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Ludo DOCX

“Flandriako Euskal
Jaialdia Senpereko
Oxtikenearen alde
izanen da aurten”

Ludo Docx idazle eta apez flan-
driarra Anberesen egiten den Eus-
kal Jaialdiari buruz mintzatu zai-
gu ale honetako elkarrizketaren
txokoan. Aurten omenaldia egi-
nen diote Jean Louis Maitiari.
Horiek eta bertze kontu batzuk
aipatu ditu TTIPI-TTAPAk Ludo-
rekin. ++ 3

Bera eta Zugarramurdi arteko harakin gehien-
gehienek jotzen dute euren aziendak hiltzeko

Iruritako hiltegira. Ia erabat industrializatua da
hiltegi hau, eta urte batean 567.500 kilotik goiti

haragi ateratzen da handik.

66 Iritzia: 
Bake prozesuaren
hasiera 
Gai honen inguruan itxaropen-
tsu ageri dira partidu politiko eta
gizarte mugimenduak. Baina,
zer uste du herriko jendeak? 

2288 Kirolak: Pilotaren
Eguna Senperen
TTIPI-TTAPAren alde eta
Eibarko Miguel Gallastegi
pilotariaren omenez.

TTIPI TXARTELA: Erosi zeurea eta
erabili!

Ia 7.500 azienda-buru
hil dituzte urte batean

IRURITAKO HILTEGIA

Ia 7.500 azienda-buru
hil dituzte urte batean
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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

TXOMIN IRAZOKI
MASAJISTA • FISIOTERAPEUTA

Eztegara pasealekua, 24 behea (Ezkerrekoa). 31.780 BERA

Parrokia karrika, 5 - 1. ezk. DONEZTEBE

CEEak onartutako erreglamenduzko titulua 

Oinazerako eta zirkulazio arazoetarako masajeak:
- Lepoaldea, gerrialdea, lunbarrak…

- Zangoak, besoak, ziatika…

Erreabilitazioa:
- Kiroletako, laneko edo trafiko istripuetako lesioak:
- Lesio muskularrak, tendinitia, bihurrituak, kolpeak.

- Lesio traumatologikoak:
- Hezur hausturak, protesiak

ESKATU ORDUA AURRETIK:ETXERA ERE 
J0ATEN GARA TEL.:  948 63 13 91

970 47 12 00
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DATUAK..........

TESTUA ETA ARGAZKIA:
AITOR AROZENA

v Flandriako
Antwerpen
(Anberes) 23.
urtez ospatuko
den
Baskenavord
edo Euskal
Jaialdiaren
antolatzaile
nagusietakoa da
Ludo Docx.

v Azaroan 7
eta 8an
burutuko den
jaialdian,
Iparraldeko
kantariekin
batera, Berako
Irastortza anai-
arreba
trikitilariak
arituko dira.

v Flandria
Belgikaren
iparraldean
dago,
Holandarekin
muga eginez.
Flamenkoz
–nederlande
batuan–mintzo
diren 6 milioi
bizilagun dira.

v Euskal
Herria bezala,
Flandria ere
herri zanpatua
dela dio Ludo
Docx idazle eta
apezak.

ZEIN HELBURUREKIN
ANTOLATZEN DUZUE
ANBERES-EN EUSKAL
JAIALDIA?

Aurten 23. urtea be-
teko duen Baskenavord
hau, batez ere elkarta-
sunaren sinboloa da.
Flandriako jendea kon-
tzientziatzea ere nahi
dugu ueta diru biltzeko
asmoa ere bai. Iaz Mau-
leko ikastolarentzat
60.000 libera (milioi ter-
di pezeta) bildu genuen.
Aurten, Senpereko Ox-
tikeneako euskalgune-
aren proiektuari lagun-
du nahi diogu.
ZEIN EKITALDI IZANEN
DIRA AZAROAREN 7 ETA
8AN?

Aurten Berako triki-
tilariak izanen dira, Iras-
torza anai-arrebak. Sen-
pereko Pilota Egunean
aditu nituen eta Flan-
driara joanen ziren gal-
de egin. Gogotik atxiki
zuten gonbitea. Iparral-
deko abeslariak ere iza-
nen ditugu: Peio Ospi-
tal, Mixel Ducau eta Ca-
roline Philips, Pantxika
eta Maialen, Azkaingo
Pantxika Solorzano…
Omenaldi xume bat ere
eginen diogu Jean Louis
Maitiari.
ZEIN BERDINTASUN ETA
DESBERDINTASUN IKUS-
TEN DITUZU FLANDRIA
ETA EUSKAL HERRIA-
REN ARTEAN?

Zuek bezala, gu ere
herri zapaldua izan gi-
nen. XVI. eta XVII.
mendean Espainiaren
mende izan ginen; ge-

ro austriarrek, frantzia-
rrek, holandesek eta az-
kenean belgiarrek za-
paldu gaituzte. Belgika
estatu artifiziala da, Ale-
mania eta Frantzia ar-
teko estatu tapoi bat an-
tolatu zuten 1830ean.
Geroztik behartuak izan
ginen frantsesa ikaste-
ra. Orain kultur eta hiz-
kuntz borroka irabazi
dugu. Flandrian denek
flamenkeraz edo ne-
derlanderaz ikasten du-

te. 
NOLA SORTU ZEN EUS-
KAL HERRIA ETA FLAN-
DRIA ARTEKO HARRE-
MANA?

1936an Gernikako
umeak ailegatu ziren
Flandriarat itsasontzi
erraldoi batean, 3.000
bat ume. Hainbat han
gelditu ziren, gurasoak
gerran hil baitziren. Ber-
tze errefuxiatu multzo
bat Francoren azken ha-
markadan ailegatu zen.
Nik, pertsonalki, orain
25 urte ezagutu nituen
euskaldunak, Flandria-
ko Aberri Egunera gon-
bidatu baikenituen Ipa-

rralde eta Hegoaldeko
euskaldunak. Monzo-
nen solasaldia aditu ahal
izan genuen. 
GEROZTIK EUSKAL HE-
RRIRA ETORRI ETA EUS-
KARA ERE IKASI DUZU…

Geroztik 28 egonal-
di egin nituen Euskal
Herrian eta orain hamar
urte erretiratzeko auke-
ra eman zidatenean,
Euskal Herrira etorri
nintzen. Euskara ikas-
ten hasi nintzen Lazka-
oko Maizpiden. Lehe-
nengo bi hilabetetan ez
nuen fitsik ulertzen,
haur ttiki bat bezala nin-
tzen, gazteleraz ere ez

w }Kultur eta hezkuntz borroka
irabazia dugu Flandrian. Ikasle
guziek flamenkeraz ikasten dute,
debekatua dago frantsesez ikastea~

«Jean Louis Maitiari omenaldi xume bat eginen diogu Euskal Jaialdian».

++ Ludo DOCX  Flandriatik Ikastolentzat elkarteko kidea

“Flandriako Euskal Jaialdia Senpereko
Oxtikenearen alde izanen da aurten” 

                                                                   



uela ez ho-
rrenbertze
denbora, Be-
ran baserriz-
b a s e r r i
aziendak hil-
tzen aritzen
den Rosario

Pikabeak 220 zerri hiltzen
ahal zituen sasoi bakar bate-
an. Horiek iraganeko kontu-
ak dira, ordea. Gaur den egu-

nean hiltegiek betetzen du-
te haien tokia, eta aldi bere-
an, herrietako harategiek
hartu dute denbora batean
ia etxe guzietan egiten zen
lana; hau da, odolkiak eta
lukainkak egitea, edota xo-
lomo zein saiheskiak moz-
tu eta kontserban jartzea. 
Hamarkada honen hasieran
3 hiltegi zeuden gure eskual-
dean; Beran, Donezteben

eta Elizondon. Leitzaldeko
harakin eta baserritarrek,
berriz, Lekunberriko hiltegi-
ra jotzen zuten euren azien-
dak hiltzera, eta gaur egun
ere berdin egiten dute. 97ko
neguan, ordea, hiltegiko lu-
rrak konstrukzio enpresa ba-
ti saldu zizkion Lekunbe-
rriko Udalak, eta horren on-
dorioz hiltegia desagertuko
zela bazirudien ere, orain-

dik bi urtez iraunen duela
adierazi digu Leitzako Jose
Antonio Urkiola harakinak:
«Hiltegia Baraibarko lu-
rretan dago, eta beraz La-
rraungo Udala da hiltegia
mantentzen duena. Horri
esker, bi urtez behinik-behin
irekita segituko du orain-
dik. Gero ikusiko dugu, bai-
na seguraski Iruñera joan
beharko dugu hiltzera, Iru-
ritara joatea ez baita erren-
tagarria guretzat».

Lege aldaketa eta 
horren eragina
1993ko lehen egunean alda-
tu zen hiltegien legislazioa,
eta geroztik zentralizatze
prozesu bat gertatu da gu-
re eskualdean. Lege berri-
en arabera, zenbait hiltegi
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ESKUALDEKO HILTEGIAK

Zentralizazio
osoaren bidetik

Gero eta baserri guttiago dira zerriak gizendu eta hiltzen
dituztenak, horrek ematen duen lan guzia ez delako gaurko
bizimoduarekin bateragarria. Harategira joan, erosi eta listo!
Baina nondik ekartzen dute generoa harategietara? 
Beraiek hiltzen dituzte aziendak?
Gehienetan ez. Normalki hiltegietara jotzen dute, zerri, bildots
edota aretzeak hil eta larrutzeko. Gaur egun Iruritako hiltegiak
asetzen du ia eskualde osoko haragi eskaera. 
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baimenik gabe gelditu ziren
berehalakoan, eta itxi beharre-
an izan ziren. Bertze batzuek
denbora batean segitu zuten,
baina bolada batean bakarrik.
Hori izan zen Doneztebe eta
Elizondoko hiltegien kasua. 
Iazko abuztuaren 4an, Elizon-
doko hiltegi ttikia itxi eta segi-
duan, Iruritan hiltegi industria-
la zabaldu zuten, legislazio
berrira egokitu eta eskualdeko
harategiak behar bezala
hornitzeko. Egun horretatik
aitzinera, beraz, bi hiltegi dau-
de eskualdean: Berakoa eta
Iruritakoa. Bainan ez dituzte
biek ezaugarri berdinak, ezta
guttiago ere. 
Berakoan modu tradizionale-
an egiten dituzte hiltzeak.
Behin animalia hil eta gero,

segiduan eraman egin behar
da handik, ez baitago non sar-
tu kontserbatzeko. Hau hara-
kinentzat eragozpen haundia
da, uda aldean batez ere, beroa-
rekin hagitz errex galtzen bai-
ta haragia, eta harategietako
hozkailuek laster egiten baitu-
te gainezka. Gainera, lege be-
rrien arabera astean 12 buru
bertzerik ezin dira hil Berako
hiltegian. Ikusten denez, ozto-
po edo traba dexente behar
den moduan lan egiteko. 

Hiltegi industriala bai, 
bainan ez arras
Iruritako hiltegia, berriz, hilte-
gi erabat industriala da kasik,
horrek erran nahi duen guzia-
rekin: makina modernoagoak
erabiltzen dituzte aziendak hil

eta zatikatzeko, garbitasun al-
detik ere garantia gehiago du,
eta gainera, hozkailu haundi
batzuetan gordetzen dute gene-
roa harakinak nahi duen arte.
Gero, garraioaz ere beraiek
arduratzen dira. 
Dena den, hango langileak ke-
xu dira zerriak hiltzeko proze-
sua arras zaharkitua gelditu
zaielako, eta ez Nafarroako
Gobernutik ez Balleko Udale-
tik ez dutelako borondaterik
erakusten hori aldatzeko.
«Gaur egun horrelako hiltegi
berri bat egin eta zerriak ho-
rrela erretzen segitzea ez da

manera. Orain zerriak ur bero-
ko putzuetan sartzen dira, eta
gero ilea aise joaten zaie. Ho-
rrela ez duzu eskulanik egin
behar. Hemen, berriz, duela
50 urte bezala ari gara lane-
an». Halaxe adierazi digu Isa-
ak Rekalde amaiurtarrak, Loi-
zuko 3 bazkideetako batek. 
Xehetasun horiek goiti beheiti,
ez dira nolanahiko abantailak
Iruritako hiltegiak eskaintzen
dituenak, eta harakinek –Be-
ratik hasi eta Zugarramurdi
bitarteko herri guzietakoek–
aukera hori ongi probexten
dute egun.  nn

Iruritako Sebastian Gallego aita-semeak, Isaak Rekalde amaiur-
tarra, Juan Zaldain elizondoarra eta Sara Muniain albaiteroa
aritzen dira Iruritako hiltegian lanean. Bera eta Zugarramur-
di arteko harakinek bertan hiltzen dituzte azienda gehienak.

Errotazarharategiak Iruri-
tan hiltzen ditu bere azien-
dak. Duela gutti arte, ordea,
Berako hiltegian aritzen zi-
neten. Zergatik aldatu zenu-
ten? 
Gu aurtengo ekainean hasi
ginen Iruritan, Berako hiltegi-
an eragozpen bat baino gehia-
go genuelako: hiltzeko ordu-
an gure arteko batek joan be-
har zuen harat, eta 2 ordu
galtzen genituen bederen.
Hozkailurik ez dagoenez, goi-
zean eraman, hil eta eguerdi-
rako bueltan ekarri behar ge-
nuen animalia, eta udan adibi-
dez larri ibiltzen ginen. 
Beraz, traba franko zuen
lana ongi egiteko, ezta? 
Bai, noizbait arazoak genitu-
en azienden tripekin ere. Za-
bor-biltzaileek ez zituzten be-
ti eramaten, eta denuntziak
izandu genituen horregatik.
Bertze denuntzia harrigarri
bat izan genuen hiltegiko ate-
an: Patxi eta ni aretzea furgo-

netan sartzen ari gi-
nela, altoa bota zi-
guten Goardia Zibi-
lek eta 50.000 pta-
ko multa jarri zigu-
ten isotermoa ez iza-
teagatik. 
Orduan erabaki ge-
nuen, garestixeagoa
bada ere, errenta-
garriagoa ateratzen

dela Iruritara eramatea: ha-
ragia hobea, ez duzu lanik
egin behar, eta ez duzu azien-
da-hiltzailea ordaindu behar.
Berako hiltegian hiltzen
duen harakinik bada?
Bai, aldi berean harakinak
eta azienda-hiltzaileak dire-
nak. Igantziko Paxkual Iguz-
kiagirre edo Berako Ezkuto
eta Urrozek ere bai, adibidez.
Inguruko partikularrek ere
bertan hiltzen dute. 
Eskualdean Iruritako hilte-
gia bakarrik geldituko ba-
litz, norentzat kalte?
Beharbada baserritar eta par-
tikularrentzat. Baina gaur
egun hobe ateratzen da Iruri-
takoa, baita prezioz ere. Are-
tze bat hiltzea Beran ia 20 pta
kilo/kanal gostatzen da gaur
egun. Iruritan, berriz, 20,5
gehi bidaiagatik kobratzen
duten 8 ptak, baina erraten
dizut, errentagarriagoa da
hala ere. 

++ Juan Antonio PRIETO  Berako harakina

«Bidaia ordainduta ere,
errentagarriagoa da
guretzat Iruritan hiltzea»

IRURITAKO
HILTEGIA
“LOIZU”

Aretzeak 1.634
Zerriak 904
Ardiak 4.893
Denetara 567.549 Kg
* 97ko abuztutik 98ko abuztura hildako aziendak 
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H A M A B O S T E K A R I A

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

TIRADA: 6.950 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

Gure eskubidea delako,
euskaldunok hautatu
behar dugu gure geroa

Bake prozesuaren hasiera

Aspaldi huntan ez
ginuen horrelako
berri onik izan
Euskal Herrian.

Orain arte beti bortizkeria aipa-
tzen zen, eta euskaldunen arte-
an ere gatazka horrengatik beti
ari ginen eztabaidan. Ikusi be-
har dena, ordea, ez da bortizke-
ria bera bakarrik, baizik eta zerk
sortu duen bortizkeria hori. Izan
ere, ez dute euskaldunek sortara-
zi, espainolek eta frantsesek bai-
zik, Euskal Herria zapalduz. 
Orain, aldiz, Lizarrako Akordioa-
rekin euskaldun gehienek bat
egin dute, eta gure artean zego-
en nahasketa desagertu da. Gai-
nera, su-etenaren ondotik espai-
nol eta frantses estatuek ez dute
aitzaki gehiago izanen. Gure
eskubidea delako, euskaldunok
behar dugu gure geroa aukera-
tu, hautatu, eta gehiengo batek
autodeterminazioa nahi badu
frantses eta espainol estatuek
onartu behar dute. Hori da egiaz-
ko demokrazia. 
Hemen iparraldean badituzu jen-
de abertzaleak, Euskal Herriko
arazoak segitzen dituztenak, bai-
nan, aldiz, badituzu aunitz igual
zaiotenak zer pasatzen den, ge-
hiengoari beharbada. Hemengo
abertzaleen lana izanen da, be-
raz, zer gertatzen ari den jende-
ari jakinaraztea.

Bittorio LIZARRAGA
Leitzarra

Herri izateko bideak eman
behar dizkigute, edo pott
eginen du bake prozesuak

Nere iduritako
itxaropentsu ego-
teko arrazoi haun-
diak daude. Liza-

rrako Akordioak  Euskal Herri-
ko sektore haundi xamar bat bil-
du du, eta kanpoan gelditu dire-
nak, berriz, betikoak dira. Hau
kezkagarria da beti, orain ere oz-
toporik haundienak Madrildik
etorriko direlako, dudarik ez. 
Nik uste, aldez aurretik muga-
rik jartzen ez baldin bada, eta
hizketan hasi ezkero, Irlandan
bezala akordioak lortu daitezke-
ela hemen ere. Aditu dudanez,
gainera, Irlandako bake proze-
sua hagitzez zailagoa da hemen-
goa baino, hango egoera korapi-
latuagoa delako, eta gorrotoak
aspalditik erroturik daudelako…
Hala ere, nik zalantza franko ba-
dut hemengo politikoekin. Izan
ere, batzuek orain arteko giro
pozointsuan oso biziatuak dau-
dela iduritzen zait, eta oso ongi
egondu direla. Beraz, zenbaitek
alde eginen balu hobe!
Momentu honetan, Nafarroako
eta Iparraldeko egoerak dira zai-
lenak. Azken batean hemen joka-
tzen dena gure herri izatea da,
eta nolabaiteko bideak eman be-
har dizkigute herri izaten segi-
tzeko, bai Nafarroan eta bai Ipa-
rraldean. Gainerakoan bake pro-
zesu honek pott eginen luke. 

Nafarroari, bere historia
berreskuratzeko aukera
aparta ikusten diot

Nire ustez beti da
garaia bake pro-
zesu bati hasiera
emateko. Gainera,

benetan itxaropentsu egon be-
har dugula uste dut, gatazka ho-
netan alderdi batek apostu eder
bat luzatu duelako, eta oraingoz
beste alderdiak ez diolako uko
egin.
Irlandako bake prozesua eta Eus-
kal Herriko bake presuak gai-
netik begiratuta antza haundia
daukate, bainan ez naiz ausar-
tzen parekotasun horretan sa-
kontzen, besteak beste Irlanda-
ko prozesua askoz ere aurrera-
tuago dagoelako. Puntu hone-
tan zer ikusi haundia du he-
mengo politikoen jokabideak,
eta ongi pentsatu ezkero ez da-
kit nolako ondorioa aterako nu-
keen… Bainan ez dut esperan-
tzarik galduko.
Elkarrizketa honek aurrera egi-
ten badu, azken urte hauetan sor-
tu den indar dinamika apurtu
beharko du, eta batez ere bere
ondorioak (hildakoak, presoak,
herbesteratuak…). 
Nafarroari, bere historia berres-
kuratzeko aukera aparta ikus-
ten diot. Hala ere, gaur egungo
nafartarren ordezkarien joera
ikusita, benetan aldaketa zaila
ikusten dut, bainan ez dut es-
perantzarik galdu nahi.

Araceli MARTIN
Beratarra

Jean FAGOAGA
Senpertarra



Ofizioko abokatu
euskaldunen
zerbitzurik ez da
izanen Iruñean
Iruñeko Abokatuen Elkargoan,
Ofizioko Abokatu Euskaldunen
zerbitzurik ez da izanen, ezta
atxilotuentzako dohaineko eus-
karazko laguntza juridikorik. Ez
denboraldi batean, bederen.
Euskal Herrian Euskaraz-ek
martxoan egindako eskaerak
aintzat hartu zituen Abokatuen
Elkargoak. Horrelako zerbitzua
euskaraz emateko prestatuak
dauden abokatuei izena emate-
ko ere eskatu zien.
Baina abokatu bakar bat ere
ez da prest agertu bere zerbi-
tzua euskaraz eskaintzeko, er-
daraz egiteko abokatu mordo
bat apuntatuta dagoen arren.
Tamalgarria deritzogu egoerari.
Euskaldunon eskubideak ez di-
ra zainduko profesionalen falta-
gatik.
Askotan eztabaidatzen da eus-
kara aurrera egiten ari den ala
ez. Agian bai. Baina egoeraren
diagnosi zuzena egiteko hutsu-
ne nabarmenak atzeman be-
har dira, Abokatuen Elkargoa-
ren baitan somatu ditugun beza-
lakoak, egoera gordina azalera-
tu arren.
Gaur egun, Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoan Zuzenbi-
de ikasketak euskaraz egiterik
ez dago. Beraz, euskaldunon
eskubideen gabezia hau luza-
rorako dugu.
Profesionalak Unibertsitatean
prestatzen dira. Profesional
euskaldunak euskarazko ada-

rretan.
Noiz izanen dugu euskararen
normalizaziorako plana Nafa-
rroako Unibertsitatea Publiko-
an? Noiz eraginen dugu eus-
kaldunok Errektore aldaketa?
Garbi baitago gaurko Errekto-
re eta bere taldearekin euskal-
dunona egina dagoela.
Euskal Herrian Euskaraz tal-
deak, ordea, bere borrokare-
kin segituko du gure hizkuntza-
ri alor guztietan atea irekitze-
ko asmoz. 

IRUÑERRIKO

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

¦¦¦

Lesakako “Andra
Mari” zahar-etxeko
3 lanpostu:
Zer iruditzen zaizue lanpos-
tu batetarako frogetan atera-
tzen ahal den puntuazio
gehiengoa 100 izatea, eta
puntu horietatik 30 (espe-
rientzi urte bakoitzeko 10 pun-
tu, 3 urte gehienez) zuzen lor-
tu ahal izatea batere frogarik
pasa gabe?
Ba, hori da, Lesakako Zahar-
Etxean lan egiteko oposake-
tetan gertatu dena. Ez daite-
ke esan legala ez denik, bai-
nan bai ez dela justiziazkoa
izan.
Normala da, edozein lan-
postutarako frogetan puntuak
zuzen ematea esperientzia
edo ikasketak etab. eduki-
tzeagatik, bainan puntu ho-
riek, totaleko portzentai txi-
kia izaten dira. Ez da bidez-
koa egin dena; ia-ia puntuen
herena zuzen lortzea espe-
rientziagatik.
Gainera, hor barruan aldi ba-
terako lanean daudenak, be-
re egunean probaren bat egin
bazuten bertan lanean haste-
ko, baina hori ez da horrela
izan, hor “behatza seinala-
tuarekin” sartzen da jendea,
inongo frogarik pasa gabe.
Bestalde ere, ez da batere lo-
gikoa, ikasketak izateagatik
inongo puntuaziorik ez ema-
tea, eta diru bat gastatu araz-
tea titulu edo ikastaroen orriak
konpultsatzen; zertarako?
Eta euskararen frogarekin
zer? Logikoa al da ahozkoa

bakarrik egitea?
Hori dela eta, ez da zaila
gaizki pentsatzea, argi eta
garbi baita nork zituzten
abantaila eta erreztasun guz-
tiak: 100 metroko lasterkal-
di batean 30 metroko aban-
tailarekin ateratzen dena,
zangomotza behar du, edo
maingua, edo istripu bat izan,
lasterkaldia ez irabazt

LESAKAR BAT

¦¦¦
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IRAKURLEAK MINTZO

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.

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

Zure
publizitaterik

onena

ttipi-ttapattipi-ttapa

&
948 631 188



Bidali TTIPI-TTAPA
herritik kanpo 
bizi diren 
lagun edo familiakoei
Bakar bakarrik bidaltze gastuak
ordaindu behar dira.
Eskatu 
informazioa. & 948 631188

PUBLIZITATEA tttttttttttttttt

AUTOARENDAKO ASEGURUAK

Aurreztu, 
oraindik gehiago,

zure Diesel autoarekin.

Aurreztu, 
oraindik gehiago,

zure Diesel autoarekin.

ASEGURUAK

Parrokia 21
Tel.-Fax: 948 450266
DONEZTEBE

Saskaitz plaza
Tel.: 948 580 077
ELIZONDO

AUTO ESKOLA

Diesel ibilgailuendako bereziki sortutako aseguru-poliza prestatu
duen lehen konpainia da MNA. 

Berak bakarrik dituen abantailen bidez aurreztu ezazu.

Informazio gehiago:

ETXALAR
UUrrrriiaakk 1177 • Larunbata • GAU PASA

Laiotz

UUrrrriiaakk 1188 • USATEGIETAKO IGANDEA
Arratsaldeko 5,30etan AAAA UUUU SSSS KKKK AAAA LLLL OOOO   zzzz aaaa nnnn gggg oooo llll uuuu zzzz eeee aaaa kkkk

Ondotik dantzaldia FFFF UUUU RRRR UUUU NNNN DDDD AAAA   TTTTaaaa llll dddd eeee aaaa rrrr eeee kkkk iiii nnnn
Arratseko 8,30etan ZZZZ OOOO ZZZZ KKKK EEEE TTTTAAAA

Antolatzailea: Etxalarko Gazte Jendea, Altxata eta Udala
Laguntzaileak: TTIPI-TTAPA
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11 GALDERA LABURPRENTSATIK BILDUTAKOAK

«Akordeoia jotzen
hasteko odolean eraman
behar duzu. Ezin zara
ondokoak jotzen duela
eta hasi. Zerbait berezia
sentitu behar duzu eta
hori ez du edonork
sentitzen».
Modesto ORDOKI
Arantzako akordeolaria
Diario de Noticias 98-IX-27

«Aizkoratik bizitzea
ezinezkoa da. Posible
balitz txapelketak
hobexeago prestatuko
genituen, baina bertze
lanetan ari gara eta ez
da posible».
Donato LARRETXEA
Arantzako aizkolaria
Diario de Navarra 98-IX-21

Diario de Noticias, 98ko irailaren 27a 

u Diruzaina izatea, gustoko lana al 
duzu?

v Beno, hainbestean. Baina besteen diruarekin
lana egiteak konpromiso haundia du.

u Ehizarako postuek gorakada 
haundia egin al dute?

v Bai, aurten igoera izan dute.
u Kontuak, behatza edo 

kalkulagailuarekin?
v Kalkulagailuarekin, noski.
u Hainbat txakur tartean bizi izan 

zara, zein gustokoena?
v Boder Collier.
u Usoa, basurdea… gustoko janariak 

al dituzu?
v Bai, oso gustoko.
u Zigarroa, patxarana ala kafea… 

bat aukeratu.
v Otordu on baten ondoren, ongi daude 

hirurak, baina kontrolpean.
u Muslariaren dohaina?
v Kartak dira nagusi, haiekin lan egin behar da.
u Muslari hoberenak, emakumeak ala gizonak?
v Aurten emakumeak.
u Kotxe on baten bolantean, noraino?
v Mugarik gabe.
u Festarako, eguna ala gaua?
v Gaua.
u Bertso afari baterako bi bertsolari aukeratu.
v Xebastian Lizaso eta Andoni Egaña.

Mª Jesus TOLOSA
Aresoko Udaletxeko diruzaina
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Bidasoa 45-60

Tfnoa: 
948 630537 

BERA
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Barnealdeko dekorazioa,
pintura, papera, moketa,

kautxoa eta sintasola.
& 948630941•948631137•BERA

ROMANO 
PINTURAK

Autozerbitzua
deskontua

Eztegara, 6 
& 948631403•BERA

Hamabostero
ofertak

Hamabostero
ofertak

Zatoz eta kalotxa
zapatadenda

kanttonberri 6 Bera 948.631516

SAROBE
okindegia

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

XXXXiiii rrrrgggg iiii llll
iilleeaappaaiinnddeeggiiaa

JJJJJJJJJ
& 948631462•Altzate 1•BERA

Errekalde ostatua
Ortziraletan, 10etan Mus Txapelketak

Tfnoa: 948630259 - BERATfnoa: 948630259 - BERA

TTIPI-TTAPA FUNDA-
Z I O A k  Na fa r roako
Baztan eta Bidasoal-
deko ‘euskara batua eta
euskalkiei buruzko I.
Jardunaldiak’ antolatu
ditu,  urriaren 24 eta 31n
eta azaroaren 7 eta 14an
eginen direnak.

Lehen ere bilgura
gaia izan da, eremuko
Euskara Zerbitzuek an-
tolatutako Jardunaldi-
etan, errate baterako.
Oraingoan, ordea, sa-
konago sartu nahi da,
bertako errealidadeari
itxekirik, momentuz
Nafarroako Baztan eta
Bidasoaldean bizi diren
euskalkiak, euskalkiak
edo herri hizkerak, az-
tertu, eta beraien ba-
tuarenganako harrema-
nak  arg i tu  nahian .
Baztan, Bertizarana,
Malerreka eta Bortzirie-
tako euskalkiari edo hiz-
kerari zor zaion trata-
mendua argitzeko aha-
legina izan nahi du, eus-
kara batuaren ikuspegia
atzendu gabe.
Batua eta euskalkia
zertan den
Euskara batua eta eus-

kalkiak entzun samarra
den izenburua izanaga-
tik, solasgai eta ezta-
baidagai entzuna, ale-
gia, oraindik ere ez da
bien arteko harremana
aski argitu, ezta gutia-
gorik ere. Batua nahiz
euskalkia zer den eta
zertan den jabetzera ez

baikara ailegatu. Horre-
gatik, bien izaera eta ha-
rremanak hobeki ikus-
ten laguntzen ahal duen
saiakera berri bat es-
kaintzea, ez du alferri-
kakoa jotzen TTIPI-TTA-
PA FUNDAZIOAk, kome-
nigarria baizik. Areago,
beharrezko ere bai.

Beharrezko 
saiakera

Saiakera beharrez-
koa, herri hizkeren abe-
rastasuna mantentzea
egoki jotzen denez, al-
de batetik. Inork ez bai-
tu, euskalkiak galtzea
hizkuntza pobretzea de-
la ukatuko. Beharrez-

koa, bertze aldetik, hiz-
kuntzaren erabileran
arau amankomun ba-
tzuk nahitaezkoak dire-
la ohartzen baikara, eus-
kara euskaldun guzien
komunikazio tresna
egokia  iza tekotan.
Hortik batuaren gure-
ganatu beharra. 

++ EUSKARA

‘Egunoroko beharrak’ gogoan hartuta 
I. Euskara Jardunaldiak antolatu dira
n Euskara Batua eta Euskalkiak aztertuko dira, bereziki irakaskuntzan eta hedabideetan
n TTIPI-TTAPA FUNDAZIOAk antolatu ditu eta lau larunbatez luzatuko dira

Dena den, eskaintzen den saia-
kera beharrezkoa dela baiezte-
an, eguneroko esperientziaren
eskakizunak eta beharrak ditu-
gu gogoan, eta, kasu honetan,
esperientzi horren bi gune ga-
rrantzitsuko eskakizunak: ira-
kaskuntza eta komunikabideak.
Nornahi ohartuko da, irakas-
kuntzak eta komunikabideek hiz-
kuntzarekin daukaten zerikusiaz,
eta, xeheki, batua eta euskalkien
gorabeherekin. 

Gogora dezagun ikastetxeko
haur eta gazteek, komunikabi-
deetako entzule-ikusleek beza-
la, bertako herri hizkera dakite-
la eta hori erabiltzen dutela.
Irakasleetan, berriz, denetatik

dago: euskalki ezberdinekoak,
bertakoak, batua bakarrik daki-
tenak, etabar. Euskara batuaren
berri neurri batean bederen ba-
dutenak. 

Komunikabideetan ezber-
dintasunak ttikiagoak dira, se-
guraski, gehienak bertakoak bai-
tira. Hala ere, hor ere ezberdin-
tasunik bada. Gainera, azpima-
rratzekoa da Irakaskuntzak eta
Komunikabideek haur eta gaz-
teen hizkera eta idazkeran du-
ten eragina.

Hainbat galdemodu
Gai dira irakasleak haurrari

bere herri-hizkuntzan egiteko?
Gai dira idatzi nahiz ikus-en-

tzunezko komunikabideetako
langileak, irakurlego eta entzu-
legoaren herri-hizkeran aritze-
ko? Jantziak daude, batzuk eta
bertzeak, euskara batuaren era-
bilerarako araudi eta ezaugarri
nagusiez? Badituzte, batzuek eta
bertzeek, euskara batua eta eus-
kalkiak erabiltzeko irizpideak?.

Galdemodu hauek egin eta
beti present edukitzen lagundu
nahiko lukete jardunaldi hauek.
Baiezko erantzun egokia ema-
ten ere bai. Horretarako, gaian
jakitunak ariko dira mintzatzen.
Eta ikastetxeetako nahiz irrati-
telebista eta aldizkarietako lan-
gileek berek osatuko dituzte ma-
hainguruak.

Irakaskuntzan eta komunikabideetan

HERRIZ HERRI ttttttttttttttttttttt
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v ELA sindikatuak
Berako egoitza tokiz
aldatu egin du berri-
ki. Altzate karrika-
ko bulegoa, beraz,
hemendik aitzinera
Burga auzoan (Tele-
fonika ondoan) ko-
katuko da, 13. zenba-
kian.

v Gripea
Urtero bezala, urria
akautu bitartean gri-
pearen kontrako
txertoak emanen di-
ra Osasun Etxean.
Gogoratu Herriko
Etxean segitzen due-
la medikuaren egoi-
tzak, eta 12,30etatik
1,30etara emanen di-
rela txertoak. 

v Arte erakusketa
Joan den larunbate-
an hasi zen artista
gazteen erakusketak
urriaren 11 bitarte
kontuko ditu zaba-
lik bere ateak. Colla-
geak, argazkiak, es-
kultura eta koadro-
ak zintzilikatu di-
tuzte Kultur Etxean.
Maria Irazoki eta
Maite Elgorriaga be-
ratarrez gain,  Txabi,
Juanan Urkola eta
Alaitz Matxiarena
artista gazteek har-
tzen dute parte era-
kusketa honetan. 

v Lurraren Eguna
Urriaren 25ean egi-
nen da. Aurten biga-
rren urtez sagardo
erakusketa eta dasta-
keta izanen da. Etxe-
an egindako sagar-
doa duzuenok, dei-
tu 948 599034 edo
948 599060 telefo-
noetara (Felipe).

tt ffllaasshh

ASIER GOGORTZA

Irailaren 29an Savera
eta Aceraliako ordezka-
riek hitzaldia eskaini zu-
ten Bertizko jauregian,
Ramón Bultó Nafarroa-
ko Industria kontseilaria-
ren laguntzaz. Bi enpresa
hauen eboluzioa eta
egungo produkzio mo-
duak izan zituzten min-
tzagai, eta hainbat enpre-
sa-gizon bildu zen azal-
penak entzutera. Savera
eta Aceraliako produk-
zioaren kalitatea arront
ona da gaur egun, eta
bertze enpresentzako
adibide egokia dira.
Behin eta berriz azpima-
rratu zuten produktuaren
kalitate maila altua ezin-
bertzekoa dela enpresa-
ren arrakasta segurtatze-
ko. Jardunaldia CANek
eta Nafarroako Teknolo-
gi Zentruak antolatu zu-
ten, “Las cosas bien he-
chas” izenburupean. 

Baina teorian soilik
ez gelditzeko, lantegiak
bertatik bertara ezagu-
tzeko aukera eman zie-
ten hitzaldira agertuta-
ko enpresariei. Horrela,
Savera eta Aceraliako
instalazioak bisitatu zi-
tuzten bazkalondoan. 

Jakina denez, Save-
ran igogailuentzako giak
egiten dituzte, eta mo-
mentuan mundu maila-
ko lantegirik garrantzi-
tsuena da bere sektore-
an. Bitxikeri gisa, aipa-

tzekoa da Parisko Eiffel
dorreko igogailuak
Saveran egindako giak
dituela. Gainera, Japon,
Hegoafrika eta hainbat
tokitan saltzen dituzte
euren produktuak, batez
ere etxe-orratz altuenak
hornitzeko.  

Aceraliak, berriz,
duela gutti lortu du QS
9.000 izeneko kalitate
ezaugarria, eta horri es-
ker autoetako piezak egi-
teko baimena dute gaur
egun.    

++ BERA

Savera eta Aceralia produkzio
kalitatearen eredu dira gaur egun
Bertze enpresariei hitzaldia eman zieten euren lan moldeei buruz

Berako Erranera Zaharrak Lurraren Egunean
Urriaren 25ean burutuko den Lurraren Egunak karrikara ateratzeko arra-
zoi bat gehiago emanen du aurtengoan. Egun horretan plazaratuko da
‘Berako erranera zaharrak’ bilduma. Gogoratuko duzuenez, Berako Euskara
Batzordeak lehiaketa antolatu zuen eta Zia taldeak (argazkian ageri diren,
Ana, Paskual eta Sophie) bildu zuen uztarik emankorrena. Orain, Berako
Euskara Batzordeak beraien lana argitara eman du, marrazkien laguntza-
rekin, eta 500 pezetan erosi ahal izanen da.

Argazkiak ateri eta
errebelatzeko ezagutza
basikoak ikasiko dituzte
ikastaroan izena ema-
ten dutenek. Urriaren
17an hasiko dira klase-
ak, eta eguberriak bitar-
tean larunbatero-larun-
batero izanen dira saio-
ak; goizeko 11etatik
13etara hain zuzen. 

Apuntatu nahi due-

nak aski du 948 631 188
telefonora dei egin eta
Asierrengatik galde-
tzea. Erran behar da 20
laguneko muga jarri du-
tela, beraz, interesatu-
ta baldin bazaude le-
henbailehen deitu.
Baldintza bakarra, ba-
koitzak reflex kamara
izatea da, edo bi lagu-
nen artean bat, bederen.

Argazkigintza ikastaroa
antolatu du Gure Txokoak

HARATEGIA • URDAITEGIA

Kanttonberri 4, Tfnoa: 948630018 • BERA

ALZURI
• Sukalde tresneria eta opariak
• Landare eta loreak

Tel.: 948 630 370 • BERA

ALZURI
JOSTAILUAK

JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA



AITOR AROZENA

Igande honetan zor-
tzi, urriaren 18an, os-
patuko da San Fermin
Jubilatu Elkartearen
Eguna. Egun horretara-
ko erretiratuek prestatu
duten egitaraua goize-
ko 11,30etan hasiko da,
aurten hil diren elkar-
teko kideen aldeko me-
zarekin. 2etan bazkaria
izanen da Kasinoan ho-
nako menu honekin: sa-
rrerakoak (urdaiazpi-
koa, xolomoa, marisko
entsalada, legatz-paste-
la eta fritoak), oilo sal-
da, arrain zopa, aretze
errea, ardoa, txanpaina,
tarta eta izozkia, sorbe-
tea, kafea, kopa eta pu-
roa. Bazkalondorean ur-
tean zehar jokatutako
txapelketa guzietako sa-
riak banatuko dira eta
gero, musika izanen da.

Bazkarirako txarte-

lak salgai egonen dira
jubilatuen egoitzan
urriaren 16a bitarte,
3.000 pezetaren truke.

JUBILATUENTZAKO

SOINKETA

Bertzalde, astelehen

honetan hasi da aurten-
go jubilatuentzako soin-
keta edo gimnasia ikas-
taroa. Klaseak maiatza
bitarte emanen dira, as-
telehen eta ortzegune-
t an ,  a r r a t s a ldeko
4,45etatik 5,45etara.

Oraindik, halere, bada
izena emateko aukera-
rik, egoitzara joanda.

Iraileko azken ortzi-
ralean Errioxara egin-
dako bidaiaren ondotik
ere mugimenduan segi-
tzeko asmoa dute.

12 ttipi-ttapa • 239. zbk. • 98-X-8

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

San Fermin Jubilatu Elkartearen
Eguna urriaren 18an ospatuko da
Gimnasia ikastaroan ere berriki hasi dira erretiratuak

++ LESAKA

ANAANA
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• & 948637944
LESAKA

Mahaiaren inguruan bilduko dira berriz ere herriko erretiratuak.   Artxiboa

v Kalitate
ziurtagiria 
Gaur egun automo-
bilaren sektorea hor-
nitzeko nahitaezkoa
den QS-9000 kalita-
te-ziurtagiria esku-
ratu du Aceralia
Transformados lan-
tegiko Laminazio
unitateak. Honela
eman zen jakitera
irailaren 29an, Ra-
món Bultó Nafarroa-
ko Gobernuko In-
dustria, Komertzio,
Turismo eta Lan
kontseilariak Bertiz-
ko Jauregira eta Le-
sakako lantegira
egindako bisitaldian.
Bertzeak bertze,
Chrysler, Ford eta
General Motors en-
presek eskatzen du-
te ziurtagiri hau.

v Itoizko
Koordinakundeak
solasaldia eskainiko
du ortzegun honetan,
urriak 8, arratseko
8,30etan Arrano el-
kartean.

v Oihan
ateratzea
Nafarroako Gober-
nuko Ingurugiro
Departamenduak
baimena eman dio
Udalari oihana ate-
ratzeko Gardelko-
pagoeta, Telleria,
Malkorra eta Eskola-
mendi inguruetan.
Lotea, 6.914 radiata
pinuz osatua dago,
4.641 metro kubiko
zur eta 205 metro ku-
biko egur egiten du-
tenak. 27.970.800
pezetan baloratua
dago.

tt ffllaasshh

BITTIRIA
HARATEGIA

&& 948 627555948 627555
Bittiria, 43 • LESAKABittiria, 43 • LESAKATfnoa: 948637027 LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Beheko Plaza 8 & 948637791 • LESAKA

Lurrindenda

Estetika

Urriaren 31n hasiko
da lehendabiziko mai-
lako bigarren paleta-go-
ma txapelketa. Batzoki
Elkarteak, Nafarroako
Rural Kutxaren eta
Lesakako Udalaren la-
guntzaz antolatzen duen
txapelketa honetan ize-
na ematen duten 20 le-
henengo bikoteek har-
tuko dute parte.

Izena emateko epea
urriaren 26an akautu-
ko da eta bikote bakoi-
tzak izena ematerako-
an 3.000 pezeta or-
daindu beharko du.
Antolatzaileek bi ka-
miseta ofizialak eta opa-
ri bana emanen dizkio-
te pilotariei.

Partiduak larunba-
tero arratsaldez eta

igandero goizez joka-
tuko dira udal pilotale-
kuan. Bosna bikoteko
lau talde sortuko dira,
eta ligilla moduan jo-
katuko da. Talde ba-
koitzeko bi lehendabi-
ziko bikoteak sartuko
dira final laurdenean eta
hortik aitzin kanpora-
ketak jokatuko dira.
Aurten txapeldun suer-

tatzen den bikoteak
30.000 pezeta, trofeoa
eta txapelak eskuratu-
ko ditu; bigarrenak
15.000 pezeta eta tro-
feoa,  hirugarrenak
8.000 pezeta eta trofeoa
eta laugarrenak 4.000
pezeta eta trofeoa.

I zena  ema tek jo
Batzoki elkartera (948
627522 telefonoan,
Julian) edo pilotaleku-
r a  (948  627518an
Begoña) jo behar da.

Lehen mailako paleta-goma txapelketan izena
emateko epea zabaldu Batzoki Elkarteak

 



PELLO APEZETXEA

Urriaren 18an ospa-
tuko da Usategietako
Igandea. Bezpera arra-
tsean musika joko du
Laiotz taldeak, hama-
bietatik lauetara. Igande
arratsaldean, 5,30etatik
6,30etara, Auskalo tal-
deko zangoluzeek giro-
tuko dute plaza ingurua.
Ondotik, hamarrak ar-
te, musika Furunda tal-
dearekin. 8,30etan, mu-
sikarien atsedenaldian,
usoak eta bideo sorta
zozke t a tuko  d i r a .
Herriko trikitilariak ere
arituko dira. Bezperan
nahiz igande arratsal-
dean, ostatu zerbitzua
i zanen  da  p l azan .
Ostatuan nahiz zozke-
tan biltzen dena, Egin
proiektu berria eta TTI-
PI-TTAPA TELEBISTAren-
tzat erdi bana izanen da. 

Subastaren sesta
Sei ehiza postuen su-

bastari sesta eman dio-

te, eta, horregatik, be-
rriz ere norgehiagoka
aritzeko aukera izan du-
te ehizturiek.  

Ondorioz, 775.000
pezeta gehiago sakele-
ratu ditu Udalak. Bi su-
bastetan eman dena

7.320.000 denez, eta
bertako ehizturiek zu-
zenean hartutakoaz or-
daindua 472.000, ia zor-
tzi milioi pezeta utziko
diote aurten Usategie-
tako eskopetazko ehiza
postuek Udalari.

Larraburua
elkartekoen
ibilaldiak

Buru i l a r en  9an
Ordiziarako bidea har-
tu zuten, autobusa ba-
tean ezin sartu zen jen-
de multzoa. Feria bere-
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Usategietako Igandea urriaren
18an ospatuko da
TTIPI-TTAPA eta ‘Egin’ berriarentzat dirulaguntza bilduko da

++ ETXALAR

& 948627573 • LESAKA

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

v Aldaketa TB
kanaleetan
Seinalea Armitx on-
doko antenatik har-
tzen dutenek, kana-
le hauetan aurkituko
d i t uz t e  honako
hauek: TTIPI-TTAPA

TB 32. kanalean;
tve-2, 34.ean; tve-1,
43.ean eta ETB-2,
51. kanalean.

v Larraburuan
gimnasia
Udako beroaren jo-
anarekin, negurako
hotzak aisago era-
mateko prestatzen
hasiak dira Larrabu-
ruan, gimnasia bidez
zainak tiratu eta be-
rotuz.

v Ileapaindegi
berria
ireki dute, udazke-
naren lehenbiziko
egunetan.

tt ffllaasshh

ziko eguna ikusi ahal
izan zuten. Urriarekin
hegoalderako bidea har-
tuko dute, Lodosarako
bidea, Ebro ibaia ingu-
ruko lurrak eta produk-
tuak ikustera. Urriaren
21ean.

Zarandia, 4 - LESAKA

KOXKILAKOXKILA
OSTOSTAATUATUA • Liburuak

• Papertegia
• Tabakoa
• Plastifikazioak egiten ditugu
• FAX publikoa
• Enkuadernatzeak
• Inprenta lanak

IGANDE GOIZETAN IDEKITA DUGU
ttttttttttt
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Enkuadernatzeak

espiralean ere

egiten ditugu GOSARIAK • BAZKARIAK • BOKATAK

Astebukaera eta besta egunetan zabalik. Ortziralak enkarguz.

&
948635235
948635038

&& 948635290 948635290 ETXALARETXALAR

HERRIKHERRIKOO
OSTOSTAATUTUAA
Jatetxea

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

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

Bera & 948630735 

Muslari onen artean irabazleak
Herrietako mus txapelketetan txapeldun izandakoek, nor hobea jokatu du-
te Hondarribian. Etxalarko txapeldunek ezin eta, Benito Indaburu eta Luis
Villarreal joan ziren. Itzuli, ordea, kopa eta zapelarekin itzuli ziren.

 



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)

14 ttipi-ttapa • 239. zbk. • 98-X-8

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

OSKAR TXOPERENA

Izan dute aurtengo
bestak berrikuntzarik
aintzineko urtekoekin
alderatu ezkero, pilota-
leku berriaren erabile-
ra,  hain zuzen ere.
Eguraldi dexentea izan
dugu zenbait tartetan,
baina, txar eta hotzetik
gehiago izan dugula
erran beharko. Beraz,
aurtengo bestetako egi-
tarau zabala betetzeko-
tan nahitaezkoa leku es-
tali bat izatea. Ba, hor-
txe izan dugu pilotale-
ku berria estrenatzeko
aukera. Akautzeko zen-
bait xehetasun falta bal-
din bazaio ere, pilota
partiduak eta euripean
egin ezin ziren hain-
bertze gauza egin ahal
izan dira aurten.

Bestetako ekitaldiei
buruz, berriz, zer erra-
nen dugu? Hagitz eder
eta ongi antolatuak izan
direla. Txupinazoak,

errate baterako, gero eta
jende gehiago biltzen
du, eta aurtengo berri-
kuntza, ajoarriero lehia-
keta, arrakastatsua izan
da. Bertze ekitaldietan
ere, egunez, jende au-
nitz ibili da, baina, jen-
dearen komentarioa

gauez herritarroi etxe-
tik mugitzea aunitz gos-
tatzen zaigula da. Pena-
garria da egun gehie-
netan musika taldea ba-
kar-bakarrik jotzen ikus-
tea, eta, aste tarteko egu-
netan behinipein, lau ka-
tu ibiltzen dira ostatue-

tan ere. Eguraldiaren
kulpa ote da bakarrik?

Orain hasi zaigu
igantziarroi egiazko
udazkena, bertze zen-
bait besta begibistan ba-
ditugu ere, pilotalekua-
ren inaugurazioa eta kul-
tur egunak, erraterako.

++ IGANTZI

Pilotaleku berria izan da
bestetako protagonista nagusia
Eguraldi euritsua dela-eta aterpea izatea ederki eskertu da 

Meza ondotik dantzariak dira bestetako protagonista nagusiak. Ordu
betez erakusten dute uda osoan lantzen hainbertze gosta zaiena.
Badakite Amadeo eta Itsasok zerbait horretaz.       Argazkia: Oskar Txoperena

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

FrexkuenaFrexkuena
zugandikzugandik
hurbilagohurbilago

Bittiria, 67 - & 948637264

L E S A K A

EROSLE

& 948631076 • BERA Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Zure ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta
arratoi-xagutxozgarbitu nahi baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua

& 948630155
BERA

Xabier Urienentzat
aurtengo Artzai-
zakur lehiaketa

Eguraldiak lagundu
egin zuen Meakaundi
gainean proba bikaina
burutu ahal izateko.
Jende aunitz hurbildu
zen bertara, eta, aspal-
diko urtetan zakurrak
lanean ikusten ari ba-
gara ere, aurtengoa be-
zalako ikuskizunez gu-
ttitan gozatu ahal izan
dugu. Azkenean, bai
epaile eta baita jendea-
ren ustetan, Xabier
Urienena izan zen lanik
hoberena, Bat zakurra-
rekin. Ondotik, Luis Ga-
raiar eta Mikel Aizpuru
oiartzuarrak izan zituen.
Aurten eztabaida iturri
izan den border-collie
arrazako sei zakur izan
ziren Igantzin, baina,
bertako arrazako bieta-
tik batek eraman zuen
txapela.  
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‘Alboka’ taldearen folk emanaldia izanen
da urriaren 23an eskolan
Egin egunkaria eta irratiari buruzko solasaldia ortziralean Ekaitzan

ELIXABET ETA GARBIÑE

Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza eta
Kultura Departamen-
duak mila biztanle bai-
no guttiagoko herrietan,
Udazkeneko Bira 98
programaren barrenean
emanaldiak antolatzen
ditu. Arantzan, urriaren
23an, gaueko 10etan,
eskolan folk jaialdia iza-
nen da, Alboka taldea-
ren eskutik.

Baserritarren Eguna
azaroaren lehenean
ospatuko da

Azkeneko TTIPI-TTA-
PAn aurreratu genuen be-
zala, datorren azaroa-
ren 1ean, igandearekin,
Baserritarren Eguna os-
patuko da. Halere, eki-
taldiak ortziralean ha-
siko dira. Ortzirala eta
larunbata artean, an-
tzerkia, solasaldiak,
ipuin kontalariak…
ikusteko eta aditzeko

aukera izanen dugu.
Igandean, berriz, pilo-
talekuan eta plazan era-
kusketa izanen da.
Eguerdian Ekaitza el-
kartean bazkaria izanen
da, trikitixaz alaiturik.
Bazkarian apuntatzeko

epea ez da oraindik ire-
ki, baina antolatzaileek
aipatu digutenez, lais-
ter zabalduko da. Hiru
egun hauek antolatze-
ko, Ekaitza elkarteak
Gazte Asanblada, Gura-
so Elkartea eta Herriko

Etxearen laguntza jaso-
ko du.

Egini egindako
erasoei buruzko
solasaldia
ortziralean

Ortziral honetan,

urriak 9, arratseko 8etan
Ekaitza elkartean, Egin
egunkariak eta Egin irra-
tiak jasotako erasoei bu-
ruzko solasaldia izanen
da. Bi komunikabide
hauen egoera gaur egun
nolakoa den eta egoera
horri zein aterabide
ematen ahal zaion azal-
duko dute.

Nahiz eta oraindik ez
den segurua nor etorri-
ko den, aitzindu deza-
kegu etorriko den lan-
gilea komunikabide
hauetako langileren bat
izanen dela.

Solasaldiaren ondo-
ren afaria izanen da ber-
tan. Apuntatu nahi due-
narentzat Zuzainenean
egonen da zerrenda.

Eskolan goiz eta
arratsaldez

Urriarekin batera,
goiz eta arratsaldez ha-
s i  d i t uz t e  k l a seak
Arantzako eskolako
neska-mutikoek.

++ ARANTZA

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

Itzea, 4 • BERA
& 948 630 763

GRUPO
ZURICH

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

Plaza Berria, 13 % (948) 627547 LESAKA

GGOOSSAARRIIAAKK,, BBEERREENNDDUUAAKK,, TTEERRRRAAZZAA

EKAITZA kafetegia

Lagunekin elkartzeko toki egokia

MARTIKO
Gure baserrietako

produktuak
& 948 630 700 • Fax 948 631 213

Zalain Poligonoa, BERA

Barne eta kanpoaldeak
Goteleak - Iztukadurak

Lakatuak - Papereztatzeak
Lucas Sansiñena 929-416768
Jose Luis Macayo 970-655785

A
u

rre
k
o

n
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a
k

Loturarik  gabe

Amaia
Apezetxea
bigarren
Ordizian
Amaia Apezetxea bi-
ga r r en  ge ld i t u  da
Ordiziako ileapaintze
lehiaketan. Bi proba
egin behar izan zituen
eta fantasiazko orraz-
keran lehendabizikoa
gelditu zen, oilagorku-
me bat agertzen zuen
orrazkera  ba tekin .
Sailkapen orokorrean,
halere, bigarrena izan
zen. Aurten, lana dela
eta, asti guttiago izan du
lehiaketa prestatzeko.
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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.

JAIONE ETA ALBA

Plater tiratze txapel-
keta ospatu zen iraila-
r en  26an ,  O leg in ,
Ulibeltzak elkarteak an-
tolaturik. Partehartzaile
ugari izan zuen nor-
gehiagokak baina, az-
kenik Jesus Irazoki
‘Uesus’ izan zen ira-
bazlea.

Eguna ongi akitzeko
afaria izan zen Ulibeltza
elkartean, hirurogei per-
tsona inguru bildu ziren
afari goxo bat dastatze-
ko: bakailua, txuleta eta
kanutilloak.

Aerobic eta
soinketa ikastaroak
hasi dira

Irailaren 29an hasi-
ko da aerobic ikastaroa.
Ordubateko hogei saio
eginen dituzte herriko
pilotalekuan, astelehen
eta asteazkenetan, arra-
tsaldeko 7etatik 8etara.

Nafarroako Aurrezki

Kutxako, Club 10 txar-
tela dutenak 7.500 pe-
zeta ordaindu beharko
dituzte izena emateko,
eta ez dutenak, berriz,
12.500 pezeta. 

Bertzaldetik, urtero

bezala, soinketa ikasta-
roa izanen da. Urriaren
1ean egin zen ikastaro
honetako ordutegiak ze-
hazteko bilera. Aurten
pilotalekuan burutuko
da ikastaroa.

Hiru haur bataiatu
dituzte

Irailaren 27an hiru
haur bataiatu zituzten
Sunbillako elizan: Iker
Espelosin, Naroa Gago
eta Ana Petrirena.

Jesus Irazoki garaile Olegiko
plater tiratze txapelketan
Aerobic eta soinketa ikastaroak hasi dira

++ SUNBILLA

BEINTZAkoBEINTZAko
OSTOSTAATUATUA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

Parrokia 11
Tfnoa: 45 01 12
DONEZTEBE

LENTZERIA

Natur
aktibitateen
III. Kanpaina
Eskolarra

Nafarroako ikasto-
la eta ikastetxe guz-
tiek, BertizkoTurismo
Partzuergoak, Nafa-
rroako Gobernuko
Kirol eta Gaztediaren
Institutuaren lagun-
tzarekin, antolatu duen
Natur Aktibitateen III.
Kanpaina Eskolarran
parte hartzeko aukera
dute.

Nafarroako DBH-
ko bigarren zikloko
ikasleei zuzenduta da-
goen kanpaina honek,
zonaldeko aterpe des-
berdinetan hiru egu-
neko egonaldia du (as-
teazkenetik ortzirale-
ra) eta ingurugiro, kul-
tura eta kirol aktibita-
te eskeintza zabalak
osatzen du programa.

Urriaren 21ean ha-
siko diren Aste Berde
hauek zortzi tandatan
banatu dira. Partehar-
tzaile bakoitzak 8.995
pezeta ordaindu behar
d i tu  e ta  Ber t izko
Turismo Partzuergoan
(948 592323 tfnoa)
eman behar da izena.

++ BERTIZ

Fondako mus txapelketa
Hasia da dagoeneko Fondako mus txapelketa. Urriaren 2an hasi zen eta
ekaina arte luzatuko da. Argazkian, joan den urteko irabazleak ageri dira
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ETXANDI
TXOKO

jatetxea
Bazkari, afari 
eta gosariak

ITUREN
& 948 450 491

PATXI IRIARTE

Ikasturte berriarekin
batera Langarrak anto-
latu dituen ikastaroen
berri eman du, ikastur-
tea inoiz baino abera-
tsago hasteko asmoare-
kin. Ikastaroak, ez da
erran beharrik, euskara
hutsez eginen dira.
Ikastaroa hasteko egun
zehatza eta zein egune-
tan eginen den taldeak
irakaslearekin erabaki-
ko du (yogakoa izan
ezik). 

Ikastaroetan izena
emateko epea urriaren
16an akituko da. Ho-
rretarako 948 451746
telefonora deitu behar
da (Miren edo Esther)

edo 970 406651 (Garbi-
ñeri mezua utziz). Lan-
garra taldeko bazkide-

ak direnak ikastaroaren
erdia bertzerik ez dute
ordainduko. Ikastaro ba-

koitzaren prezioa eta
iraupena goiko koadro-
an ageri da.

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

Zenbait ikastaro antolatu ditu
Langarra taldeak
Urriaren 16an akituko da izena emateko epea

++ MALERREKA

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

v Matrikulazioa
zabalik
Euskaltegian
Malerrekako Eus-
kal tegiak ( IKA)
1998-99 ikasturteko
matrikulazio epea
ireki du. Maila eta
ordutegi ezberdine-
tan ikasteko aukera
izanen da. Matriku-
latzeko edo infor-
mazio gehiagorako
948 451555 telefo-
nora deitu behar da.

v Omenaldia
Koteto Ezkurra eta
Iñaki Lizasok ongi
merezitako omenal-
dia jaso zuten iraila-
ren 27an beraien he-
rritarren eskutik. San
Migeleko ermita be-
rritua zabaldu zen
egun berean, plaka
bana jaso zuten.

v Judo ikastaroa
Laister hasiko da ju-
do ikasaro berri bat.
Klaseak eskolako
gimnasioan emanen
dira astearte eta or-
tzegunetan, arratsal-
deko 7,30etan. Ira-
kaslea Oskar Min-
degia gerriko beltz
doneztebarra izanen
da, bertze urteetan
bezala. Izena ema-
teko gimnasiora jo-
an behar da arestian
aipatutako egunetan.

v Pilota gehiago
Aitz ineko a lean
Bidasoa-Malerreka-
ko nesken pala txa-
pelketaz aritu ginen
eta oraingoan, lehen
aldiz burutuko den
gizonendako biga-
rren mailako pala
txapelketaz arituko
gara. Udaberrian jo-
katzen den txapel-
keta nagusian ari-
tzera ausartzen ez di-
renei zuzendua da-
go. Txapeldunei ez
zaie dirurik emanen,
txapelak eta sariak
baizik.

tt ffllaasshhIKASTAROA IRAKASLEA IRAUPENA EGUNA PREZIOA TALDEA
BERTSOLARITZA Estitxu azaroa-ekaina taldearen 10-12 lagun

Arozena arabera

YOGA Xabier azaroa-ekaina asteartetan
Satrustegi 19:00etatik 6.000 pta 10-12 lagun

21:30etara hilero

ZERAMIKA Virginia azaroa-ekaina taldearen 10-12 lagun
Bosch arabera

MASAJEA- Txomin 20 ordu 10.000 pta 8 lagun
LUZAKETAK Irazoki

TXALAPARTA Sergio azaroa-ekaina 2.000 pta 4 lagun
hilero

II. Euskalegunen 75. Urteurrena
Irailaren azken asteburuan burutu ziren Euskaltzaindiaren III. Jagon Topaketak
eta IV. Ahoskera Jardunaldiak. Argazkian, zabalpen ekitaldia. Zaldua
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Aurten ere, Aurtizko
Ostatuak eratuta, Bina-
kako Pilota Txapelketa
antolatu da. Honetan es-
ku hartu nahi duten bi-
koteen ostatuan bertan,
edo 948 450 477 telefo-
no zenbakian izena ema-

teko aukera izanen du-
te, urriaren 12a bitarte-
an. Eraberean, Pilarika
Egunean, gaueko 9etan
Aurtizko Ostatuan egi-
nen den bileran eraba-
kiko dira beharrezko xe-
hetasun eta arauak. Hau
dela eta, hagitz garran-
tzitsua izanik bilera hau,

antolatzaileek deia lu-
zatu dute, parte hartu
nahi duten bikote ba-

koitzeko ordezkariren
bat bilera horretara ager-
tzeko.  Joan den urtean

banakako nahiz bina-
kako txapelketa antola-
tu ziren Aurtizen.

Aurtizko
Binakako pilota
txapelketa laster
hasiko da
Urriaren 12an akituko da izena
emateko epea

++ MALERREKA

Joan den urtean banakako txapelketan parte hartu zuten pilotariak eta
antolatzaileak      Artxiboa

HERRIZ HERRI tttttttttttttttHERRIZ HERRI ttttttttttttttt

TTIPI-TTAPA

Larunbat honetan,
urriak 10, zabalduko da
ofizialki Zubietako erro-
ta. Inaugurazio ekital-
dia Zubietan ospatuko
den Euskararen barre-
nean burutuko da.

Programa goizeko
11etan hasiko da. Ordu
horretan joaldunak he-
rrian barna ibiliko dira.
Herritik errotara joanen
dira, errotaren inaugu-
razioan parte hartzera.
Errotan zabalduko den
erakusketa ikusteaz
gain, trikitixa eta txala-
parta aditzeko eta talo-
ak eta hameketakoa das-
tatzeko aukera izanen
da. Eguerdiko 2etan he-
rri bazkaria eginen da,
Mendizabal eta Zeberio
bertsolariekin eta Xapre
eta Zaharra trikitilarie-

kin. 7,30etan Zubietako
dantzariak arituko dira.
8etan dantzaldia izanen
da Xapre eta Zaharra tri-
kitilariekin.

Gauerdiko 12,30eta-
tik aurrera, berriz ere
dantzatzeko aukera iza-
nen da, oraingoan Imun-
tzo eta Belokirekin.

26 milioi terdiko
inbertsioa errota
moldatzen

Oraindik kontuak
guztiz itxi gabe badau-

de ere, 26,5 milioi pe-
zeta inguru gastatu di-
ra errota txukuntzen.
Kopuru horretat ik,
21.204.224 pezeta etxea
konpontzen erabili di-
ra, 4 milioi terdi kan-
poko urbanizazioa egi-
ten (pasealekua…) eta
milioi bat eskas museoa
antolatzen.

Kopuru honetatik,
gehiena, 23.361.800 pe-
zeta, dirulaguntzen bi-
tartez ordainduko da.
Honela, Europatik 15
milioi pezeta terdi aile-
gatu dira; Nafarroako
Gobernuko Turismo
Departamenduak 5 mi-
lioiekin lagundu du eta
Lan Departamenduak
2.861.880 pezeta eman
ditu. Orain errota pu-
blikoari zabalduko zaio
eta hainbat bisitari es-
pero dira.

Zubietako errota zabalduko da larunbat
honetan Euskararen Egunaren barrenean
26 milioi terdiko inbertsioa egin da moldaketan

Moldatu ondotik, lehen baino bisita gehiago espero dira errotan.      
Artxiboa
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Iturengo Udalak bere der-
miotan egin beharreko hiru
obren adjudikazioa erabaki
du berriki. Lan hauek urrian
hasi eta urtea akitu baino le-
hen burutu beharko dituzte
ofizileek.

Zehazki, Itturnako erreka
bideratzeko lana Iturengo
Erlaitz enpresak eginen du
9.560.657 pezetaren truke.

Lasagako zubia molda-
tzeko obra, bertzalde, Iruñeko
Zubillaga enpresak eginen
du 8.764.154 pezetaren tru-
ke.

Eta azkenik, argi trans-
formadoreak moldatzeko la-
na Electricidad Fija enpre-
sak eginen du, 2.800.000 pe-
zetatan. Prezio guzietan
BEZa sartu gabe dago.

Donamariako leku-izen xeheek duten
izen ofiziala zehaztu du Gobernuak
Nafarroako Gobernuak Donamariako toponimo edo leku-
izen xeheen izen ofiziala zehaztu du, Foru Dekretu bidez,
udalerri honi dagokion azterketa egin ondotik. Erabaki ho-
nekin akitutzat ematen da Nafarroan toponimia xehearen
ofizializazioa. Jakina denez, Euskarari buruzko Foru Legearen
arabera, Nafarroako Gobernuari dagokio Foru Komunitateko
toponimoak eta populazio-guneetako lurralde eta hiriarte-
ko bideen izen ofizialak zehaztea. Artxibokoa

++ MALERREKA

Iturengo udalak erabaki du urtea akitu
aitzin egin beharreko obrak zeinek
eginen dituen

Eratsungo Udalak bi oihan
ateratzeko enkante-lehiake-
ta deialdia zabaldu du berri-
ki.

Lehendabiziko lotean
Belaztieta inguruko 1.947
alertze ateriko dituzte. Guz-
tira 932 metro kubiko zur
emanen dute eta hasierako
prezioa  5.813.548 pezeta-
koa da (BEZ barne).

Bigarren lotean, Neku in-
guruko 962 alertze –203 me-

tro kubiko zur emanen dute-
nak– eta 1.047 insignis pinu
–462 metro kubiko zur ema-
nen dutenak– ateriko dituz-
t e .  Has i e r ako  p r ez ioa
3.035.765 pezetakoa da (BEZ
barne).

Proposamenak aurkezte-
ko epea urriaren 17an, eguer-
diko 12etan amaituko da.
Orduan, proposamenak za-
baldu eta behin-behineko ad-
judikazioa eginen da.

Eratsungo Udalak bi oihan-ateratze
egiteko enkantea eginen du

ttipi-ttapa
zzzzzooooozzzzzkkkkkeeeeetttttaaaaa

Orain TTIPI TXARTELA izateagatik abantaila
gehiago izanen dituzu. Erosketa egiterakoan
erakutsi TTIPI TXARTELA eta ZOZKETAn parte
hartzeko boletoak irabaziko dituzu honako
denda eta ostatu hauek guzietan: 

AISIALDI AKTIBIDADEAK
BKZ . . . . . . . . . . . Bertiz

AUTO TALLERRAK
MENDAUR MOTOR . . Doneztebe
SANPI ARAGON . . . . Doneztebe
PEDRO GARMENDIA . Elizondo
DATUCELAY . . . . . . Elizondo
SANSIÑENA . . . . . . Elizondo
LACOSTA . . . . . . . . Irurita
ZALAIN MOTOR . . . . Bera

AUTO-ESKOLAK
SEMPER . . . . . . . . Bera

ARGAZKI DENDAK
GOIKO . . . . . . . . . Bera
AYLA . . . . . . . . . . Bera
MENA . . . . . . . . . . Doneztebe/Elizondo
ZALDUA. . . . . . . . . Doneztebe/Elizondo

ARROPA DENDAK
EDURNE . . . . . . . . Bera
SAIOA. . . . . . . . . . Doneztebe
J.J. PICABEA . . . . . Doneztebe
TXIRRISTA . . . . . . . Doneztebe
KAMAMILA . . . . . . . Doneztebe
PICABEA BOUTIQUE . Doneztebe
IPINGI . . . . . . . . . Elizondo
COCOS . . . . . . . . . Elizondo
KATTALINGORRI. . . . Elizondo
FANTXIKE . . . . . . . Elizondo

ELEKTROGAILU DENDAK
MARIXUS. . . . . . . . Lesaka
ALTZURI . . . . . . . . Lesaka
RADIO BIDASOA. . . . Bera

ESTETIKA ZENTRUAK
AMAIA . . . . . . . . . Doneztebe
BEATRIZ . . . . . . . . Elizondo
MARIAN . . . . . . . . Lesaka

KIROL DENDAK
IPARLA KIROLAK . . . Elizondo
ZELA KIROLAK . . . . Bera
AGARA KIROLAK . . . Bera
Mª LUZ SPORT . . . . Bera

LENTZERIAK
Mª CRUZ. . . . . . . . Doneztebe
MAITE. . . . . . . . . . Elizondo
DEÑE . . . . . . . . . . Lesaka

LIBURUDENDAK
NAFARPRESS . . . . . Elizondo
LEGARRA . . . . . . . . Lesaka

MOBLEDENDAK
AMAIUR ALTZARIAK . Doneztebe
LEIZA . . . . . . . . . . Elizondo

OPTIKAK
OSTARGI . . . . . . . . Bera

PENTSUAK
MENDAUR . . . . . . . Doneztebe

ZAPATADENDAK
ALDI ROZAS . . . . . . Bera
GOÑI . . . . . . . . . . Elizondo
B. ALMANDOZ . . . . . Elizondo
NEREA . . . . . . . . . Doneztebe
OSTIZ . . . . . . . . . . Doneztebe

ZURGINAK
ZIMELDI . . . . . . . . Etxalar

DESKONTUAK ttttttttttttttttttt

BERA
AZALEA Loredenda
ZIZKA Ostatua
BIDAXKA Ostatua
PUY Ostatua
ERREKALDE Ostatua
FAIDEL Ostatua
Mª JESUS DIAZ Liburudenda
DIRDIR Oparidenda
IGONE Paperdenda
KALASH Erlojudenda
MARTZUTZAK Arropa eta opariak
NAFARROA Janaridenda
OIHANA Arropadenda
PRIETO Estankoa
MIGUEL Jatetxea

DONEZTEBE
LAKANBRA Motoak
ALUSTIZA Lurrindenda
BLAS Liburudenda
KALASH Erlojudenda

ELIZONDO
IZETA Erlojudenda
IZOZTUEN ETXEA
JAVIER Elektragailuak
MARTIN ARRAZTOA Motoak
MERKAOPARI
NATURA ETXEA
RETEGI Gozotegia
SOBRINO iroldegia

LESAKA
LABEKOAK Goxokidenda
OSIÑA Arropadenda
BITTIRIA Harategia
ELENA Arropadenda
ELENA Jostailuak
ETXARTE Erlojudenda
FAGOAGA Harategia
GOIZ ARGI Arropadenda
INAXIO Janaridenda
KOXKILA Ostatua
SASKI BERRI Ostatua

…eta erosketagatik
deskonturik ez, bainan
bai boletoak irabaziko:

ttttttttttttttttttt

o h a r r a k ttttttttttttttttttt

¶ Zozketa eta saria TTIPI TXARTELA
dutenentzat da bakarrik

· TTIPI TXARTELA erosiz TTIPI-TTAPA
laguntzen duzu (aldizkaria + Telebista)

EEsskkaattuu lleehheennbbaaiilleehheenn zzuurree 
TTTTIIPPII TTXXAARRTTEELLAA eettaa aapprroobbeettxxaattuu 
eemmaatteenn ddiittuueenn aabbaannttaaiillaa gguuzzttiiaakk

&& 994488 663311118888
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ESTEBAN AROZENA

Adin guzietako be-
rrogeita hamar ikasle
matrikulatu dira Aralar
Udal Musika Eskolan
hasi berria den ikastur-
te honetarako.

Hizkuntz musikala
hogeita hemeretzi la-
gunek ematen dute.
Bertan erakutsiko diren
bost musika tresnetan,
berriz, berrogeita bi
ikasle daude, era hone-
tara banatuak: Pianoan,
4; kordionan, 3; gita-
rran, 18; trikitixan, 8 eta
txistun, 9. Beraz, gita-
rra da azken aldi hone-
tan herritarrek gogoko-
en duten instrumentoa.

Musika Eskolako zu-
zendaria den Jose Jabier
Irigoienek esan zigunez,
irakaslegoaren progra-
mak landu eta ebalua-
ketak astero baloratuko
dira aurtengo kurtsoan.

Talde instrumentalak
sendotzeko asmoa ere
badute, baita  herriko
aktibitate ezberdinetan
parte hartzea areago-
tzekoa ere. 

Gripearen kontrako
txertaketa hilabete
bukaera arte

Gripearen kontrako
txertaketa kanpaina
urriaren bukaera arte

martxan dagoela iraga-
rii du Osasun Zentroak.
Aurreko urteetan beza-
la, adineko jendeari eta
gaixotasun kronikoak
jasaten dituztenei go-

mendatzen zaie, batez
ere, txerto hau.

Mikologi
Jardunaldiak
azaroaren 7 eta 8an

Irailaren 26 eta 27ra-
ko iragarritako bigarren
Mikologi Jardunaldiak
azaroaren 7 eta 8an egi-
nen dira azkenean.
Aranzadiko adituen us-
tez, arront perretxiko
gutxi aurki zitekeen gu-
re mendietan egun haie-
tan. Beranduxeago egi-
nez gero, berriz, era-
kusketaren kalitatea
ziurtatutik omen dago,
hone la  e san  z igun
behintzat antolatzaile-
bu ru  den  Xab i e r
Tabernak. 

Esan behar da, pro-
gramak bere horretan
segitzen duela, beraz,
TTIPI-TTAPAk bere azken
alean argitaratutakoak
balio du azarorako ere.

Herriko Musika Eskolak ikasturte berriari
hasiera eman dio
Berrogeita hamar ikaslek izena eman dute aurten

++ GOIZUETA

Ia bi miloi terdi lortu
dira ehiza-postuen
subastan   
Hego-haizearen esperoan daude ehiztariak

++ ARESO

JUANA Mª SAIZAR

Pil-pilean dagoen
gaia, ehiza da. Ehizta-
riak hego-haizearen es-
peroan daude ehizan
hasteko. Aurten subas-
taren dirua 2.460.000
pezeta egin dute, iaz bai-

no gehiago. Jendeak
esaten du 23 postu ho-
riek ez direla hain onak,
herritarrak hoberenak
baitituzte, baina diru-
dienez, ehiztari gehia-
go dago ehizarako to-
kiak baino. Gainerakoan
ez dugu ezer berezirik,

toki guzietako kon-
tuak eta garaikoak. 

Umetxoak urria-
ren 1ean, eskolan
goiz eta arratsaldez
hasi direla, baserri-
tarrak garoa ebakitzen,
sagarrak eta banabarrak
biltzen, baita ere.

Euskal Herritarrok
taldearen
aurkezpena

Irailaren 25ean, aur-

keztu zen Areson Euskal
Herritarrok hautes-ko-
alizioa, hogeita bost he-
rritarren aurrean.

Goiz eta arratsaldez hasi dira eskolan

Berrogeita hamar ikasle hasi dira aurten Aralar Musika Eskolan,
gehienak gitarra ikasten. Artxibokoa
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JOSEBA AZPIROZ

Joan den maiatzean
Udalak Ixkibarren na-
turgune bat egiteko di-
rulaguntza eskatu zion
Nafarroako Gobernuari.
Turismo Departamen-
duak %50eko dirula-
guntza ematea onartu
du eskatutakoa egiteko,
lehendik dagoen txabo-
lan aterbe bat egiteko
ezik. Hori dela eta, pa-
rajea txukunduko da,
meatze zaharreko laba-
deroko mineral zaborra
kenduko da, ormigoiz-
ko paretak eta transfor-
madore zaharra botako
dira, mahai eta errete-
giak eta zaborrak bil-
tzeko ontziak jarriko di-
ra, eta zenbait ibilbide
markatuko dira:  1 .
Ixkibar-Haritzaundi-
Saga rmia - I za i e t a -
Ixkibar;  2. Ixkibar-Hari-
tzaundi-Urdolatxiki-
Sasain Bizkar-Izaieta-
Ixkibar; 3. Ixkibar-
Hari tzaundi-Urdo-
latxiki-Urdola-Laxaron
m i n t e g i e - S a s a i n -
Izaieta-Ixkibar.

Lizarrako
Adierazpena

Iraileko batzarrean,

Leitzako Herri Batasuna
eta Eusko Alkartasuna
taldeek aurkeztutako
mozioa onartu zuen
Udalbatzak. Ondorioz,
Lizarrako Adierazpena-
ren edukiarekin bat da-
tozela eta beraien atxi-
kimendu publikoa azal-
du zuten. Agiriaren in-
guruan 23 talde biltze-
ak eta ETA erakundeak
iragarri duen su-etenak
giro berri bat sortu due-
la baloratu ondoren,
deialdia luzatu zieten
Nafarroako instituzioei
eta Euskal Herriko ins-

tituzioei orohar eta he-
rriko mugimendu sozial
guzitiei eta leitzar guz-
tiei orohar, bakearen al-
deko jarrera eta kon-
promezua har dezagun,
bakea denon artean lor-
tzeko, herriari hitza eta
erabakia emanez.

Tabernetako zarata
dela-eta arazoak

Tabernak eraginda-
ko  za ra t a  de l a  e t a
Udalak eta tabernariek
bilera bat baino gehia-
go egin badute ere, izan
diren zenbait kexen ara-

bera, badirudi arazoa ez
dela konpondu. Horre-
gatik Udalak idatzi bat
bidali die tabernariei,
honako bi neurri hauek
hartzea exijituz: alde ba-
tetik leihoak gaueko
10etatik aurrera erabat
itxita edukitzea, hone-
lako lokalek bete beha-
rreko baldintzetan be-
harrezkoa den bentila-
zio sistema ezarrita da-
goelako eta bestetik bo-
lumena gaueko 12eta-
tik aurrera, legeak ezar-
tzen duen neurrira ego-
kitzea.

Ixkibarren naturgunea egiteko
dirulaguntza jaso du Udalak
Lizarrako Adierazpenaren alde agertu dira azken udal batzarrean

v Auto karrera
Urriaren 17an, la-
runbata, Nafarroako
A u t o m o b i l s m o
Federazioak antola-
tutako ‘VI. Rallye
Navarra’ froga egi-
nen  da .  Has i e ra
Iruñean emanen zaio
eta Imotz, Gesalaz,
Ierri, Goñi, Arakil,
Basaburua eta La-
rraungo zenbait he-
rrietatik pasa ondo-
ren Leitzatik igaro-
ko dira, Orokietan
bukatzeko. Aurreko
urteetan baino par-
taide gehiago izatea
espero dute antola-
tzaileek; gehien bat
Aragoi, Kantabria,
Euskadi eta Errioxa-
ko jendea.

v Geriatria
ikastaroa
50 orduko geriatria
ikastaroa egiteko au-
kera izanen dute
urrian zehar herriko
emakumeek (langa-
betuek lehentasuna
izanen dute). Ikas-
taroa Nafarroako
Gobernuko Emaku-
mearen Institutuak
ordaintzen duenez,
dohainik izanen da.

v Lizentzia
fiskalaren  
zergarekin 10,8 mi-
lioi bilduko ditu Uda-
lak. Hilaren azkena
arteko epea dago.

tt ffllaasshh

++ LEITZA

GAZTELU ITURGINTZA
KALEFAKZIOA

Elgoien 32
Tfnoa: 948 510 086 • LEITZA

Elizatze
ERLOJUTEGI
BITXITEGIA

Landetxe Enparantza & 943.492698 OIARTZUN

Nafarrentzat

prezio bereziak

Inaxio   eta   Arantxa

MASAJE
AKUPUNTURA
HOMEOPATIA
eta
NATUROPATIA

Gorosabel 36 - 1.D
Tel. 943 654255 • 943 671635 • TOLOSA

Herbodietetika
BELARRABELARRA
Janaridenda

Elbarren, 35
Tel. 948 510192

LEITZA

Naturgunea eginen da Ixkibar inguruan. Artxibokoa
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Anizko gazteek,
Doike Eskuara Taldea-
ren laguntzaz, beren he-
rriko historia eta bizi-
tzaren gaineko lana egin
dute.  Lan horretan
Anizko etxeen izenen
historian sakondu dute
bereziki. Lan hori ‘Aniz,
hameka etxe’ izeneko
erakusketaren bidez
ezagutzera eman dute
he r r i ko  be s t e t an .
Erakusketa, joan den as-
tean zabalik egon zen
elizan eta herritar gehie-
nak –baita kanpoan bi-
zi eta bestetara etorri zi-
renak ere– ikusteko au-
kera izan zuten. Leku
berean, Mikel Belasko
toponimian adituak
‘Anizko etxeen izenak’
mintzaldia eman zuen
irailaren 30ean.

«ESKUARA GALDU DEN

LEKUETAN ERE EUSKAL

TOKI IZENAK GORDE

DIRA»
Herriko jende aunitz

hurbildu zen solasaldi-
ra. Gazteek errandako-
aren arabera, aditu ho-
nek «xarmanki esplika-
tu zuen toki izenen ga-

rrantzia, euskara as-
paldian galdu duten le-
kuetan ere eskual toki
izenak oraindik man-
tentzen baitira».

Herr iko  gaz teek
prestatutako bilduman,
berriz, ez da soilik Aniz-
ko etxeen izena eta ar-
gazkiak biltzen. Ho-
rretaz gain, beraien bi-
zimodua, aintzinako
usadioak eta historia
ezagutu dute, xaharrei
egindako galdemoduen
bitartez.

«HISTORIAREN PUXKE

BAT ETXEEN IZENEAN

GORDE DA»
Paula Kasares, Doike

taldeko kidearen erra-
netan, «etxeen izenei
erreparatuz gero, his-
toriaren puxke bat ber-
tan gorde dela ageri da,
etxearen kokapena, ja-
bearen ofizioa… ager-
tzen baitute. Izen hauek
ez galtzeko sentsibili-
zatzeko baliagarria iza-
ten ahal da lan hau.
Lehen, baserriaren ize-

naren bitartez ezagu-
tzen zen jendea eta ho-
ri, zoritxarrez, galtzen
ari da».

Lan hau Anizko gaz-
teen iniziatiba izan de-
la azpimarratu ondotik,
bertze herrietan hone-
lako ekimenen bat sor-
tzen bada laguntzeko
prest azaldu da Doike
taldea. Balorazio arras
baikorra egin dute:
«Materiala bildua da-
go eta herriarendako al-
txor bat bezalakoa da».

++ BAZTAN

v Berroetako
zolaberritze eta
zerbitzuen lanak
Berroetako zolabe-
rritze eta zerbitzuen
lehen faseko lanak
emateko lehiaketa
deialdi azkarra za-
baldu du Balleko
Udalak. Lanaren ha-
sierako aurrekontua
7.125.439 pezetakoa
da (BEZ barne) .
Proposamenak or-
tzeguna, urriak 8,
eguerdiko 2ak baino
lehen aurkeztu behar
dira udal bulegoetan.

v Oihan ateratzea
Anzabalen
Anzabal inguruko
herri lurretan oihana
ateratzeko baimena
eman dio Ingurugiro
Departamenduak
Balleko Etxeari .
Honela, 15.604.400
pezetan baloratutako
3.644 insignis pinu
eta lawson izei –apro-
betxatuko dira.

v Gorramendiko
TB errepetidoreak
sei seinale mozketa
izan ditu aurten, Jose
Ignacio Palacios,
Herrilan, Garraio eta
Komunikabide kon-
tseilariak Nafarroako
Parlamentuan eman-
dako azalpenaren
arabera. 13 ordu egon
da seinalerik gabe.

tt ffllaasshhAnizko etxeei buruzko lana egin
dute herriko gazteek
Doike Eskuara Taldearen laguntza izan dute horretarako

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

OPS Ingenieros S.L.
• Topografi lanak: Lur neurketak, balorazioak.
• Nekazal proiektuak: Bideak, ur depositoak,
etxebizitzak, granjak, nabeak…

Barañain Etorb.2 • IRUÑA • Tel: 948267453-948267602

Santiago, 33 (Baztan ostatuaren aitzinean) • ELIZONDO

BAZTAN OPTIKA
ORDUTEGIA:

Astearte eta ortziral goizetan,
10etatik 1,30etara eta asteazken
arratsaldetan, 5etatik 7,30etara

Galarregi
Supermerkatua

Baztango haundiena
Zerbitzu atsegina
Aukera zabala edari eta

& 948 580 005
Santiago 12 • ELIZONDO

Lan aski ederra egin dute Anizko gazteek, Doike eskuara taldearen
laguntzaz. Artxibokoa

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com
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G a r t z a i n g o  B e s t a k
Urriaren 10etik 13ra

Launbeta, urriak 10
12etan suziria eta ezkilak.
4etan mus txapelketa.
9e ta n  baz tan - zopak
Fransenean. Gauerditik
aitzina gaupasa JALISKO
BAND taldearekin.
Igandea, urriak 11
Bezpera
12,30etan Meza. 2etan
bazkaria Bailegin. 4etan
haur jokoak eta txokolata-
da. Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JALISKO BAND
taldearekin. Tartean, mu-
til-dantzak.
Astelehena, urriak 11
Pilarika Egune
11etan txistulariak auzoe-
tan ibiliko dira. 12etan pro-
zesioa eta Meza. Ondotik
hameketakoa eta mutil-
dantzak. 5etan Nafarroako
Mendi Duatloi txapelketa-
rako baliagarria den pro-
ba. Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Mikel SALABE-

RRI akordeolariarekin.
Tartean mutildantzak.
Asteartea, urriak 13
11etan ezkonduak eta ez-

kongabeen arteko futbol
partida. 2etan zikiro-jatea.
6etatik aitzinet dantzaldia
Mikel SALABERRI akor-

deolariarekin. 10etan ziki-
ro-afarie eta mutildantzak.
Goizalderaino musika
Mikel SALABERRIrekin.

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

• Estiloko mobleak: Luis XV,
Regence, L. Felipe,
Napoleon.

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA

BAZTAN

Erratzuko
emakumeak
Kinto Realera
Erratzuko hogeita
bat emakumeko tal-
de honek bidaia
egin zuen Kinto
Realerat. Eguna
ederki pasatu eta ar-
gazkirako prest-
prest azaldu ziren.
Harat-honatean
ibiltzen direnez, be-
rriz ere laister iza-
nen dugu beraien
berri.

Arg.: Xabier Ospital

Umorez beteko dira egunotan Gartzaingo karrikak

IZASKUNIZASKUN
MASAIA ZENTRUA

* Kirol Masaia
• Besoa, ukalondoa, belauna,

zurmioa
* Bizi masaia

• Zerbikalak, lunbarrak
* Erlajazio masaia

• Gihar kontrakzioak

Bederatzi
hilabetetan
1.700.000
lagun pasatu
dira Belate eta
Almandozko
tuneletatik

Alvaro Miranda,
Nafarroako Gobernuko
Herrilan departamen-
duko zuzendari nagu-
siak azaldu duenez,
Almandozko eta Bela-
teko tunelak zabaldu zi-
renetik 1.150.000 ibil-
gailu pasatu dira berta-
tik. Bere kalkuluen ara-
bera, 1.700.000 bat la-
gun igaro direla berta-
tik erran nahi du. Urte
batean, 1.600.000 ibil-
gailu pasatuko direla us-
te dute. Tunelak eraiki
zirenetik %32an igo da
zirkulazioa, batez ere
kamioiena.

San Migel
eguneko Junta
Generala

Gero eta jende gu-
ttiago mugitzen du San
Migel eguneko Junta
Generalak. Urtean egi-
ten diren lau juntetako
bat da San Migelekoa
eta aurtengoan, herri-
lurrekin lotutako 63 gai
landu ziren. 

Urrun gelditzen da,
adibidez, 1437. urteko
San Migel egunean
Askoako zubian egin
zen Junta Generala.
Orduan, Baztango ba-
tzarkideek aurre egin
zieten Nafarroako erre-
geei, hauek zerriak baz-
katzeagatik zerga or-
dainduarazi nahi bai-
tzieten nekazariei.
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FRANCK DOLOSOR

Hazilaren 6, 7 eta 8an
b ida i a  eg inen  da
Flandriarat. Elkartasun
asteburu huntan hango
familiek errezebituko
dituzte euskaldunak.
Bidaia autobusez egi-
nen da ortziralean, arra-
tseko 9etan abiatuz
Senperetik ala 9,30etan
Baionatik.

Lekua bada oraino
interesatuak direnen-
tzat. Jakin behar da han
euskal besta bat ospa-
tuko dela Mixel Ducau,
Caroline Philips eta he-
mengo dantzari-musi-
kariek alaituko dutena.

Dantzarien bidaiak
Zikirolatz dantza tal-

deko partaideek bidaiak
egin dituzte, aurtengo
udan astearte guziz jen-
de ainitz bildu ondoan.
Gaztetxoak Walibi atse-
den tokirat gan dire eta
haundienek asteburu bat

pasatu dute Galizian. Bi
bisitak biziki untsa ira-
gan dire eta dantzariek

oroitzapen aski onak di-
tuzte. Orain dantza saio-
ak berriz hasiko dituz-

te urte osoan eta heldu
den udan ikusgarriak es-
kaintzeko gisan.

Hazilaren 6, 7 eta 8an bidaia
eginen da Flandriarat
Euskal besta ospatuko da hemengo musikari eta dantzariekin

++ SENPERE

ALFA LAVAL
Kontzesionarioa

Hazkuntzarako tresneri guziak

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

ETXEGINTZAKO 
MATERIAL GUZTIAK

KALITATE ETA ZERBITZU
ERAKUSTOKIA:

ZURGINTZA, ADERAILUAK

ETXEGINTZAKO 
MATERIAL GUZTIAK

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

v AEK gau-
eskolaren
sartzea, urri hasta-
penean izan da gure
herrian. Aurten ere
20 persona beino
gehiagok gogoa du
eskuara ikasi ala ho-
betzeko. Aupa eta zo-
rionak!

v Emak-hor
elkarteak
85 urte betetzen bai-
titu aurten, besta be-
rezi bat iragan da bu-
ruilaren 6an, igan-
dearekin. Egun oso-
an animazioak ez di-
re falta izan, jendea
ainitz bildu delarik
mezan bai eta baz-
karian.

v TTIPI-TTAPAko
artikuluak
egiteko talde bat bil-
tzen da asteazken gu-
ziz Oxtikenean, arra-
tsaldeko 7,30etan.
Ideia guziak ongi eto-
rriak direlakoz, zu
ere hurbiltzen ahal
zara goxoan.

v Seaskako ikasle
ohien elkartea
gan den apirilean sor-
tu zen. Taldea idekia
zaiote noizbait ikas-
tola bateko ikasle
izan direneri. Zu ere
hauetarik baldin ba-
zare harremanetan
sartzen ahal zare, de-
nentzat tokia baita.
Heldu den urtean
pentsatzen da besta
bat antolatzea, Seas-
kak 30 urte beteko
baititu.

v Olerki bilduma
liburu bat osatu nahi
baita, Hatsa elkarte-
ak olerkiak biltzen
ditu hazilaren 15a
aintzin, dei berezi bat
eginez herriko idaz-
le guzieri. Berantago,
martxoaren 21ean
idazleen biltzarra os-
patuko da Oxtike-
nean.

tt ffllaasshh

TTIPI-TTAPAren aldeko Pilotaren Egunean omenaldia
eskaini zitzaion Migel Gallastegiri
Buruilaren 20an Pilotaren Eguna ospatu da Senpereko plazan, TTIPI-TTA-
PAren alde. Bera eta Senpereko pilotariek bederatzi partida jokatu dituzte,
senpertarrak nagusitu zaizkiotelarik gehienetan nafarreri. Momentu bizi-
ki hunkigarria izan da ere Migel Gallastegi Eibarko pilotariari omenaldia
egin zaiolarik. Argazkia: TTIPI-TTAPA TELEBISTA
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MIXEL ETA JACQUELINE

Duela urtetsu bat
zendu zen Jean Louis
Maitia, eta bere lagu-
nek honen omenez eta
oroimenez kantaldi bat
apailatu dute Sarako
Polikiroldegian burui-
laren 27an. Hor Benito
Le r txund i ,  Mixe l
Ducau eta Carolyn

Philipps-en entzuteko
parada ukan dugu. 

Jean Louis Maitiak
lan haundia burutu du
bai kultur arloan bai
hezkuntza arloan, ba-
tez ere zonbait urtez
Seaskako buruzagi izan
baita. Jaz, jadanik mar-
txoaren 9an kantaldi bat
egin zen honen susten-
guz, preso hartua izan

baitzen. Ekainean aske
atera zen eta berriro be-
re lana hartu zuen Elkar
argitaletxean, bainan
uda igaro eta han ber-
tan bihotzeko alditxar-
tze batek ereman zuen.

Omenaldi hunkigarria
eskaini zitzaion
Jean Louis Maitiari
Benito Lertxundi eta Ducau&Philipps izan ziren

++ SARA

Jean Louis
Maitiaren omenez,

buruilaren 27an
egin zen ekitaldia

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

Kidetza berri bat!

Kutxa Kutxa Kutxa

txaKutxa Kutxa Kutx MENDIALDE Jatetxea
Etxeko gasnak saltzen ditugu

Dantxarinearako bidean, 66. km.

AMAIUR • Tfnoa: 948 453 060

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

JATETXEA
& 948 580101

Santiago 1
ELIZONDO

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

GIHARRE 
ARAZOAK

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

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

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

ONDORIOETATIK
INDARTZEKOMAGNETISTA

NATUROPATA
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!

& 948631188

Buruilaren 23an goi-
zez, 80 bat adineko bil-
tzen ziren Sarako pla-
zan; zeri buruz ote el-
karretaratze hori? ma-
nifestaldi bat? ez, ez…
ateraldi bat. 

Autobusaren hartze-
r a  zoaz in  He r r i ko
Etxeak antolatu ateral-
diaren egiteko. Lehen
batean Hendaiara joan
ziren, untzian igo eta

Hondarribi aldera joan.
Herrian gaindi ibili eta
aperitifa eta pintxoak
hartu ondoan Iparral-
de r a  i t zu l i  z i r en ,
Urruñako ‘La Bergerie”
jatetxean bazkaltzeko. 

Hemengo nagusia
René, Manex Bergara-
ren ilobak, oturuntza pa-
regabea prestatu zioten.
Egun bat gehiago ahan-
tzezina.

Adinekoen ateraldia

Urte honen honda-
rrean berriemaile izai-
tetik gelditzen gara. Ez
da batere erabaki hartu
errexa izan, bainan gu-
ri doazkigun arrazoin
batzuengatik behar izan
dugu trenkatu. Gehien-
bat lan baldintza berriei
lotuak dira eta gero eta

zailago zaigu berriak
biltzea.

Zortzi urtez saiatu
gara gure herriaren bi-
zitza ahal bezain hur-
bildik azaltzea. Atera-
bide hau den bezalakoa
da eta espero dugu gu-
re lekukoa norbaitek
hartuko duela.

Dei bat zabaltzen dugu
berriemaileok TTIPI-TTAPAren
irakurleei

Musika eta dantza
igande huntan

Urriaren 11n, Deia-
dar kari, arratsaldeko
4etatik lekura zonbait
ekitaldi izanen dira
Saran. Aire ahizpak eta
Xalbador eta Ihidoy
kantariak arituko dira.
Berangoko S. Otxanda-
tegi dantza taldeak dan-
tzatuko du eta Mutxi-
koak ere dantzatuko di-
ra. Sartzea debalde.
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MARGARI ETA KORO

Duela hamalau urte
hasi ziren jostura ikas-
taroak eta ordutik hu-
nat urtero antolatu izan
dire. Lehenbizi hartan
EPAtik (Helduentzako
Hezkuntza) antolatzen
baziren ere, duela hiru
urte udalen eskuetan utzi
ziren eta geroztik ez da
errexa izan ikastaro
hauek aintzina atera ahal
izatea. 

Ikastaro hau Urdazu-
bin ematen da, bainan
Zugarramurdi eta Urda-
zubiko ikasleak biltzen
dire, hori dela eta diru-
laguntza eskatu ondo-
tik Akelarre elkarteak
80.000 pezeta eman di-
tu. Aurtengoz hogei
ikaslek izena eman du-
te eta hilabete huntan
hasiko da ikastaroa, as-
tearte eta ortzegunetan,
arratsaldeko 2,30etatik
5,30etara.

Zeharkako
txirularen
jardunaldiak

Urdazubiko Udalak
antolatua eta Nafarroa-
ko Gobernuak eta Bia-
nako Printzea erakun-
dearen laguntzarekin,

irailaren 21etik 25era
antolatu dire Urdazubin
Zeharkako txirularen
jardunaldiak. Egun ho-
rietan musika-tresna go-
xo eta ezti hunekin sei
musikari lanean aritu di-
re eta ortzegun eta or-
tziralean emanaldia es-

kaini zuten Salbatoreko
elizan. Ortzegunean ira-
kasleak aritu ziren: Lau-
sanako Kontserbato-
rioko Pierre Wavre eta
Sarasate Orkestrako
Esther Andueza eta
Xabier Relats. Ortzira-
lean berriz, ikasleak ari-

tu ziren eta hauek ere
aski ederki aritu ziren.
Guti goiti beheeiti ehun
bat lagun bildu ziren
emanaldietan, eta ez zai-
gu batere kopuru ttikia
iduritzen, halako musi-
ka berezia dela kontuan
hartuz.

Jostura ikastaroa hasi dute hogei bat
ikaslek astearte eta ortzegunetan
Zugarramurdiko Akelarre elkarteak 80.000 pezetako dirulaguntza eman du

++ ZUGARRAMURDI - URDAZUBI

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

SOULE
Hileta artea
& 948 453 444
& 908 779 903

ARIZKUN

BAZTAN
FUNERARIA

EHORZKETA ZERBITZUAK • HILKUTXEN

ERAKUSKETA ETA SALMENTA • TRASLADOAK

Jaime Urrutia 53 • ELIZONDO
& 948 580373 • 908 776176

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

* Egur idorrak: tropikalak, haritzak,
gaztainak, pinuak, izeiak…

* Tarimak eta zolak: haritza,
gaztaina, pinua…

* Tableroak: melaminak,
hidrofugoak, matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss
GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

Azken
hamalau
urteotan
bezala, aurten
ere izanen da
jostura
ikastaroan
aritzerik.
Artxiboa
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Eduardo Ventura Aramendia eta Mª
Elena Urrutia Ariztia, Iruña eta
Arizkungoa, irailaren 12an.
Fermin Etulain Altzualde eta Elixabet
Bidegain Zubiri, Arizkungoak, iraila-
ren 19an.
Francisco Javier Indakoetxea Man-
terola eta Ainhoa Romano Zubiria,
Irun eta Lesakakoa, irailaren 19an.
Jean Claude Aristegui eta Laurence
Barrenetxe, Biriatu eta Sarakoa, irai-
laren 12an.
Oier Mikel Hiriart eta Arianne Pigasse,
Sarakoak, irailaren 19an.
Gerardo Telletxea Bergara eta Itziar
Iparragirre Mindegia, Etxalar eta
Ezkurrakoa, irailaren 5ean.
Francisco Javier Aranjuelo San
Sebastian eta Olga Heras Subero,
Donostia eta Alemaniakoa, Leitzan, irai-
laren 12an.
Angel Calamardo Pascual eta Mª
Aranzazu Erbiti Zabaleta, Alicante
eta Leitzakoa, irailaren 19an.

Mirian Mitxelena Iparragirre, Elizon-
dokoa, irailaren 12an.
Iban Zaldain Jimenez, Arizkungoa,
irailaren 19an.
Pello Oskoz Bera, Almandozkoa, irai-
laren 15ean.
Martin Lanz Aierza, Lesakakoa, irai-
laren 16an.
Aurore Caruso, Sarakoa, agorrilaren
31n.
Jean Garbiso, Sarakoa, agorrilaren 31n.
Iñaki Larcher, Sarakoa, buruilaren 11n.

Luis Bidegain Ustariz, Arizkungoa,
irailaren 16an, 75 urte.
Domingo Etxandi Elorga, Elizondokoa,
irailaren 27an, 71 urte.
Miguel Aldea Herranz, Lekarozen,
irailaren 20an, 86 urte.
Martin Zabaleta Zabaleta, Leitzakoa,
irailaren 21ean, 73 urte.
Francisca Zabaleta Zestau, Leitzakoa,
irailaren 23an, 83 urte.
Josefa Lazkano Gaztañaga, Aresokoa,
irailaren 27an, 94 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

BAZTAN-BIDASOA.
- Borda eta baserri batzuk salmentan.
BERA.
- Pisu bat, Kanttonberri karrikan, erabat

eguzkitsua.
- 200 m2ko bajera salgai Legia karrikan.

Premiazkoa denez, aukera ona.
- Pisu bat, Legian. Oso zaindua. Aukera.
- 150 m2ko bajera kuadrato bat errentan

emateko Kanttonberrin.
- Lur eremua etxea eraikitzeko

baimenarekin. Ordaintzeko erraztasunak.
LESAKA.
- Bajera bat Bittiria karrikan saltzeko edo

errentan emateko.
ETXALAR.
- Etxe berri bat salgai.
IGANTZI.
- Pisu berri bat salgai, bajerarekin edo

hutsa. Larri. Prezio onean uzteko prest..
- Baserri bat bere lur guziekin salgai.
ARANTZA.
- Etxetxo bat salgai. Zaharberritu behar da.

SUNBILLA. 
- Etxea egiteko lur egokia, salgai
DONEZTEBE.
- Donamariako bidean bakerak, lokal

komertzialak eta garajeak salgai. Aukera
polita. 

- Zubi ondoan etxe haundi bat salgai.
- Pisu berri-berriak salgai. Ongi kokatuak.
- Joxepa etxe osoa salgai.
- Bajera batzuk salgai, herri erdian.
- Pisu batzuk errentan emateko.
- Eginen diren pisu berriak salgai.
- Lur eremua etxea egiteko salgai.
ELGORRIAGA. 
- 200 m2ko bajera errentan emateko.
- Pisu eder bat bere sotoarekin salgai.
- Pisu berri bat, garaje eta ganbararekin,

salgai. Larri. Premiagatik merke.
ITUREN. 
- Etxe handi bat bere baratzarekin salgai.
- Pisuak salgai, berri-berriak, Lasaga auzo-

an, aukera ona, bajerarekin edo hutsak.
ZUBIETA. 
- Etxe haundia, pisu batekin egina, salgai.

ADOS
INMOBILIARIA AGENTZIA

Julian Izura Nuin
Telefonoak: 948451841 / 908778653

e-mail: ados@iname.com
Parrokia, 5-2.ezk • DONEZTEBE

EZKURRA
- Etxe bat salgai.
LEITZA. 
- Pisu batzuk salgai.
LEKUNBERRI. 
- Etxe zoragarri bat salgai.
- Pisu bat salgai, oso interesgarria da.
- Lur-eremua salgai, etxe bat egiteko.
DONAMARIA. 
- Etxe dotorea, Donamariako Bentetani.
- Borda bat errentan emateko.
OITZ. 
- Etxe bat salgai, sartzeko prest . Larri.
- Belagi bat, 10.000 m2koa, salgai.
URROTZ. 
- Baserri bat salgai.
BEINTZA-LABAIEN. 
- Etxe bat, bere lur guziekin, salgai.
IRUÑA eta IRUN. 
- Pisuak, lokalak eta behar duzuna

aukeran erosteko eta saltzeko.
ERRATZU. 
- Baserri salgai bere lurrekin.

LEGASA. 
- Pisua salgai, bere bajerarekin,

Iturrialdean. Arras merke.
- Lur eremu bat, etxea egiteko aproposa,

El Rio ostatu ondoan, salgai.
- Pisu bat, arras merkea, salgai.
NARBARTE. 
- Pisua salgai, ekonomikoa.
MUGAIRI. 
- Pisu eguzkitsua, salgai, ganbararekin.
- 60 m2ko bajera bat salgai, Ongi-etorri

ostatuaren ondoan, ‘MRW’ izan zena.
IRURITA. 
- Pisua errentan emateko.
- Pisu berri salgai. Prezio interesgarria.
- Etxea egiteko lurra salgai.
ELIZONDO. 
- Pisu bat, Braulio Iriarte karrikan,

arras polita eta merkea, salgai.
- Pisua Giltxaurdi karrikan arras

interesgarria.
HENDAIA. 
- Apartamentuak eta estudioak salgai.

Edozein aseguru
egiten dugu
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FRANCK DOLOSOR

Buruilaren 20an,
igandearekin, Pilotaren
Eguna ospatu da Sen-
pereko plazan TTIPI-TTA-
PAren alde. Bera eta Sen-
pereko pilotariek bede-
ratzi partida jokatu di-
tuzte, senpertarrak na-
gusitu zaizkiotelarik
gehienetan nafarreri.

Mementu biziki hun-
kigarria izan da ere Mi-
gel Gallastegi Eibarko
pilotariari omenaldia
egin zaiolarik. Mixel
Urbistondo saratarrak
egindako harria hartu
zuen oroigarri gisa eta
ohorezko sakea egin
zuen ondotik. Laurogei
urte beteak izanagatik,
bere esku kolpea eta sa-
soina mantentzen due-
la erakutsi zuen Mige-
lek. Bizkaieraz mintzo
den gipuzkoarrak bere
poza aitortu zuen, bizi-

tzako egun onena bizi
omen baitzuen Senpe-
ren, «eguraldixa ona-
rekin», gainerat. Ga-
llastegiren izena dara-
man saria Harozarene
eta Telleryren eskueta-
ra joan zen, 30-15 ira-
bazi baitzieten Retegi
eta Mitxelenari.

Migel Gallastegik
mementu ederrak pa-

sa zituen bere lagune-
kin eta eskertu zituen
Oxtikenea elkartea eta
senpertarrak. Besta
prestatu zutenek biziki
kontent agertu dire eta
aurtengo giro goxoa iku-
siz, janeko pentsatzen
d a

bertze Pilo-
taren Egun
bat egitea hel-
du den urtean.

Anarte-
an, eskertu
behar ditu-
gu laguntzai-
le guziak, denen lagun-
tzari esker posible izan
baita Pilotaren Eguna

ospatzea.

Gallastegi omendu zen
Senpereko Pilotaren Egunean
n Senpertarrak nagusitu ziren pilota partida gehienetan
n Gallastegi Saria Harozarene eta Telleryk eskuratu zuten

pronton
v Migel Elizalde

Memoriala
Irailaren 26an buru-
tu zen Lesakan Ba-
surde Elkarteak Mi-
gel Elizalde zenaren
omenez 28. urtez an-
tolatutako txirrindu-
la lasterketa. Junior
mailako 58 txirrin-
dulari abiatu ziren,
baina 78 kilometro-
ko ibilbidea 27k ber-
tzerik ez zuten akau-
tzerik izan. Azkarre-
na, Bi-lux taldeko
Carlos Mancho izan
zen. Sigma taldeko
lehen sailkatua, Jo-
xe Mari Elgorriaga
lesakarra izan zen,
bosgarren postuan.

v Nafarroako Herri
KIrol Federazioak
helbidez aldatu du.
Orain arte Federa-
zioarekin harrema-
netan jartzeko Do-
neztebera joan behar
bazen, orain Sunbi-
llara joan beharko da.
Egoitza berria Gin-

dal Ibiltokian
dauka, lehenda-
biziko zenbakia-

ren beheko solai-
ruan.

v 2. mailako
arpanlari
txapelketa
Irailaren 27an buru-
tu zen Huarten. Egin
beharreko lana 45
ontzako enborrari 10
korte etzanda eta 4
zutik ematea zen. Hi-
ru bikotek hartu zu-
ten parte eta lehe-
nengo postuan La-
kuntzako Miguel An-
gel Albisu eta Ima-
nol Miranda gelditu
ziren (7’05”). Biga-
rrenean Arraiozko
Joxelu Retegi eta Jo-
s e txo  Te l l e t xea
(8’02”) eta hiruga-
rrenean, Etxauriko
Iñaki Zazpe eta Al-
berto Oteiza (8’50”).

Migel Gallastegi, bere izena daraman saria banatzen eta ohorezko sakea
egiten. Laurogei urtetan oraindik sasoinean dagoela erakutsi zuen.

SENPERESENPERE BERA

Huguenard-Irubetagoienak, 18; Igantzi-Erkiziak, 12

Larretxe-Durrembachek, 5; Blas-Zubietak, 18

Brave-Ollivonek, 18; Martikorena-Irazokik, 10

Ursuegi-Bessonartek, 20; Irizar-Eskuderok, 8

Berrouet-Laurenzenak, 25; Etxebeste-Etxegaraik, 5

Valencia-Bessonartek, 30; Zubieta-Irurietak, 21

Sabaloue-Gerendiainek, 30; Irazoki-Retegik, 27

Laduche-Agerrek, 30; Cerezo-Altzugurenek, 22

Harozarene-Telleryk, 30 - Retegi-Mitxelenak, 15

Pilotaren
Eguna

Pilotaren
Eguna

9 urte

10 urte

11 urte

12 urte

13-14 urte

16 urte

17 urte

18 urte

Gallastegi S.
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Nafarroako Herri Ki-
rol Federazioak jakina-
razi duenez aurtengo
Nafarroako sokatira txa-
pelketa datozen azaroa
eta abenduan jokatuko
da. Printzipioz, gizo-
nezkoetan bi maila osa-
tzea da Federazioaren
asmoa, lehen eta biga-
rren maila. Maila ba-
koitzean, 680, 640, 600
eta 560 kiloko katego-
riatan lehiatuko ziren
taldeak. Emakumezko-
etan, berriz, maila ba-
karra izanen da eta 520
eta 480 kilotan arituko
dira.

URRIAREN 10EAN ITXIKO

DA APUNTATZEKO EPEA

Gizonezkoen arteko
txapelketan bi katego-
ria ateratzeko talde nahi-
korik apuntatuko ez ba-
litz, kategoria bakarra
eginen litzateke. 

Jakina den bezala,
txapelketan parte hartu
ahal izateko kirol taldea
erregistratua egon be-

har da eta kirolari ba-
koitzak Herri Kirol Fe-
derazioko fitxa egin be-
harra du. Fitxa bakoi-
tzaren kostoa 3.000 pe-
zetakoa da. Txapelke-
tan apuntatzeko epea
urriaren 10ean itxiko da.
Txapelketan apuntatze-
rakoan 10.000 pezeta-

ko fiantza ordaindu be-
harko da.  Diru hau txa-
pelketa bukatzean itzu-
liko zaie taldeei.

Informazio gehiago
edota apuntatu nahi iza-
nez gero, Nafarroako
Herri Kirol Federazio-
ra deitu behar da, 948
450 900 telefonora.

Areso eta Lesakako
Beti Gazte izanen dira,
seguraski, eskualdeko
ordezkari bakarrak.
Ezin erran, ordea, nola-
nahiko ordezkaritza de-
nik, azken bizpahiru ur-
tetan Nafarroako txapel
guziak eskuratuak bai-
tituzte bi taldeek.

Kañamares
txapeldun
bigarren mailako
aizkolarien artean

Irailaren 27an joka-
tu zen Huarten Nafa-
rroako 2. mailako aiz-
kolari txapelketaren fi-
nala. Bertan, pasa den
abuztuan Arantzan egin-
dako kanporaketan sail-
katu ziren bortz aizko-
lariak zeuden. Egin be-
harreko lana, bi kana-
erdiko, bi 60 ontzako,
eta 72 ontzako enbor bat
moztea zen. Arostegi-
ko Manuel Kañamares
izan zen garaile, 18 mi-
nutu eta 43 segundure-
kin eta, beraz, lehen
mailara pasatuko dena.
Bigarrena Otsagiko Da-
niel Vicente izan zen
(20’10”) eta hirugarre-
na Beintza-Labaiengo
Je sus  E txebe r r i a
(21’13”). Juan Jose Er-
dozia eta Jaime Gorri-
tik osatu zuten finaleko
boskotea.

Nafarroako sokatira txapelketan izena
emateko epea urriaren 10ean bukatuko da
n Gizonezkoetan bi maila osatu nahi dira kategoria bakoitzean
n Areso eta Beti Gazte izanen dira, seguraski, eskualdeko ordezkari bakarrak

Sokatirak ikuskizuna ekarriko du gure herrietara azaroa eta abenduan.
Artxibokoa

Mindegia eta Larretxea Euskal Herriko
aizkolari txapelketaren finalean izanen dira
n Igande honetan Tolosan jokatuko da

Aizkolari nafarrak
izan ziren nagusi irai-
laren 27an Aizarnaza-
balen, Euskal Herriko
Aizkolari txapelketa na-
gusiko kanporaketan.

Lehen postuan Mi-
kel Mindegia zubieta-
rra sailkatu zen, eta be-
re ondotik, zortzi se-
gundura, Donato La-
rretxea. Barberenarekin

hiru izanen dira Tolo-
san urriaren 11n joka-
tuko den finalean aritu-
ko diren nafarrak.

Berrogeita bederatzi
urtetan maisu izaten se-
gitzen duela erakutsi
zuen atzo Mikel Min-
degiak. Indarrean eta sa-
soian gainerako zortzi
aizkolariak gehiago iza-
nen ziren, seguraski,

baina jakinduria eta es-
perientzia bere alde di-
tu zubietarrak. 17 mi-
nutu eta 2 segundu be-
har izan zituen bi kana-
erdiko, bi 60 ontzako
eta bi oinbiko mozteko,
Donato Larretxeak bai-
no zortzi segundu gu-
ttiago. Olasagasti bera-
ri 32 segundu atera ziz-
kion eta minututik goi-

ti Senosiain eta Peña-
garikanori. Barberenak
osatuko du finaleko sei-
kotea eta honi bi minu-
tu eta 37 segundu atera
zizkion Mindegiak.
Egia da faborito nagu-
siek, beraien klasifika-
zioa segurutzat jo zute-
nean ez zutela gehiegi
arriskatu, baina horrek
ez dio meriturik kentzen

Mindegiari. Kontu han-
dia izan beharko dute
berekin, igande hone-
tan, urriak 11, Tolosan
jokatuko den finalean
ustekabea eman baite-
zake. 

Finaletik kanpo gel-
ditu ziren atzoko kan-
poraketan Jaunarena zu-
bietarra, Azpilikueta eta
Arria V. 



++ LIBURUAK

Jose Luis Otamendi azpeitia-
rraren olerki bilduma honetan,
1980. urtetik 1990era lau libu-
ru eta hainbat aldizkaritan argi-
taratutako poesiak jasotzen di-
ra. Idazlearen erranetan, bere
olerkigintzaren ziklo oso bat
biltzen du liburuak, gaur egun
bertze gisa bateko poesia lan-
tzen du eta.
Liburuaren aurkezpen ekitaldi-
an, aitzin-solasa idatzi duen

Iñigo Aranbarri idazlearen la-
guntza izan zuen Otamendik.
Aranbarriren ustez, ttipitasune-
an eta irudietan oinarrituriko
naif kutsuko olerkiak dira “Ba-
karrik bahago neguan” liburu-
koak. Otamendi 80. hamarka-
dan poeta berezia izan zela ai-
patu zuen, halaber, Aranbarrik.
Hain zuzen ere, Atxaga eta Sa-
rrionaindia erreferentziatzat
izan ez zituelako.    

«BAKARRIK BAHAGO
NEGUAN»

Jose Luis OTAMENDI
PAMIELA

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

•  Zerrikumea (20 kilokoa): 2.400
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 125 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 50 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .550
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .520
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .480
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .570
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .530
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .500
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 28.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 32.000 eta idix-
koak 42.000 Pta.
Behi zaharrak: 
Behi nabar gizena: 360 Pta./Kg.
Kanal. Behi gorri ona: 400 Pta./Kg.
Kanal.

DATU ITURRIA: EHNE

v ZERRIKIA v

v BEHIKIA v

BASERRIA

GARTZAIN
w Gartzain Xehetasu-
nak 23. orrialdean.

BESTAK
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SENPERE

w Urriaren 11an rock
kontzertua izanen da
Oxtikeneak elkartean,
Hats eta Utopie taldeen
eskutik.

KONTZERTUAK

TELEBISTAKO TXOKOA

SENPERE

w Urriaren 11an rock
kontzertua izanen da
Oxtikeneak elkartean,
Hats eta Utopie taldeen
eskutik.

KONTZERTUAK

LEITZA

w Urriaren 17an ‘Na-
farroako VI. Rallye’a jo-
katuko da. Orokietan
bukatuko da eta Leitza-
tik pasatuko dira lehe-
nago.

LASTERKETAK

ARANTZA

w Urriaren 23an ‘Al-
boka’ folk taldearen
emanaldia izanen da
eskolan.

KONTZERTUAK

AURTIZ

w Urriaren 12an akitu-
ko da Binakako Pilota
Txapelketan izen ema-
teko epea.

TXAPELKETAK

LEITZA

w Urrian zehar geria-
tria ikastaroa egiteko
aukera izanen dute he-
rriko emakumeek.

IKASTAROAK

Igande honetan zortzi,
urriaren 18an, ospatuko da
Zangotzan Nafarroa Oinez,
‘Ametsa eraikiz’ lemapean.
Nafarroako Ikastolen besta

honetan, jende guztiarenda-
ko moduko ekitaldiak izanen
dira. Herriz herri autobusak
abiatuko dira eta ohiko le-
kuetan eman behar da izena.

Nafarroa Oinez
Zangotzan
Urriaren 18an ospatuko da

HAMABOSTALDIKO GOMENDIOA



Edozein gisako erosketak
egiteko orduan, hainbat eta
hainbat dira TTIPI-TXARTELA-
ren deskontuetaz probextu
diren herritarrak. Hemendik
aitzinera, ordea, deskontua
ez da TTIPI-TXARTELAk iza-
nen duen abantaila bakarra. 

Dakizuen bezalaxe, TTI-
PI-TXARTELAk gure zonal-
deko hainbat komertziotan
merkeago erosteko aukera
ematen du. Komertzio hori-
ek deskontuak egiten segitu-
ko dute, baina gainera, TTIPI-
TXARTELA erabiltzen duzun
aldiro TTIPI-TTAPAZOZKETAn
parte hartzeko boletoak opa-
rituko dizkizute. Honetaz
gain, deskonturik egiten ez
duten zenbait komertziok
ere parte hartu nahi izan du-
te zozketa honetan. Beraz,
horietan ere aukera izanen
duzu boletoak jasotzeko,
erosketak egiterakoan TXAR-
TELA erakusten baduzu. 

Dendariak berak eroske-
ta kopuruaren arabera ba-
natuko ditu zozketako bo-
letoak, beti ere, TTIPI-TXAR-
TELArekin erosten dutenen
artean, noski.

ZER DA TTIPI-TTAPA ZOZKETA?
Hitzak adierazten duen

bezalaxe, TTIPI-TTAPAk anto-
latu duen zozketa bat da. He-
mendik hiru hilabetera, urta-
rrilaren 14an, 55 opari zotz
eginen ditugu. Bistan da,
hortaz, ez duela pertsona ba-
tek bakarrik irabaziko zozke-
ta honetan, 55 lagunek bai-
zik. Sarituen zerrenda al-
dizkari honetan bertan ager-
tuko da. 

Bi helburu ditu zozketa
honek: TTIPI-TTAPAko baz-
kide laguntzaileak saritzea,
batetik, eta hauek egunero-
ko bizimoduan TTIPI-TXAR-
TELA erabiltzera ohituratzea,
bertzetik.  

TTIPI-TTAPA LAGUNDU, DIRUA

AURREZTU ETA OPARIAK IRABAZI

TTIPI-TTAPAFUNDAZIOAri ba-
besa emateko modu bat da

TTIPI-TXARTELA erabiltzea.
Oraindik ez dakizuenentzat,
erranen dugu TTIPI-TXARTE-
LA eskuratzeko 5.000 ptako
kuota ordaindu behar dela
urtero, eta gisa honetan TTI-
PI-TTAPAren bazkide lagun-
tzaile bihurtuko zara. Aldi
berean, txartelaren abantai-
lak gozatzeko aukera izanen
duzu. Probextu!

061 Tfnora. deitu behar da

w Urriaren 5etik
11ra Bera, Sunbilla,
Elizondo (Lezaun), Goi-
zueta.
w Urriaren 12tik
18ra Etxalar, Ituren,
Elizondo (Iturralde),
Goizueta, Leitza.
w Urriaren 19tik
25era Arantza, Nar-
barte, Elizondo (Le-
zaun), Goizueta.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

GUARDIAKO 
BOTIKAK

JAKIN BEHARREKOAK
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BERA

w Urriaren 11 arte
zabalik egonen da ar-
tista gazteen erakuske-
ta kultur etxean. Mar-
go, eskultura, collage
eta argazkiak izanen
dira ikusgai.

ERAKUSKETAK

TTIPI-TTAPA ZOZKETA:
TTIPI-TXARTELAren 
bertze abantaila bat

ZUBIETA

w Urriaren 10ean os-
patuko da. Errotaren
inaugurazioa eta Herri
Bazkaria izanen dira
ekitaldi nagusia. Arra-
tsaldean Imuntzo eta
Beloki.

EUSKARAREN EGUNA

LESAKA

w Urriaren 18an San
Fermin jubilatu eta pen-
tsionisten elkartearen
egun haundia ospatuko
dute. Meza eta bazka-
ria izanen dira.

ERRETIRATUAK

ETXALAR

w Urriaren 17an
Laiotz taldearekin dan-
tzaldia frontoian.
w Urriaren 18an Aus-
kalo, Furunda taldeekin
kontzertua. Arratseko
8,30etan, zozketa.

USATEGIETAKO IGANDEA



Ford Escort CLX 16v txu-
ria salgai. Oso egoera one-
an. % 948 510 402.

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. %
948 630 766 (Jose Mª).

Volkswagen Polo salgai.
Egoera onean eta merkea.
NA-O. % 948 580 457.

Ford Fiesta1.1 salgai. Ego-
era onean. SS-AB. 200.000
pta. % 948 630 188.

Ford Fiesta 1.3 salgai.
60.000 km. 5 ate. 500.000
negoziagarriak. % 948 630
188.

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

Kawasaki GPZ 500 salgai,
SS-AK eta ongi zaindua.
380.000 Pta. %943 644545.

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

Suzuki GSE motoa salgai,
karreterakoa. Egoera one-
an.  %948 580 420 (gauez).
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BERA edo LESAKAn pisu
bat hartuko nuke errentan.
% 943 134 420 (gauez).

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). Hilabete-
an 15.500 pta + argia + ura.
Deitu gauez. %948 637 121.

IRUÑEA.Neska euskaldu-
na behar dugu pisua osa-
tzeko. 16.000 pta. % 948
610 759.

DONOSTIA. Bi neska be-
har dira Donostian, uni-
bertsitate ondoan pisua
osatzeko. % 948 637 228.

IRUÑEA. Neska bat behar
da Arrosadian pisua osa-
tzeko. 12.000 pta/hileko. %
948 581 177.

LESAKA. Bittiria karrika-
ren 75ean, 4. pisua salgai,
3 logela, sukalde ekipatua,
komedorea eta bainua. Ha-
gitz egoera onean. % 943
625305.

BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai, beheko solairua da. 3
logela, 2 bainu eta 112 m2ko
lorategia. Trasteroarekin. %
970 853 631 (gauez).

ELGORRIAGA. Pisua sal-
gai, ganbara eta garajea-
rekin. 12 milioi. Berri-be-
rria. % 948 451 841.

ARANTZA. Pisua salgai,
mobleztatua. 7.500.000 pta.
% 948 306 502.

BORTZIRIAK. Mediku gaz-
te batek baserria edo pisua
hartuko luke errentan. %
948 306 502.

Baztan-Bidasoa. Borda
bat erosiko nuke. Egoerak
ez du inporta. % 948 451
841.

Irunen, solfeo, piano eta
organo elektroniko klase-
ak emanen lituzke irakas-
le tituludun batek. Azterke-
t ak  p res ta t zeko  e ta
zaletuentzat ere bai, haur
zein helduentzat. %943 635
223 edo 943 617 587. 

Bolillo-enkajea egiten era-
kusten dut. % 948 581 131

Neskamea behar da Bil-
bon astez haurrak zaintze-
ko, interna moduan. % 948
630 207 (Mariatxo).

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

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

BERA. Lur-eremua salgai,
etxea egiteko aukerarekin.
% 948 451 841.

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.  

Kitarra (elektrikoa, akusti-
koa eta klasikoa) eta baxu
klaseak ematen dira. %
948 630 217.

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

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

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

Denda salgai
Herri erdi-erdian, martxan
dagoen janaridenda tras-
pasatzen da. 70 m2. 
Informazio pertsonala.
& 929 010 790 (arratsaldetan)

LESAKA

LURRAK/ORUBEAK

112 SALGAI

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

102 EROSI

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

104 ERRENTAN HARTU

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

107 SALDU

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

208 BERTZELAKOAK

tttttttttttttttt

% 948635060

ETXALAR: Baserria salgai, etxe inguruko lur guziekin 
(soro eta zuhaizti). Prezioaz solastuko dugu.

BASERRIA SALGAI



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

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

Pagatzeko modua (egin gurutzea dagokion lekuan):

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

RRuurraall KKuuttxxaa 33000088 00008800 5522 00220000001144997733

Lau urteko aharia salgai
Leitzan, mutur gorria eta
adar motza. % 948 510 545.

Pertsa katu urdina salgai.
35.000 pta. % 948 306 502.

Seter irlandarra salgai. 5
hilabete ditu. % 948 637 943.

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

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

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).

16 litroko Ferr sulfatadora
salduko nuke. Behin erabi-
lia. 5.000 pta. % 943 628
319.

Ile-idorgailu zentrifuga-
tzaile bat salgai. % 948 637
787.

Zeharkako txirula metro-
nomoarekin. % 948 637 787.

LEITZA. 1.600 m3 lur bel-
tza oparituko nuke. Zuloren
bat tapatzeko edo alorren
bat egiteko. % 948 510 669.

Doneztebeko Juan Ugalde-
ri: publikoki eskatu nahi di-
zut barkamena.

Arantxa Rozas Errando-
neak irailaren 13an bete di-
tu 34 urte. Zorionak ahizpa
eta familiaren partetik.
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Opel KadettGSI 2.000 sal-
gai, arroxa kolorekoa.
300.000 Pta. % 948 510669.

Volkswagen auto karaba-
na salgai: 2 ohatze, sukal-
dea, hozkailua eta lababoa.
% 919 634 453.  

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

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.

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).

MERKATU  TTIKIAtttttttttttttttttt

HARREMANAK

801 AGURRAK

tttttttttttttttt

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Golf GTI,Astra GSI,
Panda eta 

Land Rober Decender.
Suzukiak eta Vitarak

aukeran.

BBEERRAABBII ttaaiilleerrrraakk
& 948 631 445•BERA

Bigarren eskuko autoak
Nissan Serena 2.E.D.,
polit, polit, polita.
Renault 21
Citroen BX 1.4 polita
Ofertak auto berrietan

MOTORRA

502 TAILERRAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

701 GALDU-AURKITUAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

365 bideo-zinta 
behar ditugu

ttipi-ttapa telebistan

URTEKO EGUN BAKOITZEKO BAT. 
Eguneroko gertaerak eta berriak

zuri eskaintzeko, puntualki, gertatu bezain laster. 
Zuk erositako bideo-zintarekin

posible izanen da guztiona izanen den telebista biziagoa izatea.

Herriko Etxeko Plaza, 1
BERA

Tel.: 948 631188
Faxa: 948 631291

ZINTAZ ZINTA TELEBISTA EGIN. 
10.000 pezetako 365 zinta behar ditugu

urte osoan gure kamarek irudiak behar bezala har ditzaten.

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

bideo bat emanen dizugu oroigarri gisa.

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

datuak idatzi eta gure helbidera bidaliz.

ttttttttttttttttttttttttttt
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++ URTEBETETZEAK  

Irune Zabala
goizuetarrak
urriaren 5ean bete
ditu 19 urte.
Zorionak bere
guraso, senide eta
ilobaren partetik.

Naroa
Telletxea
elizondarrak
urriaren 6an bete
ditu 6 urte.
Zorionak Iñaki,
Enkarna eta
senideen partetik.

Mikaela
donamariarrari
zorionak urriaren
17an urteak beteko
dituelakoz. Familia-
ren, eta bereziki
bere seme-alaben
partetik.

Beñat Ezkieta
Huizi atarrabia-
rrak irailaren 26an
3 urte bete ditu.
Zorionak Mikel eta
familia guziaren
partetik. Musu
haundi bat.

Txomin
Sirera
Ibarluzea
igantziarrak 7 urte
bete ditu urriaren
4an. Zorionak
guraso eta Aneren
partetik.

Maria Agirre
Elizondo
beratarrak 15 urte
bete ditu irailaren
29an.
Zorionak bere
familiaren partetik.

Ana Macicior
lesakarrak urriaren
5ean egin ditu
urteak.
Zorionak Joxe eta
Paolaren partetik.

Maria
Andueza
beratarrak
irailaren 26an bete
ditu urteak.
Ossea… 
Que fuerte…
18 urte! Zorionak.

Monica
Duartek 23 urte
betetzen ditu.
Zorionak guraso
eta senideen
partetik.

Mari Duarteri
zorionak bere 24.
urtebetetzean.
Bere guraso eta
senideen partetik.

Mikel
Telletxea
lesakarrak 3 urte
bete ditu irailaren
26an. Zorionak
Miguel eta Mertxe
gurasoen partetik.

Mikel
Altzuguren
beratarrak 24 urte
bete ditu irailaren
28an. Zorionak
familiaren partetik.

Julen Taberna
Iribarren
igantziarrak 5 urte
beteko ditu
urriaren 15ean.
Zorionak atta, ama
eta Danielen
partetik.

Maite eta Xabier Arraztoa
Lazkanotegi beratarrek urtea
beteko dute urriaren 17an. Zorionak eta
muxu aunitz atta eta amaren partetik.

Pako Duartek
49 urte beteko
ditu urriaren 29an.
Zorionak emaztea,
seme-alabak eta
bereziki Unairen
partetik.

Amaia Goie-
netxe Iturbi-
de igantziarrak 10
urte beteko ditu
urriaren 12an.
Atta, ama, Imanol
eta amatxiren
partetik zorionak.

Rosario
Gortariri
zorionak ama,
ahizpa eta
gainerako
familiaren partetik.
Muxuak…

Olaia Otxo-
teko Domin-
guezek urtea
beteko du urriaren
10ean. Zorionak
eta muxu aunitz,
“koxi”. Gurasoen
partetik.

Estitxu
Fernandez
Maritxalarek
azaroaren 2an
urteak beteko ditu.
Zorionak
familiaren partetik.

Eneko
Fernandez
Maritxalarek
urriaren 9an
urteak bete ditu.
Zorionak
familiaren partetik.

Jose Manuel Zabala eta Pilar
Goizuetari zorionak eta urte
askotarako, irailaren 24an 21 urte
ezkonduriko bete dituztelako. Beren 5
seme-alaba, suia eta bilobaren partetik.

Joel Oronoz
Indak urriaren
7an beteko  du
urte bat. Zorionak
bere aita, amatxo
eta Beñaten
partetik. Muxu
haundi bat.

Nora beratarrak
urteak bete ditu
irailaren 26an.
Zorionak
familiaren 
partetik.

Rosarito
Indakoetxea
sunbildarrak 46
urte bete ditu
urriaren 5ean.
Zorionak familiaren
partetik eta sei
muxu.

Jaime Iriarte
Ibarra
sunbildarrak 48
urte beteko ditu
urriaren 7an.
Zorionak zure
familiaren partetik.

Andoni
Maritorena
Ganboak 4 urte
beteko ditu
urriaren 14an.
Zorionak aita, ama
eta Beatrizen
partetik.

Aritz Salabe-
rria Mutube-
rria goizuetarrak
8 urte bete ditu
irailaren 11an.
Zorionak guraso,
Mikel eta familia-
ren partetik.

Amaia Telle-
txeak 5 urte bete
ditu urriaren 7an.
Zorionak atta, ama,
Jaione eta bi
amatxiren partetik.
Muxu bero bat.

Xuban Larre-
txea Altzuga-
raik urriaren 28an
beteko du urte bat.
Zorionak guraso
eta familiaren
partetik, potxolo.

Aritz
Telletxea
Etxeparek 7
urte eginen ditu
urriaren 16an.
Zorionak
familiaren partetik.

Olasoako David
Loiarte goizue-
tarrak 7 urte bete
ditu hilaren 7an.
Zorionik beroenak
bere familiaren
partetik.

Maite Iriarte
Loiarte berata-
rrak 2? urte bete
ditu urriaren 3an.
Zorionak gazte,
eta aunitz urtez!
Txanpaina noizko?

Arantzako Fatima Elizondo eta
Koro Goiari 24 urte bete dituzte
irailaren 29 eta urriaren 2an. Zorionak
neskatxak eta kontuz txanpainarekin.
Zuen koadrila.

Ugutz Zelaie-
ta oiztarrak 8 ur-
te beteko ditu u-
rriaren 17an. Zori-
onak aita, ama, Ga-
raile eta Laurendi-
ren partetik.

Oihana
Lazkano
leitzarrak urriaren
8an bete ditu 11
urte. Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Sonia Salga-
do Ramos
lesakarrak urriaren
6ean 31 urte bete
ditu. Zorionak
sorgina! Zure
betiko lagunen
partetik.

Sonia Salga-
do Ramos
lesakarrak urriaren
6ean 31 urte bete
ditu. Zorionak
Alejandra! Bertze
Alejandraren
partetik.

Julen Zelaieta
Iriarte
beratarrak 18 urte
beteko ditu
urriaren 8an.
Zorionak
familiaren partetik.
Aupa Erreala!

Sonia
Salgado
lesakarrak urriaren
6an bete ditu
urteak. Zorionak
Lesakako
folklorika
katxondoenari.

Aritz Goñi
oronoztarrari
zorionak irailaren
29an urteak bete
dituelakoz. Ongi
pasatu eguna eta
muxu bero bat
familiaren partetik.

Jose Mari
Biurrarena
beratarra urriaren
8an bete ditu 30
urte. Zorionak
familiaren 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.  

Ander
Mendiberri
donamariarrak
urriaren 2an bete
ditu 6 urte.
Zorionak zure
familiaren partetik.

Aritz
Petrirena
Bengoetxea
beratarrak 7 urte
bete ditu irailaren
26an. Zorionak eta
muxu bat
familiaren partetik.

Iker Telletxea
lesakarrak 7 urte
bete ditu urriaren
5ean. Zorionak
Juan Jesus eta
Begoña, gurasoak
eta Aritzen
partetik.

Joaquin Zia
oiztar-beratarrak
30 urte bete ditu
urriaren 1ean.
Zorionak eta
muxu bat Inma,
Clara, Leire eta
Atitiren partetik.

Iñigo Aldaza-
bal Zamarreño
beratarrak 9 urte
beteko ditu
urriaren 11n.
Zorionak Naiara,
Mikel, atta. ama eta
amoñaren partetik.

Iñaxi
Ostolaitzek
urteak beteko ditu
urriaren 10ean.
Zorionak Berako
familiaren partetik.
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• ELDUAIEN Hizkuntza Eskolak ingeles, frantses eta alemanezko ikastaroak
eskeintzen dizkizue oso kualifikatuak eta esperientzi oso hedatua duen bertako
irakaslego hirueledunekin, ingeles, euskera eta gaztelera.
• 30 urteko irakaskuntzaren ondoren hizkuntza bat epe labur batean ikastea
proposatzen dizuegu, era atsegin eta arin batean, ikaslearengan gogo eta
interes handi bat eraginaz.
• Gaur egungo irakaspideetan metodo aurreratuenez horniturik gaude.
• Irakaskuntza prozesua zenbait ataletan bilakatzen da, hots:

- Egitura berrien sarrera.
- Ikasitako moduen praktika eta errepikapena irakaslearen

zuzendaritzapean.
- Egoera errealak, ulermen eta adierazpen ariketak bideoen

laguntzaz.
- Kasete, ariketa koaderno eta etxeko  lan pertsonalen bidez

ikasitakoaren errepikapena, praktika eta gogoan hartzea.
• Ikasle posible bakoitzak, bere maila jakitearren sarrerako test bat egiten
du, ahozkoa eta idatzia.
• Ikasleak beren ezagueraren arabera 12 maila desberdinetan banatuak izaten
dira.
• Ikasle kopurua gelako 12ra murriztua dago.
• Eguneroko eskolak, txandakakoak, intentsiboak.
• Bideoteka eta Satelite TB ikasleen eskura.
• Hiruilabetero, ikasle bakoitzak bere aurrerapenei buruzko txosten zehatz bat
jasotzen du maila bukaerako testaren emaitzarekin eta aipamen berezirik
merezi duten aspektuei buruzko irakaslearen adierazpenekin.
• Inglaterran ikastaroak antolatzen ditugu (Exeter, Cambridge, Londres) haur
eta helduentzat, bai udan edo eta ikasturte akademikoaren zehar.
• Azterketa ofizialak direla eta eskaturiko gaien prestaketa eta garapena,
adibidez:

- Hizkuntza Eskola Ofiziala
- Britaniar, Alemaniar Merkatal Ganbarak, etab.
- Amerikar Unibertsitateak. TOEFL.
- Cambridgeko Unibertsitateak. Firs Certificate eta Proliciency.

• Eskoletara ez etortzeak kontrolatzen eta jakinarazten ditugu hilero.
• Matrikula irekia dago, maila desberdinei buruzko testak irailean egingo
direlarik.
• Interprete eta itzulpen zerbitzuak eskaintzen dira.
• Entrepresetarako eskola bereziak.
• Haurrentzat skola bereziak (4 urtetik aurrera).
• Ordainketa guztiak hilabete bakoitzeko 15ean egiten dira kontu korrontearen
bidez edo errezibu kobru bidez, nahiago den bezala.
• Puntualtasun osoa eskatzen da bai eta irakasleak bidalitako idatzitako lanak
egitea.
• Uzteak hilabete bat lehenago jakinaraziko dira.
• ELDUAIEN ESKOLA zuen eskuetan geratzen da edozein argibide edo
kontsultarako.

Tolosa
Martin José Iraola Etorbidea, 8 - 3.ezk. • Telef./Fax. 943 67 00

52
Tolosa

Kondeko Aldapa, 30 • Tel./Fax. 943 67 47 33 
Lasarte

Pablo Mutiozabal, 2 - 1. planta • Tel./Fax. 943 37 27 81 
Tolosa

Nafarroa etorbidea, 12 • Tel./Fax. 943 65 01 77 
Donostia

Villa Itsas-Lore
Abda. Infanta Cristina, 15 (Ondarreta) • Tel./Fax. 943 31 07 53 

Leitza (Nafarroa)
Elbarrena auzoa, 20 • Tel./Fax. 948 51 06 35 

E-mail:
elduaien@infomail.es

Euskara
Ingelesa

Frantsesa
Alemana
Gaztelera

Italiera
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