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Igande honetan, hilak 19,
Baztandarren Biltzarra ospa-
tuko da Elizondon. Iaz egun
hau ez egitea erabaki zuten
antolatzaileek, hauen ustez
jendearendako bestak ha-
sieratik zuen erranahia gal-
tzen hasia zelakoz. Aurten-
goan, ordea, gaztetua eta go-
goberritua heldu da. Egita-
rauan aldaketa haundirik ez
bada ere, eguerdian izaten

den orga apainduen
desfilea azken bolada-
koa baino ikusgarria-
goa izanen dela iduri
du.
Gero, Merkatu Plazan
eginen da urteroko he-
rri bazkaria, kantari,

bertsolari eta dantzariek alai-
tua. Eta besta eguna akitze-
ko Laiotz taldearekin dan-
tzaldia izanen da Elizondo-
ko plazan. 
Ea bada espero bezain ongi
ateratzen den dena eta urte
aunitz irauten duen besta
eder honek.

Iazko geldialdiak, hatsa hartu
eta indar berriekin aitzinera
egiteko balio izan duela 
iduri du 

Iazko geldialdiak, hatsa hartu
eta indar berriekin aitzinera
egiteko balio izan duela 
iduri du 

++ 22

Baztandarren
Biltzarra,
aurtengoan bai

33 Elkarrizketa: GAZTE JOKOAK

Beran urtero arrakastaz jokatzen
diren herri olinpiada gisako hauei
buruz mintzatu gara antolatzai-
leekin. Aurtengoan bada zenbait
aldaketa egitarauan.

66 Iritzia: Zer da Euroa?
Gai honen inguruan jendeak di-
tuen kezkak eta jakinminak bil-
du ditugu.

2288 Kirolak:
Bortzirietako
Futbito
Txapelketa
Txanpion Luis taldeak
irabazi du aurtengo txa-
pela.

44 Erreportaia:    
Larrungo Tren Ttikia

Saint Ignaceko lepotik La-
rrungo kaxkoraino goitzen
den trenak 350.000 bisitari
inguru izaten ditu urtero. Tren
berexi hau 1924. urtean hasi
zen bere orduerdiko ibilaldi-
txoa egiten. Orduztik, uda gu-
zietan turista garraioan ari-
tzea tokatzen zaio. Treneko
langileekin eta Elias Tapia

zuzendariarekin min-
tzatu gara.

• Desfilea eguerdiko 12etan hasiko da
• Ondotik Mutildantzak Plazan
• Herri Bazkaria 2,30etan hasiko da 

Merkatu Plazan
• Bazkalondoan kantariak, bertsolariak

eta dantzak
• Eguna akitzeko dantzaldia Plazan

EGUNEKO DATU ZENBAIT 
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DONEZTEBEKO GASOLINDEGIA

Gasolindegia

Autoaren osagarri eta ordezko piezak

Larunbata eta igandeetan ere egun guzia zabalik

Bigarren eskuko autoetan aukera zabala

Gasolindegia

Larunbata eta igandeetan ere egun guzia zabalik

Gasolindegi berria Donezteben

DONEZTEBEKO GASOLINDEGIA
Leitzako errepidea, 49
Tel.: 948 451679
Fax: 948 450857

ttipi-ttaparen
zerbitzu 
ttipi-ttaparen
zerbitzu 
komertzialak

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOAk 
zerbitzu egoki eta profesionala 
eskaini nahi die bere lagun eta
bezeroei. Horretarako sortu du 
KULTURKARI, zuk behar 
duzuna momentu batean 
egiteko, zure gustura 
diseinatua eta merke.
Deitu lasai, eskatu 
aurrekontua eta ikusiko duzu!

FOILETOAK

ALDIZKARIAK

INPRIMAKIAK

KARTELAK

KULTURKARIKULTURKARIKULTURKARI

948 631188+

Diptikoak, Triptikoak, 
koloretan eginak, 
zuribeltzean, 
offset-ean edo
fotokopietan…

Neurri, kolore
eta paper 
desberdinetan

Komeni zaizun
neurri eta
kopuruan, zure
gustora
diseinatuak

Kartazalak, 
egutegiak, 
buzoiratzeko paperak, 
errekordatorioak
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DATUAK..........

TESTUA ETA ARGAZKIA:
ASIER GOGORZA

v Igandean
emanen zaie
hasiera Beran
III. Gazte
Jokoei.
v Herri
olinpiaden
izpiritu berbera
dute ekintza
ludiko hauek,
eta herriko 
150 bat gazte
mugitzen dute
urtero.
v Taldeen
arteko proba
nagusia Bida-
soako Jautsiera
izanen da aur-
ten, bainan
zenbait kultur
ekitaldi ere
antolatu dituzte
jende guziari
idekiak: rock
kontzertua eta
antzerki
emanaldia,
bertzeak bertze. 
v “Mozketa
sakona” izeneko
animazio
pelikula eta
“Txotx”
laburmetraia
botako dituzte
pantaila
erraldoiean.
v Bertzalde,
“Arratsero-
arras ero” leloa
aukeratu dute
aurtengorako.

EGITARAUARI BEGIRA-
TUTA, ALDAKETA NABAR-
MENAK ANTZEMATEN DI-
RA.ZER DELA ETA BERRI-
KUNTZA HORIEK?

Alde batetik, garaia
aldatu dugu, azterketen-
gatik-eta. Orain arte
maiatzean egiten genu-
en. Bertzetik ordutegia,
aurten 8etatik aitzinera
eginen dira. Izan ere,
Beran ez baitago deus
ere udako arratsetan.
PROBAK ERE EZ DIRA
IAZKO BERDINAK…

Proba batzuk man-
tendu ditugu, parodia
adibidez, urtero arrakas-
ta haundia izaten duela-
koz. Baina beldurra ge-
nuen formula berbera
hirugarrenez errepika-
tzea nekagarria izanen
ote zen. Bertzalde, jen-
de gehiago inplikatu
nahi izan dugu aurten
antolakuntzan.
HASTAPENERA ITZULIZ…
ZEINTZUK IZAN ZIREN
GAZTE JOKOEN SORTZE-
A ERAGIN ZUTEN FAKTO-
REAK?
Hutsune batzuk ikusten
genituen herrian. Aste-
buruetan, adibidez, mu-
sika edo kirol arlotik a-
parte ez dago batere au-
kerarik gazteentzat. Or-
duan, Hondarribiako
olinpiaden eredua har-
tuta, Gazte Jokoen egi-
taraua egokitu genuen. 
ZE BALORAZIO EGITEN
DUZUE ORAIN ARTEKO
IBILBIDEAZ?

Arras balorazio posi-
tiboa egiten dugu parte-
hartzaile eta ikusleen al-

detik, baina gazteak an-
tolaketan gehiago inpli-
katu beharko lirateke.
Ikusten da jende hori ez
dagoela ohituratua
erresponsabilitateak
hartu, edota ideiak bo-
tatzera. Hala ere, hori
ez da bat-batean ikasten,
eta horrelako gauzetara-
ko ere balio dute Gazte
Jokoek.
PROBARIK AIPAGA-
RRIENA BIDASOAKO
JAUTSIERA DA AURTEN,

DUDARIK GABE.
Bai. Udan egin be-

har dugunez, urean egin
nahi ditugu zenbait pro-
ba. Horietako bat igeri-
lekuan izanen da, eta
bertzea, berriz, Bidaso-
an. Partehartzaileek Dis-
kotik San Martingo pre-
saraino jautsi beharko
dute eurek egindako
baltsatan. Ez da baka-
rrik puntuatuko zein ai-
legatzen den lehena, bal-
tsaren eta tripulazioa-
ren itxurak ere kontu-
tan hartuko dira, hau da,
kreatibitatea.
BESTETARAKO GIROA
BEROTZEKO ERE BALIO-

KO DU HONEK, EZTA?
Bai. Nik uste Berako
bestak desberdinak iza-
nen direla aurten. Gaz-
te Jokoetan urtean oso-
an zehar harremanik ez
duen jendea biltzen da
13 egunez. Horren era-
ginez, beharbada gehia-
go ligatuko da aurten-
go bestatan. Guk bada-
ezpada ere kondoiak ja-
rriko ditugu Iamotene-
an… Izan ere, gaztee-
kin lotzen diren gaiei
buruzko erakusketa iza-
nen baita egun zabalik
egun; sexualitatea, dro-
gak… joko interaktibo
bat. 

w } Hutsuneak ikusten genituen
herrian. Asteburuetan, adibidez,
musika eta kirol arlotik aparte ez
dago aukerarik gazteentzat~

«Garbiñe, Fernando, Joxelu eta Joseba koordinazio lanetan aritu dira».

++ Berako Gazte Jokoen antolatzaileak

“Urte osoan harremanik ez duen
jendea elkartzen da 15 egunez”
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1994  . . . . . . . . . 248.191
1995  . . . . . . . . . 280.660
1996  . . . . . . . . . 300.169
1997  . . . . . . . . .  345.000

1924. urteko apirilean egin zuen lehendabiziko 
joan-etorria Larrungo Tren Ttikiak. 
Orduz geroztik milaka eta milaka turista eraman
ditu Saint Ignaceko lepotik Larrungo
kaxkoraino, frantsesak gehienbat. 
Hemen inguruko jendea ere joaten omen da,
igande eta besta egunetan batez ere. 
Denetara, urtean ia 350.000 bisitari garraiatzen
ditu tren historiko honek, eta urtetik urtera
kopuruak haundituz joaki dira, gainera.

TESTUA ETA ARGAZKIAK: ASIER GOGORZA

arrun mendia
–edo Larun, he-
goaldean erraten
zaion bezala,
baina inondik
ere ez frantsesek
jarri dioten La
Rhune xelebre

hori– Euskal Herriko men-
dirik bisitatuena da, duda-
rik gabe. Egun ederra dela-
rik, batazbeste 4.000 turis-

ta igan ohi dira, kaxkotik
dauden bistekin gozatu eta
bentetan erosketak egitera.
1908an Tren Ttikiaren le-
hendabiziko proiektua  aur-
keztu zutenek aski ongi zeki-
ten turistak alfer xamarrak
direla toki guzietan, eta, oi-
nez goitzekotan, nahiago
izaten dutela mendia behei-
tikaldetik begiratzea. 
Trenean tirriki-tarraka goi-

tzeko, ordea, ikaragarrizko
iladak sortzen dira Sara eta
Azkaine artean dagoen Saint
Ignaceko estazioan. Gu ber-
tan izan ginenean, erratera-
ko, 2.500 bat lagun ibili zi-
ren egun osoan, nahiz eta
ortzegun soil bat izan. Tu-
rista gehien-gehienak fran-
tsesak izaten dira, Jean Mi-
chel Gachen treneko langi-
leak erran zigunez, «gero

espainiarrak ere etortzen
dira pixka bat, eta Inglate-
rra aldetik ere zerbait. Eus-
kaldunak, hemen inguru-
koak, igandetan-eta ibiltzen
dira batez ere».  

Sosak Paris aldera doazi
Erran bezala, 74 urte luzez
aritu da tren berexi hau tu-
rista garraioan. Denbora ho-
rretan, diru parrasta bat u-

L

Larrungo Tren TtikiaLarrungo Tren Ttikia

74 urte turistak
garraiatzen

2 2

URTEA BISITARIAK



tzi dute leku guzietatik hurbil-
dutako turistek. Gaur egun La-
rrunera joan-etorria egin nahi
duen edozein emakume edo
gizasemek 50 libera (1250 Pta)
utzi behar du takillan. Hau-
rrek, berriz, 35 libera (875 pe-
zeta) ordaindu behar izaten
dute bidaia, eta oraindik ha-
rrigarriagoa egin zaiguna;
zakurrei ere tarifa horixe be-
ra aplikatzen diete. 
Kontutan hartu behar da
denboraldi hondarrerako
350.000 bat lagun garraiatzen
dituela trenak. Kalkuluak ate-
ratzen hasi ezkero, beraz, ohar-
tuko gara lerro oso bat zeroz
betetzeko hainako irabaziak
sortzen dituela urtero. Alde
horretatik, trenaren nagusia ez
da kexu izanen seguraski. Eta
nor den Tren Ttikiaren jabea?
Duela hiru urtetik honat, Pa-

risko “General
des Eaux” enpre-
sa publikoak har-
tu zituen bere
gain trenaren ak-
ziorik gehienak,
eta baita etekin
ederra atera ere.
Datozen 17 urte
hauetan ere euren
esku izanen dute
gainera. Elias Tapia, Sarako
Lezeetako eta Larrungo Trene-
ko zuzendariak adierazi digu-
nez, enpresa horretakoak la-
na gogotik egiten ari dira publi-
zitatean, eta gaur den egune-
an Frantziako turismo gida gu-
zietan agertzen omen da La-
rrun eta trenaren berri.
Sos guzia ez da, ordea, Paris
aldera joaten. Izan ere, Sara-
ko Herriko Etxeak, bere lu-
rretan egoteagatik, badu es-

kubideren bat tren ttiki honen
gainean, eta urteroko irabazi-
en portzentai ttiki bat geldi-
tzen da herrian. 

Zorioneko edo 
zoritxarreko trena
Diru kontuak alde batera utzi-
ta, erran behar da betidanik
trenaren aldeko eta kontrako
eritziak sortu direla inguru
hauetan. Turisten sosak he-
men gelditzen direla argudia-

tzen du-
te batzuk,
eta gainera, pertsona ezinduek
eta haurrek aukera dutela
Larrunerat goitzeko. Bertze
aldetik, horrenbertze jende
mendian barna ibiltzea inguru-
giroarentzako arras kaltega-
rria dela pentsatzen duenik ere
b a d a -
. 
Dena den, ezin da ukatu tren
xahar –baina nekaezin– ho-
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Bertze herrietan
baino puskaz
etekin gehiago
ateratzen diozue
Saran turismo-
ari. Zein duzue
horretarako se-
kretua?
Sarako herrian ba-
dugu suerte bat,
baditugu
bi le-

ku ikusgarri, ipa-
rraldeko 3 leku bi-
sitatuenetarik 2 di-
tugu hemen. Bat La-
rungo trena, urtero
350.000 pertsona
baino gehiago ibil-
tzen dituena, eta

bertzea Sarako leze-
ak. Larungo trena

neguan itxirik
egoten da, bai-
nan guk eta
Sarako He-
rriko Etxeak
uste dugu le-

zeetan ur-
te guzian

behar dugula jendea errezibi-
tu, kultura aitzinat aritzeko.
Trena dela, edo lezeak di-
rela, jende aunitz bizi da
inguruotan turismotik…
Bai. Neguan 10 pertsona ari-
tzen dira lezeetan, eta orain
udan 40 lagun baino gehia-
go, gehienak saratarrak.
Aurten, ordea, kanpoko jen-
deari ere ateak zabaldu diz-
kiogu, eta badugu Donos-
tiako pertsona bat eta ber-
tze bat Donibane Lohitzu-
nekoa. Trenean berriz, 30
bat lagun aritzen dira tren-
bidean berean. Parte bat sa-
ratarrak, bertze bat azkain-

darrak… ez da ahantzi be-
har Larungo mendi puntan
badirela bentak, eta horie-
tan jende ainitz aritzen de-
la lanean, bai Berakoak eta
bai ingurukoak.
Eta, zein da gaur egun tre-
naren jabea?
Orai dela hiru bat urte Fran-
tziako sozietate haundi ba-
tek erosi zituen akzio gehie-
nak, ‘general des aux’ dela-
ko enpresak. Horiek publi-
zitatea karraskan ari dira
egiten. Halere, Sarako lu-
rretan egoteagatik Herriko
Etxeak diru pixka bat har-
tzen du urtero.

++ Elías TAPIA    Larungo trena eta Sarako lezeetako zuzendaria. Saratarra.

«Iparraldeko 3 leku bisitatuenetarik 2 ditugu Saran»

tt Egun 4 tren ibilki dira Larrungo magalean
oo  Tren batek 150 lagunentzako lekua du
tt Egunean 6 bat itzuli egiten du tren bakotxak
oo  Udan 4.000 lagun inguru ibiltzen da egunero
tt Batez ere turista frantsesak joaten dira

tt Trenek 3.000 voltako korronte elektrikoa dute.
oo  Bina motor dituzte, 160 zaldikoa bakotxa.
tt  8 Km/orduko abiaduran, 35 minutu ematen 

ditu 4,2 kilometroko ibilbidea egiteko.
oo  Maldarik gogorrena %28koa da, eta 721

metroko desnibela gainditzen du denetara.
tt  Sara eta Azkaingo 30 lagun aritzen dira udan 

trenbidean lanean.
oo  Joan-etorria 50 libera (1.250 Pta) gostatzen  

da. Haurrak eta zakurrak: 35 libera (875 Pta).   

Tren 
ttiki
baten 
zenbaki
haundiak

Tren 
ttiki
baten 
zenbaki
haundiak
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H A M A B O S T E K A R I A

LEGE GORDAILUA: NA-1324/85
FRANKEO ITUNDUA: 34/79

TIRADA: 6.850 ALE

Argitaratzailea: ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza, 1

31780 BERA
Tfnoa: 948 63 11 88
Faxa: 948 63 12 91

Internet:
http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa

e-mail:
ttipi-ttapa@topagunea.jalgi.com

Zuzendaria: Aitor Arozena. Pu-
blizitatea: Miren Karmele Tolo-
sa. Erredakzioa: Aitor Arozena,
Asier Gogorza, Joxemanuel Iri-
goien. Administrazioa: Amaia
Goia. Erredakzio taldea: Pello
Apezetxea, Juainas Paul, Bitto-
ri Telletxea. Berriemaileak: Jose-
ba Azpiroz, Esteban Arozena,
Juana Mari Saizar, Iban Isasi,
Patxi Iriarte, Patxi Otxandorena,
Jaione Otxandorena, Alba Fer-
nandez, Pablo Mendiburu, Franc
Dolosor, Margari Etxenike, Ko-
ro Irazoki, Mixel Gerendiain,
Jacqueline, Elixabet Iturria, Gar-
biñe Maiz, Oskar Txoperena, Pe-
llo Apezetxea, Aitor Arozena,
Asier Gogorza.
Kolaboratzaileak: EHNE Nafa-
rroa,Mikel Bezunartea, Joxe Ja-
vier Etxeberria…
Inprimategia: Gertu.
ttipi-ttapak ez du bere gain har-
tzen derrigorrez, aldizkarian adie-
razitako erranen eta eritzien eran-
tzukizunik.
Erakunde Laguntzaileak: Be-
ra, Leitza, Goizueta, Areso, Baz-
tan, Urdazubi, Zugarramurdi eta
Sarako udalak, Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea, Malerre-
kako Zerbitzu Mankomunitatea,
Zugarramurdiko Akelarre Elkar-
tea…

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

ttttttttttttIRITZIA

. Langile Autonomoak

. Nekazariak eta mendi-langileak

. Nominak eta Aseguro Sozialak

. Lan-kontratutarako laguntzak

. Enpresa berri ezberdinen sortzea

. Diru-laguntza ezberdinak

. Kontabilitateak

. IVA eta IRPF

. Errenta aitorpenak

. Elbarritasun eta jubilazio tramiteak

. Bideragarritasun planak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9-13tara eta 16-20tara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., & 948133328•133346. Faxa: 948133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

GAURKOTASUNEKO GAIA

6 ttipi-ttapa • 234. zbk. • 98-VII-16

ttipi-ttapa
fundazioak

Europako
Batzordearen
dirulaguntza

jaso du

Zergak orain arte bezala
atxikitzen badira ez dugu
diferentziarik sumatuko

Zer da Euroa?

Inpuestoak orain
arte bezala atxiki-
tzen badira, ez da
diferentzia handi-

rik sumatuko muga aldeko gu-
re komertzioetan. Dantxarinean
frantsesei gehien saltzen zaiena
edari alkoholduna da, baina he-
men produktu hauek inpuesto
gutiago ordaindu behar dituz-
telako. Ez da pezeta eta libera-
ren arteko diferentziagatik. Gu
ohituak gaude pezeta eta libe-
retan prezioak ikustera, baina
euroa berria da. Orain mila pe-
zeta dituzu eta zerbait baduzu-
la uste duzu, baina eurotan bi
sos dituzula iduri du. Prezioak
ere araberan badira ez da deus
pasatzen. Gu ez gara oraino pre-
zioak eurotan jartzen hasi, bai-
na heldu den urtean hasi behar-
ko. Pezetekin ez genien kasu egi-
ten, baina orai berriz ere, zenti-
moak eta honelakoak ibili be-
harko ditugu, eurotan diferen-
tzia handia baita; azkenean, buel-
taka eta bueltaka, lehengo mol-
de zaharrean. Hastapenean, bu-
ruan sartzea ez da errexa izanen,
batez ere adineko jendearenda-
ko. Estranjerira ateratzen baza-
ra ez duzu kanbioa nola heldu
den galdetu beharko, ez zara en-
gainatua izanen. Orai, hemen bi
euro balio duenak Alemaniara
gan eta bortz balio baditu…

Pantxo IRIBARREN
Dantxarineako benteroa

Joxe Julian SALABERRIA
Goizueta. CAN.

Zerbait heldu dela bai, baina
euroa zer den ez daki
oraindik jendeak

Euroak zer eragi-
na izanen duen
ikus te k o  d ag o
oraindik. Esaten

dutenez mugak zabalduko ditu
eta, alde batetik, konpetentzia
gehiago izanen da, eta beste al-
detikan erreztasun gehiago di-
rua mugitzeko. Jendeak ez daki
oraindik zer den euroa, zerbait
heldu dela aditu du, baina bes-
terik gabe. Bazter batera uzten
du kontu hau eta eguna ailega-
tzen denean, problema bat bai-
no gehiago izanen dela iruditzen
zait. Nik neonek ere ez dakit gau-
za handirik: ehun eta hirugogeita
piko pezetaren balioa izanen due-
la, 2000. urtean hasiko dira le-
henbiziko monetak sartzen eta
2002. urtetik aurrera nahitaez
erabiliko behar dela, pezeta eta
gainerakoak desagertuko baiti-
ra. Konplikazio dexente ekarri-
ko ditu, bi kontabilidade eraman
beharko dira, programa infor-
matikoak ere aldatu beharko di-
ra… Adineko jendeak izanen di-
tu arazorik handienak: orain
50.000 pezeta kobratzen baditu
eta gero 300 Euro… 300 pezeta
direla irudituko zaio.
Euroa jartzea positiboa edo ne-
gatiboa izanen den… ez dakit.
Lehenbizi saltsa eta endredo han-
dia izanen duk eta gero ikusiko
diagu.

2002. urtean sartuko da
Euroa eta anartean ez da
fitsik egitekorik

Moneta zaigu al-
datuko baina jen-
deak ez du beldu-
rrik izan behar, ho-

ri 2002. urtean izanen baita. Anar-
tean, ez da fitsik egitekorik: es-
plikazioneak emanen dira, jen-
deak jakin dezan zenbat balio
duen, baina lehengo monetari
eutsiko zaio. Heldu den urtetik
harat, bankuetan kontuan zon-
bat den bi monetetan emana iza-
nen da, libera eta Eurotan. Ho-
nela emeki-emeki jendea usatu-
ko da, leitzen bederen, balioa
zertan den. Komertzio eta en-
presa handiek zabaldu ahal iza-
nen dituzte eurokontuak eta
haientzat, menturaz, on izanen
da jada eurokontu hori. Baina
gainerako jendearentzat ez da fi-
tsik aldatuko, ez lukete arran-
gurarik izan beharko. Orai arte
Senperetik Berara joaiteko, ho-
goi bat kilometro, moneta alda-
tu behar zenuen. Orai edozein
tokitan ibili ahal izanen gara mo-
neta berarekilan, hori jende
gehienarentzat hobetze eder bat
daLibertate eta posibilitate ba-
tzuk irekitzen ditu. Hegoalde eta
Iparraldeko enpresen arteko ha-
rremanak ere garbiagoak izanen
dira. Gauzak xinpleak dira eta
jendeari erran behar zaio ez de-
la arazorik izanen eta lasai ego-
teko 2002. urteko martxoa arte.

Philippe CARRICART
Senpere. Credit Agric.
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Errespetua… Kitto!
Euria ari du Beran, berriz ere.
Bai kalumnia zaparrada ikas-
tolaren gainean baita dese-
gokitasun erauntsia ikasto-
laren egoera harriduraz har-
tu duten zernahi eta nornahi-
rentzat ere. Jendeak galdegi-
ten du zer dela eta honela-
ko jasa eta nolatan bapate-
an ekaitza gainean den. Eu-
ria ari du, bai, aspalditik or-
dea. Horrexegatik, aspaldi-
txo ziri-miri honetako ziriek
makil iduri dutelakoz, orain-
go honetan ere Labiaga ikas-
tolako guraso, irakasle eta
langile Batzordea ez da sa-
laketa eta eskusartze berri
(zaharrak berri?) hauen mo-
tibazioak agerian uzteko aha-
leginetan hasiko. Ez dugu
bazterrak nahasten hasi be-
har eta nork bere ondorioak
atera ditzala. Halere, eta se-
gidan azaldu behar duguna
gure difamatzaileek aski
ederki badakitela jakitun, Per-
nandoren egiak irudi zaizki-
gun oinarrizko zenbait gogo-
eta berretsi nahi ditugu publi-
koki eta akabera gisa:  
1- Zuzenbidearen arrastoa-
ren bete-beteko gaia izate-
az gain, Labiaga ikastola gal-
detzen ari dena –DBHko eta-
pa legeztatzea– gizaki orok
(guraso orok) ikastetxea au-
keratu eta sortzeko eskubi-
dean oinarritzen da. Areago,
ikastolak inongo ikastetxe
berririk sortzeko asmorik ez
duenean, orain artekoa LOG-
SEri egokitzea bertzerik ez
baita.
2- Zonalde honetan euska-
razko irakaskuntzaren alde
24 urtetan lanean aritu eta
gero orain dominak bularre-
ratzen hasiko ez garen be-
zalaxe, ez dizkiogu inori ken-
duaraziko. Izan ere, ikaraga-
rri pozten baikaitu D eredua-
ren zabalkuntzak herri, sare,
ikastetxe eta etapa guzietan,
eta horrelaxe aldarrikatuko
dugu orain eta beti.
3- Gezurra da arrontean Ikas-
tola inori eta deusi boikota
egiten ari zaionik.
4- Hauxe omen da gure be-

katua: gure egoera salatu eta
konponbide bat exijitu Hez-
kuntza Kontseilaritzako bu-
ruzagitzari (Markotegi eta
Arellano jaunak). Hortaz, gu-
re afera epailearen ebazpe-
naren zain sub judice dago-
en bitartean, bi jaun hauen
argudioen esperoan gaude.
Ez dugu ametituko bertze
inork kexatzeko eskubidea
galeraz diezagun (eskubide
hau ere ukatu behar al zai-
gu?). Gure aldarrikapena le-
gezko eta zuzenki ardura-
dunei igorritakoa da (“barri-
kada” Iruñean da, ez Etxe-
an). Mesedez, inork ez di-
tzala islatu bere balizko frus-
trazioak guregan. Egiareki-
ko errespetua exijitzen dugu,
gure salatzearekiko erres-
petua. Berriz diogu: utz gai-
tzazue bakean. Aitzitik, bai
Nafarroa bai Bortzirietako
euskararen irakaskuntzaren
eta euskararen beharrak kon-
pontzearen alde bulkaka egin
behar izanez gero, hemen
gaituzue eskuz esku lanean
aritzeko.
5. Errepika: Gure borrokare-
kiko errespetua (elkartasu-
na behar dugu eta hori eze-
an, gutxienez errespetua, bi-
dean hankatrabarik ez).

JOSU IRIONDO MARTIARENA
LABIAGA IKASTOLAREN IZENEAN

¦¦¦

Euskararen
egoeraren errudun,
ETA ote?
Ekainaren 18ko TTIPI-TTAPAn
honela ematen zuen aditzera
Andoni Espartza Leibaren
idatzi batek. Idatziaren hasie-
ran Tomas Caballeroren hil-
keta aipatzen du. Ondoren,
segitzen du erranez indarke-
riak Euskal Herriaren etorki-
zuna baldintzatzen duela.
Lerroalde berean gogoratzen
du eskoletako matrikulazioan
Euskara ereduen gorakada,
egoera hain txarra ez dela
erakusteko. Hau nahasketa!
Indarkeria aipatzen denean
nabari da zein indarkeriaz ari
den. Eta zer gertatzen da

bertze indarkeriekin? Egu-
nero, eta momentu guztietan
indarkeriaren menpe gara.
Kontrol polizialen sareak in-
guratuta gaitu. Herrialdeko
Gobernutik larriki erasotzen
diote gure kulturari eta gure
hizkuntzari (“demokratiko-
ki”). Euskal militanterik prezi-
atuenak, beuren legez kan-
po, bahiturik dauzkate. Ber-
tze Komunitateko polizia zi-
paioak, orain delaegun gu-
txi “Ina” erahil zuen; Ikaraz
edo nola? Hau dena ezta-
baidagarria izan daiteke, bai-
na euskararen egoera ne-
gatiboa ETAri leporatzea, hi-
pokresia hutsa iduritzen zait.
Badago zer egin euskara era
normalizatu batean bizitze-
ko, gure eskualdetik hasita.
Administrazioan lan aunitz
egiteke dago. Lantegietako
harremanetan bere erabile-
ra hagitz eskaxa da. Leku
publikoetan, komertzioetan,
banketxeetan…, borondate-
aren arabera sumatzen da.
Irakaskuntzan, Nafarroako
Gobernutik jarrera lotsaga-
bea agertzen dute. 
Betidanik izan dira herri hone-
tan abagadunezaleak. Zuk
egin duzuna, gainera, ez da
batere originala; hilabete bat
lehenago “Nafarroako eus-
kalgintzako 134 kidek” egin
zutenaren antzekoa egin nahi
izan duzu. Ansuategi bezala-
ko batzuk, eta Nafar Gober-
nuko Kultur-Hezkuntzako ar-
duradunak poztu eginen di-
ra zuk egindako idatzia be-
zalakoak irakurtzen. Bene-
tan kezkatuta bazaude eus-
kararen egoera eta bere ga-
rapenaz, elkar ikusiko dugu
talderen batean lanean. Eta
ikusiko duzu zein diren, eus-
kararen etsaiak eta bere gar-
apena galerazten dutenak.
Mina egin badizut, barkatu,
baina ezin dut onartu azal-
tze hipokritarik, eta gure
etsaiei inolako babesik eman
diezaiekeen agerraldirik.

JULEN MITXELTORENA

¦¦¦

Elkarbizitza hobe
bat behar dugu!
Berriz ere, Areso inguruko-
en lotsemangarri izaten ari
da eta, berriz ere, alkatea
da, aurre-aurrean agertzen
ari dena, herria modu diktato-
rial eta kazikilean eramateko
bere nahiean. Oraingoan,
Guardia Zibilari deitu dio. Ara-
zoa non dagoen badakigu,
eta oraingoan aitzakia zein
izan den ere bai: San Pedro-
etan argia hartu ahal izate-
ko entxufe baten erabilera.
Eta “arazo” bihurtutako go-
rabehera horrek protagonis-
ta izan direnen (gazteak) ar-
teko konponbidea eskatzen
zuen. Neurriz kanpokoa da
Guardia Zibila ekartzea, eta
horrela jaiak zapuztea.
Alkate Jauna, lotsagarri eta
tristea da. Askatasun bijilatu-
an gaudela iruditzen zaigu,
eta zu izan zara hori eragin
duena. Gazteen aurkako zer
nolako informazio kriminali-
zatzaile eman ote diozu
Guardia Zibilari hain azkar
eta gogor etortzeko? 
Dena den, herritarrok ezagu-
tzen dugu bertako gazteei
buruz duzun iritzia: denak
galduak daudela, dozena er-
di bat ezik, horien artean, no-
la ez, zure bi seme-alabak.
Nahikoak dira probokazio eta
tentsionamenduak! Elkarbi-
zitza hobe bat behar dugu
eta horretarako, bene-be-
netan, erretiratzea eskatzen
dizugu, eta jubilazioaz goza
dezazula, merezi baituzu bizi-
tza osoan lanean igaro ondo-
ren. Utz ezazu herriaren etor-
kizuna pertsona irekiagoen
esku, oraingo mentalitatea
dutenen esku, eta, noski,
bereak ez diren ideiak ere
onak izan daitezkeela uste
dutenen esku.
Balora ezazu, Alkate Jauna,
eta, behingoz, egin ezazu
zerbait ona Aresoren alde:
Dimiti ezazu!!   

ARESOKO

HERRITARREN ASANBLADA

¦¦¦

Labiaga Ikastolaren si-
nadura bilketari buruz:
Gaur egun, guraso eta irakas-
leei esker, zinez erran deza-
kegu eta erraten dugu: Bor-
tzirietako Eskola Publikoetan,
LH eta DBHn, irakaskuntza
euskaraz, dohainik eta kalita-
tezkoa eskeintzen da. Ez
gaude prest Eskola Publikoe-
tan eskeintzen den kalitatea
zalantzan jartzen uzteko,
sektore interesatu batzuk
egin duten bezala. Gaur egun
Toki Ona Institutua martxan
dugu, bere material eta giza
baliabide guziekin, baina ber-
tze arazo bat sortzen zaigu
eta Labiagakoei egoera se-
rioski kontutan hartzea es-
katzen diegu. Bortzirietako
ikasle kopuruarekin, nola es-
kaintzen ahal zaigu DBHn
kalitatezko irakaskuntza,
ikastolakoek ez badute Ins-
titutokoekin bat egiten?
Bestalde, zera galdetzen du-
gu: Bortzirietako Institutoan
gaur egun Batxilergoko auke-
ra gehienak izaki (artistikoa
ezik), heldu den ikasturtean
ikastolako ikasle gehienek
kanpora joko dute, hemen
eskaintzen diren ikasketa be-
rak egitera; nolatan hori?
Gure seme-alabek ere, he-
mendik guttira kanpora jo be-
harko dute Bortzirietan ezin
izanen direlako orain dau-
den Batxilergo guztiak es-
keini, eta tamalez gauza be-
ra gertatuko zaie Ikastola-
koei ere. DBHko ikastetxe
baten alde lan egiten dugu,
euskalduna eta publikoa de-
na, ikaslegoaren heziketa in-
tegrala eskeintzen duena eta
aniztasuna kontuan hartzen
duena hain zuzen ere. In-
guruan txertatua dagoen
ikastetxe sendoa.
Aipatu ditugun arrazoi hauek
direla eta, ez dugu idazkia
sinatuko eta gizarteari haus-
narketa eskatzen diogu.

RICARDO BAROJA, IRAIN, ARANTZA

ETA ETXALARKO GURASO ELKARTEAK

¦¦¦

IRAKURLEAK MINTZO
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KOLABORAZIOAK

++ Marisol TABERNA  Ricardo Barojako irakaslea

Arantzan zer, Euskaraz leher
Beran zer, Euskara leher

IRITZIA tttttttt

EEuskarak eta
AEKk hila-
bete hauetan
jasotako era-
soen  be r r i
eman nahian
zuzentzen ga-
tzaizkizue.

Gauza jakina da aurtengo
ikasturtean AEK inoiz ez be-
zalako erasoak ari dela ja-
saten. Oroituko zaretenez,
egoera honen hasiera pun-
tua Amarako Euskaltegian
egin zen ariketa batek eka-
rri zuen. Gerora hilero ager-
tu da prentsan AEKren lana
eta konpromezu zin-
tzoaezagutzen ez eta
ezagutu nahi ez balitz
ikasturte amaitzean
gertatutakoa: Maiatza-
ren 27an Poliziak Ike-
ra Beristain AEKki-
dea atxilotu zuen.
Atxiloketa honekin ba-
tera Gipuzkoako bu-
legoan sartu eta inon-
go salaketarik gabe, epaile
baten aginduz AEKko in-
formazio eta materiala era-
man zuten. Hurrengo egu-
nean, gure kontu guziak blo-
keatu eta interbenitu zituz-
ten, lotura absurdoak sortuz,
erakunde guztia kakaztu
nahian. Honen ondorioz, 113
ikasguneren funtzionamen-
du ekonomikoa blokeaturik
egon da bi astez eta momentu
honetan ez dakigu zer nola-
ko baldintzapean edota zein
epealdirako desblokeatu du-
ten. Azken finean, ez du in-
port kontuak erabat garbiak
eta gardenak izatea, helbu-
rua Euskara eta AEK zigor-
tzea baita. Honen guziaren
aurrean, Euskal Herria eus-
kalduna izan arte lanean se-
gitzeko konpromezua be-
rretsi nahi dugu, beraz, guk
gurean segituko dugu, hel-
duen euskalduntze eta alfa-

betatzean, hori baita gure
eginkizuna, euskararen nor-
malizazio bidean gure apor-
tazioa egitea. 
Horrela, ikasturtea akitu eta
uda ailegatzearekin batera,
eskaintza bereziak plazara-
tzen ditu AEKk, euskara ika-
si edo urtean zehar ikasita-
koa hobetu nahi duten gu-
ziei zuzenduta.
“Euskaraz bagara!” da aur-
tengo leloa, izan ere, euska-
rarik gabe gure nortasuna-
ren, gure izatearen zati han-
di bat maingu geratuko bai-
litzateke. Euskara behar bai-

tugu garena izateko.
Beti bezala, bi dira AEKk
eskaintzen dituen ikastaro
mota nagusiak; euskaltegie-
takoak batetik eta barnete-
giak bertzetik. Lehendabi-
zikoei dagokienez, eskual-
dean, abuztuan izanen dira,
urratsak, ordutegiak eta ber-
tzelako zehaztasunak eska-
eraren arabera izanen dire-
larik. Barnetegiei dagokie-
nez eskaintza zabala da; 14
herritan antolatu dira bar-
netegiak, beti ere, hauetara
doan edonork badaki ongi
pasatzeaz gain giro erabat
euskaldunean murgilduko
dela, bertako euskaldunekin
harremanak izanen dituela
eta, finean, egunero 24 or-
duz euskaraz bizi ahal iza-
nen dela. Azkenik, egoera
latz honen aurrean elkarta-
suna adierazi diguzuen gu-
zieri esker mile.

++ Txus PERNAUTE  Baztango AEK

Euskaraz bagara!

Azken finean, ez du inport 

kontuak erabat garbiak 

eta gardenak izatea, 

helburua Euskara eta 

AEK zigortzea baita.

DDuela aste
gutti Aran-
tzan UEMA-
ren  Eguna
ospatu zen
“Aran tzan
zer, Euskaraz
leher” lelo-

pean. Arantza herri ttikia
omen eta bertakoek umea
izaterakoan zein eskolara bi-
daltzeko arazo gutti dute,
hain zuzen ere bertan esko-
la bakarra baitago, denen-
tzat bat, herriarena dena. Eta
eskerrak eskola badagoela,
ze eskolak herriari izuga-
rrizko bizitsuna ema-
ten baitio. Herri txikie-
tan eskola desagertze-
ak ikaragarrizko gale-
ra suposatzen du: ber-
tako haurrek kanpora
joan behar, kanpoan
egun osoa ematen du-
te eta herria loak hartu-
ta bezala gelditzen da.
Bera, berriz, herri
koxkorragoa da, ez hain han-
dia, eta hemen umeak iza-
teak berez suposatzen duen
aldaketa, poza, ilusioa, ber-
tze sentimentuekin nahas-
ten da. Ume bat jaiotzen de-
nean hainbat ikastetxetako
ordenagailutan argi gorri bat
bixten da, fitxa bat irekitzen
da: gurasoen jatorria, fami-
lia, giro soziala, ideologia…
zirkuitoa martxan jartzen da.
Kalean begiradak zelatasuak
dira eta hainbertze burutan
sortzen den galdera: “Zein
eskolara eramanen dute hau-
rra?”. Guraso horietatik ba-
tzuk argi izanen dute, ber-
tze batzuk berriz, ez, eta ez
lukete horrelako zama jaso
nahi. 
Beran, giroa nahasita dago,
ixilean batzutan, baina ten-
tsioa nabaria da, hainbat ban-
do dago, eta familia bereko,
koadrila bereko, auzo bere-

ko, kideak banatuta gaude,
distantziak sortzen dira. He-
rriko Etxea ere tentsio ho-
nen lekuko da, bertaraino
iristen baita gurutzada ho-
nen eztena.
Bortzirietako komunitatea
ere ez da hain handia, eta
gurea bezalako bertze zo-
naldetan ez dute bigarren
hezkuntzako ikasketak ber-
tan egiteko aukerarik eta gu-
ttiago batxilergoak eta lan-
bide heziketako ikasketak,
hemen berriz, bi aukera de-
fendatu nahi ditugu DBH-
rako eta ondoko ikasketa-

rako kanpora bidali nahi di-
tugu “hobea” delakoan. Ho-
nal aipatutako guztia desa-
gertzea baino ez dugu lor-
tuko. Eta hori denen kalte-
rako da, herriaren kalterako
eta zonaldearen kalterako.
Ez dakit egoera honek irten-
bide egokirik izanen duen
edo ez, nik dakidala azken
hamabortz urteetan solaste-
ko saiakera bat edo bertze
egin da, gehienetan ixilean
gelditu direnak, ziur nago
jende aunitzek duela honen
berri, dena den, bertan be-
hera gelditu izan dira.
Duela egun gutti, batzarre
batean herriko alkateari ze-
ra aditu nion: “Ez dugu inor
kaltetu nahi”. Nola lortu ho-
ri? Nori dagokio hemen bus-
titzea? Denei, nere ustez, he-
rritarrei, ikastexeetako ar-
duradunei, gurasoei… eta
Udaletxeetako ordezkariei

Beran ume bat jaiotzen 

denean hainbat ikastetxetako 

ordenagailutan argi 

gorri bat bixten da, 

fitxa bat irekitzen da.

“Zein eskolara 

eramanen dute haurra?”
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KULTURKARIKULTURKARI
Inprenta lanak
egiten ditugu

• Kartelak 
• Boletoak
• Faktura taloiak
• Bisita txartelak
• Aldizkariak
• …
Behar duzuna momentu
batean eginen dizugu;
zure gustora diseinatu,
inprenta desberdinekin
preziorik hoberena
negoziatu eta listo!
Deitu lasai, eskatu
aurrekontua eta ikusiko
duzu!

& 948 631188

ttipi-ttapa

&
948 631188

Zure
publizitaterik

onena

IRITZIAtttttttt

11 GALDERA LABURPRENTSATIK BILDUTAKOAK

«Besta ohiturak aldatu
dira. Lehen
txarangaren gibeletik
ibiltzen ginen egun
osoan, eta arratsean
musika bukatutakoan
ostatuak itxita
zeudenez, solasean
aritzen ginen. Gaur
egun gaupasak dira
bestak, eta egunez
denak lo egoten dira».

Kotte IANTZI eta 
LUPE Ordoki
Lesakako Kalaxka Peñako kideak
Nafarkaria 98-VII-3

«Agotak oso pertsonaia
bereziak ziren, ageri da
beren etxeetan, sobera
ederrak dira. Beraien
izaera erreibindikatzen
dut».

Xabier SANTXOTENA
Eskultore arizkundarra
Nafarkaria 98-VII-3

Egunkaria, 98ko uztailaren 3a

u Aranoko Santioak edo Hernaniko
Sanjoanak?

v Rodajea egiteko Sanjoanak, gero Aranon 
fuerte egoteko.

u Herriko festetan gehien gustatzen
zaikena?

v Herriko jendearekin elkarrekin pasatzeko
ditudan egun bakarrak dira.

u Hire burua nola definitzen duk, 
igeltsero edo bertsolari bezala?

v Nahiago nikek bertsolari bezala definitzea, 
baina zailagoa duk bertsolari ona izatea 
igeltsero ona izatea baino.

u Bertsolaria, sortzez edo ikasita 
egiten da?

v Denetik pixko bat, berezkoa bai eta landu ere
egin behar da.

u Hi, berriz, eskola zaharreko
bertsolari gaztea bezala definitu
haute. Ados horrekin?

v Horrela ikusten banaute… nik ez dakit.
u Aurten Nafarroan azpitxapeldun. 

Datorren urtean txapelaren bila?
v Denok gauza berdinera joaten gaituk horrara, maila berdintsua baitago. 

Heldu den urtean ere animoarekin saiatuko gara.
u Nafarrik ikusiko dugu inoiz Euskal Herriko txapelarekin?
v Ezin zitekek ezetz esan, eskoletako gazteak fuerte heldu dituk eta.
u Bertsorik onenak, tablatuaren gainean edo mahaiaren 

inguruan?
v Egun ona daukazunean, edonon.
u Gehien gustatzen zaiken bertsolaria?
v Momentu honetan Egaña.
u Bertsoaz aparte, beste afizio bat?
v Lehenengoa parranda eta gero pilota, bai aritzeko baita ikusteko ere.
u Gustorago non Gipuzkoa edo Nafarroako plazetan?
v Deitzen banaute, edozein tokitan, baita Bizkaian ere.

Xabier LEGARRETA
ARANO

Igeltseroa eta bertsolaria

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

pinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA

Bidasoa karrika, 8 • BERA • & 948 - 63 07 53



    

TTIPI-TTAPA

Igande honetan zor-
tzi, uztailaren 26an, os-
patuko da Aiton-Amo-
nen Nazioarteko Eguna.
Egun seinalatua dela eta,
Arkupeak elkarteak ere
besta berexia egitea pen-
tsatu du egun horretan,
eta inguruko aiton-amo-
nak beraien bilobekin
bilduko dira Sunbillan.

Herriz herri autobu-
sak abiatuko dira, eta
denak Sunbillan elkar-
tu ondotik, eguerdiko
12etan omenaldia es-
kainiko zaie aiton-amo-
nei pilota plazan, dan-
tzari eta bertsolariekin.
1etan Meza Saindua eta
ondotik aiton eta amo-
nak eginen diete opari
bat bilobei eta bilobek
beren aiton eta amonei.
Aiton-amona bakoitzak
zortzi eta hogei urte bi-
tarteko biloba bat ekar-
tzen ahal du bestara.

Ordubietan bazkaria
emanen da pilotalekuan
edo inguruan, egural-
diaren arabera. Ospaki-
zun honetarako Arge-
tasko Jatetxe Moder-
noak prestatuko duen
menua honako hau iza-

nen da: fritoak, langos-
tinoak, izozkia, legatza
erromatar erara, hara-
gia saltsan entsaladare-
kin, txanpaina, tarta,
izozkiarekin, ardoak,
ura, kafea eta kopa.
Arratsaldeko 5etatik
8etara dantzaldia iza-
nen da.

Felipe Ganboa, Ar-
kupeak erretiratuen el-
karteko arduradunak
adierazi duenez, «mun-
du osoan ospatuko da
egun hau, eta guk ere
bat egin nahi izan du-
gu. Egun polita eta emo-
zioz betea izatea espe-
ro dugu. Azken aldian,

aiton-amonen eta bilo-
ben arteko harremana
hozten ari dela irudi-

tzen zaigu. Ospakizun
honekin buelta eman
nahi diogu horreri».
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++ ADINEKOAK

Aiton-amonen Nazioarteko Eguna
ospatuko du Arkupeak elkarteak
Uztailaren 26an bilduko dira Sunbillan beraien bilobekin

Autozerbitzua
deskontua

Eztegara, 6 
& 948631403•BERA

Hamabostero
ofertak

Hamabostero
ofertak

Zatoz eta

Barnealdeko dekorazioa,
pintura, papera, moketa,

kautxoa eta sintasola.
& 948630941•948631137•BERA

ROMANO 
PINTURAK KRISTALDEGI

ZERBITZUA ETXERA
(zonalde osoan)

& 929 443 765 • BERA

• Gidatzeko karneten tramitazioa
• Karneten berritzea

630948 800

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

85 urte eta Urrezko Ezteiak egin dituztenak go-
goratu ondotik, Arkupeak elkarteak aiton-amo-
nei eta bilobei eskainiko die orain omenaldia.

++ BERTIZ

Bidasoako filme
laburren l.
lehiaketa irailean
eginen da

Bertizko Turismo
Partzuergoak lehen al-
diz antolatutako Bida-
soako Filme Laburren
Nazioarteko lehiaketa
irailaren 7tik 13ra egi-
nen da Elizondo, Do-
neztebe, Lesaka eta Be-
ran. Lehendabiziko sa-
ria lortzen duen filmak
milioi bat pezeta eta
Urrezko Iratzea esku-
ratuko ditu. Hori bai, di-
ru horren erdia bertze
filme bat egiteko erabi-
li beharko da. Filme be-
r r i  ho r r en  i r ud i ak
Bidasoa aldean graba-
tu beharko dira. Biga-
rren saria Zilarrezko
Iratzea eta 300.000 pe-
zeta izanen da. Erabe-
rean, Brontzezko Iratzea
eta 250.000 pezetako
saria emanen zaie eko-
logia, etnografia edo in-
gurugiroari lotutako
gaiak bilduz eta Akita-
nia, Nafarroa eta Euska-
di Autonomia elkarte-
ko errealizatzaileek
egindako lan onenei.
Animazio filme onenak
ere 250.000 pezeta ja-
soko ditu. Filmeak uz-
tailaren 25a baino lehen
aurkeztu beharko dira
Bertizko Partzuergoan
eta aurre aukeraketa egi-
nen da. Lanak euskaraz
edo gazteleraz aurkez
daitezke –bertze hizkun-
tzetan azpitituluekin–.
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v Bestetako 
argazkiak
San Esteban bestak
direla-eta TTIPI-TTA-
PAn argitaratuko den
gehigarrirako erre-
trato zaharrak edo
bestetakoak baditu-
zu eta uzteko prest
bazaude –bueltare-
kin, noski!– jar zai-
tez gurekin harre-
manetan, 948 631
188 telefonora dei-
tuz. Edo nahiago ba-
duzu pasa zaitez
Herriko Etxearen be-
heko solairuan du-
gun bulegotik.

v Oharra:
Etxe kolektiboetan,
pisuetan bizi zarete-
nak, gurekin harre-
manetan jar zaitez-
kete, oraindik TTIPI-
TTAPA TELEBISTA sin-
tonizatzea lortu ez
baduzue.  

v Akatsak
zuzenduz
Eka ina ren  19an
Funberan izandako
sutea Berako suhil-
tzaile bolondresek
itzali zuten, eta ez
langileek, guk erran
genuen bezala. Ba-
koitzari berea.

v Futbito
Peñen arteko futbi-
to txapelketa jokatu-
ko da egunotan. 

tt ffllaasshh

ASIER GOGORZA

Uztaileko azkeneko
asteburuan, munduko
hainbat bazterretatik eto-
rritako gaztetxoak iku-
si ahal izanen ditugu he-
rrian, bakoitza bere he-
rrialdeko dantza tipiko-
ak dantzatzen. Udalak
eta Gure Txokoako dan-
tza taldeak antolatu du-
te ekimen hau, Behobia-
ko Eraiki taldearen la-
guntzaz. Eraiki eta Gure
Txokoa izanen dira, hain
zuzen, egun horretan
Euskal Herriko dantzak
antzeztuko dituzten ba-
karrak. Izan ere, gaine-
rako talde guziak aski
urrunetik heldu baitira
dantzatzera. Hona he-
men nazioarteko topa-
keta hauetan parte har-
tuko duten taldeak: pu-
tzuaren bertze aldetik,

‘Inca America’ talde-
koak, Limatik (Peru) ze-
hazki. Europatik, berriz,
‘Zelta Sietins’ dantza tal-
dea, Rigakoak (Letonia).
Poloniako Lodz hiriko
‘Harman’ dantza taldea,
eta azkenik, hurbilxea-
gotik, Castellongo ‘Grup
Castello’koak izanen di-
ra gure artean. 

Goiz guzian zehar
Berako auzoetan ibiliko
dira dantzariak. Alkaia-
gan ere dantza saioa egi-
nen dute peruarrek, bes-
ten egitarauaren barrene-
an. Eguerdian, berriz,
denek elkarrekin Altza-
teko karrikan aritzeko
intentzioa dute, Dantzari
Txiki Egunean egin ohi
den bezala. Bainan egu-
neko saio nagusia arra-
tsaldeko 8etan etorriko
da, Eztegara pilotale-
kuan.   

ETXEETAN BAZKALDU

Bainan ez pentsa 14-
15 urteko gazte hauek
egun osoan dantzan ibi-
liko direnik. Peru, Caste-
llon eta Behobiako dan-
tzariek Berako familien
etxeetan bazkalduko du-
te. Letoniar eta polonia-

rrek, ordea, hizkuntza
arazoak direla-eta, elka-
rrekin bazkaldu behar-
ko dute. Arratsaldean,
Lamixinek eskainiko
duen ikuskizunarekin di-
bertituko dira. Egun ko-
loretsua suertatuko da,
dudarik gabe.   

++ BERA

Igandean honetan, hi-
lak 19, abiatuko dira
Gazte Jokoak, hiruga-
rren urtez segidan.
Aurtengoan aldaketa
nabarmenak daude,
egitarau berritua aur-
keztu baitute antola-
tzaileek. Igandean
inaugurazio ekitaldia
izanen da, eta astelehe-
nean hasiko dira pro-
bak, ohatze lasterketa-

rekin. Asteartean, be-
rriz, bi filme ikusteko
aukera izanen da iluna-
barrean, kiroldegiaren
parean: ‘Mozketa Sa-
kona’ animaziozkoa,
eta ‘Txotx’ filme labu-
rra. Hortik aitzinera,
egunero izanen da pro-
ba edo ekitaldi ideki-
ren bat, uztailaren 25-
ean ez ezik. Ongi pasa-
tu!

Nazioarteko dantza topaketa
eginen da uztailaren 25ean 
Peru, Letonia, Polonia eta hemengo dantza taldeak izanen dira 

ALZURI
• Sukalde tresneria eta opariak
• Landare eta loreak

Tel.: 948 630 370 • BERA

ALZURIBOTXO
ostatua

Tfnoa: 948 630 052
Zalain Auzoa, BERA Altzate, 19•948630786 •BERA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031•BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

Asteburuan hasiko dira
Gazte Jokoak EGITARAUA

UZTAILAK 25, larunbata, Santiago Eguna:
10etan; altxaferoak eta kalejira

Berako trikitilariak
11etan; Meza Zalaian
12,30etan; Inca America dantza taldearen saioa
Arratsaldean; pilota partiduak au-
zoko pilotarien arte-
an, Alkaiagako frontoian
9etan; Auzo Afaria.
11etan; dantzaldia Irats taldeare-
kin.
UZTAILAK 26, Igandea:
Arratsaldeko 5,30etan; trikitilariak
6etan; Haur Jokoak eta txokola-
tea
7etan; Gure Txokoako dantzariak.
8etan; dantzaldia, Kristina eta
Amaia taldearekin.

Alkaiagako bestak

Gure Txokoako ttikien taldea
Joan den uztailaren 9an aurkeztu zuten Gure
Txokoaren txirrindulari  t t ikien taldea.
Errotazarrek babestuko du, eta hasiberriak, ale-
binak eta infantilak arituko dira bertan.

Argazkia: Asier



AITOR AROZENA

Bertze urte batez jo-
an dira Sanferminak.
Ofizialki astelehenean
hasi ziren, baina aitzi-
neko asteburuan ere ez
zen animaziorik faltatu
herrian. Txupinazoan,
trafiko istripuan hilda-
ko Blas eta Julian go-
goratu ziren, ixilune
hunkigarria eginez. Zu-
bigainekoa euri eraun-

tsiaren azpian dantzatu
zen eta peñen egunean,
aurten protagonismo be-
rezia izan du Kalaxkak,
25. urte bete baititu (zo-
rionak!). Haurrek dan-
borradan parte hartu eta
jostetan aritzeko auke-
ra izan zuten eta ez-
konduek ere ederki pro-
bextu zuten beren egu-
na. Hori bai, ‘Pobre de
mi’ egun extran kanta-
tu zen aurten.
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Guttiago falta da
datorren urteko
Sanferminetarako
Astebete luzean goxatzeko
moduko ekitaldiak izan dira

Suhiltzaileen parkea ekainaren 27an zabaldu zen
Lesakako hogeita zazpi suhiltzaile boluntarioek badute parke berria, ekai-
naren 27an zabaldu baitzen ofizialki. Nafarroako Barne Departamenduko
zuzendariak eta Lesakako alkateak boluntarioen lana eskertu zuten eta ar-
gazkia atera ondotik, Kasinon bazkaldu zuten suhiltzaileekin batera. Lan
honetan 31 milioi pezetako inbertsioa egin da: 15 milioi Nafarroako
Gobernuak paratu ditu eta gainerakoa Herriak. Lanik handiena mendiko
suteak itzaltzen izaten omen dute Lesakako parkean. Argazkia: Aitor

++ LESAKA

ANAANA
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• & 948637944
LESAKA

Deñe
LENTZERIA

MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

INAXIO JanariDenDa
Igandetan 9etatik 13etara irekia

ASTERO eskeintza bereziak

INAXIO JanariDenDa

Plaza Zaharra - LESAKA

Paleta eta pala txapelketaren finalak jokatu ziren
Arkupe elkarteak antolatutako emakumezkoen paleta-goma eta gizonez-
koen pala motza txapelketaren finalak jokatu ziren uztailaren 4an.
Gizonezkoetan Garcia (Oiartzun) eta Aierbek (Tolosa), 40-39 irabazi zie-
ten Miera-Etxeberria oriotarrei, final ikusgarri batean. Emakumezkoak bi
mailatan banatu ziren. Bigarren mailan Aurora eta Arantxa suertatu ziren
txapeldun, finalean Miren eta Garbiñeri irabazita. Lehen mailan, Garbiñe
eta Edurnek finala irabazi zioten Begoña eta Maiteri. Argazkia: Aitor

 



PELLO APEZETXEA

Hondarreko bi urte-
etako udazken eta ne-
guan lan eta lan aritu
ondotik, bertze aurpe-
gia agertu du ermitak,
bai kanpotik eta bai ba-
rrendik. Zartadura za-
harra kendu eta berriaz
jaunztea izan da lan
haundiena, beharrezko-
ena, gainera, ermita be-
raren zaintzeko. Horrez
gain, argia hobetu da,
gaineko eta koru alde-
ko zurajea pintatu, kal-
barioko iduri batzuk pa-
retetan paratu, lehioak
eta atea moldatu, eta ber-
t z e  ha inba t  l an .
Uztailaren lehen igan-
dean, 11,30etan, bertan
egin zen meza. Ondotik,
auzokoek prestatutako
hamaiketakoa eskeini
zitzaien bildutakoei. 

Etxalartarrak
Trikitilari
Txapelketaren
finalean

Baztan-Malerreka-

Bortzirietako Gazteen
Trikitilari Txapelketan
lehen saria jaso zuen
Errekondoko Nagore
Antsalasek, Lesakako
Oihana Almandozen bi-
kote lagun izanik. Argi-
ñeneko Joseba Olagarai
eta Iriberriko Arantxa
Zubietari ere eman zie-
ten saria, hirugarrena.
Santsiñeneko Bordako
Izaskun Ariztegi izan
zen finalean parte har-
tu zuen bertze partai-
dea, Iturengo Aitziber
lagunarekin. Zazpiga-
r ren  geldi tu  z i ren ,
Uztailaren lehen igan-
dean Lesakan egin zen
txapelketaren finalean.

Arkupeak elkarteak
omendutakoen
artean hiru
etxalartar

Eriaroaren 26an bes-
ta berezia burutu zuen
Arkupeak elkarteak,
Donezteben. 85 urte aur-
ten betetzen dituztenak
eta urrezko eztaietara
ailegatu direnak omen-
du zituen. Horien arte-

an lau etxalartar daude:
Landaburuko Bordako
Jose Mari Danboriena
eta  I r i sar r igara iko

Frantxisku Etxeberria,
alde batetik, lautan ho-
geita bortz urte bete bai-
tituzte; Elizaldegaraiko

Benardo Sanzberro eta
Teodora Altzuguren, be-
rriz, Urrezko Eztaien-
gatik.
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Santa Kruz ermita
zaharberritzearen
besta egin da
Kanpotik eta barrendik itxura
berria hartu du

++ ETXALAR

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

FrexkuenaFrexkuena
zugandikzugandik
hurbilagohurbilago

Bittiria, 67 - & 948637264

L E S A K A

EROSLE

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 948627542 • LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa • & 948637826

LESAKA & 948627573 • LESAKA

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

OBRA PROIEKTUAK
4 Etxe berriak eraikitzeko
4 Zaharbarritzeko kanpotik eta barnetik
4 Urbanizazio proiektuak
4 Obra-zuzendaritza

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

Ermitaren barrenaldea ageri da goiko argazkian. Beheitian, Meza
ondotik, hamaiketakoa eta elia 
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++ IGANTZI

Bi langile hartu
ditu Udalak
INEMen bitartez
Biltokiko futbito taldea,
bigarren Bortzirietako
txapelketan

OSKAR TXOPERENA

Ismael Iturbide eta
Jose Javier Iguzkiagirre
ariko dira hiru hilabete
terdiz herriko zenbait
lan egiten. INEMek ur-
tero ateratzen duen
deialdiaren bitartez kon-
tratatu ditu Udalak.
Bertzalde, Piedade al-
dera doaien argiteriaren
lanak egiteko eskeintza
bakarra aurkeztu dute
Herriko Etxean. Udal-
batzak onartuz gero,
pentsatzekoa da egiten
ere abudo hasiko dire-
la. Baserrietako zenbait
bideren moldaketa ere
behin betiko onartu du
Nafarroako Gobernuak.
Orain proiektua egiten
hasi beharko.

Biltokiko futbito
taldea

Bigarren gelditu di-
ra azkenean Biltokiko
fu tb i t o  j oka l a r i ak
Lesakan jokatutako
Bortzirietako txapelke-
tan. Bitartean partidu bi-
kainak egin bazituzten
ere, ezin izan zuten fi-
na l ean  Lesakako
Txanpion Luis taldea
gainditu eta 8-1 galdu
zuten.

Kontxi Almandoz
saritua

Eskolarteko literatur
sariak banatu ziren jo-
an den hilabetean, eta
DBHko 1. eta 2. mailei
dagokionez, narratiban,
Kontxi Almandoz igan-
tziarrak eraman zuen sa-
ria, “San Juan gauan,

sua, ura, mitoak” idaz-
lanarekin. Gaia Igantzi-
rekin lotura handia due-
na, dudarik gabe. Zorio-
nak eta segi horretan!

Arkupeak
elkartearen
omenaldiak

Lau izan dira aur-
tengo ekaineko bestan
85 urte betetzeagatik

Arkupeak elkarteak
omendu dituen igan-
tziarrak: Bautista Te-
lletxea Irikobordakoa,
Antonia Ordoki Argi-
nenbordakoa, Manuela
Txoperena Zanbunbor-
dakoa eta Joxepa Lar
Talaikobordakoa.

Igeriketa ikastaroak
Ez du eguraldiak,

egia erran, bainutarako
sobera laguntzen, bai-
na, hortxe ari dira egu-
nero-egunero, zintzo as-
ki, igeriketa ikastaroe-
tarako izena eman zu-
ten hamabortz haurrek.
Aranztarrekin batera
aritzen dira eta taldetan
daude banatuta, adina
eta lehenagotik dakite-
naren arabera.

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Igantzi eta Arantzako parrokiek antolatutako bidaia
Igantziko eta Arantzako Parrokiek antolatutako bidaiera joan zen igantziar
taldearen argazkia da hau. Aranztarrekin batera egindako bidai honetan,
Donostialdea bisitatzeko aukera paregabea izan zuten joandakoek: Igeldo
aldea, Miramar eta Aiete jauregiak, Alde Zaharra… Ondotik, Hondarribiko
Beko-Errotan bazkaldu eta oraindik Jaizkibel aldera joateko astia ere izan
zuten, aitzakiarik gabeko eguraldiarekin gainera. Argazkia: Oskar

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera

• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina…)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak…)

Igantziko Bentak • & 948 637 411 • Faxa: 948 637 313

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

E R A K U S K E TA
Bereau etxea • LESAKA 

Tel eta Faxa: 948 637 266

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

A S E G U R O    O R O K O R R A K
Itzea, 4 — BERA — & 948 630763

GRUPO ZURICH
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Herriko Etxeak informazio boletina 
etxez-etxe banatuko du
Zakurrak hobekiago zaintzeko eta kontrolatzeko eskatuko da

ELIXABET ETA GARBIÑE

Udaletxeak, ohi duen
bezala, laster aterako du
udal informazioa. Atera
bezain laster, gainera,
denek izanen dugu gu-
re etxeetan hartzeko au-
kera. Boletin horretan
aterako diren gaien ar-
tean hauek nabarmen-
du daitezke: Udaletxean
hartu diren hainbertze
kexarengatik, eskatzen
da zakurra duen bakoi-
tzari bere animalia kon-
trolatu dezala. Izan ere,
auniztan agertzen bai-
tira herriko karriketan,
plazan, eliza eta bertze
inguruetan zakur kakak.
Orduan, eskatzen da za-
kurrak zikintzen duena
garbitzeko. Bertzalde,
gauez zakur franko lo-
tu gabe ikusten dira, bai
herrian eta bai auzoe-
tan, eta urtero ardieri
egindako kalteak haun-

diak dira. Beraz, kon-
trolatu behar dira, kon-
tutan hartuta zakurrak
libre ibiltzea debekatua
dagoela, hau ez bada al-
datzen Udala bertze

neurriak hartzera be-
hartuta egonen delarik.

Idazkari berria
Isabel idazkariak ba-

ja hartu duenez, bere or-

dez Urrozko Mari Jose
Larraioz arituko da.
Bertzalde, Udaletxeak
lortu duen subentzioa-
ri esker, Juan Mari Te-
lletxea eta Iñaki Mada-

riaga mendian eta herri-
ko instalakuntzetan 3
hilabete terdiz arituko
dira lanean. 

Telefono publikoa
Udaletxeko
gorapean

Aspaldidanik espe-
roan egon eta gero, az-
kenean Udaletxeko go-
rapean telefono publi-
koa ezarri dute, dirua
edo txartelaz erabiltzen
ahal dena.

Bozketetako
zerrendak, 
Udalean

Nekazal ganbaran,
edo “Kamara agraria”
izenez ezagutzen dugun
lokalean hauteskunde-
ak izanen dira. Bertan
parte hartuko dutenen
zerrenda Udaletxeko
beheko tablonean ego-
nen da ikusgai, abuztu-
ko azken eguna bitarte.
Erreklamazioak haue-
tan bertan eginen dira.

++ ARANTZA

Zakurrek ardiei urtero-urtero egiten dieten kalteak handiak izaten dira.
Zakurrak libre ibiltzea debekatua dagoela kontuan hartuz, kontrol gehia-
go eskatu du Udalak.  Artxibokoa

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

Barne edo kanpoalderako behar
dituzun pintura plastikoak

Eztegara 19 • & 63 02 40
BERA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948634179
ARANTZA

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

SAROBE
okindegia

SANDERS Pentsuak
Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA

Tfnoa: 948637027 LESAKA & 948631076 • BERA



TTIPI-TTAPA

Aitzineko alean ai-
patu genuen bezala,
Donezteben dauden Ba-
bestutako Etxebizitzei
erabilera berri batzuk
emateko asmoa dago.
Honela, adineko hama-
bortz pertsonendako
Eguneko Zentroa egin
eta Arkupeak Jubilatuen
Elkarteko egoitza ere
bertan kokatuko litza-
teke.

Orain arte, Babestu-
tako Etxebizitzek ez du-
te hasieran espero zen
eskaririk izan eta mol-
daketa batzuk egitea era-
baki da. Proiektuaren
arabera, lehen solairua
eta bigarren solairuko
zati bat zerbitzu horre-
tarako mantenduko ba-
dira ere, bigarren solai-
ruko gainerako zatian
Eguneko Zentroa egi-
nen da. Hirugarren so-
lairua Arkupeak elkar-
teari utziko zaio, beraien

egoitza bertan kokatze-
ko eta lokala erosteko
aukera ere emanen zaie.
Beheko solairuan jan-
tokia eta erabilera uga-
riko aretoa egonen di-
ra.

Proiektuaren aurre-
kontua (lanak eta eki-

pamendua) 20 milioi pe-
zeta ingurukoa da.
Nafarroako Gobernuak
12 milioi pezetako di-
rulaguntza hitz emana
du, hori bai, Udal Patro-
natuak gainerako 8 mi-
lioiak ordaintzen badi-
tu.

Bertzalde, Solerena
etxeko (Rosa Seminario
karrika, 6) beheko so-
lairua 30 urterako utzi
dio Nafarroako Gober-
nuak Doneztebeko
Udalari, herriko irabaz
asmorik gabeko elkar-
teen esku egon dadin. 
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Tel.: 948 450 133
948 451 541

Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

Eguneko Zentroak hamabortz
lagunendako lekua izanen du
20 milioiko inbertsioa egin beharko da Babestutako Pisuak moldatzen

FUNERARIA ZERBITZUAK
DONEZTEBEn

24 or24 ordutakdutako zerbitzuao zerbitzua
Iruñea-Donostia-IrungIruñea-Donostia-Irungo ospitaletatiko ospitaletatik

edozein heredozein herritara trasladoakritara trasladoak
Tfnoa: 948637404 • LESAKATfnoa: 948637404 • LESAKA

Tfnoa: 948450475 • DONEZTEBETfnoa: 948450475 • DONEZTEBE

MALDAERREKA, S.L.

++ MALERREKA

Eguneko Zentroa bigarren solairuan kokatuko da Artxibokoa

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

& 948631342 BERA•& 948637172 LESAKA

v Bidasoa eta
Berroarango
mendiak
Nafarroako Gober-
nuak onura publiko-
koa deklaratu du Bi-
dasoa eta Berroaran
mendietako Batzor-
de Administratiboak
148.000 metro koa-
droko lur partikula-
rra erostea, herrilur
ondareari gehitzeko. 

v Zuzenketa
Malerrekako Euska-
ra Zerbitzuak aitzi-
neko alean argitara-
tutako gehigarrian
akatsa joan zen.
Garbiñe Leizak na-
far batek EHUn ka-
rrera bat egin nahi
izanez gero, mo-
mentu honetan bi
baldintza bete behar
dituela aipatzen zuen
(Euskal Autonomia
Elkartean bizitzea
eta Nafarroan ez iza-
tea karrera hori ikas-
teko aukera). Berez,
bi baldintza horiek
bigarren karrera bat
ikasi nahi izanez ge-
ro bete behar ditu
ikasle nafarrak.

tt ffllaasshh

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

Internet: jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea.jalgi.com*helbide

berriak

 



PATXI IRIARTE

Doneztebeko Bear
Zana Ehizi elkartea zu-
zendaritza batzorde be-
rri baten ehizean dabil,
azken batzarrean oso-
osorik dimititu baitzuen.
Horretarako arrazoi xin-
plea eman zuten: ziklo
bat akitu dela eta ber-
tze berri bat hasi behar
dela, aurpegi berriekin.
Rafael Isasik zuzentzen
zuen juntak kotoa eta
elkartea martxan jarri
ditu, zenbait mendieta-
ko oihanberritze lanei
ekin dio eta Askingo
bo rdak  eg in  d i t u .
Berriki, lehengo asilo-
an elkartearen egoitza
ere zabaldu da eta ber-
tan bilera-gela, sukal-
dea eta beharrezko gu-
zia paratu dute.

Orain izen berrien
txanda  i z anen  da .
Ortziral honetan, uztai-
lak 17, aukeratuko di-
ra, bozketa zuzenean.
Zenbait bazkideren ize-
na aipatu da, baina boz-
keta sistema irekia de-
nez, edonor izaten ahal
da aukeratua. Eskutitzen
bidez batzarrea uztaila-
ren 20an eginen zela
adierazi bazen ere, or-

tzirala da azkenean au-
keratutako eguna.

Igerilekurako
abonamenduak

Beti erabiliak izan di-
ra, baina joan den urte-
an udal igerilekuak be-
rritu eta handitu zituz-
tenetik, aunitz dira eguz-
kia hartzera edo igeri
egitera hurbiltzen diren

doneztebarrak. Irailaren
15a bitartean igerilekua
erabiltzeko aukera ema-
ten duten abonamen-
duak prezio hauetan
daude salgai: 4 eta 11
urte artekoak, 1.650 pe-
zeta; 12 eta 17 urte ar-
tekoak, 3.850 pezeta eta
18 urtez goitikoek,
5.500 pezeta. Igerilekua
goizeko 11,30etatik

arratsaldeko 7,45etara
egoten da zabalik, bai-
na zenbait ikastaroan or-
dutegi horretaz landa
ere erabiltzen da. Felipe
Ganboa eta Joxe Iri-
goien dira arduradunak.

Dagoeneko hasia da
lehendabiziko ikasta-
roa, ttikienei zuzendua
eta hiru aste iraunen
duena. Uztaila eta abuz-

tua artean, arratseko
8etatik 9etara –igerile-
kuak publikoarendako
itxiak daudenean– hel-
duen ikastaroa eginen
da. Interesatuek igeri-
lekuan bertan jaso de-
zakete informazioa,
abuztuko ikastarorako
lekua baitago oraindik.
Ikastaro honetan, oina-
rri oinarritik hasita, tre-
bakuntza eta estiloak
ikasten ahal dira.

Titi Ostatuak hamar
urte

Joan den astean ha-
mar urte bete zituen Titi
ostatuak eta hori ospa-
tzeko edaria debalde eta
opariak banatu zituen
larunbat arratsean. 600
sari zuzen izateaz gain,
txartelak zozketa bate-
an sartu ziren. Mendi
bizikleta Sunbillara jo-
an zen eta bi afariak, be-
rriz, Mayi Ruizek es-
kuratu zituen. Hamar
urteotan, Titi ostatuak
areto-futbol txapelke-
tan parte hartzen duen
talderik onena babesten
du. Ostatua hainbat eki-
taldietarako txartelen
saltokia eta Erreka men-
di taldearen irteeretan
izena emateko lekua da.

98-VII-16 • 234. zbk. • ttipi-ttapa 17

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

++ DONEZTEBE

AMEZTIA
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal
sukaldaritzan eta pintxoetan

Tfnoa: 948 450 028 • DONEZTEBE

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA - JATETXEA
Ameztia karrika • DONEZTEBE
Tfnoa: 948 450 306

Toldos BAZTAN, S.L.
TOLDOEN SALMENTA, ALOKAIRUA ETA KONPONKETA

Tel. 948. 63 10 03
Mug.: 929 01 59 23

• Kamioi eta industri-furgoneten errotulazioa (Errotulazio zerbitzua)
• Etxerako toldoak, eguzkitik babesteko (manualak edo elektrikoak)
• Toldo korrederoak
• Bolketeendako sareak
• Kamioiendako klase guzietako toldoak
• Piszina estaltzeko sareak
• Trinkajetarako Slingak

Alkaiaga industrialdea, Baldrun 8
LESAKA (Zalain industrialdearen ondoan)

Oiloa saltsan lehiaketako sarituak
Aitzineko alean aipatu bezala, oiloa saltsan prestatzeko lehiaketa antolatu
zuen Kasino elkarteak. Argazkian, lau lehendabiziko postuetan suertatu-
takoak ageri dira: Mertxe Altzuri eta Higinia Mutuberria; Mitxeo eta bere
laguna; Juanma Leizaola eta Javier Blas eta Rafa Zabala eta Mc Iriarte.

Argazkia: Zaldua

Bear Zana Ehizi Elkarteak zuzendaritza
batzordea berrituko du ortziral honetan
Titi Ostatuak, bertzalde, bere hamargarren urteurrena ospatu du
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++ MALERREKA
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Ortzirala, uztailak 17
Arratsaldeko 9etan txu-
pinazoa. Gero kalejira tri-
kitilari eta txistulariekin.
12,30etatik 4etara dan-
tzaldia GAUBELA taldea-
rekin.
Larunbata, uztailak 18
10etan kalejira trikitilari eta
txistulariekin. 1etan pilota
partida: Etxandi-Leiza,
Errandonea-Ordokiren
kontra. 6etan aizkora apos-
tua: Arria V eta Olasagasti,
Belarra eta Larretxearen
kontra. Arratsaldez eta
gauez GAUBELA taldea.
Igandea, uztailak 19
10etan kalejira trikitilari eta
txistulariekin. 12etan Meza
Nagusia. Arratsaldez eta
gauez GAUBELA taldea.
Astelehena, uztailak 20
Haurraren Eguna
10etan kalejira trikitilari eta
txistulariekin. 11etan hel-
duentzako plater tiraketa.
11etatik 2etara eta 5eta-
tik 7etara haurrendako jo-

kuak: Hinchables Standar
e ta  ko t xe  i b i l a l d i a .
Arratsaldea ongi akitzeko
haurrek txokolate jatea iza-
nen dute herriko plazan.
5etan mus txapelketa.
Arratsaldez eta gauez JA-
TOR taldea.
Asteartea, uztailak 21
10etan kalejira trikitilari eta
txistulariekin. 2,30etan ur-
tero bezala, herri bazkaria,
giroa eta umorea trikitila-
riek alaituz. Ondoren, ohi-
tura galdu gabe, kalejira.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JATOR taldea-
rekin eta bestak akitzeko
‘Pobre de mi’.

Iturengo bestak
uztailaren 17tik 21era
Larunbatean pilota partida eta
aizkol apostua jokatuko dira

Urte batzuk
badituzte bi argazki

hauek. Ongi
begiratuz gero,
halere, seguru
ezagunen bat

topatuko duzuela

ETXANDI TXOKO
jatetxea

Bazkari, afari eta gosariak

ITUREN / Tfnoa: 948 45 04 91

Iturengo Udalak
Besta zoriontsuak 

opa dizkizue
Iturendar 

eta bisitari guztioi

Burdinlan artistikoa

Tfnoa: 948 450235 • ELGORRIAGA

Berezitasunak
Arrain eta mariskoak parrillan

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com
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Ortzirala, uztailak 24
10etan Elgorriagako zal-
diekin ibilaldia. 5etan hau-
rrendako jokoak. 8etan txu-
pinazoa eta ezkil-jotzea.
Ondotik, Malerrekako zo-
pak herriko jatetxeetan.
8,30etan eta 12,30etatik
goizaldera dantzaldia
GAUBELA taldearekin.
Larunbata, uztailak 25

Santiago Eguna
10etan goiz-argi soinuak,
herriko trikitilariekin. 11etan
Meza Nagusia. 12etan kon-
tzertua eskainiko du Urtxegi
kordiolariak eta hameke-
takoa banatuko da. 6etan
‘Raices Norteñas’ jota tal-
dea ren  emana ld i a .
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia GAUBELA tal-

dearekin.
Igandea, uztailak 26
10etan goiz-argi soinuak,
herriko trikitilariekin. 12etan
Doneztebeko Mendi kora-
lak kontzertua eskainiko
du. 5etan herriko XXXIV.
mus txapelketaren eta be-
rendua. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia GAU-
BELA taldearekin.

Astelehena, uztailak 27
10etan goiz-argi soinuak,
herr iko t r ik i t i lar iek in.
11,30etan herriko toka txa-
pelketa. 1etan bertso saioa.
Eguzkitze eta Egaña edo
Lizaso etorriko dira. 2etan
zikiro-jatea eta bestak aki-
tzeko dantzaldia JOXE AN-
GEL akordeolariaren es-
kutik.

Elgorriagako bestak uztailaren
24tik 27ra ospatuko dira
Herriko Mus txapelketa hogeita hamalaugarren aldiz jokatuko da

Hilarion
Jatetxea

Arrain, marisko eta bertako
produktuetan
espezializatuak

& 948 45 00 03 •
ELGORRIAGA

ETXEBERRIAETXEBERRIA
ZURGINDEGIAZURGINDEGIA

Ongi pasa bestetan!Ongi pasa bestetan!

& 948 45 03 10 • ELGORRIAGA
Pazi zopak aurrez eskatuta

Sendotza egin
zuten
Elgorriagako
hemeretzi
gaztek

LORENA GALARREGI

Azken aldi hone-
tan, egunerokotasu-
netik ateratzeko zen-
bait ekitaldi izan dira
herrian. Honela, ekai-
naren 21ean, sendo-
tza edo konfirmazioa
eman zuen Zuasti
Artzapezpikuak. Adin
ezberdinetako heme-
retzi lagunek egin zu-
ten ospakizun hau eta
egun berezia izan zen
beraientzat eta beraien
senideentzat. Egu-
raldia ere lagun izan
zuten, eguna borobil-
tzeko.

Bertzalde, azken
urteetako uda guzie-
tan bezala, uztailaren
hasieratik Elgorriagan
daude bertan lan ez-
berdinetan ariko diren
gazteak. Lehenbiziko
txanda honetan hogei
gazte etorri dira eta
hamabostaldi osoa
igaro dute. Orain bi-
garren taldea etorriko
da, bertze horrenber-
tze lagunekin eta hiru
m o n i t o r e e k i n .
Espainiatik eta bertze
herrialdetatik etortzen
dira gazte hauek eta
bixitasuna ematen dio-
te udako egun luzeei.

++ ELGORRIAGA
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Zorionak eta 
besta onak pasa

& 948 450325 • ITUREN

Joan den urteko Santiago eguneko meza ondotik ateratako erretratoa

Tfnoa: 948 450 410
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Benaiborda baserria landa-etxe izanen da
hemendik aurrera
Ehiztari eta Arrantzale Elkarteak batzorde berria aukeratu du

++ GOIZUETA

ESTEBAN AROZENA

Azken urte hauetan
puri-purian dagoen ne-
kazal turismoaren sare-
ak ez zuen orain arte gu-
re herriko partaiderik,
baina hutsune hori be-
tetzear dago, Aitaseme-
gi auzoan kokaturik da-
goen Benaiborda base-
rri ederra Landa-Etxe
bihurtu baitute. 

Etxearen arduradu-
na den Jose Ramon
Zubieta Uriak esan zi-
gunez, aktibitate hau le-
geztatzeak suposatu
duen oztopo guziak
gainditutakoan, Benai-
bordara agertzen dire-
nei zerbitzu on bat es-
kaintzeko prest daude
bera eta bere neskala-
guna. Baserriaren ezau-
garriak kontutan hartuz
gero –bost gela bikoitz,
40 metro koadroko

egongela beheko sua-
rekin, terraza, berogai-
lu zentrala, kokapen pa-
regabea eta herritik hi-
ru kilometrora– segu-
raski aisa beteko dituz-
te bezeroen nahiak.

Batzorde berria
Basauntz elkartean

Basauntz Ehiztari eta
Arrantzaleen Elkarteak,
bere komisioa berritu
zuen uztailaren 4an bu-
rututako bileran. Ho-

rrela, hurrengo lau ur-
tetan Martin Lujanbio
izanen da presidente;
idazkaria, Juan Ignacio
Perurena, eta gainera-
ko komisio kideak, Jose
Antonio Apezetxea

‘Txamo’, Juan Apeze-
txea, Joxe Ramon Zaba-
la eta Fermin Narbarte
dira. Diruzaina orain-
dik ez dute hautatu.

Marrazki lehiaketa
Udalaren ekimen ba-

ti erantzunez, festen egi-
tarauaren barrenean
agertuko diren marraz-
kien lehiaketa bat anto-
latu du herriko eskolak
ikasturtearen bukaeran.

Neska-mutikoen
erantzuna ona izan
omen da, eta irakasle-
ek lan guztiak aztertu-
takoan, Itziar Lujanbio,
Lorentxo Zabala, Xu-
mar Bakero eta Amalur
Narbarteren lanak hau-
tatu zituzten.

Hernaniko Lete li-
burudendan erabili dai-
tekeen bosna mila pe-
zetako txartela jaso du-
te saritzat.

Benaiborda baserrian turistak ikusiko ditugu laister.

Ostirala, uztailak 24
Santio bezpera
12etan Udaletxeko balkoi-
tik, Alkate Jaunak, jaiei ha-
siera emango dien suziria
botako du. Gaueko 10,30e-
tan mus lehiaketa azkarra,
San Roque elkartean.
Larunbata, uztailak 25
Santio Eguna
10etan argisoinua Goizue-
tako trikitilariek eskainia.
10,30etan Meza Nagusia
Santiagoren ohorez. 12e-
tanaspaldiko ohitura jarrai-
tuz, Arano eta Goizuetako
pilotarien arteko partidua.
3etan plater tiraketa. 6etan

aizkolari (Arrospide eta Ola-
sagasti) eta harri jasotzaile-
en (Iñaki Perurena aita-se-
meak) herri kirol ekitaldia.
Ondoren, bertso saioa Go-
rrotxategi eta Zeberiorekin.
8etan kontzertua elizan
AIAR taldeak eskainita.
10etan ohiko oilasko jatea
San Roque elkartean eta
segidan festetako zozketa
egingo da. Ondoren gau-
pasa MUXUTRUK musika
taldearekin.
Igandea, uztailak 26
San Joakin eta Santa Ana
10etan argisoinua Goizue-
tako trikitilarien eskutik.

11etan Meza jubilatuei es-
keinia, eta ondoren ‘Gure
Ametsa’ tabernan hamai-
ketakoa. 12etan infantil eta
afizionatuen pilota parti-

dak. Ondoren jubilatuen
bazkaria Herriko Etxea ta-
bernan, Goizuetako trikiti-
lariek eta Lazkano, Agirre
eta Legarreta bertsolariek

alaiturik. 5etan Goizuetako
dantzari taldea. 6etan
Gorritiren show-a eta txo-
kolatada. 10etan herriko
plazan antzerki handia.

Aranoko Santioak
uztailaren 24tik 26ra
Oilasko jatea izanen da egun handian

Joan den urteko festetan ospatutako txistularien biltzarra



JOSEBA AZPIROZ

Nafarroako Gober-
nuak Leitza eta autobi-
dearen arteko kamioa
berritzeko proiektu tek-
nikoa onartu zuen ekai-
nean. Bidea zabaltzeko
ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda ar-
gitaratu eta erakusketa
publikoan jarria da.
37.626 metro koadro es-
propiatu behar dituzte
eta 52.771 metro koa-
dro erabiliko dituzte
obrak irauten duten bi-
tartean. Gaur egungo
errepidearen zabalera
(zazpi metro) eta disei-
nua ez dira egokiak da-
goen trafikoarentzat
(2.887 ibilgailu, haue-
tatik %5a kamioiak).
Horregatik, istripu arris-
kua gutxitzeko, kamioa
zabalduko da eta metro
terdi zabalerako baz-
terbideak eginen dira.
Aresoko bidegurutze-
an, lehentasuna autobi-
detik datorren trafikoa-
ri emanen zaio eta ez,
o r a in  a r t e  beza l a ,
Tolosako kamiokoei.

Hirigintza Planaren
aurrerapena 

Leitzako Udalbatzak
Leitzako Hirigintza
Plana edo Plan Urbanis-
tiko berriaren aurrera-
pena ezagutzera eman
zuen ekaineko batza-
rrean. Plan honek he-
rriaren etorkizun urba-

nistikoa baldintzatuko
duenez, ahal den eta he-
rritar gehienak ezagu-
tzea omen da Udalaren
nahia. Horretarako,
abuztuaren azken egu-
na arte ikusgai jarri du-
te, goizeko hamarreta-
tik eguerdiko hamabiak
bitarte, nahi duenak az-
tertu eta egoki juzka-
tzen dituen proposame-

nak egiteko aukera ema-
nez. Proiektuari alega-
zioak egiteko, bigarren
epe bat irekiko da, udaz-
kenetik aurrera, edo.

Igerilekuen
zabalpen ofiziala 

Ostiral honetan, hi-
lak 17, goizeko 12etan
udal igerilekuen zabal-
pen ofiziala ospatzeko

eta, bidenabar, futbol
zelaiko lanak bisitatu
eta aspaldiko polikirol-
degiaren asmoa bertan
erakusteko ekitaldia egi-
nen da. Bertara gonbi-
datuak daude Nafa-
rroako Gobernuko hain-
bat ordezkari, eskoleta-
ko zuzendariak, tekni-
koak, udal ordezkariak
eta beste herritar batzuk.
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Leitza eta autobidearen arteko kamioa
berritzeko proiektua onartu da
Hirigintza Planaren aurrerapena ere ezagutzera eman da

v Pestetako
argazkiak
TTIPI-TTAPAn 
Erretrato zaharrak
edo pestetakoak ba-
dituzu eta uzteko
prest bazaude –buel-
tarekin, noski!– jar
zaitez gurekin harre-
manetan, Udale-
txean galdetuz (Jos-
ba) edo 948 631188
telefonora deituz.
Gehigarri berexian
argitaratuko dira.

v Baimenik
gabeko
txabolei
espedientea 
Legez kanpo, bai-
menik gabe edo es-
katu ez zuten bezala
egindako 15 bat txa-
bola ‘bordei’ espe-
dientea irekiko die
Udalak. Azken urte
hauetan nonahi al-
t xa t zen  a r i  d i r a
arauetatik kanpo
dauden era honeta-
ko  e r a ikun tzak .
Udalak egoera larri-
tzat jo du eta arazoa
areagotu aurretik,
ohar bana igorriko
die eraikuntza hauen
jabeei. Ohar honetan
eskaera egin ez du-
tenak egiteko auke-
ra izanen dutela edo-
ta legeztatu nahi du-
tenek, herriko Plan
Urbanistikoa dela eta
aholkularitzarako
izanen den arkitek-
tuarekin koltsulta de-
zaketela jakinarazi-
ko die. Udalaren as-
moa aipatutako arau
berrien barnean sar-
tzen ez diren erai-
kuntzak botatzea da.

tt ffllaasshh

Txirrindularitza proba igandean
Guratz Mendi elkarteak txirrindulari froga bat antolatu du igande honeta-
rako, uztailak 19. Usategietako gainetik (Basakabi) abiatuko dira goizeko
10etan, eta Leitza, Uitzi, Lekunberri, Aldatz, Beruete, Jauntsaras, Orokieta,
Saldias, Labaien, Doneztebe, Elgorriaga, Ituren, Ezkurra eta Usategietako
gaina izanen dute ibilbidea txirrindulariek. Argazkian, Leitzako ‘Aizan-
Construcciones Azpiroz y Saralegi, S.L.’ txirrindulari taldeko haurrak age-
ri dira, ekainaren 5ean egindako aurkezpenean. Carlos Sagastibeltza en-
trenatzailearekin batera, Iñigo Lizartza Saizar (bigarren urteko alebina),
Gotzon Aramendia Arina (lehen urteko infantila) eta Jose Maria Sestorain
Rubia, Mikel Nieve Iturralde, Iker Aizagirre Lasarte eta Asier Etxeberria
Telletxea (bigarren urteko infantilak) ageri dira.

++ LEITZA

Elizatze
ERLOJUTEGI
BITXITEGIA

Landetxe Enparantza & 943.492698 OIARTZUN

Nafarrentzat

prezio bereziak

LANCHAS
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Bera & 948630735 • IRUN & 943622305

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com
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Ailegatu da Baztan-
darren Biltzarra berri
bat ospatzeko garaia.
Aurtengoan irrika be-
rezia sortu da, izan ere,
gan den urtean ospatu
ez zenez jendea gogo
biziz baitago orain. 

Egun nagusia igan-
de honetan, uztailak 19,
izanen da, baina larun-
baterako ere hainbat eki-
taldi  prestatu dira.
Arratseko 8etan txa-
rangak arituko dira he-
rrian barna eta 9etan gai-
teroekin dantzatu ahal
izanen da. Gero, dan-
tzaldia izanen da Laiotz
taldearekin.

Biharamonean, goiz-
goizetik zabalduko
Axular karrikan esku-
l anen  e r akuske t a .
10etan laxoa partida jo-
katuko da. Eguerdiko
12etan hasiko da , urte-
ro bezala, Baztandarren
Biltzarraren zutabe na-
gusia den orga apain-
duen desfilea. Herriz he-
rri sumatu da azken as-
teotan mugimendua eta
segurua da karroza ikus-
garriak karrikaratuko di-
rela. Desfilean, ohikoa
denez, dantzariak eta

musikariak ere aterako
dira karrozen artean.
Desfilea akitzerakoan
mutildantzak dantzatu-
ko dira. 2,30etan herri
bazkaria eginen da,
Merkatu Plazan, egu-
raldiak laguntzen badu.

Bazkalondoa giro-
tzeko ez dira faltako
kantari, bertsolari eta
dantzar ien  sa ioak .
Ekitaldi guzi hauetan
parte hartu eta, halere,
nekatu gabe segitzen
duenak izanen du he-
rriko plazan Laiotz tal-
dearekin dantzan eta sal-
toka ibiltzeko aukera,
arratseko 8etarik aitzin.
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++ BAZTAN

v Azpilkuetarako
sarbidea
N-121-B errepidetik
Azpilkuetara doan
NA-4457 errepidea-
ren egoera hobetzea
eskatu dio Balleko
Udalak Nafarroako
Gobernuko Bide Zer-
bitzuari. Horretara-
ko, bi kilometroko
bide hau zabaldu be-
harko litzateke.

v Amaiurko
sarbidea hobetzea ere
eskatu da eta horre-
tarako zubi berri bat
egitea NA-2653 erre-
pidean. Aspaldiko
afera da hau, 1993an
alkatea Nafarroako
Gobernuko Herrilan
Kontseilariarekin bil-
du baitzen gaiaz so-
lasteko eta 1994ko
aurrekontuetan ba-
zen 30 milioiko par-
tida lana egiteko.

v Almandozko
ur-hartzea, ur-era-
matea eta depositoa
egiteko lanak Cons-
trucciones Mariez-
currena, S.L. enpre-
s ak  eg inen  d i t u
25.087.678 pezeta-
ren truke. Berea izan
zen aurkeztutako
proposamen bakarra.
Lanen zuzendaritza,
berriz, Macla, Inge-
nieria Civil, S.L. en-
presak eginen du,
1.157.680 pezetaren
truke.

tt ffllaasshhBaztandarren Biltzarra igande
honetan ospatuko da
Larunbatean ere zenbait ekitaldi izanen dira

KALITATEA eta ESPERIENTZIA
• Marmol eta granitoak
• Sukalde eta bainurako entzimerak
• Lanak orokorrean• Hileta artea

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • Tel. eta faxa: 948 45 22 00

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 948 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

Aurtengoan bai, honelako irudiak igande ho-
netan berriro ikusi ahal izanen dira. Artxiboa

ttipi-ttapa

6.800 harpidedun
25.000 irakurle

Zure publizitatea
etxe xoko
guzietan

& 948 63 11 88
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++ BAZTAN

v Baztango
bake-epaile 
izan nahi duenak hel-
du den astelehena,
uztailak 20, baino le-
hen aurkeztu behar-
ko du bere eskaria
Balleko etxean. Epai-
learen ordekoa ere
aukeratuko da.

v Ehizi-arrantza
elkarteak
larunbat honetan, uz-
tailak 18, arratsalde-
ko 7,30etatik aitzi-
nera eginen du urte-
ko batzarra, Elizon-
doko Arizkunenea
Kultur Etxean.

v XI. Udako
Saskibaloi
Kanpusa
eginen da udal poli-
kiroldegian abuztua-
r e n  17 t i k  26 ra .
Ekitaldi hau Nafa-
rroako Saskibaloi Fe-
derazioak antolatu
du.

v Hirurteko Plana
Elizondoko ur-depo-
sito erreguladorea
egiteko lana 1997-99
Hirurteko Planean
sartu dira. Aurrekon-
tu osoa 60.429.863
pezetakoa da eta Na-
farroako Gobernuak
46.885.238 pezeta-
ko inbertsioa eginen
du. Gainerakoa or-
daintzeko, mailegua
edo prestamoa eska-
tuko du Udalak.

v 35 orduko lan
astearen alde
ELA eta LAB sindi-
katuek aurkeztutako
mozioa ez zuen onar-
tu udal batzarrak.
Horren ordez, EAk
aurkeztutako bertze
mozio bat onartu zen.
Honetan, lanaldia pi-
ttan-pittan 35 orduak
arte murriztea eska-
tzen zen, ahalik eta
kontsentsu handiena
lortuz. ABk honen
kontra bozkatu zuen.

tt ffllaasshh
Baztango herri lurretan gil-

tzaurrondoak landatzeko eska-
ria luzatu dio Balleko Etxeak
Nafarroako Gobernuari, AB tal-
deko Juan Meokik, ekonomiko-
ki errentagarria izanen dela adie-

raziz, egindako proposamenare-
kin bat eginez. Meokik erranda-
koaren arabera, Baztango herri
lurrak aprobetxatzeko momentu
egokia da. Bi urtetan 50.000 plan-
ta sartuz gero, «pagoek ematen

dutena baino diru-sarrera han-
diagoak izaten ahal dira» .
Gainera, hamargarren urtetik ha-
sita zuhaitz bakoitzak hamar ki-
lo gitzaur ematen dituenez
«500.000 kilo giltzaurrekin 200
milioi pezetako diru sarrerak iza-
ten ahal dira. Landareak debal-
de lortzeko modua ere bada». 

Herri lurretan giltzaurrondoak landatzeko
eskaria luzatu du Balleko Etxeak
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Eka ina r en  23an
Jondoni Joane gaua os-
patu zen Oxtikenean.
Anun tx i  Aranak
“Suaren inguruko si-
nesmenak” aipatu zi-
tuen hitzaldi interesga-
r r i an .  En t zu l eek
Anuntxiren azalpenak
adi-adi entzun zituzten

eta gero sua egin zen
Oxtikeneako baratzean. 

Senpertar batek bai-
no gehiagok salto egin
zuen suaren gainetik,
ohiturak agintzen duen
gisan. 

Ar r a t s  ede r  hau
France 3 Euskal Herri
Telebistan erakutsi zu-
ten biharamonean.
Milesker hurbildu dire-

neri, eta heldu den urte
artio!

HERRIKO BESTAK ASKI

ONGI IRAGAN DIRE

Aurtengo herriko
bestak, bertzalde, aski
ongi iragan ziren ekain
hondarrean. Arrats gu-
ziz ostatuetan dastake-
tak, eta plazan kontzer-
tu eta dantzaldiak pro-

posatu zituzten 4 egu-
nez. Gustu guzientzat
zerbait izan zela erran
ditaike. Azken egune-
an Mutxikoak eman zi-
tuzten euskal dantza-za-
leek, eta baita pilota par-
tidak ere; Martiarena eta
Karrikartek, Alfaro,
Harozarena eta Para-
churen kontra jokatu zu-
ten.

++ SENPERE

Jondoni Joane gaua eta herriko
bestak ospatu ditugu duela guti
Amotzeko bestak, berriz, asteburu honetan iraganen dira
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ALFA LAVAL
Kontzesionarioa

Hazkuntzarako tresneri guziak

S.A.R.L. SABALOUES.A.R.L. SABALOUE
64310 SENPERE
Tel. 0559542766
Fax 0559542951

ETXEGINTZAKO 
MATERIAL GUZTIAK

KALITATE ETA ZERBITZU
ERAKUSTOKIA:

ZURGINTZA, ADERAILUAK

ETXEGINTZAKO 
MATERIAL GUZTIAK

Lizardi Lan zelaia • 64310 SENPERE
TEL. 05 59 54 15 40 - FAX 05 59 54 51 20

v Larrungo Eliz
antolaketa 
Kantonamendu be-
rri bat nahi zuteneri
Elizak aintzina har-
tu diote. Sarako,
Azkaingo eta Senpe-
reko parrokiek La-
rrungo Eliza molda-
tuko dute.

v Artzain xakur
txapelketa
Txapelketa uztaila-
ren 26an  proposatu
du Sanoki elkarteak.
Aldi huntan ere ikus-
garri paregabea ema-
nen dute xakurrek.
Usaian jendeari ai-
nitz gustatzen zaio
egun hau, zuek ere
goxoan etor tzen
ahalko zaizte Euskal
Herriko xakur tre-
beenak ikusteko.

v Etsaminen
denboraldia
Udarekin batean eto-
rri zaigu etsaminen
denboraldia. Azter-
ketak gainditu eta di-
plomak eskuratu di-
tuzte senpertarreri,
zorionak.

v Oldarra korala
herrian
Oldarra gizon koral
famatua herrirat etor-
tzekoa da uztailaren
22an.

v Amotzeko
bestak aste
ondar huntan
Uztailaren 17,18 eta
19an ospatuko dira.
Ortziral arratsean zi-
kiroa izanen da, eta
biharamonean, be-
rriz, Anje Duhalde
bakarlariak kontzer-
t ua  emanen  du .
Ondotik dantzaldia
izanen da Deskantxo
taldearekin. Igande-
an ere ospakizun ai-
nitz izanen dira egun
osoan eta horrekin
bururatuko dira aur-
tengo Santa Madale-
nak.

tt ffllaasshh

IKUSMENAREN
BERRESKURATZEA
• Miopia
• Bista alfertua
• Estrabismoa
• Begi lausoak-kataratak

GIHARRE 
ARAZOAK

• Bixkortzea
• Artritia, erreuma
• Artrosia, Lunbalgia
• Bihurdurak, etab…

• Diabetia
• Asma
• Larru azaleko alergia
• Buruko mina
• Zizareak
• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

KONTSULTA ORDUTEGIA
Goizez 9etatik 12etara. Arratsaldez 2-7etara. Ordua eskatu San Marcial, 7-4 IRUN

ONDORIOETATIK
INDARTZEKOMAGNETISTA

NATUROPATA

Suaren inguruko sinesmenei buruz Anuntxi Aranak errandakoak aditu ondotik, sua piztu zen
Oxtikeneako baratzean eta Senpereko bertze bazterretan
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MIXEL ETA JACQUELINE

Ikasturtearen amai-
tzearekin eskolek bere
eguna ospatzen dute ur-
tero. Gaineko eskolak
urte hondarreko besta
ekainaren 13an egin
zuen polikiroldegian,
eta behereko eskolak,
berriz, ondoko larunba-
tean zuelarik leku bere-
an.

Oporretarat joan ai-
tzin, egun goxo eta alai
baten iragaiteko parada
ukan zuten haur, era-
kasle eta buraso guziek.
Olhain ikastolak, bere
aldetik, Ikastolen egu-
nean parte hartu zuen
joan den ekainaren 27an
Amikuzen, Donapaleu
herrian.

Ikastola bidaiez
Joan den ekainaren

22, 23 eta 24ean Sarako
Olhain ikastolako hau-
rrak Hegoaldean gain-
di ibili dira. Nahiz eta
Orioan aterbetuak izan,
inguruak bisitatu dituz-
te, bai eta ere ezagutu:
Txiki Park jolas parkea,
Donostiako itsas era-
kustokia, Igeldo men-
dia eta bertze zernahi

leku ikusiz. Ez da du-
darik irudi asko ekarri
dutela beren gogo biho-
tzetan.

Euskara jalgi hadi
plazara

Deiadarren leloak
dio: “Bete hitza euska-
r a r i  l ege  ge r i z a” .
Deiadarrek antolaturik,
2.400 metro luzeko ban-
derola zabaldua izanen
da iparraldeko 10 leku-
tan, euskararen ofizial-

tasuna aldarrikatuz.
Sarako kolektiboak
erantzun baikorra eman
zuen igandeko mezatik
landa elkarretaratuz mu-
txiko eta dantza jauzi
batzuen emaiteko.

Kiroletako 
balentria bat

Uztailaren 4ean,
Ezpeletako Napurrak el-
karteak antolatu mendi
lasterkaldiaren irabaz-
lea Daniel Iramuno sa-

ratarra dugu. Hogeita
hameka kilometro ku-
rritu ditu 2 oren 23 mi-
nutu eta 2 segunduren
barne. Goresmenak!

Udakari aktibitate
ezohikoak

Natura eta oihana-
ren ezagutza: Hitzor-
dua ortzegunero goize-
ko  9e t an  Tu r i smo
Bulegoan uztailaren 2tik
ago r r i l a r en  27 ra t .

Ikasturte hondarreko bestak egin zituzten
eskola eta ikastolako haurrek
Ikastolakoak Hegoaldean gaindi ere egon dira bidaian

Igande huntan azoka izanen da herriko plazan. Artxiboa

++ SARA

* Okindegian
• Ogi artisaua, egunekoa eta txapata
* Jatetxean
• Menua eta karta (asteburuetan)
• Espezialitate parrilan erretako jakietan

Enkargatuz gero, 
bildotsa ogi-labean errea.

Goxo-goxoa!Kutxa 7, Portuko Karrika-64700 Hendaia
Tel. 0559203274Fax 0559203237

Kidetza berri bat!

Kutxa Kutxa Kutxa

txaKutxa Kutxa Kutx

v Uztailaren 18an 
Zazpiak Bat dantza
taldearen besta.

v Uztailaren 19an 
Egun guzian zehar,
azoka izanen da he-
rriko plazan.

v Uztailaren 25ean 
Pottokaren eguna
eginen da.

v Larrun Ttiki 
udako haurtzainde-
giak bere ateak ide-
ki ditu dagoeneko,
uztailaren 6an, hain
xuxen, agorrilaren
28a arte. 3 eta 15 ur-
te arteko haurrei za-
baldua da.

tt ffllaasshh

Xehetasunak eskatu dei-
tuz Sarako Turismo
Bulegora t .  T fnoa :
0559542014.

Omordia oporle-
kuak eskaini ateral-
diak: Artzamendiko
saien ezagutza bi kaze-
tarirekin. Hurrengo
ateraldiak: Uztailaren
21ean, agorrilaren 4ean
eta 18an. Deitu 055954
2095 zenbakirat xeheta-
sunentzat.  
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MARGARI ETA KORO

Akelarreko gaupasa
giro ederrean pasatu ze-
la eta orain gau hartan
lan egin zuteneri besta
egiteko txanda ailega-
tzen zaiote: heldu den
uztailaren 18an, larun-
batarekin, “Armua” ja-
tetxean antolatu da afa-
ria dantzaldi eta guzti-
ekin. Erran bezala, lan
egin zuten guztiak kon-
bidatuak dire, bainan
hala ere, etxez-etxe an-
tolatzaileak pasatuko di-
re izenak hartzeko. Ongi
pasa!!

Zaldunak herrian
Martxoan Xabierre-

ko gaztelura antolatzen
den bidaian parte har-
tzen duten zaldunek,
heldu den uztailaren 18
eta 19ko asteburuan he-
rrian izanen ditugu.
“Sueldegia”n tokia har-
tu duten 15 bat zaldun
etorriko dire handik eta

hemendik (Irun, Zarra-
kaztelu, Bilbo, Ando-
ain…) eta herrikoak ber-
takoak ere bertze 12 bat
izanen dire. Larunba-
tean, Lezetako-bordara
izanen dute irteera eta
igandean, berriz, usate-
gietara.

Senpereko lakura
ibilaldia

Asteburu honetara-
ko ez, hurrengorako, uz-
tailaren 25a, Santiago
eguna (larunbata), anto-
latu da oinezko IV. irte-
era. Zugarramurditik
Senpereko lakura iza-

nen da, eta ibilbidea go-
ra-behera hauxe: Paze-
laitik abiatu, Zorribenta,
Senpereko Ohiana, Pi-
nodieta, lakua. Beti be-
zala, gan nahi duenak
izena Posadan, Kisula-
ben edo Palazioan eman
dezala.

Ehiztari eta
arrantzaleentzat
mezua:

Baztan, Zugarra-
murdi eta Urdazubiko
Arrantzale eta Ehizta-
rien elkarteak Asanbla-
da orokorra antolatu du
uztailaren 18rako, arra-
tsaldeko 7,30etan. Hain-
bat gai izanen dire eta
horien artean: kontuak,
repoblazioa, koto eta re-
serbak markatzea eta
txartel berria.

Bigarren bataioa
Argazkian ageri den

mutiko ttikia Haritz
Mentaberri dugu, aur-
ten herrian egin den bi-
garren (eta azkeneko)
bataioan. Hori bai, nahiz
eta bigarren bataioa
izan, herrian bertan bi-
zi den “kinto” bakarra
da bera, bertzea Jesus
Mendibururen semea
baitzen eta hura Mala-
gan bizi baita (urrunx-
ko).

++ ZUGARRAMURDI

Akelarrean lan egin zutenek 
larunbat huntan eginen dute bizkar-besta
Arrantzale eta ehiztarien elkartekoek egun berean dute Batzar Orokorra

Haritz Mentaberri, bere ama eta herriko ttikiekin.

OLARI
Jatetxea

* Jatetxea haize egokituarekin hornitua

Tfnoa: 948 45 22 54

IRURITA

SOULE
Hileta artea

Tfnoak: 948 453444 • 908. 779903
ARIZKUN

ttipi-ttapa

6.800 harpidedun
25.000 irakurle

Zure publizitatea
etxe xoko
guzietan

& 948 63 11 88
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Felix Mª Elizalde Escudero eta Natalia
Trevejo Mutuberria, Doneztebe eta
Oronozkoa, ekainaren 13an.
Jose Mª Iriarte Irurieta eta Itziar
Mikelperizena Telletxea, Sunbilla eta
Berakoa, ekainaren 27an.
Angel Mª Sarratea Goienetxe eta Mª
Begoña Iparrea Etxenike, Ziga eta
Iruritakoa, ekainaren 6ean.
Miguel Angel Villar Merino eta Mª
Isabel Cordoba Saharrea, Iruñeakoak,
ekainaren 27an.
Joaquin Montón Lekunberri eta
Margarita Amatriain Vives, Bartze-
lonakoak, uztailaren 4ean Elizondon.
Elias Alonso Errandonea eta Bakartxo
Labaien Alsua, Leitza eta Donostiakoa,
ekainaren 13an.
Francisco Javier Goizueta Bertiz eta
Mª Jose Baraibar Barriola, Lesaka eta
Leitzakoa, ekainaren 14an.
Alberto Martinez Rodriguez eta Mª
Izaskun  Canf lanca  Olaberr i ,
Leitzakoak, uztailaren 4an.

Alazne Erasun Mendikoa, Beintza-
Labaiengoa, ekainaren 20an.
Christelle Ordoqui, Sarakoa, ekaina-
ren 20an.
Fabien Vizcaino, Senperekoa, ekaina-
ren 9an.
Andoni Jorajuria, Senperekoa, ekai-
naren 14an.
Philippe Arribillaga, Senperekoa, ekai-
naren 14.
Unai Iparragirre Iriarte, Berakoa, ekai-
naren 20an.
Iker Espelosin Goizueta, Sunbillakoa,
ekainaren 22an.
Matei Mendiburu Gortari, Elizondo-
koa, ekainaren 21ean.
Ane Etxabe Aizpurua, Elizondokoa,
Ekainaren 21ean.
Maia Saralegi Lizarraga, Leitzakoa,
ekainaren 25ean.

Mª Luisa Iragi Indabere, Almandoz-
koa, ekainaren 14an, 85 urte.
Emile Brave, Senperekoa, ekainaren
8an.
Juan Aranburu Irazoki, Berakoa, ekai-
naren 23an, 73 urte.
Mari Carmen Arribillaga Berasategi,
Berakoa, uztailaren 7an, 51 urte.
Daniel Akerre Imirizaldu, Iruñeakoa,
ekainaren 24ean, 78 urte.
Juana Mikaela Etxegarai Juriarena,
Gartzaingoa, ekainaren 28an, 87 urte.
Francisco Arrieta Lejardi, Elizondon,
ekainaren 29an, 74 urte.
Juana Lizuneta Espelosin, Lekarozkoa,
uztailaren 1ean, 91 urte.
Xabier Istilart Mitxelena, Arizkungoa,
uztailaren 3an, ekainaren 29an, 18 ur-
te.
Juana Arburua Arburua, Etxalarkoa,
ekainaren 27an, 75 urte.
Maria Engracia Ruiz Eskudero,
Goizuetakoa, uztailaren 8an, 92 urte.

JAIOTZAK HERIOTZAK

ZORIONAK!
Oparia ematan
lehenak 
izan nahi 
dugu

Haurra sortu eta berehala etorri Iruñeko Kutxara.
Aldatzeko sakitxo hau, haurraren garbitasunerako
produktuez betea, emanen dizugu.

Ez ahantzi familiaren liburuxka!

EZKONTZAK

Julian HERNANDEZ BERGARA
berriki hila

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko

Osaba, izeba, lehengusu eta  
lehengusinen partez
Lesaka, 1998-VI-25

Julian HERNANDEZ BERGARA
berriki hila

Bizitza honetan ditudan
helburu guztiak ez dira ezer,

lortuz gero,
zurekin konpartitzen

ez baditut

MARIA eta ARANTXA
Lesaka, 1998-VI-25

Blas GOIZUETA
berriki hila

Blas,
gure artean ez zauden arren

gure bihotzean jarraituko duzu
betirako

Zure familia
Lesaka, 1998-VI-25
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AITOR AROZENA

Lesakako Chanpion
Luis nagusitu da Beti
Gazte elkarteak anto-
latutako Bortzirietako
futbito txapelketan, fi-
nalean Igantziko Bilto-
ki taldeari 8-1 irabazi
ondotik. Finala ez zen
uste bezain ikusgarria
izan. Halere, lehen za-
tian, azken emaitzak
ikustera ematen duena
baino borroka handia-
goa izan zen. Igantzia-
rrek izan zituzten be-
raien aukerak baina ez
zuten atean asmatu.
Txapelketan erakutsi-
tako maila ez zuten lor-
tu eta, honenbertzez,
Biltokiren 20. urteu-
rrena behar bezala os-
patu gabe gelditu ziren.
Lesakarrek, berriz, txa-
pelketako talde onena
izan dela erakutsi zu-
ten. Horretaz gain, Ma-
ttin Irazoki, txapelke-
tako goleatzaile nagu-
sia ere taldean zuten eta
finalean bertze lau gol
sartu zituen –guzira 23
sartu ditu–.

Enrique Petrirena,
Juanjo Irazoki, Iñigo
Rodriguez, Juan Anto-

nio Calleja, Igor Ro-
mano, Mattin Irazoki,
Andoni Olabarri eta Ai-
tor Igoak osatu dute tal-
dea. Hirugarren eta lau-
garren posturako nor-
gehiagokan, berriz, Le-
sakako Zezenak talde-
ak 5-2 irabazi zion Eli-
zondoko Txokoto tal-
deari.

Hemezortzi taldek
parte hartu dute aur-
tengo txapelketan. Bor-
tzirietatik aparte, Eli-
zondo, Narbarte eta be-

Chanpion Luis taldeak irabazi du
Bortzirietako futbito txapelketa
n Finalean 8-1 irabazi zion Igantziko Biltoki taldeari
n Hemezortzi talde aritu dira aurtengo edizioan

Chanpion Luis txapeldun suertatu da. Finalean, txapelketan erakutsitako
nagusitasuna mantendu zuen, gol sorta ederra sartuz. Argakiak: Aitor

Igantziko Biltoki azpitxapeldun suertatu da

Txokoto taldekoak laugarrenak gelditu zirenZezenak taldea hirugarren izan zen

Julian Hernandez
Atezain bikain
bat gogoan

Akautu da aurten-
go Bortzirietako fut-
bito txapelketa, aste-
beteko atzerapenare-
kin akautu ere, Blas
Goizueta eta Julian
Hernandez lesakarren
ustegabeko heriotzak,
jostetarako gogorik eta
animorik gabe utzi bai-
tzituen kirolariak.

Julian Hernandez
aurten ere ari zen fut-
bito txapelketan, beti
bezala atezain gisara.
Joan den urtean txa-
peldun suertatu zen Le-
kune taldearekin ari
zen aurten ere. 

Futbito txapelketan
ez ezik futbolean ere
aspalditik aritzen zen
Julian Hernandez. Tti-
ki-ttikitan Beti Gazte
taldean hasi zen eta
mailaz maila pasatzen
joan zen. Jubeniletan,
Ohorezko Mailan ari-
tu zen Añorga taldean
eta handik berriro Be-
ti Gaztera itzuli zen.
Preferenteko talde na-
gusian ere aritu zen jo-
an den denboraldira ar-
te. Aurten, Gure Txo-
koako areto-futbol tal-
dean jokatu zuen.

Neurriz handia ez
bazen ere, atepean bi-
zi-bizi mugitzen eta
taldekideei agintzen
ederki zekien Julianek.
Hutsune nabarmena
utzi du Bortzirietako
kirol munduan. Minu-
tuko ixilunea gorde zen
azken bi partiduetan
bere omenez.
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Narbarteko Mitxel
Aginaga aisa nagusitu
zen ekainaren 28an
Erratzun burututako
Mendi Duatloi proban.
Aginagak 54 minutu eta
57 segundu behar izan
zituen 4 kilometro las-
terka, 14 bizikletan eta
azkeneko bi terdiak las-
terka egiteko. Ia 3 mi-
nutuko aldea atera zion
bigarren sailkatu zen
Irungo Martxel Tapia-
ri. Hirugarren postuan
Berako Ramontxo Ara-
mend i  s a r t u  z en ,
59’46”ko denborarekin.
Gainerako partehar-

tzaile guziek ordubete
baino gehiago behar
izan zuten Nafarroako
Mendi Duatloi txapel-
ketarako baliagarria zen
lehen proba hau gauza-
tzeko. Bigarren proba
Amaiurren izanen da
irailaren 6an.

Mitxel Aginagak ai-
patu zuenez, duatloian
«egun batean lasterka
eta bertzean bizikletan
entrenatu behar da. Las-
terka egiteko prestatua-
go ikusten dut nere bu-
rua, baina zerbait egi-
teko bietan dexente ibi-
li behar duzu».

Mitxel Aginagak
irabazi zuen
Erratzuko Duatloia
n Narbartearrak hiru minutuko

aldea atera zion bigarrenari

pronton

Ekainaren 27an jo-
katu ziren Berako Ez-
tegara pilotalekuan Gu-
re Txokoako pilota es-
kolak antolatutako Bor-
tzirietako pilota-goxo
txapelketaren finalak.

Lehenik, bigarren
mailako finala jokatu
zen. Lesakako Mitxe-
lena anaiek 18-17 ira-
bazi zieten Berako Ra-
mon Teiletxea eta Ja-
vier Etxegarairi. Emai-
tzak erakusten duenez,
partidu gogorra eta ber-
dindua izan zen –alde-
rik handiena 11-9koa
izan zen–.

Final nagusian, Be-
rako Mikel Olazabal

eta Lekarozko Asier Ar-
garate aritu ziren Luis
Mari Retegi eta Patxi
Errandonearen kontra
aritu ziren. Partida ho-

netan gazteak errexa-
go nagusitu ziren, 18-
10 irabaziz. Mikel Ola-
zabal aurrelariak pilo-
ta mugitu eta tantuak

ederki bukatu zituen ai-
tzin koadroetan.

Lehen aldiz antola-
tutako txapelketa hau
arrakastatsua suertatu

da, 35 bikote aritu bai-
tira lehian. Datorren ur-
tean ere egiteko ani-
moarekin daude anto-
latzaileak.

Bortzirietako pilota goxo txapelketaren
finalak ekainaren 27an jokatu ziren Beran
n Maila nagusian Olazabal eta Argarate suertatu ziren txapeldun
n Bigarren mailan Lesakako Mitxelena anaiak nagusitu ziren

1.- Mitxel Aginaga (Narbarte) 54:57
2.- Martxel Tapia (Irun) 57:36
3.- Ramontxo Aramendi (Bera) 59:46
4.- Javier Zufiaurre (Tafalla) 1:02:42
5.- Ricardo Segura (Tafalla) 1:06:03
6.- Iñigo Igoa (Lesaka) 1:06:36
7.- Luis Iturrola (Irurita) 1:08:15
8.- Patxi Peña (Gartzain) 1:08:36
9.- Jaime Castro (Lesaka) 1:09:03
10.- Eduardo Murua (Lizarra) 1:10:24
Junior onena
1.- Iñigo Igoa (Lesaka)
Beteranoak
1.- Patxi Peña (Gartzain)
2.- Eduardo Murua (Lizarra)

SailkapenaSailkapena

Senior mailako podiuma eta beteranorik onena
Argazkia: Legarra

Bi mailetako txapeldunak sariekin TTIPI-TTAPA TB Final nagusiko irudia, Retegi sakean    TTIPI-TTAPA TB

v Senperetik
Anoetara
Euskarians-ekin
Euskarians rugby
taldea garaile suer-
tatu da Ipar Irlanda-
ren kontra, 57-34.
Partida Donostiako
Anoeta kirol zelaian,
Oldarraren kantu ba-
tekin eta sekulan bo-
t a  den  i r r i n t z in
bihotz altxakor ba-
tekin hasi zen. Ho-
nela hasita, irabazi
baizik ez zezaketen
egin. Maizago elga-
rrekin jokatuz gero,
edozein ekipen pa-
reko direla erakutsi
dute: Toko egin ari-
nagoa eta atsegina-
goa “Rugby Txako-
li” gisako zerbait.
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•  Zerrikumea (20 kilokoa): 4.000
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 163 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 70-80 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .540
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .510
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .480
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .550
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .520
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .480
Oharra: Prezio hauek 300-340 Kg.
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak 15.000 eta idix-
koak 25.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 30.000 eta idix-
koak 42.000 Pta.
Behi zaharrak: 
Behi nabar gizena: 370 Pta./ Kg.
Kanal. Behi gorri ona: 400 Pta./Kg.
Kanal.

DATU ITURRIA: EHNE

v ZERRIKIA v

v BEHIKIA v

BASERRIA

++ DISKAK   

Joseba Tapia lasartearra eta
Xabier Berasaluze “Leturia” bi-
llabonatarra duela 14 urte,
1984ean hasi ziren elkarrekin
jotzen. Gaurdaino egin duten
bidea, oparoa eta ugaria, era
guzietako musikatara irekia
egon da, beti infernuko auspo-
a eta panderoaren sustraiak
mantenduz. Joera berrizaleen
eredu bihurtu dira gaur egun.
1998 izeneko diska bikoitz hau,

trikiarekin lehen urratsak ema-
ten ari direnentzat arras interes-
garria da, pieza tradizionalak
baitira, dantzarako eta bestara-
ko ezin egokiagoak. Gainera,
abesti bakoitzaren partitura aur-
kituko duzue konpaktuekin ba-
tera. Lehenengoan 27 kantu
biltzten ditu, eta bigarrenean,
berriz, 24. Arin-arinak, fan-
dangoak eta porrusaldak, be-
raz, nahi haina.  

«Tapia eta Leturia
1998»

ELKARLANEAN

Berriki bukatu zaizkigu
Sanferminak, eta ez dira, ja-
danik, heldu den urterarte
berriz etorriko. Hala ere, aur-
tengo bestak behin eta be-
rriz gogoratu ahal izateko
modua bilatu dugu guk. Ho-
rretarako, Lesakako beste-
tako irudi ikusgarrienak bil-
duko ditugu VHS bideo ba-
tean, eta erosi nahi duenak
aukera izanen du Lesakako
Telletxea argazki dendan. Bi-
deo bakoitza 2.000 pezeta
gostako da.

Bertzalde, Sanferminak
akautu diren honetan, Esti-

txu gure lankidea berriz ere
itzuliko da pantailara, eta
orain arteko ohiko progra-
mazioari ekinen diogu. Zer-
nahi gisaz, ez du luzaz irau-
nen informatiboaren martxa
normalak, Berako bestak ere
gain-gainean baititugu. Le-
sakan bezalaxe, bertan iza-
nen gara gure kamerekin Sa-
nestebanak hurbil-hurbile-
tik segitu eta zuen etxeetara
eramateko asmoz. Besten on-
dotik, intentzioa dugu San-
ferminetakoa bezalako bi-
deo polit bat salgai paratze-
ko.   

Bestetako bideoak salgai
Berako bestak arte ohiko programazioa izanen da 

ITUREN
w Uztailaren 17tik
21era Xehetasunak
18. orrialdean.

BESTAK
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ELGORRIAGA
w Uztailaren 24tik
27ra, Santiago bestak.
Xehetasunak 19. orrial-
dean.

w Uztailaren 19an
Programa eta gainera-
ko xehetasunak herriz-
herriko sailean.

BAZTANDARREN BILTZARRA

BERA
w Uztailaren 21ean
“Mozketa sakona” ani-
mazio filmea eta
“Txotx” laburmetraia.
Berako kiroldegi aitzi-
nean, arratseko 8etan.

ZINEA

ELIZONDO
w Uztailaren 18an
Intza paretik abiatuta, Tri-
ki-bertso-poteoa eginen da
herriko ostatuetan barna,
Euskal Presoak Euskal He-
rrira ekimenen barrenean.

POTEOA

ELIZONDO

ARANO
w Uztailaren 24tik
26ra, Santioak. Xehe-
tasunak 20. orrialdean.

ELIZONDO
w Uztailaren 24tik
28ra, Santiago bestak.
Xehetasunak aparteko
gehigarrian.

SENPERE
w Uztailaren 26an
Artzai xakur lehiaketa.

ARTZAI XAKURRAK

AMOTZ
w Uztailaren 17tik
19ra, Xehetasunak
Senpereko berrietan.



Sinusitia sortu dezaketen
faktore ugari ezagutzen di-
ra; sudurreko katarro soil bat,
errinitis alergikoa edo goi-
ko arnasbideko infekzioren
bat izan daiteke sinusitiaren
errudun. Sintomak, berriz,
buruko eta aurpegiko mina,
gorputz osoko ondoeza eta
sudurreko sintomak izan ohi
dira: neurriz kanpoko muko-
sa isuria (normalean zorna
itxurakoa), eta, batez ere, on-
gi arnastea galerazten duen
sudurreko kongestioa.

Zergatik sortzen da sinu-
sitia? Ez dago adostasunik
adituen artean. Sudurzuloak
elkarren artean komuni-
katzen dira aurpegiko eta bu-
ruko hezurretan ditugun zu-
lotxoen bidez. Sinu paranasa-
lak deitzen zaie hauei. Zen-
baiten ustez zulotxo horiek
tapatu egiten dira, sinuen dre-
natzea zailago bihurtuz. On-
dorioz, mukosa inflamatu
egiten da, eta denborarekin
sudurzuloen estutzea larria-
go bihurtuko da. 

Zenbait ur-kiroletan ari-
tzen diren kirolarientzat, ige-
riketan eta urpekaritzan erra-

terako, ohikoak dira sinusi-
tiaren erasoak. Bertzalde, su-
durreko sprayak gehiegi era-
biltzea ere izan daiteke sinu-
sitiaren sortzaileetako bat.

TRATAMENDUAK
Sinusiti kronikoaren ka-

su bakoitzak tratamendu be-
rezia behar du. Gaixo batzu-
entzat mesedegarri dena ber-
tzeentzat eritasuna gehitze-
ko bidea izaten ahal da. Eza-
gunena sudurreko spraya da,
dudarik gabe, baina kaso
eman behar da hauekin, egu-
nean hiru aldiz baino gehia-
go erabiltzea ez baita ona.
Bapore desberdinen inhala-
zioak ere arintzen du, dela
eukaliptoa, pinu olioa edo
mentola. Zenbaiteri soil-soi-
lik uraren lurruna sudurre-
tik hartzeak on egiten dio.
Antibiotikoak, ordea, sinu-
siti infekziosoetan bakarrik
dira gomendagarriak. 

061 Tfnora. deitu behar da

w Uztailaren 13tik
19ra Elizondo (Le-
zaun), Igantzi, Lekunbe-
rri eta Sunbilla.
w Uztailaren 20tik
26ra Elizondo (Iturral-
de), Lesaka, Leitza, Itu-
ren.
w Uztailaren 27tik
abuztuaren 2ra Eli-
zondo (Lezaun), Bera,
Irurtzun, Narbarte.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

GUARDIAKO 
BOTIKAK

JAKIN BEHARREKOAK

++ LIBURUAK

Hainbat urtetan Lekarozko ko-
mentuan aritutako Aita Polikar-
po Iraizozkoaren omenez ida-
tzi du liburu hau bertze fraide
batek, bere kide izandako Fran-
tzisko Ondarrak. Haren bio-
grafiaren xehetasunak aipa-
tzen dira: fraideen eskolan ikas-
le garaietatik hasi, Erroman 18
urtez idazkari nagusi izan ze-
nekoa, eta azkenik, Euskal He-
rrian bertan idatzi zituen oler-

ki, sermoi eta itzulpenak age-
ri dira. 1968an Euskaltzain izen-
datu zuten. Bere bizitzako az-
ken urteetan, berriz itzuli zen
Lekarozera. Frantzisko Onda-
rrak dioenez, izugarrizko errex-
tasuna izan omen zuen hizkun-
tzak ikasteko. 
Laster argitaratuko den liburu
hau da, dudarik gabe, Aita Po-
likarpori egiten ahal zitzaion
omenaldirik hoberena.

«HITZ NEURTUZKO
LANAK»

Aita FRANTZISKO
ONDARRA

Igeriketan eta 
urpekaritzan 
aritzen diren 

kirolarietan ohiko
eritasuna da 

sinusitia.

Sinusiti kronikoaren 
kasu bakoitzak 

tratamendu berezia 
behar du. Ezagunena 
sudurreko spraya da, 
dudarik gabe, baina 
kaso eman behar da 

hauekin…

ELIZONDO
w Uztailaren 28a 
artio, zabalik egonen
da Xabier Santxotena
baztandarraren eskultu-
rak. Gaia: basoen eroti-
ka. Arratseko 7etatik
9etara, Arizkunenea
Kultur Etxean. 

ERAKUSKETAK
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Sinusitisa 
sendatzeko
tratamenduak

w Uztailaren 17tik
23rarte, ”Zabor Art”
izeneko erakusketa.
Idoia Elosegi, Dolo Na-
vas eta Josean Izak erre-
ziklaiari buruzko lanak
jarriko dituzte ikusgai.
Abuztuaren lehen hama-
bortzazldian, berriz, Be-
ran izanen da. 

ELIZONDO

w Uztailaren 18tik
abuztuaren 31rarte,
Tomas Sobrino baztan-
darraren margo erakus-
keta, Jaime Urrutia are-
toan. 

ELIZONDO

SARA
w Uztailaren 19an,
egun guzian zehar, azo-
ka izanen da Plazan.

AZOKAK

SARA
w Uztailaren 25ean

POTTOKAREN EGUNA



Nissan Primera 2.0 DGX
salgai, lau atekoa. NA-AS,
15 hilabeteko garantia. %
909 477 299.
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Bi pertsonabehar dira Ba-
rañainen pisua osatzeko.
% 948 510 204. 

ORONOZ. 200 m2ko pabi-
loia salgai, 57.000 Ptatan
metroa. Itxia eta ate metali-
koa. % 948 306 502.

LEITZAko eskola komarka-
laren ondoan 20 m2ko ba-
jera salgai. 2.800.000 Pta.
% 948 510 167.

BERA. 90 m2ko eta 40 m2ko
bi bajera emanen nituzke
errentan. Edozein denda
edo bulego jartzeko ego-
kiak. Instituto aitzinean. %
948 132 266. (arratseko
8etatik 10etara).

Bera, Lesaka edo bere in-
guruetan lur-saila erosiko

ARANTZA: Pisua salgai. %
948 634 079.

Moldatu beharreko borda
edo baserria erosiko nu-
ke. % 943 360 109 (gaue-
ko 10etatik aurrera).

ETXALAR. Pisu moblez-
tatua emanen nuke erren-
tan. % 948 635 060.

HENDAIA. Apartamendua
errentan emanen nuke, lo-
gela haundia eta bertzea
haurrendako, lorategia.
Hondartza lehen lerroan. %
970 260 424.

Baztanaldean pisu ttiki bat
hartuko nuke errentan. %
929 417 005.

Etxalarko jatetxe batean
lan egiteko sukaldaria be-
har dugu, aste hondarre-
tan eta besta egunetan. %
948 635 235 / 948 635 038.

HONDARRIBIAn, neska
edo andre bat behar dugu,
interna moduan lan egite-
ko. Etxeko lanak egin eta
haurrak zaintzeko. % 943
639 192 edo 943 642 866.

IRUÑEAn; neska behar du-
gu etxeko lanak egin eta
haurrak zaintzeko. % 948
581 237.

Seat Terra furgoneta sal-
gai. NA-V, egoera onean.
100.000 Pta. %948 631 078
(gaueko 9etatik aitzin). 

Citroen ZX 2.0i Volcane
salgai. 3 atekoa. NA-AH,
egoera onean. % 907 377
735.

Ford Orion eta Alfa Ro-
meo salgai. 75.000 km.
Merkea.. % 948 451 805
(Fernando edo Begoña).

Peugeot 205 GT 5 atekoa
salgai. SS-W. 275.000 Pta.
% 943 555 554.

Ford Fiesta 1.3, 59.000
kmkoa salgai. ITV pasatua.
5 ate. 575.000 Pta. % 943
555 554.

Vito 108 D salgai. 70.000
km, NA-AS. % 929 417 005.

nuke. % 943 633 799 edo
943 625 516 (Xabier).

ETXEBIZITZAK

103 ERRENTAN EMAN

tttttttttttttttt

MERKATU TTIKIA tttttttttttttttttttttttttt

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Suzuki 1.000,
Vitara 5 atekoa

Fiat Uno, Fiat Tipo
Land Rover 88

Lada Niva
Suzukiak eta Vitarak

Berriak:
SUZUKI BERRIETAN AUKERA

BEREZIA UZTAILEAN; 500.000
PTA ARTEKO MERKEALDIA

MODELOEN ARABERA.

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

107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko

115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak

203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

301. Eskariak
302. Eskaintzak

401. Eskaintzak
402. Akademiak

501. Salerosketak
502. Tailerrak

601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

ETXEBIZITZAK

GARAJEAK / LOKALAK

ZERBITZUAK

MOTORRA

LANA

IRAKASKUNTZA

ANIMALIAK

HARREMANAK

zein erraza den 
zure anuntzioa 
hemen jartzea…

Sail honetan partikular, profesional eta merkatarien informazio eta zerbitzuen berri ematen da. ttipi-ttapak ez du
bere gain hartzen dohainik argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzunkizunik. 

…eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen dute!!

948631188Hegoaldetik deitzeko
Iparraldetik 00-34-

DENETARIK

LURRAK / ORUBEAK

+

BBEERRAABBII ttaaiilleerrrraakk
& 948631445•BERA

ETXEBIZITZAK

101 SALDU

tttttttttttttttt

Bigarren eskuko autoak

Citroen BX Diesela
Peugeot 309
Opel Corsa
Seat Ibiza

MOTORRA

502 TAILERRAK

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

109 ERRENTAN EMAN

tttttttttttttttt

Martxan dagoen
komertzioa salgai

BERAn.
56 m2ko denda eta 75m2ko
gibelaldea. Guztiz ekipatua.
ROMANO DEKORAZIOA
Legia, 1 & 948-631137/630941

LANA

302 ESKAINTZAK

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

107 SALDU

tttttttttttttttt

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

LURRAK/ORUBEAK

113 EROSI

tttttttttttttttt BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

ETXEBIZITZAK

104 ERRENTAN HARTU

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

208 BERTZELAKOAK

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

tttttttttttttttt

& 989 232 912

LEITZAn, b iz i tzen jartzeko
prest dagoen 
p isua sa lga i ,  
bere bajerarekin.

& 989 232 912

BULDAINBULDAIN

11.000.000
pezeta

KULTURKARIKULTURKARI
Inprenta lanak
egiten ditugu

• Kartelak 
• Boletoak
• Faktura taloiak
• Bisita txartelak
• Aldizkariak
• …
Behar duzuna momentu
batean eginen dizugu;
zure gustora diseinatu,
inprenta desberdinekin
preziorik hoberena
negoziatu eta listo!
Deitu lasai, eskatu
aurrekontua eta ikusiko
duzu!

& 631188

ETXEBIZITZAK

102 EROSI

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

105 ETXE KONPARTITUAK

tttttttttttttttt
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Pirinioko Mastin arrazako
zakurkumea oparituko nu-
ke. Xuri-gorria da, eta 10
hilabete ditu. % 948 635 151
(Joxemanuel)

Bi urteko Husky arrazako
zakurra emanen nuke. %
948 630 390.

Katakume bat opari ema-
nen nuke, etxean hazia. %
948 627 618 (Nekane).

Lau hilabeteko 5 txekorsal-
gai, Pirenaika arrazakoak.
% 948 604 624.

Miga txuri-gorria salgai, 7
hilabete ernari. % 948 387
226 (eguerdi edo arratse-
an).

Blonda arrazako bi behi
salgai, beren txekorrekin.
% 943 552 723.

Bolatxo more eta xuri bati
lotutako giltzaria galdu
nuen duela hilabete inguru
Beran. % 948 631 046.

Puntozko txaketa beixa
aurkitu dugu Beran, Erre-
kalde ondoan. % 948 631
499.

MERKATU  TTIKIAtttttttttttttttttt

Xafla somierra eta 1,20 me-
troko bururdia salgai. Gu-
tti erabiliak, 2-3 urte. % 948
453 433 Utzi mezua, dei-
tuko zaitugu.

Sunbillako M.P.ri: zorionak

eta ea gonbidatzen nauzun.

Sunbillako Zamuri: zorio-
nak zure 15. urtebetetze-
an. Aupa Zamu!

Urdazubiko Iratxe Ariztia-
ri: zorionak uztailaren 22an
18 urte bete dituelako. Ea
noiz ikusten dugun elkar,
eh? Botil txanpainaren es-
peroan gaude. Elbeteko zu-
re laguna.

Elbeteko Ainhoa Urreagak
urteak bete ditu uztailaren
20an. Zorionak eta musu
haundi bat zure bizilagu-
naren partetik.

Zugarramurdiko Garbiñe
Mihurari: zorionak uztaila-
ren 1ean 17 urte bete ditue-
lakoz. Segi beti bezain alai
eta parrandera. Urdazubi-
ko lagunen partetik.

Urdazubiko Ainhoa Mihu-
rak 17 urte beteko ditu uz-
tailaren 18an. Aupa Athle-
tik! Zorionak zure koadrila-
ren partetik.

Urdazubiko Idoia Perure-
nak uztailaren 11n bete di-
tu 19 urte. Zorionak eta mu-
xu haundi bat. “Zure zain
nago”.

Leitzako mister A.J. eta
A.E. bere andreari: segi
orain arte bezala elkar zain-
tzen eta gu ere dakizuen
bezala zaindu gaitzazue.
Zorionak… zuek asmatu
zeinen partetik.

HARREMANAK

801 AGURRAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

701 GALDU-AURKITUAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

ALBAITERITZA KLINIKA
Txertoak, analisiak, kirurgia,
pentsuak eta osagarriak
& 631362 • Legia 13 • BERA

ANIMALIAK

601 EMATEKO

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

603 KLINIKAK

tttttttttttttttt

365 bideo-zinta behar ditugu
ttipi-ttapa telebistan

URTEKO EGUN BAKOITZEKO BAT. 
Eguneroko gertaerak eta berriak

zuri eskaintzeko, puntualki, gertatu bezain laster. Zuk erositako bideo-zintarekin
posible izanen da guztiona izanen den telebista biziagoa izatea.

Herriko Etxeko Plaza, 1
BERA

Tel.: 948 631188
Faxa: 948 631291

ZINTAZ ZINTA TELEBISTA EGIN. 
10.000 pezetako 365 zinta behar ditugu

urte osoan gure kamarek irudiak behar bezala har ditzaten.

ZU ERE PARTAIDE. 
Emandako laguntzaren seinale, ttipi-ttapa telebistaren

bideo bat emanen dizugu oroigarri gisa.

NOLA EROSTEN AHAL DA BIDEO-ZINTA?. 
Orri honen azpian eskatzen diren 

datuak idatzi eta gure helbidera bidaliz.

Bideo-zinta bat erosi nahi dut ttipi-ttapa telebistarentzat.

NORK........................................................................................................................................
Helbidea....................................................................................................................................

Erosi nahi diren zinta kopurua.................. Zinta(k) erosi ordez, bertzelako dirulaguntza eman nahi
da. Kopurua..................................

Pagatzeko modua (egin gurutzea dagokion lekuan):

nn Txeke bidez. Kopurua:........................................

nn Transferentzia bidez. Kopurua:.............................   
RRuurraall KKuuttxxaa 33000088 00008800 5522 00220000001144997733

ttttttttttttttttttttttttttt

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt
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++ URTEBETETZEAK  

Andrea Esca-
güés Martia-
rena beratarrak
uztailaren 20an
beteko ditu 2 urte.
Muxu haundi bat
Aitor eta Javierren
partetik.

Victor
Fernandez
Moratek 7 urte
bete ditu uztailaren
15ean. Zorionak
Lesakako familiaren
partetik.

Joxe
Maritorenak
urteak beteko ditu
uztailaren 31ean.
Zorionak Mari
Karmen,Andoni
eta Beatrizen
partetik.

Belen Zubieta
Manterola
lesakarrak 33 urte
beteko ditu
uztailaren 31ean.
Zorionak bere
familiaren partetik.

Mª Jose
Zubieta
Manterola
lesakarrak 34 urte
bete ditu
uztailaren 13an.
Zorionak
familiaren partetik.

Imanol Lu-
kanbio Larre-
txea aranztarrak
11 urte bete ditu
ekainaren 18an.
Zorionak eta
muxu bat etxeko-
en partetik.

Alejandro
Zubieta Tapia
lesakarrak 62 urte
beteko ditu
uztailaren 24ean.
Zorionak
familiaren partetik.

Jorge Etxarte
Dagerre
garzaindarrak 6
urte bete ditu
ekainaren 29an.
Zorionak familia-
ren partetik, eta
muxu haundi bat.

Leire Parra
Eneterreagak
2 urte beteko ditu
uztailaren 19an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
gurasoen eta
familiaren partetik.

Arkaitz
Retegi
Zamoranok 5
urte bete ditu
uztailaren 13an.
Aunitz urtez, Ibai
eta gurasoen
partetik.

Saioa Iriarte
Etxegia
irundarrak 6 urte
bete ditu
ekainaren 13an.
Zorionak
familiaren partez.

Goretti
Galañena
Otxandorenak
uztailaren 6an 8
urte beteko ditu.
Zorionak etxeko
guztien partetik.

Ane Berasain
Goia beratarrak
urtea beteko du
uztailaren 25ean.
Zorionak.

Xabier Azku-
ne Zabalo
beratarrak
uztailaren 19an
beteko ditu 9 urte.
Zorionak eta
muxu bat
familiaren partetik.

Saioa Mir
Fagoaga
beratarrak
uztailaren 14ean
bete ditu 14 urte.
Zorionak
familiaren partetik.

Juana Mª
Telletxeak
uztailaren 9an bete
ditu urteak.
Zorionak familia-
ren partetik eta
muxu bat aita eta
amaren partetik.

Goretti Etxe-
garai Lopez
lesakarrak 13 urte
beteko ditu uztai-
laren 29an.Aunitz
urtez, guraso,
Fernando eta
Martinen partetik.

Maria Torres
elbetearrak 16
urte beteko ditu
abuztuaren 18an.
Zorionak zure
familiaren partetik.
Prest-prest eduki
ezazu txanpaina!

Zorionak!! Julen
Iturralderi, bere
hirugarren
urtebetetzean.
Familiaren
partetik.
Aupa potxolo!

Izaskun
Zubietari
zorionak, 10 urte
beteko dituelako
uztailaren 23an.
Ama, aita eta
anaiaren partetik.

Sonia
Taberna
Iribarren
igantziarrak 9 urte
beteko ditu
uztailaren 17an.
Zorionak guraso
eta Leiren partetik.

Jose Luis
Etxarte Txope-
rena etxalarta-
rrak uztailaren 8an
beteko ditu urteak.
Zorionak! Ama,
anaia-arrela,
koinatua eta iloba.

Rafaela Etxar-
te Perez kalifor-
niarrak, uztailaren
29an beteko ditu
urteak. Zorionak!
Igantziko amatxi,
osaba-izeba eta
lehengusuak.

Zorionak!
Elbeteko Kontxi
Torresi,
uztailaren 28an
urteak beteko
dituelako. Zure
ilobak, Mikel eta
Julen.

Endika Eugi
Goñi elizonda-
rrak uztailaren
30ean 13 urte
beteko ditu.Aunitz
urtez eta egun on
bat pasa. Gurasoak
eta anai-arrebak.

Anttoni
Ostolaiz
Zalakain bera-
tarrak 37 urte be-
teko ditu abuztu-
aren 13an. Zorio-
nak Gurutze,Asie-
rren partetik.

Mari Yepesek
urteak beteko ditu
uztailaren 20an.
Zorionak Alex,
Ander, Beñat eta
zure amatxoren
partetik.

Patxi Castillo
Graziarena
beratarrak 6 urte
beteko ditu
uztailaren 28an.
Aunitz urtez.

Lurdes
Alunda
arraioztarrak
urteak beteko ditu
uztailaren 31ean.
Zorionak Imanol
eta Mikelen
partetik.

Daniel
Gorosabel De
La Loma
narbartearrak 7
urte beteko ditu
uztailaren 20an.
Zorionak
familiaren partetik.

Jone Kamino
Elizagoien
elizondarrak
uztailaren 22an
beteko ditu 3 urte.
Zorionak familia
guziaren partetik.
Muxu haundi bat.

Garbiñe
Larralde
Urkijo
lesakarrak
uztailaren 19an
beteko ditu
urteak. Zorionak
familiaren partetik.

Joseba Pika-
bea Iribarren
aranztarrak 12
urte beteko ditu
uztailaren 13an.
Zorionak familia-
ren partetik.

Bonifacio Os-
koz aranztarrak
uztailaren 10ean
bete ditu 64 urte.
Zorionak andrea,
seme-alabak eta
ilobaren partetik.

Fermin Apeze-
txea Loiarte
goizuetarrak 29
urte egin ditu
ekainaren 14ean.
Zorionak zure
familiaren partetik.

Maite Apeze-
txea Loiarte
goizuetarrak 19
urte egin ditu
ekainaren 29an.
Zorionak etxekoen
partetik.

Eñaut
Iparragirre
Zinkunegi
etxalartarrak
uztailaren 27an
eginen ditu 5 urte.
Aunitz urtez
gurasoen partetik.

Uztailaren 21ean
Ane Latasa
Berasategik
urtea beteko du.
Zorionak mattia
eta muxu bat fa-
miliaren partetik.

Bautista Te-
lletxeak urteak
beteko ditu uz-
tailaren 26an. Zo-
rionak korrikala-
ri, familiaren
partetik.

Nerea
Iparragirre
etxalartarrak
urtea bete du
uztailaren 12an.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Santi Minde-
gia Riosek
uztailaren 25ean
beteko ditu 11
urte. Zorionak
anaia eta gura-
soen partetik.

Santi Minde-
gia Riosek uz-
tailaren 25ean be-
teko ditu 11 urte.
Zorionak eta au-
nitz urtez! Bera-
ko osaba-izebak.

Juan Karlos
Mariezkurrena
Perurenak 22
urte beteko ditu
uztailaren 27an.
Zorionak familia-
ren partetik.

Juana Telle-
txea Urrutia
arraioztarrak
urteak bete ditu
uztailaren 9an.
Zorinak
Doneztebeko
familiaren partetik.

Iñaki Telle-
txea Iribarren
doneztebarrak 10
urte bete ditu
uztailaren 13an.
Zorinak Josu,Ane
eta gurasoen
partetik.

Jone Mitxeo
Telletxea
gazteluarrak 13
urte bete ditu
uztailaren 14an.
Zorionak gurasoen
eta berexiki
Peioren partetik.

Angel
Iribarren
Irisarri
doneztebarrak
urteak bete ditu
uztailaren 12an.
Zorionak
familiaren partetik.

Silvia
Olaizola
urdazubiarrak 18
urte beteko ditu
uztailaren 24an.
Zorionak ahizpa,
Ana eta Javierren
partetik.

Ana J. Bakero
elizondarrak 47
urte beteko ditu
uztailaren 10ean.
Zorionak
familiaren partetik
eta aunitz urtez.

Mikel Sanz
Serrano
iruindarrak
uztailaren 13an
bete ditu 11 urte.
Zorionak Bera eta
Elizondoko lehen-
gusuen partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

Hemendik aitzinera argazki bakoitzarekin batera 35 Ptako 6 seilu 
(210 Pta.) bidali behar da. Gainerakoan ez dira argitaratuko. 

Hori bai, argazkiak TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ere aterako dira.  

ALDAKETAK • ALDAKETAK • ALDAKETAK
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DONEZTEBE
- Merkatari karrikan, herriko
etxearen ondoan, laster luxuzko
pisuak eginen dira. 14,5 milioi.

LEKAROZ
- Herriko plazan lau solairuko
etxea. 90 m2 bakoitzeko. Etxe
osoa 8 milioitan salgai. Erdia
aukeran, 4,5 milioi.

ARANO
- 150na m2ko lau solairuko
etxea salgai. Hiru etxebizitza
egiteko baimenarekin.
Denendako 500 m2ko baratzea.
Prezio negoziagarria. Gipuzkoan
pisu batengatik aldatuko nuke.

OITZ
- Moldatu beharreko etxea
salgai. 500 m2ko baratzearekin.
Prezio oso interesgarria.

ARRUITZ (Lekunberri)
- 250na m2ko hiru solairuko
baserria eta borda salgai. 14
hektareako lur eremu zelaia.

SUNBILLA
- Hiru solairuko baserria salgai,
sukaldea, sala, tximinia, lau
logela, bainua eta 90 m2ko
ganbara. 3.500 m2ko baratzea.
16.500.000 pezeta negoziagarri.

ERATSUN
- 120na m2ko hiru solairuko
baserria salgai. 10 hektareako
lur-eremua.Teilatua moldatua.
Ura, argia eta bidea. Etxeak
moldaketak behar ditu.
6.500.000 Pta.

ITUREN
- Bi solairuko borda (40 m2)
salgai. Herriaren ondoan.
Eguzkitsua. Prezio negoziagarria.

EE ZZ KK AA LL OO
Jose Antonio Elizondo Jauna

INFORMAZIOA: 948 451 518 / 948 450 054(Doneztebe)
Larunbat eta igandetan zabalik ordua eskatuz gero

Ordoki Industrialdea   •    ARIZKUN
Tfnoa. eta faxa: (948) 45 32 59

4 arrazoi on PVC jartzeko4 arrazoi on PVC jartzeko

Kalefakzioan
% 35a

aurrezten
ahal duzu

Ura eta
xaboia aski
da, ez du
pintura
beharrik

Ur eta 
haizeaz

babesteko,
baita ere

soinuetatik

Denborak 
ez du

aldarazten

Etxe berrietan eta
zaharretan. Edozein
itxiera, balkoi,
atari…

ISOLAMENDUA

MANTENU ERREXA

HERMETIKOTASUNA

IRAUNKORTASUNA

Betikon kolore ugari
ditugu, baita egur

koloreak ere 
(haritza, kaoba,

pinua etab.). 
Eta edozein 
etxe estilora 

egokitzen direnak.

PREZIO BEREZIAK: % 15 ARTEKO DESKONTUAK

Betikon kolore ugari
ditugu, baita egur

koloreak ere 
(haritza, kaoba,

pinua etab.). 
Eta edozein 
etxe estilora 

egokitzen direnak.
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