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Xan HARRIAGUE
Nola hasi zen Idazleen Biltzarra?
Angoulêmen, urtero, komikien jaial-
dia ospatzen da eta sortzaileek haien
liburuak izenpetzen dituzte. Nik be-
rriz aspalditik banuen Euskal Herrian
horrelako gauza baten antolatzeko
gogoa. Formula hori ikusi nuen eta
oso egokia iruditu zitzaidan. Idazlea,
liburua eta irakurlea denak batera bil-
tzen ditugu. Orduan erabaki nuen,
Euskal Herriari buruz idatzi duten jen-
dea etxe berean eta  egun berean bil-
duko nituela. Urte haietan turismo bu-
legoan sartu berria nintzen eta beraz
proiektua aurkeztu nuen. Baimena
izan eta lanean hasi nintzen. Lehen
urterako, garai hartan Iparraldean fa-
matuenak ziren hiru  idazleen lortze-
ko helburua finkatu nuen. Hain zuzen
ere, Eugene Goienetxe, Jean Harri-
txelar eta Lafitte apeza. Deitu nituen.
Jakin gabe zer erantzuna izanen nuen
eta azkenean hiruak interesatuak zi-
ren. Egiten bazen etorriko zirela. Bi-
denabar galdetu nien gomitatzeko
bertze norbait ikusten zutenez. Pix-
kanaka pixkanaka sorgin gurpila osa-
tu zen. Nire buruari helburu bezala

eman nion, egunero, bazkaltzeko te-
norean, idazle bat lortzea. Egunak jo-
an ziren eta turismo bulegoarekin be-
rriz bildu ginelarik 60 idazle banituen.
Denak harrituak ziren. Hala hasi gi-
nen lehen urtean 60 idazlerekin.
Zer zen Idazleen Biltzarra antola-
tzeko helburua?
Ohartu nintzen batetik, idazleek haien
artean ez zutela elgar ezagutzen, eta
bertzetik, irakurtzen duzu liburu bat,
gustukoa duzu ala ez, baina azke-
nean idazlea ez duzu ezagutzen, ez
dakizu nolakoa den. Beraz, hortik ha-
siz, uste dut idazleen biltzarrak bi hel-
buru dituela: idazlea, publikoarekin
kontaktuan ematea eta, bistan dena,
alderantziz; eta idazleen arteko ha-
rremana sortzea edo piztea.
Nolakoa izan da eboluzioa?
Azken bospasei urte arte, beti ebo-
luzionatuz joan da. Gaur egun ehun
bat idazle inguru biltzen  ditugu. Izpi-

ritua aldatuz joan da. Hastapenean,
Euskal Herriari buruz zerbait idatzi
zuten idazleak biltzen ziren. Erran
nahi dut, batzutan urte batetik beste-
ra idazle batzuk etortzen ziren liburu
berdinarekin. Orain aldiz, azken ur-
tean Euskal Herriari buruz zerbait ar-
gitaratu dutenak  bakarrik gomitatzen
ditugu. Erran daiteke Iparraldean az-
ken urtean liburu bat idatzi dutenen
%80a Idazleen Biltzarrean egoten de-
la. Bisitariei begira berriz, kopurua be-
ti handituz joan da. Joan den urtean
mila lagun inguru bildu ziren. Aurten
uste dut bertze hainbertze ibiliko di-
rela, behar bada zerbait gehixeago. 
Erran daiteke Durangoren anai tti-
kia dela?
Ez dut uste. Durango bezalakoa da,
baina Sarako moduan. Hemen lehen-
tasuna beti eman diogu idazleari. Ur-
te aunitzez bakarrik idazleak etortzen
ziren. Duela gutti hasi ginen argitale-
txeen gomitatzen. Ene ustez Duran-
gon, idazle batzuk egoten badira ere,
lehentasuna argitaletxe handiek du-
te. Hemen alderantziz da. Aunitzez
intimoagoa da. Harreman zuzena izan
dezakezu idazleekin, mintzatu…

• Bazko Astelehenez eginen da
Euskal Idazleen XXIII. Biltzarra
Saran.

• Idazleen Biltzarraren saria
Piarres Xarritonek eta Claude
Dendaletxek eskuratuko dute.

• Bertze ehun bat idazlerekin,
Saran izanen dira, Jokin
Apalategi, Jean Battit Dirassar
Jon Kortazar eta Txomin
Peillen bezalako idazleak.

• Protagonista nagusia
literatura bada ere, musikak,
argazkilaritzak eta
margolaritzak tartea izanen
dute.

«Liburu batzuk argitaratzen dira

egun horretarako eta antolatzaile

batentzat horrek erranahi handia

du, erreferentzia gara nolazpait»
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ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Jean Michel GARAT Sarako Idazle Biltzarraren antolatzailea

«Idazlea, liburua eta irakurlea denak
batera ditugu Sarako Biltzarrean»
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ARGAZKIA: XOLE MARILUZ
1793an, frantzes iraultzaileek hamabi herritako 4.000 lapurtar Landesetara deportatu zituzten eta horietatik 1.600 hil,
tartean saratarrak. Berrehun urte beranduago omenaldia antolatu zuen Sarako Gaztetxeak.
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Xan HARRIAGUE
Bertze hainbat lekuetan bezala,

80garren hamarkadaren bukaeran Sa-
ran gaztetxe bat muntatzeko gogoa
agertu zen. Herriko gazte koadrila bat,
18 urte gabekoa, helduagoak ziren
bertze herritar batzuekin elkartu zen

elkartearen lehen estatutuk idazteko.
Garai hartan Manu Fagoagak, gazte-
txearen lehen presidentea bilakatuko
zenak, 24 urte zituen: «Ezagunak ge-
nituen hiruzpalau gazte  guregana eto-
rri ziren, eta ideia ez zitzaigun bate-
re zozoa iruditu. Bilkuren egiten hasi

ginen eta laster egoitza baten beha-
rra ikusi ginuen».

Horrelakoetan maiz gertatzen den
bezala, teilatu bat izateko, herriko etxe-
arengana jo zuten. Lortu zuten egoi-
tzak itxura txarra bazuen ere, oso on-
gi kokatua zen, herriko plazan. «Pro-
posatu genien lehengo ospitalean az-
piko gela hartzea. Hutsa zen eta egia
erran erdi gana, abandonatua. Hain
zen egoera txarrean nun erran zigu-
ten ez zela posible. Hala ere, gure ho-
rretan segitu ginuen eta gure baitatik
moldatuko ginuela hitz emanik onar-
tu zuten». Hilabeteak joan ahala, sor-
tzaileen taldea handituz joan zen. In-
guruko herrietatik ere gazte batzuk
hurbildu ziren. Laster 30 bat ziren.
Etxola izendatu zuten elkartean sar-
tzeko kuota ttiki bat eman zuten eta
diru hori baliatuz, egoitzaren molda-

Sarako gaztetxea duela 15 bat urte sortu zen. Legearen arabera
1990ko apirilaren 16an. 2005ean hamabortz urte betetzen zituela
eta herriko gazteek hainbat ekitaldi antolatu zituzten. Ospakizun
hauei bukaera emateko, Ortzirale Sainduko kontzertu handia.
Gaueko izar nagusia Suediatik etorritako Clawfinger izanen da.
Horiez gain Sarako BKBO, Kataluniako La troba Kung fu eta Irungo
Bad Sound System arituko dira. Egoera txarrean zen egoitza
moldatzearekin hasi ziren Gaztetxeko sortzaileak, baina geroztik
talde famatuak ekarrarazi dituzte. Lehen urteetan ez zuten fama
onik, baina pixkanaka gauzak aldatuz joan dira.

SARAKO GAZTETXEAK 15 URTE BETE DITU

Hastapenean lagun taldea besterik ez
eta gaur herriko biziaren partaide
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Kontzertuetan gaualdietan
eta afarietan biltzen duzuen
diruarekin zer egiten duzue?
Lehenik, saiatzen gira gazte-
txea biziarazten. Egoitzan zer-
bait konpondu behar bada mol-
datzen dugu eta elkarteak di-
rutan dituen beharrak hortik
ateratzen ditugu. Baina egia
da, gure helburua ez dela Gaz-
tetxea aberastea. Gehienetan,
edo presoen kolektiboei, edo

Bai Euskarari edo AEKri ema-
ten diogu. Batez ere Euskal
Herria bultzatzen duten el-
karteei.
Gaztetxe bat beharrezkoa da
Saran?
Nire ustez bai. Herri gehiene-
tan behar liteke. Baina Sara
bezalako herri batean batez
ere. Herri bezala, Sara eus-
kalduna da, baina kanpotik ge-
ro eta jende gehiago etortzen

zaigu. Azkenean gaztetxea
tresna bat da euskal kultura
gazteengan zabaltzeko. Ber-
tze alde gazteek haien iritzia
plazaratu nahi badute, oso
egokia da.
Gaztetxearen etorkizuna no-
la ikusten duzu?
Ona momentukoz. Badakizu
gaztetxe bat azkenean, moti-
batuak diren hiruzpalau kide-
rekin eta gero, bertzeak la-
guntzen badute, aitzinera jo-
aten da. Azkenaldi huntan gaz-
te batzuk sartu dira, beraz, idu-
ritzen zait oraindik etorkizuna
baduela. 

05
tzeari lotu ziren. Lanean hasi be-
zain laster, kasik abandonatua zen
gela oso polita izan zitekeela ohar-
tu ziren. «Lehengo  ospitalea iza-
nik dena plastifikatua zen, moder-
noa hein  batean. Hori guzia atera-
tzen hasi ginen eta zureria, harri xa-
balak eta harrizko paretak denak
agerian utzi genituen. Oso kontent
ginen egin ginuen lanarekin».

Gaztetxe batzuen kasuan, lokal
bat lortzea bukaera bat bada, sa-
ratar gazte hauentzat hasiera zen,
azpiegitura bat baizik ez. Manu erran
digun bezala, “gaztetxea sortu gi-
nuen euskal konzientzia bultzatze-
ko eta jende batzuengan pizteko.
Urte haietan ikastola hiruzpalau ur-
te besterik ez zituen eta guk berriz
laguntzeko gogoa ginuen. Ihaute-
riak berriz, urte txar batzuk pasatu
ondoren guri eta besta komiteari es-
ker berpizten hasten ziren. Gero ho-
riek utzi zuten eta guk segitu gi-
nuen. Bertzerik gabe gure ondarea
garatu nahi ginuen”. Garai haietan
Lapurdin, abertzalea edo euskal za-
lea izatea ez zen  bada ezpada on-
gi ikusia. Frantses komunikabide-
en desinformazioaren ondorioz,
abertzaleak edo autonomia zaleak
utopistak ziren eta euskal zaleek,
ezertarako balio ez zuen hizkuntza
salbatu nahi zuten. Hala ere pixka-
naka pixkanaka haien bidea egin
zuten. Manuk erran digun bezala
gaztetxeko ateak beti zabalik egon
dira: «Hastapena nahiko zaila izan
dugu, ez ginen Sarako gazte gu-
ziak. Kultur mailan, urteek erakutsi
duten bezala aitzindariak ginen. Ber-
tze gazteak ez ziren bada ezpada
guregana hurbiltzen hala ere ide-
kiak ginen. Gaur, ikusten dudalarik
gaztetxea herriko bizian onartua de-
la, zinez kontent naiz».

URTEAN HAINBAT EKITALDI ANTOLATZEN DIRA GAZTETXEAN
Sarako gaztetxeak ur-

te osoan hainbat ekital-
di antolatzen ditu. Gehie-
nak besta giro inguruan
kokatzen badira, gaur
egungo batzordeak kul-
turari indar gehiago eman
nahi dio. Duela urte ba-
tzuk Etxalar, Zugarra-
murdi, Bera, eta Azkain-
goekin batera antolatzen
zen hilabete kulturalaren
haritik, erakustaldi, an-
tzerki eta arteari lotuak
diren ikuskizunak anto-
latu. Momentuz hauexek
dira urtean antolatzen di-
tuzten ekitaldiak. 

• Ihauteriak: Ortze-
gun Gizen eta Hauste-
rreren arteko asteburuan
ihauteriak ospatzen di-
tuzte. Larunbatarekin, he-
rriko baserritan eskean
ibiltzen dira. Biharamu-
nean berriz, mezatik le-
kora dantza batzuk es-
kaini ondotik Zanpatza-
rren auzia egiten dute eta
plazan erretzen. Arra-
tsaldean berriz Ikastolak
antolatutako bazkariaren
ondotik herriko ostatuen
itzulia egiten dute, ben-
tak eta herrikoak.

• Herri Urrats bez-
perako kontzertua:Ha-
sieran Seaskakoek an-
tolatzen zuten duela 7- 8
urte utzi zuten. Orduan
Sarako ikastolak, gazte-
txeak lagundurik, leku-
koa hartu zuen.  Duela 2

urtez geroztik azken
hauek dute bakarrik an-
tolatzen. Kontzertu ho-
rretan aritu diren talde fa-
matuak aunitz dira. Izen
handienak emateko, Za-
rama, Negu Gorriak, Bap,
Anestesia, Kuraia, Kash-
bad, Barricada…

• Gau baten inguru-
ko gaualdia: Azken ur-
teetako berrikuntza da.
Gai baten inguruan egi-
ten duten gaualdia, izan
Jet set gaua edo Koktail
gaua. 

• Sarako bestak: Sa-
rako bestetan gaztetxe-
aren idekierak, herrian
ika mikak sortu bazituen
ere, gaur egun, gaua bu-
katzeko saihestezina den
ostatua bilakatu da. Le-
hen urteetan bakarrik
ezaugarri bereziak zituz-

ten gazte batzuk hurbil-
tzen baziren, azken ur-
teetan nornahi ibiltzen
da, edozein adin edota
ingurumenekoak.

• Lapurtarren Biltza-
rra: Baztandarren bil-
tzarraren itzala ez badu
ere, urriaren lehen igan-
dean ospatzen da La-
purtarren Biltzarra. Sa-
rako Gaztetxekoek ka-
rroa egiten dute eta Uz-
taritzen desfilatzen.

• Urte zaharreko pre-
soen aldeko afaria: Jo-
an den urte zaharrean bi-
garrena izan zen. Ideiak
lehen ediziotik arrakas-
ta handia izan zuen. 200
afari baino gehiago ema-
ten dira gabonetako
egiazko menu batekin.
Irabaziak Askatasuna el-
karteari ematen zaizkio.

“Euskal kultura gazteengan
zabaltzeko tresna da Gaztetxea”

Joanes GARCIA Sarako Gaztetxeko presidentea

ARGAZKIA: XOLE MARILUZ
Gaurkotasuneko gaiak plazaratu ditu Gaztetxeak Uz-
taritzeko Lapurtarren Biltzarrean.
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Doneztebeko ostatuei
Ttipi-ttaparen azkeneko alean

eta beste zenbait iragarkitan iku-
si dugunez, hurrengo hillabetee-
tarako Doneztebeko herrian hain-
bat gaupasa antolatu dira. 

Bordatxoko gertaeraren on-
dotik bertako gau giroak izan duen
jeutsiera ikusita, ulertzekoa eta
beharrezkoa iruditzen zaigu ho-
rrelako zerbait antolatzea.

Oraiñ arte dena ongi, baiño ...
noren erabakia izan da Ekaina-
ren 24-an Santa Luzia plazan Ja-
lisko Band "kontzertua" jartzea-
rena? Saldisko, gure herriko, San
Juan bestetako egun haundian,
hain xuxen. Ez al zen beste egu-
nik? Jakin dugunez, Doneztebe-
ko hainbat ostaturen "lana" izan-
du da hau, udaletxearen ones-
penarekin.

Guri, saldistarroi, gure desa-
dostasuna agertzea dagokigu,
baiña agian inguruko herriek ere
izanen dute afera honeri buruz
zer esana, zoritxarrez ez baita le-
henbiziko aldia holako zerbait ger-
tatzen dela.

Urte guzian eta hainbeste ur-
tetan zehar Doneztebeko osta-
tuek, besteak beste, zenbat "xox"
egiñ ote dute eskualdeko herrie-
tako jendeari esker?

Eta ordaiñez hauxe jasotzen
dugu: kaka burutik betti!!

Eskatzen dugu gauza baka-
rra errespetua da.

Saldiasko gazteria

Maiatzaren 13an Irungo Bidasoa Institutuaren 
50. urteurreneko bazkaria Ficoban

Ikasle eta irakasle izandakoek
badute erreserbak egiteko au-
kera apirilaren 29a baino lehen
943666010 telefonora deituz.

Ikastetxearen 50. urteurrena de-
la-eta, ospakizuneko jardueren ar-
tean 500 lagunendako bazkaria
eginen da datorren maiatzaren
13an Irungo Ficoban. Bazkari ho-
netara deituak daude urte hauetan ikastetxearekin harremana izan
duten ikasle eta irakasle-ohi guztiak. Nahitaezkoa da horretarako erre-
serba egitea eta 30 euro balio duen tiketa biltzea. Tiketak zozketa ba-
terako 3 zenbaki ere izanen ditu, eta sariak egunean berean emanen
dira. Bazkaria trikitixa eta musika taldeekin animatua izanen da.
Kontuan hartu behar da bakarrik 500 pertsonendako lekua dagoela,
eta beraz, izen emate ordenaren arabera joanen dela lekua betetzen.
Aste Santuko oporrak direla-eta, ikastetxea apirilaren 24tik aurrera ire-
kia egonen da.

Irungo Ficoban izanen da bazkaria
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Astez Iruñean eta asteburutan he-
rrira. Non hobeki?
Toki bakoitza momentu bakoitzeko.
Astez Iruñean nahiago eta astebu-
ruan herrian.

Ingeleseko irakasle izateko bidean.
Nolatan?
Betidanik irakasle izateko bokazioa
izan dut. Eta horrekin aintzinera se-
gitu dut.

Bartzelonako Euskal Etxeko besta
eta Euskal Herriko besten arteko
ezberdintasuna?
Ez dago ezberdintasun haundirik.
Baina guttitan egoten zaren herri ba-
tean besta zerbait aldatzen da.

Dublinen egondu zineneko momentu
berexi bat?
Aunintz baino berezienak afari kore-
ano-euskalduna egin genuenekoak.

Bartzelonako Trontxi edaria edo Eus-
kal Herriko sagardoa?
Biek gustoko. Lehenik sagardoa eta
ondotik trontxi edaria.

Herriko dantza taldean dantzatzen
duzun dantza gustokoena?
Denbora gutti dugu dantzatzen, bai-
na ikasi dugunetik, fandango pout-
purria.

Kataluniako Carod Rovira edo Mi-
guel Sanz?
Buafff!!! ez bat ez bestea.

Zein da zure janaririk gustokoena?
Aurtizko ostatuko postre ezberdin eta
goxoak.

Iturengo zein besta duzu nahiago?

Besta izanez gero, edozein lekutan
pasatzen dut ongi.

Zer duzu gustoko: ostatuko giroa,
diskotekakoa edo plaazkoa?
Talde on bat dagoen plaza ostatu po-
lit baten ondoan.

Ingeleseko irakasle, panderojole edo
dantzari bezala ikusten duzu ho-
be zure burua?
Ingeleseko irakas-
le ana bezala, pan-
derojole juergata-
ko aitzakia eta
dantza afizioa.

• 11 GALDERA LABUR •

«Kategoria txikietan
Leitzako taldean hasi
nintzen txirrindulan,
jubeniletatik
afizionatuetara Caja
Rural taldean hartu
naute eta
afizionatuetako ibilbide
osoa talde berean
eman dut. Egutegi
osatua dugu eta egia
esateko oso gustora
nago, ongi tratatzen
gaituztelako. Bigarren
urtean okerrago ibili
nintzen, neguan pisua
hartu nuelako.
Lehenbiziko urtean
ongi ibili nintzen eta ez
nuen aldaketa
somatu».

Mikel NIEVE
Leitzako txirrindularia
D. Vasco 2006-03-28

«Lagun baten familiak
baserria dauka
Leitzan, aitzinean
gaztainondo erraldoia
duela. Zuhaitzaren eta
baserriaren arteko
harremanak historia
luzea dauka, 700 urte
baitzituen etxe
aitzinean. 80. hamar-
kadan erori eta erdi
hutsa gelditu zen arte.
Enborrean argazki-
kamera egitea
gogoratu zitzaidan,
zuhaitza kameran
bihurtzea eta familia-
ren eta baserriaren
argazkia egitea. Fami-
lia osoak zuhaitza-
rentzat posatu zuen».

Asier GOGORTZA
Berako argazkilaria
D.Navarra 2006-04-02

Diario Vasco 2006-03-28

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDOSantiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO

n Zurich Aseguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza aseguruak

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

n Inmobiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

Mirian ALTZURI
Iturengo panderojole eta dantzaria
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ttipi-ttapa
2006-2008 urtetako

Toki Azpiegitura Plan
Berezia onartu du Na-
farroako Gobernuak eta
honen bidez, 162 he-
rrietako ur-hornidura, ar-
giteri eta zolaberritze la-
nak, baita udaletxe eta
bideetan egin beharre-
ko moldaketak diruz la-
gunduko ditu.

Eskualdeari dagokio-
nez, honako inbertsio-
ak eginen dira: Urrotz-
en, ur-hartzeko sarea-
ren zati bat berritzeko
6.500 euroko inbertsioa
eginen da aurten. Nar-
barten, ur-biltegi berria
egiteko 35.000 euroko
inbertsioa eginen da
2008an.

Aranon, ur-hartze
berria egin eta Suro au-
zoa hornitzeko 20.000
euroko inbertsioa egi-
nen da 2008an. 

Urdazubin, herri eta
auzoetako ur-hornidura
sarearen zati bat mol-
datzeko 23.880 euroko
inbertsioa eginen da
2008an eta Baztanen,
Arizkun eta Erratzuko
hornidurari soluzioa

emateko 36.000 euro-
ko inbertsioa eginen da
2008an.

Donezteben, ur-hor-
nidura sare nagusia be-
rritzeko 119.487 euroko
inbertsioa eginen da aur-
ten. 

Lesakan hainbat lan
aurreikusi dira: Frain au-
zoan ura banatzeko la-
netarako 235.430 euro-
ko inbertsioa eginen da
aurten; Nabaz auzoko

saneamendu lanetara-
ko 207.769 euroko in-
berts ioa eginen da
2008an; Aceralia aitzi-
nean Onin errekaren es-
kuinaldeko saneamen-
durako 160.327 euroko
inbertsioa eginen da
2007an eta ezkerralde-
ko saneamendurako
141.109 eurokoa urte
berean; Otsango auzo-
ko hego mendi-maze-
laren saneamendu la-

netarako 142.677 euro-
ko inbertsioa eginen da
2008an eta Antoiu ka-
rrikan, Onin errekaren
eskuin aldeko sanea-
mendu  l ane ta rako
70.809 euroko inber-
tsioa eginen da 2007an.

Toki-Azpiegitura pla-
naren zabalpenean ere
inguru honetako zenbait
lan sartu dira. Baztanen
batez ere, tokiko ur-hor-
nidura eta saneamen-

du sareetan hainbat lan
eginen dira: Erratzuko
tubo nagusia berritzeko
81.584 euroko inber-
tsioa eginen da 2007an;
Elbeten, Elbete karrika-
ko eta Autxitxia aldeko
ur zikinen sarea berri-
tzeko 68.228 euroko in-
berts ioa eginen da
2007an; Anizen, ur zi-
kinen biltegia berritze-
ko 64.408 euroko inber-
tsioa eginen da aurten;
Erratzun, herriko ur-ba-
naketa sarearen biga-
rren faseari ekiteko
55.100 euroko inber-
tsioa eginen da 2007an
eta Elizondon, Giltxaur-
di karrikako saneamen-
du sarea berritzeko
53.617 euroko inber-
tsioa eginen da 2007an.
Goizuetan, azkenik, ur-
hornidura eta euritako
urak biltzeko lan osa-
garrieak egiteko, 75.962
euroko inbertsioa egi-
nen da aurten.

Lesakako herrigu-
neko argiteria berritze-
ko bigarren fasea egi-
teko ere 238.008 euro-
ko inbertsioa eginen da
aurten.

Hainbat herrietan inbertsioak eginen dira
2006-2008 Toki Azpiegitura Plan Berezian
Ur-hornidura, saneamendu eta argiterian lanak eginen dira

ARTXIBOKOA

Hainbat herrietan saneamendu eta ur-hornidura lanak eginen dira.

AZPIEGITURAK

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Altzate, 19•948630786 •BERA
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Amaia eta Ainhoa
Gipuzkoako mende-

baldea betea, promoto-
reek gero eta gehiago
Nafarroa aldera begira-
tzen dute. Norabide ho-
rretan Bera da lehen-
dabiziko herria. Hori de-
la eta, Udalak hirigin-
tzan lan haundia du. Gai
horri buruz solasteko
martxoaren 28an, He-
lena Santesteban herri-
ko alkatea, Jon Abril al-
kate ordea, Manuel Iriar-
te eta Julian Lekuona
zinegotziak, Jose An-
dres Burgete Inguru-
mena, Lurralde Antola-
keta eta Etxebizitza kon-
tseilariarekin bildu ziren.
Hauekin batera ere, Be-
rako hirigintzako ahol-
kulari berriak diren Fe-
lipe Saragueta eta Ja-
vier Lekuona izan ziren.
Ikerketen arabera hel-
du den urteetan herria-
ren biztanleria 5.000 la-
gunetara ailegatu zite-
keen. Honen aitzinean,
hirigintzari irtenbideak
proposatu behar zaiz-
kio. Momentuz, 2011.
urtera bitartean, Bera-
ko erdigunearen ingu-
ruan 750 etxebizitza egi-
teko aukera ikusten da.
Eta hortik aintzinera,
bertze 400.000 metro
koadro aurreikusten da,
baina honen inguruan
azterketa osoa egin be-

harra dago: bideak eta
saneamendu sarea ber-
tzeak bertze. 

Berako argazki
artxiboa
aurkeztu da

2005ean Berako ar-
gazki artxibo digitala
osatzeari ekin zion Uda-
lak. Martxoaren 30ean,
Berako Kultur Batzor-
deak Berako argazki ar-
txiboa sortzeko egin den
lanaren lehen emaitzak
aurkeztu zituen pren-

tsaurreko batean eta
jendaurrean jarri zuen.
Berako Udal liburute-
gian izan zen prentsau-
rrekoa eta hemendik
aintzinera eginen den
lanaren berri ere eman
zuten. Jon Abril kultura
zinegotzia, Raul Iglesias
kultura dinamizatzailea,
Koro Muro Eusko Ikas-
kuntzako kidea eta ar-
gazki artxiboa osatze-
ko sortu den lantaldeko
kideak egon ziren aur-
kezpenean.

Hirigintza planaren inguruan aritu
ziren Udala eta Burgete kontseilaria
Bortz urtez erdigunean 750 etxebizitza egiteko aukera ikusten da

ARGAZKIA: JON ALTZUGUREN

Jon Bru eta Patxi Vila Gure Txokoako 
txirrindularitza eskolakoekin batera
Bosgarren ateraldia zuten martxoaren 25ean Gure Txokoako txirrindulari-
tza eskolakoek, baina berezia izan zen, Kaiku taldeko Jon Bru eta Lampre-
ko Patxi Vila beraiekin izan baitziren. Itzulixka egin eta elkarrekin berendua
izan zuten Iamotenean, bi txirrindularien garaipenak ospatzeko.

BERA
Martikori
dirulaguntzak
eman dizkiote
Nafarroako Gobernuko
Nekazaritza, Abelzain-
tza eta Elikadura Sailak
180.693 euroko lagun-
tzak eman dizkie arran-
tza eta akuikultura sek-
toreko enpresei. Ze-
hazki, Conservas Mar-
tiko enpresari 54.487
euro emanen dizkiote
eta bertze 65.251 euro
gehiago, Lesakako izo-
ki fabrika haunditu eta
hobekuntza teknologi-
koak egiteko.

Bai Euskarari
Bai Euskarari Ziurtagi-
ria banatzeko ekitaldia
antolatu du Bortzirieta-
ko Euskara Mankomu-
nitateak apirilaren 22ra-
ko. Kultur Etxean iza-
nen da 20:00etatik ai-
tzinera.

Folklore Jaialdia
Nafarroa Oinez 06ek
Berako Kultur Batzor-
dearen laguntzarekin
antolatuta, folklore jaial-
dia antolatu du. Apirila-
ren 29an izanen da He-
rriko Etxeko Plazan
18:00etatik aitzinera. 

FLASH

& 948630052•Zalain•BERA

ARGAZKIA: BERAKO ARGAZKI ARTXIBOA

Gisa honetako argazki bitxiak eta ikusgarriak bil-
du dira Argazki Artxiboan.
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Aitor AROTZENA
Herriko besta egita-

rauan bere indarra har-
tzen ari den Erdi Aroko
Azoka hirugarren aldiz
eginen da aurten, apiri-
laren 23an. Goizeko
10etan hasi eta iluntze-
ra bitarte, papera, lore-
ak, harriak, ehoziriak,
zeramika edo beira lan-
tzeko hainbat tailer iza-
nen dira eta haur joko-
ak ere eginen dira. Ka-
rrika animazioa ere ez
da faltako, Maimur tal-
dearekin, magoekin,
perkusio taldearekin edo
arku-tiroarekin. Guzira
40 artisau postu espe-
ro dira herriko karrike-
tan. Beti Gazte elkarte-
an dagoeneko zabalik
dagoen XVI. mendeko
emakume-kapeluen
erakusketa ikusteko az-
ken eguna ere izanen
da. Joan den urtean be-
zala, Kasino jatetxean
lau lagunentzako baz-
karia zozketatuko da
13:00etan Alondigan.
18:30etan, Muxiko dan-
tzaria izanen da Plaza
Zaharrean Patxi Pere-
zen eskutik.

Igandea egun nagu-
sia izanen bada ere,
bezperan, larunbat arra-
tseko 22:30etan, Ra-
mon Albisturek zuzen-
dutako «Zabaleta do-
rreako dama» kale-an-
tzerkia ikusgai izanen

da. Zuzenki Erdi Aroko
Azoka honekin lotua ez
bada ere, garai horre-
tan kokatutako hainbat
liburu idatzi dituen Toti
Martinez de Lezeak be-
re azken liburua aur-
keztuko du apirilaren
20an, 20:00etan, Pleno
Aretoan. Ortziralean,
apirilaren 21ean, Libu-
ruaren Egunaren aitza-
kiarekin, haurrentzako
ipuin kontalaria izanen
da liburutegian 18:00e-
tan. 

Dantzaren
Nazioarteko
Eguna

Apirilaren 30an, Dan-
tzaren Nazioarteko Egu-
na ospatzen dela eta,
herrian dantzaren ingu-
ruan mugitzen diren per-
tsonak lanean ikusteko
modua izanen da. Beti
Gaztek antolatzen di-
tuen ikastaro ezberdi-
netan (saltsa, dantza la-
tinoak, sevillanak, ba-
tuka, dantza-jazz, ba-
llet, euskal dantzak…)

200 bat lagun eta Tan-
tirumairu dantza talde-
an bertze ehun pasa-
tuak ari direla kontuan
hartuz, guziak bilduko
dira egun honetan.
10:30etan dantza tal-
deen kontzentrazioa
eginen da Plaza Zaha-
rrean. Taldeak banatu
eta saio laburrak eginen
dituzte herriko xoko ez-
berdinetan. 12:30etan
dantza saioa eginen du-
te berriz ere denak el-
kartuta plazan.

Apirilaren 23ko Erdi Aroko Azoka
ekitaldiz gainezka dator 
Hegaztien gripearen ondorioz ez da falkoneria erakustaldirik eginen

ARGAZKIA. NAFARROAKO GOBERNUA

Neli gozokidenda kixkali zuen suak
Martxoaren 25eko goizeko 8:30etan gertatu zen sute batek erabat kixkali
zuen plazako Neli goxokidenda. Etxe berean bizi da Neli Sanjurjo jabea, bai-
na bizilagun batek abisatu eta gibeleko atetik onik atera ahal izan zen. 73 ur-
te ditu Nelik eta 7 urte zituenerako hasi omen zen dendan lanean. Honen on-
dotik «haurrengatik penaz» erretiroa hartu beharko duela onartu du.

San Fermin
erretiratuen
elkartea
Lourdesera
Maiatzaren 5ean Lour-
desera bidaia antolatu
du San Fermin erreti-
r a tuen  e l ka r t eak .
7:30etan abiatu eta bi-
dean gosalduko dute,
norberak eraman due-
narekin. Hori bai, ura
eta ardoa elkarteak ja-
rriko du. Lourdesen,
santutegia bisitatu eta
meza aditu ondotik,
bazkaria izanen dute
Florida jatetxean. Izen
ematea maiatzaren 1a
baino lehen egin be-
harko da, 17 euro or-
dainduta. Autobusean
lekurik geldituko balitz,
bazkide ez direnek iza-
nen dute joateko au-
kera, 20 euro ordain-
duta. Bertze aldetik,
maiatzaren 1ean arau-
tutako ibilaldia eginen
dute jubilatuek. Aitzi-
netik izena eman eta
9:30etan egoitzatik
abiatuko dira.Konben-
tutik Beheko Errotara
joanen dira ibiltariak,
konbentura fabrikako
errepidetik itzuliko di-
ra; Sumusua, Irubide
Kastillobaitatik, Arra-
tzubiko zubia, Matxite-
nea, Martxanpaita,
Txakaingo zubia, Txa-
kaingo iturria, Matxite-
nea, Lizardibaitako zu-
bia, Eroski eta Plaza
Zaharretik barna, be-
rriz ere egoitzara buel-
tatuko dira. Ondotik,
hameketakoa eskaini-
ko da.

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Bertze makurrik ez

bada, heldu den astean
paratuko dute martxan
Usoa kooperatibako
hornidura-unitatea. Ai-
tzineko Ttipi-Ttapan ai-
patu genuen bezala, bi
gasolio mota salduko di-
tuzte. A gasoila (kotxe-
entzako) eta B (kale-
fakziorako eta traktore-
entzako). Gasoila eros-
teko aukera denek iza-
nen dute, kooperatiba-
ko bazkide direnek eta
ez direnek. Erosketa egi-
teko berriz, txartel ba-
tzuk behar dira. Txartel
horiek egiteko eskaera
orria kooperatiban ber-
tan dago eta bazkideek
zein bazkide ez direnek
egiten ahal dute. Azken
hauek 10 euro ordain-
du beharko dituzte txar-
tela eskuratu ahal iza-
teko. 

BERTZE GASOLINDEGIAK
BAINO MERKEAGOA

Gasoila eguneko 24
orduetan hartzen ahal-
ko dute txartela dutenek
hornidura-unitate hone-
tan. Txartelik ez dute-

nek ere, gasoila eroste-
ko aukera izanen dute
baina kooperatiba ire-
kia dagoen orduetan ba-
karrik. Gasoilaren pre-
zioari dagokionez, ber-
tze gasolindegietan bai-
no merkeago saldu nahi
dute. Abantaila hori iza-
nen da eta probetxatu!

Altxata Kultur
Elkartearen
Batzar Orokorra

Urtero bezala, mar-
txo hondarrean egin
zuen Altxata Kultur El-
karteak urteko Batzar
Orokorra. San Jose
Egunean, martxoak 19,
hogei bat lagun bildu zi-

ren Kultur Etxean hain-
bat gaiez solasteko. Iaz-
ko kontuak onartzea,
aurtengo aurrekontua
zehaztea eta junta be-
rritzeaz aritu ziren ber-
tzeak bertze. Aldaketa
nabaririk ez zen gerta-
tu baina juntan kide be-
rri bat sartu da: Arantxa

Danboriena. Orain arte
idazkari lanetan aritu
den Nerea Mitxeltore-
nak berriz, utzi egin du.
Aldaketa honekin, gisa
honetara gelditu da Al-
txatako junta berria: Le-
hendakaria Iñaki Dan-
boriena; lehendakarior-
dea Izaskun Ariztegi; di-
ruzaina Garazi Lujua eta
idazkaria Arantxa Dan-
boriena. 

BAZKIDE EGITEKO
AUKERA

Altxatak 120 bazki-
de inguru ditu herrian
baina irekia dago sozio
egin nahi duten guz-
tientzat. Interesatuek
juntako edozein kide-
rengana jotzea bertze-
rik ez dute eta hauek
emandako orri bat be-
tetzea. Urtean 10 euro
ordaindu behar dira eta
ez du inolako konpro-
misorik eskatzen. Ber-
tzerik gabe, herriko kul-
tur dinamizazioaren al-
deko laguntza eta herri
mailan antolatzen diren
ekitaldietarako kolabo-
razioa da 10 euro ho-
riekin ematen dena.

Datozen egunetan irekiko da Usoa Nekazari
Kooperatibako hornidura-unitatea 
Bi gasolio mota erosten ahalko dituzte bai Usoako bazkideek, bai bazkide ez direnek

ARTXIBOKOA

Gasna Feria Eguna izaten da Altxata Kultur Elkarteak antolatzen duen urte-
ko ekitaldirik garrantzitsuena. Zientoka bisitari biltzen da urtero ekainaren
lehenbiziko astehondarrean feria honen aitzakian. Gisa honetako besten al-
de lan egiten du Altxatak. Zu ere bazkide egin zaitezke 10 euroren truke eta
herriko kultura sustazen eta bultzatzen lagundu.

ETXALAR
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Oskar TXOPERENA
Martxoaren 15eko

Nafarroako Boletinak
ekarri zuen Orsak Igan-
tzin ireki nahi duen lan-
tegiari buruzko infor-
mazioa. Bertan paratzen
zuenez, jendearen es-
ku jartzen zuen Udalak
espediente honi dago-

kion informazioa, nahi
zuenak alegazioak egin
ahal izateko, 15 egune-
ko epearen barrenean,
hau da, apirilaren 1era
arte. Epe hori akaututa,
bi dira Orsaren lantegia-
ren espedienteari aur-
keztu zaizkion alegazio-
ak, bata Maria Luisa

Etxeberria Madariagak
sinatua eta bertzea
Eduardo Migelena Le-
gasak. Ilbeltzaz geroz-
tik herrian egindako si-
nadura kanpainan bildu-
tako 130 sinadurak dau-
de itsatsita lehenbiziko-
ari. Orain, alegazio
hauei erantzun behar-

ko die Udalak eta Na-
farroako Gobernura zu-
zendu beharko ditu bai
alegazioak eta baita be-
re iritzi edo txostena ere.
Ondotik, Nafarroako Go-
bernuko dagokion de-
partamentuak erranen
du alegazioak bidezko-
ak diren ala ez. 

Bi alegazio aurkeztu zaizkio
Orsaren lantegiari
Alegazioei buruzko txostenak egin beharko ditu orain Udalak

IGANTZI

ARGAZKIA: OIHANA TXOPERENA
Herri Kirol ekitaldi polita izan apirilaren 2an Igantzin. Nafarroako Kirol Jolasen barrenean ligaxkan ari-
tu dira orain arte herriko gaztetxoak. Igantzikoa ligaxkaren azken jardunaldia izanik, bertan erabaki
zen zein taldek lortuko zuten apirilaren 9ko Burlatako finalera joateko txartela. Bada, alebinak konbi-
natuan ziren aritzekoak final horretan eta infantilak sokatiran. Bi taldeak ageri dira argazkian. 
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E R A K U S K E TA
Bereau etxea • LESAKA 

Tel.: 948 637 266 • 607 226 891
Faxa: 948 637 511
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

Aurre
matrikula
eskolan
O.T.

Ez da normalean
Igantzin, bertze zen-
bait herritan gertatzen
den bezala, arazo edo
kezka haundirik iza-
ten eskola aukera-
tzerako orduan. He-
rrian eskola bakarra
izanik, aitzinetik jaki-
ten da hurrengo ikas-
turtean zenbat haur
berri hasiko den es-
kolan. Dena den, au-
rrematrikulazio kan-
paina itxi berria de-
nez, irailean Haur
Hezkuntzaren lehen-
biziko mailan hasiko
diren haurren izenak
emanen ditugu. Ongi
orekatutako taldea
izanen dela erraten
ahal da, 5 neska eta
5 mutiko izanen baiti-
ra taldean: Ane Yan-
ci, Xabier Muro, Aia-
la Mitxeo, Oier Etxar-
te, Oier Sein, Maren
Etxenike, Joritz Eugi,
Nimbe Urtxegi, Gara-
zi Azpiroz eta Unax
Arbelaitz. 6. mailan
dauden 5 ikasleak Be-
rara joanez gero, hel-
du den ikasturtean 54
haur izanen dira Igan-
tziko Eskolan.
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Nerea ALTZURI
Urteko lehenengo hi-

ruhilekoa gibelean utzi
dugu. Aste Santuko opo-
rraldi ttikia hemen dugu
eta urtero bezala, egu-
neroko eginbeharreta-
tik aldenduz, atseden
hartzeko egunak dira
aunitzentzat. Oporreta-
ra kanpora joateko ohi-
tura ez dago sobera
errotua oraindik baina
herrira bisitari aunitz
etortzen dira egunak pa-
satzera. Beraz, batzuek
behintzat, ostatu, jate-
txe nahiz landetxe zer-
bitzuak eskeintzen di-
tuztenek, ez dute as-
pertzeko betarik izanen. 

Kristautasunaren bi-
dean ez dira garai ba-
teko dolu egunak izaten
baina egunez-egun eliz-
kizunak, gurutze bidea,
prozesioa… izaten di-
ra.

Nolanahi ere, modu
batean edo bertzean ea
eguraldi ona izaten den

eta ongi igarotzen du-
gun astetxoa.

Euskal
irakaskuntzaren
alde

Joan den martxoa-
ren 25ean eskualde mai-
lako “Eskolak Euskal-
dundu” kanpainaren
barne eta arratsaldean
ekitaldiak egin ziren ber-
tako gazteek eta gura-
soek  antolatuta. Haur
kuadrila batek jokuetan
parte hartu zuen lehe-
nik; merendua guraso
elkarteak prestatu zuen
eta  gero sinadura bil-
keta egin zen. Azkenik
hogeita hamarren bat
lagunek Ekaitza elkar-
tean afaldu zuten.

Bertzalde, apirilaren
8an bertso kalejira egin
zen Nafarroa Oinezen
alde. Bertan, Jon Bar-
berena eta Jon Elizetxe
elizondar eta gartzain-
dar bertsolariek parte
hartu zuten.

Lagun andanak
oporleku du
herria egunotan
Eskolak Euskaldundu eta Nafarroa
Oinezen aldeko ekimenak egin dira

ARANTZA

ARGAZKIA: JOXE RAMON AMOROS
Orain dela hilabete bateko argazkia baldin bada ere, negua zen. Aste Zuria
programaren barne, hamar ikasle eta Joxe Ramon eta Karmele irakasleak
martxoaren lehenengo astea Otsagin elurretan pasatu zuten. Elurra nahi adi-
na eta gehiago ere topatu omen zuten eta gainera bortziriar lagunekin ego-
naldi ederra egin omen zuten: eskiatzen, jostatzen… 

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

ARGAZKIA: PILI ALTZURI
Argazkian eskulanetako taldekideak dituzue Pui irakaslearekin: Maria Do-
lores, Koldobike, Loli, Kontxita, Pili, Itxaso, Edurne, Mari Karmen, Rabel,
Maixe eta Kontxita. Batzuek bertzeek baino urte gehiago daramazkite ikas-
taro honetan parte hartzen. Kuadroak, ispiluak, gantxilo eta zaharberritze
lanak… etxe barrena dotore jartzeko modua izan dute denek ere. Ikastaldian
urrian hasi ziren eta astearte honetan akautu dute. Zahar Txokoko egoitzan
asteartero bi orduko bi txanda izan dituzte. 





2006ko TASAK

ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK

KONTZEPTUA EUROAK

Zentsatutako etxebizitza guztiak, 
bertan norbait era iraunkorrean 
bizi ala ez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,68  
Zaborrontzira 200 metrotik 
500 metrora dauden baserriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,68  
Zaborrontzira 500 metrotik gora 
dauden baserriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,68 

1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaien eta etxetresnen 
sektorekoak ez direnak: Mertzeriak, 
drogeriak, burdindegiak, okindegiak, 
ileapaindegiak, lan bulegoak: . . . . . . . . . . . . . . . . : 66,68  

2. Merkataritza. Elikagai dendak 
(harategiak, arraindegiak, janari dendak), 
etxetresnen dendak eta farmaziak:. . . . . . . . . . . . 130,80 

3. Merkataritza. Autozerbitzuak: . . . . . . . . . . . . . . . 199,50 

1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen diren 
ostatu eta biltegiak eta jarraian irekita 
egoten diren bertze batzuk ere, 30 m2ko 
edo gutxiagoko azalera dutenak: . . . . . . . . . . . . . 132,86

2. Ostatua. 30m2 baino azalera 
handiagoko ostatuak eta janari denda 
daukaten ostatuak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266,12  

3. Ostatua. Pub eta diskotekak: . . . . . . . . . . . . . . . 332,48  

1. Jatetxea. Modu iraunkorrean irekiak 
dauden Elkarte gastronomikoak, 
eta bortz mahai edo gutxiago 
dituzten jatetxeak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332,48  

2. Jatetxea. Bortz mahai baino 
gehiago dituzten jatetxeak: . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,52 

Landetxeak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,40  
Zaborrontzira 200 metrotik 
500 metrora dauden landetxeak: . . . . . . . . . . . . . 113,40 
Zaborrontzira 500 metrotik gora 
dauden landetxeak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,38  

1. Hostala. Hamar logela 
edo gutxiagokoak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465,28  

2. Hostala. Hamar logela 
baino gehiagokoak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664,80  

Merkataritzako saltokiak,
jatetxerik gabekoak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664,80  

Merkataritzako saltokiak, 
jatetxedunak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997,28  

Lantegiak, lau langile bitarte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,68  
Lantegiak, 5-10 langile bitarte: . . . . . . . . . . . . . . . . 132,86  
Lantegiak, 11-30 langile bitarte: . . . . . . . . . . . . . . . 332,48
Lantegiak, 31-60 langile bitarte: . . . . . . . . . . . . . . . 664,80 
Lantegiak, 60-150 langile bitarte: . . . . . . . . . . . . . . 997,28  
Lantegiak, 150-300 langile bitarte: . . . . . . . . . . . . 1.889,72 
Lantegiak, 300 langile baino 

gehiagorekin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.785,34  

Zuzenean zabortegira botatzea; 
metro kubiko bakoitzeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,72 

Neumatikoak zabortegian uztea;
kilo bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26  

BORTZIRIETBORTZIRIETAKOAKO

HIRI-HONDAKINENHIRI-HONDAKINEN

MANKOMUNITMANKOMUNITAATEATEA

Jakinarazten dut:

2006ko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamen-
du zerbitzuetako tasak kobratuko direla, ondoren
seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era:
Ordainketak banketxeetan 
helbideratuta ez dituztenak:

Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen
da ordainketa nahi den banketxetik, abisu
hirukoiztua aurkeztuz.

Ordainketak banketxeetan 
helbideratuta dituztenak:

Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

Ordaintzeko epea:
• 2006ko maiatzaren 31n bukatuko da.

• Ordaintzen ez bada,  epea 2006ko ekainaren
30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion
interesa aplikatu ahal izango da.

• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamen-
duzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin
kobratuko da.

Bortzirietan, 2006ko apirilaren 1ean

Presidentea
Patxiku Irisarri Elizagoien
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ttipi-ttapa
Azken urteotan be-

zala, HABE erakunde-
ak “Egonaldiak familia
euskaldunetan” izene-
ko ekimena antolatuko
du aurten ere, Euskal
Herriko hainbat familia-
ren laguntzaz. Ekimen
honen helburu nagusia
euskara inguru euskal-
dun batean praktikatu
eta bertako bizimodu eta
kultura gertutik ezagu-
tu nahi duten pertsonei
famili euskaldun bate-
an hilabeteko edo bi hi-
labeteko egonaldiak es-
kaintzea da.

Horretarako, udan
euskara ikasten ari den
jendea hartzeko prest
dauden familia euskal-
dunak behar dira. Fa-
mili hauek zenbait bal-
dintza bete behar di-
tuzte. Egonaldiak hila-
betekoak izanen dira gu-
ttienez, eta hilabete ba-
koitzean lagun bakarra
hartu ahal izanen da
etxean. Ikasleak 18 ur-
tetik goitikoak izanen di-
ra eta ikaslearentzako
logela bat libre izan be-
harko du familiak. Gai-
nera, egonaldia eskain-
tzen den hilabetean
etxean, guttienez, hiru
lagunek bizi beharko du-
te. Familiak, horren tru-
ke, 600 euro jasoko du
hilabete bakoitzeko.

Izena emateko epea
apirilaren 25ean akau-
tuko da eta horretarako
inguru honetako Eus-
kara Zerbitzuekin ha-
rremanean jarri behar
da. Urrats euskaltegia-
ren 943 474447 telefo-
noan edo www.egonal-
diak.net orrian ere infor-
mazioa eskura daiteke.

Familia euskaldunetan egonaldiak
antolatu dira aurten ere
Apirilaren 25a baino lehen eman behar da izena

EUSKARA
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ttipi-ttapa
Langabeziak, otsai-

lean hasitako behera-
kada segitu zuen mar-
txoan ere. Otsailaren
hondarrean 700 lagun
apuntatuak ziren Do-
neztebeko Enplegu Bu-
legoan. Hilabete beran-
duago kopuru horrek 16
lagunetan beheiti egin
zuen eta 684 ziren. Mu-
gimendu hori gehien
aprobetxatu zutenak 25
urte baino gehiagoko gi-
zonak izan ziren, 10 gu-
ttiago baitziren langa-
bezian. Emakumeei da-
gokienez, berriz, 25 ur-
te baino guttiago dute-
netan langabezian lau
guttiago ziren eta 25 ur-
te baino gehiago dute-
netan bi guttiago. Be-
raz, lan bila dabilen 25
urte baino guttiagoko gi-
zasemeen kopurua ez
zen mugitu.

Lan arloka, langabe-
tu kopuruaren behera-
kada sentitu zen batez
ere zerbitzu arloan, mar-
txoan 14 baitziren arlo
horretan lana aurkitu zu-
tenak; eraikuntzan 5 la-
gunek topatu zuten la-
na eta nekazaritzan ba-
tek. Industria sailari da-
gokionez, lan eske da-
bilen kopurua bi lagu-
nez goiti egin zuen eta
sekulan lanik egin ez du-
tenen artean ere, bi

gehiago ziren langabe-
zian sartu zirenak.

Martxoko aurtengo
zenbakiak baikorrak ba-
dira ere, joan den urte-
koekin konparatuz ez di-
ra hain onak. Iaz, garai
berean, Doneztebeko
Enplegu Bulegoan 632
langabetu zeuden apun-
tatuak, aurten baino 52
guttiago. Urte batetik
bertzera, beraz, langa-
beziak %8,2 goiti egin
du.

Langabeziak beheiti egin
zuen martxoan eskualdean
684 lagunek eman dute izena Donezteko bulegoan

LANA OSPAKIZUNAK

Amaia Iturralde berroetarrak
irabazi du Baztzandarren
Biltzarrako kartel lehiaketa
Amaia Iturralde berroetarrak irabazi du 2006ko
Baztandarren Biltzarreko kartel lehiaketa. EHUn
publizitatea eta harreman publikoak ikasten ditu
Amaiak eta obra onena saritzen dituen 500 euro-
ak Baztandarren Biltzarreko egunean, uztailaren
1an eskuratuko du. Joan den urteko lan kopuru
berdintsua aurkeztu zen, orotara 27. Gehienak Baz-
tangoak ziren, baina Nafarroako bertze eskualde-
tatik eta Euskadiko erkidegotik ere ailegatu ziren.
Epaile lanean Itziar Mena, Ines Barberena, Bego-
ña Durruti, Tomas Sobrino, Gotzone Sanzberro
eta Jexux Bailon aritu dira. 
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Jaione O. A.
Martxoaren 25 eta

26an egin zen Astebu-
ru  Kulturalak partehar-
tze haundia izan zuen.
Larunbatean haur uga-
ri hurbildu ziren frontoi-
ra herri kirol eta jokue-
tan aritzera. Leku bere-
an egin zen kuadrila ar-
teko paella lehiaketa
ere. Hameka paella aur-
keztu ziren eta sukalda-
ritzan adituak diren An-
gel Mariezkurrena, Loli
Gandara  e ta  Pako
Errandoneak osatu zu-
ten epaimahaia. “Es-
pentza” taldeak egin
zuen paella beltzak ira-
bazi zuen herriko lehen
paella lehiaketa. Paella
txapelketan partehartze
handia izan bazen ere,

ikustera ere jende au-
nitz hurbildu zela aipa-
tu behar da. Txapelke-
ta akituta, partehartzai-
leek elkarrekin bazkal-
du zuten. Arratsaldean
haurrentzak gaztelu
puzgarriak eta kuadri-
llentzat hainbat joku des-
berdin izan ziren. Hauek
akitu bezain laster triki
poteoa hasi zen eta on-
doren kanpinean egin
zen afarian 65 pertso-
na inguru elkartu ziren.
Hurrengo egunean,
igandean,  herriko ema-
kumeek egindako es-
kulanen erakusketa izan
zen Ulibeltzak elkartean.
Aurten, gainera, bertze
batzuk egindako esku-
lanak ere ikusgai izan
ziren: egurrezko tallak,

gantxilloz egindako kor-
tinak… Aspaldiko urte-
tako argazki erakuske-
ta ere izan zen. Jende-
ak gustora ikusi zituen
argazki hauek, zenbait
argazkitan nor ote zen
asmatzen eta gure he-
rriak duela 50 urte in-
guru  zeukan  itxura iku-
siz. Arratsaldean, Ittur-
buru ostatuan mus txa-
pelketa jokatu zen. 14
bikote aurkeztu ziren eta
irabazleak Mari Carmen
eta Estefani izan ziren.
Asteburu Kulturala aki-
tzeko, urtero egin ohi

den bezala, Antzakaitz
kultur taldeak, zari eder
baten zozketa egin
zuen. Florentino Gel-
bentzuri suertatu zi-
tzaion. 

«Alfredon»
bazkaria 
Apirilaren 15an kuadri-
llen bazkaria izanen da
Ulibeltzan. Alfredo Arre-
txea sukaldari gaztea
kuadrillarekin hasi zen
bazkaria egiten eta po-
liki poliki herriko bertze
zenbait gazte elkartzen
joan zitzaizkien. Azke-

nean, herriko gazteen-
tzat urteroko zita bihur-
tu da “Alfredon bazka-
ria”. Urtero jaki berexiak
prestatzen ditu. Arra-
tsaldean, musika izanen
da Agerralderekin.

Amerikanoen
besta
Ameriketan ibilitako he-
rriko artzaiek urteroko
bilkura eginen dute
maiatzaren 1ean. Aur-
ten, ordea, berezia iza-
nen da, beraiei buruz
idatzi den liburua ere
aurkeztuko baita.

Partehartze handia
izan da aurten ere
Kultur Egunetan
Hameka koadrillek parte hartu
zuten paella lehiaketan

SUNBILLA

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA
Paella txapelketan irabazle suertatu zen «Espentza» taldekoak.
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ttipi-ttapa
Herriko kirol instala-

zioak kudeatuko dituen
langile bat kontratatu
nahi du udalak, oposi-
zio-lehiaketa bidez. Lan-
gileak euskara jakin be-
harko du eta Donezte-
beko udaleko langile fin-
koa izanen da. Langilea
herrian bizi dena izan
beharko du edo lan-
postua eskuratzen due-
nean, herrian edo he-
rritik 15 kilometro baino
guttiagora bizitzen jarri.
Proposamenak apirila-
ren 30a baino lehen aur-
keztu behar dira udal
bulegoetan. 

Errekari
dirulaguntza

Nafarroako Kutxa
«Tu eliges: tu decides»
egitasmoan murgildua
dago. Honen bitartez,
elkarte bakoitzari Nafa-
rroako Kutxak emanen
dion dirulaguntza bere
bezeroen erabakiaren
esku uzten du. Aurkez-
tu diren proiektu guztien
artean Erreka kirol elkar-
tearena dago. Proiektu
hau, Errekaren ohiko

sekzioetan lan egitean
datza: eskubaloia, judo
eta pilota (170 gazte in-
guruk parte hartzen du-
te sekzio hauetan urte
osoan). Horretaz gain,
bertze ekitaldiak ere an-
tolatzen ditu Errekak:
herri krossa, udako ki-
rol eskola, pala txapel-
keta, Javierada eta For-
migalera autobusak,

frontenis eta futbitoko
herri txapelketak, Men-
diaren Eguna…

Errekako kontuetaz
ari garenez, elkarteak
hamekagarren  aldiz pa-
leta-goma txapelketa
antolatu du, Udalaren
eta zenbait erakunde-
ren laguntzaz. Izen ema-
teak apirilaren 28a bai-
no lehen egin behar di-

ra, Patxikuri  deituz
17:00etatik aitzinera
(653 735162 telefono-
ra). Bikote bakoitzak 20
euro ordaindu beharko
ditu. Sariei dagokienez,
irabazleek 240 euro, txa-
pela eta trofeoa esku-
ratuko dute; azpitxapel-
dunek 120 euro eta tro-
feoak; hirugarrenek 60
euro eta trofeoak eta

laugarrenek trofeoak.
Maiatzean eta ekaine-
an jokatuko dira parti-
dak larunbat arratsalde-
tan. Finala oraindik ze-
haztu gabe badago ere,
San Pedro besten bar-
nean jokatuko da.

Mendi
abesbatzak 
10 urte

Mendi Abesbatzak
10 urte bete dituela eta
zenbait ekitaldi antola-
tu ditu. Lehenbizikoa
apirilaren 8an egindako
Udaberriko jaialdia izan
zen. Gasteizko Sama-
niego abesbatzak ema-
naldia eskaini zuen me-
za ondoren elizan. Maia-
tzaren 6an Mendi Abes-
batzak berak kontzer-
tua eskainiko du 20:45e-
tan elizan, meza ondo-
ren. Ekainaren 3an ha-
margarren urteurrena
ospatzeko kontzertu be-
rezia eskainiko dute Do-
neztebeko Mendi, Hen-
daiako Entzun ea Ere-
ñozuko Ozenki abes-
batzek ordu eta leku be-
rean.Txistulariak ere ari-
tuko dira.

Kirol instalalazioak kudeatzeko lanpostua
betetzeko lehiaketa deia egin du Udalak
Eskariak apirilaren 30a baino lehen aurkeztu behar dira udal bulegoetan

DONEZTEBE

ARGAZKIA: OSKAR MINDEGIA
Erreka mendi taldeak antolatuta, autobusa antolatu zen martxoaren 26an
Formigalera eskiatzera joateko. Autobusa bete zutenen artean zeuden ar-
gazkiko neska koadrila hau.
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Gehienez 109 etxe berri
egiten ahalko dira herrian
Honela ageri da onartu den Udal Hirigintza Planean

ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Ingurumena, Lu-
rralde Antolaketa eta
Etxebizitza Departa-
mentuak Donamariako
Udalak aurkeztutako Hi-
rigintza Plana behin be-
tikoz onartu berri du.
Plan honen arabera,
gehienez 109 etxe be-
rri egiten ahal dira eta
horietatik gehienak bi fa-
miliako etxeak izanen li-
rateke.

Uxarrea auzoan 31
eraikin egiteko aukera
aurrikusi da. Horietatik
gehienak bi familiakoak
baldin badira ere, lau-
tan hamabi etxebizitza
egiten ahal dira eta ber-
tze hamekatan 18 etxe-
bizitza. Igurin auzoan
lau etxe berri egiteko
baimena ematen ahal
da, gehienez zortzi etxe-
bizitza. Artze auzoan 23
eraikin berri egiteko au-
kera ikusten da eta
gehienez bi familiakoak
izanen direnez, 46 etxe-
bizitza izanen dira. Do-
namariako Bentan lau
eraikin egitea aurrikusi
da, hiru bi familiakoak
eta bat famili bakarre-
koa. Planeamendu be-
rriaren arabera, Aska-
rragan 11 etxe eginen
lirateke eta guziak bi fa-
mi l iakoak  d i renez ,
gehienez 22 etxebizitza
izanen dira. Gaztelun,
azkenik, 36 etxe egite-
ko modua izanen da, gu-
ziak bi familiakoak, 72
etxebizitza guzira. Hiri-
gintza Plan berriaren
arabera, etxe berri gu-
zietan, gehienez behei-

tiko solairua eta bi gehia-
go egiten ahal dira. Hi-
rigintza Plan berri ho-
nek ez du epe mugarik,
eta bakar bakarrik or-
dezkatzen ahal da mai-
la bereko edo gehiago-
ko bertze hirigintza do-
kumentu bat onartzen
bada. Kasu hori gerta
daiteke biztanlegoak

planean aurrikusitakoa
gainditzen badu, plane-
an  onar tu takoaren
%70a egina bada edo
udalez gaindiko bertze
plan bat onartzen bada.

ARTXIBOKOA

Uxarrea auzoan 31 etxe
berri egiten ahal dira, ge-
hienak bi familiakoak.

DONAMARIA





BIDASOA Goi-mailako Berariaz-
ko Lanbide Heziketa Institutuak
Industria Sektoreko Prestakuntza
Zikloetan eskaintza zabala  du
ikasketak bukatu ondotik lana iza-
teko. Izan ere, gure ikastetxeko
ikasleen %95 inguru, espezialita-
te guztietan, lanean hasi da ikas-
ketak bukatu eta berehala.

Era berean, gure institutuak pres-
takuntzarako Europar Programe-

tan parte hartzen du aktiboki, eta
horien artean Leonardo da Vinci
Programan. Honi esker, gure ikas-
leek badute Europako enprese-
tan praktikak egiteko aukera bi-
kaina.

Hedadura desberdina izan deza-
keten Berrikuntza Proiektuak ere
garatzen ditugu, ikasten diren es-
pezialitateekin lotura dutenak.

Zeure etorkizunari begira

ATE IREKIEN JARDUNALDIAK

Proiektu mekanikoen garapena

Elektronika industriala mikroprogramablea Elektrizitatea Elektronika eta Telekomunikazioak

Eraikuntza eta obra zibila Mekanika Zurgintza eta altzarigintza

Gure ikastetxeko
ikasleen %95 

inguru, 
espezialitate 

guztietan, lanean 
hasi da ikasketak 

bukatu eta 
berehala.



ESKAINTZA PARTZIALA

2005/06 ikasturte honetan hainbat Ziklo ari gara
ematen, eta horien artean Mekanizazio Ekoizpe-
na, Eraikuntza eta Obra Zibila, eta Telekomunika-
zio eta Informatika Sistemak.

Datorren ikasturte-
rako ziklo hauek be-
rak segituko dira
ematen, eta saiatuko
gara eskaintza za-
baltzea Araututako
Prestakuntzaren bar-
nean gure ikastetxe-
ak ematen dituen
beste zikloetara ere.

Ikasketak eta lana al-
di berean eginez Ti-
tulua lortzeko aukera ematen du Eskaintza Par-
tzialak, klaseak arratsaldeko 6etatik 9etara ema-
ten baitira.

Aukera honetaz baliatzen ahal dira 21 urte baino
gehiago duten pertsona guztiak. Horretarako,
2 urteko lan-esperientzia eta eskatzen den Ti-
tulazioa frogatu behar dute.

Ikasketak eta
lana aldi berean
eginez Titulua

lortzeko aukera
ematen du
Eskaintza
Partzialak

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

FABRIKAZIO MEKANIKOA

• Mekanizazioa

FABRIKAZIO MEKANIKOA
• Mekanizazio ekoizpena
• Proiektu mekanikoen garapena

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA
• Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen

garapena.

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA
• Neurrira egindako arotzeriaren eta altzarien

fabrikazio eta instalazioa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
• Ekipo eta instalazio elektroteknikoak, 

domotikoak eta energia-berriztagarriak.
• Kontsumorako ekipo elektronikoak

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA
• Hirigintza proiektuen garapena eta

topografia-eraiketa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
• Instalazio elektroteknikoak, domotikoak

eta energia berriztagarriak
• Telekomunikabide eta informatika sistemak
• Produktu elektronikoen garapena

SARTZEKO BEHAR DA:
DBH, IEEko 2. maila, BBB-2, LH1 edo baliokideak
18 urtetik gorakoak froga bidez

SARTZEKO BEHAR DA:
Batxilergo LOGSE, LH-II, UBI edo baliokideak.
20 urtetik gorakoak froga bidez

ESKAINTZA AKADEMIKOA
A eta D ereduetan

PREINSKRIPZIO EPEA Ekainaren 1etik 7ra

MATRIKULAZIO EPEA 

Ekainaren 30etik uztailaren 6ra
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ttipi-ttapa
Apirilaren 1ean egin

zen Nafarroako bertso
txapelketaren finalean
Xavier Silveira lesaka-
rra berriz ere hoberena
izan zen eta laugarren
aldiz txapela jantzi zuen.
Elizondoko lur dantza-
lekuan jokatu zen saio-
ak arrakasta haundia
izan zuen. Orotara 900
bat lagun bildu ziren.
1936an, Nafarroako le-
hendabiziko txapelketa
Elizondon erabaki zen
eta 70 urte beranduago
herri berean egin zen fi-
nala. Taulen gainean be-
rriz, momentuko Nafa-
rroako zortzi bertsolari
hoberenak, Estitxu Aro-
zena, Erika Lagoma, Ju-
len Zelaieta, Julio Soto,
Jon Barberena, Etxabe,
Iñigo Olaetxea eta Xa-
bier Silveira. Finalean
zortzietatik bortz lesa-

karrak ziren eta txape-
la horietako biren arte-
an jokatu zen. Xabierrek
413 puntu lortu zituen
eta Estitxu, berriz, iaz

bezala bigarren gelditu
zen  puntu erdira: 412,5
eskuratu zituen. Julen
Zelaieta joan den urte-
an bezala hirugarren bu-

katu zuen 407,5 puntu-
rekin. Laugarrena Iñigo
Olaetxea izan zen 398,5
punturekin. Bosgarren
tokirako lehia polita izan

zen, Jon Barberena eta
Etxaberen artean. Az-
kenean lehena puntu er-
di batez aitzinatu zen,
394 puntu lortu zituen
eta bertzeak 393,5. Zaz-
pigarrena Erika Lago-
ma izan zen eta zortzi-
garrena berriz Julio So-
to, 376  eta 366,5 pun-
tu eskuratu zituzten. Bi
hauek lehendabiziko al-
dia zuten Nafarroako fi-
nalean eta maila polita
erakutsi zuten. Bertso
saio polita izan zen, gi-
ro ezin hobea, elkarren
arteko pikeak, umorea,
abilezia, sentimenduak,
denetarik entzun ahal
izan zen.

Silveirak poto egin
zuen bere azken arike-
tan, kartzelako azken
bertsoan eta horrek, txa-
pela galarazi zion ia.
Amari eskaini zion, ber-
tso hunkigarri batekin.

Xabier Silveirak laugarren aldiz irabazi du
Nafarroako Bertsolari txapelketa
Puntu erdiko aldea atera zion Estitxu Arozenari Elizondoko finalean

KULTURA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Xabier Silveirak bere amari eskaini zion buru gainean jantzi duen laugarren
txapela, bertso hunkigarri batean.





ttipi-ttapa • herriz herri

2006/04/13 • 420. zbk. 

28

ttipi-ttapa
Arkupeak erretira-

tuen elkarteak urtero
egiten duen gimnasia
edo soinketa erakustal-
dia aurten ere Berako
kiroldegian eginen da
apirilaren 20an. Eguer-
diko 12:30etan hasiko
da herrietako talde ez-
berdinen erakustaldia.

Ondotik, 14:00ak al-
dera, autobusak atera-
ko dira kiroldegitik Zu-
biondo eta Zalain jate-
txeetara, hauetan egi-
nen bai ta  bazkar ia
14:30etan. Bietan me-
nu berdina izanen dute:
urdaiazpikoa, pate eta
fritoak: piper beteak,
arrain zopa, legatza
erromatar erara, sorbe-
tea, azpizuna guarni-
zioarekin, txanpaina (5
lagunendako botil bat),
eta moka tarta txokola-
tearekin, dena ura, ar-

doa, kafea eta kopa nor-
malarekin hornitua. Baz-
kalondoan, 17:30etatik
20:00etara, dantzaldia
izanen da eta gero au-
tobusak herrietara buel-
tan abiatuko dira.

Izen-ematea apirilaren
1etik 8ra egin  behar zen
eta orduan jakinaraziko
zitzaien parte hartzaile-
ei autobusak herri ba-
koitzetik noiz abiatuko
ziren. Soinketan aritu-

ko diren bazkideek ez
dute deus ordaindu be-
harrik izanen. Gainera-
ko bazkideek eta soin-
keta egin baina bazki-
de ez direnek 30 euro
ordaindu beharko dute.

Gimnasia besta apirilaren 20an
eginen da Berako kiroldegian
Ondotik bazkaria izanen dute Zalain eta Zubiondo jatetxetan

ARKUPEAK

ARTXIBOKOA

Goizueta, Bera, Leitza, Elizondo, Urdazubi eta Sunbillako gimnasia eta yo-
ga taldeak arituko dira Berako kiroldegian, apirilaren 20ko erakustaldian.

EHNA
tramitatzeko
aukera
izanen da
igandean
ttipi-ttapa

Igande honetan,
apirilak 16, Euskal He-
rriko Naziotasun Aitor-
mena (EHNA) tramita-
tzeko eguna izanen da
Iturenen, Herriko Etxe-
ko arkupean, goizeko
10:30etatik 14:00eta-
ra. Horretarako, aitzi-
netik udaletxean pa-
droi agiria eskuratu be-
har da eta, gero, hiru
argazki eta 15 euro era-
man behar dira. Behin
agiria tramitatzen de-
nean, norbera etxera
bidaliko da posta bi-
dez.

ITUREN
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Euroscola lehiaketan
parte hartu du
Berako Toki-Ona
Institutuak
Langile eta langabetuentzat
ikastaroak ere antolatu ditu
ttipi-ttapa

Berako Toki-Ona Ins-
titua bertze urte batez
parte hartu du Euros-
cola 2006 lehiaketan,
Nafarroako bertze zor-
tzi ikastetxerekin bate-
ra. Lehiaketa hau Eu-
ropako Parlamentuak
antolatzen du, ikasleen
artean Europar Batasu-
naren eta bere institu-
zioen ezagutza bultza-
tzeko. Hamahirugarren
aldia da antolatzen de-
la, aurtengoan “Europar
Batasuna munduan:
kanpo gaietarako poli-
tika eta garapenerako
laguntza” lemapean. 

Lehiaketa 13 eta 18
urte arteko ikasleei zu-
zendua da, hau da, Bi-

garren Hezkuntza eta
Gradu Erdiko Forma-
kuntza Zikloetakoei. In-
ternet bidez parte har-
tzen da lehiaketan, eza-
gutza proba batzuen bi-
dez puntuak pilatzen di-
ra. Gero, elkartasun pro-
ba gainditu beharko du-
te eta azkenik, Europa-
ko Batzordearen eki-
menekin lotutako eki-
taldi bat egin behar du-
te taldeek. Guzira 800
bat talde parte hartzen
ari dira Euroscolan.

IKASTAROAK
Ber t ze  a l de t i k ,

2006ko ikastaroetan
parte hartzeko izen
emateko epea ireki du
Toki-Ona institutuak api-

rilaren 12a bitarte. Ikas-
taro hauek Nafarroako
enpresetan lan egiten
duten langileentzat, Na-
farroan lan egiten duten
autonomoentzat, azke-
neko urtean Nafarroa-
ko enpresetan lana gal-
du duten langabetuen-
tzat eta azken urte ho-
netan Nafarroan lan egi-
ten duten autonomoen-
tzat zuzenduak daude
eta doanekoak izanen

dira, Nafarroako Enple-
gurako Zerbitzuak sus-
tatua eta Nafarroako
Gobernuak lagunduta-
ko etengabeko forma-
kuntza ikastaroak baiti-
ra.

Honela, neumatika
eta elektroneumatika,
40 orduko ikastaroa egi-
nen da maiatzaren 8tik
12ra eta 15etik 19ra,
arratsaldeko 4etatik
8etara.

Material erresisten-
tzia, 20 orduko ikasta-
roa, apirilaren 24tik 28ra
eginen da, goizeko 9eta-
tik 1etara.

Modu berean, mu-
getako komertziorako
frantzes hastapen ikas-
taroa ere egin gogo du-
te Toki-Onan. 50 ordu-
ko ikastaroa izanen li-
tzateke, oraindik ze-
haztu gabeko egun eta
ordutegian.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Lanbide Heziketako ez ohiko saria Lekaroz-Elizondo
Institutuko Ines Zelaieta ikaslearentzat
2004-2005 ikasturteari dagokion Lanbide Heziketa eta Arte Plastikoak eta Di-
seinuko ez ohiko sariak banatu ziren martxoaren 29an. Erdi Zikloko saridu-
nen artean, Lekaroz-Elizondo Institutuko Ines Zelaieta Erasun beratarra ze-
goen.

HEZKUNTZA
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Joserra Aranalde herritarra
lan istripuan hil da Madrilen
Makina zati bat gainera etorri zitzaion
Juana Mari SAIZAR

Joserra  Aranalde, 41
urteko Aresoko gizase-
mea lan istripua izan on-
doren, hil egin da. Be-
rak manejatzen zuen
makinaren hiru beso-
kako bat hautsi ondo-
ren, bere gainera etorri
zitzaion, eta bertan zan-
patuta gelditu zen. Ba-
dirudi, Madrilgo herrix-
ka batean gertatu zela.

Enpresa hau demoli-
ziotara dedikatzen da,
eta horretarako pisu eta
luzera handiko makina-
riak erabiltzen dituzte.
Badirudi zeozer oso
arraroa gertatu zela eta
oso gutxietan  ikusi ahal
izan dena, puntan  di-
tuzten guraizi handiak
puskatu eta bere gai-
nera zuzen zuzenean
erori ziren. 

Hegaztien
gripea

Hegaztien gripea de-
la eta Nafarroako Go-
bernuak herritar guztiei
eskatzen die hegazti
guztien zentsoa egitea
norbere udaletxean.
Han emango duten in-
primakian jarri beharko
da zer motatako he-
gaztiak ditugun etxean
eta kopurua. 

Okerrak
zuzentzen

Ludotekaren proiek-
tuaren barnean aukera
bat da joku kooperatibo-
ena. Hori erabili ahal iza-

teko Kometako bazkide
izan behar da eta orain-
dik ez dute horrelakorik
erabaki udalak eta Eus-
kara zerbitzuak, ludote-
kako antolatzaileak.

Esteban AROTZENA
Apirilaren 5ean egin-

dako batzar berezian
hasierako onarpena
eman zien Udalak aho-
batez Arau Subsidiario
berriei. Ondorengo egu-
netan aterako dira be-
rriz, legeak agintzen
duen bezala, prentsako
eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialeko iragarkiak, eta
orduntxe zabalduko da
alegazioak aurkezteko
hilabeteko epea. Arki-
tektuek alegazioak aur-
keztutakoan, berriz Uda-
laren mahai gainean ja-
rriko dira Arauak, kor-
porazioak behin behi-
neko onarpena eman
diezaien, horrela baldin
badagokio. Gero, Iruñak

eman beharko die az-
ken oniritzia Arauak
behin betikoak izan dai-
tezen. 

Etxebizitzak
gazteentzat

Gai honekin nola-
baiteko lotura eduki de-
zake ondoren aipatuko
dugun berriak: sinatzai-
leek jakinarazi digute-
nez, etxebizitzaren ara-
zoaz kezkaturik dauden
gazte talde batek idaz-
kia luzatu dio Udalari
«egoera negargarrian»
dagoen gain honetaz hi-
tzegin ahal izateko bi-
lera eskatuz. Sinatzaile
guziak herritarrak dira
eta herrian bizi nahi du-
te, baina azken hamar

urte hauetan, ez ekimen
pribatuak ezta Udalak
ere, ez du pisurik erai-
ki. Egoera honek kan-
poan pisuak erostera
eraman omen ditu gaz-
te asko, eta horren on-
dorioz, despopulazio
ikaragarria jasan du he-
rriak, idazkiaren sina-
tzaileek diotenez.

Bi eskakizun nagusi
eramanen omen ditu tal-
de honek Herriko Etxe-
ra: lehenengoa, etxebi-

zitza sozialen politikari
udalak lehentasun osoa
ematea ahal den abu-
doen eraiki ahal izate-
ko. Eta bigarrena, etxe-
bizitza bat nahi duten
gazte guziei eskubide
hori ziurtatuko zaiena-
ren konpromezua har-
tuaraztea Udalari.

PLAZENEKO ALORRA
Plazeneko alorrean

Babes Ofizialeko 12
etxebizitza egiteko as-

moa duela Udalak gau-
za jakina da dagoene-
ko. Elizari lur pusxka ho-
ri erosi zitzaionean ha-
sitako prozesu teknikoa
Uda lak  nah i  ba ino
gehiago ari omen da lu-
zatzen, baina laister be-
rri onak emateko mo-
duan izanen direla esan
ziguten Herriko Etxean.
Herriarentzat duen ga-
rantziarengatik ttipi-tta-
pak gain gainetik jarrai-
tuko du prozesu hau.

ARGAZKIA: DIARIO VASCO

Real Madrili konfidantza osoz aurre egin ahal izateko Goizuetara etorri ziren
egunpasa indarberritzera Errealeko jokalariak apirilaren 5ean, Joxe Mari Ba-
kero herriko entrenatzailea buru zutela. Umore Onan bazkaldu zuten eta ka-
tegoria mantentzeko animoz daudela erakutsi zuten.

Hasierako onarpena
eman die Udalak
Arau Subsidiarioei
Alegazioak aurkezteko hilabete
bateko epea irekiko da orain

GOIZUETA

ARESO

ARTXIBOKOA

Etxeko hegazti guzien zentsoa egin behar da.
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ttipi-ttapa
Duela hiru urte izan-

dako arrakasta ikusita,
aurten ere Kubako ipa-
rraldean dagoen Ma-
tanzas eskualdeko Los
Arabos herriko behar-
tsuei laguntza erama-
teko azoka antolatu du-
te herriko 15 emakumek,
karrapean duten loka-
lean. Hemen lortzen den
arropa, dirua eta beste-
lakoak banatzeaz Jua-
nita Zabaleta, Kuban bi-
zi den moja leitzarra, ar-
duratuko da. Juanita Za-
baletak 71 urte ditu eta
1998az geroztik Kuban
ari da lanean, pobrezia
egoera larrian dauden
200 bat gaixo eta pre-
soen senideak zaintzen
dituen kongregazio ba-
tean. Gaixoak zaintze-
ko botika gutxi dituzte
eta haiek garesti. 

Egoera onean dau-
den jantzi, oinetako, li-
buru edo gisako gauzak
uzten ahal dira eta be-
randuago prezio sinbo-
likoetan salgai jarriko di-
ra. Duela hiru urte 2.400
euro lortu ziren eta aur-
ten marka gainditzea es-

pero dute, zaila izanen
dela badakiten arren.
Emakume hauek aste-
lehenetik larunbatera,
arratsaldeko 17:00eta-
tik 19:00etara eta igan-
de eguerdiko 12:00eta-
tik 13:00etara arituko di-
ra lanean.

Gurasoak
drogei aurre
eginez

Drogen arazoari au-
rre egin asmoz, guraso
talde bat lanean hasi da.
Oraingoz, parrokian
zenbait hitzaldi eta tai-
ler egiten ari dira. Al-

fonso Arteaga, Nafa-
rroako Gizakia Helburu
erakundeko teknikaria
da maiatza bitarte iraun-
go duten tailer hauen ar-
duraduna. Berekin ba-
tera, osasunean, dro-
gan eta psikologian adi-
tuak diren hainbat es-

pezialistek ere hartuko
dute parte.

Eneko Aizpuru
libre

Eneko Aizpuru mar-
txoaren 30ean aske utzi
zuten. Aranjuezeko es-
petxean preso izan da
joan den urteko uztai-
laz geroztik. Egun oso-
an kartzel atarian es-
peroan egon ondotik,
ilunabarreko zortziak al-
dera izan zuten senide-
ek Eneko besarkatzeko
modua. Eneko Aizpuru
Segiren aurkako auzia-
rengatik zegoen espe-
txean eta berekin bate-
ra, Oier Oa eta Garikotz
Mujika ere aske utzi zi-
tuzten. Zubimendik es-
petxean segitzen du.

Gasoil ixuria
Gorriztaranen

Gorriztaran errekan,
gasoil ixuria gertatu zen
apirilaren 2an, Amaza-
baleko zubi inguruan.
Ixuriaren berri izan eta
Foruzaingoko patrulla
bat gerturatu eta iker-
ketak egin zituen, ixu-
riaren jatorria argitzeko.

Kubako Los Arabos herriko behartsuak
laguntzeko azoka antolatu da aurten ere
Duela hiru urte 2.400 euro lortu ziren eta Kuban moja dagoen Juanita Zabaletari bidali

ARTXIBOKOA

Inaxio Perurenak 225 kilokoa esku bakarrarekin altxatu du
Inaxio Perurenak ez zuen hutsik egin eta martxoaren 25ean Leioan 225 ki-
loko harri zilindroa jaso zuen bizkarrera esku bakar batekin. Inaxiok, etxe-
an baino hobekiago berdindu zuela adierazi zuen eta gustora ageri zen. 
23 urte bete gabe orain arte inork egin ez duena egin zuen. 

LEITZA

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta
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ttipi-ttapa
Iaz Elbeteko Gamio-

ako jabeak,  bere etxe-
ko larrainaren aitzinean
dagoen aska txikitzeko
baimena eskatu zion Ba-
lleko Udalari, garagera
kotxea zuzenean sartu
ahal izateko. Elbeteko
alkateak, horren berri
izan zuenean, batzarre
batera deitu zituen he-
rritarrak. 19 barride
proiektuaren aurka azal-
du ziren eta 5 alde. Ha-
la jakinarazi zitzaion Ba-
lleko Udalari. Halere,
Udalak bere gestioekin
aitzinet egin zuen. Ho-
rrela urriaren 21ean
egindako batzarrean as-
karen desafektazioa
onartu zuen, hau da, or-
durarte askak ondare
publikoaren izendape-
na zeukan, eta erabaki
horren ondotik ondare
patrimoniala izatera pa-
sa zen. Ondare publi-
koa izanik ezin zen ino-
lako modifikaziorik egin
askaren egituran. 

Barrideek, egoera
ikusita, sinadura bilke-
tari ekin  eta azkenean
64 aurkeztu zituzten

udalean proiektua gel-
ditzea eskatuz. Baina
honek ere ez du deus-
tarako balio izan eta az-
kenean Udalak askaren
moldatzea onartu egin
du bere azken batza-
rrean, EAko aldeko bo-
tuekin eta UPNren kon-
trakoekin. Askak 5 me-
tro koadro izatetik 3 me-
tro izatera pasako da,
ez badira alegazioak
onartzen.

Herritarren kezka na-

baria da, obra hau «ka-
pritxo hutsa» dela uste
dutelako. Etxeak jada-
nik badauka kotxeen-
tzako sarrera zabala, eta
sinatu dutenen ustez,
«ez dute zertan 80 urte
eduki ditzakeen aska bat
moldatu behar». Herriak
egin zuen batzarrean
aska modaltzea onartu
zen, auzolanean, baina
betiere bere neurriak
mantenduz eta itxura
gehiegi aldatu gabe.

Udalak hartutako era-
bakian, Elbeten inork ez
duela aziendarik aipa-
tzen zen eta hori gezu-
rra dela erran dute he-
rritarrek, «oraindik ere
6 etxetan ganadua izan
badagoelako». Elbete-
ko batzarrean «barride-
en arteko liskarrak»ber-
tzerik ez zirela izan ai-
patu zuen EAko zine-
gotzi batek eta horrek
ere arrenkura sortu du
elbetearren artean.

Elbeteko Gamioko askak eztabaida
piztu du herritar eta Udalaren artean
Aska ttikitzeko baimena eman du Udalak, batzarrari kasurik egin gabe

UTZITAKO ARGAZKIA

Elbeteko Gamioa, eztabaida piztu duen aska larrainean duela.

BAZTAN
Irurita-Elizondo
saihesbideaz
Irurita-Elizondo saihes-
bideko lanen atzerape-
nak ere eztabaida sor-
tu du Baztango Udala-
ren eta Nafarroako Go-
bernuaren artean. He-
rrilan Departamentutik,
balleko udalari egotzi
diote atzerapena, aitzi-
neko korporazioarekin
adostutako trazatuan al-
daketak sartu dituelako.
Florentino Goñi EAko zi-
negotziak, bere aldetik,
«duela urtebete saihes-
bide horretarako aurri-
kusiak dituzten hiru al-
ternatibak ofizialki bi-
daliko zizkigutela erran
ziguten eta oraindik ez
dira ailegatu» adierazi
du. «Nola erran deza-
kegu zein den onena,
informazioa ahoz baka-
rrik baldin badugu?».

Oharrizko bide
bazterra
moldatzeko
eskaria
Baztango Gobernu Ba-
tzordeak, UPNko udal
taldearen eskariz, Le-
karozko Oharriz auzo-
ko errepide bazterra
moldatzea eskatu du.
Ehun metroko zati bat
arras arriskutsua da ibil-
gailu eta oinezkoenda-
ko, Maitonea etxearen
eta azienda granjaren
artean. Baztan erreka
ere ondoan du errepi-
dean, zati batzuetan ino-
lako babesik gabe.

FLASH
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Alduderako errepidea
ez egitea erabaki du
Junta Generalak
Hamalau juntakide kontra eta
hamar alde agertu ziren
ttipi-ttapa

Baztan eta Aldude lo-
tuko lituzkeen errepidea
ez egitea erabaki zuen
Junta Generalak, mar-
txoaren 27an egindako
ez ohiko batzarrean.
Bailei eta Belaun lepo-
etatik pasatuko litzate-
keen bideari buruzko iri-
tzia eman behar zuten
juntak ideek eta  14
proiektuaren kontra
azaldu ziren eta 10 al-
de, abstentzio batekin.

Jakina denez, duela
hiru urte ezagutzera
eman zen Baztan eta
Aldude arteko errepi-
de a ren  p ro i ek tua .
550.000 euroko aurre-
kontua zuen eta %90a
Europako Interreg pro-
gramatik eta Nafarroa-
ko Gobernutik ordain-
duko litzateke eta gai-
nerakoa Udaletik. Ha-
sieratik proiektu honen
aurkako iritziak izan zi-
ren eta Belaunaldea Bi-
zirik Herri Plataforma
ere sortu zen. 

Gan den martxoaren
10ean egindako bilera

batean, Interreg-eko or-
dezkariek proiektua egin
behar zuten edo ez era-
bakitzeko eskatu zioten
Udalari. Teknikariek,
Udalak hasiera batean
onartutako trazatua, Iru-
ritabarrengo Bordatik
pasatzen zena, bazter-
tu zuten. Honela, auke-
ra bakarra Bailei eta Be-
laun aldetik pasatzen
zena zen, hasieratik He-
rrilan Departamentua-
ren babesa zuena. Bai-
na hasieran aipatu be-
zala, Junta Generalak
baztertu zuen, inguru-
menean duen eragina-
rengatik eta udalaren-
tzat mantenimendu gas-
tu handiak ekarriko di-
tuelakoan.

Udal aurrekontuan
620.000 euro bideratuak
zeuden proiektu hone-
tarako. Orain diru hori
bertze proiektuetan in-
bertituko dela jakinara-
zi du EAko Iñigo Iturral-
dek. UPNren ustez, al-
diz, «honek EAren pla-
nifikazio eza erakusten
du berriz ere».

ARGAZKIA: ONDIKOL

Elizondoko Administratiboko ikasleak 
Bartzelonako Enpresa Simulatuen VII. Azokan
Lekaroz-Elizondoko BHIko Administrazioa eta Finantzetako Goi Heziketa zi-
kloa ikasten ari diren 14 ikaslek eta bi irakaslek Bartzelonan ospatu den VII
Nazioarteko enpresa simulatuen azokan parte hartu dute joan den martxo-
aren 22, 23 eta 24ean. Aurtengoan, enpresa simulatuen azoka Kataluniako
Expodidactica erakusketaren barne antolatu da. Azokaren helburua enpre-
sa simulatua didaktika metodologia alternatibo eta desberdin gisa aurkez-
tea da. Azoka hau Fira Bartzelonako Montjuic aretoan ospatu da. Aurten par-
te hartu duten ikasle eta irakasleak honako hauek dira: Lesakako Amaia Or-
doki eta Iker Tainta; Sunbillako Irune Agirre eta Maite Ibarra; Urrozko Ana
Matxinena; Elizondoko Idoia Elizegi, Ane Dendarieta, Mikel Larregi eta Jon
Zaldua; Arizkungo Nekane Etxeberria eta Mª Jose Maritorena; Berako Ines
Zelaieta; Doneztebeko Andoni Bertiz, Rakel Ordoki. Eta irakasleak: Maite
Ariztegi eta Arantxa Iriarte.

BAZTAN

Elizondoko gurasoek Paularena
inguruan aparkalekua egitearen aur-
kako 300 sinadura inguru aurkeztu
dituzte Balleko Etxean. Sinatu dute-
nek, elizaren gibeleko aldeko eremu
horretan dauden haur-parkea eta
berdegunea mantentzea eskatu du-

te. EAk, bere aldetik, aparkalekuak
ez duela parkean eraginik izanen
adierazi du: «Proiektuak, erabiltzen
ez den belagi bat eta espaloi handi
bat hartzen ditu, jolas-parkea ukitu
gabe». 90.000 euroko aurrekontua
du aparkaleku proiektu honek.

Paularenan aparkalekua egitearen kontrako
300 sinadura bildu dituzte Elizondoko gurasoek

RROOSSAA BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 

%% 948 272011 (IRUÑA)

%% 948 580975 
Jaime Urrutia 42-2.D - ELIZONDO
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ttipi-ttapa
Eskual Titiriteroen 6.

topaketa apirilaren 22
eta 23ko asteburuan os-
patuko da, eta larunba-
ta goizeko 11tan hasiz
eta igandean arratsal-
deko 6etan finituz, 13
talde ikusteko aukera
izanen duzue. Emanal-
diak Ospitalean, “Sor-
ginak” antzokian eta ka-
rriketan izanen dira, de-
nak doan.  Honetaz gain
larunbatean Ospitalean
“Centro de Títeres” era-
kusketa izanen da eta
haurrendako tailerrak.

Eta berezitasun be-
zala, igandean arra-
tsaldeko 6etan “Kilimili-
klik” talde ohiaren “Sor-
ginak” antzezlanaren bi-
deoa eskeiniko da. 

Hitzaldi-argazki
emanaldia

Apirilaren 2an  Ospi-
taleko antzokian hitzal-
di-argazki emanaldia
izan zen. “Follow the wo-

men” (“jarraitu emaku-
meei”) taldekoak diren
Zuriñe Arruazu eta Ne-
rea Marinek bizikletaz
Palestinara egindako bi-
daia aurkeztu zuten. Bi-
dai honetan hainbat na-
ziotako 130 emakumek
parte hartu zuten (5 eus-
kaldun), bizikletaz Siria,
Libano, Jordania eta Pa-
lestina kurrituz. Martxa
hunen helburua nazio
horietako emakumeen
egoera ezagutzea izan
da eta aldi berean gu-
rera ezagupen hori ekar-
tzea. 

Atxuria-
Kaxkoko
gosaria

Apirilaren 3an ospa-
tu zen “Atxuri-kaxkoko
gosaria”ren bigarren edi-
zioa. Aldi huntan 24 la-
gun elkartu ziren Atxu-
riako kaxkoan, batzuk
Ibaineta aldetik ganak,
bertze batzuk Urbiatik,
eta haurrak bide erditik

(Goitiko bordatik). Adin
guztietakoak animatu zi-
ren: gazteena 2 urte di-

tuen Unai ginuen eta za-
harrena berriz, Joxe 67
urterekin. Guztiek go-

sari goxo-goxo bat atxe-
man zuten Atxuriako
kaxkoan.

Eskual Titiriteroen 
seigarren Topaketa
apirilaren 22 eta
23an eginen da
Kilimiliklik talde ohiaren bideoa
ikusgai izanen da igandean

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: EUSKAL TELEBISTA

ETB-1eko “Mihi luze” programan parte hartu zuen gure inguruko taldeak izi-
garri saio pullita burutu zuen eta erdi-finaletara pasatzea lortu zuen. Eukene,
Ellande eta Beñat “Larun” izenakin aurkeztu ziren eta  apirilaren 21ean joka-
tuko dute bigarren lehia. Hunen grabaketa ikustera gan nahi duenak izena “Ma-
rixan” ostatuan eman behar du edo 948 630629 telefonora deitu, apirilaren 18a
baino lehen. Autobusa doan da eta Zugarramurdi eta Saratik aterako da.

ARGAZKIA: KORO

Hogeita lau lagun elkartu ziren Atxuriako kaxkoko gosarian.





Laetitia eta Sandrine
Aipatu ginuen beza-

la Sara korrikak bere las-
terketa egin du martxo-
aren 26an, Turismo Bu-
legoaren laguntzarekin. 

Jende ainitz hurbildu
da sararat lasterkari gu-
zien ikustera, orotara
200 pertsonek parte har-
tu dute, 170 ailegatu di-
ra eta barne hortan ha-
mar bat neska. Fernan-
do Etxegarai beratara
lehena bukatu du, itzu-
lia 2h 3min eginez. 

Saratik parte harte
dutenek, Vaquie Philip-
pe 13garrena, Etche-

garay Claude 22garre-
na, Lamothe Ramuntxo
23garrena, Devoucoux
Jean Michel 95garrena,
eta Bernet Doyhenard
Mirentxu 163garrena.
Bukatzeko, arratsalde-
ko 2ak aldean sariak ba-
natu dituzte polikirolde-
gian. 

Idazleen
biltzarra 

Euskal herriko idaz-
leen 23 garren biltzarra
iraganen da apirilaren
17an egun guzian poli-
kiroldegian. Egun oso-
an idazleek beren libu-

ruak salduko eta izen-
petuko dituzte. 

Errugbia 
Martxoaren 26an sara-

ko errubilariak etxean
aritu dira Campet-en
aurka. Erreserbak ira-
bazi zuen 48-0 bainan
lehenak galdu zuen. Api-

rilaren 1an Narrossen
kontra galdu zuten kan-
poan 16-5. Apirilaren
16an Kanboren kontra
arituko dira Saran.
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Fernando Etxegarai
beratarrak irabazi
zuen Sara Korrika
200 lagunek parte hartu zuten
eta 170 helmugaratu ziren

Franck DOLOSOR
Euskal Herri osoko

olerkari andana bildu da
aurten ere berriki Sen-
peren egin den zortzi-
garren Hatsaren Poesia
egunean. Oxtikeneko
baratzean, zintzo zin-
tzo, urte guziz bezala
bildu ziren idazleak ezin
sinetsizko glizina lore-
en perfuma eta kolore
urdin arinak, juntatuak
denen agurtzeko  bai eta
nonbait  errateko Uda-
berria ez litaikela sasoin

bat baizik izanen  ez ba-
litu, olerkarien sentikor-
tasun eta hitzak bere
edertzeko eta maita-
tzeko. Egun erditan 98
idazleeek bakarka eta
taldeka, eta beste 124ek
idatzitako «Hatsaren
Poesia 2006» olerki bil-
duma presentatu zuten
Urdazuri  ibai bazterre-
an. Bazkal ondotik mo-
mento zinez hunkiga-
rriena iragan zen. Par-
te hartzaile bakotxak,
irakurri  zuen edo kan-

tatu bere  olerki bat edo
bi «existentzial»  gai gu-
ziak  poesiarekin ze-
harkatuz.

Prezioak goiti
Hamar urtez onda-

sunen prezioak biziki
goititu direla salatu du
Senpere-Azkaingo Ba-
tasunak espekulazioa-
ren kontrako egunean.
Batasunaren arabera lu-

rren eta etxeen prezio-
ak %50 emendatu dira
gure herrian. Alderdi  hu-
nek gogoratu du udan
30 etxe alokatzen dire-
la. 110 lagun bizi dai-
tezke horietan urte oso-
an. Bertzalde, 244 bi-
garren etxebizitza dau-
de herrian (%12,5), 86
etxe hutsak dira (%4,5)
eta %17 hutsak dira ka-
sik urte osoan.

Ikastolaren alde
Ikastolaren aldeko

kantaldia eginen da In-
harrean apirilaren 21e-
an. Martxel Brave eta
bere semea, Jean No-
el Bessonart, Panpi Laz-
kano, Otxalde  taldea,
Eneko Labeguerie eta
Pantxika Solorzano iza-
nen dira. Txan Magoak
ikusgarria eskainiko du
hilaren 27an Gantxikin.

Oxtikenea euskal letren
lurraldea bilakatu da
Hatsaren Poesia egunean
Batasunak sei etxetik bat hutsa dela salatu
du espekulazioaren kontrako egunean

SENPERE

Zaldi ibilaldia 
Apirilaren 2an igandearekin, bigarren aldikotz iragan da zaldi  ibilaldia, Tu-
rismo Bulegoak eta Olhaldea zaldi ibiltokiak antolaturik. Goizeko bedera-
tzietan abiatu dira Sarako lezetatik, 25 kilometroko ibilaldi bat egiteko. Eguer-
ditan usategietan bazkaldu dute denak elgarrekin. Arratsaldeko 6etan arri-
batu dira lezeetara, ondotik sariak banatu dituzte. 125 pertsonek parte har-
tu dute. Irabazleak Olivier Roussel eta Peio Mendionde dira.

SARA

ARGAZKIA: AUXTIN ZAMORAK UTZIA

Aurten ere, olerkari ainitz elgartu da Hatsaren Poesia egunean.
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EZKONTZAK
Basilio Zapiain Loiarte eta Adela Arle-
gi Goienetxe, Bera eta Lesakakoa, mar-
txoaren 25ean.
Juan Pedro Etxegarai Agara eta Maria
Itziar Diez de Ultzurrun Sagala, Lesaka
eta Iruñekoa, martxoaren 24an.
Olga Ramos Moreno eta Jose Angel Ji-
menez Molina, Lesaka eta Zaragozakoa,
martxoaren 25ean.
Carmelo Mitxelena Mitxelena eta Mar-
ta Diez Peña, Lesaka eta Iruñekoa, api-
rilaren 1ean.
Jose Miguel Errandonea Ordoki eta
Amaia Oreja Unanue, Arantza eta An-
doaingoa, apirilaren 1ean.
Roberto Irigoien Elizalde eta Estitxu
Etxarte Mikelestorena, Etxalarkoak, mar-
txoaren 25ean.

SORTZEAK
Hegoi San Millan Sobreviela, Arizkun-
goa, martxoaren 20an.
Jone Bailon Bidegain, Iruritakoa, mar-
txoaren 21ean.
Alvaro Altzugarai Zabaltza, Elizondo-
koa, martxoaren 26an.
Iker Iparragirre Iriarte, Berakoa, mar-
txoaren 4an.
Ibai Loiarte Cabezas, Berakoa, martxo-
aren 12an.
Garikoitz San Miguel Grajirena, Donez-
tebekoa, martxoaren 26an.
Aritz Aranberri Goia, Lesakakoa, mar-
txoaren 17an.
Mikel Santesteban Goizueta, Zubieta-
koa, martxoaren 18an.
Miren Zubillaga Ansalas, Zugarramur-
din, apirilaren 3an.
Asier Vicario Bakero, Hernanikoa, mar-
txoaren 30ean.
Haritz Azpirotz Erbiti, Leitzakoa, mar-
txoaren 23an.
Goar Ariztimuño Barquero, Leitzakoa,
martxoaren 24an.
Ekain Zabala Alduntzin, Leitzakoa, mar-
txoaren 30ean.
Eider Gil Sarratea, Leitzakoa, martxoa-
ren 30ean.
Hodei Anaut Otxotorena, Leitzakoa, api-
rilaren 2an.

HERIOTZAK
Maria Trinidad Agerre Iraztarri, Arraioz-
koa, martxoaren 23an, 82 urte.
Miguel Francisco Irungarai Salaburu,
Arizkungoa, martxoaren 25ean, 90 urte.
Juan Agustin Ariztia Etxenike, Elbete-
koa, apirilaren 1ean, 92 urte.
Maximo Rojo de Diego, Berakoa, mar-
txoaren 23an, 92 urte.
Miguel Gogorza Zabaleta, Leitzakoa,
martxoaren 22an, 75 urte.
Pedro Zozaia Urroz, Beintza-Labaien-
goa, martxoaren 25ean, 77 urte.
Txomin Ayala Garcia, Lesakakoa, mar-
txoaren 29an, 58 urte.
Concepcion Bikondoa Bikondoa, Iruri-
takoa, martxoaren 30ean, 79 urte.
Maria Carmen Leizagoien, Sarakoa, mar-
txoaren 27an, 78 urte.
Yvonne Chaulet Passicot, Sarakoa, mar-
txoaren 21ean, 72 urte.

Bera 948 63 74 04
SAN JOSE BEILATOKIA

Doneztebe 948 63 74 04
SAN PEDRO BEILATOKIA

Elizondo 948 58 19 59
FUNERARIA BAZTAN
TANATORIO BAZTANDARRA

Leitza 948 63 74 04
LEITZAKO BEILATOKIA

Lesaka 948 63 74 04
LESAKAKO TANATORIOA

irache
M a l d a e r r e k a  S . L .
F u n e r a r i a  B a z t a n

24 orduko zerbitzua
beilatokian eta etxean

trasladoak iruñea, donostia eta
irungo ospitaletatik edozein herrietara

loreak, hilarriak, eskelak,
errausketak eta zerbitzu osagarriak

Grupo Tanatorio Taldea
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Aitor AROTZENA
Berako II. Mendi Ma-

ratoi Erdia apirilaren
23an eginen da eta 400
partehartzaile espero di-
ra. Horrelaxe jakinara-
zi dute Manttale Mendi
Lasterketa talde berri-
ko antolatzaileek. Joan
den urteko ibilbide ber-
dina izanen dute, 21 ki-
lometro osatzeko: Be-
ra, Manttale, Ibardin,
Landagaineta, Larun eta
Landagainetatik pasa-
tu ondotik, Beran hel-
muga. Ibilbide bera bal-
din bada ere, zerbait ar-
lotan antolaketa lanak
handitu direla jakinari
zuen Loro Pikabea anto-
latzaileak:«Aurten, Eus-
kal Herriko Mendi Las-
terketako Kopan lehen-
biziko proba izanen da
Berakoa eta horrek ka-
rrera handitu egin du.
Iaz 250 partehartzaile
izan ziren eta aurten 400
espero ditugu. Horrek,
medikuntza edo lagun-
tza aldetik handitu du

aurrekontua. Aurten bi
anbulantzia bere medi-
kuekin, mendi saileko
erreskate taldea, ibilbi-
deko sei lekuetan medi-
kuak eta erizainak iza-
nen dira, bertze bi medi-
ku joanen dira lasterke-
tan eta bi fisioterapeu-
ta izanen dira». 

Lasterketa ikusi ahal
izateko, mendi martxa
bat ere antolatu dute.
Kiroldegitik abiatuko di-
ra goizeko 8ak aldera,
15. kilometroan laster-
keta pasatzen ikusi eta
berriz ere herrira jautsi-
ko lirateke, helmugara-
tzea ikustera. Dagoe-

neko 250 lagun izena
emanak direla ere az-
pimarratu zuen Loro Pi-
kabeak eta gehieneko
kopurua abudo betetzea
espero dute. Izen ema-
teko Internet bidez egin
behar  da,  www.za-
lain.com/kross helbide-
an.

404040 ttipi-ttapa • kirola40

Berako II. Mendi Maratoi Erdia
apirilaren 23an eginen da
Sortu berri den Manttale Mendi Lasterketa taldeak antolatuta

MENDI LASTERKETAK

ARGAZKIA: JON ALTZUGUREN
Loro Pikabea, Xabier Zubieta eta Patxi Irazokik eman zuten Berako II. Men-
di Maratoi Erdiari eta Manttale talde berriari buruzko azalpenak.

A.A.
Lasterka aritzeko eta

mendirako zaletasuna
dutenak biltzeko as-
moarekin sortu da Man-
ttale Mendi Lasterketa
taldea. «Italia eta Fran-
tzia aldetik datorren jo-
era bat Euskal Herrira
ailegatu da, mendiko
Maratoi Erdiak eta Ma-

ratoiak egiteko. Joera
hori ikusiz eta hemen
lasterka gustora ibiltzen
den jendea badela iku-
siz, talde hau egitea era-
baki dugu». Helburu na-
gusia kirol eginez ongi
pasatzea dela azpima-
rratu zuen Zubietak,
nahiz eta Euskadiko
Kopan begia jarria du-

ten: «Orain arte egin di-
tugun entrenamenduak
ikusita, Euskadiko Ko-
pa izanen da helburu
garrantzitsuena. Bortz
lasterketa daude eta le-
hena Berako Mendi Ma-
ratoi Erdia izanen da;
Oñati, Zarauzko Pago-
eta eta Bizkaiko Galar-
laitz Maratoia eta az-

kenekoa Baigorrikoa,
64 kilometrokoa. Eus-
kadiko txapelketa ere
hor dago, uztailaren 3an
eginen da Isaban».

Euskadiko Kopan maila ona ematea
izanen dute helburu nagusia
Hameka kirolari biltzen dira Manttale taldean

Manttale taldearen jen-
daurreko aurkezpena
ezin hobea izan dela
erraten ahal da. Mar-
txoaren 26an egin zen
Sara Korrika mendi las-
terketa. 200 partehar-
tzaileen artean 24 ki-
lometroko ibilbidea
osatzen bizkorrena
Fernando Etxegarai
izan zen, 2 ordu, 3 mi-
nutu eta 45 segundu-
ko denborarekin. Ka-
sik 4 minutuko aldea
atera zion bigarrenari,
Iñaki Lopetegi pasai-
tarrari. Laugarren Pa-
txi Irazoki igantziarra
izan zen, bosgarren
Luis Mari Pikabea be-
ratarra eta zortzigarren
Xabier Zubieta aranz-
tarra. Beraz, hamar le-
henbizikoen artean,
Manttale taldeko lau
korrikalari sailkatu zi-
ren. Philippe Vaquie,
Claude Etxegarai eta
Ramuntxo Lamothe
saratarrak 13, 22 eta
23garren postuetan
sailkatu ziren, hurre-
nez hurren eta Frede-
cic Laxalde senperta-
rra 16. izan zen.

Sara Korrika
Trail lasterketa
irabazi zuen
beratarrak

PERTSONAIA
Fernando ETXEGARAI

MANTTALE MENDI  
LASTERKETA TALDEA

Fernando ETXEGARAI BERA
Joxelu LOIARTE BERA
Luis Mari PIKABEA BERA
Patxi PIKABEA BERA
Batixta TELLETXEA BERA
Angeltxo ARANIBAR BERA
Ramuntxo LAMOTHE SARA
Xabier ZUBIETA ARANTZA
Patxi IRAZOKI IGANTZI
Unai SANTAMARIA HERNANI
Cristina ARBUES TERRASSA
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A.A.
Laxoa elkarteak ho-

geita zazpigarren aldiz
antolatutako Baztan-
Errekako Laxoa txapel-
keta asteburu honetan
abiatu da. Hameka tal-
de arituko dira aurten
plazarik plaza, iaz bai-
no bat guttiago, Arraio-
zek talde bakarra pla-
zaratu baitu. Donezte-
bek lau talde plazaratu-
ko ditu, Iruritak hiru, Oi-
tzek bi eta arestian ai-
patutako Arraiozek eta
Hondarribiak bana. Ha-
sierako ligaxkan bi mul-
tzotan banatuak arituko
dira: A multzoan sei tal-
de izanen dira, Donez-
tebe A (Felipe Ganboa,
Luis Miguel Apezetxea,
Jose Mari Antzizar eta
P a t x i ku  Ganboa ) ,
Arraioz (Iñaki Mihura,
Jon Gamio, Asier Zubi-
garai eta Jesus Mari
Laurnagarai), Donezte-
be C (Joxe Manuel Mi-
txeltorena, Josu Juane-
na, Mikel Mutuberria eta
Gorka Bidegain), Iruri-
ta B (Jon Azkarate, Jo-
seba Urtasun, Jesus
Etxenike eta Xabier Ri-
pa), Doneztebe B (Lan-
der Erkizia, Eduardo
Oiarzabal, Alejandro
San Miguel eta Juan Ma-
ri Artazkoz) eta Honda-
rribia (Iñigo Salaberria,
Mikel Festa, Imanol Fes-
ta eta Koldo Alegria)  iza-
nen dira. B multzoan,
berriz, bortz talde iza-
nen dira: Irurita A (Jor-
ge Azkarate, Andres Eli-
zaintzin, Igor Urrutia eta
Iñaki Etxandi), Oitz A
(Sergio Fagoaga, Lan-

der Mendiola, Iñaki Men-
diola eta Juan Mari Min-
degia), Oitz B (Bittor Ze-
laieta, Jokin Ziganda,
Alberto San Miguel eta
Jose Agustin Mindegia),
Irurita C (Iñaki Zabale-
ta, Oskar Urrutia, Miguel
Garate eta Miguel Bi-
degain) eta Doneztebe
D (Juan Mari Apeztegia,
Jose Luis Arotzena,
Juan Telletxea eta Jo-
kin Apezetxea).

FINALA ABUZTUAREN
6AN OIZKO PLAZAN

Multzo bakoitzeko
lau lehenbizikoek joka-
tuko dituzte final laur-
denak, uztaileko lehen
hiru aste hondarretako
bitan. Finalaurrekoak
uztailaren 23, 25 edo
30ean jokatuko dira eta
final handia abuztuaren
6an Oizko plazan.

Laxoa txapelketa na-
gusia da Laxoa Elkar-
teak antolatzen duen
ekitaldi nagusia, baina
ez bakarra. Helduek aki-
tu bezain abudo, gaz-
tetxoen eta gazteen txa-
pelketak jokatuko dira
irailean eta urrian, Na-
farroako Kirol Jolasen
barrenean.  Azkenik, ne-
guan zortzigarren pa-
xaka txapelketa jokatu-
ko da, azarotik martxo-
ra.

Bertze laxoa partida
batzuk ere jokatuko di-
ra, bestetan, baita es-
kualdetik kanpo ere.
Udan bertze bi Torneo
jokatuko direla gogora-
razi  zuen Tiburtz io

Arraztoak: «Ziburun,
Donibane Lohitzune,
Hondarribia eta Laxoa
elkarteko pilotariekin jo-
katzen da. Jende aunitz
hurbiltzen da plazara eta
berezia da, ez delakoz
jokatzen normalean ari-
tzen diren eskularrue-
kin. Eskularru motzak
izaten dira eta pilotak
ere bereziak izaten di-
ra, plaza ttikia delakoz.
Bigarren Torneoa, iaz
bezala, Hondarribiako
bestetan jokatuko da,
Hondarribiako II. Laxoa
txapelketa». Laxoa eza-
gutzera emateko eta
gaztetxoen artean za-
baltzeko tailerra antola-
tu da aurten Baztanen.

Asteburu honetan abiatu da
Laxoa txapelketaren 27. edizioa
Hameka taldea ari dira eta finala abuztuaren 6an jokatuko da Oitzen

Erreka
azpitxapeldun
III. Berria
txapelketan
ttipi-ttapa

Berria txapelketan
izan duen ibilbide bi-
kaina ezin izan zuen
txapelarekin borobildu
Doneztebeko Erreka
pilota elkarteak. Apiri-
laren 2an jokatu zuen
finala Zugarralde tal-
dearen kontra eta Erre-
kak hiru partidetatik bi
irabazi baldin bazituen
ere, tantuen aldeak
txapela eman zion Bur-
latako taldeari.

Kadete mailako le-
hen partida erabaki-
garria izan zen. Hori-
xe izan zen Errekako-
ek galdu zuten baka-
rra, baina Zugarralde-
ko Ansotegik eta Kor-
tabarriak 22 eta 2 ira-
bazi zieten Iker Bere-
au eta Ugutz Zelaie-
tari. Beraz, 20 tantuko
aldeari buelta eman
behar zioten jubenil eta
handien partidetan. Ez
ziren urruti ibili: Jube-
niletan, Errekako Mi-
kel Eskudero eta Jo-
su Linzoainek 22 eta
9 irabazi zieten Idoa-
te eta Soroari. Gauzak
honela, senior maila-
ko partidan, hamasei
tantu baino guttiago-
an utzi behar zituzten
Zugarraldeko Arraztoa
eta Landiribar. 16-10
eta 20-14 irabazten
izan ziren Gorka Urta-
sun eta Javier Eraso,
baina azkenean Burla-
takoek 19 tantu egitea
lortu zuten. Urtasun
eta Erasok garaipena
lortu zuten, baina ez
zen aski izan txapela
lortzeko, Zugarraldek
50 tantu egin baitzi-
tuen eta Errekak 46.

PILOTA

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA
Javier Almandoz, Nafarroako Kutxako Doneztebeko zuzendaria, Nafarroa-
ko Pilota Federazioko Javier Bariain eta laxoa Elkarteko Tiburtzio Arraztoa
eta Patxiku Ganboa, Oitzen egindako aurkezpen prentsaurrekoan.

Ziburu eta Hondarribiako
laxoa txapelketak eta paxaka
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g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Apirilaren 23an Elbete-
Elbete ateraldia antolatu
dute Baztango
Mendigoizaleek.
Apirilaren 30ean Baigorriko
Nafarroaren Egunera
ateraldia antolatu dute
Baztango Mendigoizaleek.

SUNBILLA
Apirilaren 15ean Lesakako
Aiako Harrietara ateraldia
antolatu du Ulibeltzak mendi
taldeak.
Apirilaren 30ean Zegama-
Aizgorri ateraldian parte
hartuko du Ulibeltzak mendi
taldeak.
Maiatzaren 1ean Saioara
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak mendi taldeak.

LESAKA
Apirilaren 13an Frainera
mendi ateraldia antolatu du
Beti Gaztek, 9:30etan Plaza
Zaharretik abiatuta.

g AZOKAK

LESAKA
Apirilaren 23an Erdi Aroko
III. Azoka. Xehetasunak 10.
orrian.

g DANTZAK

BERA
Apirilaren 29an Nafarroa
Oinez 06 Folklore Jaialdia
eginen da Herriko Etxeko
Plazan 18:00etan.

LESAKA
Apirilaren 30ean Dantzaren
Nazioarteko Eguna ospatuko
da. Xehetasunak 10. orrian.

g KONTZERTUAK

SARA
Apirilaren 14an
Gaztetxearen 15. urteurrena
ospatzeko kontzertu handia
plazan: Clawfinger, BKBO,
La Troba Kung-Fu, Zpeiz
Mukaki eta Bad Sound
System.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

HISTORIA, TEKNIKA ETA BERTZE AZTERTUZ

Harrijasotzeari buruzko
erreportaia Ttipi-ttapa TBn
Gizakia, indarrak neurtu nahirik,
betidanik ahalegindu da karga as-
tunak altxatzen. Horretarako tek-
nika ezberdinak garatu ditu. Hal-
terofilia da mundu osoan modali-
taterik ezagunena eta izaera olin-
pikoa hartu duena. Euskal Herrian,
berriz, grabitateari aurre egiteko
kirol berezia garatu da, harri jaso-
tzea. Hori buruz solas egiteko nork
eginen luke hobekiago harrijaso-
tzaileek beraiek baino. Eta non ho-
be gure inguruan baino, eskualde-
an baitugu egungo nahiz historia-
ko harri altxatzailerik handienak.
Markei erreparatuz, Mikel Sarale-
gi leitzarrak du markarik onena, bi
eskuekin 329 kiloko harri laukizu-

zena altxatu baitzuen. Leitzatik mu-
gitu gabe, Iñaki Perurena urtetan
izan da errekor nagusiaren jabe
eta oraindik orain, esku bakarrez
markak ditu 256 kiloko harri lauki-
zuzena eta 267 kiloko zilindroa al-
txatuta. 211 kiloko bola ere altxa-
tua dauka bi eskuz. Inaxio Peru-
rena semeak bere adinean inork
egin gabeko markak egin ditu. Pa-
txi Larretxea arraioztarra ere hain-
bat aldiz izan da Nafarroako txa-
peldun eta berriki Etxauriko harri
bereziaekin marka ezarri du, bortz
minututan hamar aldiz altxatuta.
Guzien adierazpenak eta harrija-
sotzeari buruzko xehetasunak ema-
en dira asteazkeneko erreportaian.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 42,00 E (=)

Zerri gizena
1,160 E kiloa.   (=)

Zerramak:
0,485 E Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 80 (=)
1.koa 3,58 (=)
2.koa 3,39 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,92 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,47  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   220,00 (=)
idixkoak 270,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 180,00  (=)
idixkoak 225,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,95/3,01
Zaldi-behorrak: 1,67/1,87
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 4,80 /5,70
8-10 kilokoak: 3,70 /4,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Martxoaren 24tik 31ra bitarteko prezioak)

Erromeria, herriaren fes-
ta ludikoa eta bat-bate-
koa den heinean, musi-
karen adierazbide natu-
ralena dugu; izar azpi-
ko giro epeletan sorturi-
ko zoriontasun izpia iza-
nik, ezinbertzekoa dugu
bizitzaren gordinak, gu-
re izate txikiaren mugak
eta lur honetako atse-
kabeak ukendu baten
antzera leuntzeko eta,
une batez, ahazteko.
Eremu honetan zaildu-
riko taldeak ere, berezi-
ki herrikoi eta hurbil sen-
titzen ditugu, jende xu-
mearen egunerokota-
sunaren parte garran-
tzitsu bilakaturik. Tomas
Berasaluze «Epelde»
soinujolearekin hiru dis-
ko arrakastatsu karrika-
ratu ondotik, ehunka
emanaldi eskainita, Xa-
bier Alberdi «Zabale» tri-
kitijolea eta Juan Eze-
narro «Berastegi» bate-
ria jotzailearekin batera
eraberrituta, Angel La-
rrañaga Azkoitiko kan-
tari-bertsolariak kupela-
ren bideari ekiten dio.

Gau giro

ELKAR, 2006
KUPELA taldea

DISKAK
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g OSPAKIZUNAK

BERA
Apirilaren 28an Liburuaren
Eguneko ospakizunak.
18:00etan Miren Camisonen
eskutik «Istorio izkutuak»
Gazte Tailerra 8 urtetik
goitikoentzat liburutegian.
20:00etan Musipoema
ikuskizuna Juan Ramon
Makusorekin liburutegian.

LESAKA
Apirilaren 20an 20:00etan
Toti Martinez de Lezearen
azken liburuaren aurkezpena
Pleno Aretoan.
Apirilaren 21ean Liburuaren
Egunaren barnean 18:00etan
haurrentzako ipuin kontalaria
liburutegian. 

BAIGORRI
Apirilaren 30ean Nafarroa-
ren Eguna ospatuko da.

g ANTZERKIAK

LESAKA
Apirilaren 22an Ramon
Albisturek zuzendutako
«Zabaleta dorreako dama»
kale antzerkia 22:30etan.

g BERTSOAK

LESAKA
Apirilaren 29an bertso saioa
Andra Mari egoitzan,
17:30etan, Bortzirietako
Bertso Eskolak antolatua.

g ERAKUSKETAK

BERA
Apirilaren 10etik 23ra «Islak
Bidasoan» Eli Mendiaren
margo erakusketa Kultur
Etxean, aste osoan
10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.
Igande arratsaldetan itxita.

ETXALAR
Apirilaren 3tik 16ra
Fernandez Casas
margolariaren lanak ikusgai
Kultur Etxean, astetartez
16:00etatik 19:40etara eta
asteburu eta besta egunetan
12:00etatik 14:00etara.

Gero eta gehiago
dira Internet bidez
erosketaren bat egi-
ten duten kontsumi-
tzaileak: hegazkin-
txartelak, liburuak, ki-
rol artikuluak, argaz-
ki-kamerak, baita ibil-
gailuak ere, sarearen
bitartez saldu eta eros-
ten dira, gutxieneko
segurtasun neurriak
hartu gabe sarritan.
Batzuetan konfidan-
tza sobera izateaga-
tik, prezio altuegia or-
daindu behar izaten
da. Irachen, internet
bidez produktuak ero-
si, ordaindu eta hilabe-
teen buruan, ordain-
dutakoa jaso ez du-
ten kontsumitzaileak
izan ditugu. Beste ba-
tzuetan, produktua ez
dator bat web-orrian
eskainitakoarekin. 

• Saltzailea iden-
tifikatu: Internet bi-
dez egiten ditugun
erosketetan, kontsu-
mitzaileak zeinekin ari
den negoziatzen jakin
behar du: saltzailea-

ren izena, saltokiren
baten helbidea… Ka-
lean argazki-kamera
bat merke-merke sal-
tzen duen norbaiti sus-
moa hartuko genioke,
baina Internet-en au-
niztan ez da hori ger-
tatzen.

• Erosketaren bal-
dintzak eta kostua
ezagutu: Legez sal-
tzaileak produktu ba-
koitzaren prezioa ar-

gi eta garbi agertu be-
har du, baita bidalke-
ta gastuena edo ber-
tze gastuena. Kon-
tsumitzaileak erne
egon behar du, eta
erosten ari den pro-
duktuaren ezauga-
rriak ikusi eta inpri-
matu behar ditu, erre-
klamazioren bat egin
beharko balu ere.

• Itzultzeko esku-
bidea: Erosleak 7

eguneko epea du kon-
tratua eteteko edo pro-
duktua itzultzeko, ino-
lako arrazoi zehatza-
ren beharrik gabe.

• Ahal dela, aurrez
txartelarekin ez or-
daindu. Ez da kome-
ni bankuko datuak
posta elektronikoz
ematea. Aukera de-
nean, ordainketa pro-
duktua hartutakoan,
posta ordainez egin.

Internet bidezko erosketetan izaten
diren iruzurrez ohartarazi du Irachek
Saltzailea identifikatu eta orri ziurrak erabiltzea komeni da

Ez da batere komenigarria bankuko datuak internet bidez ematea.

JAKIN BEHARREKOAK
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tziarekin, umeak zaintzeko

eskaintzen da Elizondo eta

Doneztebe inguruetan. %607

443903 (Ainhoa).

Administraria eskaintzen

da lan egiteko. Esperien-

tziaduna eta oso arduratsua.

Euskalduna naiz. % 670

218613.

LANA
302 Eskaintzak
Editorial batek etxetik lan

egiteko  50 kolaboratzaile

behar ditu Nafarroan. Infor-

mazio zehatza eta doan. 371

Postakutxa, 06800 Merida.

BERA. Ansonea jatetxean

kamarero bat ostaturako eta

sukalderako laguntzailea.be-

har dira. Esperientzia pixka

batekin. % 948 631155.

Elbarri fisikoak. Nafarroa-

ko Diputazioan abudo sar-

tzeko. Informazioa doan. %

948 199596.

Sukaldariak, sukalde la-

guntzailea. Abudo sartze-

ko Nafarroako Diputazioan.

Asteburuak libre. 1600 e/hi-

labetea. Informazioa doan.

% 948 199596.

Harreragileak, telefonis-

edo salduko nuke, Albistur

55ean. % 666 408849.

GARAJEAK/LOKALAK
110 Errentan hartu
BAZTAN edo inguruan

aziendak gordetzeko borda

edo koadra errentan hartu-

ko nuke. Belagiak ere har-

tuko nituzke. %649 368803.

LANA
301 Eskariak
Gizon batek edozein lan egi-

nen luke, eraikuntzan, osta-

laritzan, garbiketan, base-

rrian, adinekoak zaintzen….

% 660 149953-948 637599.

28 urteko neska, esperien-

44 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

telekua, igogailua, eguzki-

tsua. % 699 461365.

LEITZA. Pisua salgai. %626

743940.

LEITZA. Pisua salgai gara-

jearekin edo bakarrik, Patxi

Arrazola auzoan. 1. pisua.

Egoera onean. % 948

610625 edo 696 332028.

OITZ. Erabat moldatutako

300 m2ko baserri salgai,

56.000 m2ko lur eremuare-

kin. Kalefakzio zentrala, ura,

telefonoa eta ormigoizko bi-

de ona. % 656 415450.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisua errentan ema-

ten da. Mobleztatua eta ka-

lefakzioarekin. %626 774582

(arratsaldez).

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA edo inguruan pisu tti-

kia errentan hartuko nuke,

garaje ttiki batekin. % 629

971838.

BORTZIRIAK. Baserri edo

etxea errentan hartuko nu-

ke. % 665 756377.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Gaztañaga taber-

na traspasatzen da. 120.000

euro. Erraztasunak ematen

dira. % 699 361194.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
SUNBILLA. Bustitz ostatua

errentan eman nahi da, ige-

rilekuaren ondoan. % 948

450504.

LESAKA. Garaje eta lokal

komertziala errentan eman

ETXEBIZITZAK
101 Salgai
LEITZA. Pisua salgai Ama-

zabal kalean. 100 m2, tras-

948 63 54 58

• ELIZONDO.  
- Eraikuntza berriko azken
pisua aparkalekuarekin
salgai.
- 2. eskuko apartamentu,
pisu eta unifamiliarra
salgai.
• BIDASOA
- Lur eremuak salgai,
unifamiliarra salgai.
• DONEZTEBE.  
- Unifamiliarra 2.000 m2ko
partzelarekin salgai.
- 100 m2ko pisua salgai,
erreforma behar du.
• BAZTAN. 
- Erreformatuak eta
erreformatzeko dauden
bordak salgai.
• NARBARTE. 
- PROMOZIO BERRIA: 2
eta 3 gelako pisuak
aparkaleku eta
trasteroarekin salgai.
Informa zaitez!
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

ANZABAL
Santiago 15 - ELIZONDO

Tfnoa: 948 580804 
anzabal@anzabal.com

BAZTAN-BIDASOA
Lur, etxe, baserri, borda
eta pisuen salmenta eta
alokairuak.
BAZTAN-BIDASOA
Etxebizitzak behar
ditugu errentan
emateko eta saltzeko.

LEITZA. Kale Nagusian, 
4 etxebizitza berri eta 
lokal komertzialak salgai. 
Arakindegia parean.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA

BERA
Altzate kalean,
Vasconiaren
ondoan, 170 m2ko
lokala salgai.
% 948 451 841

ADOS INMOBILIARIA

DONEZTEBE
Caja Navarraren
ondoan 140 m2ko
lokal komertziala
salgai.
% 948 451 841

ADOS INMOBILIARIA

LEITZA. Bigarren eskuko lau
etxebizitza salgai. 
3 logelakoak. 
Prezioa: ± 27 milioi pezeta.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA
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tak. Lanpostu libreak udale-

txetan eta Nafarroako Dipu-

tazioan. 1.100 e/hilabetean.

Informa zaitez. %948 199596.

Haur zaindariak, hezitzai-

leak. Haurtzaindegietan abu-

do sartzeko. Informa zaitez.

% 948 199596.

Mantenimendua. Igeltsero-

ak, elektrizistak, iturginak, lo-

rezainak, palistak, gidariak.

Udaletxetarako lanpostu li-

break. 1.600 e/hilabetean.

% 948 199596. 

Laborategia. Nafarroako Di-

putaziorako lanpostu libre-

ak: teknikoak, laguntzaile  sa-

nitarioak, kimikoak. Informa-

zioa doan. % 948 199596.

Gidariak, txoferrak. Abudo

sartzeko udaletxetan, Nafa-

rroako Diputazioan. 1800

e/hilabetean. %948 199596.

Administrari laguntzaile-

ak. Abudo  sartzeko uniber-

tsitatetan, udaletxetan. 1.500

e/hilabetean. Informazioa

doan. % 948 199596.

Peoiak. Abudo sartzeko

obretan, lorategietan. Ordu-

tegia: 8etatik 15etara. Infor-

ma zaitez. % 948 199596.

Garbitzaileak. Udaletxe eta

Nafarroako Diputaziorako

lanpostu libreak. Informa zai-

tez. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Ford Escort 1.6 autoa sal-

gai, 5 atekoa, NA-0868-W,

1998koa, 1.000 eurokoa. %

687 738201.

Seat Toledo GL salgai, ga-

solinakoa. Egoera oso one-

an. 1.000 euro negoziaga-

rriak. % 677 368296.

Citroen Berlingo 1900 au-

toa salgai, bi plazakoa, la-

nerako prestatua. % 618

264676.

Seat Ibiza txuria, 1900 Die-

sela salgai, 2000 urtekoa,

NA-BD. 6.000 euro. % 649

043200.

Renault Megane Confort Ex-

presion diesela salgai. 75.000

km. Urtebeteko garantia. %

666 761695.

Jeep Grand Cherokee 2.5

TD autoa salgai. 1999 urte-

koa. Egoera onean. % 667

668504.

Ford Focus ST 170 urdina

salgai. 2.0, 16v, 170 cv, 2004.

urtekoa, 35.000 km. 17”ko

llanta txuriak. Extra ugarire-

kin. Egoera ezin hobea. Kol-

perik inoiz. 20.000 euro. %

657 707538.

Aprilia SR50 DI-TECH mo-

toa salgai. Injekzio zuzene-

ko karburagailua. 7.000 km.

Inoiz matxurarik izan gabea.

1.200 euro negoziagarriak.

% 948 631017-620 943791. 

ANIMALIAK
601 Emateko  
Dalmata zakur ar bat opari

ematen da. 3 urtekoa.  % 686

437953.

Lau hilabeteko zakurkume

emea oparitzen da. Txuria

eta artzain zakurra eta collie

nahasketa. % 637 990197.

Antzututako zakur emea

emateko. Euskal artzain za-

kurra, 3 urte. %670 218613.

ANIMALIAK
602 Salerosketak  
Bi ahari, 3 urtekoak salgai.

Adardunak, mutur horiak.  %

948 615045 (21:00etatik aurrera).

Betizu mestizoak eta man-

txoak salgai. %655 706073.

Sabueso arazako zakurku-

meak salgai. Bi hilabeteko-

ak. % 655 743991.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
ELIZONDO. Artzai zakur

gaztea, ile luzea, 2 lepoko

koloredunekin galdu da. %

948 580230 edo 948 580619.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Egongelako mobleak sal-

gai, egoera onean. % 635

702343.

Belarra bolatan eta lastoa

tokonetan salgai. % 948

631098 (arratsetan).

Fagor markako labea eta

gasa salgai. % 948 450841.

Kanping-karroa salgai, bi

logela eta abanzearekin. Pre-

zio onean eta gutxi erabilia.

% 687 079538.

Baby Confort bixkien kotxe-

a salgai, 0-24 hilabetekoa.

Egoera onean. 500 e. Egu-

rrezko seaska osoa ere  sal-

gai, 200 e. % 620 817245.

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Golden Retriever pedigri-

dun zakur ar txuria badut,

emeren bat ernaltzeko. %

Seat Ibiza TDI (aukeran), Seat Ibiza gasolina, Audi A3 TDI,
Audi A3 1.8T, Golf TDI (aukeran), Seat Toledo TDI, Seat

Toleo gasolina, Seat Leon (aukeran), Citroen Saxo D, Citroen
ZX TD, Citroen Xsara Picasso, Lada Niva (aukeran), Suzuki

Vitara gasolina, Mitsubishi Montero 5 ate (2.8 TD eta 2.5 TD)

SAMPI ARAGON

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra,
Grand Vitara 5 ate, Opel Zafira, Opel Frontera Sport,
Maverick 3 atekoa, Peugeot Partner HDI, Citroen C15,
Galloper 5 ate, Mazda 2 eta Citroen Evasion 2.0 HDI. 

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN SALMENTA
(6-10 HILABETEKOAK)
CLIO, MODUS, KANGOO,

MEGANE, LAGUNA, LAGUNA
GRAND TOUR, ESPACE, SEDAN,

MEGANE GRAND TOUR

ERA GUZTIETAKO
ERREMOLKEAK

EHIZARAKO, MOTOAK, ZALDIAK
ETA QUAD-AK GARRAIATZEKO…

ZURE NEURRIRA 
EGINDAKO ERREMOLKEAK

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

A
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686 983377.

Frantses klaseak hartuko

nituzke Leitzaldean edo Le-

kunberrin. % 620 529498.

Oilo gorotza opari ematen

da Aurtizen. Nahi izanez ge-

ro etxera eramaten da. %646

183323.

ARIZKUN
Ordoki industri eremuan

NABE
BERRIAK

Nahi diren m2-ak

ADOS INMOBILIARIA
948 451841 Doneztebe
948 580705 Elizondo

GURIA 
INMOBILIARIA
649 805974 Irun

BAI EUSKARARI AKORDIOA
GAUZATZEKO TEKNIKARI BAT

BETE BEHARREKOAK:
• Formakuntza akademikoa: Batxilergoa edo Goi mailako

Lanbide Heziketa.
• Euskara jakitea (hitz egiteko eta idazteko gaitasuna iza-

tea).
• Gida baimena eta autoa edukitzea.
• Euskalgintzako kidea izatea baloratuko da.

ESKAINTZEN DA:
• Bi hilabeteko lan kontratua lanaldi osoan, apirilaren amaie-

ran hasita.
• Administrazioko C mailari dagokion soldata.

ESKAERAK:
• Curriculumak apirilaren 20ko 15:00ak baino lehen aur-

keztu beharko dira beheko helbidean.
• Proba bakarra egingo da. Aprilaren 25ean, goizeko

10:00etan, Leitzako Udaleko Batzar Aretoan.

Informazioa Leitzaldeko Euskara Zerbitzuan:
Telefonoa: 948510814 e-posta: leitzaldea@euskalnet.net

Helbidea: Elbarren, 1 31880 Leitza

Oharra: Curriculumak e-posta edo posta arrunt bidez aurkeztu daitezke. 

LEITZALDEKO
EUSKARA
ZERBITZUAK 
BEHAR DU:
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ANA TELLETXEA eta UNAI BALLA-
RENA elizondarrek urteak betek di-
tuzte apirilaren 18 eta 19an. Zorio-
nak eta ongi pasatu eguna familia-
ren partetik.

ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 EE. Bikoitza: 8 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,29EEko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

AITONA PEDRO Zorionak! Zure
oparia izango da hemendik aurre-
ra amonari ez hainbeste denbora
kentzea, zuri mimo gehiago egite-
ko. Maite zaitugu!

DENIS LEIZA

PEREIRA lesa-
karrak 9 urte
beteko ditu api-
rilaren 18an.
Zorionak aita,
ama, Unai eta
familiaren par-
tetik. Muxu
haundi bat.

IKER PLAZA

Etxenikeko su-
perra. Hainber-
tze amesten ze-
nuena, azkenik
lortu duzu: adin
handikoa zara.
Aurrera! Zorio-
nak zure familia
honen partetik.

Zubietako MI-
KELE ETXEKO-
LONEAk 6 urte
egin ditu apirila-
ren 9an. Gure
etxeko dantza-
riari 6 muxu
handi atta, ama,
Beñat eta Ma-
lenen partetik

ANDONI EUGI

MENDIZABAL

igantziarrak ur-
tea bete du
apirilaren 1ean.
Zorionak amatxi
Felixa, atatxi
Patxiku, Odei
eta Juanjoren
partetik.

IRATI LAZKA-
NOTEGI MA-
TXIARENAk api-
rilaren 11n 4 ur-
te egin ditu. Zo-
rionak eta mu-
xu aunitz Ando-
ni, Aitor, aita
eta amaren
partetik.

BEÑAT ARRAZ-
TOA LAZKANO-
TEGI beratarrak
apirilaren 10ean
5 urte bete ditu.
Aunitz urtez
Maite eta Xa-
bieren partetik.
Aupa Osasuna!

Elko-Nevadako
KYLE OWSLEY

IGOAk 4 urte
beteko ditu
apirilaren 20an.
Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

NAROA SAN-
TESTEBAN

OTXANDORENA

zubietarrak 4 ur-
te eginen ditu
apirilaren 15e-
an. Zorionak
bere osabari ere
Esther eta fami-
liaren partetik.

BEÑAT ARRAZTOA eta IRATI

LAZKANOTEGI beratarrek 5 eta 4
urte bete dituzte apirilaren 10ean
eta 11n. Aunitz urtez!

EKAIN eta MALENeri zorionak bi-
dali nahi dizkiogu, martxoaren
26an urteak bete dituztelako. Muxu
bat eta ondo pasa. Nahia eta gai-
nerako familiak.

Iturengo NAHIA

ELIZASU MARI-
EZKURRENAri
zorionak, 2 urte
betetzen
dituelako
apirilaren 16an.
Eskerrik asko
prexioxa zure
alaitasunagatik.

Oiartzungo IZE-
BA KONTXIri zo-
rionak martxoa-
ren 28an urte
asko bete ditue-
lako. Hurrengo-
an yogurra niri
eman, ez niri
muturra zikindu
eta zuk jan.

IBAI

GALLARDON

ALTZUGARAI

etxalartarrak
13urte bete ditu
apirilaren 6an.
Aunitz urtez
familiaren
partetik.

ASIER ZELAIE-
TA TOMASENA

etxalartarrak 14
urte beteko ditu
apirilaren 19an.
Zorionak ai-
ta,ama eta be-
reziki Amaiaren
partetik. Muxu
haundiak.

Zubietako NA-
ROA SANTES-
TEBAN OTXAN-
DORENAk 4 urte
beteko ditu api-
rilaren 15ean. 4
musu gure prin-
tzesari Garazi,
Iker eta familia-
ren partetik.

JULEN

PALENZUELA

ETXEPARE

lesakarrak 9
urte bete ditu
apirilaren 28an.
Zorionak
«Ganadero»
Ainararen
partetik.

ANE ANSO zu-
bietarrak 8 urte
bete ditu apirila-
ren 8an. Zorio-
nak zure fami-
liaren partetik,
bereziki Naiara-
ren partetik. Au-
pa joalduna!!!

Etxalarko XA-
BIER TELLE-
TXEA

IRATZOKIk 4 ur-
te beteko ditu
apirilaren 18an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia gu-
ziaren partetik.

UXUNE OTXO-
TEKO TELLE-
TXEA beratarrak
apirilaren 19an
2 urte beteko di-
tu. Zorionak eta
muxuak Olaia,
atta, ama ta fa-
milia guziaren
partetik.

CASTORA

AGESTA BA-
RANDIARAN

etxalartarrak 95
urte beteko ditu
apirilaren 17an.
Aunitz urtez se-
me-alaba, bilo-
ba eta birbilo-
ben partetik.

OLATZ ETXEPA-
RE ELRIO bera-
tarrak 7 urte be-
te ditu apirila-
ren 3an. Zorio-
nak eta muxu
handi bat Jone,
Izaro eta fami-
liaren partetik.
Aupa dantzari!

Irungo MIRARI

ETXEBERRIA

ZUBIALDEk api-
rilaren 4a 4 urte
bete ditu. Zorio-
nak Irungo eta
Zubietako fami-
lia eta, berexiki
Xune, Unai eta
Joneren partetik.

www.ttipi.info

Irungo NEREA BAKEROk eta Bar-
tzelonako LOREA BAKEROk apiri-
laren 13 eta 22an 6 eta 11 urte be-
teko dituzte. Muxu haundi bana
Maddiren partetik (Felicitats).

LEIRE RUIZ ALTZUGUREN berata-
rrak 3 urte beteko ditu apirilaren
16an. Zorionak eta muxu bat gure
printzesari familiaren eta bereziki
Maialenen partetik.

GARAZI MARI-
ÑELARENA

ERRAZU leitza-
rrak apirilaren
17an bere le-
hen urtetxoa
beteko du. Zori-
onak eta muxu
potolo bat. Aita,
ama eta familia.

Goizuetako
LURDES ESCU-
DEROk 71 urte
beteko ditu api-
rilaren 25ean.
Zorionak eta 71
muxu (bizkotxo-
a prestatu). Ne-
rea eta Maddi.

Leitzeko Tuteneko MIGUEL eta
MICAELAk beraien urrezko eztaie-
tan (apirilak 18), zorionak besarka-
da banarekin. Zuen sei seme-ala-
bak, suhi-erraina eta bilobak mai-
tasunez.

Zorionak IBON

IRAZOKIri, apiri-
laren 18an 7 ur-
te beteko ditue-
lako. Lesakako
aitatxi, amatxi,
osabak, Valle,
Odei eta attaren
partetik. Zorio-
nak monono!

ALFONSO REY

MARTINEZ

beratarrak
urteak beteko
ditu apirilaren
23an. Zorionak
familiaren
partetik.

ETXALARKO
UDALA

Ehiza barrutia eratzeko proiektua
Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzko abenduaren 22ko
17/2005 Foru Legea betez aditzera eman da tokiko ehiza ba-
rrutia eratzeko proiektuaren espedientea jendaurrean ego-
nen dela Etxalarko Udal idazkaritzan hogeita hamar lane-
gunez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta biharamunetik aitzina, mugatu beharreko udalerrian
kokatuta dauden lurren jabeek epe horretan aurkeztu ahal
izan dezaten bere jabetzak aipatutako ehiza barrutian sar-
tzeko ezetza. Gainerakoan, baimena emantzat joko da.
Mugatu beharreko udalerria: Etxalar.

Etxalarren, bi mila eta seiko martxoaren hogeita bian
ALKATEA, Patxiku Irisarri Elizagoien.
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