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Andres IÑIGO

“Euskararen egoerari
buruzko kezka zegoen
hemen duela 75 urte”

1985.etik Euskaltzaindiako ki-
de da Andres Iñigo ittundarra-
. Asteburu honetan, II. Euskal-
egunen 75. urteurrena oroituz
euskaltzainek bilera eginen du-
te Donezteben. Oraingo eta le-
hengo kontuak aipatu ditugu:
«Emakume eta neska gazteek eus-
kara zerbait lotsagarri bezala
zuten duela 75 urte». ++ 3

• HERRIZ   
HERRI: 

Ortziralero, arratseko
9,30etan, gure herrietako
berrixkak. Nerea Alzuri
aranztarrak aurkeztua. 

PROGRAMA BERRIAK

• JOKOA
SOLAS: 

Astelehenetan, asteburuko
kirol ekitaldien errepasoa,

Aitor Arozena eta Felipe
Saraguetaren eskutik.

• BIDE-
GURUTZEAN: 

Asteazkenetan, 9,30etatik
aitzinera, Jon Abril
beratarrarekin izanen dugu
zita, kultur eta gizarte
gaietaz hitz eta pitz aritzeko. 

Hainbat aurpegi berri ikus dai-
teke irailaren 14tik honat TTIPI-
TTAPA TELEBISTAko pantailan.
Programazioaren zutabea den
informatiboa finkatzearekin
batera, herri telebista osatzen
duen lan-taldeak gai desber-
dinei buruzko hiru saio gehia-
go jarri ditu martxan.

Batetik, Herriz Herri
saioan gure herrietako
kontu bitxiak ikasi ahal
izanen ditugu ortzirale-
ro Nerea Alzuri aranz-
tarraren eskutik. Gai-
nera, herri bakotxak
bere berriemaile bere-
zia izanen du. Bertze-

tik, asteburuko kirol ekitaldi-
en berri ekarriko digute aste-
lehenero Jokoa Solasekoek.
Azkenik, kultur eta gizarte
gaiak maite dituztenentzat es-
preski pentsatua den saioa aur-
kezten digu Jon Abrilek: Bi-
degurutzean.  

Orain arteko informatiboaz 
gain, hiru saio gehiagok egin 
dute salto irailaren 14an 
hasi zen programazio berrira

++ 22

Denboraldi berria
hasi du TTIPI-TTAPA

TELEBISTAk

   



Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

Besta zoriontsuak!

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei
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tttttttttttttttttttttttELKARRIZKETA

DATUAK..........

TESTUA:
AITOR AROZENA

ARGAZKIA:
TTIPI-TTAPA TELEBISTA

v Euskaltzain-
diako kide da
Andres Iñigo
ittundarra
1985. urtetik.
Iazko
hilbeltzetik
Nafarroako
ordezkaria da.

v Iruñeko
Hizkuntza
Eskolako
zuzendaria da
eta bertako
irakasle bezala
ari da lanean.

v Bigarren
Euskalegunen
75. urteurrena
gogoratuz
euskaltzain
osoen hileroko
bilera Donezte-
ben eginen da
aste ondar
honetan.

v Euskararen
hedapena
Malerrekako
irakaskuntzan
azken 23
urteotan eta
Malerrekako
euskarararen
egoera izanen
dira, bertzeak
bertze, solasgai
ortziral
arratseko batzar
irekian.

ZEIN EKITALDI ANTO-
LATU DITUZUE ASTEBU-
RU HONETARAKO?

Alde batetik euskal-
tzain osoek hilero egi-
ten duten batzarra Uda-
letxean eginen da. Ber-
tzalde, Jagon Sailaren
(euskararen kalitateaz
arduratzen dena) II. to-
paketak eginen dira eta
IV Ahoskera Jardunal-
diak ere burutuko dira. 
ZERGATIK AUKERATU
DUZUE DONEZTEBE HO-
RRETARAKO?

Aitzakia, Donezte-
ben bertan 1923. urte-
an burututako II. Eus-
kalegunak gogora ekar-
tzea izan da. Orduan,
hiru egunez hainbat so-
lasaldi egin ziren. Biz-
pahiru hilabete lehena-
gotik, inguruko herrie-
tan giroa sortzen hasi
zen. Apezen bitartez, 7-
14 urte artekoei euska-
raz leitzen eta idazten
erakusten aritu ziren.
Lehiaketa antolatu eta
sariak banatu ziren. 
ZEIN HELBURUREKIN
EGIN ZIREN 1923KO
EUSKALEGUNAK?

Euskaltzaindia lau
urte lehenago sortu zen
eta Euskalegunak eus-
kara sendotzeko eta in-
darberritzeko asmoare-
kin egin ziren. Zergatik
Donezteben? Bada, Na-
farroako Diputazioak
urtebete lehenago Eus-
kal Jaiak antolatu zituen
Etxarri-Aranatzen, eta
Euskaltzaindiak egin-
dako proposamenak se-
gida ematen zion eki-

taldi hauei. Diputazio-
an baziren zenbait eus-
kaltzale –Irujo, Balez-
tena…– eta Donezte-
beko Udalak ere gogo
onez hartu zuen ospa-
kizuna, Euskaltzaindia-
ren esku utziz zinea,
Udaletxea, eliza… Ga-
raiko prentsak ere ongi
ikusi zuen ekitaldia Do-
neztebera ekartzea. El
Pensamiento Navarro
egunkari karlistak bere
editorialean zioenez,

«Bidasoaldean gainbe-
heran dagoen euskara
berrindartzeko abia-
puntua» izan zitekeen.
BERAZ, BADIRUDI OR-
DURAKO KEZKA SOR-
TZEN ZUELA EUSKARA-
REN EGOERAK. DUELA
75 URTE ZEIN EUSKAL
GIRO ZEGOEN INGURU
HONETAN?

Kezka bazen, bai.
Badirudi batzuk, ema-
kumeak eta neska gaz-
teak, batez ere, euska-
ra ez erabiltzeaz harro-
tzen zirela, euskara zer-
bait lotsagarri bezala zu-
ten. Garai hartan Eus-
kaltzaindiako lehenda-

karia zen Azkuek kez-
ka hori erakutsi zion
Fernando San Martin
orduko Doneztebeko al-
kateari. Azkuek zioe-
nez, neskatxoen esko-
lan lau mojak erdaldu-
nak ziren eta ‘beran-
duegi izan gabe, bede-
ren bi euskaldun jar-
tzea’ eskatu zion alka-
teari. Gauza beretsua es-
katzen zuen mutikoen
eskolarako, Donezteben
pausu hori ematen ba-
zen inguruko herrietan
–Bera, Lesaka eta Eli-
zondon– berdin jokatu-
ko zutela uste zuen Az-
kuek.

w }Emakume eta neska gazteek, batez
ere, euskara zerbait lotsagarri bezala
zuten duela 75 urte eta ez erabiltzeaz
harrotzen ziren~

«1923ko Euskalegunak gogo onez hartu zituzten doneztebarrek».

++ Andres IÑIGO  Euskaltzaindiaren ordezkari Nafarroan

“Euskararen egoerari buruzko kezka
zegoen hemen duela 75 urte ere”
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Pixkan-pixkan hobetzen joatea, horixe izan zen 
sortze egunetik beretik TTIPI-TTAPA TELEBISTAk bere buruari 
jarri zion erronka. Herri telebista honek izan nahi duenaren
bidean, pausu haundia ematen ari da momentu honetan,
irailaren 14az geroztik martxan baitago TTIPI-TTAPAren
programazio berria. Ohiko informatiboaz gain, bertze hiru
programa gehiago  izanen dira astero-astero; ‘Jokoa Solas’
kirol saioa, ‘Bidegurutzean’ kultur magazina, eta ‘Herriz-
herri’, astean zehar gure herri eta auzoetako berrixken
errepasoa eginen duen saioa. 

urpegi berriak ikusten
ahal dira dagoenekoz TTI-
PI-TTAPA TELEBISTAko
programazioan, eta etor-
kizunean ere gehiago
ikusiko ditugu, ez egin
dudarik horretaz. Nerea
Alzuri, Aitor Arozena,

Felipe Saragueta eta Jon Abrilek lehen-
dabiziko aldiz zanpatu dute telebista-
ko plato bat, nahiz eta azken honek
kamaren aitzinean esperientzia pixar
bat bazuen lehenagotik. Estitxu Fer-
nandez informatiboetako aurkezleare-
kin batera, horietxek izanen dira gaue-
ro-gauero gure telebistan topatuko di-
tuzuen aurpegiak. 
Hasieran azpiegituraz eskas xamar ibi-
li denez, TTIPI-TTAPA TELEBISTAk nahi-
ko lan izan du arratseroko informatibo-
a prestatzearekin bakarrik, baina denbo-
raldi berri honekin bertze urrats bat
eman nahi da programazioa osatzen jo-
ateko bidean. 

A

TTIPI-TTTTIPI-TTAPAPA TELEBISTA TELEBISTAA

Aurpegi berriak
denboraldi berrian

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA ORTZEGUNA ORTZIRALA

13:00 TTIPI-TTAPA Berriak errepikapena

13:30 Herriz-herri Jokoa Solas Berriak (errep.) Bidegurutzean Berriak (errep.)
errepikapena errepikapena errepikapena

21:00 Berriak Berriak Berriak Berriak Berriak

21:30 Jokoa Solas Berriak (errep.) Bidegurutzean Berriak (errep.) Herriz-herri
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Telebistaren mundua ezagutarazi 
Hastapenetik, gure herri telebistaren as-
moetako bat izandu da eskualdeko jen-
deari telebistaren mundua ezagutzeko au-
kera ematea. Momentu honetan gaude,
inoiz baino gehiago, laguntza horren be-
harrean. Laguntza ekonomikoa, batetik,
telebistaren proiektua egonkortu eta aitzi-
nera atera dadin, baina baita jendearen
partehartze zuzena ere. Gisa honetan, zen-
bait bolondres telebistan praktikak egi-
tera animatu dira dagoenekoz (elkarriz-
ketak egiten edota kamara maneiatzen),
eta zuetako bakarren bat interesatuta bal-
din badago telebistaren mundua hurbile-

tik ezagutzeko, badakizue, ate guziak ire-
kiak daude TTIPI-TTAPA TELEBISTAn.        

Ez duzu ikusi oraindik TTIPI-TTAPA

TELEBISTA? 
Etxeko telebista sintonizatzeko proble-
mak izanez gero, deitu berehala zure kon-
fidantzako antenistari edo TTIPI-TTAPAra.
Antena kolektiboa duten pisu-etxeetan
beharrezkoa da seinalea indartzeko an-
plifikadore ttiki bat instalatzea. Gainera-
koan, gogoratu Bortzirietan 49. kanale-
an emititzen dela Fraindik eta Sunbillan
21. kanalean. Urte hondarrerako Malerre-
kan eta Leitzan ikusi ahal izanen da.

Euskarazko Herri Telebisten 
Federazioko partaide 
Gipuzkoako Oarso Telebistak (Oiartzun,
Errenteria, Pasaia eta Lezon ikusten da)
eta TTIPI-TTAPA TELEBISTAk martxan jarri
dute berriki Euskarazko Herri Telebisten
Federazioa. Abiatu den bidetik elkarla-
na gauzatzen hasia da momentuz bi te-
lebista hauen artean, eta etorkizunari be-
gira, gonbitea luzatu zaie batetik  Arra-
sate Telebista, Xaloa eta Aldudeko Ele-
bistari, etabertzetik,  sortze prozesuan
dauden proiektu berriei, gisa horretara
elkarlanaren bidetik urrats berriak ema-
teko.   nn

Jon Abril aski pertsonaia
ezaguna da Bortzirie-
tan, inguruan egiten di-
ren kultur ekitaldi auniz-
tan antolatzaile edo la-
guntzaile gisan parte-
hartzen duelako batez
ere.Bertso saioetan gai-
jartzaile edo epaile be-

zala aritukatu da fran-
kotan.Bere saltsan ego-
nen da, beraz, kultura
ardatz duen programa
hau aurkezten.
Baina kultur gaiekin ez
ezik,gizartearen intere-
sa pizten duten bertze
gisako gaiekin ere topo

e g i -
n e n
dugu
Bide-
gurutzean. Izan ere,gai
ezberdinak ikuspegi za-
bal eta aberats bateta-
tik lantzea baitu helbu-
ru saio honek.

Noiz?
Asteazkenero, 9,30etan
Errep: Ortzegunean, 1,30etan

Zer?
Kultur gaiei buruzko saioa izanen da, elkarrizketak
eta erreportaiak tartekatuko dituena.
Lehiaketa bat ere eginen da astero-astero.

JOKOA SOLAS Felipe SARAGUETA - Aitor AROZENA

Futbola, pilota, herri-
kirolak… gure herriotan
astebururo izaten dira
hainbat eta hainbat ki-
rol ekitaldi, baina zaila
da denen berri izatea,
zuzenean ikusi ezean.
Orain,ordea,herriko fut-
bol taldearen partiduko

jokaldi hoberenak, edo
txirrindulari lasterketa-
ren irudiak ikusteko au-
kera dugu TTIPI-TTAPATE-
LEBISTAn. Eskualdean
suertatzen diren gisa
guzietako kirol ikuskizu-
netan,hantxe izanen di-
ra gure kamarak ere.

Aitor TTIPI-TTAPAko ka-
zetaria da duela urte
mordoxka, eta Felipe,
berriz, Zuzenbidean li-
zentziatua da.

Noiz?
Astelehenero, arratseko 9,30etan
Errepikapena: Asteartea, 1,30etan

Zer?
Asteburuan eskualdean gertatu diren kirol ekitaldien
errepasoa eta protagonista nagusien iritziak bilduko
ditu programa honek.

HERRIZ HERRI Nerea  ALZURI

Kazetaritza ikasketen
hondar urtea burutuko
du aurten Nerea Alzu-
ri aranztarrak Leioan,
Bizkaian. Berak eginen
du herri desberdineta-
ko berriemaileekin ko-
ordinazio lana,eta bere
esku izanen da,halaber,

programa honen aur-
kezpena egitea.Herrie-
tako hainbat notizia eta
bitxikeri hurbilduko diz-
kigute bihartik hasita
ortziralero, inguruko
kontuetaz behar beza-
la informaturik egon gai-
tezen.

G a i -
nera,
tarte-
ka he-
rriko jendearekin elka-
rrizketak eginen dituz-
te afera honen edo ha-
ren gaineko eritzia zein
den jakiteko.

Noiz?
Ortziralero, 9,30etan

Errep: Astelehenean, 1,30etan

Zer?
Herriz-herri hartutako berrixken bilduma eginen
da saio honetan, herri bakoitzeko berriemaileen
eskutik.

BIDEGURUTZEAN Jon  ABRIL

Ofizio ugariko lankidea
da Estitxu. Ikasketaz si-
kologoa eta ofizioz ka-
zetari,bertsolari eta ira-
kasle.Bera da TTIPI-TTA-
PA TELEBISTAren ‘aurpe-
gia’ hasiera beretik eta
berak aurkeztuko du
orain ere Berriak saioa.

Eguneroko aktualidadea
da saio honetan ager-
tzen dena,gure herrian
edo ondoko herrian no-
tizia dena. Eta aktuali-
dadearen segimendua
egiteaz gain,eguraldia-
ren iragarpena eta hu-
rrengo egunetan agen-

d a n
k o n -
tutan
h a r -
tzekoak izanen diren
ekitaldien berri ere es-
kaintzen da informazio
saio honetan. Bertako-
ek egina bertakoentzat.

Noiz?
Egunero, arratseko 21:00etan
Errep: Ondoko egunean, 13:00etan

Zer?
Egunean zehar inguruan gertatu diren notizia
nagusien kontakizuna hurbilduko digu TTIPI-TTAPA

TELEBISTAren informatiboak.

BERRIAK Estitxu FERNANDEZ



ttttiippii--ttttaappaa
H A M A B O S T E K A R I A

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

TIRADA: 7.050 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: Kulturkari, S.L. Erre-
dakzioa: Aitor Arozena, Asier
Gogortza, Joxemanuel Irigoien.
Administrazioa: Amaia Goia.
Erredakzio taldea: Pello Ape-
zetxea, Juainas Paul, Bittori Te-
lletxea. Berriemaileak: Joseba
Azpiroz, Esteban Arozena, Jua-
na Mari Saizar, Iban Isasi, Patxi
Iriarte, Patxi Otxandorena, Jaio-
ne Otxandorena, Alba Fernan-
dez, Lorena Galarregi, Pablo
Mendiburu, Franck Dolosor, Mar-
gari Etxenike, Koro Irazoki, Mi-
xel Gerendiain, Jacqueline, Eli-
xabet Iturria, Garbiñe Maiz, Os-
kar Txoperena, Pello Apezetxea,
Aitor Arozena, Asier Gogortza.
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 iritzien 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
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ttipi-ttapa
fundazioak

Europako
Batzordearen
dirulaguntza

jaso du

Jendea Lacaune ardiekin
hasiko da lanean, 
batez ere Iruñeatik beheiti

Araudi aldaketa Erronkari Jatorrizko Izendapenean

Erronkari Jatorrizko Izendape-
na mantentzeko esne gehiago
behar zen, latxaren esnearekin
bakarrik ez baitzen kontzen ahal,
eta orduan Erronkariko Kon-
tseiluak araudian aldaketa ba-
tzuk sartzea erabaki du. Horien
arabera, beraz, Lacauneren es-
nearekin ere egin daiteke Erron-
kariko gasna, eta ez orain arte
bezala latxa eta rasa arrazako ar-
dien esnearekin soilik. Izan ere,
esnea kanpotik ekarri baino le-
hen –joan den urtean Frantzia-
tik bezala– hobe da Lacaune ar-
dien esnearekin egitea.
Guk ardi latxak ditugu etxean,
220 denetara, baina neri ez zait
gaizki iduritzen Lacaune ardien
esnea ere biltzea, kanpotik ekar-
tzen ez duten bitartean behinik-
behin. Hemen zonaldean kosta-
ko da, baina bere garaian behi
esneekin gertatu zen bezala, jen-
dea latxa utzi eta lacaune arraza-
rekin hasiko da lanean, batez ere
Iruñeatik beheiti. 
Gaur egun pruebak egin dira La-
caune arrazako ardien esneare-
kin, eta erran behar da kalidade
aldetik ez dela aldaketarik soma-
tzen azkeneko produktuan.
Lacauneren esnea biltzen ari di-
ra dagoeneko, eta produkzioa
ere martxan da gaurgero.

Juan Angel MENDIBURU
Artzaina eta Kontseiluko kidea. Azpilkueta

Miguel Mari ARIZALETA
Artzaina. Orabidea.

Latxa arrazari zerrikumeekin
gertatzen ari den gauza
bera gertatuko litzaioke 

Nere iduriz, eurek
nahi zuten bezala
Erronkari Jatorriz-
ko Izendapenean

bertze edozein arrazen esnea sar-
tzen baldin bazen, merkatuan
ardi rasa eta latxaren –hemen-
goa– esnearen prezioa jautsi egi-
nen zen. Kasu horretan, esne au-
nitz izanen zen, eta orain zerriku-
meekin gertatzen ari den gauza
berbera gertatu litzateke.
Jatorrizko Izendapenean bertze
arraza sartu ezkero latxak ezin
izanen luke harekin konpetitu,
puskaz esne gehiago ematen
dutelako. 
Hala ere, 400 artzain baino gehia-
gok firmatu genuen Jatorrizko
Izendapen horretan aldaketak
egitearen kontra, eta hori adieraz-
garria da. Pentsatzen dut kontu-
tan hartuko dutela eta hondarre-
an ez dutela erabaki hori hartu-
ko. 
Gainera, latxak orain izen on xa-
marra hartu du merkatuan, eta
hortaz pixka bat aprobetxatu be-
har dela uste dut. Esnea hobe
saltzeko erabili behar zen izen
on hori. Izan ere, Erronkari eta
Idiazabal gasnak ongi ari dira
saltzen, eta prezioak ere goiti hel-
du ziren hondarreko urteetan. 
Hori da kontua, merke saltzen
baldin bazen ez zuela inork sar-
tu nahiko, baina… 

Kontseiluak onartu duen
akordioa goxoki pozoindu
bat da artzaiendako

Joan den martxo-
an Erronkari Izen-
dapenaren arauak
aldatzeko akordio

bat onartu zen. Honen ondorioz
ardi latxa eta Erronkariko gas-
naren ezinbertzeko lotura pus-
katuko da eta gasnategiak libre
geratzen dira Nafarroako edo-
zein ardi esne erabiltzeko.
Akordioa, elaboratzaileen intere-
sa eta presioagatik onartu da eta
Nafarroako artzain gehiengoen
interesen aurka. Gaur egun Nafa-
rroako ardi esnea produzitzen
duten artaldeen %95ak ardi
latxak dituzte eta Erronkari eta
Idiazabal izendapenen eraginez
latxaren esnea gero eta preziatu-
agoa da. Bertzaldean, esnea bil-
tzen duten enpresen arteko kon-
petentzia ere haunditu da eta es-
ne ausarki eta merkea lortzeko
inposatu dute izendapenaren al-
daketa.
Gure ustez, Kontseiluak onartu
duen akordioa goxoki pozoin-
du bat da artzaiendako. Epe labu-
rrean, produkzio haundiko ar-
taldeek bultzada izanen dute, es-
ne kopurua haunditu eta esne-
aren prezioak behera eginen du.
Hau merkatu librea da, eta ber-
tan latxak ez du konpetitzerik
ardi industrialekin. Epe luzera,
berriz, izugarrizko errekonber-
tsioa dator sektorean.

Mikel PETRIRENA
EHNE sindikatukoa



Aitor lagunaren omenez
(Joan den uztailean joan zitzaigun
Aitor Elizalde saldistarraren ohorez)
Arimak ez ezik
Hatsak ere min 
ematen digun honetan
Tristura itsatsirik gelditu da
baserriko paretetan
Arimak ez ezik
Hatsak ere min 
ematen digun honetan
Egunsentian belarrak
negar egin duenean
Malkoak zerizkion 
etxeondoko lizarrari
Orratzek bihotzean 
samina amari 
Egunsentian belarrak 
negar egin duenean
Faborez!
Geldi dadila haizea une batez!
Zu eraman zaituelako heriotzak!
Isil bitez kilkir, abere eta hontzak!
Edota…
Aitor lagunaren aginduz
Desager dadila behingoz
Etxeko laratzean kurubilkaturik
dagoen tristezia!
Aitor lagunaren aginduz
Faborez!
Oro oroitzapen iheskor 
den honetan
Jalgi dadila sukaldetik 
atsekabe hori!
Itxaropen izpi bat 
nahi nizueke igorri
Arimak ez ezik
Hatsak ere min 
ematen digun honetan.

JOXE JABIER ELIZALDE ILARREGI

¦¦¦

Bidelapurrak Belaten:
Abuztuaren 16ean igande on bat
pasatzeko asmoarekin atera gi-
nen etxetik, Belate gainean bere-
bila utzi eta Antre Mariaren Mo-
nastegi edo antzinako ospitalea
ikustera joan ginen, ordu bateko
joan-etorria egina eta… gure ko-
txea eta beste bi, hirurak kristala
hautsi, zerradura ere bai eta aur-
kitu zituzten gauza guziak lapur-
tu zizkiguten, gure boltsa, bazka-
ria, dirua eta dokumentazio guz-
tia.
Jakinaren gainean jarri nahi nuke
jendea, guri bezala gerta ez da-
kion.

ANGEL AROZENA URROZ

ERRENTERIA

¦¦¦
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IRAKURLEAK MINTZOBOTA BERTSOA

Bertso Eskolak

Celia ORDOKI
Neurria: Zortziko Haundia

Bertsolaritza jaitsi egin zen
orain dela hainbat urte

eta hau igo egingo zenik
ez zuen inortxok uste

Euskal Herriko bertso eskolek
hau indartu egin dute

bertso eskolara etortzen gara
hau mantentzearen truke

Bera herrian elkartzen gara
gazte kopuru polita

zortziak arte egoten gara
sei terdietatik hasita

bi ordu oso egoten gara
bertso munduan itxita

asteazkenero izaten dugu
bertso eskolarekin zita

Frankeo Kontzertatuari
esker, aldizkaria guk bidali 
ezkero, zuk bidalita baino
erdi prezioa kostako zaizu. 

ttipi-ttapattipi-ttapa Ameriketara

erdi
prezioan

bidaltzea

gure bitartez
948 631188Iparraldetik deitzeko 19-34

Hegoaldetik deitzeko 948 631188

OHARRA:
Iritzi ezberdinek 

tokia izan dezaten, 
ez da komeni 

makinaz idatzitako
25 lerro baino

luzeago idaztea
gutun hauetan.
Idatzi duenaren
izen-deiturak,

telefonoa, helbidea
eta Nortasun

Agiriaren fotokopia
agertu beharko
dira. Laburtu

beharra izanez
gero, ttipi-ttapak
bere esku izanen du

horretarako
eskubidea.

Ez dira
argitaratuko beren
nortasuna agertzen

ez digutenen 
iritzirik.

Zure
publizitaterik

onena
&

948 631 188

ttipi-ttapattipi-ttapa
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KOLABORAZIOAK

++ Patxi ZABALETA  HBko parlamentaria. Leitzatik

Bake giroan

IRITZIA tttttttt

ZZineak histo-
ria luzea du
Bidasoalde-
an, antzinako
zinema desa-
gertuetatik
hasi eta es-
kualdean fil-

matu diren pelikula mordoa
kontutan hartuta.
Telebista –familiarteko gi-
roarekin akabatzeko meha-
txuka ari den munstro hori–
izan da, batez ere, Bidasoa
bazterreko ia zinema guziak
desagertzearen errudun zu-
zena. 
Egoera honetan zine-
maldi bat antolatzeko,
ez dago dudarik, be-
netako adorea behar
da. Aitzitik, nere us-
tetan (eta hau iritzi
arras pertsonala da,
noski), Bidasoako Fil-
me Laburren Zine-
maldia  kul turalki
justifikatuta dago, bai-
na, honekin nahikoa
litzatekeen arren, gai-
nera, gure inguruan gerta-
tzen diren ekitaldi aipaga-
rrienetako bat izateko sor-
tua da, edo hori da, behinik-
behin,  helburua. Zentzu ho-
netan, gogoratu behar dugu
Nafarroa osoan gisa hone-
tako ekimen bakarra dela.
Aunitz dira Bidasoaldeko I.
Filme Laburren Zinemaldi
honetan egindako akats eta
okerrak, batez ere esperien-
tzia ezaren erruz: publizita-
te eskaxa, antolakuntzan hu-
tsuneak (Elizondon lehen-
dabiziko egunean ikusleek
garraiatu behar izan zituz-
ten aulkiak), sala desegoki-
ak Lesaka eta Elizondon, eta
Doneztebeko klausura egu-
na batere xarmarik gabea
suertatu zen.
Baina, dena den, aztertu, bir-
planteatu eta zuzendu beha-

rreko alderdi ilun horien arte-
an izandu dira ekimenari be-
re balioa eta aitzinera segitze-
ko animoak ematen dituz-
ten alderdiak ere: partehar-
tzea ugaria izandu da (jato-
rri ezberdineko 21 filme),
zuzendari eta aktoreen asis-
tentzia nahiko ona, eta guz-
tiz segurua da agertu ziren
ikusle guziak (200 lagun es-
kas) arras kontent atera zire-
la pelikuletatik.
Nere kasuan, balorazio posi-
tiboa egiten dut, 6 bat ema-
nen nioke nota, edo 5,5 bat
kritikoagoa izanik, justuan

gainditua baina ilusioz bete-
rik. Batipat, zinemaldiaren
proiektua luzera begira sor-
tua izan zelako, eta hurren-
go edizioetan ikusiko denez,
oraingoa baino osatuagoa
eta konplexuagoa izanen de-
lako: proiekzio monografi-
koak, erakusketak, kontzer-
tuak eta mintzaldiak, eta ez
aste batean, baizik eta den-
bora luzeagoan.
Zinemaldia ahul eta ihar jaio
da, baina ilusio haundi ba-
tekin, eta uste dut laguntza
eman behar zaiola aitzinera
ateratzeko.
Gurea, izan ere, afizioz eta
tradizioz, eta filme aunitzen
eskenatoki izateagatik (las-
ter bertze bat iragarri du-
te)… pelikuletako herrial-
dea baita.  

++ Lander SANTAMARIA  Kazetaria. Elizondotik

Filmeetako herrialdea

Aztertu, birplanteatu eta 

zuzendu beharreko alderdi 

ilun horien artean izandu dira 

ekimenari bere balioa eta 

aitzinera segitzeko animoak 

eman dizkioten alderdiak ere: 

parte hartze ugaria, aktore 

eta zuzendarien presentzia…

EETAren su-etenak
eta Lizarrako Itu-
nak egoera berri
bat sortu dutela
Euskal Herrian
ezin du inork uka-
tu. Etorkizunean
egoera berri ho-

nek aldaketa gehiago ekarriko
ditu eta orain ahalegin eta saio
bereziak eskatzen dizkigu guz-
tioi.
Lizarrako Itunak adostasun po-
litiko berriak eta bultzapen po-
litiko indartsuak gauzatu ditu.
Hiru ezaugarri jarri beharko ge-
nizkioke egoera berrri honi: 1-
Gizarteko arazo eta ga-
tazkak elkarrizketaren
bidez konpondu behar
direlako adostasuna.
Euskal Herriak bake-
aren premia eta nahia
adierazi ditu behin eta
berriro, baina hemen
ere, beste edozein he-
rrialdetan bezala, eta
Irlanda da azken adibidea, ba-
kea elkarrekiko adostasuna lor-
tuz eskuratu behar da. 2- Euskal
Erkidego Autonomikoko eta Na-
farroako erakunde autonomiko-
ak zaharkiturik eta agorturik dau-
de. Beste egitura batzuk behar
ditu gure gizarteak datozen den-
boren erronkari aurre egiteko. 3-
Konponbideak gizartearen era-
bakietan eta borondatean oina-
rritu behar du. Horregatik, de-
mokraziaren ildotik eta herrien
eskubide nagusia den autode-
terminazioan aurkitu da elka-
rrekiko adostasuna eraikitzeko
gunea.
Lizarrako Ituna ez da abertzaleen
arteko akordioa soilik, baizik eta
autodeterminazioaren alde dau-
den indarren adostasuna, aber-
tzaleak nola ez abertzaleak. Gai-
nera herriaren baitan gelditzen
bada azken hitza, Nafarroa eta
beste euskal lurraldeen arteko
harremana ere horretantxe oi-
narritu behar da. Abertzaleok ez

genuke nahi eta ez genuke onar-
tuko ere Nafarroako gehiengo-
aren aurkako erabakirik, baina
ezin dugu ontzat hartu ere Na-
farroaren etorkizuna arrotzen es-
kuetan uztearekin. UPNk, ordea,
gaitzetsi eginbeharko du hain-
bestetan errepikatu duen leloa
hori, zera alegia, Estaduko in-
dar politiko nagusiek, PP eta
PSOEk, ezarririk utzi behar du-
tela behin betikoz Nafarroaren
bakarasun autonomikoa. 
ETAk su-etena jakinarazi due-
nean ez du baldintza edo epe ze-
hatzik jarri. Indar politiko eta so-
zialen eskuetan gelditzen da be-

raz, aurrerapausoak emateko
erantzunkizuna.Su-etena ez da
bukaera bat. Lizarrako Itunak
dioen bezala, bake-giroa ezin-
bestekoa da elkarrizketaren bi-
tartean aurrerapenak egin ahal
izateko eta su-etena horixe da,
batipat, elkarrizketarako giroa.
Konponbideak demokraziaren
ildoan murgildu eta sakontzetik
etorri beharko du. Horrelaxe dio
orain dela bi urte eta erdi ETAk
kaleratu zuen Alternatiba De-
mokratikoak. Han aipatzen di-
ren hainbeste ideia eta helburu
bete du Lizarrako Itunak, baina
garrantzitsuena horixe da, kon-
ponbideak herriaren hitza behar
duela helmuga.
Egoera honetan Madrilgo Go-
bernuak erantzunkizun haundia
dauka. Ez du bultzatu ahalegin
hau, Lizarrako Hitzarmenaren
aurka jokatu du, su-etena ozto-
patzen edo zailtzen saiatu da.
Bakegintzan bidea luzea da orain-
dik, baina bake-giroan gaude.

Indar politiko eta sozialen eskuetan 

gelditzen da, beraz, aurrepausuak

emateko erantzuzkizuna. Su-etena

ez da bukaera bat.
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11 GALDERA LABURPRENTSATIK BILDUTAKOAK

«Azken 30 urteetan
bezalaxe, ETAren
erritmoan segitzen
dugu dantzan» 
«Orain partidu
bakoitzak erakutsi
beharko du zer nolako
ideiak dituen gizartea
hobetzeko».

Pello SALABURU
Arizkungoa, EHUko errektorea
Diario de Navarra 98-IX-18

«Su-eten hau oso ondo
da, eta irauten badu
horrek erran nahi du
aurrera goazela».
«Orain politikariek
aprobetxatuko dute
beren poseak egiteko,
baina ez zaie kasu
sobera egin behar».

Eduardo GIL BERA
Narbartekoa, idazlea
Egunkaria, 98-IX-18

Diario de Navarra, 98ko irailaren 18a 

u Zein da gehien gustatzen zaizun 
dantza?

v Horretan ez daukat dudarik, Beteluko jota.
u Irakasteko zailena, berriz?
v Hori bera, niri ere aunitz gosta zitzaidan 

ikastea eta.
u Zein dira dantzak ikasteko 

traketsagoak, neskak ala 
mutilak?

v Denetik izaten da, baina biak berdintsu.
u Amadeo eta zure lana nahiko 

eskertzen dela uste al duzu?
v Jendearen aintzinean egiten dugu lana eta

nere ustez bai.
u Zenbat aldiz izan duzu dena 

pikutara bidaltzeko gogoa?
v Besta inguruan larri xamar ibiltzen gara, 

baina uzteko gogoa inoiz ez.
u Bestak gainen ditugunez, ze egun

berexiko zenuke zuk?
v San Migel eguna eta herri bazkariaren 

egunaren artean ez nuke jakinen zein berexi.
u Zerbait kenduko al zenieke bestei?
v Kendu deus, baina artzain-zakur lehiaketak ez dit deus erraten.
u Gauez besta eta egunez lo?
v Egunez izaten diren gauzak ere gustoko ditut, eta nahiko lan.
u Bestetako otordu goxoetatik, zein duzu janaririk 

gustokoena?
v Bestetan arrain-zopa, baina bertzela paella gehiago.
u Besta ondotik nora joanen zinateke oporretara?
v Saloura, Portaventura bertan dagoelako.
u Bertan bizitzera geldituko al zinateke?
v Ez, orain nagoen lekuan hagitz gustora bizi naiz.

Itsaso IRIGOIEN
ETXEBESTE 

Dantza irakaslea. IGANTZI.

ttipi-ttapa

&
948 631188

Zure
publizitaterik

onena

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

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
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Barnealdeko dekorazioa,
pintura, papera, moketa,

kautxoa eta sintasola.
& 948630941•948631137•BERA

ROMANO 
PINTURAK

KRISTALDEGI
ZERBITZUA ETXERA

(zonalde osoan)
& 929 443 765 • BERA

Autozerbitzua
deskontua

Eztegara, 6 
& 948631403•BERA

Hamabostero
ofertak

Hamabostero
ofertak

Zatoz eta • Gidatzeko karneten tramitazioa
• Karneten berritzea

630948 800

kalotxa
zapatadenda

kanttonberri 6 Bera 948.631516

3.717 ikaslek hasie-
ra eman diote 1998-99
ikasturteari eskualdeko
ikastetxeetan. Horie-
tatik 3.220 derrigorrez-
ko hezkuntzan arituko
dira (640 Haur Hezkun-

tzan, 3 eta 6 urte arte-
koak; 1.377 Lehen Hez-
kuntzan, 6 eta 12 urte
artekoak) eta 1.067
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzan (12 eta 16
urte artean). 

Gainerako 497 ikas-
l eak ,  Ba tx i l e rgoa ,
Heziketa Zikloak edo
Heziketa Berezian eman
dute izena.

Euskarari dagokio-
nez, aipatu 2.734 ikas-

lek (%73,5) euskara hu-
tsean burutuko dituztela
beraien ikasketak, 457k
euskaraz eta erdaraz eta
488k erdara hutsean. 

Nabaria da, halere,
zenbat eta ikaslearen
adina ttikiagoa izan, or-
duan eta gehiago dire-
la euskara hutsez ari di-
renak. Adibidez, aurten,
3 urterekin klasean ha-
si diren 188 haurretatik
hogeira ez dira ailega-
tzen erdara hutsezko
eredua hautatu dutenak,

guziak Baztanaldean eta
Saran. Bortzirietan, 12
urteak arte apenas ez da-
go ikaslerik A ereduan
(erdara hutsean).

Erdara hutsean ari di-
ren gehienak, aldiz,
DBHko azken zikloe-
tan edo Batxilergo eta
Heziketa Zikloetan ari
dira, hau da, hamalau
urtetik goitikoak dira.
Eredu elebidunak, be-
rriz, Sara eta Berako
ikastetxe pribatuetan
dauka indar gehien.

++ IRAKASKUNTZA

3.717 ikaslek hasi dute 
1998-99 ikasturtea
Horietatik %73,5 euskara hutsean ikasiko dute

Arantza 8 31 15 - - 54 54 1
Areso 4 16 - - - 20 20 1
Baztan(1) 65 91 - 20 - 156 176 26
Beintza 3 12 - - - 15 15 1
Bera 19 46 - - - 65 65 6
Bertizarana(2) 11 38 - - - 49 49 3 
Doneztebe 76 162 - 24 56 168 238 23
Elizondo 71 147 - 84 - 134 218 20
Eratsun 5 6 - - - 11 11 2
Etxalar 18 37 - - - 55 55 6
Ezkurra - 5 - - - 5 5 0
Goizueta 27 50 15 - - 92 92 5
Igantzi 13 24 - - - 37 37 3
Ituren 13 39 - - - 52 52 7
Leitza 69 173 - - - 242 242 17
Lesaka 42 62 - - - 104 104 14
Saldias 1 10 - - - 11 11 1
Sara 23 93 - 116
Sunbilla 11 36 - - - 47 47 4
Urd-Zugarra. 13 19 4 4 13 19 36 3
(1) Baztango herrietako ikastetxe guzietako datuak batera, Elizondoko San Fco Javier ezik
(2) Legasa eta Narbarteko ikastetxetako datuak batera

Bera 28 102 95 225 8
Elizondo 45 130 - 175 15
Lesaka 26 43 - 69 10
Sara 12 - - 12 5

Eskola publikoakEskola publikoak
Adinaren arabera

Haur H.  Lehen H. DBH

Euskara eredua
A B            D

1998-99 Ikasturtea: Matrikulazio datuak

Adinaren arabera
Haur H.  Lehen H. DBH

IkastolakIkastolak

G
uz

ir
a

3 
ur

te
ko

ak

G
uz

ir
a

3 
ur

te
ko

ak

PribatuakPribatuak

Bera 25 58 7 76 7
Sara 75 haur, 55 elebidunak, 20 frantses hutsean

Bera 240 80* 69 126 109* 181
Doneztebe 218 - - 29 - 189
Elizondo - 110* 37 13 110* 24
Leitza 178 - 40 5 0 213
Lekaroz 302 17 144 153 - 310
* Heziketa Zikloko ikasleek aukeratzen duten hizkuntzan ikasteko
modua dute. Guk B eredukoak balira bezala sartu ditugu.

DBH H.Z. Batxil.       A       B       D

InstitutuakInstitutuak

Haur H.  Lehen H. A          B 3 urte

  



98-IX-24 • 238. zbk. • ttipi-ttapa 11

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

v 1966-1967...
urteetan jaio zire-
nentzako afaria iza-
nen da urriaren 2an.
I n t e r e s a t u e k
948631199 telefo-
nora deitu behar du-
te urriaren 1a baino
lehen.  

v IV Dantzari
Ttiki Eguna 
Igande honetan, irai-
lak 27, ospatuko da
Beran Dantzari Ttiki
Egunaren edizio be-
rri bat. Aurten Elgoi-
bar, Zangotza eta
Po r tuga l e t e  e t a
Amurrioko dantzari-
ak etorriko dira herri-
ra. Goizean karrikaz-
karrika dantzatu eta
gero, eta eguerdiko
1,30etan Altzaten  el-
kartuko dira denak
Agurra eta Aginta-
riena dantzatzeko.
Arratsaldeko 5etan
eginen da jaialdi na-
gusia Eztegara pilo-
talekuan. 

v ‘Gran facha’
Bertzerik badirudi
ere, 3.046 metroko
mendiaren izena da
hori. Agerra Mendi
Taldekoak asteburu
honetan saiatuko di-
ra tontor hori egiten.
Larunbata goizean
abiatuko dira eta
igande arratsalde-
raino ez dira itzuli-
ko. Izena emateko
948 634 199 telefo-
nora deitu behar da.

v Barojatarrak...
eta 98a” izeneko hi-
tzaldi zikloan publi-
ko dexente bildu zen.
Afari batekin eman
zitzaion akabera.

tt ffllaasshh

ASIER GOGORTZA

Arazoa ez da gaur-
koa. Xantel errekaren
bazterrean bizi diren he-
rritarrak aspaldidanik
ohartuak ziren errekak
nolabaiteko kutsadura
bazuela. Tarteka, euri
erauntsien ondotik,
arrain hilak ikusten zi-
tuzten errekan beheiti.
Azkeneko erauntsiekin,
ordea, lohi kutsakorrak
erreka guzi-guzia kutsa-
tu zuen eta sarraskia
inoiz baino nabariagoa
bihurtu zen. Begi guziak,
orduan, Ibardingo de-
puradorari begira jarri
ziren, han baitu sorburu
Xantel errekaren kutsa-
durak.

TTIPI-TTAPAk Nafarro-
ako Gobernuko iturrieta-
tik jakin duenez, depura-
dora Intzolako zaborte-
giko ur zikinak garbitze-
ko bakarrik zegoen pen-
tsatua hasiera batean,
baina geroztik Ibardingo
bentetako ur zikinak ere
bertan sartu zituzten.
Horrek depuradoraren
kapazidadea gainditzea
ekarri zuen, eta lohi ku-
tsakorrak errekara joa-
tea zuzen-zuzenean.
Lohi hori pilatua geldi-
tzen da erreka-zolan, eta
urak haunditzen direne-
an, erreka guzia kutsa-
tu egiten da arrainen he-
riotza eraginez.

Dena den, depurado-
ran anpliatzeko obrak

egin behar dituztela adie-
razi du Nafarroako Go-
bernuak prentsa ohar ba-
ten bidez. Heldu den hi-
labetean deialdia zabal-
duko da obra eginen du-
en enpresa hautatzeko
eta urteberritan hasiko
lirateke lanak.

Tristea da horrelako
egoera larria gertatu
behar izatea arazoaz
konturatu eta irtenbide-
ak bilatzen hasteko.
Beranduegi ez izatea es-
pero dugu.

++ BERA

Ibardingo depuradoraren isuriek
Xantel erreka kutsatu dute
Hamarnaka amuarrain hil dira oxigeno faltagatik

Espainiako Mountain Bike kopa Miriam Blasentzat
Jautsierako modalitatean, Espainiako Kopako hiru probetan gailendu zen
beratarra. Azken proba puntuagarria Bizkaian irabazi zuen, Artxandatik
Deriora burutu zen jautsieran hain zuzen, baina lehenagotik Pontevedran
eta Geronan irabaztea zer den badaki Miriamek. 
Garaipen honekin akitutzat eman du denboraldia, eliteko txirrindularien
artean eman duen lehena. Hala ere, erran behar aski ongi moldatu dela, eta
Europako txapelketan 16. egin ondotik talde franko dabil bere atzetik.

Larunbata honetan,
musika pixko bat eta ar-
tisten presentziarekin,
ez-ohiko erakusketa bat
irekiko da kultur etxe-
an. Bertan, erakusketa
‘ofizialagoetan’ nekez
ikus ditzakegun artista
gazteen lanak zintzili-
katuko dira. Azkoitiko
Txabi eta Berako Mari-
aren eskultura eta mar-

goak aurkituko ditugu
batetik –bi hauek urta-
rrilean Bidaxka ostatu-
an paratu zuten bertze
erakusketa bat–, eta ber-
tzetik, Juanan eta Alai-
tzen  lanak ere egonen
dira ikusgai (collageak
eta argazkiak).

Urriaren 11 bitarte-
an bisitatu ahalko da
erakusketa hau. 

Artista gazteen erakusketa
eginen da kultur etxean

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031•BERA

Javier ManterolaJavier Manterola SAROBE
okindegia

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

BOTXO
ostatua

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



AITOR AROZENA

Katazpegiko zabor-
tegian Aceralia lante-
giak botatzen dituen
hondakinetan gai ku-
tsakorrak aurkitu dituz-
te. Salaketa Guardia
Zibilaren Natura Zain-
t z eko  Ze rb i t zuak ,
SEPRONAk, egin zuen
eta momentu honetan
I ruñeko  B iga r r en
Instrukzio Epaitegia az-
tertzen ari da delitu eko-
logikorik ba ote dago-
en. Epaitegi honen es-
ku daude Aminea erre-
kako urari egin zaizkion
analisiak, baita amoa-
rrainei eta zabortegiko
lurrari egin zaizkionak.
Analisi horien arabera,
metal astunen arrasto-
ak  au rk i tu  d i tuz t e
Aceraliak Katazpegiko
zabortegian botatzen di-
tuen hondakinetan.

Jakina denez, Kataz-
pegiko zabortegia ez da-
go prestatua gisa ho-
rretako hondakinak har-
tzeko, eta horixe da, hain
zuzen ere, Instrukzio
Epaitegiak Lesakako
Aceraliari leporatzen
diona: sustantzia arris-
kutsuak botatzea behar
bezala prestatua ez da-
goen zabortegi batean.
Hortik letorkioke, hain
zuzen, delitu ekologi-
koaren egile izatearen
salaketa. Indarrean da-
goen Europar Legis-
lazioaren arabera, he-

mendik aitzinera gisa
honetako hondakinak
bakarrik zabortegi be-
rezietan bota ahal iza-
nen dira.

1995. URTEAN

EGINDAKO ESTUDIOA

Dirudienez, fiskala-
ren esku 1995. urtean
egindako ikerketa dago
eta geroztik Katazpegi-
ko egoera aunitz alda-
tu omen da, Jose Luis
Etxegarai alkatearen
erranetan. Gaur egun,
Aceralia Nafarroako
Gobernuko Ingurugiro
Sailarekin eta Lesakako
Udalarekin solasean ari
da, zabortegia behar be-
zala moldatzeko eta sus-
tantzia kutsakorrak
Aminea errekara ez ai-
legatzeko. Bertzalde, al-

katearen erranetan,
guardiazibilaren sala-
ketan zenbait datu bitxi
ere ageri dira: «zabor-
tegia baino 50 metro le-
henago errekako uretan
egindako analisian ko-
brea eta karea ageri da
eta behin zabortegia pa-
satuta  egindako anali-
sian, berriz, sustantzi
hauek ere ageri dira,
baina portzentai ttikia-
goan».

ZABORTEGI BERRIA

OTSANGON

Edozein modutan
Aceralia kutsadura ez
gertatzeko beharrezko
neurriak hartzeko prest
omen dag. 

Gai honekin lotuta,
joan den uztailaren 31ko
Udalaren osoko bilku-

ran zabortegiaren gaia
aztertu zen. Nafarroako
Gobernuko Ingurugi-
roaren Kalitate Zerbi-
tzuko teknikari batek
egindako txostenaren
arabera, Aceraliako
hondakin industrialak
eta zabor arrunta elka-
rrekin botatzeak arazo-
ak sortzen ditu Kataz-
pegiko zabortegian.
Bere ustez, udal zabor-
tegia paratzeko lekurik
aproposena Otsango da
–Zala eta Txantreko ha-
rrobia ere aztertu ziren–.
Honenbertzez, Udalak
ahobatez onartu du he-
rriko lurrak eta obreta-
ko zaborrak Otsangon
eginen den zabortegira
botatzea eta Aceraliako
hondakinak Katazpe-
gira eramanen dira.
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Katazpegiko zabortegian gai
kutsakorrak aurkitu dira
Aceralia lantegia izanen litzateke horren erruduna

++ LESAKA

ANAANA
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• & 948637944
LESAKA

Katazpegiko zabortegira Aceraliako hondakinak botako dira. D.Navarra

v Erretiratuak
Errioxara
Ortziral honetan,
irailak 25, Errioxara
joanen  d i ra  San
Fermin elkarteko ki-
deak. Goizeko 8etan
abiatuko da autobu-
sa eta Altsasu, Gas-
teiz eta Santo Do-
mingo de la Calza-
datik pasatu ondotik
Biasterin (Laguar-
dia) bazkalduko du-
te. Itzulia Lodosan
barna eginen dute,
bertako kontserba-
fabrika bat ikusiz. 

v Nazioarteko V.
Xake Irekia
Argentinako Diego
Adla nagusitu zen
Beti Gazte elkarte-
ak antolatutako ‘V.
Lesakako Herria Xa-
ke Irekian’. Bigarre-
na Fressinet frantzia-
rra eta hirugarrena
Del Rey argentina-
rra izan ziren. Guzira
85 xakelarik parte
hartu zuten irailaren
5eko proban. Lehen
lesakarra Manuel
Reyes izan zen, 57.
postuan.

v Lorategi eta
berdeguneen
zaintzea
John Tel le txeak
zainduko ditu herri-
guneko eta Alkaia-
gako industrialdeko
lorategi eta berde-
guneak. Berea izan
zen 5 eskaintzen ar-
t e an  egok i ena ,
Uda la ren  us tez .
2.768.746 pezetan
apainduko du herri-
gunea eta 1.740.464
pezetan Alkaiaga.

tt ffllaasshh

Bittiria, 37 • LESAKA
&& 989 04 26 71989 04 26 71

Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

Deñe
LENTZERIA

MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

 



PELLO APEZETXEA

Aduanatarako erabi-
litako etxea, bere esku
geldituko zelakoan ze-
goen Udala. Orain, or-
dea, Iruñetik etorritako
berrien arabera, ez da
horrela izanen. Izan ere,
etxea zertarako erabili
Nafarroako Gobernuak
eman beharko du bai-
mena, eta etxea zaindu
bertzerik ez du egiten
ahal izanen Udalak. Ho-
rrela, bada, ez zaio le-
hen pentsatu zuen lur
trukatze edo antzekorik
egiteko aukerarik gel-
dituko, nahiz eta etxea
eraikia dagoen lurra he-
rrilurra izan.

Usategietako ehiza-
postuen enkantea

6 milioi eta erdi ja-
soko ditu aurten Udalak
Usategietako ehiza-pos-
tuetatik. Bero-bero eto-
rri ziren, nonbait, ehiz-
turiak, eta, jo eta jo, hi-
rukoiztu zituzten, banaz

bertze, postuen prezio-
ak. Dena den, ez zen pa-
rapeto izenekoa izan
gehien ordaindua, zen-
bait urtez bezala. Ezta
sareetakoak ere. Hamar-
garren postua izan zen
txapeldun, 1.379.000
pezeta eskeini baitzi-

tiozten. Hamahiruga-
rren postuak hartu zuen
sos gehien, hurrengo,
740.500 pezeta. Para-
petoa dugu hirugarre-
na ,  508 .000 rek in .
300.000 ingurukoa da
multzo bat, eta merkea-
goak ga inerakoak.

Hartzaileak, Irungoak
dira gehienak, zazpi.
Errenteriakoak lau, Be-
rakoak eta Etxalarkoak
hiru, Olaguekoak bi, eta
Baiona, Donostia eta
Hondarribiatik bana.
Aipatutako diru kopu-
ruak aldaera zerbait iza-
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Lizarietako aduana-etxea ez da
Udalaren esku gelditzen
Hala jakinarazi dio Nafarroako Gobernuak

++ ETXALAR

& 948627573 • LESAKA

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

Txema Etxarte
Zolen akutxilatze eta 

bernizatze profesionala
& 948 637439 • 31700 LESAKA
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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 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

Lore eta landareak
Frain auzoa • & 948637826

LESAKA & 948631076 • BERA

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

FrexkuenaFrexkuena
zugandikzugandik
hurbilagohurbilago

Bittiria, 67 - & 948637264

L E S A K A

EROSLE

v Santakrutzeko
besta
Buruilaren 14k Santa
Krutz Eguna ekarri,
eta, aski eguraldi txa-
rra eginagatik, he-
rritar multzo polita
bildu zen ermitan.
Meza egin ondotik,
auzokoek eskeinita-
ko hamaiketakoa es-
kertu zuten. 

v Gripearen
kontrako
txertoa
Aurtengo txer to
ematea aste honetan
hasi da. Hiruetan ho-
geita bortz urteak be-
teak dituztenek, edo
eta bihotzeko gaitzak
edo diabetisak jota
daudenek dute le-
hentasuna, eta horiek
hartzeko kontseilua
ematen ari dira.

tt ffllaasshh

ten ahal du, sesta dei-
tutakoa emateko egu-
nak ez baitira oraindik
pasatu. Eta, gero, pre-
zio horiei %18,5 gehi-
tu behar zaie, hau da,
BEZaren %16a eta gas-
tuetarako Udalak ken-
tzen duen %2,5a.

Sei milioi eta erdi jasoko ditu Udalak Usategietako ehiza-postuen
enkantetik, iaz baino dexente gehiago TTIPI-TTAPA TELEBISTA
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Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

MASAIA eta 
BIZKORTZE ARIKETAK
Txomin Irazoki (fisioterapeuta)

Ongi pasa Sanmigelak!
Tel: 948 631391 - 970 471200
Eztegara 20, behea • BERA

BBEERRRRIIZZAAUUNN TTAAIILLEERRRRAAKK
LESAKA GASOLINDEGIA

IMANOL TELLETXEA ZOZAIA

Tel. 948 637 460 LESAKA

Besta ederrak pasa!

SAN JUAN XAR
KOOPERATIBA

Pentsu, ongarri eta erreminta salmenta
Tfnoa: 948 637 730 • IGANTZI

SAN JUAN XAR
KOOPERATIBA

I g a n t z i k o  B e s t a k
Irailaren 28tik urriaren 3ra

Irailaren 27a, igandea
5etan XIX. Artzain Zakur
Lehiaketa.

Irailaren 28a, astelehena
Bezpera
8etan Txupinazoa, LA-
RRAKAITZ txarangak eta
txanpainak lagundurik.
Ondotik Kankailu eta Buru-
haundiak ibiliko dira karri-
kaz karrika.12etan Dan-
tzaldia LAIOTZ taldeare-
kin.

Irailaren 29a, asteartea
San Migel Eguna
10,30etan Karrika buelta
herriko txistulari eta dan-
tzariekin. 11etan Meza
Nagusia Herriko Abesba-
tzak kantatua. 12etan ber-
tako dantza taldearen
sa ioa .  6etan ‘ I r ungo
Atsegina’ Akordeoi Orkes-
traren emanaldia. 7,30etan
Bertso Saioa: Jon MAIA,
Xab ier  LEGARRETA,
Oihane ENBEITA eta
Estitxu AROZENA Gai-jar-
tzailea: Alaitz REKONDO.
9etatik 10etara eta 12eta-
tik aitzineradantzaldia AR-
KAITZ taldearekin.

Irailaren 30a, asteazkena
Ezkonduen Eguna
10,30etan Karrika buelta.
12etan Ajoarriero Txapel-
keta.5,30etan Pilota parti-

duak: Zubieta-Altzuguren,
Irazoki-Retegiren aurka.
Beloki II-Okiñena, Leiza-
Errandonearen aurka.
7e tan Kanka i l u  e t a

Dantzari ttikien
saioan eta

betizuetan jende
aunitz biltzen da.

Bietan ere, ikusteaz
gain dantza egiteko

edo paseren bat
emateko aukera

izaten da.

Argazkiak: 
Oskar TXOPERENA

BI-ENA
oilotegia

Arraultze
freskuak

& 948 637 379
IGANTZI

& 948 630 047 
& 948 630 180

BERA

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com



Buruhaundiak karrikaz ka-
rrika ibiliko dira. Arratseko
9etatik 10etara eta 12eta-
tik aitzinera dantzaldia
EGAN taldearekin.

Urriaren 1a, ortzeguna
9etan Gosaria Ziobi men-
dian. 9,30etan Plater
Tiraketa. 12etanBetizuak.
2etan Herri Bazkaria, An-
doni EGAÑA eta Sebastian
LIZASO bertsolariekin.
7etan LARRAKAITZ txa-
rangak animatuko ditu he-
rriko karrikak Gaueko 12e-
tatik aitzinera dantzaldia
ETZAKIT taldearekin.

Urriaren 2a, ortzirala
Haurraren Eguna
Egun guzian haurrentzat
jokoak eta gaztelu haiza-
tuak.5etan Berendua.
6etan Betizuak LARRA-
KAITZ txarangaren ani-
mazioarekin. 8,30etan
Buruhaundi eta Kankailuak
karrikaz karrika ibiliko di-
ra. Gaueko 12etatik aitzi-
neradantzaldia IZOTZ tal-
dearekin.

Urriaren 3a, larunbata
5etan Herri Kirolak:
• Proba Konbinatuan,
Arraioz Igantziren kontra.
• Lasto jasotzea.
7etan Betizuak ZIZKUITZ
txarangaren animazioare-
kin. Gaueko 12etatik ai-
tzineradantzaldia LAIOTZ
taldearekin.
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janaridenda
BESTA ALAITSUAK

OPA DIZKIZUEGU

Tfnoa: 948 63 72 78
IGANTZI

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

• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Garraio zintak eta mahaiak.
• Mantenu rodilloak.

Igantziko Bentak • && 948 63 74 11

JJOOSSEE AAGGEERRRREE
PPIINNTTUURRAA LLAANNAAKKPPIINNTTUURRAA LLAANNAAKK

• Fatxadak garbitu eta pintatu
• Kanpo eta barneko pinturak

• Papera lanak
• Barnizatzeak

• Gotelé
• Moketa eta zintasol

& 908. 97 93 06 • 948 637957 • IGANTZIKO BENTAK

IGANTZIIGANTZI
OSTATUA • JATETXEA • HOSTALA

IGANTZI ostatu-jatetxe-hostalak
festa zoriontsu batzuk opa dizkizue

Karrika Nagusia • Telefonoa: 948 63 75 02

I g a n t z i k o  B e s t a k
Irailaren 28tik urriaren 3ra

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu
Tfnoa: 948 63 72 90 • IGANTZI

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Ttikienak dira,
seguraski, bestetan
hobekien pasatzen

dutenak. Beraien
eguneko ekitaldiez
gain, edozein egun

musikariekin
tablatuan

dantzatzeko
aprobetxatzen dute.
Helduagoak ere, ez

dira galtzen ez. Herri
bazkarian izaten den

umorea ikusi
bertzela.

Argazkiak: 
Oskar TXOPERENA
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OSKAR TXOPERENA

Ezin izanen dugu
aurten erran Mendi bi-
zikleta Ibilaldia egural-
di ederrarekin burutu
denik. Izan ere, aintzi-
neko egunean euria ha-
si eta ez zuen igande
goiz guzian momentu
batean ere atertu. Dena
den, eta aunitzez gu-
ttiago etortzea espero
bazen ere, 70 txirrindu-
lari hurbildu ziren ize-
na ematera, gero ibilbi-
de lokaztuari bi itzuli
emateko. Erorketa au-
nitz izan ziren, baina,
zorionez, inork ez zuen
min haundirik hartu.

XABIER TELLETXEA

LEHEN IGANTZIARRA

Joan den urtean igan-
tziarra izan genuen ga-
raile. Aurten, ordea,
kanpotarrak izan dira
hiru lehendabiziko pos-
tuen jabe. Emanuel
Itoitz burlatarrak aisa

menperatu zituen bere
arerioak, eta bi itzuliak
lasai ederrean egin arren
lau minutu pasatuak
kendu zizkion bigarre-
nari, Javier Gimeno San
Adriandarrari. Hiruga-
rren Xabier Arrastia

irundarra izan zen, eta
ondotik Xabier Telle-
txea eta Joxe Mª Goia
igantziarrak ailegatu zi-
ren. 

Juniorretan Jabier
Redin iruñearra izan zen
nagusi, 15 urte bitarte-

koetan Joseba Apezte-
gia sunbildarra, 12 ur-
te bitartekoetan Mikel
Antxordoki eta 40tik
goi t ikoe tan  Jab ie r
Jurado donostiarra.
Parte hartu zuten neska
bakarrak Miren Mitxe-

++ IGANTZI

VIII. mendi bizikleta ibilaldia
erauntsien artean burutu zen
Emanuel Itoiz burlatarra aisa nagusitu zen

Euri erauntsien artean txirrindulariek nahiko lan izan zuten zirkuitoan
barna sortutako lohiaren aurkako borrokan. Halere, 70 bat txirrindu-
larik parte hartu zuten Igantziko proban.              Argazkia: ttipi-ttapa telebista

v Bestak irailaren
28tik urriaren
3ra 
Aitzineko orrialde-
tan ageri denez, egi-
tarau zabala izanen
dugu aurtengo San-
migeletan. Txupina-
zoa astelehenean bo-
tako bada ere, igan-
dean, irailaren 27an
burutuko da Artzain
Zakur lehiaketaren
hemeretzigarren edi-
zioa.

v ttipi-ttapa
telebista
bestetan
Gauero-gauero bes-
tetako irudiak ager-
tuko dira ttipi-ttapa
telebistan. Hemen-
dik aitzin, gainera,
ortziraletan Izaskun
Sein eta Izaskun
Tapiak, herrian ger-
tatutakoaren berri
emanen dute.

tt ffllaasshh

lena eta Edurne Huizi
izan ziren eta bere itzu-
litxoa egin ondotik sa-
riarekin joan ziren biak
ere etxera. Espero de-
zagun heldu den urtean
laguntza gehiago izatea
eguraldiaren aldetik.

GRABATUAK: • Sukalde eta bainurako entzimerak
• Granitoan
• Ispilu eta kristaletan
• Zeramikan
• eta edozein materialetan

ESKUDO HERALDIKOAK
Ateen kristalak grabatzen ditugu, koloretan edo kolorerik gabe

Fraineko Bidea • Tfnoa: 948 637412 • Faxa: 948 637800 • IGANTZI

Edozein marrazki 
edo argazkirekin

Oskar Txoperena • Baratzondo 1 • IGANTZI
Tel.Faxa: 948 637236 • Mug.: 989 800914

Klase guzietako
aseguruak

herrian 
bertan!

ttipi-ttapa

6.800 harpidedun
23.000 irakurle
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Berrogeita hamalau ikaslek hasi dute
ikasturte berria herriko eskolan
Haur bakarra hasi da aurten eta iaz baino sei gutiago dira denetara

ELIXABET ETA GARBIÑE

Irailaren 7an hasi zen
ikasturtea. Aurten de-
netara 54 ikasle daude,
hiru irakasle berrirekin.
Lehenengo Zikloan  (1.
eta 2.  maila) Axun
Alkorta tolosarra iza-
nen da, Hirugarren
Zikloan (5. eta 6. mai-
la), Carmen Iriarte irun-
darra eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan
Mª Jesus Artoleta otsa-
giarra. Dagoeneko egi-
nen dute lehendabiziko
ateraldia. Joan den as-
teartean, irailaren 15ean,
Berako Kultur Etxera
joan ziren,  Berako
Musika Eskolak anto-
latutako entzunaldi pe-
dagojikoetan parte har-
tzera. Arantzako esko-
latik Lehen Hezkuntza-
koak joan ziren. Be-
raiekin batera Igantziko
eskolakoak eta Berako
hiru ikastetxetako hau-
rrak zeuden.

Baserritarren Eguna
azaroaren 1ean

Aurten ere Ekaitza
elkarteak Baserritarren
Eguna antolatuko du.
Aurtengoarekin hiru-
garren urtea izanen da.
Eguna azaroaren bate-
an ospatuko da eta an-

tolatzaileek herritar gu-
ziak animatu nahi di-
tuzte gero eta garrantzi
gehiago hartzen ari den
egun honetan parte har-
tzeko.

Xehetasun gehiago
datozen aldizkarietan
jasoko dituzue.

Filme emanaldia
pantaila erraldoian

Abuztuaren 28an
gauez plazan pantaila
erraldoia paratu zuten
eta pelikula bat ikuste-
ko aukera izan zen.
Nahiz eta gau hotza
egin, jendea bildu zen

‘Solo en casa’ pelikula
ikus te ra .  Ber t i zko
Turismo Partzuergoak
antolatu zuen ekitaldia.

Ehizturiak ari dira
urriarorako
prestatzen

Urriroa heldu denez,
ehiza garaia ere heltze-
ar dago. Dagoeneko
ehizturiak prestatzen ha-
si dira. Lehengo egun
horietan pistak molda-
tzen aritu dira, Baga-
txarren sei kamioi por-
lana bota dituzte eta
Ekaitza hameka kamioi
porlan eta bi kamioi to-
douno. Masa, honda-
tuak zeuden tokietan ba-
karrik bota dute. Pista
moldatzeaz gain, be-
raien txabolak ere txu-
kuntzen ari dira, ehiz-
turi aunitz baitago ia hi-
labete osoa bertan ema-
ten duena. 

Gaurgero, eskopetek
ere dizdira ederra har-
tu izanen dute.

++ ARANTZA

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)

Azaroaren 1ean ospatuko den Baserritarren Egunean aurten ere ez da
musika doinurik faltatuko Artxiboa

Tfnoa: 948637027 LESAKA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948634179
ARANTZA

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 948627542 • LESAKA

A S E G U R O    
O R O K O R R A K

Itzea, 4 • BERA
& 948 630 763

GRUPO
ZURICH
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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…

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.

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

LORENA GALARREGI

Joan den asteburuan
burutu da Elgorriagan
Nafarroako Onddo eta
Zizen Kofradiak anto-
latutako jardunaldien le-
hen zatia. Ekitaldi na-
gusiena, Juan Mariezku-
rrena zenaren omenez
antolatutako Literatur
Lehiaketaren sari bana-
keta izan da.

Halere, Jardunaldi
hauek aitzinera segitu-
ko dute eta urriaren le-
hen asteburuan hainbat
ekintza izanen dira.
Honela, larunbatean,
urriak 3, goizeko 10etan
zuhaitz mikorrizatuen
bisita eta garbiketa egi-
nen da. Arratsaldeko
6etan, Ingurugiro, Tu-
rismo eta Mikologiari
buruzko solasaldia iza-
nen da, gaian adituak
diren zenbait lagunen
eta Nafarroako Gober-
nuko instituzioetako or-
dezkariekin.

Arratsaldeko 7,30e-
tan berriz, onddo eta zi-
zen kazuelen lehenen-
go lehiaketa eginen da.
Bertan parte hartzeko
gonbidapena igorri du-
te antolatzaileek.

Igandeko egitaraua,
goizeko 10etan ospatu-

ko den Meza Nasusia-
rekin hasiko da. Donez-
tebeko Mendi Koralak
abestuko du Juan Mari-
ezkurrena, Salvador
Arozarena eta Gabriel
Perez Agoteren omenez
eginen den mezan. 

Goizeko 11etan iza-

nen da ekitaldi nagusia,
Kofrade berriak izen-
datuko baitira eta kapak
eta Urrezko Intsigniak
ezarriko dira. 

12etan Lehenengo
Mikologi Lehiaketa
gauzatuko da Salvador
Arozarenaren omenez

eta bonsayen erakuske-
ta zabalduko da. 2etan
anaitasun bazkarian bil-
duko dira eta Napardi
Korala aditzeko aukera
izanen da. 

Jardunaldi hauek aki-
tzeko, arratsaldez mu-
sika izanen da.

Onddo eta Zizei buruzko Jardunaldien
azken egunak Elgorriagan
Urriaren lehen asteburuan Kofradiaren kide berriak izendatuko dira

++ MALERREKA

Onddo eta zizen aitzakian, Elgorriaga inguruko ibilbideak ezagutzeko
aukera polita eskaintzen dute jardunaldi hauek Argazkia: Zaldua

Erlajazio
ikastaroak
Donamarian

D o n a m a r i a k o
Bentan erlajazio ikas-
t a roak  ha s i  d i r a .
Klaseak astearte eta
ortzegunetan dira, goi-
zeko 10etatik 11tara
eta arratsaldeko 8eta-
tik 9etara. 12 eta 16
urte arteko gazteek, la-
runbatetan, goizeko
10eta t ik  12e ta ra .
Informazio gehiago ja-
sotzeko edo izena
emateko 948 450708
telefonora deitu behar
da.
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ETXANDI
TXOKO

jatetxea
Bazkari, afari 
eta gosariak

ITUREN
& 948 450 491

PATXI IRIARTE

75 urte beranduago
E u s k a l t z a i n d i a
Doneztebera itzuliko da.
Asteburu  honetan ,
1923an herrian ospatu-
tako Euskalegunak go-
goratuko dira egitarau
zabal batekin.

Ortziralean, irailak
25, Euskaltzaindiaren
hileroko batzarra egi-
nen da Udaletxean.
4etan Jagon Sailaren II.
topaketak hasiko dira
udal liburutegian eta
6etan IV ahoskera jar-
dunaldiak hasiko dira
Dolors Poch Barcelo-
nako Universitat Auto-
noma Bellaterrako kate-
draduna ‘Ahoskeraren
standarizatzea eta hiz-
kuntzaren aldakostasu-
na’ gaiaz arituko da eta
gero solasaldia eginen
da.

BATZAR IREKIA

ARRATSEKO 8ETAN

Arratseko 8etan,
Euskaltzaindiaren II.
Euskalegunen 75. ur-
teurrena dela eta, batzar
irekia eginen da. Donez-
tebeko alkatearen on-
gietorriaren ondotik,
Jean Hari tschelhar

Euskaltzainburuak agu-
rra eginen du. Ondoren,
Mª Jesus Perurena, Do-
neztebeko institutuko
zuzendari eta zinego-
tzia ‘Doneztebe eta
Malerrekako irakas-
kuntzan euskararen he-
dapena ,azken 23 urte-
otan’ gaiaz mintzatuko
da. Gero, Andres Iñigo
ittundarraren txanda iza-
nen da. Andres euskal-
tzain urgazlea, Euskal-
tzaindiaren Nafarroako
ordezkaria eta Iruñeko
Hizkun t z  Esko l a
Ofizialeko irakaslea da

eta bere solasaldiak
‘1923 urteko Euskale-
gunen oroimenez’ izen-
burua izanen du.  Ondo-
tik, Periko Mindegia
Malerrekako Euskara
Mankomunitateko ki-
deak Malerrekako eus-
kararen egoeraz haus-
narketa eginen du.

IV. AHOSKERA

JARDUNALDIEN

JARRAIPENA

Larunbatean ahos-
kera jardunaldien ja-
rraipena izanen da eta

gai honen inguruan ari-
tuko dira hainbat aditu,
40 minutuko mahain-
guruetan eta ondoren-
go elkarrizketa eta ez-
tabaidetan.  10etan
‘Euskal azentuak’ gaia
izanen da mahai gaine-
an; 12etan ‘Prosodiaren
oraina eta ahoskera
arauak’ izanen da so-
laspide. Arratsaldeko
3,30etan ‘Ahoskeraren
araugintza irakaskun-
tzan’ gaia landuko da
eta 5etan ‘Ahoskeraren
araugintza komunika-
bideetan’.

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

Euskaltzaindiaren jardunaldiak
burutuko dira asteburu honetan
Orain dela 75 urte herrian ospatutako Euskalegunak gogoratuz

++ DONEZTEBE
Herriko
gazteen laxoa
txapelketa

Doneztebeko gaz-
teak jubenil mailako
herriko laxoa txapel-
ketan izena eman du-
te. Lau talde dira eta
hiru jardunaldi eta fi-
nalean banatu dute txa-
pelketa. 

Lehen jardunaldian
A taldeak (Josu Juane-
na, Luis Martin, Jose-
txo Martin eta Gorba
Bidegain) 9-1 irabazi
zion B taldeari (Joxe
Manuel Mitxeltorena,
Eneko  Te l l e txea ,
Mikel Mutuberria eta
Luismi Garcia).

Bertze partidan, D
taldeak (Patxi Olazar,
Mikel Meoki, Julen
Etxebeste eta Jabier
Otermin)hiru jokutan
utzi zuen C taldea
(Jorge Mariñelarena,
Santi Uterga, Joseba
Legarra eta Mikel
Mutuberria). Bigarren
jardunaldia irailaren
12an jokatu behar zen,
baina euriaren ondo-
rioz ez zen jokatu.
Hala bada, txapelketa
ez da irailaren azken
astean bukatuko, urria-
ren lehenengoan bai-
zik.

Bertzalde, Laxoa
Elkarteak denboral-
diaren balantze bai-
korra egin du eta ne-
guan ‘Paxaka’ txapel-
keta jokatuko dela au-
rreratu du.

AMEZTIA
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal
sukaldaritzan eta pintxoetan

Tfnoa: 948 450 028 • DONEZTEBE

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

LOREDENDA • GARDEN CENTER

Aritzondo, Bergara auzoa • Tfnoa: 948580971 • ARIZKUN
Errepide Nagusia • Tfnoa: 948592200 • NARBARTE
Jaime Urrutia 39 • Tfnoa: 948580668 • ELIZONDO

Baztanen…

Eta Iruñean…

ESTHER FUNERARIA
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak •

Dokumentazioak   
Beztitzeak, etab…

IRACHE TANATORIOA
Iratxe Monastegia, 60 

Tfnoa: 26 09 54

24 orduko zerbitzua

Eukaltzaindiaren Jardunaldien aurkezpenean erran zenez, duela 75
urte euskara gainbeheran zegoen Donezteben TTIPI-TTAPA TELEBISTA
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& 948 45 01 02

Elizagibela, 7 Behea • DONEZTEBE

Ingelesa ikasteko 
modurik errax eta

atseginena
Irakasle amerikarra, 

multimedia-ordenagailuak, 
bideoteka, etabar.

98-99 ikasturterako
matrikula zabalik

MENGHINI
AKORDEOIAK

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO
AKADEMIA

Angel Manuel Belio

AAKKOORRDDEEOOIIAAKK SSAALLDDUU EETTAA AALLKKIILLAATTZZEENN DDIITTUUGGUU

MENGHINI
AKORDEOIAK

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO
AKADEMIA

Angel Manuel Belio

DOMIÑENEA Etxea
San Andres Karrika, 40 

NARBARTE
& 943 - 61 50 55

DOMIÑENEA Etxea
San Andres Karrika, 40 

NARBARTE
& 943 - 61 50 55

DDeesskkoonnttuuaakk 
aakkoorrddeeooiiaakk eerroosstteerraakkooaann

U r r o t z k o  B e s t a k
Irailaren 25etik 29ra

Ortzirala, irailak 25
8etan altxaferoak eta ez-
kilak, bestari hasiera ema-
nez. 8,30etan zopak He-
rriko Ostatuan. 12etatik
aurrera dantzaldia ONO-
FRE akodeolariarekin.
Larunbata, irailak 26
10etan argi soinuak eta go-
saria ostatuan. 12etan pi-
lota partiduak herriko gaz-
teekin. 5etan antzerkia,
‘Kollins Klown’ taldearen
eskutik. Antzeslana: ‘Ongi
etorr i  Mendebaldera’ .

Arratsaldez eta gauez
ELURTE taldea.
Igandea, irailak 27
Jubilatuen Eguna
10etatik aurrera bertako
artisauak lanen erakuske-
ta eginen dute. 1etan aiz-
kora apostua: Olasagasti-
Peñagarikano, Mindegia-
Larretxearen aurka. Lana:
12 enbor kanaerdikoak.
Goizez eta arratsaldez
Gaztelu haizatuak eta kar-
tsak, Disniruñaren eskutik.
6etan Herri Kirolak. Arra-

tsaldez eta gauez ELUR-
TE taldea.
Astelehena, irailak 28
12etan mus txapelketa.
2etan herri bazkaria Peña-
garikano eta Irazu bertsola-
riekin. Ondoren, sokatira
eta txingak, herrikoen arte-
an. Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE ANGEL
akordiolariarekin. 10etan
xingarra jatea plazan.
Asteartea, irailak 29
San Migel Eguna
11etan herriko gaztetxoek

kalejirak eginen dituzte.
12etan Meza Nagusia, he-
rriko zaindariaren ohore-
an. 1etan luntx Herriko
Ostatuan. 1,30etan aizko-
ra apostua. 5etan Gorritiren
animalien erakusketa.
6,30etan Haur Jokoak eta

ondo t i k  t xoko la tada .
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia SALABERRI
akordiolariarekin. Goizeko
5ak aldera, bestei akabai-
la emanen zaie herriko ka-
rrikak garbituz.

Lehen, orain bezala, umore ederra izaten zen herri bazkarian. Puroa
erre eta herriko lagunekin kontu kontari aritzeko aukera polita izaten
zen bazkalondoko mahainguruan Argazkiak: Nati Telletxeak utziak

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

Bera & 948630735 • IRUN & 943622305

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

Barne edo kanpoalderako behar
dituzun pintura plastikoak

Eztegara 19 • & 948 63 02 40
BERA

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com



Eguna:
Irailaren 27a, igandea
Ordua:
Arratsaldeko 7ak
Lekua:
Bordatxo Dantzalekuan
Antolatzailea:
Doneztebeko Udala
Laguntzaileak: 
Mankomunitateko Euskara Zerbitzua
Hizkuntz Politikarako Zuzendaritza Nagusia
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Irailaren 12an banatu zi-
ren Bertizko Partzuergoak le-
hen aldiz antolatutako Filme
Laburren I. Zinema Lehia-
ketako sariak. Lehen edizioa
izateko aski arrakastatsua
suertatu da lehiaketa, 21 lan
aurkeztu baitira. Horietatik
bederatzi Euskal Herrikoak
ziren eta gainerakoak Espai-
niatik etorritakoak.

Sa r i e i  dagok i enez ,
Urrezko Iratzea eta horren-
bertzez, milioi bat pezeta ‘En
medio de ninguna parte’ fil-
mak eskuratu zuen. Saturnino
Garciak zuzendutako ‘La
Raya’ laburmetraiak bi sari
eskuratu zituen. Alde bate-
tik, bigarren saria (Zilarrezko
Iratzea) eta, bertzetik, bere
mezu ekologikoarengatik
brontzezko iratzea.

Brontzezko bertze hiru

Iratze banatu ziren.  Euskal
Herriko filme onenari eman-
dako saria Asier Altunaren
‘Txotx’ pelikulak eraman
zuen. Animazioko filme one-
na ‘Okupa 2’ izan zen epai-
mahaiaren arabera. ‘La ave-
r ia ’ l aburmet ra iak  e re
250.000 eskuratu zituen, be-
re bake mezuarengatik.

DATORREN URTEAN

ESPERIENTZIA ERREPIKATZEKO

ASMOZ

Ber t i zko  Tu r i smo
Partzuergoko ordezkariak po-
zik ageri ziren lehen zine-
maldi honek lortutako parte-
hartzaile kopuruarekin eta fil-
meen kalitatearekin. Datorren
urtean ere lehiaketa egiteko
asmoa dute, izan ere «hone-
lako lehiaketen berri  ahoz-
aho ematen da zinegileen ar-
tean eta datorren urtean ehun
bat filme izaten ahal ditugu».

Asier Altunaren ‘Txotx’ izan da Euskal Herrian
ekoiztutako filmerik onena TTIPI-TTAPA TELEBISTA
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Bidasoako Filme
Laburren I.
Zinemaldira hogeita
bat lan aurkeztu dira
‘En medio de ninguna parte’ filmeak
irabazi du Urrezko Iratzea

++ BERTIZ
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ESTEBAN AROZENA

Hurrengo astebu-
ruan, irailaren 26 eta
27an alegia, gure ingu-
ruan sortzen diren on-
tto eta perretxikoak ho-
bekixiago ezagutzeko
aukera izanen dute he-
rritarrek berriz ere, bi
egun hauetan ospatuko
baitira II. Jardunaldi
Mikologikoak.

200 ONTTO IAZ

Oraim urtebete, le-
henengo edizioan, 200
perretxiko mota eraku-
tsi ziren plazan, eta an-
tolatzaile nagusia den
Xabier Tabernaren us-
tez, aurten ere horrela-
ko zerbait lortuko da se-
guraski. Horretarako,
larunbat goizean men-
diratuko dira onttozale-
ak Aranzadiko hainbat
aditurekin batera, eta ir-
teera honetan bildutako

aleak arratsaldean sail-
katuko dira igande
eguerdian burutuko den
erakustaldirako. 

Mahai gainetan ego-
nen direnak ikusi, uki-

ttu eta usaintzeaz gain,
Umore Onan prexituta-
ko perretxikoak dasta-
tzeko aukera ere eskai-
niko da aurten  igande-
ko erakustaldiak irau-

ten duen bitartean.
Udalak babestutako
Jardunaldi Mikologiko
hauek Basauntz, Umore
Ona eta Guraso Elkar-
teen eskutik datoz.

Bigarren Jardunaldi Mikologikoak
asteburu honetan ospatuko dira
Basauntz, Umore Ona eta Guraso Elkarteen eskutik

++ GOIZUETA

Txakurrak ostiral honetan
txertatuko dira   
Industrialdearen 2. fasea Pagozelai-Goizabalek egingo du

++ ARESO

JUANA Mª SAIZAR

Irailaren 25ean, arra-
tsaldeko 3etatik 6etara eta
ohiko tokian txakurren
txertaketa egingo da.
Derrigorrezkoa da lau hi-
labetetik aurrera, txaku-
rrak txertatu eta identifi-
katzea; txakur helduen
txertaketa bi urtetik behin
egitea eta jabea identifi-
katzea (daramanaren nor-

tasun agiririk gabe ez da
txakurrik txertatuko).
Prezioak, txertaketa eta
identifikazioa: 2.600 pta.
Txertaketa soilik: 1.400
eta identifikazioa, 1.800.

Industrialdea
Industrialdeko bigarren

faseko lanak Pagozelai-
Goizabal enpresari eman
zaizkio eta bertan sanea-
mendua, bideak eta argi-

teria eginen dira.

Artzapezgoaren
Eguna

Artzapezgoaren Eguna
ospatu zen Aralarren irai-
laren 13an eta Aresoko gu-
rutzea bertan izan zen, egu-
raldi txarrari aurre egio-
nez,  beste 25 gurutzere-
kin batera. Egun hau San
Migel aingeruari bisita
itzuli nahian egiten da. San Migelen bisita itzuli dute herritarrek

Eliza berritua igandean zabaldu zen
Bi urtez lanetan aritu ondotik igandean zabaldu zen eliza. Goizeko 8etan
Egunsentiko kanta egin zen, 11etan Meza Santua eta sendotzak eta 1etan
hamaiketakoa. 55 milioi pezeta gastatu dira eta horietatik 18 milioi terdi
herritarren aportazioei esker ordaindu ahal izanen dira.

Umore Onaren
pilota taldea hasi
da Ohorezko
Mailan

Lehengo igandean
Osasunaren kontra jo-
katutako partiduarekin
hasi zuen Umore Onak
aurtengo Kluben arte-
ko Espainiako txapel-
ketako Ohorezko Maila-
ko ibilbidea. Beste ale
batean emanen dugu ho-
ni buruzko informazio
luze eta sakonagoa.
Oraingoz, bakar-baka-
rrik esan, asteburu ho-
netan Iruñean neurtuko
dituztela indarrak Obe-
renarekin.

Urruñako
Ikastolari eta
EKBri dirulaguntza

Urruñan eginen den
ikastola berriaren bi ha-
rri erosteko erabakia
hartu zuen Udalak le-
hengo ostiralean egin-
dako osoko bilkuran.
20.000 pezeta erabiliko
ditu horretarako. EKBri
berriz 5.000 pezeta
eman nahi zaizkio ur-
tean zehar egiten dituen
ekitaldietarako.
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JOSEBA AZPIROZ

Leitzako udal hiri-
gintza-plana edo plan
urbanistiko berriaren
aurrerapenaren aurrean
izandako partehartzea-
ren balorazio baikorra
egin du Udalak. Lan be-
rriaren aurrerapena
abuztuan zehar jendau-
rrean egon den bitarte-
an herritar ugari hur-
bildu da aztertzera eta
erreklamazio eta pro-
posamen dexente bildu
dira. Orain, aurrerapen
horretan oinarritutako
araudi urbanistiko be-
rria aurkeztuko dio ar-
kitektuak udalari, onar
dezan. Onespenaren on-
doren, alegazioak egi-
teko epea irekiko da.
Nolako herria nahi du-
gun erabakitzeko garaia
izanen da. Beraz, denok
parte hartzea komeni-
garria izanen da.

Zakurren txertaketa
Hilaren 29 eta 30ean,

arratsaldeko ordu bie-
tatik seiak bitarte, suhil-
tzaileen parkean, zaku-
rren txertaketa eginen
da. Derrigorrezkoa da
lau hilabete betetako za-
kurrak txertatzea eta za-

kur helduen txertaketa
bi urtetik behin egitea.
Txertaketa 1.400 peze-
ta kobratuko dute, iden-
tifikazioa (‘mikrotxipa’)
1.300 eta biak batera
2.600 pezeta. Azken
zentsuaren arabera 424
zakur dauzkagu Leitzan.

Zumarrestako pista
ormigoiztatuko da

Zumarrestako pista-
tik Goizuetako kamio-
ra lohia eta harri kax-
karra erortzen dela eta,
Nafarroako Gobernuak
eta goizuetar batek zen-
bait kexa aurkeztu di-

tuzte Udaletxean, ego-
erak suposatu dezake-
en arriskua dela eta.
Kexa hauen aurrean,
pistaren lehendabiziko
berrogeita hamar me-
troak hormigoiztatzea
erabaki du Udalak, az-
ken batzarrean.

Udal Hirigintza-planak herritarren
interesa piztu du
Hainbat izan aurrerapena aztertzera Herriko Etxera joan direnak

v Udal
kontribuzioak
Udalak kontribuzio-
aren ordain-agiriak
igorri ditu. Aurten
26,2 milioi bilduko
ditu hiri-kontribu-
zioarengatik (erai-
kuntzak); 1,9 milioi
landa-kontribuzioa-
rengatik (lurrak) eta
210.000 pezeta ko-
munalen probetxa-
menduarengatik ko-
bratzen den kanona-
ren bidez. Ordaintze-
ko epea urriaren 31
arte da.

v Karrape Irratia
Eli Belauntzaranek
jarraituko du beste
urte batez Karrape
Irratiko esatari zer-
bitzua gestionatzen,
udalak beraien arte-
ko kontratua luzatzea
erabaki baitu.

v Zuhaitz
garbiketa eta
ebaketak  
Iztegiko parajean
garbiketa-ebaketak
eginen ditu Imanol
Aranburuk. Egurra-
ren truke 1,9 milioi
ordaindu ditu. Hiru
aldiz errepikatu be-
har izan da eskain-
tza, lehendabiziko
bitan aurkeztu ziren
proposamenak eza-
rritako prezioaren az-
pitik aurkeztu zituz-
telako.

tt ffllaasshh

Gripearen aurkako kanpaina Leitzaldeko Osasun
Zentroetan
Gripearen aurkako kanpainari ekin diote Leitzaldeko Osasun Etxe eta kon-
tsultetan. Honela,Leitzako Osasun Etxean, irailaren 21tik urriaren 31ra
emanen dira txertoak, eguerdiko 12etatik 1etara. Aresoko kontsultorioan,
berriz, kanpaina urriaren 2tik 23ra luzatuko da, hemen ere eguerdiko 12eta-
tik 1etara Artxibokoa

++ LEITZA

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

& 948631342 BERA•& 948637172 LESAKA

SOULE
Hileta artea

Tfnoak: 948 453444 • 908. 779903
ARIZKUN

Zugarramurdiko errep. 3 km.
& 948 59 91 95 • URDAZUBI

BURKAITZEA
ostatu • jatetxea

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett
Internet: jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa

E-mail: ttipi-ttapa@topagunea.jalgi.com*helbide
berriak
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TTIPI-TTAPA

Udazkenean sartu
berriak egon arren,
Xorroxin Irratiak hos-
toak galdu beharrean
hosto berriz hornituko
du bere programazioa.
Aldaketa dexente egi-
teko asmoa dute. Mo-
mentuz nabarmenena
astearte arratsetakoa iza-
nen da. Literatura eta
euskal musikari eskaini-
tako ‘Sormenari leihoa’
saioa aireratzen du Xo-
rroxin Irratiak. Ipa-
rraldeko Euskal Irratiak
(Gure Irratia, Irulegi eta
Xiberuko Boza) eta Eus-
kadi Irratiarekin batera
egindako elkarlanaren
ondorio da asteartero
arratseko zortziak eta
bortzean ematen den
saioa hau. 

Saioa Euskadi Irrati-
ko estudioetan egiten
dute Fermin Erbiti eta
Jon Alonsok. Xorroxin-

go berriemailea Pello
Lizarralde izanen da eta
Lucien Etxezarreta
Iparraldeko Euskal
Irratietakoa. Nafarroako
Gobernuak diruz la-
gundu du proiektu be-
rri hau.

Honetaz gain, ordu-

tegi eta ahots berriak
izanen dituzte zenbait
programek. Arkupeak
elkarteari eskainitako
saioa ere berreskuratu-
ko da astero-astero, ber-
tze zenbait berrikuntzen
artean. Ageri denez,
Lesakako lizentzia es-

kuratzeak indar berria
eman die Xorroxin
Irratiko langileei. Hori
bai, aldatzen ez den ba-
karra irratietan duten
xokoa da. Baztan eta
Ma le r r ekan  FM
107.5ean eta Bortziriak
eta Sunbillan 107.2an.

++ BAZTAN

v Turista ugari ibili
da uda honetan
Baztango herrietako
karriketan ederki na-
baritu da turistak ha-
rat-honatean ibili di-
rela. Halere, Nafa-
rroako Gobernuko
Turismo Zerbitzua-
ren datuen arabera,
inguruko landaturis-
mo etxeak eta hote-
lak ez dira  bete .
Honela, landaturis-
mo etxeei dagokie-
nez, errekista gehia-
go izan dute etxe osoa
errentan ematen du-
tenak. uztailean %62
bete dira eta abuz-
tuan %90. Logelak
uzten duten etxeen
kasuan, berriz, uz-
tailean %37a bete di-
ra eta abuztuan % 79.
Hotel eta ostatuetan
jende gutiago ibili da
Baztan-Bidasoa oso-
an. Turismo Zerbi-
tzuaren arabera, oku-
pazio datu hauek be-
har bezala ulertzeko,
kontuan hartu behar
da aitzineko urteetan
baino eskaintza za-
balagoa zegoela.

tt ffllaasshhXorroxin Irratiak programa berriak
aireratuko ditu udazkenetik aitzin
Euskadi Irratia eta Iparraldeko irratiekin elkarlana hasi du

Lesakako lizentzia eskuratu ondotik Xorroxin Irratiko lan taldea pro-
grama berriak egiteko gogoz dago. Artxibokoa

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

La Asturiana
ostatu• jatetxea

Tfnoa: 948 58 04 63
Santiago 51, ELIZONDO

Gazteendako 
era guzietako

arropa

Lanerako arropa

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

Nafarroako Gobernuko Hezkun-
tza eta Kultura Departamenduak,
Haur eta Lehen Hezkuntza, Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntza eta
Udal Musika Eskoletan moldatze
lanak egiteko deialdian, Baztango
zenbait eskoletako lanak sartu dira.
Kasu guzietan aurrekontuaren %65a
ordainduko du Nafarroako Gober-
nuak.

Honela, Iruritako eskolan trin-
keteko zola moldatuko da. Aurre-

kontua 853.578 pezetakoa da eta
Nafarroako Gobernuak 554.826 pe-
zeta ordainduko du. Gartzaingo es-
kolan berogailua moldatu eta gela
bat bitan banatuko da. Aurrekontua
952.732 pezetakoa da eta subentzioa
619.276 pezetakoa. Elizondoko San
Francisco Javier eskolan, azkenik,
igogailua egin eta kanaloia molda-
tuko da. Lanaren aurrekontua
7.791.393 pezetakoa da eta dirula-
guntza 5.064.405 pezetakoa.

Berrikuntza eta konponketak eginen dira
Baztango eskoletan

Nafarroako XII.
Kirol Jokoetan parte
hartzeko izen emate
epea zabalik dago da-
torren astelehena, irai-
lak 28, bitartean. Ho-
rretarako, Elizondoko
Arizkunenean dagoen
Baztango Kirol Bule-
gora joan behar da edo
948 581279 telefono-
ra edo 948 452269 fax

zenbakira deitu. Nafa-
rroako Kirol Jokoak
haur  (1985-86an sor-
tuak) eta kadete (1983-
84an sortuak) adineko
neska-mutikoei zabal-
duta daude eta hainbat
kiroletan aritzen ahal
dira. Informazio gehia-
go jasotzeko ere, Kirol
Bulegora jotzea da ego-
kiena.

Nafarroako Kirol Jokoetan izen
emateko azken egunak
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A n i z k o  B e s t a k
Urriaren 3tik 6ra

Launbeta, urriak 3
Bezpera Eguna
8etan altxaferua bestei ha-
siera emateko. Gaueko
12,30etatik goizaldeko
5etara kontzertua ZAPO-
ZAIN eta MUNDIÑANO
ANAIAK taldeekin. Goizal-
dera zinger-jatea.
Igandea, urriak 4
Arrosarioko
Amabirjinaren Egune
11etan Doneztebeko txis-
tularien kalejira herriko ka-
rriketan barna. 12etan
Meza Nagusia. 1etan otor-
due. 5,30etan pilota parti-
duak. 6,30etan ‘Iruña’ dan-
t za  t a l dea ren  sa ioa .
Ondotik, dantzaldia Egun
osoan zehar Anizko histo-
ria jakiteko aukera izanen
da, horri buruzko iskribuak
prestatu baitituzte.
Astelehena, urriak 5
Haur eta Baserritarren
Egune
9,30etan Baztango III. Golf
txapelketa. 12,30etan mus
txapelketa. 2,30etan herri
bazkarie. 5,30etan futbiito
partidua: gazteak zaharren
kontra. 7etan haur jokoak
eta txokolatada. 9etan tor-
tilla txapelketa. 9,30etan
herri afarie. Afarian, Euskal
Herriko burusoilak omen-
duko dira. Afalondoan
dantzaldia JOXE ANGELe-
kin, Akitutakoan Kantzon-
tzillo lasterketa.
Asteartea, urriak 6
Adiskidetasun Egune
11etan Anizko inguruk zal-
diz ikusteko aukera pare-
gabea. 1etan mus txapel-
ketaren finala. 2,30etan zi-
kiro-jatea JOXE ANGELek

alaiturik. 11etan zinger ja-
tea. 12etan ‘Gixajoa ni’,
bestei akabera emateko.

1926an Anizko Mendiarte pilota plazan
ateratako argazkian Erratzuko Etxebeltzeko
Fagoaga eta Anizko Pello Mari Azkarate

Argazkia: Asier Maritorenak utzia

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

Enkargatuz gero, 
bildotsa ogi-labean errea.

Goxo-goxoa!

ZATOZ ETA IKUSI
Santiago 88, & 948580939

ELIZONDO

UDAZKENEKO ARROPAK
Trajeak, jertseak, galtzak,

gonak, berokiak…

ESKULANGINTZAKO
MATERIALA

Oronozko
etxeak Guardia
Zibilarentzat
izanen direla
berretsi du
Ansuategik

Espainiako Gober-
nuko ordezkariak, Fco
Javier Ansuategik, Oro-
nozko Kamineroen
etxeak Guardia Zibila-
rentzat izanen direla be-
rretsi du. Ansuategik
azaldu zuenez, Espai-
niako Barne Ministeri-
tzak oneritzia eman die
Nafarroako Gobernuak
eskaini etxeei. Gober-
nuko ordezkariaren
erranetan, «biztanleeki-
ko eta komunitateare-
kiko errespetu osoz egi-
nen ditugu gauzak.
Herriko gazteak segu-
ruago egonen dira». So-
las hauek oronoztarren
haserrea sortu dute.

Kamioilariak
ezin dira ibili
Dantxarineako
mugatik barrena
urte osoan

Abuztu hastapenean,
Anhoa, Zuraide eta
Ezpeletako udalek de-
bekatu zuten kamioien
iragaitea Dantxarineko
mugatik hilabete oso-
an. Pirinio Atlantikoe-
tako departamenduko
kargudunek erabaki du-
te debekua betearaztea
urte osoan. Erabaki ho-
nek eragina izanen du
Baztango errepideetan,
hainbat baitziren igan-
de eta besta egunetan
Dantxarinean barna sar-
tzen ziren kamioiak.
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MIXEL ETA JACQUELINE

Sarako gau eskolak
(AEK) euskara ikasta-
roetan izena emateko
epea zabaldu du, iraila-
ren 21a eta 25a artean,
telefono hunetara dei-
tuz gaueko 8etatik lan-
da: 05 59542630. Xe-
hetasun gehiago ukai-
teko bilkura bat iraga-
nen da irailaren 25ean,
arratseko 8,30etan
Gazteen Etxean.

Xareta herri erakun-
deak ere hizkuntza ikas-
taldiak eskaintzen ditu:

euskara, gaztelera eta
aurten frantsesa. Infor-
mazio gehiago jasotze-
ko edo izena emateko
Herriko Etxera joan be-
har da.

Besta euritsuak
Uda nahiko idor jo-

an bada ere, bestetan ez
zegoen holakorik euri
ainitz bota baitzuen.
Hala ere jendea ugari
ibili zen eta  plazan es-
kaini behar ekitaldiak
polikiroldegian ikuste-
ko parada ukan zuten
leihor leihorrean. Aldiz

igandeko
eta astele-
h e n e k o
errebote
partidak
ez z i ren
egin, aha-
te  jokoa
ere ez, bai-
nan  zaldunek beren ibi-
laldia egin zuten auzoz
auzo, baita Hazparneko
joaldunek ere. Gaz-
tetxeak ere bere ateak
zabalik zeuzkan larun-
bat eta igande gauean.
Erran gabe doa giro be-
ro eta alaia bazegoela.

Deiadar kari
euskararen aldeko
eguna urriaren 11n

Udaberriko Deiadar
kanpainaren ondotik,
Sarako euskaltzale el-
karteek erabaki zuten
euskararen alde egun
bat antolatzea udazke-

nean. Hau urriaren 11n
iraganen da eta bertze-
ak bertze, igande arra-
tsaldearekin Berangoko
S. Otxandategi dantza
taldea ikusteko parada
ukanen dugu.

Euskara jalgi hadi
plazara; baita hi ere.

Hizkuntza ikastaroak
hastekotan dira 
Besta euritsuak izan dira aurtengoak

++ SARA

Irailaren 5ean iragan zen goitibeheren ligako proba

MARGARI ETA KORO

Irailean gaude eta he-
rri ttiki hauetako berri
nagusienetako bat hau-
rrak eskoletan hastea da.

Aurten aldaketa fran-
ko izan dire. Onera egin
duten aldaketen aldetik
eskolaren itxura dago,
kanpoko aldetik txuri-
txuri margotu dutela-
koz. Txarrera doaiena,
berriz, azken urte haue-
tako bolada segituz,
haurren kopurua mu-
rrizten doaiela. Aurten
Zugarramurdi eta Urda-
zubiren artean 33 haur
baizik ez baitire esko-
laratu (gan den urtean
baino 16 gutiago).

Maestruen aldetik,

berriz, hiru maestru be-
rri etorriko direla (gure
zonalde hau alde guz-

tietatik urrun gelditzen
omen dela-eta zozketa-
ko boleto itxusiena iza-

ten da).
Ikasturte honetan ere

igeriketa ikastaroak es-

kolako ekintzetan sar-
tuak segituko dute: Us-
taritzeko piszina esta-
lian hamar ikastaldi har-
tuko dituzte haurrek,
Guraso Elkarteak or-
dainduta.

Jendealde haundia
uda honetan 

Ainhoa, Sara, Urda-
zubi eta Zugarramurdi
‘Xareta’ elkartean bil-
du zirenetik, turismo al-
detik nabari da lan po-
lita egin duela elkarte
hunek.  Aipatzekoa
abuztuan ibili zen jen-
dealde haundia eta, ba-
tez ere, aldaketa bate-
kin: lehen baino fran-
tses gehiago ikusten de-
la.

Hogeita hamahiru haurrek hasi dute
aurtengo ikastaroa
Gan den urtean baino hamasei gutiago

++ ZUGARRAMURDI - URDAZUBI

Gero eta guttiago dira eskolan dauden neska-mutikoak Artxiboa
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Iban Jose Jimeno Sarasua eta Mª
Micaela Sukuntza Zabaleta, Donostia
eta Leitzakoa, abuztuaren 22an.
Carlos Lagalle Suberbiola eta Micaela
Sukuntza Zabaleta, Mendabia eta
Leitzakoa, irailaren 5ean.
Miguel Mª Moreno Mendizabal eta
Maria Elizalde Garbalena, Lesaka eta
Doneztebekoa.
Francisco Javier Beriain Estevez eta
Lurdes Mutuberria Baleztena, Donos-
tia eta Zubietakoa, abuztuaren 29an.
Jesus Mª Migeltorena Etxegia eta Mª
Aranzazu Mitxelena Etxarte, Donez-
tebe eta Lesakakoa, irailaren 12an.

David Jesus Juarez del Moral ,
Elizondokoa, abuztuaren 31n.
Juan Alberto Alves Goñi, Elizondokoa,
irailaren 2an.
Jokin Eskudero Irurueta, Elizondokoa,
irailaren 6an.
Uxoa Gamio Ekioiz, Berroetakoa, irai-
laren 5ean.
Pello Telletxea Igoa, Lesakakoa, irai-
laren 1ean.
Aimar Etxeberria Apezetxea, Goizue-
takoa, irailaren 10ean.
Ainara Lakanbra Galain, Donezte-
bekoa, abuztuaren 21ean.

C a r m e n  O t e i z a  G r a z i a re n a ,
Arraiozkoa, irailaren 3an, 92 urte.
Mauricia Camino Iparragirre ,
Elbetekoa, irailaren 4an, 82 urte.
Anacleta Iñigo Sagardia, Iturengoa,
irailaren 13an, 88 urte.
Jose Mitxelena Pikabea, Arantzakoa,
irailaren 2an, 87 urte.
Javier Lujanbio Zubiri, Goizuetakoa,
irailaren 15ean, 39 urte.
Francisco Ibarra Indart, Legasakoa,
abuztuaren 5ean, 85 urte.
Mª Begoña Piedad Azkarate Etxenike,
Doneztebekoa, abuztuaren 26an, 42 ur-
te.
Aurora Sistiaga Gonzalez, Doneztebe-
koa, abuztuaren 31n, 74 urte.
Agustina Eltzaurdia Altzuguren,
Berakoa, abuztuaren 11n, 82 urte.

JAIOTZAK HERIOTZAK

ZORIONAK!
Oparia ematen
lehenak
izan nahi
dugu

Haurtxoa sortu eta etorri Iruñeko Kutxara berehala.
Aldatzeko saskitxo hau, haurraren garbitasunerako
produktuekin betea, emanen dizugu.

Ez ahantzi familiaren liburuxka!

EZKONTZAK

ORDOKI ORDOKI 
alitatea prezio egokian

Estilo ugariko mobleak

ERAKUSKETA
Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26

SALTOKIA
Plaza Zaharra 27 • Tfnoa: 948 637034

LLEESSAAKKAA

ALTZARIAKALTZARIAK

K

LOGELAK • EGONGELAK • TRESILLOAK • KUTXAK • BESAULKIAK…
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Koteto Ezkurra do-
neztebarrak 35-24 ira-
bazi zion Iñaki Lizaso
herritar eta lagunari Her-
naniko Galarreta pilo-
talekuan jokatutako
Bingo-Londres txapel-
ketaren finalean. 

Irailaren 5ean joka-
tutako finala, edozein
pilotazalek gogoan har-
tzeko moduko arrazoiak
eskaini zituen. Buruz
buruko erremonte txa-
pelketaren finalean le-
hen aldiz herri bereko
bi pilotari ari ziren au-
rrez aurre. Kotetok lau-
garren txapela segi-
dan irabazi zuen, Ma-
txin haundiaren mar-
ka berdinduz (datorren
urteaz izanen du hobe-
tzeko aukera). Eta hori
gutti ez balitz, 26. tan-
tutik aitzinera, sudurre-
an kolpe haundia zuela
aritu behar izan zuen
Ezkurrak, Lizasok des-

kuidoan emandako zar-
tada gogor baten ondo-
rioz. 40 minututan gel-
dirik egon zen jokoa,
baina laugarren txape-
laren gosez kantxaratu
zen Koteto eta azkene-
an, nahiko aisa gailen-
du zen.

Baina ez litzateke zu-
zena izanen bakarrik
Kotetoren izena gorai-
patzea eta Iñaki Marti-
nez  L izasok
a u r -

tengo txapelketan egin-
dakoa atzendua uztea.
Eskaileraren beheko
mailetan hasi eta parti-
duz partidu, finalerako
txartela eskuratua zuen
Iñakik. Bi hilabete ze-

ramazkin galdu gabe
eta, bitartean, Sanfer-
minetako txapelketa ira-
bazia zuen, bakarka
nahiz bikoteka. Ez du
meritu gutti, kontuan
hartzen badugu
aurten hasi
dela aurre-
lari beza-
la joka-
tzen eta
lesio la-

rri bat gainditu duela.
Partiduaren ondotik,

Ezkurrak hartutako ika-
ra gogoratzen zuen, «or-
du erdiz zorabiatuta eta
altxatzeko ahalmenik
gabe egon naiz». Lau-

garren garaipena-
rekin gustura
agertu da: «Ira-
baztea beti ede-
rra da, baina pe-
na  p ixka  ba t

ematen dit
Lizaso-
renga-
tik». n

Doneztebarren arteko finalean
Ezkurra nagusitu zen
n Laugarren Bingo-Londres saria eskuratu du Kotetok
n Lizasok ezin izan zuen txapelketan erakutsitako joku bikaina egin

pronton
v Herriz Herri

txapelketaren
finalean Arraioz
Igande honetan jo-
katu da Iruñeko Bur-
goen Plazan Nafa-
rroako Herri Kirol
Federazioak antola-
tutako Herriz Herri
txapelketaren finala.
Arraiozek final ho-
rretarako txartela lor-
tu zuen Elizondon,
lehen proba konbi-
natuan (koxkor bil-
tzea, zakulariak, aiz-
kolariak eta arpanla-
riak) eta bigarrene-
an (ingude altxatzea,
harri altxatzea eta
txingak) gailendu
ondotik.

v Mirian Blas
txapeldun
Espainiako Kopan
BH taldeko Mirian
Blas beratarrak na-
gusitasun osoz ira-
bazi du Espainiako
mendi-bizikleta jau-
tsiera Kopa. Miria-
nek txapelketak zi-
tuen hiru probak ira-
bazi ditu, azkena
Bizkaian. Hilabete
bukaeran Kanadan
jokatuko den Mun-
duko txapelketarako
aukeratu ez badute
ere, denboraldi bi-
kaina egin du bera-
tarrak. Elite mailan
lehen urtea duen
arren, Piriniotako
Kopa irabazi du eta
Espainiako txapel-
ketan zilarrezko bi
domina lortu ditu.

v Jon Irazoki
Memoriala
Berako Gure Txokoa
taldeak irabazi zuen
irailaren 13an Jon
Irazoki zenaren ome-
nez Matzada futbol
zelaian joka-tutako
IV. Memoriala. Sari
hau eskuratzen du-
ten lehen aldia da be-
ratarrentzat.

Ezkurra eta Lizaso: partidu aitzinetik eta ondotik lagunak, baina kantxan aurkari gogorrak.        
Arg.: Egunkaria
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Donato Larretxeak
irabazi du aurten ere Na-
farroako aizkolari txa-
pelketaren finala. Egu-
raldi txarraren ondorioz
Doneztebeko eskolako
pilotaplazan jokatu zen
finalean ia minutu ter-
diko aldea atera zion bi-
garren izan zen Mikel
Mindegiari. Honek, ha-
lere, 350 ikusleen txa-
lorik handienak jaso zi-
tuen, 49 urtetan orain-
dik edozeini aurre egi-
teko moduan dagoela
erakutsi baitzuen.

BOSGARREN

TXAPELAREKIN BATERA

MARKA BERRIA

Aranztarrak 23 mi-
nutu eta 42 segundu be-
har izan zituen lau ka-
naerdiko, 60 ontzako
bertze lau eta oinbiko
bi enborrak mozteko eta
bere bosgarren txapela
janzteko. Nafarroako fi-
nalean sekula lortutako
markarik onena da hau.
Aitzinekoa Mikel Min-

degiak egin zuen orain
dela bortz urte (24’20”).
Datorren hilabetean To-
losan jokatuko den Eus-
kal Herriko finalerako
sasoi onean dagoela era-
kutsi du. «Ni gogor pres-
tatuko naiz eta egina-

halak eginen ditut, bai-
na hor maila haundi-
xiagoa da» zioen Do-
neztebeko proba akitu
bezain laster. Halere, ez
zion garrantzi sobera
eman marka berriari.
«Hori, materialaren

arabera izaten da neu-
rri handi batean eta
gaur egur ona izan du-
gu».

Mindegia lehenbizi-
ko enborretan aitzine-
tik ibili zen, baina la-
nerditarako Larretxeak

aurrea hartu zuen. Hor-
tik aitzinera bere aldea
haundituz joan zen, bi-
garren posturako lehia
Mindegia eta Senosia-
ni utziz. Bere bigarren
oinbikoan aizkora xe-
hetu bazuen ere, biga-
rren postuari eutsi zion
Mindegiak, hameka se-
gunduko aldearekin ber-
tzerik ez bazen ere (25’
10” zubietarrak eta
25’21” Olaguekoak).
Hirukote honetatik de-
xente gibelerago sailka-
tu ziren Jose Juan Barbe-
rena (29’20”) eta Anto-
nio Jaunarena (29’20”).

Joselu Retegi, nafa-
roako Herri Kirol Fe-
derazioko lehendakaria
gustora ageri zen fina-
lak emandakoarekin.
«Aurrekontua estaltze-
ko 300 bat jende behar
genuen eta kasik 400
etorri dira, ikusleen ar-
tean giro polita egon da,
bakoitza bere aizkola-
ria animatuz eta marka
berria egin da».

Nafarroako bosgarren txapela jantzi du
Donezteben Donato Larretxeak
n Lanaren hasieran aurretik ibili zen Mindegia izan zen bigarrena
n Arantzakoak Miel berak zuen marka ere hobetu du aurten

Ezker eskuin, Senosian, Mindegia, Larretxea, Barberena eta Jaunarena, Do-
neztebeko finalaren ondotik Diario Noticias

Larretxea eta Etxeberria nagusi bikoteka
jokatutako Nafarroako txapelketan
n Igoan jokatutako finalean, lehia gogorra izan zen hiru bikoteen artean

Bakarkako finala
baino astebete lehena-
go, irailaren 6an, joka-
tu zen Igoan Nafarroa-
ko bikotekako aizkora
txapelketa. Donato La-
rretxea bera eta Felix

Etxeberria sunbildarra
nagusitu ziren, kanaer-
diko sei enborrak eta 60
ontzako bertze seiak
20’53”tan moztu ondo-
tik. 25 segunduko aldea
atera zioten Patxi Min-

degia zubietarra eta Ola-
gueko Senosiaineri. Hi-
rugarren postuan Mikel
Mindegia eta Antonio
Jaunarena zubietarrak
sailkatu ziren, 22’08”ko
denborarekin.

Hasieran, beheko ko-
adroan ageri den beza-
la, berdintasun handia
izan zen hiru bikoteen
artean eta enbor bakoi-
tzean aldatzen zen txa-
pelketaren burua. Ha-

margarren enborra den-
bora berean moztu zu-
ten lehen bi sailkatuek.
Azkeneko bi enborre-
tan, ordea, gogor jo zu-
ten Donato eta Felixek,
txapela lortuz.

1. LARRETXEA-ETXEBERRIA 1’10” 2’26” 3’46” 5’33” 7’53” 9’56” 11’55” 14’21” 16’29” 17’57” 19’26” 20’53”
2. P. MINDEGIA-SENOSIAIN 1’09” 2’28” 3’42” 5’31” 7’32” 9’51” 12’00” 14’09” 16’19” 17’57” 19’36” 21’18”
3. M.MINDEGIA-JAUNARENA 1’11” 2’24” 3’49” 5’38” 7’32” 10’18” 12’55” 14’59” 16’55” 18’26” 20’05” 22’08”

Nafarroako bikotekako aizkolari txapelketaren finalaNafarroako bikotekako aizkolari txapelketaren finala
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•  Zerrikumea (20 kilokoa): 2.000
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 110 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 50 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .550
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .523
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .510
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .560
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .534
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .502
Oharra: Prezio hauek 300-340 Kg.
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak 16.000 eta idix-
koak 29.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 31.000 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   

Ska- rocka eta reggae-a doi-
nuetan. Mexikoko iraultza, mai-
tasuna, soldadutza, emaku-
meen borroka eta langileen ba-
tasuna hitzetan. Eta “manga”
komiki japoniarren kutsua iru-
dian. Horrela laburbildu daite-
ke Betagarri taldearen biga-
rren lana. Gazteleraz, frantse-
sez eta batez ere euskaraz kan-
tatzen duen taldeak Katarain
estudioetan grabatu eta nahas-

tu du diska hau. Lan horretan
–grabaketan, alegia– laguntza
ugari jaso dute: Hasier Oleaga-
ren baterian, J.L. Indart tekla-
tuan, Maixa Lizarribar ahotsak
eta soinu txikian, Ixiar Oreja
ahotsetan eta Luis Camino per-
kusioan. 
Orotara, 11 abestik osatzen du-
te diskoa. Dantzarako musika
eta salaketa hitzak uztartzen
dituzten kantak dira guztiak.

«Arren erro zaharra»

Betagarri

MIL A GRITOS

IGANTZI
w Irailaren 28tik
urriaren 3ra Xehetasu-
nak 14. orrialdean.

BESTAK
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ANIZ
w Urriaren 3tik 6ra
Xehetasunak 25. orrial-
dean.

URROZ
w Irailaren 25etik
29ra Xehetasunak 20.
orrialdean.

BERA

w Igande honetan,
irailak 27, IV Dantzari
Ttiki Eguna ospatuko da
Beran. Jaialdi nagusia
arratsaldeko 5etan Ez-
tegara pilotalekuan.

DANTZAK

DONEZTEBE

w Irailak 27an Shakes-
peare Osoa (gutxi gora
behera) antzeztuko du
Tanttaka antzerki talde-
ak Bordatxon. Arratsal-
deko 7etan hasiko da.

ANTZERKIA

IGANTZI
w Irailaren 29an Igan-
tziko patroiaren egune-
an Jon Maia, Xabier Le-
garreta, Oihane Enbei-
ta eta Estitxu Arozena
bertsolari gazteak aritu-
ko dira kantari.

BERTSOAK

BERA

w Irailak 26, larunba-
tean, “Alcoholicos anó-
nimos” elkarteak hitzal-
di publikoa eskeiniko
du Berako kultur etxe-
an. Arratsaldeko 8etan.

HITZALDIAK

Igande honetan, irailak
27, arratsaldeko  5etatik ai-
tzinera burutuko da Mea-
kaundi zelaian Igantziko Ar-
tzain Zakur Lehiaketaren he-
meretzigarren edizioa. He-
rriko bestak, berez, astele-
henean hasiko da, baina ai-
tzineko asteburua ere pro-
bextuko dute igantziarrek.

Besta Komisioari gogo-
tuta hasi zen proba hau egi-
ten orain hamazazpi urte, ha-
siera batean besten egita-
rauaren barnean. Gero, Oña-

tiko probaren ondoko igan-
dean egiten hasi zen, hau da,
San Migel bestak baino le-
hen. Zenbait urtez bestak pa-
satuta ere egin da, baina aur-
ten bezpera-bezperan izanen
da.

Maila haundiko artzainek
irabazi dute Igantziko lehia-
keta, bertzeak bertze Patxi
Etxeberria amaiurtarrak, Jo-
se Antonio Arrillaga edo Xa-
bier Urienek. Eguraldia az-
ken urteetan baino hobea iza-
tea espero dugu.

Igantziko Artzain
Zakur Lehiaketa
Hemeretzigarren edizioa beteko du igandean

HAMABOSTALDIKO GOMENDIOA

Eguraldiak laguntzen badu ikuskizun bikaina izanen da igan-
de honetan Meakaundiko zelaian



Ohitura aldaketak, den-
bora falta, hazkunde ekono-
mikoa, eta, batez ere, senar-
emazteek etxetik kanpo lan
egiteak ekarri duen aldake-
ta nabarmenetariko bat gau-
zak erosterakoan ikusten ahal
dugu. Izan ere, gaur egun,
internetez, katalogoz, pos-
taz edo telefonoz erostea ohi-
ko zerbait bihurtu da. Etxe-
tik erosteak, ordea, arazo be-
rr iak ekarr i  d i tu ,  kon-
tsumitzaile guziok ezagutu
beharko genituzkeenak.

Astero jasotzen dugu mo-
du horretan zerbait erosi on-
dotik dirua berreskuratu ezi-
nik dabilen jendearen hain-
bat kexa. Espainian indarre-
an dagoen “Ley del Comer-
cio Minorista” deritzonak
gauzak itzultzeko 7 egune-
ko epea ezartzen badu ere,
aunitz dira honi uko eginez
dirua itzultzen ez duten en-
presak. Zoritxarrez, sortu or-
duko desagertzen diren en-
presak direlakoz edo justi-
zia garestiegia delako bere-
ziki zaila da kexa horiek bi-
deratzea.

ETXETIK EROSTEKO AHOLKUAK

Hori gerta ez dadin, ho-
na hemen urrutiko salmen-

tei buruzko aholku zenbait:
1- Erosi aitzinetik konpro-
batu enpresari buruzko da-
tu guziak. Ez fidatu posta
kutxatila bertze datorik ez
badute ematen. Nolabaiteko
seguritatea izateko, enpre-
saren izena, telefonoa, hel-
bidea, etab... behar ditugu.

2- Eskaintzaren iraupena,
saltzailearen datuak, pro-
duktuaren ezaugarri nagu-
siak, prezio osoa eta or-
daintzeko moduak azaldu be-
har dituzte. Informazio osoa
ematen ez badigute, kasu!

3- “AEDM” elkartearen
barnean dauden enpresak fi-
dagarriagoak dira, ‘kode eti-
ko’ bat bete behar dutelako. 

4- Legeak 7 eguneko epea
ematen du erositakoa itzul-
tzeko.

5- Nahitanahiezkoa da si-

natu ondotik kontratu bat
ematea, baita ezeztapenera-
ko dokumetu bat ere.

6- Eskatu ez duguna ezin
digute etxera igorri. Hori ger-
tatu ezkero ez da inoiz har-
tu behar, dirua itzultzeko tra-
bak paratuko dituztelako ge-
ro.

7- Osasungarriak bezala
saltzen dizkiguten gauzekin
kontu eman! 

8- Dokumentazio guzia
gorde, bertzenaz ezin izanen
baita erreklamaziorik egin.

061 Tfnora. deitu behar da

w Irailaren 24tik
30era Lesaka, Nar-
barte, Urdazubi, Eli-
zondo (Lezaun) eta
Goizueta.
w Irailaren 31tik
urriaren 6ra Bera,
Doneztebe, Elizondo
(Iturralde), Leitza eta
Goizueta.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
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GUARDIAKO 
BOTIKAK

JAKIN BEHARREKOAK

++ LIBURUAK

Ikasturtea hasi berria da, bai-
na hainbertze ikasketa eta ari-
keten artean, haurrek badute
bere aisialdian ere irakurketaz
gozatzeko aukerarik. Horren
adibide dugu liburu hau. Titu-
luak dioen bezala, Kleta ize-
neko bizikletaren istorioa da
Mariasun Landak hitzez eta Je-
sus Lucasek irudiz haurrei kon-
tatzen dietena. bere jabea gus-
tura ibili ohi da bizikletarekin

batera eta bertzera. Kletak ba-
du, ordea, jabeari hainbat bu-
ruhauste ematen dio ezauga-
rri bat: munduko bizikletarik bu-
rugogorrena da. Eta azken al-
dian gauza bakarra du buruan:
zoora joan nahi duela eta zo-
ora joan nahi duela. Jabearen
pazientzia agortu eta Kleta di-
txosozko zoora eramatea era-
bakiko du azkenean. Han zer
gertatuko?

«KLETA BIZIKLETA»

Mariasun Landa
Jesus Lucas

ELKARLANEAN

Erosterako orduan ematen
diguten guzi-guzia 
gorde behar dugu: 

publizitatea, kontratua, 
ordainagiria, garantiak…

Astero jasotzen 
ditugu modu horretan 
zerbait erosi ondotik 
dirua berreskuratu 

ezinik dabilen 
jendearen kexak

ELIZONDO
w Baztango Mendi-
goizaleek, denboral-
dia hasteko, Piriniotan
barna zeharkaldia egi-
nen dute irailaren 26an.

w Agerra Mendi Tal-
dea ‘Gran Facha‘ ize-
neko mendira joanen
da irailaren 26 eta
27an, asteburu pasa.
Izena emateko deitu
948 634 199 telefo-
nora (Xabier). 

MENDIA
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Urrutiko salmentak
hamalau...

ELGORRIAGA
w Urriaren 3 eta 4an 
Nafarroako Onddo
eta Zizen Kofradiak
antolatu dituen jardu-
naldiek segida izanen
dute. Larunbatean
Onddo eta Zizen Ka-
zuelen Lehiaketa ospa-
tuko dute.

MIKOLOGIA

BERA

w Urriaren 2tik 11
bitartean zabalik ego-
nen da artista gazteen
erakusketa kultur etxe-
an. Margo, eskultura,
collage eta argazkiak
izanen dira ikusgai.

ERAKUSKETAK

BERA



Topografia lanak egiten
dira: lur neurketak, nibela-
zioak, zuinketak, etab. %
930 23 70 78 (gauez).

Ehoziri-lan klaseak ema-
ten ditut. % 948 581 131
(Teresa, Elbete).

Ezkontza eta urrezko edo
zilarrezko ezteietako eliz-
kizunetan kantatzen dut
(Abe maria...). % 948 610
697 (9etatik 10etara, Mai-
te).

Garraioak eta etxe alda-
ketak egiten dira. Deitu kon-
promezurik gabe. % 930
919 158.  

Neska behar da Donibane
Lohizunen etxe batean lan
egiteko. % (07 33) 559
261001 edo (07 33) 559
260861.
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BERA edo LESAKAn pisu
bat hartuko nuke errentan.
% 943 134 420 (gauez).

Txantrea aldean pisua osa-
tzeko jende bila nabil. %948
453 125.

IRUÑEA. Unibertsitate Pu-
blikoaren ondoan, bi nes-
ka behar dira pisua osa-
tzeko. % 948 450 845.

IRUÑEA. Berriozar auzo-
an neska bat behar da pisu-
a osatzeko. % 948 510 112.

Jende bila nabil ikasle pi-
su bat konpartitzeko Iru-
nen. % 948 581 131.

BURLATA. Neska bat edo
bi behar dira pisua osatze-
ko. Alokairu merkea.  %948
450 578 (arratsez 10etatik
11,30etara).

DONOSTIA. Pisu bat osa-
tzeko neska bat behar da
(Antiguo auzoan). Hilabe-
tean 15.500 Pta + argia+
ura. Deitu gauez. %948 637
121.

BERA. 70m2ko lokala sal-
gai San Esteban karrikan,
oso argitsua. Bulegoa edo-
ta komertzioa jartzeko oso
egokia. % 948 630 394.

LESAKA. Pisua salgai. %
948 637 370.

LESAKA. Bittira karrikaren
75ean, 4. pisua salgai, 3 lo-
gela, sukalde ekipatua, ko-
medorea eta bainua. Ha-
gitz egoera onean. % 943
625305.

DONEZTEBE.Pisu bat ero-
siko nuke. % 989 232 912.

Etxe, baserri edo borda
erosiko nuke Baztan-Ma-
lerrekan. % 948 225 454.

BERA. Pisu mobleztatua
errentan emanen nuke, Ez-
tegara pasealekuan. %948
630 270.

Oieregi eta Arraioz arte-
an lur-eremu bat erosiko
nuke. % 948 451 841.

HENDAIA.Estudio ttiki bat,
16 m2koa, salgai. Hondar-
tzatik 100 m.ra, oso polita.
6 milioi pta. % 943 645 064.

BERA. Ostatua salgai, Fo-
ruen Plaza 6.ean. % 948
630 799.

Lesaka edo Beran 40 m2

inguruko nabe-pabilioia ero-
siko nuke. Kamioia sartze-
ko egokia izan behar du. %
948 451 841.

IGANTZI. Lokal bat erren-
tan hartuko nuke. 30 m2koa.
% 948 631 358 (gauez).

BERA. 28.000 m2ko lur ere-
mua salgai. %948 630 040.

ARANTZA. 1.100 m2ko lur-
eremu eraikigarria salgai,
3.500.000 pezetan. % 948
306502 (Jose Antonio, baz-
kal eta afal orduetan). 

MERKATU TTIKIA tttttttttttttttttttttttttt

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

+

ETXEBIZITZAK

101 SALDU

tttttttttttttttt

LANA

302 ESKAINTZAK

tttttttttttttttt

LURRAK/ORUBEAK

113 EROSI

tttttttttttttttt

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

% 948 630 941

Txaleta salgai. 120na m2ko hiru solairu.
Garajea eta terraza. Denetara 440 m2.
2.640 m2ko lur-eremu itxia. Kaxernan.

TXALETA

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 63 11 88

ETXEBIZITZAK

105 ETXE KONPARTITUAK

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

110 ERRENTAN HARTU

tttttttttttttttt

ROMANO DEKORAZIOA

120 m2ko lokala 
salgai BERAn.

7 metroko erakustokia, 
guztiz ekipatua.

Legia, 1

& 948-631137/630948

LURRAK/ORUBEAK

112 SALGAI

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

102 EROSI

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

103 ERRENTAN EMAN

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

108 EROSI

tttttttttttttttt

% 948 631 137

& 989 232 912

LEITZA erdia ldean, 
p isu bat 
daukat 
sa lga i .

& 989 232 912

BULDAINBULDAIN

9.500.000
pezeta

98-99 ikasturtea
urriaren 5ean hasiko da

SPARK ingles
akademian.
EEmmaann iizzeennaa

lehenbailehen!

Giltxaurdi, 12 - 3.B
ELIZONDO

SPARK
EENNGGLLIISSHH AACCAADDEEMMYY CCEENNTTRREE

& 948 58 13 38

NATIVECERTIFICATED
Juliet
Loti

ETXEBIZITZAK

104 ERRENTAN HARTU

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

107 SALDU

tttttttttttttttt

IRAKASKUNTZA

402 AKADEMIAK

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

208 BERTZELAKOAK

tttttttttttttttt



Arantzako Rafa eta Igor:
oroitzen al zarete Arraioz-
ko bestatan ezagutu zeni-
tuzten bi neskekin? Ea noiz
etortzen zareten Baztan al-
dera. Bi sorginen partetik.

Arizkungo Axunentzat: 15
urte bete dituzu. Nola sen-
titzen zara urte bat zaha-
rrago? Ea noiz gonbidatzen
gaituzun txanpain botila ba-
tera, O.K.? Nekane, Joxe,
Anabel eta Miren Argiren
partetik.

Zubietako Elaman borda-
ko Lurdesi zorionak, irai-
laren 24ean. Ongi pasatzea
espero dut, nahiz urte bat
gehiago bete zuk ez baitu-
zu karga askorik sumatu-
ko. Zure sasoiari eutsi eta
segi orain arte bezain umo-
retsu eta alai. Ea txanpai-
narekin ospatzeko aukera
izaten dugun. Zure lagun
baten partetik.

Arizkungo neska euskaltza-
leenari: zorionak zure urte-
betze egunean eta musuke-
ta zabala Iruñeko lagun gu-
zien partetik. 26an Kaxia-
noren ordez, Pottokaren dis-
koa paratzea eskatuko du-
gu Katun.

Pentium 166 (Packard Bell
Force 7554) ordenagailua
eta Packard inpresora sal-
gai. Batere erabili gabeak.
% 948 599 195.

Motoaitzurra salgai, Agria
markakoa. 100.000 Pta. %
943 632 271 (deitu gaueko
10ak aldera eta Agustine-
taz galdetu).

Antzinako plantxa erosi-
ko nuke, tximinikoa edo ber-
tzelakoa. Ez du inporta hon-
datuta baldin badago. %948
631 422. 

Zorionak Mertxe eta Mer-
cedes guzieri!

Elgorriagako Oihana Mi-
geltorenari: Zorionak irai-
laren 15ean urteak bete ze-
nituelakoz. Aupa Athletic!
Segi beti bezain alai eta pa-
rrandera. Zugarramurdi eta
Urdazubiko lagunen parte-
tik.

Gazteluko Dabid Sagar-
diari: zorionak zure 19. ur-
tebetetze egunean, iraila-
ren 9an. Urrozko bestetan
pote batzuk hartzera gon-
bidatzea espero dugu. “Oiz-
ko” bi nesken partetik, M.I.
eta E.Z.

9 behi eta zezen bat sal-
gai, mendikoak denak. Lei-
tza. % 948 510 669.

Hiru urteko setter zakur
arra salgai, ehizian dakie-
na. % 948 630067 (arra-
tseko 7etatik 10etara).

Giltza batzuk galdu ditut
Berako frontoian. Giltzariak
tabakoaren propaganda du.
% 948 631 119. 

Urrezko eskumuturrekoa
aurkitu da Berako Eztega-
ra pilotaplazan abuztuaren
2an egin zen dantza jaial-
dian. Interesatuak deitu 948
631 188 telefonora.

Uztailean, urrezko pultse-
ra aurkitu nuen Lesakan.
“Julen” izena jartzen du. %
948 637 492 (Anttoni).

4.000 litroko zisterna sal-
gai, trakzioduna, galbaniza-
tua eta 2 bonbarekin. %948
450 025.

320 litroko esne tankeasal-
gai. % 948 450 025. 

150 litroko esne-tankea,
Manus markakoa. salgai.
% 948 581 292 (arratsetan).

Ehiza eskopeta salgai,
Breda markakoa. % 948 510
235 (1etatik 3etara).

Katakumeak oparitzen di-

tut. % 948 637 891.

4 zakurkume oparitzen di-
ra, 2 hilabetekoak. % 948
610 746.

Zakur bat salgai. Elgorria-
ga. % 948 450 052.

Fox Terrier zakurkumeak
salgai, merke. % 948 637
432.

Bortz urteko behorra bere
sei hilabeteko umearekin
salgai. % 948 630 244
(eguerdi edo gauez).

Collie arrazako zakur arra
salgai, urte eta erdikoa. %
948 630240.

Bekada zakurrasalgai, ur-
te batekoa. % 948 451 661.
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Audi 80 TDI salgai. % 948
161 447 eta 948 580 491.

Volkswagen Golf 1.6 eta
Volvo 240 polar salgai. %
948 510 309.

Volkswagen Passat 16 v.
salgai. Oso egoera eta pre-
zio onean. % 943 216 852
(8etatik 13etara) eta 943
313 080 (gauez).

Peugeot 505 salgai. Mer-
ke eta ehizi sasoirako es-
presa. % 948 630 869.

Ford Escort CLX 16v txu-
ria salgai. Oso egoera one-
an. % 948 510402.

Renault Trafic D, salgai,
NA-AJ matrikuladuna. %
948 637 337.

Ford Fiesta gorria salgai.
% 930 919 158. 

Citroen Yumpy furgoneta
salgai. NA-AN. % 907 944
135 edo 948 243 939.

Peugeot 306 salgai. 2 li-
tro, 16 balbula, 1995koa.
Ekipamendu guziarekin. %
948 630766 (Jose Mª).

Yamaha Teneré 600 sal-
gai. Oso egoera onean.
250.000 pta. %948 631 119
(eguerdi eta gauez). 

Kawasaki GPZ 500salgai,
SS-AK eta ongi zaindua.
380.000 Pta. %948644545.

Suzuki Suzzy scooter-a
salgai, 50 c.c., 4.000 km.
125.000 pta. Berria dago,
ibili gabea. % 948 610 686.

Montesa Cota 335 salgai,
modu onean. %948510061.

Suzuki GSE motoa salgai,
karreterakoa. Egoera one-
an.  %948 580 420 (gauez).

Opel KadettGSI 2.000 sal-
gai, arroxa kolorekoa.
300.000 Pta. % 948 510669.

MERKATU  TTIKIAtttttttttttttttttt

HARREMANAK

801 AGURRAK

tttttttttttttttt

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Corsa D, Frontera TD

Suzuki SJ410 (matrikula frantsesa)
Peugeot 106

Suzukiak eta Vitarak
aukeran

BBEERRAABBII ttaaiilleerrrraakk
& 948 631 445•BERA

Bigarren eskuko autoak
Peugeot 309
Opel Corsa
Nissan Patrol TA polita
Ofertak auto berrietan

MOTORRA

502 TAILERRAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

701 GALDU-AURKITUAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

ALBAITERITZA KLINIKA
Txertoak, analisiak, kirurgia,
pentsuak eta osagarriak
& 948 631362•Legia 13•BERA

ANIMALIAK

601 EMATEKO

tttttttttttttttt

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

603 KLINIKAK

tttttttttttttttt

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA

Programak aurkezteko,
kamararekin irudiak

hartzeko, gidoiak
egiteko…

Telebistaren mundua
gustokoa baldin baduzu,

deitu!

& 948 63 11 88

LAGUNTZAILEAK
BEHAR DITUGU

ttipi-ttapa

Zure
publizitaterik

onena

&&
948
631 
188
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++ URTEBETETZEAK  

Karmele Pika-
bea lesakarrak 18
urte beteko ditu
irailaren 28an.
Kaixo polita!
Zorionak eta muxu
bat. Doneztebe eta
Lesakako familia.

Hiart
Eguzkiagirreri
zorionak, irailaren
21ean urteak
beteko dituelakoz.
Ongi pasa, Xolete!

Elixabet
Irazoki
Zelaieta
beratarrak 6 urte
bete ditu irailaren
18an. Zorionak
panpoxa; lehenengo
mailan!

Julen Latorre
Goia beratarrak
7 urte beteko ditu
irailaren 30ean.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Nahia Irigo-
ien Perez
etxalartarrak 6
urte beteko ditu
irailaren 28an.
Zorionak familia-
ren partetik. eta
muxu haundi bat.

Zorionak
familiaren partetik
irailaren 24an
urteak betetzen
dituzulako.

Dunia Abatal
Altzugurenek
irailaren 27an 3
urte beteko ditu.
Zorionak bere
familiaren partetik.

Fernando
Etxegarai
lesakarrak 6 urte
beteko ditu
urriaren 5ean.
Aunitz urtez
guraso, Goretti eta
Martinen partetik.

Ana Huizi
Manterola
goizuetarrak 7
urte bete ditu
irailaren 21ean.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Ane Taberna
Etxeberria
goizuetarrak 7
urte bete ditu
abuztuaren 30ean.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Mikel
Zabaleta
Iriarte leitzarrak
5 urte beteko ditu
irailaren 28an.
Zorionak eta
muxu bat bere
familiaren partetik.

Itsaso Alcalde
Etxepare
lesakarrak 6 urte
bete ditu irailaren
18an.
Zorionak
familiaren partetik.

Arantzako
Alfonsok
urteak beteko ditu
irailaren 24an.
Aunitz urtez
familiaren partetik.

Laida Sukil-
bide Martin
elgorriagarrak
irailaren 21ean
bete ditu urteak.
Zorionak Fran eta
Edurneren
partetik.

Manuel
Etxeberria
lesakarrak urteak
beteko ditu
irailaren 25ean.
Zorionak!

Zorionak!
Mattin
Jaunsarasi
doneztebarrak
irailaren 19an 6
urte bete
dituelako

Xabier Iparra-
girrek uztailaren
16an bete zituen
22 urte. Ia 22 urte!
Zorionak Luis,
Josune eta Aitor-
txoren partetik.
Muxu haundi bat.

Garbiñe
Jorajuria
Bazterrika
donamariarrak 11
urte beteko ditu
irailaren 24an.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Andoni
Eizagirre
Zubieta
irundarrak urtea
beteko du urriaren
27an. Zorionak
familiaren partetik.
Agur “potolete”.

Asier Lekuona eta Miren
Lazkano beratarrak irailaren 26an
ezkontzen dira.
Egun berezia eta zoragarria pasa ezazue.
Zuen familien partetik.

Ibai Alcalde
Etxeparek
urriaren 1ean 11
urte bete ditu.
Zorionak aita, ama
eta Itsasoren
partetik.

Ekaitz
Maritorena
berroetarrak urtea
beteko du irailaren
25ean. Zorionak
eta muxu haundi
bat Amalur, aita eta
amaren partetik.

Pello Azpirotz
Sustatxa
beratarrak urriaren
2an urtetxo bat
eginen du.
Zorionak bihurri! 
Ama ta atxe.

Naiara Alda-
zabal Zama-
rreño beratarrak
12 urte bete ditu
irailaren 23an.
Zorionak Iñigo,
Mikel, aita, ama eta
amoñaren partetik.

Vicente
Iranzok urteak
beteko ditu
urriaren 1ean.
Zorionak Berako
familiaren partetik.
Gurutze,Asier,
Oier eta Hegoa.

Andoni
Mitxelena
Danboriena
aranztarrak 9 urte
bete ditu irailaren
20an. Zorionak
familia guziaren
partetik.

Goizuetako Mikel eta Sunbillako
Iñigori zorionak irailaren 26ean urteak
beteko dituztelako. Zorionak lagunen
partetik.

Zubietako Beñati
zorionak bere biga-
rren urtebetetzean
(irailak 13). Segi
orain arte bezala,
gelditu gabe, eta 
jan gehixeago.

Jokin Mariez-
kurrena Jaure-
gik irailaren 28an
6 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu
haundi bat aita eta
amaren partetik.

Jorge Bereau
Mazizior
aranztarrak
irailaren 23an 33
urte beteko ditu.
Aunitz urtez,
familiaren partetik.

Saioa
Mikelarena
Mendiburu
legasarrak irailaren
19an bete du
urtea. Zorionak
Balaxiren partetik.

Antonio
Arandia
Arribillagak
urteak beteko ditu
urriaren 4ean.
Zorionak!

Pello
Azpirotz
Sustatxak
urriaren 2an
urtetxo bat beteko
du. Zorionak
bihurri! Ama ta
atxe.

Laura Iglesias
Juanikotena
beratarrak 16 urte
bete ditu irailaren
22an. Zorionak eta
muxu aunitz aita
eta amaren
partetik.

Ion eta Javier Etxebeste Zayas
lesakarrek urriaren 2an beteko dituzte 5
urte. Zorionak familiaren partetik.

Maite Tejon
Otxandorena
iruindarrak urtea
beteko du urriaren
5ean. Zorionak
gure sorgintxoari
Argimiro eta
Isabelen partetik.

Maite Tejon
Otxandorena
iruindarrak urtea
beteko du urriaren
5ean. Zorionak eta
pa asko ama eta
aitaren partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

Argazki bakoitzarekin batera 35 Ptako 6 seilu 
(210 Pta./8 libera) bidali behar da. Gainerakoan ez dira argitaratuko. 

Argazkiak TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ere aterako dira.  

Juan Antonio
Yepes lesakarrak
26 urte bete ditu
irailaren 6an.
Zorionak Alex,
Ander eta Beñaten
partetik.

Mikeli
Olaetxea
lesakarrak urteak
bete ditu irailaren
17an. Zorionak
lantegiko lagunen
partetik.

Aupa Axun,
zorionak. Segi
orain bezain jator
eta umoretsu.
Paratu txanpaina
freskatzen elka-
rrekin edateko.
Zubietako lagunak.

Olatz Retegi
Etxeberriak 15
urte bete ditu
abuztuaren 2an.
Zorionak
kuadrilaren
partetik.

Karmele Pi-
kabea Zubie-
ta elgorriagarrak
irailaren 7an bete
ditu urteak.
Zorionak Edurne
eta Franen
partetik.



Santiago 51

““LLaa AAssttuurriiaannaa””
oonnddooaann ggaauuddee

Tfnoa. eta faxa: 948 58 05 06

EESKAERASKAERA

HAHAUNDIAGAUNDIAGATIKTIK, , 
BASERRIBASERRI, , BORDABORDA, , 
ETETAA ETXEAKETXEAK EROSIEROSI

NAHINAHI DITUGUDITUGU

EETXETXE ETETAA LURRENLURREN

SALEROSKETSALEROSKETAA ETETAA

ALOKAIRUALOKAIRU

ZERBITZUAZERBITZUA

•• ••

••

EENPRESENDAKONPRESENDAKO

KONTKONTABILITABILITAATEATEA::
77  Zerbitzu fiskala:

IVA, IRPF, Sozietateak

77  Zerbitzu laborala:
Nominak, Autonomoak, Altak eta Bajak

77  Juridikoa: 
Kontratuak
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ALMANDOZ
- 200na m2ko hiru solairuko
etxea salgai. 10.000 m2ko lur
eremuarekin. Bidea, ura eta
argia. 10 milioi pezeta.

OITZ
- Lau logelako txaleta salgai.
Sukalde ekipatua, bi komun, sala
tximiniarekin, garajea, ganbara
eta 3.000 m2ko lur-eremua
fruitondoekin.

BEINTZA-LABAIEN
- 150na m2ko hiru solairuko
etxe berritua salgai. 5 logela,
sukaldea, sala, gasoilezko
berogailuarekin.Ateak eta
leihoak haritzezkoak eta climalit
kristalekin.

ETXALAR
- Herri erdian etxea salgai. Bi
familiendako egokia.
Prezio negoziagarria.

IRATXE
- Txaleta salgai. 1.000 m2ko lur-
eremuarekin. Prezio
negoziagarria.

ZIGA
- Borda salgai bere lur-
eremuarekin edo gabe.
Prezio negoziagarria.

ULTZAMA
- Eltzaburun borda lur-
eremuarekin salgai.

ALMANDOZ
- Borda-berri baserria salgai. Bi
solairu, 150 m2 bakoitzak.
Bidea, ura eta argiarekin.
284 m2ko baratzea.
6.000.000 Pta.

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



Antolatzailea:

MENDIALDEKO
EUSKARA
ZERBITZUAK
Babeslea:

Rafaela Zamorano
Bi semeren ama,
etxekoandrea,
igantziatarra

Mª Jesus Perurena
Lau seme-
alabaren
ama eta
DBHko
zuzendaria
Donezteben

Anttoni Urkiola
Bi alabaren 

ama eta 
Leitzako 
botikako 
langilea

Bittor Elizagoien
Alaba baten aita,

hargina eta
bertsolaria,

baztandarra

ZERORREK DUZU…
2 eskolako lanetan haurrei laguntzeko giltza

2 dendetan, medikutan, bankuetan, udaletxean, 

tabernetan euskara erabiltzeko giltza
2 euskaraz irakurtzen eta 

idazten hasteko giltza

ETA DENON ESKUETAN DAGO EUSKARARI

ATEAK IREKITZEKO GILTZA

MALERREKA
MALERREKAKO EUSKALTEGIA (IKA)

LEITZAKO BIDEA. DONEZTEBE

TFNOA: 948 45 15 55

BAZTAN
Baztango Euskaltegia (AEK)

Baztan Ikastola. Santiago karrika
Elizondo

Tfnoa: 948 45 24 71
San Frantzisko Xabier 

Ikastetxeko Guraso Elkartea
Abiazio etorbidea. Elizondo.

BORTZIRIAK
BOrtzirietako Euskaltegia (IKA)

Arretxea karrika. Lesaka.
Tfnoa: 948 63 77 96
Herriko Etxea. Bera.
Tfnoa: 948 63 11 05

LEITZA-LARRAUN-LEKUNBERRI-
IMOTZ-BASABURUA

Leitzako Euskaltegia (IKA)
Elbarren 1. Leitza

Tfnoa: 948 61 07 76


	AZALA+AZAL BARNA
	3-9 AURRETIK
	Herriz herri 238
	28-34 ONDOTIK
	KONTRAZAL BARNA+KONTRAZALA

