koak pilotalekuan.
•18:00: Denak etxera!

Eguraldi txarra eginez
gero, harrera egin ondo-
tik, Altzateko frontoira
joanen dira haur guztiak
eta han gosalduko dute
eta 12.00etan han egi-
nen da jaialdia. Hortik ai -
tzi nerako ekitaldietan ez
da aldaketarik izanen.

Aurtengo hiru gonbi-
datuak Gipuzkoatik da-
toz: Allur Taldea (Ibarra),
Korosti Taldea (Legazpi)
eta Iztueta Taldea (Zal-
dibia) dira.

BERRIAK INTERNETEN
Gure Txokoa Dan tza

Taldeak Interneterako
saltoa ere eman du. Tal-
deari buruzko webgunea
egitea da helburua, bai-
na bitartean, blog-a pa-
ratu dute martxan. Dan -
tza Taldearen ingu ruko
informazioa bildu eta he-
datzeko sortu dute:
guretxokoa dantza.blog
s pot.com.

Kirol Eguna 
Kirol Egunaren V. edi-

zioa eginen da larunba-
tean, irailak 19. Goizean
nahi duenak hainbat ki-
roletan trebatzeko auke-
ra izanen du: pilates,
aerobic, ciclo indoor, tai
chi, pilota, kenpo kai edo
herri kirolak, bertzeak
bertze. Mari Mendi tal-
deak ere bideo emanal-
dia eskainiko du.

Errekalden eginen
den bazkariaren ondo-
tik, Patxi Vilaren bideo
emanaldia izanen da ki-
roldegian eta Matzadan
haur eta gazteentzat atle -
tismo proba konbinatua
eginen da.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Gure Txokoa herri kiroletan
Lan txukuna egin du Gure Txokoak Nafarroako Herriz Herri Txapelketan. Le-
hen eta bigarren konbinatuan ibili dira eta batean zein bertzean bigarren pos-
tuak eskuratu ditu. Zorionak, beraz, eta segi horrela!

OSPAKIZUNAK � GURE TXOKOAK ANTOLATUTA

Dantzari Ttiki
Eguna eginen da
irailaren 26an
XV. aldiz

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Gure Txokoak irabazi du Jon Irazokiren XIV. Memorialean
Joan den urtean bezala, aurten ere etxeko taldea izan da txapeldu na. Abuztua-
ren 29an Jon Irazoki zenaren omenez jokatu zen memorialean Gure Txokoa
izan zen nagusi. Matzada futbol-zelaiak hartu zuen txapelketaren XIV. edi-
zioa eta eskualdeko talde nagusietako hiru aritu ziren: Doneztebe, Gure Txo-
koa eta Beti Gazte (Lesaka). Lehenbiziko partidan, Doneztebe eta Gure Txo-
koa aritu ziren. Markagailua husna zela akautu zuten partida, eta hortaz, pe-
naltietan erabaki behar izan zuten azken emaitza. Azkenean, 5-4 nagusitu zi-
ren beratarrak. Bigarren norgehiagokan Doneztebe eta Beti Gaztek jokatu
zuten, eta honetan Lesakara joan zen garaipena, 0-2ko emaitzarekin. Hiru-
garren partidan, azkenik, Gure Txokoa eta Beti Gazte lehiatu ziren, eta etxe -
ko taldea rentzat izan zen garaipena, 2-0 irabazi baitzuten Berakoek. Hiru par-
tidak jokatuta, Gure Txokoa izan da aurtengo txapelduna, Beti Gazte biga -
rren gelditu da eta Doneztebe hirugarren.
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LESAKA

ONDAREA � INDUSKETA ARGEOLOGIKOAK

Burdin Aroko harresia
topatu du arkeologo talde
batek Agiñako kaxkoan

Suharrizko
tresnak ere
topatu dituzte
Saltus
Vasconum
taldeko kideek

Aitor AROTZENA | LESAKA
Agiña kaskoko in-

dusketa lanak bukatu -
tzat  eman z i tuzten
abuztuaren 31n. Indus-
keta hauek, Saltus Vas-
conum erakundeko
Francisco Valle de Ta-
razaga eta Pedro Arre-
sek zuzendutako arkeo-
logo talde bateko egin
ditu abuztuko azken bi
astetan. Nafarroa, In -
gala terra eta Australia-
ko arkeologo eta bolun-
tarioekosatzen dute tal-
dea. 2007an prospek-
zio geofisiko bat egin
zen, kasko honetako lur-
azpian egon zitekeen
egitura identifikatua zu-
ten. Urte berean, kata
ezberdinak ireki ziren
eta honela, harrizko pa-
reta baten eta zulo ba-
ten presentzia ikusi zu-
ten. Aurten egin diren
lanek baieztatu egin du-
te Burdin Aroko eremu
harresitu bat dagoela
bertan, harresi batekin
perimetro osoan zehar
eta 2 metroko sakone-
ra duen zulo edo hobi
batekin. Aurkitutako ele-
mentuen artean, suha -
rrizko tresnak aurkitu di-

ra, Burdin Aroan orain-
dik erabiltzen zirenak.            

Elementu garrantzi -
tsuenen artean 5 metro -
ko altuera duen harre-
sia eta hobi sakon bat
daude. Francisco Valle
de Tarazaga arkeolo-
goaren arabera, “Agiña
inguruko biztanleek
eraiki zuten seguruenik
harresi hori lurraldearen
kontrola izateko, puntu
altu bat delako eta es-
kualdea ongi bistara -
tzen delako hortik. De-
fentsa ahaltsua zeuka-
ten biztanleen segurta-
sunerako, erasoen aur-

rean defendatzeko. Ha-
laz ere egunez egun
ingu ruko esplotazio txi-
kiagoetan biziko ziren
eta eremu hau behin be-
hineko defentsa tokia
izango litzateke”. Arkeo-
logo taldeak azaldu zu-
en nola “leku parega-

bean dagoen Agiña kas-
koa. Bertatik erromatar-
ren ezarmendu garran -
tzitsuenak ikus daitezke:
Arditurriko meak, Oia -
sso ko portua Irunen edo
Baionan kokatzen zen
Lapurdum erromatarren
ezarmendua”.          

Patxi Sarobe “Ki rru”
lesakarra taldeko kidea
da eta lanetan parte har-
tu du. Saltus Vasconum
erakundeak hitzaldiak
antolatu eta panel info-
matiboak eta esku-orri
informatiboak ere ba-
natuko ditu laister.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Australiako Emma Bonthorne eta Ingalaterrako Steve Boscott eta Paul Rowland arkeolo-
goek parte hartu dute indusketa lanetan

A.A. | LESAKA
Irailaren 16tik 22ra

Mugikortasun Astea os-
patuko da. Asteazkene-
an,  i ra i la ren  16an,
18:00etan, “Lesaka mu-
gitzen da, bizikletaz” hi -
tzaldia eskainiko da mu-
gikortasun jasangarria-
ren inguruko iniziatiben
aurkezpena eta eztabai-
darekin. Lesaka Nafa -
rro  a ko bizikleta-bideen
sarean solasaldia eskai-
niko du Orain txe ko Ene-
ko Astigarragak; erdi-

gunea eta trenbidea lo-
tuko dituen proiektua-
ren aurkezpena eginen
da eta hirigintza iraun-
korra Lesakan gaia
landuko da. Herrian bi-
zikleta erabiltzeko pro-
mozioaz ere ariko dira.

Irailaren 18an, ortzi-
ralean, “INGUMAK” tal-
dearen eskutik, “Non
zaude CO2?” antzezla-
na ikusgai izanen da
17:00etan konbentuan.

Irailaren 19an, larun-
bat goizean, Onin erre-

ka eta Erdiko Errotako
kanala garbituko dira.
18:00etan Patxi Vilak
txirrindularitzaren ingu -
ruan gidaturiko doku-
mentala aurkeztuko da.

Irailaren 20an, igan-
dean, Lesakako Mendi
Bizikle ta ibilaldiaren bi-
garren edizioa antolatu
du Beti Gaztek. Bi ibil-
bide izanen dira auke-
ran, 42 eta 25 kilometro -
koak. Izena ematea
8:30etik 9:30era egiten
ahal da. Beti Gazteko
bazkideek 10 euro or-
daindu beharko dute eta
gainerakoek 12 euro.
Haurren tzako ginkana
ere izanen da herrian.

Irailaren 22an, Alka-
iagako Geltokitik Villa-
nuevara ibilaldia eginen
da  t renb ide t i k ,
16:30ean.

GIZARTEA � BIZIKLETAREN ERABILERA BULTZATUZ

Mugikortasunaren Astea
ospatuko da irailaren
16tik 22ra

Estresa eta 
depresioa hizpide
«Estresa eta depresioa,
XXI. mendeko etsaiak»
solasaldia eskainiko du
ANASAPS-Dizdira el-
karteak irailaren 17an,
18:00etan udalaren
erabilera anitzeko are-
toan, Antoiu 27-2an.

Kiroldegiko 
izen-ematea
Kiroldegiko aktibitate-
tan izen-emateko au-
kera izanen dute abo-
natuek irailaren 21, 22
eta 23an. Lekurik libre
geldituko balitz, ez
abonatuek irailaren 25
eta 26an izanen dute
aukera, izenemate or-
denaren arabera.

� FLASH
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OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Euskal Herriko narratzaileen
besta irailaren 27an Etxalarren
25 ipuin
kontalari
bilduko dira 

Joseba eta Nerea | ETXALAR
Bazen behin Etxala -

rren…Horrelaxe hasiko
dira irailaren 27an Eus-
kal Herriko Kontalarien
Elkarteak antolatu duen
egun bereziko ipuin ge-
hienak. Zazpi lurraldeeta -
ko 25 ipuin kontalari
bilduko dira, Isabel Mi -
llet antolatzaileak aitzine -
ratu digunez, «Koldo
Ameztoi, Jose Mari Ca -
rre  re, Lupe Lekuona,
Kontu Kantoieta A la luz
de las velas taldeak»,
bertzeak bertze. 

Laugarren aldia iza-
nen da aurtengoa. Aitzi-
neko urteetan Gipuzko-
an, Bizkaian eta Araban
ospatu dute eta aurten
Nafarroari tokatu zitzaio -
nez, gure herri ra ekarri
dute, Isabel Millet ipuin-
kontalariak proposatu-
ta. Lau gune paratuko
dituzte herri osoan, eta
horietan kontalariek haur
nahiz gazteen tzako ipui-
nak kontatuko dituzte. 

11:30ean hasiko da
eguna Patxiku Irisarri al-
katearen agurrarekin.
Ondotik, 12:00etatik
14:00etara, Eskola Zaha -
rretan, Kultur Etxeko ar-
kupean, Elizako arkupee-
tan eta Iñarretako guru -
tzean banatuko dira kon-
talariak. «Adin guztieta-
ko jendea animatzen du-

gu, egun berezia, des-
berdina eta goxoa iza-
nen baita», dio Milletek.

Bestak Urritzokietan
Igande honetan, irai-

lak 20, ospatuko dira Urri -
tzokietako bestak. Sain-
duneko Bordako zubian
bazkaria eginen dute 70

bat lagunek. Aitzine tik,
meza izanen da ermi tan
eta trikitilariak karrikaz
karrika ibiliko dira. Arra -
tsaldean partxis eta mus
txapelke tak eta hain bat
jolas izanen dira. Irune
eta Itxa so Eliza goien tri-
kitilariek arratsal dea alai-
tuko dute eta arratsean
afaria eginen da.

ETXALAR

Azarorako, bi
liburu Etxalarri
buruzkoak

Pello Apezetxea erre-
toreak urte franko pa-
satu ditu artxiboetan
herriko kontuei buruz -
ko informazioa biltzen.
Azken urte hauetan li -
b u ru forma hartzeko
adina material bildu
duenez, he rritarren la-
guntza proposatu du
bi liburuak argitara tzen
laguntzeko. Etxalarko
etxeen izenak etaEtxa -
larko Historiadute ize-
na 2 liburuek eta CAN -
eko zuk aukeratu, zuk
erabakisistemaren bi-
dez finantzatu nahi li-
tuzke argitalpenak. Be-
raz, proiektu hori auke -
ratuz gero, Pello Ape-
zetxearen liburuak ar-
gitaratzen lagunduko
duzue. Orain arte egin
dituenak bezala, libu-
ru hauek ere aski inte-
resgarriak izanen dira,
dudarik gabe.

Pertsonaia
Pello APEZETXEA

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA

Akabatu dira oporrak ikasleentzat!
A gripea dela eta, bi txandatan hasi dute aurtengo ikasturtea Landagain eskolan.
Irailaren 3an Haur Hezkuntzakoak eta Lehenengo Ziklokoak sartu ziren eskolan
eta beranduago, irailaren 9an, gainontzekoak. 3 urteko bederatzi ikaslek hasi du-
te ikasturtea: Ekiñe Arozenak, Unai Etcheverriak, Luken eta Unax Etxartek, Alazne
eta Naroa Irigoienek, Lander Lasagak, Ekaitz Maizek eta Kepa Telle txeak. Joxe
Mari Remiro beratarra izanen da zuzendaria eta guztira 68 ikasle daude.
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ARANTZA

UDALA � HERRI-KONTSULTA

Medikuaren etxeko
pisua errentan
ematearen aldeko
48 boto izan dira 
Iritzi bilketa
parte-hartzailea
izan da 

Nerea ALTZURI | ARANTZA
Abuztua gibelean gel-

ditu bazaigu ere, eta
etxez etxe udal informa-
zioa eskura badugu ere,
sekula ez da sobera zen-
bait informazio oroita-
raztea. Medikuaren
etxeari erabilpen bat
eman nahian, iritzia ema-
teko epe bat jarri zuen
Udalak eta parte-hartze
haundiarekin gehiengo-
ak erretan ematearen al-
deko iritzia eman du (48
boto); ezezko boto bat
bildu da, eta bertze hiru
erabilpen ere aipatu di-
ra: landa-etxe bat, gaz-
tetxea eta adineko jen-
dearentzat egoitza.

Bertzalde, oroitu, he -
rrian babes ofizialeko pi-
su bat erosteko interesa
duen orok Herriko Etxe-
an izena eman beharko
duela aste honetan.

50 ikasle eskolan
Guztira 50 ikaslek eta 8
irakaslek ikasturte be rria
abiatu dute. Haur Hez -
kun tzako 21 ikasle, Le-
hen Hezkuntzako 23 eta
DBHko sei lanean hasi
dira. Ikasturte hone ta ra
bortz maixu berri ere ba-
tu dira. Jose Ramon
Amoros, Ixabel Danbo-
riena eta Juana Larral-
dez gain, Aintzane Itu -
rria aranztarra, Ainhoa
Mutuberria zubietarra,
Joxe Mari Goia eta Lur-
des Larzabal igantzia -
rrak eta Jorge Soto le-
zoarra lantaldean dau-
de. 

JANTOKIA MARTXAN
Hilabete honetan esko -
la goizez bakarrik izanen
bada ere, Guraso El kar -
teak kudeatzen duen jan-
toki zerbitzua aste ho-
netan hasi da. Urtean ze-
har asteaz ke nero eta
ekainean ere, jantoki zer-
bitzua izatea erabaki du
Guraso Elkarteak. 

GURASO ELKARTE
BERRITUA
Guraso Elkartean lau aur-
pegi berri izanen dira:

Bea triz Iparragirre, Sonia
Iturria, Pili Telletxea eta
Arantxa Otegi ordez kari
berriak dira. Aitzi neko

batzordetik Bea triz Ta -
berna, Josune Otxan do -
rena eta Koldobike Go-
rostizak segituko dute.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Leire, Maider eta Aintzanerekin solasean... 
Leire, Maider eta Aintzane ageri zaizkigu argazkietan. Aitzineko batean aipatu
bezala, hiru kuadrillakideak esperientzia berriak bizitu dituzte uda honetan. Lei-
re Mi txe lena eta Maider Etxague Perun Satipo hirian izan dira Kaipachainti GKE
Gobernuz Kanpoko Erakundearekin bolondres gisa. Aintzane Pikabea, berriz,
Maltan izan da diruz lagundutako ingeles ikastaro intentsibo bat egiten. Leire
erizain tza ikasketak egiten ari da Logroñoko unibertsitatean. GKE bat bisitan
izan zuten unibertsitatean eta Leirek klaseko bertze lagun batzuekin batera,
egitasmo ho rre tan izena eman zuen. Hala, Satipon adinekoen egoitzan eta
ospita lean lanean jardun du ia hilabete batez. Maiderrek heziketa bereziko ma-
gisteritza bukatu zuen iaz Donostian. Leirek egitasmo horren berri eman, eta
animatu egin zen. Ikasturtean murgilduak ziren Perun eta Maider haurrekin an -
tzerki tailerrak egiten aritu da. Halere, lehenbiziko astean Satipoko kartzelan
alfabetetze kanpaina batean lan egin zuen. Aintzanek hagitz bertzelako espe-
rientzia izan du. Kimika ikasten ari da Donostian, baina ingelesa ikasteko as-
moz, beka bat lortu eta Maltarako bidea hartu zuen. Familia batera joan eta
goizez inge les ikastaro intentsiboak egin zituen. Hirurek ere esperientzia goza-
garriak, aberatsak eta probatu beharrekoak direla adierazi digute. 
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

‘Mugarik Gabe’
topaketa eginen da
urriaren 3an Beran
Ekuadorri
eskainitakoa
izanen da

TTIPI-TTAPA
Etorkinak eskualde-

an gizarteratzeko helbu-
ruarekin, eta herrialde ba-
koitzaren kultura hemen
ere ezagutzeko, Muga-
rik Gabetopaketa antola -
tu dute seigarren aldiz
Bor tzirietako Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuek eta
Euskara Mankomunita-
teak eta Inti Kausay etor-
kinen elkarteak. Urria ren

3an eginen da Beran eta
aitzinekoetan ez bezala,
aurten herrialde bati es-
kainitakoa izanen da bes -
ta: Ekuador. Ho rren in -
gu ruan prestatu dute egi-
taraua.

FUTBITO TXAPELKETA
Egun haundiaren aitzi -

netik, irailaren 26an, Mu-
garik Gabe bestan ohi-
koa bihurtu den futbi to
txapelketari emanen zaio
hasiera. Egun horre tan
kanporaketak jokatu ko
dira eta zortzi taldek par-
te hartuko dute. Bera ko
kiroldegian ariko dira.   

JAIALDI HAUNDIA
URRIAREN 3AN
•11:00etan: munduko
jokoak.
•14:00etan: futbito txa-
pelketako hirugarren
eta laugarren postuak
erabakitzeko partida.
•16:00etan: futbito txa-
pelketako finala.
•17:00etan: Inti Kausay
elkarteak manifestua-

ren irakurketa eginen
du.
•17:10ean: bertsolari-
ak.
•17:30ean: futbito txa-
pelketako sari bana-
keta.
•17:45ean: dantza sa-
ioak: La Marinera Nor-
teña (Peru), Alma La-
tina taldea (Ekuador)
eta tangoa eta Cesan

kantaria (Argentina).
•19:00etan dastaketak,
Inti Kausayren eskutik.
•20:00etan: dantzaldia.

Aipatutakoaz gain,
egun osoan haurren -
tzako txokoa eta Ama-
zoniako indigenei bu-
ruzko erakusketa eta bi-
deoak izanen dira ikus-
gai.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko Mugarik gabe topaketan saio ikusgarria eskaini zuen Topacio taldeak.
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SUNBILLA

Zabalik dagoen
jangelak 24
haur finko
izanen ditu

Jaione OTXANDORENA
Udako oporrak pasa-

tuta, dagoeneko etxe ko
ttikienak eskolan hasiak
dira. Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako
ikasleak irailaren 3an ha-
si ziren eta zaharrenak
irailaren 9an. Guztira 57
neska-mutiko dira.

Eskolako jangela ere
martxan dago, eta 24
haur finko izanen dira.
Horiez gain, bertze ur-
teetan bezala, tarteka
joateko zerbitzua ere es-
kainiko da.

Trikitixa eta
pandereta klaseak

Ikasturte berriarekin
batera, ikastaroak ere
martxan jartzen dira. Gu-
rean aspalditik dago triki -
tixa eta pandereta ikaste -
ko aukera eta aurten ere

izanen da modua. Izena
eman nahi duenak ho-
nako tele fo nora deitu be-
har du irai la ren 20a bai-
no lehen: 646 298568
(Ainara Mindegia).

Trenbidearen
inguruan bilera
ortziralean

Ortziral honetan, irai-
lak 18, 19:30ean bilera
eginen da Herriko Etxe-
an. Bertizko Par tzuer -
goak, Udalak eta Lan tal-
de batek deitu ditu Tren-
bidearen jabeak bilera-
ra eta batez ere bidea-
ren erabilpenaren ingu -
ruan solasteko izanen da.
Jabetzari buruz dituzten
dokumentuak eraman
beharko dituzte jabeek
bilkurara.

Erreka garbitzea
larunbatean

Larunbat honetan,
hilak 19, Bidasoa erre-
ka garbitzeko eguna
izanen da. 10:00etan
egina da hitzordua, zu-
bi berrian.

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

57 ikaslek eman
diote hasiera
aurtengo
ikasturteari 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ulibeltzak Mendi Taldearen ateraldia 
Udako hilabeteetako geldialdiaren ondotik, Ulibeltzak Mendi Taldea berriro
hasiko da mendi irteerekin. Horrela bada, igande honetan, irailak 20, Lesa-
katik abiatu eta Aiako Harrietara eginen dute ateraldia. Irteera honetan par-
te hartzeko prestakuntza ona izatea aholkatu dute antolatzaileek. 

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Igerilekuen denboraldi amaiera 
Aurreko berrietan ikasturte eta ikastaroen berri eman dugu, baina horrek ber -
tze gauza batzuen amaiera erran nahi du. Ekainaren 15ean ateak zabaldu zi-
tuen herriko igerilekuak irailaren 15ean itxi zituen. Aurtengo udan egin duen
eguraldi onak igerilekuaz maiz gozatzeko aukera eman digu. Orain, berriz
ere, datorren ekainera arte esperoan egon beharko dugu.
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OSPAKIZUNAK � BESTA TTIKIAK

Asteburu honetan besta ttikiak
ospatuko dira
Ortziralean
20:00etan
botako da
txupinazoa

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Gazte Burrunba Kul-

tur Taldearen ekimenez,
besta ttikiak izanen di-
ra ortziral honetatik
igandera, irailak 18, 19
eta 20.  

Besta ttikiei hasiera
ofiziala eman aitzinetik,
18:30ean pintxoak iza-
nen dira eta berandua-
go, 20:00etan plazatik
txupinazoa botako da.
Gauean 23:30etik aitzi-
nera kontzertuak iza-
nen dira: No signal eta
lerro hauek idazterako-
an oraindik zehaztu ga-
be zegoen talde batek
kontzertua eskainiko
dute. Eta segidan, dan -
tzaldia izanen da Laiotz
taldearekin.

Larunbateko ekital-
diekin segituko du be-
stak. Eguerdian tortilla
eta paella txapelketa
izanen dira eta ondotik
bazkaria. Bazkalondo-
an txarangaren bat ere
izanen da, eta gauean,
00 :00  e tan  Gar rax i
taldea rekin dantzaldia
izanen da.

Igandean, azkenik,
Udalak antolatuta, nes-
ka-mutikoentzako ma-
go ikuskizuna izanen
da.

Biribilgune berria
Eskola inguruan

Trafikoa hobeki bi-
deratzeko helburuare-
kin, eskolaren parean
egitekoa zen biribilgu-
nea erabiltzaileen esku
dago dagoeneko. Ma-
riezkurrena enpresak
egin ditu lanak eta be-
re garaian aipatu beza-
la, 393.748,06 euro gos-
t a  d i r a ;  ho r i e t a t i k

282.408 euro Nafarroa-
ko Gobernuak bidera-
tu ditu.

Biribilgune berria
eraikitzearekin batera,
autobus geltokia tokiz
aldatu da, eta Nafarroa-
ko Kutxaren ondoan ze-
goena, eskolaren ingu -
rura eraman dute. 

Orain arteko gelto-
kia 15-16 autorentzako
aparkalekuak egiteko

aprobetxatuko da. Or-
dutegi komertziala edu-
kiko dute aparkaleku
ho r i ek ,  9 : 00e ta t i k
13:00 etara eta 17:00 -
etatik 20:00etara, eta
gehienez ere 15 minu-
tuko egonaldia egiten
ahal izanen da. Orain
arteko markesina turis-
mo bulegoa egiteko
erabil tzea da Udalaren
asmoa.

ARGAZKIA: HARITZ ARRIOLAK UTZIA

Doneztebe Futbol Taldeak hasi du denboraldi berria 
Hasi du denboraldia Doneztebe Futbol Taldeak. Aurkezken ofiziala irailaren
5ean egin zuten, eta lehengo astean, berriz, ligari ekin zioten. Argazkian ageri
direnek osatuko dute taldea denboraldi honetan. Dena den, aipatu, hiru joka-
lari falta direla: Joseba Petrirena, Iban Santesteban eta Fermin Orrio. Gainera-
koan, hauek dira argazkian ageri direnak. Goiko lerroan, ezkerretik eskuinera:
Andoni Bertiz, Jon Apeztegia, Haritz Arriola, Eduardo Bertiz, Liborio Ariztia eta
Mikel Arrieta. Erdiko lerroan ezkerretik eskuinera: Iñigo Ostiz, Jon Maritxalar,
Iker Irazoki, Garikoitz Urroz (bigarren entrenatzailea), Mikel Maia (entrenatzai-
lea), Haritz Baleztena eta Urko Loiarte. Beheko lerroan, ezkerretik eskuinera:
Haritz Goñi, Ibai Ordax, Iñigo Latasa, Ander Bertiz, Jaime Sein, Jokin Apeze -
txea, Mikel Telletxea, Aitor Bertiz.

DONEZTEBE

Ortziral honetan
akituko da Musika
Eskolan matrikula-
tzeko epea

Ekainean matrikulatu
ez zenak, oraindik ba-
du astia Agorreta Mu-
sika Eskolan. Epe be-
rezia zabaldu dute eta
horretarako azken egu-
na ortziral hau, irailak
18 ,  i z anen  da .
10:00etatik 12:00eta-
ra egonen da irekita
idazkaritza. Ikasturtea,
berriz, urriaren 1ean
hasiko da.

AUKERA ZABALA
Ikasturte berrirako ere
eskaintza zabala pre-
statu dute: musika eta
mugimenduad (5-6 ur-
tekoentzat); musika
hizkuntza (7 urtetik goi-
tikoentzat); abesbat-
za; musika tresnen tal-
dea; helduen tailerra...
Hauek dira ikas dai-
tezkeen musika tres-
nak: klarinetea, sax-
ofoia, gitarra, gitarra
elektrikoa, tronpeta,
txistua, pianoa, bate-
ria, akordeoia, pande-
roa eta trikitixa.

ERAMAN BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA
Musika Eskolatik jaki-
narazi dutenez, matri-
kulazioa egiterakoan
dokumentu hauek aur-
keztu beharko dira:
matrikula orria beteta;
aurrezki kontuaren le-
hen orriaren kopia; Ru-
ral Kutxan egindako
18,8 euroko ordaina-
giria eta Gizarte Segu-
rantzaren kopia.

� FLASH

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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ITUREN

HONDAKINAK

‘Ura?
Pitxerrean,
dudarik gabe’

TTIPI-TTAPA
Helburua ez da ber-
ria, baina ekimena bai.
Bortziriak eta Maler-
rekako Mankomuni-
tateek eta Baztango
Udalak abian paratu
duten kanpaina ber-
ria ostalaritzan sort-
zen diren plastikozko
hondakinak murrizte-
ra dator. Hemengo
grifoko ura ona dela-
ko, ur horren kontsu-
moa bul tzatu nahi du-
te eta bide batez, bo-
tiletako uraren kont-
sumoa murriztu, ho-
nek sor tzen duen
hondakin kopurua
guttitzeko. Ekimen
berri honekin, menu-
an sartzen diren eda-
riak eskaintzerakoan,
bezeroak ura eskatuz
gero, hori pitxer ba-
tean aterako litzate-
ke eta ez botilean.
700 pitxer egin dituzte
Bortziriak, Baztan eta
Malerrekako 86 jate -
txe tan banatzeko eta
Bortzirietako Hiri Hon-
dakinen Mankomuni-
tatet ik TTIPI-TTAPAr i
adierazi diotenez,
«harrera ona» izan du-
te, «gehienek baiez-
koa eman dute». 
Ecoembes  edukion -
tzien birziklapena ku-
deatzeaz arduratzen
den erakundeak ur-
tero ematen duen la-
guntza baliatu dute
mankomunitate eta
udalek pitxerrak egi-
teko. 
Ura? Pitxerrean, du-
darik gabe izena du-
ten pitxer hauek da-
goeneko banatuak ez
badira, laster banatu-
ko dituzte ingu ruko
jatetxeetan.

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Sei neska-mutikok hasi dute
ikasturte berria  
Hiru urteko lau
neska dira
eskolako
gaztetxoenak

Arkaitz MINDEGIA | ITUREN

Dagoeneko bueltatu
dira eskolara haur eta
gaztetxoak. Aurten sei
ikasle berri hasi dira, eta
horietatik hiru urtekoak
lau neska dira: Iraide Al-
berro Isasi, Ilargi Marti-
nez Leiza, Izaro Arretxea
Mikeo eta Alodigarazi
Manterola Urrotz. Bortz
urtekoen taldean Ma ddi
Astrain Altxu gehitu da
aurten eta Lehen Hez -
kuntzako lehenbiziko
mailan Endika Astrain
Altxu hasi da. Guztira
49 ikasle dira eskolan.

Irakasle berriak ere
etorri dira gurera. Itxa -
ro Haur Hezkuntzan ari
da, Miren Musika ira-
kasten eta Amaia la-
guntzaile gisa.

Alkateordea lanean
Mikel Petrirena alka-

tearen osasun arazoak
direla-eta, Joxe Mari

Gorosterrazu lehenago
ere alkate izandakoa ari
da ordezko lanetan. 

Trikitixa eta
pandereta
ikastaroak

2009/2010 ikastur-
tean Mendaur Trikitixa
Eskolan (Ainara Minde-

gia) hasi nahi dutenek
irailaren 20ra bitarteko
epea izanen dute izena
emateko. Horretarako
646 298568 telefonora
deitu beharko da. Urte-
ro bezala, Ituren, Oro-
noz-Mugairi eta Sunbi -
llan emanen dira klase-
ak eta ikasturte berria
urrian hasiko da.

San Martinak
prestatzen

San Martin bestak
prestatzen ere hasi di-
ra aurtiztarrak. Lehen-
biziko bilera joan den
ortziralean, irailak 11,
egin zuten. Aurten San
Martin Eguna asteazke-
narekin tokatzen da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekiñe eta Ane Mihiluzen
Kike Amonarriz eta Ilaski Serranok aurkezten duten ETB1eko Mihiluze saioan,
Aurtizko eta Zubietako bikote honek parte hartuko du. Ekiñe Mindegia eta Ane
Anso irailaren 2an Donostian izan ziren casting ttiki bat egiten eta orain, or -
tziral honetan, irailak 18, grabatzera joanen dira. Zorte on!
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BESTAK � URROZKOAK IRAILAREN 25ETIK 29RA

Saralegi, Kastro, Erasun eta Olano
igandeko aizkora apustuan
Asteleheneko
herri bazkarian
Peñagarikano
eta Irazu ariko
dira

ORTZIRALA 25

20:00etan altxaferoak
eta ezkil-jotzea. Ondo-
tikBaztan Zopak Herri-
ko Ostatuan. 00:00eta-
tik aitzinera dantzaldia
ITZALAK taldearekin.

LARUNBATA 26

10:00etan mus txapel-
keta. 17:00etatik aitzi-
nera haur eta gazteen
esku pilota partidak.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

IGANDEA 27

12:30eanaizkora apus-
tua: Saralegi-Kastro eta
Erasun-Olano. Goiz eta
arratsaldez haurren -
tzako puzgarriak. 18:00 -
etan Lesakako trikitila-

rien erakustaldia. Iluna-
barrean patata tortilla
eta postre lehiaketa He-
rriko Plazan. Arratsal-
dez eta gauezdantzal-
dia AGERRALDErekin.

ASTELEHENA 28

10:00etan mus txapel-
ketaren finala. 11:00 -
etan Gorriti bere abe-
reekin. 14:30ean herri
bazkaria Anjel Mari Pe-
ñagarikano eta Jexux
Mari Irazu bertsolarie-
kin. Ilunabarrean zin-
gar eta ziztor jatea.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE AN -
JELe kin.

ASTEARTEA 29
San Migel Eguna

11:30ean Meza Nagu-
sia. Ondotik nahi duen
guziarentzat zizkamiz-
kak Herriko Ostatuan.
Bazkal aitzinetik he-
rriko gazteen arteko he-
rri kirol lehiaketa. 18:00 -
etan haurrentzako jo-
koak. 19:00etan herri-
ko gazteen arteko pa-

la partidak. 21:30ean
gazteen afaria eta dan -

tzaldia SALABERRIre-
kin. Goizaldera GAI-

XOA NI bestak agur -
tzeko.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Dantzarako abilezia erakutsi nahi duenak aurten ere izanen du horretarako aukera.

URROTZ

Urrozko Udalak
besta zoriontsuak 

opa dizkizue

Urrozko Udalak
besta zoriontsuak 

opa dizkizue
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ARTZAINTZA

ARTZAIN TXAKUR LEHIAKETA � UHARTE-ARAKIL

Nafarroako hamargarren txapela eman
dio Ttikik Antonio Alustiza aresoarrari
42. Nafarroako
Artzain Txakur
Txapelketa
jokatu da
Uharte-Arakilen

TTIPI-TTAPA
Ttikiri esker, bere ha-

margarren txapela etxe-
an du Antonio Alustiza
aresoarrak. Abuztuaren
30ean  Na fa r roako
Artzain Txakur Txapel-
ketaren 42. edizioa jo-
katu zen Uharte Araki-
len, eta seigarren urtez
segidan, Aresora joan
zen txapela. Antonio
Alustizak eskuratu zu-
en, Ttiki txakurrarekin.
Txapelaz gain, trofeoa
eta 200 euro jaso zitu-
en. 

1993an eskuratu zu-
en Alustizak bere lehen
garaipena, Argi txakur-
rarekin. 1996an ere
txapeldun izan zen, bai-
na orduan Jairekin.
2000 eta 2001ean ere,
irabazle izan zenean, Jai
i zan  zuen ondoan.
2004an eta 2005ean,
berriz, Argirekin jantzi
zuen txapela eta 2006az

geroztik, Ttiki du ondo-
an. Hamar garaipen, be-
raz, eta horietatik lau Tti-
kioraingo txakurrarekin
eskuratutakoak.

BIGARREN ETA
HIRUGARREN POSTUAK
BAZTANERA
Bigarren eta hiruga rren

postuak ere eskualde-
an gelditu ziren: Bazta-
nen. Joxe Mari Istilart
amaiurtarrarentzat izan
ziren, Lagun eta Xarpa
txakurrekin lortu zituen
bi postu horiek. Postu
horiekin trofeoak eta 145
euro eta 115 euro har-
tu zituen. 

ZORTZI ARTZAIN ETA
HAMAR TXAKUR

Zortzi artzain eta ha-
mar txakurrek parte har-
tu zuten Uharte Arakilgo
lehian, eta gehienak ing-
urukoak: Antonio Alus-
tiza aresoa rra, Joxe Ma-
ri Istilart amaiurta rra –bi
txa ku rre kin–, Pedro An-

1 Antonio Alustiza eta 
Ttiki (Areso)
2 Joxe Mari Istilart eta 
Lagun (Amaiur)
3. Joxe Mari Istilart eta 
Xarpa (Amaiur)
4. Jesus Razkin eta Hiru
(Etxarri Aranatz)
5. Pedro Ansa eta Alai
(Arano)
6. Josetxo Villabona eta
Argi (Leitza)
7. Antonio Uharte eta 
Lagun (Uharte-Arakil)
8. Jorge Oteiza eta Azeri
(Oronoz-Mugairi)
9. Jorge Oteiza eta Amets
(Oronoz-Mugairi)
10. Jabier Fernandez eta
Luna (Campanas)

� SAILKAPENA

ARGAZKIAK: I. UGALDE

Goiko argazkian Antonio
Alustiza txapelduna ageri
da, eta behekoan, berriz,
bigarren eta hirugarren
postuak eskuratu dituen
Joxe Mari Istilart amaiur-
tarra.

sa aranoarra, Jose txo Vi -
lla bona leitza rra, eta Oro-
noz-Mugairiko Jorge
Oteiza –bi txakurrekin–.
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ONDAREA

TURISMOA � KARLISMOA NAFARROAN

Karlismoari buruzko Nafarroako
ibilbide turistikoa gure lurretan barna
Bera, Elizondo,
Etxalar eta
Zugarramurdin
barna pasatzen
da

TTIPI-TTAPA
Karlismoari eskaini-

tako ibilbide turistikoa
sortu du Nafarroako Go-
bernuko Kultura eta Tu-
rismo Departamentua.
eta «Karlismo garaian
Nafarroan garrantzi be-
rezia» izan zuten tokiak
aukeratu dituzte horre-
tarako. Nafarroako 14
herritatik pasatzen da
ibilbidea eta hiru zatitan
banatu dute: Lizarra al-
dea, Altsasu ingurua eta
Nafarroako iparraldea.
Hain zuzen, azken zati
hori eskualdetik pasa  -
tzen da: Bera, Elizondo,
Etxalar eta Zugarramur-
dik.

Sei panel eta 12 in-
formazio-kartel paratu
dira Nafarroa osoan. Pa-
nel horietako bat Elizon-
don dago eta 1834ko
uztailaren 10eko gertae-
ra bati egiten dio erre-
ferentzia. Egun horre-

tan,  Zumalakarregi ge-
nerala eta karlisten er-

rege izateko hautagaia
zen Carlos V.a bertan
bildu baitziren. 

Bera, Etxalar eta Zu-
garramurdin, berriz, kar-
telak paratu dituzte. He -
rri horietan izan ziren
borrokei buruzko irudi
eta testuekin osatuak
dira. 

Karlismoaren ibilbi-
deak hartzen dituen gai-
nerako herriak hauek di-
ra: Altsasu, Lakar, Ga-
res, Lizarra, Abartzuza,

Arroitz, Aiegi, Etxauri,
Mendigorria eta Orokie-
ta-Erbiti.

KARLISMOAREN MUSEOA
LIZARRAN

Ibilbideaaren helbu-
rua turismoa erakartzea
da, eta horrez gain, kar-
lismoari buruzko mu-
seoa ere egin nahi du
Gobernuak LIzarran.
Karlismoari buruzko
erakusketa eta doku-
mentuekin egin nahi du.

BERTZE BI IBILBIDE
TURISTIKO NAFARROAN

Karlismoaren ibilbi-
dearen aitzinetik, ber -
tze bi bide turistiko ere
egin berri ditu Nafarroa-
ko Gobernuak: Heming-
wayrena eta Sorginke-
riarena. 

Lehenbizikoa Iruña,
Auritz, Aribe, Lekunber-
ri eta Esatik pasatzen
da; eta bigarrena Erron-
kari eta Zarai tzu baila-
retatik, gure ingu rutik
(Zugarramurdi, Urdazu-
bi, Arraioz, Bera eta  Do-
neztebe), Anotzibar,
Larraun, Lei tzaldea
(Areso), Arai tzetik eta
Lizarra aldetik igaro tzen
da.

ARGAZKIA: ETXALARKO KULTUR ETXEA
Karlismoari buruzko ibilbide turistikoa Etxalartik pasatuko da. Argazkian Etxalarko Eliza

GERTAERA

1814ko uztailaren
10ean Zumalakarregi
generala eta Carlos
V.a Elizondon bildu
ziren, eta hori ageri
da Elizondon paratu
dute informazio pa-
nelean

DATUA

4
INFORMAZIO PUNTU
paratu dira eskualdean:
Elizondon informazio-

panel bat, eta
Etxalarren, Beran eta

Zugarramurdin 
informazio-kartelak
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GOIZUETAGOIZUETA

KULTURA � ZINEMA

Ikusmina sortu du ‘Mugaldekoak’
telefilmearen grabaketak
20 herritarrek
hartu dute
parte figurante
moduan

Esteban AROTZENA
Bigarren Mundu Ge -

rran aritutako mugala-
ri sarearen inguruko is-
torioa kontatzen du
aurre ko bi asteetan he -
rriko kaleetan eta hain -
bat auzotan (Aitaseme-
gi, Artikutza…) graba-
tu duten Mugaldekoak
izenburuko telefilme-
ak. 

Mireia Gabilondok
eta Fernando Bernue-
sek ETBrentzat zuzen-
dutako lan honek po-
litika, maitasuna eta ak-
zioa biltzen ditu. Ga-
bonak aldera estreina -
tzeko asmoa dute. Gai-
nera, 13 ataleko tele-
saila eginen dute on-
doren, baina hauek pla-
toan grabatuak izanen
dira ia osorik, Tentazio-
ak ekoiztetxekoek esan
zigutenez. 

Ikusmira sortu du
herritarrengan graba-
keta honek. Figurante

moduan parte-hartze
zuzena izan dute, gai-
nera, 20 herritarrek,
Klara Badiola edo Iña-
ki Berae txeren maila-
ko aktoreen ondoan.

Euskal Jaia eta talo
jatea Iskibin

Igande honetan, hi-
lak 20, Euskal Jaiaren
bigarren edizioa ospa-

tuko da Iskibi kanpine-
an. Iaz hain arrakasta -
tsua suertatu zen fes-
t a  honen  a rda t za ,
14:00 etan eginen den
talo-jatea da dudarik

gabe. Herri kirol desa-
fioa (Oiar tzun-Goizue-
ta), toka txapelketa eta
Naroa eta Arratek joko
duten ber be na, berriz,
eguna borobiltzeko ba-
lioko duten osagarriak
izanen dira. 

BESTE ZENBAIT
EKITALDI

Euskal Jaiaren au -
rre tik, ostiral honetan
bertan, Nepali buruzko
bideo emanaldia eskai-
niko du Josebak 22:30 -
etik aurrera. Hurrengo
larunbatean, berriz, hi-
lak 26, kontzertua iza-
nen da Oiar tzungo
Nunguajazz taldeare-
kin. Eñaut DJk osatu-
ko du gaua.

Zubi-Muxun
aterpea egiteko
414.000 euro

Nafarroako Gober-
nuak 414.704,76 euro-
ko dirulaguntza ema-
nen dio Udalari, honek
Zubi-Muxun aterpea
egin dezan. Turismo-
produktuak garatzeko
banatuko duen lagun -
tzaren barne onartu du.

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA ETA ALAITZ ESKUDERO
Herrian ikustera oso ohituak ez gauden gauzak ikusi ditugu film honen grabaketetan.
Hobe horrela...
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HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Aspaldiko haur talderik handiena
eskolaratu da aurten
Zortzi neska-
mutikok hasi
dute ikasturte
berria

Maider, Ainhoa eta Kontxi
Aranoko haurrak

Goizuetako eskolara
joaten dira aspaldiko ur-
teetan. Hasiera hartan
haur dezente joaten ba-
zen ere, azken urteetan
beheraldi nabarmena
izan dugu biztanle txi-
kienetan batez ere. Ha-
la ere, badirudi buelta
hartua duela behe-
ranzko joera horrek eta
aurten zortzi dira egu-
nero Aranotik Goizue-
tara mugitzen diren
haurrak. 3 eta 7 urte ar-
tekoak dira: Azahara,
Ander, Intza, Oihan,
Eneritz, Naroa, Jokin eta
Unai. Horietatik hiru di-
ra Goizuetako eskolan

berriak: Intza eta Oihan,
hiru urtekoak, eta Jo-
kin, sei urtekoa.

Esan beharra da,
zortzi hauek ez direla
Aranoko haur bakarrak.

Batzuk oraindik esko-
larako garaia iritsi ga-
bea dute eta beste ba -
tzuk Donostia eta Her-
naniko ikastetxeetara
joaten dira.

Kontseju zabalik
15 eguneko oporren

ondotik, Kontseju taber-
nak zabaldu ditu berriz
ateak. Asteazkenean, hi-
lak 16, irekitzekoa zen.

ARANO

ARGAZKIA: AINHOA ANSA
Argazkian ageri diren neska-mutikoek ekin diote ikasturte berriari. Atzean daudenak
Azahara eta Ander dira, eta aurrean, ezkerretik hasita: Unai, Intza, Oihan, Eneritz, Naroa
eta Jokin. 

Uharte-Arakilgo
Artzain Txakur
lehiaketan Alai
txakurrarekin
Abuztuaren 30ean
Nafarroako Artzain
Txakur Txapelketaren
42. edizioa jokatu zen
Uharte-Arakilen, eta
joan den urtean be-
zala, han izan zen
Pedro Ansa herrita -
rra. Alai izan zuen on-
doan Ansak eta iazko
hirugarren postua
lortzerik izan ez ba-
zuen ere, zorionak
emateko modukoa da
txakurra hala ibiltze-
ko gai izatea. Zorio-
nak, beraz, eta segi
horrela! 

Pertsonaia
Pedro ANSA
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ARESO

KIROLA � MENDIA

Marka guztiak hautsi ditu
aurtengo Mendi Martxak
280 mendizale
inguru hurbildu
ziren irailaren
6an

Juana Mari SAIZAR | ARESO
Aur tengo  Mend i

Martxa oso arrakasta -
tsua izan da. Iazko mar-
ka hautsi, aurreikuspe-
nak gainditu eta 280
per tsona inguru izan zi-
ren parte-hartzaileak.
Antolatzaileak gustura
gelditu dira.

Aurreko atalean esan
bezala, paella jatea egon
zen ondotik bazkarita-
rako. Bi pae llera handi
prestatu ziren eta Men-
di Martxa bukatzeare-
kin batera platerkada
bat banatu zitzaien na-
hi zuten guztiei. Horre-
kin batera, zumoak eta
sagardoa ere banatu zi-
ren. Kirol materialak ere
zozketatu ziren parte-
hartzaile guztien arte-
an, eta zorte onekoei to-
katu zitzaien oparia. Ha-
la ere,esan beharra da-
go, kamisetak eman
zitzaizkiela opari gisa
mendizale guztiei.

Hasi da ikasturte
berria

Ikasturte berria 20
ikasle eta hiru tutore-
rekin abiatu da. Hila-
ren 7an hasi ziren.

Lehen Hezkuntzako
4, 5 eta 6.mailak Mikel
Illarregiren ardurapean
daude, Haur Hezkun -
tzakoak Lierni Sagas-
tibeltzarenean eta bes -
teak berriz, lerro hau-
ek idazterakoan etor -

tzekoa den irakaslea-
ren ardurapean egon-
go dira. Hauetaz apar-
te, ingelesa ematen,
Arantxa lanaldi erdian
ariko da. 

Haur Hezkuntzako-
ak hamar dira osotara
eta Lehen Hezkuntzan
ere beste hamar dau-
de, bosnaka banatuak.
Hasiberriei dagokie-
nez, bi dira berriak: Ibai
eta Itoitz.

Ehiztariak prest
Ehiza garaia ailega-

tu da eta honekin ba-
tera, Usoa Elkartea ehi-
za postuak garbitu eta
berritzeko lanak anto-
latzen ari da. Aurtengo
usategien enkantea,
ortzegun honetan, irai-
lak 17, egitekoa da,
19:00etan. Bigarrena,
berriz, irailaren 26an,
hau ere 19:00etan izan-
go da.

Hamargarren
aldiz Nafarroako
txapeldun
Joan den abuztua-
ren 30ean egin zen
Artzain Eguna Uhar-
te Arakilen, eta horre -
kin batera, Nafarroa-
ko Artzain Txakur Le-
hiaketa jokatu zen.
Han izan zen Anto-
nio Alustiza aresoar-
ra eta garaile atera
zen, gainera, bere
txakur Tt ik i rekin.
Azken honekin, ha-
margarren aldia da
txapelketa haur ira-
bazten duela. Bide
horretan, hiru txakur
izan ditu ondoan: Ar-
gi, Jai eta Ttiki. Na-
farroakoa irabazita,
Euskal Herriko Txa-
pelketarako sailkatu
da, eta hau Oñatin
egingo da. Nafarroa-
ko Txapelketari bu-
ruzko xehetasun ge-
hiago 24. orrial dean
aurkituko dituzue.

Pertsonaia
Antonio ALUSTIZA

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR
Jende asko etorri zen Aresora irailaren 6an egin zen II. Mendi Martxan parte hartzeko.



HERRIZ HERRI | 29
ttipi-ttapa | 502 zbk.

2009.09.17

LEITZA

Bazkarirako
txartelak
irailaren 28a
bitarte egonen
dira salgai 

TTIPI-TTAPA
Atzean gelditu dira ga-

rai txarrak, eta orain in-
dartsu dago Aurrera Ki-
rol Elkartea. Aurrera se-
gitzeko gogoz, gainera.
Azken urteotan antolatu
duen Aurrerako Pesta ere
arrakastatsua izan da,
eta aurtengoa ere hala
izatea espero du. Hiru-
garren edizioa izanen da
eta urriaren 3an, larun-
batarekin, izanen da.

EGITARAUA
•9:00: diana txistularie-
kin.
•11:00-14:00: haurren -
tzako tirolina, rokodro-
moa eta zaldi ibilaldiak
plaza inguruan.
•11:00: Aurrera Pilota Es-
kolako pilotarien saioa.
•12:00: Aurrerako dan -
tzarien saioa plazan.
•13:00: poteoa Incan-
sables txarangarekin.
•14:30: bazkaria bazki-
deentzat eta bazkide-
en bikotekideentzat ka -
rrapen.
•Bazkalondoan: Aurre-
rako bazkideen Ingu -
rutxoa.
•Ondotik kalejira Incan-
sables txarangarekin.
•21:30: Aurrera elkarte-

ko atarian, luntxa bazki-
de eta bikotekideen tzat.
•Gauean dantzaldia
AGERRALDErekin.

BAZKARIRAKO
TXARTELAK

Ohi bezala, bazkaria
bazkide eta hauen biko-
tekideentzat izanen da.
Txartelak ere salgai dau-
de Txokon eta Peritzan,
15 eurotan  bazkideen -
tzat eta 22 eurotan biko-
tekideentzat. 65 urte be-
teak dituztenek dohainik

izanen dute bazkaria, bai-
na 608 789293 telefono-
ra deitu beharko dute
konfirmatzeko. Txarte-
lak har tzeko azken egu-
na, be rriz, irailaren 28a
izanen da.

Ikasturte berria 
242 neska-mutikok

hasi dute ikasturte be -
rria Erleta eskolan, iaz
baino 20 gehiagok. Hiru
urteko hasiberriak 42 di-
ra eta aurten eskola utz i
dutenak, berriz, 22.

OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Aurrera Kirol Elkartearen III.
Pesta eginen da urriaren 3an

ABISUA IRAKURLEARI

Hurrengo egunotan
TTIPI-TTAPAtik tele-
fono deia hartuko du-
zue. Harpidetzaren
datuak eguneratu bi-
denabar, aldizkaria
kosta tzen denaren
zati bat aurrerantzean
norberak ordaintzea
eskatuko zaizue (ur-
tean 15 euro).

IV. Literatur
Lehiaketa abian
Idazteko zaletasuna du-
ten 16 urtetik gorako
herritarrentzako Litera-
tur Lehiaketa antolatu
du ALKE Kultur Elkar-
teak. IV. edizioa izanen
da aurtengoa eta bate-
tik, narrazio eta ipuin le-
hiaketa izanen da eta
bertso-paper lehiaketa
bestetik. Denak ere eus-
karaz eginak izan behar -
ko dute eta gaia librea
izanen da. Orriek DIN-
A4 tamainakoak izan
beharko dute, eta alde
bakarretik idatziak, ler-
ro-tarte bikoitzaz. 
Narrazio eta ipuin le-
hiaketak, gutxienez lau
orrikoa izan beharko du,
eta 16koa gehienez.
(Arial motako letra era-
bili eta 11 tamainakoa).
Bertso-paper lehiake-
tan, gaia bezala, neu -
rria ere librea izanen da
eta lau bertsotik gora-
ko eta 16tik beherakoa
izan beharko du.

AURKEZPENA
Lan bakoitzaren hiruna
kopia aurkeztu behar-
ko dira, izengoiti bate-
kin sinatuta. Gutunazal
itxi baten barnean, be -
rriz, egilearen datuak
adieraziko dira: izen-
abizenak, helbidea eta
telefonoa. Lanak Astiz
eta Maimur liburu-den-
dentan aurkeztu behar
dira, eta urriaren 31n
bukatuko da epea. 

SARIAK
Sari banaketa azaroan
eg inen da.  Par te-
hartzaile guziek izanen
dute sariren bat, eta sa-
il bakoitzeko irabazle-
ak, berriz, 150 euro es-
kuratuko ditu, eta bi la-
gunentzako otordua.
Lanen bilduma egiteko
asmoa ere badu ALKEk,
gero Interneten para -
tzeko, eta liburutegian
eta eskoletan ere ba-
natuko da.

ARGAZKIA ETA TESTUA: ASIER IMAZ

Miki Zabaletarena da Nafarroako talorik onena 
Plazaola Partzuergo Turistikoak antolatuta, Taloaren Eguna egin zen irailaren
6an laugarren aldiz, eta eguraldi bikainak lagunduta, jende andana igaro zen
herritik goiz guztian. Protagonista bai, taloa izan zen, baina haren inguruan bes -
te hainbat ekin tza ere izan ziren herrian. 11:00etan heldu zen eguneko ekitaldi
nagusia, taloaren txapelketa. Ez zen edonolakoa gainera, Nafarroako I. Talo
Txapelketa izan baitzen. Hamar lagunek parte hartu zuten txapelketaren lehen
edizioan, eta garaipena etxean gelditu zen. Miki Zabaleta herritarraren taloa
aukeratu zuen epai-mahaiak. Eukene Barriola eta Milagros Ijurko bigarren eta
hirugarren gelditu ziren, hurrenez hurren. Txapelketa irabazita 100, 50 eta 25
euro jaso zituzten aipatu hirurek.

� FLASH
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BAZTAN

BESTAK � ANIZKOAK URRIAREN 3TIK 5ERA 

Euskadiko
Hirugarren Mailako
Aizkolarien saioa
jokatuko da Anizen
Urriaren 4an,
igandearekin
izanen da

LARUNBATA 3
Bezpera

12:00etan ezkil-jotzea
eta bestei hasiera ema-
teko altxaferoa. 12:30 -
ean haurrendako joko-
ak. 14:00etan haurren-
dako bazkaria. 15:30 -
eangaztelu puzgarriak.
18:00etan txokolate ja-
tea. 19:30ean dantzal-
dia. 20:45ean Baztan
Zopak. Ondotik dan-
tzaldia. Akitzeko xin-
gar jatea. 

IGANDEA 4
Arrosarioko

Amabirjinaren Eguna

11:00etan Iratxe eta Jo-
ne txistulariekin kaleji-
ra. 12:00etanMeza Na-
gusia. 13:00etan otor-
dua. 18:00etan Euska-
diko III. Mailako Aizko-
larien Kanporaketa.
18:30ean kantaldia.
Akabailan afaria.

ASTELEHENA 5
Adiskidetasun Eguna

11:00etan Mus txapel-
keta. 14:00etan zikiro
jatea, JOXEANJELekin.
18:00etan ginkana.
21:00etan xingar jatea.
Akitzeko GIZAJOA NI.

ARGAZKIAK: MAIDER AZKARATE
Umorea eta dantzarako gogoa seguruak izanen dira aurtengo bestetan ere.
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Alegazioak
aurkezteko
epea zabalik 

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Aroztegia

Jauregian hotela eta golf-
zelaia egiteko proiektua
martxan da. Udalaren ha-
sierako onespena hartu
du, eta orain Nafarroa-
ko Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratu zenetik hilabete
bateko epea dago ale-
gazioak aurkezteko.

Proiektuaren bultza-
tzaileek lau izarreko ho-
tel bat egin nahi dute, eta
horrekin batera, inguruan
40 hektareako golf-ze-
laia. Gisa berean, hain-
bat etxebizitza eraikitze-
ko partzelak egitea ere
proposatu dute. 

Udalak joan den as-
tean eman zion hasiera-
ko onarpena proiektua-
ri, eta orain, aipatu be-
zala, alegazioen txanda
da. Arazorik gabe aitzi-
nera aterako balitz, la-
nak hurrengo urtean ha-
siko lirateke.

Piriniotako behien
lehiaketa eta
enkantea irailaren
26an eta 27an

Aurten 22. aldiz piri-
niar arrazako behien
lehiaketa-enkantea egi-
nen da Elizondon, iraila-
ren 26an eta 27an. Ohi
bezala, inguruko neka-

zarien aziendez gain,
hainbat bazterretatik eto-
rritako nekazarien ehun-
ka abelburu ikusgai iza-
nen dira.

LARUNBATA, HILAK 26
•10:00 aitzinetik: azien-
dak Merkatuko Plazan
egon beharko dute.
•12:00etan: Baztan-Zo-
pak.
•18:00etan: behi-azien-

den erakusketa. Epai-
mahaikideek aziendak
puntuatuko dituzte.
•22:00etan: parte-har -
tzaileen afaria.

IGANDEA, HILAK 27
•10:30-14:00: Baztango
artisauen azoka.
•11:00etan: Nafarroako
Aretzea haragiaren eta
Baztangoa gaztaren
dastaketa.

•12:00etan: behi-azien-
daren enkantea.
•13:00etan: sari banake -
ta.
•Ondotik: Aspina elkar-
teak aretze bat zozke-
tatuko du.
A ipatu ,  i ra i la ren

25ean, ortzirala, azien-
dak Merkatuko Plazan
sartzeko aukera izanen
dela, 15:00etatik aitzi-
nera.

BAZTAN

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Hurrengo urtean ere eginen da Behikaka.com
Elizondoko Santio besten barne, iragarri bezala, Xorroxin Irratiak Behikaka.com
zozketa egin zuen. Lore, Zagua eta Erdiz behiak lanean paratu zituzten hiru sari
banatzeko helburuarekin. Euren lana ongi bete, eta lehenbiziko eta hiruga rren sa-
riak egun berean banatu ziren. Bigarren sariaren jabea, ordea, ez zen momentu-
an agertu eta abuztuaren 26ra bitarteko epean ere ez zuen seinalerik eman. Epea
pasatuta, bigarren sari hori bazkideen artean zozketatzea erabaki zuen Xorroxi -
nek, eta irailaren 4an saridunen izenak atera zituzten. Lau azpisari zituen bigarren
saria honela banatu zen: Erratzuko Joxe Mari Apezetxea Fagoaga (Isabako Txa-
patera landetxean asteburuko egonaldia 6 lagunendako); Berako Bixente Taber-
na Sein (Arabako Murua herrian, Gorbeia landetxean asteburuko egonaldia 2 la-
gunendako), Elbeteko Belen Urrutia Hualde (Aizarozko ostatuan afaria 2 lagunen-
dako) eta Oñatiko Roberto Ordorika Ezkurdia (Lurlan produktu lote bat). Heldu
den urtean ere berriz ere Behikaka.com zozketa eginen du Xorroxin Irratiak.

TURISMOA � UDAKO DATUEN BALANTZEA

Lekarozko golf-zelaiaren proiektuak
hasierako onarpena hartu du

Urtasun erremon-
tista estreinakoz
Iruritan
Nafarroako Foru Komu-
nitatea IV Erremonte
Txapelketako partida
jokatuko da larunbate-
an, irailak 19, Iruritako
frontoian, 18:00etatik
aitzinera. Final-laurde-
neko lehia izanen da.
De na den, ho rren ai tzi -
netik, bertze norgehia-
goka bat ere jokatuko
da 30 tantora. Egune-
ko partida nagusia 40ra
izanen da eta erre mon -
teko egungo jokalaririk
hoberenetari ko bi izar
ikusgai izanen dira, Ko-
teto Ezkurra donezteba -
rra eta Miguel Mari Urru -
tia sal dias tarra. Bertze-
tik, Sanfermin bezpe-
ran debutatu zuen Gor-
ka Urtasun iruritarra
herri ta rren aitzi nean eta
etxe ondoan plazaratu-
ko da. Egun berezia eta
hunkigarria izanen da. 

Elizondoko
Abesba tza Ttiki
sortu da
Gaztetxoek ere kantu -
rako aukera izan de-
zaten, Elizondoko
Abesbatza Ttiki sor-
tu du helduen talde-
ak. Uda aitzi netik
egindako deial diak
erantzun ona izan zu-
en, eta dagoeneko 30
haur baino gehiagok
eman dute izena.
Ikas tur te berriarekin,
gaztetxoen taldea ere
lanean hasiko da, eta
en tse gue kin or tze   gu -
nean, hilak 17, has -
te koak dira. Or tze  gu  -
nero 17:30ean bil  du -
ko dira Arizkune nean.

� FLASH
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BAZTAN

Miguel Angel Garaioa
NaBaiko zinegotzia-
ren heriotza dela-eta,
bere kargua betetze-
ko zinegotzi berria pro-
posatu du NaBaik:
Lan der Santamaria.
Ze rrenda zeuden Ire-
ne Uhalde, Martina
Zelaieta, Santiago
Ibarga rai, Emilia Azka-
rate eta Fco Jose
Oiartzabalek kargua-
ri muzin egin zioten eta
taldeak Lan de rri pro-
posatu zion kargua.
Hauteskunde-Batzor-
deak onartu beharko
du proposamena.

PERTSONAIA
Lander SANTAMARIA

Garaioaren 
kargua hartzeko
proposatua

OSPAKIZUNA � BESTA AMAIURREN 

Amaiurren errebestak dituzte
ortziralean eta larunbatean
Larunbatean
zikiro jatea
eginen da 

Maite OTEIZA
Amabirjinak akitu

zire la ez da hilabetea pa-
satu, baina Amaiurren
bes ta giroan segitzeko
asmotan dira. Hala, ortzi -
ral eta larunbat honetara -
ko, irailak 18 eta 19, adin
eta gustu guzie tako jen-
dearentzako erre bestak
antolatu dituzte.

ORTZIRALA, HILAK 18
•17:00etan: Kulki huar-
rentzako ikuskizuna,
Udalaren eta Nafarroa-
ko Gobernuaren lagun -
tzarekin.
•18:00etan: futbol-par-
tida: ezkonduak ezkon -
gabeen kontra. 
•21:00etan: herri afaria
Elkartean.
•23:30ean kontzertuak
ostatuan: POTTOKA &
JOSU ZABALA BAND
(fussion).
•Ondotik giroak ostatu-
an segituko du.

LARUNBATA, HILAK 19
•14:00etan zikiro jatea
Joxe Angelek alaituta.
•20:00etan Muxikoak eta
Mutildantzak.
•21:30ean odolki eta
zingar jatea.
•Ondotik euskal kantu
zaharrak.
•00:00etan gaupasa JA-
LISKO BANDekin.

Zoritxarreko edo us-
tekabeko istripu bate-
an, 400 litro gasolio isu-
ri dira Baztan ibaiara,
Elizondotik pasatzera-
koan .  Kam io i  ba t
Santia go Karrikatik zi-
hoala, ur zulo bateko
estalkia edo tapa jo eta
gasoil biltegia hautsi zu-
en, eta bertan zuen ga-
solio guzia erre kara isu-
ri zuen, Arizkunenea gi-
beleko aldetik kanpo-
ratuz.

Ezbeharra joan den
abuztuaren 29an ger-
tatu zen, goizean 9:00
baino lehen. Foru Poli-
zia, Oronoz-Mugairiko
suhiltzaileak, Inguru-
men teknikariak eta
EcoIruñako langileak
istripua gertatu zen to-
kira hurbildu ziren, eta
isurketak eragin zeza-
keen kaltea ahalik eta
ttikiena izateko euspen-
barrerak paratu z i-
tuzten.

ARGAZKIAK: VALENTIN BASURTO

Maratoia Baztango 15 herrietan barna 
Sasoian egon behar du batek Baztango 15 herriak egun batean oinez edo las-
terka zeharkatzeko! Bai horixe! Bada berriki egin duenik bada: Aitor Kortabe -
rria eibartarrak abuztuaren 29an Baztango 15 herriak elkartu zituen, eta Amaiur -
ko monolitoan akitu zuen itzulia. Almandozen abiatu eta Berroeta, Aniz, Ziga,
Oronoz-Mugairi, Arraioz, Lekaroz, Irurita, Gartzain, Elizondo, Elbete, Arizkun,
Erratzu eta Azpilkuetan barna pasatu ondotik, Amaiurren akitu zuen ibilbidea.
42 kilometro inguruko bidea egin zuen, eta denborak aunitzik inporta ez badu
ere, lau orduren azpitik egin zuen itzulia: 3 ordu eta 52 minutuz. 

400 litro gasolio Baztan ibaira isuriak

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA
Errekan barrerak jarri zituzte kalteak murrizteko
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GIZARTEA � ARTZAINEN OSPAKIZUNAK

Ameriketara artzain joandakoen
besta eginen da igandean Auritzen
‘Ibañetako
artzain irrintzia’
lelopean
eginen da
ospakizuna

TTIPI-TTAPA
Bertze urte batez,

‘artzain amerikanoen’
omenez, besta eginen
da igande honetan, irai-
lak 20, Auritzen. Ibañe-
tako artzain irrintzia ize-
narekin antolatu dute
aurtengo elkarretarat-
zea, eta 500 artzain eta
senitarteko espero di-
tuzte antola tzai leek. Au-
ritzeko Udalak antolatu
du ospakizuna, ber -
tzeak bertze, Udabilde,
Artzain Mundua eta Na-
farroako Gobernuaren
laguntzarekin.

EGITARAUA
•10:00: harrera.
•10:30 meza, Orreaga
eta Aurizberriko abes-
batzekin.
•11:30: Luzaideko dan -
tza  riak eta bertsolariak.
•12:30: antzerkia.
•13:30: bazkaria, musi-
ka eta zozketak.

•Kultur Etxean argazki
erakusketa bat izanen
da ikusgai.

Aipatu, bazkarirako
txartelak hartzeko epea
irailaren 11n akitu zela.

2006AN LEHEN ALDIZ
2006an hasi ziren

egun hau antola tzen Na-
farroan, eta Lesa ka auke -
ratu zuten ho rre ta rako.
2007an Alduden egin zen
eta iaz Elizondon. Aur-
ten, bere garaian Ame-
riketara jo zuten pirinioe-

tako artzainak gogora-
tuko dituzte, eta Auri tzen
egin dute hitzor dua.

Ohi bezala, hildako-
ak izanen dira gogoan,
eta bereziki, Jesus Gol-
daraz Doneztebe, Lega -
sa, Elgorriaga eta Nar-
barteko apeza izanda-
koa, hasieratik ekimen
honen bultzatzaile izan
zena. Horrez gain, artza-
in joan dakoen senitar-
tekoei ere toki berezia
eskainiko zaie, batez ere
emakumezkoei, eta ho -
rre gatik egin da Neva-
dara joan nintzen ema-
kumeak bakarrik utzita
an tzerkia.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko artzainen besta Elizondon egin zen, eta duela 3 urte Lesakan.

DATUA

500
LAGUN 

espero dituzte 
antolatzaileek Auritzen, 
horietatik aunitz artzain 

izandakoak eta 
euren senitartekoak

GIZARTEA

LANA

Udan ere goiti
egin du 
langabeziak
eskualdean

TTIPI-TTAPA
Uda garaia, sasoiko
lanpostuak direla eta,
langabezia jausten
den tenorea bada ere,
aurtengoan ez da ha-
lakorik gertatu esku-
aldean. Uztailean 23
lagunetan goiti egin
zuen langabeziak eta
abuztuan, bertze 20
lagunek eman zuten
izena Doneztebeko
Enplegu Bulegoan.
940  z i ren  guz i r a
abuztu hondarrean
apuntatutakoak. Na-
farroa osoko datuak
kontuan hartuz langa -
bezia jau tsi egin da
eta Doneztebekoa
izan da goiti egin du-
en bulego bakaneta-
koa. Hego Euskal
Herri an ere igo egin
da langabeen kopu-
rua. Doneztebeko
Enplegu Bulegoaren
bitartez 325 kontratu
egin ziren abuztuan,
eta horietatik 25 ber -
tzerik ez ziren izan mu-
gagabeak. Adina eta
sexuari dagokionez,
guztietan somatu da
langabeziaren igoera. 



Xuban, Eneko,
Garikoitz, Miren
eta Naiara dira
hasiberriak

Koro eta Margari
Finitu zaizkie oporrak

neska-mutikoei, eta ber -
tze ikastetxeetan beza-
la, Urdazubin eta Zuga-
rramurdin ere ekin diote
ikasturte berriari. Guzti-
ra 40-50 ikasle hasi dira
eta horietatik bortz be-
rriak dira. Xuban, Gari-
koitz, Eneko, Naiara eta
Miren dira hasiberriak,
hiru urte dituzte eta aur-
ten joan dira lehenbizi-
koz eskolara.

Antzerki Taldea
Kataluniara

Bertze irteera bat egin
du Zugarramurdiko An -
tzerki Taldeak. Aldi hun-
tan, Erronkariko Bidan-
koze herrian egon da. Bi-
dankozen sorginaren jau-
tsiera ospatzen da, eta
horretan parte har tzera
gonbidatu zuten Antzer-
ki Taldea.

Abuztuaren 25ean ari-
tu ziren, izigarri inguru

ederrean: gauerdian, ze-
rua izar-izartua eta su
haundi baten inguruan.
Arras kontent itzuli ziren,
beren ustez antzezlan
pulita eskainita. Eta ez
da hau azkena izanen,
urriaren 31n Katalunia al-
dera gaki baitira, San Fe-
liu Sasserra herrira.

Obrak
Zugarramurdiko
kontsultan
Obretan ari dira Zuga-

rramurdiko medikuaren
kontsultan. Orain arte
jendeak aunitz espe ratu
behar izaten zuen medi-
ku edo erizainarekin ego-
teko, biek toki berean
baitzuten kontsulta.
Orain, obra hauekin, eri-
zainak kontsulta propioa
izanen du, eta horrela
xauliago gainen da jen-
deari atenditzeko den-
bora. Aldi berean, komun
bat ere eginen da.

Lan hauek urrirako fi-
nituak izatea espero da,

eta bitartean, Zugarra-
murdikoek Urdazubiko
kontsultategira gan be-
harko dute.

Dirulaguntza
Urdazubin

Nafarroako Mendia
Helmuga izeneko kalita-
te-planaren barrenean
laguntza jaso duten
proiektuen artean, Urda-
zubiko leizeetan bisita-
riak hartu, informatu eta
artatzeko espazio berriak

77.874,04 euro hartuko
ditu eta Ikaburua leize-
an sonorizazio-lanak egi-
tea, turismo-gunearen
babesa indartzea eta ga-
rapen iraunkorra eta
energia-aurrezkia susta-
tzeko proiektuak, berriz,
62.755,53 euro. Bi obrak
Urdazubiko Udalak egi-
nak dira. 

Kenpo Kai ikastaroa
Zugarramurdin

Kenpo Kai taldekoak
goiztiarrak dira eta irail
hasieran hasi ziren kla-
seak hartzen. Gan den
urtean bezala, Leorlas-
ko eskolan ematen dira
ortziral gauetan. Haurrak
larunbat goizetan elkar-
tuko dira, baina oraindik
taldea osatu gabe dago. 

Lehenbiziko aste
hauetan klaseak irekiak
izanen dira, eta jendeak
zein kirol mota den iku-
si eta ezagutzeko auke-
ra izanen du klaseetara
joanez. Eta ondotik ize-
na ematen ahal izanen
da, hala nahi izanez ge-
ro. Edozein informazio-
rako telefono huntara
deitu behar da: 656
759566.
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URDAZUBI/ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Aker eta Mari Etxalarren
Herriko ziganteak ere, Aker eta Mari, bidaiatzen hasi dira: gan den abuztuan
Etxalarren egon ziren, han antolatu zen erraldoien topaketan.

HEZKUNTZA � 2009/2010 IKASTURTEA

Hiru urteko bortz neska-mutikok hasi
dute ikasturte berria
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SENPERE

KULTURA � ERAKUSKETA BEREZIA

Arte garaikidearen erakustoki
bihurtu da Karrika Nagusia 
Zer errana sortu
du Berinak
festibalak

Franck DOLOSOR
Biziki gustokoa ala

 arras kontrakoa. Senper-
tar bihirik ez da isilik egon
Berinak festibala denbo-
ran, eta hori marka txa -
rra ote da? Zer erran
haundia eman du festi-
bal hunek. Sortzaile au-
sartak Anne Marie Bo-
logna, sortzez Jeannou,
eta Iñaki Viquendi sen-
pertarrak dira. Biek Arte
Ederrak ikasi dituzte eta
festibal hunekin, artea
baserri gunerat ekarri na-
hi izan dute. Lapurdiko
arkitektura eta arte ga-
raikidea nahastea buru-
ratu zaie, arte garaikidea
lantzen duten 14 artista
gonbidatuz. Obrak as-
matu eta erakutsi dituzte
saltegietako berinetan,
Pereuil okindegian, kon-
parazione, euskal dias-
porako lagunak.

Frantxoa Garat
artzain berria
Erroman, Ezpeletan eta

Donibane Garazin egon
ondoan, Frantxoa Garat
65 urteko zelaita rra
–Hazparneko auzoa–,
Senpererat heldu da bu-
ruila hastapenean. Ongi
etorri.

‘Pilotari’
erakusgunea
arrakastatsua

Turisma bulegoan,
uztailaz geroz usaian bai-
no mugimendu gehiago
bada, Pilotaren Etxeak
ateak ideki dituelakoz.

Pilotaren joko desberdi-
nak ezagutzeaz gain,
zonbait herritarren leku-
kotasunak ezagutu dai-
tezke: Ganix Halsouet
Donamartiakoaren gu-
tun bat pilotaz, baita Je-
an Ithourria, Jakes Ca-
saubon, Maritxu Bereau
eta Marie Christine Men-
dionderen oroitzapenak
ere. Lapurdi aldeko hau-
tetsi gorenek parte har-
tu dute inaugurazio eki-
taldian. Egun horietan,
preseski, Gantxiki trin-
ketan partida ainitz joka-

tu da Europako kopa os-
patu baita.

Akerretako errota
ezagutzeko aukera

Aurtengo ondare egu-
nak buruilaren 19 eta
20an ospatuko dira eta
aldi huntan ere bere ate-
ak idekiko diozka publi-
koari Eliza ondoan den
plazako errotak. Gaine-
rat, 25a arte, Lauburu el-
kartearen erakusketa bi-
sitatzen ahalko da erro-
tan. Gaia: sorginkeria La-
purdi aldean.

Ibarrun Etxenikako
Maiteren heriotzak tris-
tezia haundia sortu du
herrian. Maite, biziki
ezaguna zen, urteetan
lan haundia egin bai-
tu parrokiaren eta he -
rriaren alde, zonbait
urtez Herriko Etxeko
kon tsei lari izanez. Zi-
nez bihotz onekoa bai -
tzen, bere seme-ala-
bak hezteaz gain, he -
rrian ongi ezagutua
den neska bat ere
adoptatu zuen sena -
rra rekin. Denei gure
dolumin zintzoenak.
Senpere, eta beraz
Maite, ongi ezagutu
duten lau apezek zu-
zendu dituzte ibarrun -
da  rraren ehorz ketak.
Hitz hunkigarriak en -
tzun ziren azken agu -
rrean. Azken urteetan,
pena haundia jasan zu-
en ama galdu zuela-
rik, batetik, eta bertze -
tik, 2007ko maiatzeko
uholdeek kalte haun-
diak sortu zituztelarik
bere sortetxean apai-
latu zituen udako apar-
tamenduetan. Maita-
sun haundiz apaindu
zuen Ibarrungo etxea
eta dena xehatua ikus-
teak min haundia sor-
tu zion. Beti aitzinera
egiten entseiatu da
baina azkenean, bar-
katzen ez duen gaitz
batek eraman du bu-
ruila hastapenean. Ez
adiorik Maite! 

HERIOTZA
Maite LAMISCARRE

Zeruan izar eder
bat gehiago
piztu da

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Pereuil okindegiak itxura hau hartu du festibalean.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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SARA

KULTURA � ANTZERKIA

‘Herioa eta Dontzeila’ antzezlana
antolatu du Ikastolak urriaren 2rako
Lur Berri gelan
izanen da
20:30ean

Xan HARRIAGUE
Ospe handiko an -

tzez  lana ikusten ahal-
ko da  urriaren 2an Lur
Berri gelan: Itziar Ituño,
Ramon Agirre eta Asi-
er Sota aktore famatu-
ek Herioa eta Dontzei-
la (neskamea) izeneko
obra eskainiko dute
20:30etik aitzinera. Ora-
ingo huntan Ikastolak
goi mailako antzerkia
antolatu du.

Ariel Dorfman idazle
txiletarrak idatzi zuen
eleberrian oinarrituz,
Roman  Po l ansk i k
1994an  Herioa eta
Dontzeila filmea egin zu-
en. Geroztik 46 hizkun -
tzetara itzuli da. Fito
Rodriguezek idatzi du
euskarazko bertsioa. 

Schuberten Herioa
eta Dontzeilamusika en -
tzutean, Paulina (I tziar
Ituño) eritzen da, tortu-
rapean pasaturiko su -
frikarioa gogora etor -
tzen zaio. 

Senarra, Gerardo
(Asier Sota), giza-esku-
bideen alde nabarmen-
du den abokatua du.
Gobernuak diktadura
garaiko krimenak iker -
tzeko batzordearen bu-
ru izendatu berri du.
Etxe rako bidean, Gerar-
doren autoa panan gel-
ditu da. Eskerrak eze-
zagun batek, Roberto
Miranda doktoreak (Ra-
mon Agi r rek) ,  b ide
bazterrean ikusi eta be-
re autoan etxera erama-
teko mesedea egin dion.
Baina etxera arriba -
tzean, Paulina ohartzen
da Miranda torturatu zu-
tenetako bat izan zela.
Hala uste du, behintzat.

ARGAZKIA: MARITXU ARBURUA

Margo erakusketa buruilaren 19tik urriaren 4ra
Larrungo koloreak margo erakusketa antolatu du buruilaren 19tik urriaren 4ra.
25 bat artisten obrak ikusgai izanen dira Lur Berri gelan, arratsalde guziz 15:00 -
etatik 19:00etara, baita larunbat eta igande goizez 10:00etatik 12:00 etara ere.
O brak erakutsi ko dituzten Sarako margolariak haue xek dira: Monique Bede-
carrax, Chelo Guth, Michèle Lahourcade, Augusta Lassegue, Katixa Lasserre,
Andy Le Sauce, Eliane Lyet, Monique Maumy, Gisèle Pirdzun, Pierre Ponnou,
Claude-Marie Repesse, Maruka Urtizberea, Marie Neige Vielcazals eta Mari -
txu Arburua.
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Andoni Apezetxea Almandoz, Aran-
tzakoa, abuztuaren 26an.
Libe Tapia Mutuberria, Lesakakoa,
abuztuaren 29an.
Oier Gajate Olaetxea, Lesakakoa,
abuztuaren 31n.
Eñaut Arburua Portu, Lesakakoa, irai-
laren 8an.
Nahia Baraibar Dominguez, Leitza-
koa, abuztuaren 25ean.
Xabier Gorria Elizondo, Sunbillakoa,
abuztuaren 26an.
Alain Bazterrika Obregozo, Sunbilla-
koa, irailaren 3an.
Luken Ansalas Maiz, Etxalarkoa , irai-
laren 7an.
Nathan Lacaze Collin, Sarakoa, abuz-
tuaren 31n.
Peio Etxarte, Sarakoa, abuztuaren
27an.
Oihan Peio Pery, Sarakoa, abuztua-
ren 31n. 
Margot Mondragon Fagalde, Sara-
koa, irailaren 2an

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

HERIOTZAK
Jose Luis Karrikaburu Zaldua, Nar-
bartekoa, abuztuaren 31n, 57 urte.
Flora Elano Taco Toaquisa, Elizon-
don, abuztuaren 29an, 37 urte.
Cascione Nicola, Leitzan, irailaren 2an,
72 urte.
Ofelia Aldabe Asan, Lesakakoa, irai-
laren 2an, 93 urte.
Josefa Uitzi Madariaga, Igantzikoa,
irailaren 4an, 87 urte.
Jean Martin Perugorria, Sarakoa, irai-
laren 8an.
Pierre Errandonea, Sarakoa, abuz-
tuaren 28an. 

EZKONTZAK
Jon Mariezkurrena Salaberri eta Izas-
kun Maiz Leiza, Oronoz-Mugairikoa
eta Arantzakoa, irailaren 5ean Aran-
tzan.
Oskar Altxu Agesta eta Diana Mar-
tin Castrillejo, Iturengoa eta Donez-
tebekoa, irailaren 5ean Iturenen.
Jabi Gutierrez Amores eta Axun Is-
tilart Mitxelena, Oviedokoa eta Ariz-
kungoa, irailaren 12an Arizkunen.
Bastien Garateta Pamela Rodriguez,
irailaren 5ean Saran.
Frederic Bordenave eta Aurelie Du-
bosse, abuztuaren 29an Saran.

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

Raimundo 
PEREZ IRIARTE

Beran, 2007ko irailaren 16an

II. URTEURRENA

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA

Koro
EZKURRA ALSUA
Gure artean kantu ta dantza

zoriontsu zenbiltzela
gaitz gaixto batek eraman zaitu,

hauxe kontraste krudela!
Entsaio, luntx ta kontzertuetan,

oraintxe arte bezela
beti gurekin egongo zara
zauden lekuan zaudela. 

UMORE ONA ABESBATZA
GOIZUETA

SORTZEAK

.
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Lehenbiziko
konbinatuan
Baztanera joan
da txapela eta
bigarrenean
Igantzira

TTIPI-TTAPA
Txapelketako jardu-

naldi guztiak jokatu on-
dotik, Baztango Basa-
burua eta Igantzi dira Na-

farroako Herriz Herri Txa-
pelketako txapeldunak.
Basaburuak lehen kon-
binatuan lortu du garai-
pena eta Igantzik, berriz,
bigarrenean. Berrioza-
rren abuztuaren 29an jo-
katutako jardunaldian
erabaki ziren txapelak. 

Basaburua eta Igan-
tziko taldeez gain, Bera-
ko Gure Txokoa eta Be-
rriozar taldeek hartu du-
te parte aurten txapel-
ketan.

LEHEN KONBINATUA
Lehen konbinatuan

bortz probatan aritu di-
ra kirolariak: koxkor bil-
tzen, zakuarekin, aizko-
ran, lasterka eta arpane-
an eta sailkapena hone-
la gelditu da: Basaburua

txapeldun, Gure Txokoa
bigarren, Berriozar hiru-
garren eta Igantzi lauga-
rren.

BIGARREN KONBINATUA
Bigarren konbinatuan

lastoa botatzen, txinga

eramaten eta ingudea al-
txatzen aritu dira eta lau
jardunaldietako puntuak
batuta Igantzi atera da
garaile, Gure Txokoa bi-
garren; Basaburua hiru-
garren eta Berriozar lau-
garren.

HERRI KIROLA � HERRIZ HERRI TXAPELKETA

Basaburua eta
Igantzi Nafarroako
Herriz Herri
Txapelketako
txapeldun

Doneztebeko 
bi talde eta
Oitzeko bat ari
dira lehian

TTIPI-TTAPA
Irailaren 5az geroztik,

hiru talde Gazte Maila-
ko Malerrekako Laxoa
Txapelketan parte har -
tzen ari dira: Donezte-
be A, Doneztebe Beta
Oitz. 

Irailaren 5ean Oitz
eta Doneztebe Bk jo-
katu zuten aurrez au -
rre, eta hilaren 12an,

berriz, Doneztebe Ak
eta Oitzek. Partidak la-
runbatetan jokatzen di-
renez, hurrengo hitzor-
dua asteburu honetan
dute, hi lak 19. Do-
neztebeko bi taldeek
j oka t uko  du t e ,
11:00etatik aitzinera.

Irailaren 26an txa-
pelketako laugarren jar-
dunaldia jokatuko du-
te Doneztebe Bk eta
Oitzek, eta urriaren 3an
bosgarrena, Oitzek eta
Doneztebe Ak. Seiga -
rren eta azken jardunal-
dia urriaren 10ean egi-
nen da, Doneztebe A

eta B taldeek berriz el-
karren kontra ari behar-
ko dute.

Jardunaldi guztiak
bukatuta, ligan bi le-
henbizikoetan gelditzen
ari direnek jokatuko du-
te finala. Final haundia
urria ren 17an izanen da
Oitzeko plazan.

JOKALARIAK
Hauek dira hiru tal-

deetan ari diren jokala-
ri gaztetxoak, bakoitze-
an lau:
Doneztebe A talde-

an, Unai Sapuppo, Jo-
su Inda, Joseba Graze-
nea eta Aurelio Bertiz
ari dira.

Doneztebe B talde-
an, Xabier Ibarrola, An-
doni San Martin, Unai
Urroz eta Cristian Chi-
vite ari dira.
Oitzeko taldean,

azkenik, Andoni Saldi-
as, Lander Mindegia,
Laurendi Zelaieta eta
Ibai Iribarren ari dira. 

PILOTA � FINALA URRIAREN 17AN OITZEN

Abian da Gazteen
Malerrekako
Laxoa Txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gazteak laxoan Arraiozko plazan.

ARGAZKIA: I. UGALDE
Basaburua ingudearekin lanean.

KIROLA
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Azken zazpi
urteotako
laugarren
denborarik
onena egin du 

Heldu den
denboraldian
Maila Nagusian
ariko da

TTIPI-TTAPA
Leitzan da aurtengo

Bigarren Mailako Euska-
diko aizkolarien txapela.
Jon Rekondo 24 urteko
gaztearena da. Irailaren
6an Zestoan (Gipuzkoa)
jokatu zen finala, eta itxu-
ra ona emanez, minutu
eta 16 segundoko aldea
atera zion Aitzol Atutxa
azpitxapeldunari. Lan

txukuna eginda, Rekon-
do eta Atutxa Euskadi-
ko Maila Nagusian ariko
dira hurrengo denboral-
dian.

SEI AIZKOLARI
AURREZ AURRE

Rekondo eta Atutxa-
rekin (Dima, Bizkaia) ba-
tera, bertze lau aizkola-
ri hauek aritu ziren lehian
II. Mailako finalean: Ma-
nuel Kañamares (Aros-
tegi, Nafarroa), Fausto
Mugertza (Mutriku, Gi-
puzkoa), Joxemari Telle-
txea (Oiartzun, Gipuz-
koa) eta Joxe Ugartebu-
ru (Ezkio-Itsaso, Gipuz-
koa). Seina enbor ebaki
behar izan zituzten: bi
kanaerdiko, bi 60 ontza-
ko eta bi oinbiko, Maila
Nagusiko finalean egiten
denaren erdia, hain zu-
zen.

Lanak 21:15ean aki-
tu zituen Rekondok,
22:31n Atutxak, eta
22:33an hirugarren sail-
katu zen Joxe Ugarte-
buruk. Sailkapenean,
Mugertza izan zen lau-
garren, eta Joxemari Te-
lletxea eta Manuel Kaña -
mares bosgarren eta sei-
garren, hurrenez hurren.

REKONDOREN IBILBIDEA
Jon Rekondo txapel-

dunordea izan zen
2003ko Gazte Mailako
Txapelketan, eta geroz-
tik, III. Mailatik II. Maila-
ra igo, eta joan den ur-
tean jokatu zuen lehen-
biziko aldiz II. Mailako fi-
nala. Bosgarren sailka-
tu zen orduan. 2006 eta
2007ko kanporaketetan,
berriz, zortzigarren eta
bederatzigarren postuan
gelditu zen.

AIZKORA � AITZOL ATUTXAK ERE LEHEN MAILARAKO TXARTELA LORTU ZUEN

Jon Rekondo leitzarra lehenengo aldiz
Bigarren Mailako Euskadiko txapeldun

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Jon Rekondo txapela eta trofeoa eskuan dituela.

Euskadiko bere
seigarren
txapela jantzi
du beratarrak

TTIPI-TTAPA
Txokor biltzen ere bi-

kain moldatzen da Fer-
nando Etxegarai bera-
tarra. Ez du parekorik
azken urteotan. Izan ere,
aurten ere beretzat izan
da Euskadiko Txokor-

Biltze Txapelketa. Irai-
laren 6an jokatu zen fi-
nala Leitzan, eta Etxe-
garaik 11 segundoko al-
dea atera zion Eneko
Garmendia txapeldu-
nordeari, eta horrekin,
bere seigarren txapela
jantzi zuen. Hala ere, jo-
an den urtean eginda-
ko marka ez du hobe-
tu, Leitzako saioan, se-
gundo bat gehiago be-
har izan baitzuen lanak
amaitzeko.

Parte hartu zutenen
artean, eskualdeko ber-
tze kirolari batek ere par-
te hartu zuen: Andoni
Lasaga etxalartarrak,
hain zuzen. Lasaga lau-
garren izan zen sailka-
pen nagusian.

Gainerakoan, hone-
la gelditu zen sailkape-
na: Fernando Etxegarai
txapeldun (06:19); Ene-
ko Garmendia (Balia-
rrain, Gipuzkoa) biga-
rren (06:30); Alfonso Al-

varez de Eulate (Araba)
hirugarren (06:38); An-
doni Lasaga laugarren
(06:53); Jon Larrañaga

(Mendaro, Gipuzkoa)
bosgarren (06:59) eta
Alberto Ibañez (Araba)
seigarren (07:16).

HERRI KIROLA � SEIGARREN TXAPELA BERAKOARENTZAT

Fernando Etxegaraik irabazi
du Euskadiko Txokor-Biltze
Txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Fernando Etxegarai.
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Iaz lortutako
emaitza hobetu
du Leitzako
kirolariak

TTIPI-TTAPA
Berez, Iruñeko San-

ferminetan jokatzekoa
zen Nafarroako Txinga-
Eramate Txapelketa,
baina parte-hartzaile
nahikorik ez –hiru be-
har dira guttienez–, eta
bertan behera gelditu
zen. Halere, berriki egin
ahal izan da: irailaren
6an Leitzan. 

Joan den urtean be-
zala, Leitzan gelditu zen
txapela: Miguel Angel

Sukuntzak 19 plaza, pla-
za erdia eta 4,60 metro

egin zituen. Bigarren eta
hirugarren sailkatuei al-

de nabarmena atera
zien leitzarrak. 

Iaz ere bera izan zen
txapelduna, baina or-
duan 17 plaza eta 1,44
metro egin zituen.

Bigarren postua ere
eskualdean gelditu zen:
Zigako Martin Zenozen-
tzat izan zen. Honek 8
plaza, plaza laurdena
eta 6,08 metro egin zi-
tuen. Berriozarko Ima-
nol Martin gelditu zen
hirugarren, 7 plaza eta
plaza erdia egin ondo-
tik. 

50 kiloko txingak es-
ku banatan hartuta, aha-
lik eta plaza gehien egin
behar izan zituzten ki-
rolariek. Aipatu, plaza
bakoitzak 28 metro di-
tuela.

HERRI KIROLA � ZIGAKO MARTIN ZENOZ BIGARREN IZAN ZEN

Miguel Mari Sukuntzak irabazi du
Nafarroako Txinga-Eramate Txapelketa 

Bertiz-Urrutia
eta Lasaga-
Galarregi
bikoteak han
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Gizonezkoen Euskal

Herriko Txapelketak ai-
tzinera segitzen du. Da-
goeneko kanporaketak
jokatuak dira eta horren
arabera, hauek izanen di-
ra urriaren 3an Berrioza-
rren jokatuko den maila

nagusiko finalerako sail-
katuak: Igor eta Aitor Es-
naola (Gipuzkoa), Iñaki
eta Josetxo Barberena
(Nafarroa); Sunbillako Mi-
kel Bertiz eta Arraioz ko
Xabier Urrutia; Jon In-
txaurbe eta Jabi Oliba-
res (Bizkaia), Berako Igor
Lasa ga eta Etxalarko Xa-
bier Galarregi  eta Oier
Aizkorbe eta Jose Luis
Cano (Nafarroa).

EMAKUMEZKOAK
Nafarroako Emaku-

mezkoen Arpana Txa-

pelketak eman du be-
rea. Abuztuaren 30ean
jokatu zen Arazurin, eta
hiru bikote lehiatu ziren:
Lezaungo Itziar Nuñez
eta Ana Lopez; Etxa-
larko Izaskun Ariztegi
eta Hondarribiko Nerea
Izuzkiza eta Narbarte-
ko Miren Arretxea eta
Berroetako Nekane Mi-
geltorena.

Etzanda jarritako 45
ontzako enborrari hamar
ebaki egin behar izan ziz-
kioten, eta txapela Le-
zaunera joan zen: Nuñez
eta Lopezentzat izan zen,
8:10:80ko denbora egi-
nez. Izaskun Ariztegi eta
Nerea Izuzkiza bigarren
gelditu ziren, 8:39:43ko
lana egin ondotik eta Mi-
ren Arretxea eta Nekane

Migeltorena hirugarren.
Hauek 9:26:53 ko den-
bora egin zuten.

Bertzalde, aipatu,
Euskal Herriko emaku-
mezkoen arpana txapel-
ketan,  Miren Arretxea
eta Nekane Migeltorena
bosgarren izan zirela eta
Izaskun Ariztegi eta Ne-
rea Izuzkiza seigarren.

HERRI KIROLA � EUSKADIKO ARPANA TXAPELKETA

Euskadiko Arpana
Txapelketako finala
urriaren 3an jokatuko
da Berriozarren

ARGAZKIA: I. UGALDE
Igor Lasaga eta Jabier Galarregi arpanean.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Miguel Mari Sukuntza leitzarra.
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Erakusketak

URDAZUBI
Gaur egungo pintura

Urte osoan, gaur
egungo pinturari bu-
ruzko erakusketa.
Ortze gunetik igande-
ra, 14:00etatik
18:00etara Monaste-
rioko Klaustroan.

AMAIUR
«Molimientos» argazki
erakusketa

Irailaren 21era bitar-
te, Virginia Gil Couso-
ren Molimientos (eta
bertze ipuin batzuk)
argazki erakusketa
ikusgai errotan.

ELIZONDO
Kubako pintura
garaikidea

Irailaren 4tik 26ra,
Arizkunenean, Arte
eta Kultura programa.

Kontzertuak

DONEZTEBE
No Signal taldea besta
ttikien barrenean

Irailaren18an No Sig-
nal taldeak kontzertua
eskainiko du,
23:30ean bertze talde
batekin batera.

IGANTZI
Amets Iluna eta Luz de
Putas taldeak

Irailaren 25ean kon -
tzertua eskainiko dute
plazan 23:00etan.

IRURITA
Rock kontzertua
gazteen eskutik

Irailaren 26an kon -
tzertua izanen da
23:00etan Damaso
Zabala Gizarte Bilgu-
nean. Des-kontrol, Zu-
tik, Egurre eta Rata
Kalva taldeak ariko di-
ra. Sarrera: 6 euro.

Antzerkiak

LESAKA
Ingumak taldea

Irailaren 18an Non
zaude CO2? antzesla-
na 17:00etan komen-
tuan, Mugikortasuna-
ren Astearen ba rne.

Hitzaldiak

LESAKA
Estresa eta depresioa
hizpide

Irailaren 17an Estresa
eta depresioa, XXI.

mendeko etsaiak sola-
saldia eskainiko du
ANASAPS-Dizdirak,
18:00etan  Antoiu 27, 2.

BERA
Alkoholiko Anonimoak

Irailaren 26an Alkoho-
liko Anonimoak-en hit-
zaldia Jesusen Bihotza
Ikastetxean, 20:00etan.

Dantzak

BERA
XV. Dantzari Ttiki
Eguna

Irailaren 26an antolatu

du Gure Txokoa elkar-
teak Dantzari Ttiki
Egunaren hamabos-
garren edizioa antola-
tu du. Xehetasunak
10. orrian.

Bestak

IGANTZI
San Migel bestak

Irailaren 25etik
30era. Xehetasunak
11. orrian.

URROTZ
San Migel bestak

Irailaren 25etik 29ra.
Xehetasunak 23. or.

ANIZ
Arrosarioko
Amabirjinaren bestak

Urriaren 3tik 5era.
Xehetasunak 30. or.

ETXALAR
Urritzokietako bestak

Irailaren 20a. Xeheta-
sunak 17. orrian.

AMAIUR
Besta ttikiak

Irailaren 18 eta 19an.
Xehetasunak 33. or.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 18tik 20ra.
Xehetasunak 21. orri-
an.

Ospakizunak

BERA
V. Kirol Eguna

Irailaren 19an goizez
hainbat kirol ekitaldi,
bideo emanaldia eta
bazkaria. Arratsaldean
Patxi Vilaren bideo
emanaldia eta atletis-
mo proba konbinatua.

ITUREN
Joaldunen eguna

Irailaren 19an Joal-
dunen Eguna. Egun
osoan hainbat ekitaldi.

IGANTZI | 2009.09.27
XXX. Artzain Zakur Lehiaketa
Meakaundin

Igantziko Artzain Zakur lehia-
ketak hogeita hamargarren edi-
zioa beteko du. Sanmigel bes-
ten barrenean, eta ez aitzine-
ko igandean, izanen da aurten.

Bestak

ETXALAR | 2009.09.27
Euskal Herriko narratzaileen
besta

Euskal Herriko narratzaileek Etxa -
larren dute hitzordua. Harrera-
ren ondotik, eguerdi partean kon-
tu kontari ibiliko dira herrian eta
gero bazkaria izanen dute.

Ospakizunak

LESAKA | 2009.09.20
II. Mendi Bizikleta Ibilaldia
antolatu du Beti Gaztek

Bi ibilbide izanen dira aukeran,
42 eta 25 kilometrokoak. Izen
ematea 8:30etik 9:30era egin
behar da (10 euro Beti Gazte-
ko bazkideek, 12 gainerakoek).

Mendi Bizikleta

irailak 17 - urriak 1

PROPOSAMENA

ITUREN
Joaldunen Eguna
irailaren 19an

Larunbat goizean pla-
zan elkartu eta Amezti
aldera joko dute joal-
dun eta trikitilariek, au-
zoko baserrietara joare
eta trikiti doinuak era-
matera eta auzotarre-
kin solastera.
13:00etan plazan herri
kirol erakustaldia egi-
nen da eta ondotik
bazkaria Herriko Etxe -
ko Ganbaran. Ondotik
dantzaldia izanen da
Frantzisko akordeola-
riarekin. 

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Hogeita bortz urte be-
te ditu Kontxi Zo -

zaiak irakasle lanean
Lei  tzako euskaltegian
eta mende laurden ho-
netan asti librea bizitze-
ko modua erabat alda-
tu zaio: «gizartea bera
izugarri aldatu da eta fa-
milia izateak ere baldin -
tza tzen du». Kontxiren
ustez, bere garaian
«urrez ko momentuak bi-
zitu genituen, gizartea-
ren esnatzea… Iraultza
berri bat bizitu genuen
eta izugarri aberatsa
izan zen». Baloreen al-
detik orain «hutsune
orokorra» dagoela uste
du, baina orduan beza-
la, «irakur tzea eta men-
dira ateratzea» gusta -
tzen zaio Kontxiri, na-
hiz eta ezin nahi adina
uztartu eguneroko lane-
kin. Bidaiatzea ere «dro-
ga gogorra da» Kontxi-
rentzat, baina orain
«abs tinentzia sindrome-
az» dago. Brasil, Gua-
temala, Ekuador, Nepal,
Txina, India, Pakistan,
K2an Iñurrategi anaie-
kin sukaldari ere izan
zen… Euskal kulturare-
kin zerikusia duten
ekintzetara joaten saia -
tzen da, «umeekin trans-
misio lana egiteko eta
gustokoa dugulako».

Bidaiatzea droga
da niretzat baina
orain abstinentzia
sindromeaz nago

Nire aukera

Kontxi ZOZAIA
Leitzako euskaltegiko irakalea

ETXALAR
Euskal Herriko
narratzaileen besta

Irailaren 27an Etxa -
larren bilduko dira
Euskal Herriko ipuin
kontalariak.

AURITZ
Ameriketara artzain
joandakoen besta

Irailaren 20an bilduko
dira Ameriketan ibilita-
ko euskal
artzainak,”Ibañetako
artzain irrintzia” izen-
burupean. Xehetasu-
nak 34. orrian.

SENPERE
Ondare Egunak

Buruilaren 19 eta
20an Akerretako erro-
ta ezagutzeko aukera
eta Lauburu elkartea-
ren “Sorginkeria La-
purdi aldean” erakus-
keta ikusgai.

GOIZUETA
Euskal Jaia

Irailaren 20an. Xehe-
tasunak 26. orrian.

Lehiaketak

ELIZONDO
XXII. Behi-azienda
pirenaikoaren
lehiaketa-enkantea

Irailaren 26 eta 27an
Behi-azienda pirenai-
koaren lehiaketa-en-
kante nazionala egi-
nen da Elizondon. Xe-
hetasunak 32. orrian.

LEITZA
Literatur lehiaketa
antolatu du ALKEk

Urriaren 31 baino le-
hen aurkeztu behar di-
ra narrazio eta ipuin
lehiaketa eta bertso-
paper lehiaketarako
lanak. 

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Orain dela urte batzuk ekin zion Joan Mari Iri-
goienek proiektu luze eta mamitsu bati: "Or-

betarrak" trilogiari. Horren lehen emaitza iaz kale-
ratu zen, 2008an: Bestea da mundua, Nazario Or-
be eta Regina Aldasoro protagonistak ezagutara-
zi zizkigun eleberri mardula. Haren jarraipena eza-
gutu nahi, edo zuzenean familia honen bizikizune-
tan murgildu nahi duenarentzat, hona orain Hara-
giaren gauak eta egunak. Teofilo Maria, Damaso,
Domingo, Maria Bibiana, Gabino eta Ada, horra Or-
betarren etxeko semealabak, Nazario eta Regina-
ren askazia jarraitzera datozenak: sinesmen zindo
eta oinarri sendoenetan finkatutako sendiaâ€¦ bai-
na eraikuntzarik gotorrena ere kordoka daiteke, ha-
lako batean. Orbetarren sagako bigarren liburuki-
an, protagonisten nortasun eta berezitasunak eza-
gutuko ditugu, bakoitzaren ametsak eta ekintzak,
nahiak eta ezinak, eta, etxekoen gorabeheren bi-
tartez, XX. mende hasieratik 36ko gerrara bitarte-
ko gertakarien lekuko bihurtuko gara.

Urtea beteko du urrian Berako Jose Antonio “To-
tono” eta Rosa Mary Errandoneak herriko ar-

gazki zaharrak, agiriak, prentsa errekorteak eta ber -
tze jakingarri ugari sarean jartzeko bultzatutako
web-orria. Ideia eta materiala anai-arrebena bada,
www.beragureherria.com nahiz www.beranuestro-
pueblo.com klikatuz sar daitekeen web-orriaren i -
txura eta eguneratzea Mikel Zubieta webmaste -
rraren esku dago. Sarrera, Berriak, hainbat gaien
inguruko Argazki galeria, mapa, bilatzailea eta har-
remanetarako sarbidea eskaintzen ditu. Errando-
neatarrek dioten bezala, “inork ez dezala bilatu gu-
re herriko argazki artistikoak, helburua Berako orri -
alde dokumental bat osatzea izan baita, bere ba-
serriak bordak, etxeak, jendea… akatsekin eta on-
gi egindako gauzekin. Letra ttikiko historia, bene-
tako Historia idazteko gu baino hobekiago presta-
tuta dauden bertze batzuk badaude eta”.

Iñaki Goitia (bateria), Aitor Lamas (baxua), Ando-ni Correas (pianoa), Erik Zubiria (biolina), Iñigo
Ugarte (gitarra) eta Roberto Ferreirok (gitarra eta
ahotsa) osatzen dute Malenkonia, eta “Hegazka-
dak dakar ekaitza” beraien estudioko lehen lan lu-
zea aurkeztera datorkigu pop-rock talde oñatiarra.
Seikote gazte honen energia eta freskura guztia
biltzen duten hamar kanta aurki ditzakegu emo-
ziozbeteriko lan hontan eta Hong Kong-go txime-
leta baten hegazkadak New Yorken ekaitza sortu
dezakeen bezala, “Hegazkadak dakar ekaitza” dis-
kako hamar kantek entzulearengan zerbait berezia
sortuko dute. Malenkonia aireratzeko prestatzen
ari da… CDa 10 euroan salduko da, baina Interne-
tetik doan jausteko aukera ere ematen du taldeak
(www.malenkonia.com), eta aitzinerago paypal do-
nazioak egiteko aukera ere eskeiniko dute, nahi
duenarentzat.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2009

Haragiaren 
gauak eta egunak

Liburua

JOAN MARI IRIGOIEN

GOR, 2009

Hegazkadak 
dakar ekaitzak

Musika

MALENKONIA

BERAKO ARGAZKI ETA
AGIRI HISTORIKOAK

Internet

BERAGUREHERRIA.COM



44 | MERKATU TTIKIA
ttipi-ttapa | 502 zbk.

2009.09.17

GARAJEAK / LOKALAK
erosi

LESAKA. 100-120 m2ko
lokala erosi edo errentan
hartuko nuke. �657
708866.

LURRAK / ORUBEAK
salgai

ITUREN. 2.000 m2ko lur
eremua salgai, leku eta
prezio ona. �676 013
103.

LURRAK / ORUBEAK
erosi

IBARDIN edo DANTXA-
RINEA. Lur eremu erai-
kigarria erosiko nuke. Es-
kura ordainduz. Diskre-
zioa. �678 099422.

ZERBITZUAK
Zurginak

LANA
eskaintzak

Trailerrarekin ibiltzeko gi-
dariabehar da. Esperien-
tziaduna. Ibilbide nazio-
naletarako. �660 393436.

LEITZA. Kiroldegian ae-
robic eta pilateseko mo-
nitoreak behar dira.�680
187853.

MALAGA. Pisua salgai.
3 logela, aire girotua, mo-
bleztatua. Lehenengo so-
lairuan. Carrefourren on-
doan. Premiazkoa. Pre-
zioa: 100.000 euro (nego -
ziagarria). �647 156370.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRUÑA. Milagrosa auzo-

ETXEBIZITZAK
konpartitu

BERA. Neska bat pisu
bila dabil. Ttikia bada be-
retzat bakarrik eta haun-
dia bada konpartitzeko.
�652 758187.

ELIZONDO. Pertsona
bat behar da pisua kon-
partitzeko. �610 949168.

DONOSTIA. Neska ikas-
le bat nahi da pisua kon-
partitzeko. Unibertsita-
tetik 5-10 minutura da-
go. Hilabetean 186 euro.
�678 309025.

GARAJEAK / LOKALAK
salgai

LESAKA. 20 m2ko lokal
komertziala salgai. Albis-
tur, 43. �659 609678.

ELIZONDO. 60 m2ko lo-
kal komertziala salgai edo
errentan emateko. Den-
da edo bulegorako prest.
�675 433415.

an pisua errentan ema-
teko. 3 logela, egonge-
la, komuna, sukaldea eta
30 m2ko terraza. Igogai-
luarekin. Berogailu indi-
biduala. Ikasleen tzat
prestatua.�948 890793.

LESAKA. Zaharberritu-
tako etxebizitzan bi du-
plex errentan emateko.
Inguru onean eta bista
politekin. �658 943702.
BERA. Pisua errentan
emateko. Sukaldea,
egongela, bainugela eta
2 logela. Mobleztatua eta
berogailuarekin. �626
774582.
DONEZTEBE. Pisua
errentan emateko. �699
798207.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BERA. Neska batek pi-
sua errentan hartuko lu-
ke. �652 758187.

ETXEBIZITZAK
salgai

BERA. Bortziriak auzo-
an etxe adosatua salgai.
Interesatuek bakarrik dei-
tu. �617 567047.

BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela, tras-
telekua eta ganbara. Be-
rritua. �657 715243/ 657
799953.

BAZTAN.Zaharberritze-
ko baserria salgai, lur sai-
la eta baso eremuarekin.
U ra  e ta  a rg i a rek i n .
102.172€. 9.000 m2ko lur
e remu  e ra i k i ga r r i a
(48.000€ )  eta borda
(9.000€). �678 099422.

LIZARRA INGURUA.
Landa-etxea salgai, 50
m2ko eta 20 m2ko  ataria.
Estreinatzear. 700 m2ko
lursail zelaiarekin. Ur pu -
tzua eta ureztatzeko ura-
rekin. Eguzki plakak eta
inguru guztia hesitua. 2
logela, egongela, sukal-
dea eta bainugela. 70.000
euro. �652 593360.

ETXALAR. Zaharberri-
tzeko baserria salgai. Lur
eremuarekin, ura eta ar-
giarekin.�661 121540.

DONEZTEBE. 2 pisu, 2
eta 3 logelakoak, eta
etxea egiteko lur eremua
salgai. �607 978656.

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lurrekin. �943 217817.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,

partzelak, baserriak, bor-
dak, 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 lurra-

rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 35,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,170 € kiloa. (-0,025)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (=)

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 2,93 (=)

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: 2,85/2,95
Zaldi-behorrak: 1,55/1,75
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,80/8,60
8-10 kilokoak: 6,50/6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 28tik irailaren 4ra bitarteko prezioak)
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BERA. Ibardingo benta
batean biltegian aritzeko
mutil bat behar da. �948
630734.

SARA. Urtxola jatetxeko
ostatuan asteburuetan
lan egiteko norbait behar
da. Esperientziaduna.
�686 561525/(0033)
559542831.

DONEZTEBE.Bixen os-
tatuan asteburuetan su-
kaldean aritzeko langilea
behar da. �948 450383.

ELIZONDO. Pertsona
bat behar dugu haur ba-
tekin egoteko, astean bi
egunez, denera 6 ordu.
�646 331007.

IBARDIN. Beola Etxeko
supermerkatuan lanaldi
osoan aritzeko langilea
behar da. �948 630709.

IBARDIN. Beola Etxeko
jatetxean lan egiteko zer-
bitzaria behar da, egu-
nean lau orduz. �948
630709.

BAZTAN. 20-35 urte bi-
tarteko almazeneroa be-
har da, esperientziadu-
na. Bidali curriculumak:
almacenerobaztan@hot
mail.com.

LANA
eskariak

SUNBILLA-DONEZTE-
BE inguruan. Neska es-
kaintzen da adinekoak
zaindu edo etxeak garbi -
tzeko. Esperientziarekin.
�666 642231 (goizez).

IRAKASKUNTZA
eskaintza

URDAZUBI INGURUA.
Gaztelania eta frantse-
seko klaseak emanen ni-
tuzke. �948 393504.

IRAKASKUNTZA
eskariak

Euskara irakasle parti-
kularra behar da goizez
klaseak emateko, aste-
an 2-3 egunez. �647
712676. 

MOTORRA
tailerrak

MOTORRA
salerosketak

Mitsubishi Montero DID
salgai. 2005ekoa, egoe-
ra onean, ITV maia tzean
pasatua. 30.000 km.
�639 156105.

Nissan Terrano II 2.7 TDI
salgai. 1997koa. Egoera
ona. �629 126185.

Suzuki Grand Vitara 2.0
TD salgai. 2005ekoa,
egoera onean, ITV maia -
tzean pasatua. 30.000
km. �639 156105.

Gas-gas TXT320 moto -
rra salgai. NA-BB. ITVre-
kin. Egoera ona. 1.200€.
�620 011246 (Juanmi).

Peugeot 1061.0 KID sal-
gai, merke. Hasiberrien -
tzako egokia. ITV maia -
tzean pasatua. Egoe ra
ona. �637 812999.

Suzuki VitaraJLX gaso-
lina salgai. �620 036553.

Suzuki GSR 600 moto-
rra salgai.  2007koa.
12.400 km. Paperetan 34
zaldira limitatuta, zentra-
lita originala eta limita -
tzailearekin. Garajean
egondakoa eta egoe ra
onean. �686 316397.

Yamaha XT 350 moto-
rra salgai. Matrikula: B-
IG. �620 135721.

Daf 480 kamioia salgai,
98koa. Zisne-lepo erako

gabarra. 12,9 m.ko luze-
ra. Hiab markako gara-
bia, 14 m.ko luzera eta
urte eta erdiko irrati kon-
trolarekin. �678 099422.

Opel Corsa 1.700 turbo
diesela salgai. NA-AU.
1.200€. �667 766262.

Onda TRX 450 quada
salgai, 2007koa. Egoera
onean. 3.500 euro. �610
509177.

ANIMALIAK
salerosketak

Gaztain koloreko zaldia,
mendian ongi egoten de-
na  sa lga i .  � 609
411298/690 830292.

Limousine arrazako ze-
zena sa lga i .  � 666
433960.

Vietnamgo arrazako ze-
rrikumeak salgai. �667
766262.

Basurde ehizerako txa-
kurraksalgai. Arrazako-
ak. �607 226738/943
642004.

Sei ardi saltzeko. �948
510498.

Bortz hilabeteko zaldi-
koasalgai. �948 634057.

Pottoka arrazako 7 ur-
teko behorra salgai, pin-
ttoa, bere muxalarekin
eta ernari. �948 387063/
661 771422.

Astoa salgai. 5 urtekoa,
umearekin. Berriz ere arra
hartua. Asto larria, kondi-
zio onekoa. �669 664026.

ANIMALIAK
oparitu

Zakurkumea oparitze-
ko. �679 892622.

DENETARIK
galdu aurkituak

BERA. Etxeko giltza bat
aurkitu da, Txakurtxulo
eta kanposantu tartean.
�670 605441.

DONEZTEBE. Urrezko
plaka bat aurkitu da. J.G.
inizialak jartzen ditu eta
1998-5-24an jaiotakoa-
rena da. �948 635458.

LESAKA. Osasun Zen-
truaren inguruan urrezko
eskumuturrekoa galdu
da. Intza 2009.09.27 jar-
tzen du. �661 432630.

ARANTZA.Arantza Rock
gauean antiojoak eta mo-
bila galdu dira.�943
522577.

DENETARIK
salerosketak

Bigarren eskuko ostala-
ritzako makineria eta
altzariak salgai. �948
451302.

Egoera onean dagoen tri-
kitixa bat erosiko nuke.
�607 407687.

Luzerna eta belar ido-
rra salgai.�609 445842.

Agria 9900 S traktorea
salgai. �686 077491.

Basurde ehizean erabil-
tzen den emisora-erre-
zeptoreasalgai. Kenwo-
od TH-K2E modeloa.
�652 757773.

4 ateko hozkailumistoa
herdoilgaitza salgai eta 3
su eta 3 planta dituen su-
kalde industrialasalgai.
�943 622564.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak
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; 4) www.ttipi.net bitartez

AIEKO eta OIER MUTUBERRIA
zubietarrek urtea eta 4 urte bete
dituzte abuztuaren 7an eta iraila-
ren 9an. Muxu haundi bana ama-
txo eta attattoren partetik.

IONE eta NAHIA GANBOA ANCIZAR.
Abuztuaren 11n 2 urte eta iraila-
ren 16an 5 urte bete dituzte. 
Zo rionak eta muxu haundi bana
Sunbilla eta Doneztebeko fami-
lien partetik. Aupa zuek!!

AINHOA BALLARENA TELLETXEAk
irailaren 20an 5 urte beteko
ditu. Zorionak aita, ama eta
berexiki Amaiaren partetik. 
Ongi pasa eguna!!

AINHOA BALLARENA TELLETXEAk
irailaren 20an 5 urte beteko
ditu. Zorionak Arraiozko eta
Donamariako familiaren parte-
tik. Muxu haundi bat!!

Arantzako AIORA
ITURRIAk irailaren
13an 5 urte bete
ditu. Zorionak
eta 5 muxu
haundi haundi!

AIORA APEZETXEA ETXEBERRIA goi-
zuetarrak 5 urte beteko ditu irai-
laren 24an. Zorionak eta muxu
haundi bat Xanet, atta eta ama-
ren partetik.

AINARA ARANDIAk 4 urte bete ditu
irailaren 15ean. Zorionak etxeko
printzesari bere laugarren urte-
betetzean. Muxu haundi bat
familia guziaren eta berexiki
anaia Aimarren partetik. 
Bota txanpaina!

Zorionak ITSASOri irailaren 18an
bere eguna delako. 17 urte izanik
senti daiteke galako, orain apro-
betxaten dut eta hau erran behar-
ko, bihotz bihotzetik maite zaituda-
la asko, elkarrekin pasa izanik bai
irri eta bai malko, zuk zure eguna
bizitu ta opari hau zuretzako! 17
muxu haundi Joartxosen partetik.

IRAIA ETXARTE TELLETXEA.
Zorionak irailaren 13an 4 urte
bete dituzulako. Segi horren
alaia izaten. Muxuak Aloñaren
partetik.

IRAIA ETXARTE
TELLETXEA. Zo-
rionak Realeko
jokalaririk hobe-
renari, irailaren
13an 4 urte
egin dituelako.
Muxuak etxeko-
en partetik.

ANDER eta EIDER GOIZUETA BA-
RRIOLAk 8 eta 4 urte beteko di-
tuzte irailaren 23an eta 12an.
Zorionak eta muxu haundi bana
Lesakako familiaren partetik. Se-
gi beti bezain zoriontsu.

ANDER eta EIDER GOIZUETA BA-
RRIOLAk 8 eta 4 urte beteko di-
tuzte irailaren 23an eta 12an.
Zorionak eta muxu haundi bana
Leitzako familiaren partetik. Se-
gi beti bezain zoriontsu.

Leitzako INHAR
ALTADILL LAZKA-
NOk irailaren
11n 2 urte bete
ditu. Zoroinak
eta muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

Sunbillako JOSEFA APEZTEGIAk ur-
teak bete ditu irailaren 12an. 
Zorionak amatxi JOXEPA! Presta-
tu txokolate goxoa denentzat!

Aresoko ITOITZek
urteak bete ditu
irailaren 6an. Zo-
rionak eta muxu
asko amoña,
Aresoko osaba-
izeba eta lehen-
gusu-lehengu-
siaren partetik.

Donamariako
XUBAN ERBITIk
irailaren 25ean
4 urte beteko
ditu. Zorionak
Bihotz eta 
Oinatzen 
partetik.

Donamariako
BIHOTZ BALEZ-
TENAk irailaren
24an 3 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak Oinatz eta
Bobuxen parte-
tik.

Donamariako
OINATZ BALEZ-
TENAk abuztua-
ren 7an urtea
bete zuen. Zo-
rionak Bihotz,
Ibinka, Xuban
eta Ugaitzen
partetik.

JON ETXEPETE -
LEKU BURGETE
lesakarrak iraila-
ren 17an 8 urte
beteko ditu.
Zorionak fami-
liaren eta bere-
xiki Josu eta
Aneren partetik.

Donamariako
IDOIA ARREGIk
abuztuaren
29an urte bat
gehiagoren za-
ma hartu zuen.
Zorionak Dona-
mariako apeza-
ren partetik.

AIORA ITURRIAk 5 urte bete ditu
irailaren 13an. Zorionak eta mu-
xu pila zure lehengusina Iradi
eta Maialenen partetik.

Berako OIER
GOIENETXE MARI-
TXALARrek 2 urte
beteko ditu iraila-
ren 23an. Zorio-
nak eta mila mu-
xu haundi atta tto,
amatto eta Iori-
tzen partetik.

Sunbilla eta Berako NEKANE eta
SILVIAk irailaren 17an eta 19an
urteak beteko dituzte. Zorionak
lagunen partetik eta ongi pasa
eguna. Muxuk!

KEMEN ANSALAS
ARBURUA etxa-
lartarrak 4 urte
bete ditu iraila-
ren 12an. Zorio-
nak parrande-
ro!! Muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

MATEO LERTXUNDI
FLOREZek 2 urte
bete ditu irailaren
14an. Zorionak
aita, ama, anai-
arreba, lehengu-
su eta lehengusi-
naren partetik.
Muxu haundi bat.
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