
Nafarroako Gober-
nuak orain dela bortz
urte erosi zuen Fun-
vera, krisi larrian ze-
goenean. Garai har-
tan ez omen zegoen bertze
aterabiderik: 1917an sortua
zen lantegi zaharra behin be-
tiko itxi, edo bertzenaz, lan-
posturik ez galtzeko, Go-
bernuak bere gain hartzea
lantegia. Zorionez Nafarro-

ako Gobernua egin zen lan-
tegiaren jabe eta ordutik ho-
nat nabarmenki aldatu dira
kontuak. Lauretan hogei lan-
gile izatetik doblea izatera
pasatu da eta urteko salmen-
ten fakturazioa ere haundi-

tu egin da. Iaz, aspal-
diko partez, irabaziak
izan zituen Funverak.
Gauzak horrela, Fun-
vera bere gisa ibiltze-

ko gauza dela uste du orain
Nafarroako Gobernuak eta
kapitalaren % 51 Berako Sa-
vera erosteko tratua kasik
itxia du. Geroago, falta de-
na bertze sozio bati saldu-
ko omen dio.

ttipi-ttapa
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Kapitalaren % 51 
erosiko du SAVERAk

++ 4

‘Zirimolan’ Kultur Hamabortzaldia:
Azaroaren 21etik
abenduaren 6ra
Azkaine, Bera, Etxalar eta Sa-
rako kultur elkarteen artean an-
tolatu da kultur hamabortzal-
dia, aurtengoan  Zirimolan ize-
na eramanen duena.Euskal kul-
turaren karietarat,teknologia
eta komunikabide berriak, fil-
mak, kontzertuak, herriarteko
jokoak… denetarik izanen da
herri horietan. ++ 3

2288 Kirolak: 
Doneztebeko
Erremonte Eskola
Iñaki Lizaso erremontelari pro-
fesionala dute irakasle, eta be-
rak kontatu digunez, Baztan eta
Bortzirietako gazteak ere ani-
matu nahi lituzke eskola hone-
tan matrikulatzera.

GEHIGARRIA: 
Lesakako Feriak 
azaroaren 18-19an
Egitaraua erdiko orrialdeetan. 

TTIPI-TTAPA ZOZKETA: Orain txartela
izateak abantaila gehiago ditu.
Erosketa egiterakoan erakutsi
TTIPI TXARTELA eta ZOZ-
KETAn parte hartzeko boleto-
ak irabaziko dituzu.

Jose Luis TAINTA PIKABEA
980001

ttttiippii--ttttaappaa ffuunnddaazziiooaa

TXARTELA
Iraungitze epea 99/03

ttipittipi

BERAKO FUNDIZIOETAN
NAGUSI BERRIAK
BERAKO FUNDIZIOETAN
NAGUSI BERRIAK

Azken bortz urteotan
Nafarroako Gobernuaren
esku egon da FUNVERA
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tttttttttttttttttttttttELKARRIZKETA

DATUAK..........

TESTUA ETA ARGAZKIA:
ASIER GOGORTZA

v Etxalar,
Bera, Azkaine
eta Sara. Lau
herri horietan
eginen dira
aurtengo kultur
egunak, azaro-
aren 21etik
abenduaren 6ra.

v Euskal kul-
turaren aitzaki-
an, mugaz bi
aldeetako jende-
en harremanak
sendotzea da
antolatzaileen
gogoa. 

v Komunika-
bide eta tekno-
logia berriak
dira aurtengoan
protagonista,
bainan bertze
gaiek ere badute
beren txokoa:
zinea, kontzer-
tuak, herriar-
teko jokoak…
nahasketa ho-
rretatik dator
‘Zirimolan’
izenburua.

v Ongi haste-
ko, asteburu
honetan Euskal
Herri osoko an-
tzerki talde
amateurrak
bilduko dira
Saran. Bortz
antzerkilan es-
kainiko dituzte. 

NONDIK NORAZIRIMO-
LAN IZEN HORI?

Ez du zerikusirik
Mitch delako horrekin,
ez pentsa. Jendeari es-
kaintzeko kultur aktibi-
tate interesgarri pila bat
pentsatu genituen hasie-
ran, itxura batean elka-
rren arteko loturarik ga-
bekoak, baina kontua da
zirimola hortan gauza
aunitz atxeman daiteke-
la: ohiko bertso-txiste-
afaria, mintzaldiak…
eta bertzetik gauza be-
rriak ere bai, antzerki-
lari amateurren topake-
ta eta ziber-kafea adi-
bidez.  
IAZ KULTUR HILABETEA
ETA AURTEN, BERRIZ,
HAMABORTZALDIA.ZER-
GATIK LABURTU DUZUE?

Alde batetik neka-
garria delako hilabete
oso batez ekitaldiak an-
tolatzea, eta bertzetik
intentsiboagoa egin nahi
genuen. Hamabost egun
dira, bai, baina astetarte-
an ere ekitaldiak propo-
satu ditugu, ez asteburu-
tan bakarrik. Asteburu-
tan ekitaldi pilaketa
haundia izaten baita ber-
tzela ere.
BATEZ ERE TEKNOLOGIA
ETA KOMUNIKABIDE BE-
RRIAK HARTU DITUZUE
HIZPIDE...

Bai, ziber-kafea, he-
rri-telebistei buruzko
mahaingurua… aurten-
go gai nagusia teknolo-
gia berriena da. Pentsa-
tzen dugu teknika berri
horiek euskaraz balia-
tzea ez dagoela batere

gaizki, eta horregatik
jendea mundu hortarat
hurbilaraztea da gure as-
moa. Gainera, hirietan
ezagunagoak izanen di-
ra beharbada, baina  he-
men menditartean ziber-
kafe bat antolatzea iraul-
tza ttiki bat da gure us-
tez. 
GUSTATU EDO EZ, IN-
TERNETEN GARAIAN BI-
ZI GARA ETA…

Halaxe da, eta he-
mendik aitzinera euska-

razko komunikabideek
teknologia berrietan bu-
rua sartu beharko dute
pixkana-pixkana. Ho-
rregatik interneten afe-
ra hau, erakusteko eus-
karaz ere egiten direla
gauzak. Esperientziak
erakutsi nahi ditugu, ez
teoria hutsa.   
MUGAZ BI ALDEKO JEN-
DEEN HARREMANAK ES-
TUTUZ DOAZILA NABA-
RI DUZUE?

Bai. Bistan da kultur
taldeetan aritzen gare-
nok honi esker ezagutu
dugula elkar. Baina
horretaz gain, azaroa-
ren 29an Etxalarren egi-

nen diren Herriarteko
Jokoetan sortzen den gi-
roak bai balio duela la-
gun berriak egiteko.
KULTURA TRESNA EGO-
KIA DA ORDUAN LOTU-
RA HORIEK ESTUTZEKO?

Batez ere euskara da
lotzen gaituena, batzuk
ez baitakigu frantsesez
eta bertzeek espainolez
ere ez. Gainera, kultura-
ren arloan buruan muga
bat baino gehiago badu-
gu oraindik, izan ere kul-
tur erreferentzia desber-
dinak ditugula nabaria
da. Batzuk Espainia al-
dekoak eta bertzeek
Frantziakoak.  

w }Aurtengo gai nagusia teknologia
berriena da. Pentsatzen dugu teknika
berri horiek euskaraz baliatzea ez
dagoela batere gaizki~

«Kultur taldeetan aritzen garenok honi esker ezagutu dugu elkar».

++ Zirimolan  Kultur Hamabortzaldiaren antolatzaileak

“Hemen menditartean ziber-kafe
bat antolatzea iraultza ttiki bat da” 
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SAVERAK KAPITALAREN %51 EROSIKO DU

Berako Fundizioak berriro
pribatizazioaren bidean

avera eta Na-
farroako Go-
b e r n u a k
prestatzen
a r i  d i r en
plangintza-
ren arabera
600 edo 700

milioi pezetako inbertsioa
ere eginen da Fundizioetan,
dirutza horretatik 250 bat
milioi, jubilazio eta aurre-
jubilazioak ordaindu eta zo-
rrak ordaintzeko erabiliko
delarik.

Nafarroako  Gobernua
eta Saveraren ustez, Fundi-
zioak produkzioan eta en-
pleguan eragina izanen duen
errekonbertsioa behar be-
harrezkoa du. Honela, Fun-
veraren produkzioaren
%75a sortzen duen kamioien

balaztak egiten segituko du-
te eta arlo honetan produk-
zioa bikoiztu egin nahi da,
5.500 Tonara ailegatu arte.
Autoen sektorerako tortsio-
barraren fabrikazioa, ordea,
uzteko asmoa dute hiru ur-
teren barrenean. Gaur egun,
negozioaren %15a sortzen
du aktibidade honek eta tres-
neria zaharkitua gelditu de-
nez, inbertsio haundiak egin
beharko lirateke lan hone-
tan segitu nahi izanez gero. 

Berrogeita sei langile
soberan

Aipatu behar da, aktibi-
dade honek 46 langile en-
plegatzen dituela eta ez da
balazten produkziorako be-
harko direnekin inondik ere
orekatuko. Soberan geldi-
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Duela bortz urte, Berako Fundizioak krisi
larrian zegoenean, erosi zuen Nafarroako
Gobernuak. Bertze aterabiderik ez omen
zegoen: administrazioak eskutik hartu edo
1917an sortu zen lantegia itxi. Ordutik
honat nabarmenki aldatu dira kontuak.
Langileen kopurua bikoiztu eta fakturazioa
ere goiti egiten ari da. Iaz, aspaldiko
urtetan lehen aldiz, irabaziak izan zituen
Funverak. Nafarroako Gobernuak eskua
askatzeko tenorea ailegatu dela uste du
eta hasierako akordio baten arabera,
kapitalaren %51 salduko dio Bera bertako
Savera enpresari. Epe ertainean,
gainerakoa ere bertze sozio bati salduko
omen dio Administrazioak.

TESTUA: AITOR AROZENA

Berako Fundizioak lehen eta orain.
1917an zabaldu zenetik hainbat 
gorabehera izan ditu lantegiak
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1994 1995 1996 1997

SALMENTAK

SALMENTAK

3.100

3.900
4.200

24.000

27.000
29.000

MILIOI
PEZETATAN

32.000

TONATAN

1994 1995 1996 1997

4.500

EXPORTAZIOA

1994 1995 1996 1997

*Aurrikuspena

1998*

>5000

1998*

1998*

LANGILEAK

80

130

99 100

1994 1995 1996 1997 1998*

90

34.000

MILIOI
PEZETATAN

2.350
(%74)

2900
(%75)

3.200
(%75)

3.400
(%75)

3.750
(%75)

1993

SALMENTAK

600

MILIOI
PEZETATAN

1998

2.000

LANGILEAK

80

155

130

140

1993 1994-95 1996 1997 1998

Koadroetan ageri
diren datuak
Berako lantegiari
dagozkionak dira.
Savera taldeak,
produkzio lantegi
gehiago ditu
Hernani eta
Brasilen eta
banatzaileak
Argentina eta
Italian eta bertze
zenbait
herrialdetan.
Produkzioaren
lautik hiru
munduan barna
banatzen duela
kontuan hartuz,
delagazio
gehiago
zabaltzeko
asmoak ere
baditu Polonia,
Israel edo Hong
Kong bezalako
herrialdeetan.

1917an sortu zen
Fundiciones de
Vera lantegia.
1989an hasi zen
lehen aldiz behin
behineko
langileak hartzen
eta gaur egun
hiru langiletik bat
egoera horretan
dago. Bere
negozioaren
%53a Europan
egiten du egun,
eta urrunagoko
herrialdetako
merkatuetara
pausua ematea
da Saveraren
asmoetako bat,
«krisi egoeretan
konpainia
egonkortzeko».
Fundizioak
sendotzea da,
beraz, hasierako
helburua.

tuko diren langile hauen irte-
era, lantegiko komenioaren
bitartez negoziatu beharko da.

81 urteko historia
Fundiciones de Vera (Fun-

vera) lantegia 1917an eraiki
zen. 1993an, krisi larriaren
eraginez eta ez ixteko atera-
bide bakar bezala, Nafarroa-
ko Gobernuak erosi zuen. Or-
dutik honat, enpresa bizibe-
rritu da. Bortz urteotan 80 lan-
gile izatetik 155 izatera pasa-
tu da, horietatik 105 finkoak
eta 50 behin-behinekoak. Fak-
turazioak ere goiti egin du:
1993ko 500 milioietatik
1996ko 1.490 milioietara. Jo-
an den urtean, diru sarrerak
irteerak baino haundiagoak
izan ziren lehen aldiz eta 35
milioiko mozkina lortu zuen
Funverak.

Nafarroako Gobernua, ha-
siera-hasieratik adierazi zue-
nez, egoera larriari aterabidea
emateko egin zen Funveraren

jabe. Duela zenbait hilabete
hasi ziren tratuan Saverarekin
eta enpresa honetako ordez-
kariek erran dutenez, norma-
lena ongi akautzea izanen da.

Komenioa negoziatzen 
hasi dira Funverako 
langileak

Solasaldiak gibeleratu di-
ra, Funverako langileak eta
zuzendaritza azaroaren ha-
sieran hasi baitira komenioa
negoziatzen. Enpresak hiru ur-
teko komenioa negoziatu nahi
du, baina alderdi ekonomikoa
2000. urtea bitarte negoziatua
dagoenez, zailtasunak egoten
ahal dira. Soldaten igoera
1997an solastu zen eta horren
arabera, krisi garaian langile-
ek galdu zuten erosteko ahal-
mena berreskuratuko dute ur-
teotan (1997an %1,3; 1998an
%1,9; 1999an %2,48 eta 2000
urtean %2,48). Kopuru hauei,
1999 eta 2000 urtean pro-
dukzio sariak gehitu behar

zaizkie. Beraz, diru kontue-
taz baino gehiago bertze gai
batzuk eztabaidatuko dira ko-
menioaren negoziazioan. En-
presa Komitearen arabera, ka-
tegoriak eta behin behineko
langileen egoera aztertuko di-
ra, gaur egun hiru langileta-
tik bat egoera hortan baitago. 

Bere produktuen 
dibertsifikazioa da 
Saverak bilatzen duena

Igogailuendako gidak egi-
tea da Saveraren zeregin na-
gusia. Bertze bi lantegi ditu
Brasil eta Hernanin eta bana-
tzaileak Argentina eta Italian.
Taldeak 8.000 milioi pezeta-
ko salmentak egin zituen iaz
eta igogailuendako giden mun-
duko merkatuan %25eko kuo-
tara iristea espero du. Bitxi-
keri bezala, aipatu behar da
Pariseko Eiffel Dorrea eta Ma-
laisiako Petronas eraikuntza
famatuetako igogailuek Be-
rako lantegiko materiala du-

tela.
Duela hilabete terdi egin

ziren kalitate jardunaldi ba-
tzuetan Alberto Quintas, Sa-
verako zuzendari nagusiak ai-
tzindu zuenez, dibertsifikazio
plan batean sartuak daude.
Funveran interesa dute, «pro-
duktu ona eta berezko tekno-
logia duelakoz eta gurearen
sektore desberdina delakoz»
Quintasen erranetan. Halere,
merkatu egiturari dagokionez,
negozio berdintsuak omen di-
ra: «Gurea bezala, Funvera-
ren merkatua mundu maila-
koa da. Bere produktuak Es-
tatu Batuak, Europa edo Ja-
ponian egin eta saldu daitez-
ke». Saverako Zuzendari Na-
gusiak, bi enpresen arteko osa-
garritasunik ez duela nahi ziur-
tatu zuen. «Savera eta Fun-
verak bizimodu propioa eta
independientea izanen dute,
beraien harreman bakarra in-
bertsio talde berean sartuak
egotea izanen da». nn

Kandidatura 90ean 94an 99an
ELA 5 7 ?
LAB 4 2 ?

OORRDDEEZZKKAARRIITTZZAA SSIINNDDIIKKAALLAAOORRDDEEZZKKAARRIITTZZAA SSIINNDDIIKKAALLAA

1993

SALMENTAK

2.000

TONATAN

1998

7.000

Hauteskunde sindikalak 1999ko martxoan eginen omen dira

Salmentei eta langile
kopuruari dagozkion
urtez urteko datuak
ez dugu eskuratzerik
izan. Halere, 1993an
krisi garaian zegoela,

Nafarroako
Gobernuak hartu
zuenetik gaurko

egunera, kopuruak
nabarmenki hobetu
direla ageri da. Behin
behineko langileen
kopuruak goiti egin

badu ere, azken
bizpahiru urteetan

hogei lagunetik goiti
fijo egin omen

dituzte.
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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
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ttipi-ttapa
fundazioak

Europako
Batzordearen
dirulaguntza

jaso du

Ez da afrodisiako bat, 
eta sexual estimulazionea
beharrezkoa da

Viagra salgai gure botiketan

Iparraldean Viagra
salgai da urriaren
15etik, bainan jen-
dearen artean ai-

pamenaren araberako interesa be-
rehala ekarri duenik ez ditake
erran. Estudio batzuek diotenez
gizonezkoen %15ak, erekzio ara-
zoak dituzte eta batazbertzekoa
haundituz doa adinarekin. 
Jakin behar da Viagra ez dela afro-
disiako bat, eta sexual estimulazio-
nea beharrezkoa dela eraginkor-
tasuna agertzeko. Beraz, Viagra
erekzio eskasiaren sendagailu be-
zala ikusi behar da bainan ondo-
rio txarrak ere ekar ditzazke, biho-
tzeko eritasunak eta tentsio eska-
sa dutenentzat bereziki.
Baitezpadakoa da medikuaren
ikustea jakiteko Viagra arriskurik
gabe baliagarri den. Izan ere, ber-
tze erremedio edo botika batzure-
kin ezin da Viagra hartu, trinitrina-
ren familiakoekin adibidez. Beraz,
medikuaren ordenantzarik gabe
ez ditake eskuratu. 
Bertzalde, Viagra hartzen duenak
ez du pilula bat baino gehiago
hartu behar egunean, eta ez da
beti ongi jasana izaten, buruko
minak, xoroldak, aurpegian gorri-
durak, bistaren arazoak edo ber-
tze ere gerta ditazke. Launaka edo
zortzinaka saltzen da eta badira
hiru indarreko dosiak. Pilula ba-
karra 69 edo 96 libera artean gos-
tatzen da eta asegurantzek ez du-
te batere ordaintzen.

Hita SAGASETA
HAIZEAko hezitzailea

Sexualitatea ezin da
genitaleetara bakarrik
baztertu

Duela hilabete ba-
tzuk medikazio be-
rri baten izena, Via-
gra hain zuzen, en-

tzuten hasi ginela. Pastilla berri
honen ondorioetako bat gizona-
ren zakilaren tentetze eta gogor-
tzea izan da (nahiz eta hasiera ba-
tean beste helburu batzuetarako
ikertzen hasia zen).
Prentsan, botika berri hau hartu
ondoren gertatu den beste ondo-
rio bat azaldu da: gizon batzuen
heriotza. Automedikazioaren on-
dorioa seguraski, osasun arloko
profesionalekin komentatu gabe
eta inongo arazo fisikorik izan ga-
be hartzeagatik.
Gure gizartean, benetan zaila da
sexualitateaz hitz egitea!: sexua-
litateaz, plazerraz, gorputzaz (ge-
nitaletaz behintzat)… Sexualitate-
az jaso izan dugun heziketa ixilta-
sunekoa izan da: galderak egin
eta ixiltzeko erantzun, galderen
aurrean erantzun eza… Eta nos-
ki, ixileko giro honek zailtasunak
dakarzkigu gure bizi afektibo-se-
xualean eta baita osasun arloko
profesionalekin komentatu ahal
izateko orduan ere!
Ziur zenbait gizonek duten gaixo-
tasunengatik (diabetea, medula-
ren zauriak…) Viagraren beharra
izanen dutela, baina inolaz ere
edozein gizonak!
Sexualitatea ezin da genitaleeta-
ra bakarrik baztertu, plazerra gor-
putz osoan landu baitaiteke.

Momentu honetan Viagra
negozio bat da

Kalean, periodiko-
tan, telebistan, gau-
za asko aditu dugu
Viagraren ingu-

ruan. Komunikabideetan atera
den guziarekin mito pixko bat
egin da, eta dirua ateratzeko mo-
du bat bihurtu da. Momentu ho-
netan negozio bat da Viagra.
Nik uste behar duenarentzat oso
positiboa dela Viagra eskura iza-
tea, inpotentziaren arazoa haun-
dia delako. Behartzekotan nik ere
hartuko nuke, dudarik gabe.
Beste medikamentu askorekin ger-
tatzen den bezala, honekin ere me-
dikuek eraman behar dute eraba-
teko kontrola, hori argi dago. Me-
dikuek badakite noiz eman behar
dioten medikamentu bat gaixoa-
ri. 
Hala ere, gaur egun norberak be-
re sakeletik ordaindu behar du
Viagra hartu nahi izan ezkero. Al-
de horretatik, seguridade sozia-
lean ez sartzea lotsagarria iduri-
tzen zait.
Bestalde, medikamentu hau des-
mitifikatu egin behar da. Hagi-
netako mina duzunean halako
pastilak hartzen dituzun bezala-
xe, ba kasu honetan ere bai, zer-
gatik ez? Behar duenak hartu be-
har du eta behar ez duenak ez.  

Jabier ESKUBI
Leitzarra

Joseph OLASO
Sarako botikaria
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Legea gezurra da
Bai lagunak, legea gezurra da,
euskaldunontzat bai behintzat.
Joselu Etxeberriak duela bi urte
aske egon behar zuen, legez, eta
gartzelan segitzen du Galizan.
Iosu Unsion orain dela urte bat
bederen gure artean libro behar
genuen, baina Madrilen dago.
Iñaki Fagoagak Euskal Herrian
egon behar zuen eta Cuencan
dago, eskubiderik gabe, zigorra-
ren barrenean are zigortuagoa.
Hauen pekatua Euskal Herriaren
alde egitea da, eta hori ez dute
barkatzen, badakigu, bainan eta
senideek zer pekatu egin ote du-
te eurek ere halako zigorra jasa-
teko? Bidaiak, arriskua, dirua…
bai lagunak, bai, legea gezurra
da.
Baina gauzak mugitzen ari dira
borondate oneko jendeari esker.
Gaur egun, presoak ekartzea edo
ez ekartzea egoera politikoaren
arabera izanen dela erraten di-
gute Madrildik eta guk ezetz eran-
tzun behar diegu, legeak bete-
tzen direla edo gezurrak direla.
Horretan ari da aspaldidanik pre-
soen eskubideak betearazteko
Bortzirietako Plataforma. Plata-
forma anitza (41 talde ezberdi-
netik goiti sinatu baitute) bezain
borondatetsua. Gisa honetako
taldeei esker lortuko da justizia.
Idazkitxo hau borondate oneko
jendeari dei bat da, presoen
eskubideak etzi baino hobe bihar
bertan lortzeko egiten dugun deia,
bakoitzak ahal duen moduan
justiziazko helburu hau denon ar-
tean lor dezagun. Plataforman
badago denontzako tokia eta ze-
regina.
Garai garrantzitsuak bizi ditugu.
Ilusioa da nagusi gure herrian eta
ilusioa ezinbertzekoa da gauzak
mugiarazteko. Baita ilusioak sor-
tzen duen indarra ere. Ilusio ho-
ri lana bihurtuta nahi duguna lor-
tuko dugu, justiziazkoak diren al-
darrikapen guztiak.
Animoak, beraz, plataforman par-
te hartu eta presoen alde lana
egiteko prest daudenei. Animo-
ak Patriziori, gartzelako egonal-
dia larrutik ordainduta, zorionez,
gure artean duguna eta bere se-
nideei. Animoak gure presoei eta

beraien senideei eta animoak
Euskal Herriaren borrokarekin lo-
tuta egoteagatik gaur egun izku-
tuan dauden bortziritarrei eta be-
raien senideei ere. Denei, laster
ikusiko dugu elkar.

BORTZIRIETAKO HERRI BATASUNA

¦¦¦

Kultura?
Baztango Balleko Etxeko "kultur"
Zerbitzuak Guggenheim bisita-
tzera gateko autobus bat antola-
tu du, iuju! ze ongi! Azkenean ize-
nen dugu aukera "al gran Bilbau"
gateko eta museo puske hori kus-
teko! Nola preokupetzen diren
udaletxeko hauek, ze lana iten
duten guregatik.
Kultura hitza azpimarratu nahi
izan dugu, Kultur Zerbitzuak ho-
rixe iten baitu, kultura zerbitzatu,
bere definizio oso-osoan: gara-
pen intelektual edo artistikoa. Baz-
tandarren buruak garatzeaz ar-
duratzen dira, arras ongi, baina
nola garatzen dituzte? ongi? gaiz-
ki? Gure garapen artistikoa ber-
matzen dutela ez dugu duden pa-
tzen, hori bakarrik iten baitute ur-
te osoan, arteaz bete gure ingu-
ruek, behin eta berriz margo era-

kusketak eta margo ikastaroak
antolatuz. Intelektualki berriz, ezin
dugu erran gure buruek gara-
tzeko esfortzu handiegia iten du-
tenik, edo beharbada intelektoa-
ren kontzeptoa arras diferentia
dugu.
Euskaltzaindiari dagokion parra-
foa akitute, pasa gaitezen sozio-
politiko-historikoa den arrazoi ba-
tetara.
Baztanen jende modernoa, ike-
sie, artista,...aunitz dago, eta nos-
ki, Guggenheim guzti horren iru-
die da, XXI. mendeko pentsake-
ra, aurrerakoia, Euskal Herriaren
erakusgarrie...bla, bla, bla!!!
Ez al gara konturetzen zer den
mamutzar horrekin pixkenaka-
pixkenaka lortu nahi dutenaz?
Hojalatazko itsasontzi haundi, ga-
resti, moderno eta itsusi hori Eus-
kal Herriaren irudie bihurtu nahi
dute, gure kultura, gure  ohitu-
rek, gure herrie azken finean sun-
tsitu arte. Horrela hasi dire eta ja-
danik bere fruituek ematen ari da.
Zein izenen da hurrengo pausue?
Gernikako arbolan uraniozko
kolunpio bat patzia eta umeak
harat gatia jostatzera? Edo he-
rriko bestetan mutildantzen par-
tez "Macarena" dantzatzia?
Akitzeko, Balleko Etxeko Kultur
Zerbitzuari lanian segitzeko es-
katzen diot, baina aunitzetan kan-
poko gauzetara beiretu biharrian,
etxeko kezkak, arazoak,... trata-
tzia ez da txarra izeten, adibidez,
gure kultura, ohiturek... zaintze-
ko. Zertaz ez duzue txalaparta
edo alboka ikastaro bat antola-
tzen? Zertaz ez duzue Amaiurko
monumenture ateraldi bat anto-
latzen? Politikan sartzia ote da?
edo beharbada hori ez da kultu-
raren definizioan sartzen?
Kultura aunitzez zabalagoa da,
gauze aunitz in daitezke kultura
lantzeko, eta gauzek antolatzian,
beharbada gazteekin gehiago
kontatzia ez legoke gaizki, gehie-
gi eskatzia ez bada.
Uste al duzue urtian 3 margo
erakusketa antolatute zuen bu-
ruek zuritzen dituzuela???

BAZTANGO GAZTE ASANBLADA

¦¦¦
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IRAKURLEAK MINTZOBOTA BERTSOA

Bortzirietako feriak

Aintzane GOIENETXE
Neurria: Zortziko Haundia

Lehengo urteko feriak baino
aurten izanen hobiak

ea ez digun izorratzen
aurtengo hontan euriak

bertan eukiko dituztelako
gustoentzako begiak

ezin hobeki pasako ttugu
Bortziritako feriak

Ortzegunean joanen gara
gu guziok Lesakara

eta zu ere etorri zaitez
kultur zalea bazara

guk elkarrekin (eg)ingo ditugu
hamaikatxo bat algara
denetik egon ohi delako
joan beharko da hara



KOLABORAZIOA

++ Joseba IRAZOKI  Lesakatik

Bortzirietako feriak 
Lesakan

IRITZIA tttttttt

LLehendabiziko
eta behin, Le-
sakako ferien
gaineko kontu
bat argitu nahi-
ko nuke: urte-
ro herri hone-
tan egiten da

feria hau, bainan aipatu be-
har da berez Bortzirietako fe-
ria dela, garai batean bortz
herrietako baserritarrak joa-
ten baitziren beren aziendak
saltzera, horrela baserrian be-
harrezkoak diren gauzak ero-
si ahal izateko.
Gaur egungo feria egunak ez
du batere zerikusirik duela
100 urtekoarekin. Lehen egun
hau bertze lan egun bat
zen, nahiz eta ferietan
egindako lana nahiko
berexia izan, azienden
salerosketa, alegia.
Orain egiten den baka-
rra data hori gordetzea
da, familia mantendu
ahal izateko astean
zazpi egunez lan egi-
ten zuten gure arbaso
haien oroimenez.
Egia da, modu berean,
denbora haietan arras egun
berezia izaten ahal zela in-
guruko baserritarrentzat, gai-
nontzeko abeltzainekin bildu
eta urte osoan kezka gehien
ematen zieten kontuei buruz
mintzatzen ahal ziren luze eta
zabal. Elkarrekin bazkaltzen
zuten bitartean alaitasuna iza-
ten zen nagusi mahaiaren in-
guruan, eta gehienetan ohiko
bertsoak kantatzen akautzen
zuten. Gainera, usadioa iza-
ten zen etxera aterki berri ba-
tekin eta baratxuri korda le-
pagainean zutela itzultzea.
Gaur egun Bortzirietako fe-
rietan egiten den eszenogra-
fia erabat sinbolikoa da, eta
ez du gure atautxientzat izan
zezakeen erranahi berdina,
ezta inondik ere. Hala eta gu-

ziz ere, ekitaldi kultural arras
gurea dela pentsatzen dut nik
eta mantendu beharko genu-
keela, baina ematen diogun
ikuspegia aldatuz.
Gaur egungo feria bertsio
modernoa. Nere ikuspuntu-
tik, azienda feriaren bertsio
modernoa da gaur egun egi-
ten dena. Lehengo saskigile,
arotz, tela saltzaile edo bara-
tzetako produktuak saltzen
aritzen ziren eskualdeko arti-
sauek oraingo “Paisa” delako-
ei utzi diete euren tokia, bai-
na gauza bat bederen man-
tentzen da tradiziozko sale-
rosketa horretan, tratua, ale-
gia.

Egia erran, feria egunak ekar-
tzen duen onura bakarra Lesa-
kako Udaleko diru-kutxetara
doaiena da. Nik uste egun hau
nolabait birplanteatu egin be-
harko litzatekeela, eta behar-
bada eskualdeko dendariek
beren komertzioetako gauza
erakusgarrienak jartzen ahal
zituzten karriketan. Gainera,
baserritar guziak parte har-
tzeko bideak jarri beharko li-
rateke (dirulaguntzekin),
hauek garai batean baserrie-
tan erabiltzen ziren tresnak
jautsi eta erakusketa bat egin
zezaten. Feria eguna, azken
finean, aitatxiei omenaldi gi-
sa ulertu beharko genuke, ba-
liabide guttirekin erronka
haundiak lortzen baitzituzten
haiek.

Egia erran, feria egunak 

ekartzen duen onura 

bakarra Lesakako Udaleko 

diru-kutxetara doaiena da. 

Nik uste egun hau 

nolabait birplanteatu 

egin beharko litzatekeela.

ttipi-ttapa
ZZOOZZKKEETTAA

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
MARELI . . . . . . . . . Elizondo
IPINGI . . . . . . . . . Elizondo
COCOS . . . . . . . . . Elizondo
KATTALINGORRI. . . . Elizondo
FANTXIKE . . . . . . . Elizondo

ELEKTROGAILU DENDAK
MARIXUS. . . . . . . . Lesaka
ALTZURI . . . . . . . . Lesaka

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
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
RADIO BIDASOA
MIGUEL Jatetxea

DONEZTEBE
LAKANBRA Motoak
ALUSTIZA Lurrindenda
BLAS Liburudenda
KALASH Erlojudenda

ELIZONDO
B. ALMANDOZ Zapatadenda
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 kttttttttttttttttttt

¶ 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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11 GALDERA LABURPRENTSATIK BILDUTAKOAK

«Azpilkuetakoa naizela
diote. Ez dakit herri
hori non dagoen ere,
noizbait joan beharko
dut eliza eta karrikak
ikustera… funtsgabea
da, beti izandu gara
hemengoak,
Zugarramurdikoak».
Mikel MITXELENA
ETXEBESTE
Istilekoborda baserrikoa
Diario de Navarra 98-XI-6

«Egia esan, dugun
bezalako komunikazio
eskasarekin, Goizueta
bezalako herri ttiki
batean eta horren
aukera guttirekin, zaila
da sinisten ditugun
bezain kirolari onak
ditugula».
Pilar UNTXALO
Goizuetako alkatea
Diario de Navarra 98-XI-3

Diario de Navarra, 98ko azaroak 6

u Feria Egunean lanean aritzen 
zara edo barkazioa hartzen duzu?

v Lana izaten dugu, mobledendak ez du 
bertze aukerarik uzten.

u  Libre izanez gero, ferietarako 
programarik onena?

v Goizean aziendak eta giroa ikusi, hor barna
bazkaldu eta arratsaldean pilota partiduak 
ikusi.

u Zerbait erosten duzu egun 
honetan?

v Herriko dendetan trankil ederrean erostea
nahiago dut. Kalidadea ere hobea da.

u Baserritarrak, taxian edo oinez
itzultzen dira etxera?

v Norbera bere kotxean, taxiarena aunitz 
moteldu da azken aldi honetan.

u Taxian egin duzun bidairik 
luzeena?

v Avilaraino joan nintzen behin.
u Taxian lan egiteko, feriak, 

iñauteriak edo Sanferminak?
v Sanferminetan lan gehiago egiten da, 

kanpoko jendea ere gehiago etortzen baita. 
u Moble on bat egiteko zurarik onena?
v Inportanteena mobleari ematen zaion akabera da, zura edozein dela ere. 

Lana egiteko modua eta nork egiten duen da garrantzitsuena.
u Zurarik garestiena eta merkeena, zein dira? 
v Guk erabiltzen dugunen artean, garestienak giltzaurra, gerezia eta haritza. 

Merkeena, berriz, pinua, baina pinuan ere badira klase aunitz.
u Argazki zaletasun haundia duzu. Kolorea edo txuribeltza?
v Feriak adibidez txuribeltzean. Iñauteriak, ordea, hobe koloretan.
u Zein da argazkitan biltzeko gehien gustatzen zaizun gaia?
v Feria aunitz gustatzen zait eta posible dudanean argazkiak ateratzen ditut. 

Aziendak, baserritarren aurpegiak… Paisaiak ere gustatzen zaizkit.
u «Dollar» diskoteka zenutenetik zein oroitzapen gorde 

duzu, ona ala txarra?
v Feria egunean bietatik. Ona, giro berexia zegoelako eta txarra, jendea kargatu 

xamarra sartzen zelako eta gorabeherak izaten zirelakoz.

Fidel ORDOKI
Moble saltzailea eta taxista

LESAKA

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

pinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA

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

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

& 948631342 BERA•& 948637172 LESAKA

Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031•BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa
E-mail: ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com
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Barnealdeko dekorazioa,
pintura, papera, moketa,

kautxoa eta sintasola.
& 948630941•948631137•BERA

ROMANO 
PINTURAK

TTIPI-TTAPA

Euskal Herriko ego-
era neurri batean alda-
tu, eta bakerako bidea
argiago ikusten bada
ere, presoen egoerak be-
re horretan segitzen du:
Euskal Herritik urrun.
Nahiz eta legeak berak
etxera hurbiltzeko es-
katu. Eta zigorraren hi-
ru laurdenak bete di-
tuztenak gartzelan se-
gitzen dute, nahiz eta le-
gez libre behar luketen
egon. Bortzirietako pre-
soen aldeko platafor-
mak, horregatik, arazo
eta sufrimendu hori arin-
dubehar dela erran nahi
dute, berriz ere, legeak
eskatzen duena bederen
betetzeko. Guziok ho-
rretaz oharrarazteko,
oraingo honetan Bor-
tziriak zeharkatuko di-
tuen oinezko ibilaldia
antolatu dute, azaroa-
ren 21 eta 22an burutu-
ko den ibilaldia. 

BORTZERRIAK ELKARTUKO

DIRA BI EGUNEZ

Larunbatean, goize-
ko  10e t an  Be rako
Altzate plazatik  Lesa-
kara abiatuko da mar-
txa. Lesakatik Igantzira

ailegatuko dira eguer-
diko ordubata aldera eta
Biltoki elkartean baz-
kalduko dute. Bazka-
londoko solasaldirako
ez da tarte haundirik iza-
nen,  Igantzitik Aran-
tzara eginen baitute,
arratsaldeko 5,30etan
ailegatzeko asmoarekin.
Arratsaldeko 7etan eki-
taldia eginen da eta ge-
ro afaria Ekaitza elkar-
tean. Arantzan lo egite-
ko, furgonetan erama-
nen diren lo-zakua eta

aislantea hartzea go-
mendatu dute antola-
tzaileek.

Igandean, berriz, goi-
zeko 9etan abiatuko di-
ra Arantzatik Etxalarre-
ra. Eguerdi aldera aile-
gatuko dira ibiltariak eta
hemen, bukaerako eki-
taldia eta bazkaria iza-
nen dute.

Izena emateko epea
ortzegunean akautuko
da eta 948 637266 tele-
fonora deitu eta mezua
erantzungailuan utziz

egiten ahal da.
Patrizio Goienetxe

lesakarra aske utzi on-
dotik, honako eskaerak
eginen dira martxa ho-
netan: Joxelu Etxebe-
rria, Jose Luis Sebastian
“Sebas” eta Josu Unsion
beratarrei baldintzape-
ko askatasuna ematea,
zigorraren hiru laurde-
nak aspaldian beteak
baitituzte eta Iñaki
Fagoaga lesakarrak be-
re zigorra Euskal He-
rrian bete dezala.

++ PRESOAK

Presoen aldeko ibilaldia eginen da
asteburu honetan Bortzirietan
Bi egunez, bortz herriak lotuko ditu elkartasun martxak

HERRIZ HERRI ttttttttttttttttttttt

Euskal Presoak Euskal Herrira Bortzirietako Herri Ekimenak hainbat
ekitaldi antolatuak ditu lehen ere. Asteburuan, bortz herriak bilduko
ditu oinezko martxak. Artxibokoa

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031•BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

SAROBE
okindegia

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

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

kalotxa
zapatadenda

kanttonberri 6 Bera 948.631516

Autozerbitzua
deskontua

Eztegara, 6 
& 948631403•BERA

Hamabostero
ofertak

Hamabostero
ofertak

Zatoz eta ikusi

++ ERTAMERIKA

Mitch
hurakanak
kaltetutakoei
laguntza
biltzen ari da
DYA

Ertamerikako lu-
rraldeetan Mitch hu-
rakanak eragin dituen
kalteak direla eta,
Na fa r roako  B ide
Laguntza Elkarteak
(DYA Nafarroa), ja-
nari bilketa antolatu
du lurralde haietara-
ko. Gure eskualdean,
Baztan, Bertizarana,
Malerreka eta Bida-
soan, Doneztebeko
DYA arduratuko da.

Janaria denez be-
harrezkoena, honako
jakiak izanen lirateke
garrantzitsuenak: arro-
za, babarrunak, lente-
jak, azukrea, esne hau-
tsa, poteko janariak,
jateko pasta, xaboia
eta olioa. Bilketa hau
aste honetan eginen da
eta Herriko Etxe gu-
zietan uzten ahal da
laguntza, bertatik
Doneztebeko DYAko
kideak bilduko dituz-
te eta. Informazio
gehiago nahi izanez
gero, telefono haueta-
ra deitzen ahal da: 

948 450170 edo
948 450921 (azken
hau asteazken, ortze-
gun eta ortziraletan).
Guztion laguntzaren
zain daude.
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A S E G U R O    O R O K O R R A K
Itzea, 4 — BERA — & 948 630763

GRUPO ZURICH BOTXO
ostatua

Tfnoa: 948 630 052
Zalain Auzoa, BERAAltzate, 19•948630786 •BERA& 948631076 • BERA

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

v Bertso saioa
Abenduaren 11an
bertsolari gazteeen-
tzat antolatzen den
Xalto Sariaren fina-
la izanen da Goizue-
tan, bainan azaroa-
ren 27an, hau da, hel-
du den ortziralean,
finalistak erabaki-
tzeko kanporaketa
bat eginen da Iamote-
nean. Saioa horren
hotza ez izateko afa-
ri baten inguruan bil-
duko dira bertsolari
eta zaletuak.

v Ehizi-arrantza
elkarteak bere ateak
itxi beharko ditu lo-
kala behar bezala
egokitu arte bederen.
Momentuz, beraz,
ezin izanen da otor-
duak egiteko erabili.

v Egingo dugu
Euskal Herri osoan
arrakasta haundia
izaten ari da Egin be-
rria ateratzeko mar-
txan jarri zen diru bil-
keta. Denetara mila
milioi biltzea da hel-
burua, eta Beran ba-
karrik 5,4 milioi bil-
du dute, uste baino 2
gehiago. Hola aisa
Eginen Dugu!

v Menopausia
Lesakako Osasun
Zentroak menopau-
siari buruzko III.
Jardunaldiak antola-
tu ditu Beran. Astele-
henean hasi ziren so-
lasaldiak Rikardo
Baroja eskolan, eta
ortzirala arte egune-
ro landuko da meno-
pausiaren inguruko
gai bat. Arratsalde-
ko 6etan izanen dira. 

tt ffllaasshh

ASIER GOGORTZA

Joxelu Etxeberria
euskal preso politiko be-
ratarra aske geldituko
da heldu den hilabete-
an, Espainiako gartze-
la desberdinetan 8 urte
eman ondotik. Hasiera
batean 99ko otsailean
zen ateratzekoa Joxelu,
baina azken orduan zi-
gorra hiru hilabetetan
murriztu diote, preso
egon den bitartean hain-
bat ikasketa egin ditue-
lako, EGAko titulua eta
Magisteritzako ikaske-
tak, bertzeak bertze.

1990eko uztailean
eraman zuten 14 urte-
ko zigorra aitzinetik
zuela, eta orduztik Cara-
banchel, Daroca eta Lu-
goko espetxeetako bizi
baldintza gogorrak eza-
gutu ditu Joxeluk. Gaur
egun Monterroxoko es-
petxean dago preso, bai-
nan aurtengo eguberriak
senide eta lagunekin ba-
tera pasatu ahal izanen
ditu berriz ere. Zorionak
Joxelu eta senideei, eta
animo barrenean geldi-
tzen direnei!

Santa Zezilia, 
musikarien eguna

Hilaren 22an egoki-
tu  da  aur ten  Santa
Zezilia eguna, musika-
ri guzien eguna, eta be-
ti bezala musika esko-
lako ateak ideki eginen

dira eta bertako ikasle-
ek audizioak eskainiko
dituzt e. Azaroaren 22a
igandea denez, ordea,
eguna gibelatu behar
izan dute irakasleek, eta
heldu den asteko aste-
azkenera pasatu dituz-
te ospakizunak. Hilaren
25ean, beraz, Musika
Eskolan ikasten duten
160 ikasleek beren abi-
leziak erakutsiko dituz-
te publikoaren aitzine-
an. Horretarako, kon-
tzertu berexia presta-
tzen ari dira denen ar-

tean. Bakoitza bere mu-
sika tresnarekin, banan-
bana edo taldeka, pieza
desberdinak interpreta-
tuko dituzte ikasleek.
Kontzertu horretan
Berako korala eta mu-
sika banda ere ikusteko
eta aditzeko aukera iza-
nen da. Egun horretan
ez da klaserik izanen
Musika Eskolan, eta
kontzertua arratsaldeko
5,30etan hasiko da.
Labiagakoak
itxialdian
Labiaga ikastolako gu-

raso eta irakasleek as-
teburu osoko itxialdia
eg in  du t e  Be rako
Herriko Etxean. Duela
lau urteko arazoari ezin
konponbiderik aurkitu,
eta protesta ekintzak be-
rretzea pentsatu dute
Labiagako ikastolako-
ek. Gogoratu Derrigo-
rrezko Bigarren Hez-
kuntzako (DBH) etapa
legeztatzea eskatzen du-
tela.

Ortziral arratsean
sartu ziren eta igande
eguerdian ateri. 

Joxelu Etxeberria abenduaren
17an aterako da gartzelatik
Legez, ordea, kanpoan behar zuen duela bi urte

++ BERA

Saverak Funverako kapitalaren %51 erosiko du
Duela bortz urtetik honat Nafarroako Gobernuaren eskutan zeuden Berako
Fundizioak. Izan ere, fabrika ixteko punttuan egondu zen orduan, baina ba-
dirudi burua altxatu duela eta administrazioaren babesik gabe aitzinera se-
gitzeko gauza dela. Horrela bada, kapitalaren %51 erosi du orain Saverak,
eta epe ez luzean bertze sozio batek eskuratuko du gainerako kapitala.
Gaur egun 155 langile ari dira Funveran, 105 finko bezala eta 50 aldi batera-
ko kontratuarekin. Aipatu behar da momentu honetan Funverako langile-
ak komenioa negoziatzen ari direla fabrikako zuzendaritzarekin.



AITOR AROZENA

Urriaren 30ean utzi
zuten libre Patrizio
Goienetxe herritarra,
baldintzapeko askata-
sunean.  Patriziok bortz
urte luze eman ditu gar-
tzelean eta eri dagoela-
koz utzi dute libre.
Langraitzeko espetxe-
tik atera bezain laster,
senide eta lagunen be-
sarkadak jaso zituen.
Herrian, berriz, arratse-
an ongietorri hunkiga-
rria eskaini zitzaion:
dantzari eta bertsolarien
agurra eta plazan bil-
dutako jendetzaren txa-
loen berotasuna hartu
zuen Patrizio etxerat
itzuli zen egunean.

Larunbatean zortzi,
azaroaren 28an, ome-
naldia eskainiko diote
herriko talde eta elkar-
te ezberdinek Patrizio
Goienetxeri. Talde edo
elkarte bakoitzak opa-
riren bat emanen dio
Patriziori oroigarritzat.

Presoekin elkartasun
ekitaldiekin segituz, ai-
patu larunbat goizeko
11,30ak aldera ailega-
tuko dela Beratik Lesa-
kara Presoen Aldeko
Bortzirietako Herri Eki-
menak antolatutako ibi-
laldia. Bertzeak bertze,
Iñaki Fagoaga Euskal
Herrira ekartzea eska-
tzen du martxak. He-
mendik Igantzira joa-
nen da.

Elkartasuna
Ertamerikarekin

Igande honetan el-
kartasun jaialdi ederra
egin da udal pilotale-
kuan. Jakina da Ertame-
rikan haize bolada in-
dartsu batek sortu duen
hondamendia. Azke-
neko hiru urteotan in-
guru hartan –El Salva-
doren zehazki– daude
Garbiñe eta Amaia
Larralde ahizpak. Uda
partean, liburutegi bat
egiteko dirulaguntza bil-
tzen aritu ziren herrian,
baina oraingo egoerak,

xoxa horiek premiaz-
koagoak diren beharre-
tara bideratzera behar-
tu du.

Igandeko jaialdian
herriko kultur eta mu-
sika talde gehienek par-
te hartu zuten, inguru
horretarako ahal den di-
ru guzia biltzeko asmoz.
Jendeak ere, beharraren
arabera erantzun eta gai-
nezka bete zuen pilota-
lekua, ekimen txaloga-
rri honetan. Norbaitek
oraindik laguntza gehia-
go eman nahi badu ho-
na hemen CANeko kon-

tu zenbakia: 2054 0007
66 9119161575.

Telebista antena
berria jarri dute
Deskargan

20 milioi terdi gos-
tako da Deskarga ingu-
ruan (Zalain gainean)
TB antena berria para-
tzea. Antena honekin,
Bortzirietan telebista
seinalean sortzen diren
itzalak moldatuko dira.
Antena egiteko herri lu-
rrak debalde eman di-
tio Udalak Nafarroako
Gobernuari.
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Patrizio Goienetxe preso ohiari omenaldia
eginen zaio azaroaren 28an
Urriaren 30ean aske utzi zuten, gartzeletan bortz urte eman ondoren

++ LESAKA

v Fabrikako bi
zuzendariri
epaiketa
Jesus Imaz eta Juan
Aranguren, Aceralia
lantegiko bi zuzen-
dari hutsegite arina-
gatik zigortu ditu
Iruñeko Epaitegiak.
Bi zuzendariak Pedro
Portu langilearen he-
riotzagatik epaitu zi-
tuzten. Aseguruak
emazteari 30 milioi
pezeta eta gurasoei 4
milioi pezeta ordain-
du beharko dizkie. 

v Herriko
jarlekuak 
margotu eta honda-
tuak daudenak be-
rritzeko lana Manuel
Zamoranok eginen
du. Pintura lanenga-
tik 562.866 pezeta
ordainduko zaio eta
hondatutako eserle-
kuak berritzeagatik
184 .063  peze ta .
Bertze bi proposa-
men ere aztertu zi-
ren, baina udalba-
tzaren ustez, Zamo-
ranorena zen onena.

v Sokatira taldea
lanean
Igande honetan jo-
katu du herriko tal-
deak Nafarroako txa-
pelketako 680 kilo-
ko finala Ultzaman
eta asteotan 640ko
kategorian ariko da. 

tt ffllaasshh

& 948627573 • LESAKA

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak
Tfnoa: 948637027 LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Abesbatzako gizonak Amaia Zubiriaren azken diskan
Lesakako Abesbatzako gizonezkoek osatzen duten Ziobi taldeak Amaia
Zubiria abeslariaren azken diskan parte hartu dute. «Hou pitxu hou!» dis-
ka Durangoko Azokarako prest egonen da eta orduan lesakarren ahotsak
aditu ahal izanen ditugu. Grabazioa egiteko estudioko esperientzia hagitz
interesgarria izan da taldearentzat eta datorren urterako proiektu berri bat
prestatzen ari omen da Amaia Zubiria, elkarrekin lan egiteko.

Bernizadurak
Pintura
orohar

Bittiria, 37 • LESAKA • % 989 042 671

Deñe
LENTZERIA

MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

 



PELLO APEZETXEA

Berriki Herriak ero-
sitako Zabaleta mendia
jantzi beharrean zego-
en, salmentarako pi-
nuondo guziak bota bai-
tzituzten. Orain ailega-
tu zaio berriz ere lan-
darez hornitzeko ordua.
Negua akautu orduko,
mendi osoa  100.000  eta
gehiago landarez besti-
t ua  ge ld i t uko  da .
Gainera, Unanegin ho-
geita hamaika mila lan-
da re  s a r tuko  d i r a .
Nafarroako Gobernuak
50 milioi baino gehia-
go emanen ditu, eta gai-
nerakoak herriak.

Presoen aldeko
ibilaldia

Bortziriak zeharka-
tuko dituen oinezko ibi-
laldia antolatu du pre-
soen aldeko platafor-
mak, azaroaren 21 eta
22an. Beratik Lesakara,
Lesakatik Igantzira, eta

hemendik Arantzara
eginen da larunbatean.
Igandean ,  be r r i z ,
Arantzatik Etxalarrera
etorriko dira, eta hemen
bazkariarekin akautu.

Kultur ekitaldiak
hilaren 27 eta 29an

Azkaingo Altxa Lili,
Berako Gure Txokoa,

Sarako Gaztetxea eta
Etxalarko Altxata el-
karteak, Kultur Hama-
bostaldia 98 antolatu du-
te, aintzineko urteen an-
tzera. Etxalarri dagokio-
nez, azaroaren 27an
Grafologiari buruzko
solasaldia izanen da
Herriko Etxean, non jen-
dearen idazkerak haren

izaera ezagutzeko balio
duela azalduko duen
Irune Ibarrak. Azaroa-
ren 29an, berriz, 11eta-
tik aitzinera, Herriarteko
Jokoak eginen dituzte
herrietatik etorritako tal-
deek. 

Ondotik, Larrabu-
ruan bilduko dira baz-
kaltzeko.
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60 milioi gastatuko dituzte Gobernuak eta
Udalak plantaziotan, heldu den neguan
Zabaleta eta Unanegin eginen dira plantazioak

++ ETXALAR

ANAANA
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• & 948637944
LESAKA

Medikuaren solasaldiak
Jende multzo polita bildu da Julian Bereziartua
medikuak emandako lau solasaldietan. Jendeak
gogoz entzun ditu bere erakutsiak. Ikusi bertze-
rik ez, nola etorri den lau egunetan. Argazkia: Pello

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 948627542 • LESAKA

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

FrexkuenaFrexkuena
zugandikzugandik
hurbilagohurbilago

Bittiria, 67 - & 948637264

L E S A K A

EROSLE

Txema Etxarte
Zolen akutxilatze eta 

bernizatze profesionala
& 948 637439 • 31700 LESAKA

Haurrak Xorroxinen
Landagain Eskolako haurrek gainditu dituzte, aur-
tengoan ere, irrati saioak. Ttikiek eta haundixea-
goek, denek egin dute lan, eta irakasleek zer erra-
nik ez. Argazkiak: Pello

Pintura erakusketa
Herriko Ostatuan

Hamabortz bat ko-
adro ikusteko aukera
da Herriko Ostatuan.
Koadroetan, Rosalin-
da Pablos donostiarrak
pintatuak, Etxalarko
hainbat etxe eta xoko
polit ikusten ahal da.
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OSKAR TXOPERENA

Igantziko Abesbatzak
Lesakako Zahar-Etxean pa-
satuko du heldu den larunbat
arratsaldea. Jakina denez,
igantziar mordoxka dago
Lesakan, eta eurei eta bertan
dauden zahar guziei arratsal-
de on bat pasarazteko asmo-
arekin doazi.

Presoen alde
Larunbatean, Bortzirietan

barrena eginen duten ibilal-
diaren barrenean, presoen al-
deko Bortzirietako Ekimena-
ren partaideak Igantzin iza-
nen ditugu. Beratik abiatuko
da martxa larunbat goizean
eta Lesakatik pasatu ondotik
Igantzin pasatuko dute eguer-
di partea, bertan bazkaldu eta
Arantzan akautzeko eguna.
Presoen eskubideak aldarri-
katzeko eginen den ekitaldi
honetan ahalik eta jende gehie-
nak parte hartzea da helburua. 

Buzoi berria
Orain arte gutunak edo kar-

tak Herriko Etxeko paretan
dagoen buzoira bota behar iza-
ten ziren postaz bidaltzeko.
Hemendik aitzinera, ordea, ar-

kupeetara joan beharko da,
buzoi berria han baitago, le-
hengoa baino haundi eta txu-
kunagoa.

++ IGANTZI

Dagoenekoz ohitura bihurtu da udazkena
ekitaldiz bete-betea egotea
Larunbat honetan, presoen aldeko ekitaldiak eta abesbatza Lesakako Zahar Etxean

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Zahar-Etxekoen ekitaldiak
Hasia dute dagoeneko Zahar-Etxekoek udazken honetako
mus eta partxis txapelketa. 14 bikote ariko dira musean eta
.. partxisean, abenduaren 11a bitartean, orduan eginen bai-
tute sari banaketa eta bazkaria. Bazkari horretara joan ahal
izateko abenduaren 3a baino lehen eman behar da izena ohi-
ko lekuetan. Heldu den astean, berriz, Iparraldeko Eletako
feria bisitatzera joanen dira, gero Ibainetatik itzuli eta Zubirin
bazkaltzeko. Ongi pasa!

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)

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

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

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

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.

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

Bera & 948630735 

Lore eta landareak
Frain auzoa • & 948637826

LESAKA

Kultur Egunen
egitaraua
Abenduak 4, ortzirala
7etan, «Sendabelarrak» (Koldo Villalba
de Diego) Biltokin.
Abenduak 5, larunbata
5etan Marsel Magoa Zahar Etxean
8,30etan Doneztebeko Abesbatza elizan
Abenduak 6, igandea
12etan Oberena Dantza taldea.
6etan Mikelats taldearen «Amaia: eus-
kaldunak VIII. mendean» antzerkia.
Abenduak 7, astelehena
5etan Trokoloren «Ali Baba eta 40 la-
purrak» antzerka Zahar Etxean.
8,30etan «40 ordu» filmea eta sola-
saldia Biltokin.
Abenduak 8, asteartea
Etxeko produktuen erakusketa.
Arratsaldean, opilak eta sagardoa.
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Baserritarren Eguna arrakastatsua suertatu
zen eguraldiak lagundu ez bazuen ere
Ertamerikako lurraldeei dirulaguntza bidaliko zaie

ELIXABET ETA GARBIÑE

Eguraldiak sobera la-
gundu ez bazuen ere, gi-
ro ederrean pasatu zen
Baserritarren Eguna.
Goizean pilotaplazan
paratuak zeuden pos-
tuetan barna aitzineko
urteetan baino jende
geh i ago  i b i l i  z en .
Bertan, etxeko jakiak,
postreak, eskulanak,
etabar… ikusi eta ero-
s i  aha l  i zan  z i ren .
Eguerdian Ekaitza el-
karteko terrazan egin
zen bazkaria, trikitixak
alaiturik.

Kontsulta, Herriko
Etxea eta eskola
garbitzeko
lehiaketa

1999. urtean kon-
tsulta, Herriko Etxea eta
eskoletako garbiketaz
arduratuko den pertso-
na bat behar da. Hori
dela eta dagoeneko epea

zabaldu da, lan hau egin
nahi duenak proposa-
menak aurkezteko. Epe
hau abenduaren 2ko
arratsaldeko 3ak arte,
i r ek i a  egonen  da .
Baldintzak eta pleguak
Herriko Etxeko idazka-
ritzan dago nahi due-
narentzat. Azken era-

bakia abenduko osoko
bilkuran hartuko du
udalbatzak.

Ertamerikako
lurraldeei
dirulaguntza

Jakina denez, pasa
den asteetan Ertameri-
kako lurraldeak arront

kal-
t e t u a k
subertu dira hurakan bat
de l a - e t a .  Uda l ak
Honduras, Nikaragua
e t a  Gua t ema la r a
100.000 pezetako diru-
laguntza bidaltzea era-
baki zuen azaroaren 6an

eg indako  b i l e r an .
Gainera, herriko biz-
tanle guziei gonbidape-
na luzatu diete, ahal du-
ten neurrian laguntza
emateko eskatuz.

Mendi komunalen
erabilera arautzeko
proiektua

Arantzako herrilur
edo mendi komunalen
erabilera 1998, 1999 eta
2000. urteetan arau-

tzeko proiektua egi-
teko lehiaketa egin
du Nafarroako Go-
b e r n u k o
I n g u r u g i r r o ,
Lurralde Antolaketa

e t a  E txeb i z i t z a
D e p a r t a m e n d u a k .
Hasierako aurrekontua
7.700.000 pezetakoa da
eta astelehen honetan
akautu zen proposame-
nak aurkezteko epea.
Dokumentazioa, pro-
posamen teknikoa eta
proposamen ekonomi-
koa aztertu ondotik, las-

++ ARANTZA

Iturtzenbordako Luis Madariagaren makilak eta
egurrean egindako lanak eta Auztinekobordako
kalauza ikusgarria ikusminez begiratu zituen
jendeak.    TTIPI-TTAPA TELEBISTA

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

Barne edo kanpoalderako behar
dituzun pintura plastikoak

Eztegara 19 • & 63 02 40
BERA

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

ALBERGEA
JATETXEA

& 948634179
ARANTZA

• Gidatzeko karneten tramitazioa
• Karneten berritzea

630948 800



JAIONE ETA ALBA

Antzakaitz Kultur
Taldeak, urtero egube-
rrietarako antolatzen di-
tuen ekitaldiak presta-
tzen hasteko garaia hel-
du dela-eta, bilera deial-
dia zabaldu du bere par-
taideen artean. Ulibel-
tzak elkartean burutu-
ko da bilera hau larun-
bat honetan, azaroaren
21ean, arratsaldeko
4etan.

Olentzero eta Errege
Kabalgata izanen dira
gai nagusiak. Beraz,
ahalik eta kide gehien
etortzea eskertuko du-
te.

Larrakaizko
tuneleko
trazatuaren zati bat
aldatzea eskatu du
udalak

Larrakaizko tunela-
ren proiektuari aldake-
ta ttiki bat egitea pro-
posa tu  d io  Udalak

Nafarroako Gobernuari.
Horixe izan zen urria-
ren 16ko batzarrean ez-
tabaidatutako gai baka-
rra. Eskariaren arabera,
errepide berria Bortenea
baserriaren paretik eta
Kixonearen eskuinal-
detik egitea egokiagoa
da Udalaren ustez.

Jakina denez, erre-
pidea Mariezkurrena
eraikuntza enpresak egi-
nen du, 1.410 milioi pe-
zetaren truke. Errepide
zati berriak 2.100 me-
troko luzera izanen du
–gaur egun 3.650
metro ditu tarte
horrek–. Saihes-
bidearekin elkar-
tuta, 3.800 me-
trotan errepide be-
rria izanen da.
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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…

++ SUNBILLA

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.

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

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

v Udal zergak
Datorren urtean neu-
rri hauen arabera or-
daindu beharko dira
Sunbillan udal zer-
gak: Hiri Ondasunen
Zerga, %0,5; landa
eta larreak, %0,75 eta
eraikuntza, instala-
zio eta obren gaine-
koa, %3,5. Lur-ere-
muen balorearen igo-
eraren gaineko zer-
ga honelaxe banatu-
ko da. Lehenbiziko
bortz urteak %2,2;
hamar urte bitartean,
% 2,1 eta hamabortz
urte arte, %2.

v Uraren prezioa
Etxeko ura: 10 me-
tro kubiko edo gu-
tiago, 350 pezeta; 10-
50 metro kubiko, 25
pta/m3; 50-110 me-
tro kubiko, 40 pta/m3.
110 metro kubiko
baino gehiago, 45
pta/m3.
Etxerako ez den
ura: 10 metro kubi-
ko edo gutiago, 500
pezeta; 10-110 me-
tro kubiko, 45 pta/m3.
110 metro kubiko
baino gehiago, 55
pta/m3.

tt ffllaasshhEguberrietako ekitaldiak prestatzeko
bilera eginen du Antzakaitz taldeak
Larunbat honetan, arratsaldeko 4etan, Ulibeltzak elkartean

1,6 kiloko onddoa hartu du Jose Luis Ibarrak
Duela aste pare bat 1,6 kiloko onddo ederra harrapatu zuen Jose Luis Ibarrak
Suspiro aldean. Garaiak agintzen duenez, ihizian zegoen eta hara non ikus-
ten duen bi kapeleko onddo ikusgarri hau. Otordu ederra egin izanen zuen
duikabe!

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

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

jatetxea
Bazkari, afari 
eta gosariak

ITUREN
& 948 450 491

PATXI IRIARTE

Bear Zana pilotale-
kuan azken bi hilabete-
tan jokatu den laxoa txa-
pe lke t a  ak i t u  da .
Konpetizioari dagokio-
nez, azaroaren 8an jo-
katutako finalean A tal-
deak B taldeari irabazi
zion. Baina gibeletik la-
xo jokalari aunitz hel-
du direla ikustea  hori
baino garrantzitsuagoa
da: Arraztoa, Apezetxea
eta gisakoek, Mariez-
kurrena,  Ir ibarren,
Ganboa eta gaur egun-
go jokalarietan segida
izan zuten bezala, hauek
ere abudo ikusiko di-
tuzte gazteak txapelak
herriratzen.

Zenbait astez, egu-
raldia dela eta, gibele-
ratu behar izan zen fi-
nala. Beraz, herriko lau-
kote onena zein den
ikusteko gogoa bazen
eta finalean, A taldeak
ligaxkan erakutsitako
nagusitasuna nabar-
mendu zuen, B talde-
koei 9-3 irabaziz. txa-
peldunen taldean Josu
Juanena sakatzailea,
Luis Martin numeroa
eta Josetxo Martin eta
Gorka Bidegain laur-

denak  a r i t u  z i r en .
Txapeldunordeak, be-
rriz, Joxe Manuel Mi-
txeltorena botarrian, Mi-
kel Ariztegi numeroa
eta Jesus Mari Migel-
torena eta Luismi Garcia
laurdenak.

Azkenean marka-
gailuak bertzerik era-
kusten bazuen ere, par-
tida berdindua hasi zen
eta B taldea 1 eta 2 ai-

tzinetik paratu zen.
Halere, A taldekoak las-
ter lasaitu eta jokoan sar-
tzen hasi ziren. 7 eta 2
irabazten paratu ziren
eta txapeldunordeek
bertze joku bat egin ba-
zuten ere, finala joka-
tzearekin konforme gel-
ditu behar izan zuten.

Partiduan norbait na-
barmentzekotan, bi sa-
kelariak, Juanena eta

Mitxeltorena, aipatu be-
har. Txapelketa nagu-
sian noiznahi aritzeko
kalidade nahikoa dute-
la erakutsi zuten biek.
Hori bai, horretarako
gogor entrenatu eta pi-
lota plazan lan aunitz
egiten segitu behar du-
te. Gainerako pilotariek
ere detaile politak utzi
zituzten txapelketa in-
teresgarri honetan.

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

Laxoaren etorkizuna ziurtatua
dagoela erakutsi dute gazteek
Jubenil mailako txapelketan A taldea nagusitu da

++ DONEZTEBE

Giro ederra bizi izan zen ferietan
Azienda feriara bezala, eguerdiko bertso saiora eta arratsaldeko aizkolari
txapelketara jende ugari bildu zen. Aurtengoan, berrikuntza bezala, Langarra
Euskara taldeak bazkari ederra antolatu zuen eskolako jantokian: garban-
tzuak azarekin, usoa edo baserriko oilaskoa eta izozkia, kafea, kopa eta pu-
roa. Jatetxeak nola egoten diren ikusita aukera polita eskaini zuten.

AMEZTIA
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal
sukaldaritzan eta pintxoetan

Tfnoa: 948 450 028
DONEZTEBE

«Gure laguntza
behar

beharrezkoa da
Ertamerikan»

Mitch hurakanak hainbat
kalte sortu ditu Ertame-
rikan. Doneztebeko DYA
arduratu da Baztan,
Bertizarana, Malerreka
eta Bortzirietako herrita-
rren laguntza biltzeaz.
DYAko ordezkaria den
Iñaki Etxeberriaren ustez,
«gure laguntza inoiz bai-
no gehiago behar dute
ora in  Er tamer ikan» .
Hemen inguruan janaria
izan da bilketaren xedea.
Etxeberriaren erranetan,
«hondatzen ez den den
janaria bidali nahi dugu.
Horretaz gain, han jaten
dutenaren gisakoa izatea
nahi genuke: hemengo
babarrun edo ilarrak eta
hango frijoleak antzeko-
ak dira…» .  Inguruko
Herriko Etxeetan utzi di-
tuzte laguntza kutxak eta
hau idazterakoan zenbat
bildu den ez badakigu ere,
«erantzun ona espero du-
gu» dio Iñakik.

Iñaki ETXEBERRIA

KONEKTATU
internetera

Urtebeteko konexioa gehi 
posta elektronikoko helbidea:

10.000 Pta. + BEZ

TTIPI TXARTELA izateagatik INTERNETera
konektatzeko aukera ezin hobea duzu. JALGI
zerbitzariarekin urtebeteko konexioa gehi posta
elektronikoko helbidea 10.000 Ptatan. 
Aukera hau galdu nahi ez baduzu, deitu:

& (+34) 948 631188
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v Oihan ateratzea
Beintza-
Labaienen
Beintza-Labaiengo
Udalak Ameztia in-
guruko 966 haritz
amerikano ateratze-
ko enkantea egin du.
Zuhaitzek 717 metro
kubiko zur eta 161
metro kubiko egur
emanen dute. Hasie-
r ako  p r ez ioa
9.092.580 pezetakoa
da eta proposamenak
azaroaren 25a baino
lehen aurkeztu behar
dira udal bulegoetan.

v Elgorriagako
etxe batean
sartu zirenak
epaituak
Hilbeltzaren 27an
Elgorriagako etxebi-
zitza batean sartu  eta
bertan zeudenei lotu
eta jo ondotik, eba-
tsi zuten lau lagunak
epa i t u  d i t uz t e
Iruñean. Fiskalak eta
akusazio partikula-
rrak 18 urteko kar-
tzela zigorra eska-
tzen du horietako ba-
tentzat, 17 bertzea-
rentzat eta 15na ber-
tze bientzat. Defen-
tsak, berriz, aske uz-
tea eskatu du.

v Narbarteko
Mitxel Aginaga
kirolariak Espainia-
ko Duatloi txapelke-
tan parte hartuko du
igande  hone t an
Errioxan. Bi aldiz
Nafarroako txapel-
dun suertatu den Agi-
nagarekin izandako
elkarrizketa argita-
ratuko dugu, txapel-
ketatik itzultzean.

tt ffllaasshhPATXI IRIARTE

Mirari Etxegia eta
Txus Boubeta suertatu
dira garaile Doneztebe-
ko Erreka elkarteak
Baztan, Malerreka eta
Bidasoaldeko emaku-
meei zabaldutako pale-
ta goma txapelketaren
laugarren edizioan. Joan
den urtean ere beraiek
izan ziren txapeldun, be-
raz, eskualdeko bikote
onena dela erraten ahal
da. Halere ez da batere
errexa izan beraientzat.
Finalean aurkari gogo-
rrak izan ziren Garbiñe
Elizainzin eta Edurne
Argain baztandarrak.
Partida aski berdindua
joan zen azken tantuak
arte, baina txapeldunak
35-30 nagusitu ziren az-
kenean.

Finalaren aitzinetik,
hirugarren eta laugarren
posturako norgehiago-

ka jokatu zen. Altzuga-
rai eta Pierolak 35-28
irabazi zieten  Taberna
eta Etxabarriri. Hau ere
partidu orekatu eta ikus-
garria izan zen.

Partiduaren ondotik

txapelak, sariak eta lo-
re xortak banatu ziren.
Iñaki Lizaso erremon-
telaria ere bertan izan
zen. Ondotik, afaria,
dantzaldia eta behar zen
guzia izan zen.

Erreka elkarteak an-
tolatutako laugarren edi-
zio honetan hameka bi-
kotek parte hartu dute.
Urtetik urtera maila ho-
bea dela aski ongi na-
bari dute ikusleek.

Etxegia eta Boubeta suertatu dira garaile
emakumeendako paleta goma txapelketan
Final ikusgarrian 35-30 irabazi zieten Elizainzin eta Argaini

++ MALERREKA

Txapelketan parte hartu duten emakumeak, sari banaketaren ondotik.
Argazkia: Zaldua

PATXI IRIARTE

Karetak egiten ikasi
nah i  i z anez  ge ro ,
Iturengo Ibintza Kultur
Taldeak bi teknika des-
berdin ikasteko aukera
eskeintzen dizu. Alde
batetik goma-espuma
eta bertzetik telarra.
Ikastaroa astean egun
batez eginen da, auke-
ran: ortzegunetan arra-
tsaldeko 6,30etatik
8,30etara edo larunba-
tetan,  arratsaldeko

3,30etatik 5,30etara.
Izena emateko 948
450004 telefonora dei-
tu behar da, izenaz gain
aukeratutako eguna eta
te le fonoa  a ipa tuz .
Ondotik, antolatzaileak
interesatuekin harre-
manetan jarriko dira.
Ikastaroa I turengo
Herriko Etxeko sabaian
izanen da.

Kareta tailerra eta mozorro
ikastaroa antolatu da Iturenen
Ibintza Kultur taldeak bultzatuta

Goma-espuma eta
telar teknikak
erabiliko dira 



MIKELAJAUREGI

rtzegun
honetan,
azaroak 19,
burutuko da

Bortzirietako Feria
Lesakan. Egitaraua,
berez, asteazkenean
zabalduko da, Merkatu
Eguneko arratserako
prestatutako ekitaldiekin.
Halere, ortzeguna izanen
da egun nagusia. Beti
bezala, azienda feria eta
lehiaketak jende aunitz
bilduaraziko du goizean.

LESAKAKOFFeerriiaakkLESAKAKO
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Azaroaren 19a
Feria Eguna
Lesakan

Azaroaren 19a
Feria Eguna
Lesakan

OO

Zaldiak nagusitu
badira ere, oraindik

behi eta aretze
aunitz aurkezten

dira Lesakako
azienda lehiaketara.

Fidel ORDOKIk utzia

ETXARTE
bitxidenda

erlojudenda
Kirol Trofeoak

Albistur karrika, 1
& 948 637205

LESAKA

O
Albistur 3, behea • & 948 637951 LESAKA

Gizon emakume eta haurren 
jantzidenda • Bitxiak

Gizon emakume eta haurren 
jantzidenda • Bitxiak

SIÑA

LESAKAn gaituzu zure zerbitzura
Plaza Berria, 10 • & 948 637335

Arropa, larruak, tapizak, etab… garbitzen ditugu
t i n d at i n d a t et e g i ag i a

MIKELAJAUREGI
Arraindegia

& 948 637046 - Albistur 19 - LESAKA

H IZARRA H

OKINDEGIA
Ongi pasa ferietan!

Plaza Zaharra, 13 
& 948 63 78 55 • LESAKA

H IZARRA H

OKINDEGIA

                                               



Asteazkenean Merkatu Eguna
ospatuko da. Ez da jende aunitz mu-
gitzen egun honetan,  baina azken
zortzi urteotan bezalaxe, arratsal-
deko 6,30ak aldera ajoarriero lehia-
keta antolatu du Beti Gazte elkar-
teak. Gero, Herriko Etxeak musi-
ka paratzen du plazan. Aurtengoan
Joseba Iparragirre eta bere taldea
arituko da. Biharamonean beraien
postuak karrikaz karrika paratuko
dituzten saltzaileak ahalik eta le-
kurik onenaren bila arituko dira
arrats partean.

Azienda lehiaketa 
Feria Egunean

Tratu gehiegirik ez badago ere,
Lesakakoa da eskualdean aziendak
saritzen dituen feria bakarra.  Aur-
tengoan, Juan Fermin Mitxelena
zinegotziak adierazi digunez, sariak

azkeneko urteetan eman diren be-
rak izanen dira. Azienda guziek iza-
nen dute dieta bat, plazara ager-
tzeagatik bakarrik, baina onenek
sari inportanteak izanen dituzte
(30.000 pezeta arraza ezberdineko
behi onenen kasuan). Sari onenak
behi aziendak jasotzen badituzte
ere, zaldi eta behorrak dira azken
urteotan gehien plazaratzen diren
aziendak. Onenak 20.000 pezeta-
ko saria izanen du. Baina azienda
ez da Feria egunak eskaintzen duen
ikuskizun bakarra.

Aizkora, harrijasotzea
bertsoak, pilota…

Plaza inguruan aziendak dauden
bitartean, plazaren barnean Saralegi
anaiek herri kirol ikuskizuna es-
kainiko dute, 11,30etan. Aizkola-
riek bortz metroko altueran eta po-

lea baten zintzilika dauden enbo-
rrak moztuko dituzte. Mieltxo
Saralegi berriz, 200, 250 eta 280
kiloko harri ezberdinekin arituko
da lanean. Ordubete beranduago
Xabier Euskitze eta Xebastian Lizaso
bertsolarien saioa hasiko da.
Ondotik,  azienda lehiaketaren sa-
riak banatuko dira. Goiz parteko
ekitaldiak bazkari eder batekin
akautzen dira normalean. Arratsal-
dean, berriz,  Asegarceko profesio-
nalen arteko pilota partiduak joka-
tuko dira udal pilotalekuan. Arrats
partean, Plaza Zaharrean BASA-
KABI taldearekin dantzatzeko au-
kera izanen da. Aipatzekoa da, era-
berean, egunean zehar artisau la-
nen erakusketa izanen dela Plazan.
Honeraino Herriko Etxeak anto-
latzen dituen ekitaldiak. Honetaz
gain, San Fermin Jubilatu Elkarteak
bere egoitzan afaria egiteko ere pro-
bextuko du eguna. n

LESAKAKOFFeerriiaakkLESAKAKO
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Bortzirietako azienda onenak
espero dira Lesakako Ferian
Bortzirietako azienda onenak
espero dira Lesakako Ferian

KOXKILA   ostatuaKOXKILA   ostatua
Zarandia 4Zarandia 4 LESAKALESAKA

KASINO Ostatu-jatetxea
Plaza Zaharra 14 • & 948 637152

LESAKA

MARIXUS
Elektragailuak

ENETERREAGA ANAI-ARREBAK
Zarandia, 3 • & 948 63 70 70 • 31770 LESAKA

MARIXUS
Elektragailuak

• Bertako zerbitzuteknikoa
• Elektrizitatea eta antenak 

(parabolikoak, kolektiboak…)
• Iturgintza eta bainuak
• Biltegia

Labekoak
Goxotegia

Arretxea, 24 •  LESAKA

Labekoak
Goxotegia

ttipi-ttapa

iinntteerrnneett

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

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

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

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

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

E-mail: 
ttipi-ttapa@topagunea. jalgi.com
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GARRAIO AGENTZIA

ESTATU BARNEKO 
eta ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK
• Antoiu 23 • Behea

• 31770 LESAKA

• Tfnoa: 948 627644

• Faxa: 948 627656

ESTATU BARNEKO 
eta ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK

FFAAGGOOAAGGAA 
HHAARRAATTEEGGIIAA

Albistur, 19 • Tfnoa: 948 63 78 69 • LESAKA

ETXEBERRIA
OSTATUA

Plaza Zaharra • Lesaka
& 948 637700

ETXEBERRIA
OSTATUA

Janaride
nda

IRAZOKI

Ongi pasa feriak

Arretxea, 12
& 948 63 70 85

LESAKA

IRAZOKIIRAZOKI
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ALMACENES ETXANIZ, S.A.ALMACENES ETXANIZ, S.A.
Lesakako Iturria AnaiakLesakako Iturria Anaiak

• Bainuak
• Sukaldeak
• Iturgintza
• Kalefakzioak
• Gasa-gasoila
• Griferiak
• Mobleak
• Manparak
• Hidromasaia
• Osagarriak

• Bainuak
• Sukaldeak
• Iturgintza
• Kalefakzioak
• Gasa-gasoila
• Griferiak
• Mobleak
• Manparak
• Hidromasaia
• Osagarriak

EERRAAKKUUSSKKEETTAA
JJuuaann AArraannaa,, 11

BBIILLTTEEGGIIAAKK
JJuuaann AArraannaa,, 33TTffnnooaa.. 994433 6611 1177 6677  IIRRUUNN

IRUNen…

BBEERRRRIIZZAAUUNN
TTAAIILLEERRRRAA

LESAKA GASOLINDEGIA

Tel. 948 63 74 60 • Albistur 57 • LESAKA

• Autoen konponketa
• Errebisioak
• Auto erabilien salmenta

Ongi pasa ferietan!

OSTOSTAATUATUA
Ongi pasa ferietan!

TELEBOTE
OSTATUA

Feria onak pasa!
Arretxea, 10

Tfnoa: 948 637188
LESAKA

TELEBOTE
OSTATUA

JJJJuuuuaaaannnnjjjjoooo
EEEERRRRRRRROOOO

Zurgindegi lanak 
orokorrean

Moble zaharren
konponketa

&& 948 637 862948 637 862
Alan-Zahar - LESAKAAlan-Zahar - LESAKA

Janzkera • Lentzeria • Etxebarnea

Plaza Zaharra 14 • & 948 637721 • LESAKA
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MATERIALAK
• Gaztainezko tarima, lixatua eta bernizatua.
• Bainu eta sukaldean gres baldosak zolan eta keramika paretan.
• Bi aldeak haritzarekin txapeatutako monoblock ateak.
• Etxebizitzako atea segurtasun sarrailarekin.
• Ate-leihoetan Iroko zura. Climalit beira bikoitza.
• Komunak eta konketak Roca portzelana xurikoak.
• Gas-berogailuak eta aluminiozko erradiadoreak.

Durangoko Liburu
eta Diska Feriara
ateraldia prestatu da
Abenduaren 8an autobusa antolatu du
Ezpelura Emakume Elkarteak

++ MALERREKA

TTIPI-TTAPA

Urtero bezala, abenduaren
8an Durangon eginen den
Diska eta Liburu Feriara jo-
ateko autobusa antolatu du
Ezpelura Emakume Elkar-
teak, Nafarroako Aurrezki
Kutxaren laguntzaz. Azoka
famatua ikusteaz gain, Arbaso
elkartean zabalik dagoen ar-
tisau erakusketa bisitatzeko
ere probetxatuko dute bidaia.

Autobusa goizeko 9etan
abiatuko da Doneztebeko gel-
tokitik eta antolatzaileek gar-
bi utzi nahi izan dute edonor
joaten ahal dela, gizaseme
nahiz emakume, zahar edo
gazte. Horretarako lehenbai-

lehen izena eman beharko da
Malerrekako Mankomu-
nitatean (948 451746 telefo-
noan, Begoña). Prezioari da-
gokionez, aukera ezberdinak
izanen dira. Honela, CANeko
Megaplan, Club 10 edo Edad
de Oro bazkideentzat 2.200
pezeta gostako da. Ezpelurako
bazkideek 2.500 pezeta or-
daindu beharko dituzte eta
bazkide ez direnek, azkenik,
2.700 pezeta. Prezioaren bar-
ne, autobusa, bazkaria janto-
ki batean, bidaiaren asegu-
rua, Ferian sartzeko sarrera
dohainik eta «feria ikusteko
astia» omen dago entolatzai-
leen erranetan. Beraz, ez gal-
du honelako aukerarik!

Zinema

DONEZTEBE. 12 ETXE BERRI
KokapenaKokapena

ADOS
INMOBILIARIA AGENTZIA

Julian Izura Nuin
Telefonoak: 948451841 / 908778653

e-mail: ados@iname.com
Parrokia, 9, behea• DONEZTEBE

A tipoa: 97,96 m2A tipoa: 97,96 m2

B tipoa: 96,05 m2B tipoa: 96,05 m2

Erreserbak

hasiak dira

Geltoki Karrika

Iberdrola Frontoi
zaharra

Urdazubiko Bengoetxeak
eginen du Legasako
pilotaleku estalia
53 milioi pezetatik goiti gostako da

++ BERTIZARANA

TTIPI-TTAPA

Urdazubiko Angel Ben-
goetxearen eraikuntza en-
presak eginen du Legasako
pilotaleku estalia, herriko
kontzejuak azaroaren 2an era-
baki zuenez. Bere proposa-
mena, 53 milioi pezeta ingu-
rukoa –hasierako aurrekon-
tuaren berdintsua– onartu zen.
Aitzineko alean, aurrekontua
57 milioi pezetakoa zela ar-
gitaratu genuen, baina kon-
tzejuko idazkariak azaldu di-

gunez, kopuru horretan lanen
zuzendaritza teknikoa ere sar-
tua dago. Bertze proposamen
bat ere aurkeztu zen, baina
Bengoetxearena baino ga-
restiagoa zen.

Orain, zazpi hilabeteko
epea izanen da Bertizaranako
lehendabiziko pilotaleku es-
talia eraikitzeko lanak aki-
tzeko. Pilotalekuak 36 metro
luze eta 15 metro terdi zabal
izanen du eta kantxan gutie-
neko altuera, berriz, 13 me-
trokoa izanen da.



JUANA Mª SAIZAR

Herriko eskolako li-
burutegian ordenagai-
lua jarri dute martxan
astearte eta ostiraletan,
4etatik 7etara. Ordutegi
honetatik kanpo, beha-
rra izanez gero, baime-
na eskatu beharko da. 

Gaztain biltzea eta
jatea

Urriaren 30ean gaz-
tain biltzeko deia luza-
tu zuen Guraso elkarte-
ak eta San Martin egu-
nean jan zituzten orduan
bildutakoak Pake-Toki
elkartean, txistorrarekin
batera.

Eginen aldeko
bilera ostiralean

Egin eta Egin irra-
tia itxieraren aurka, di-
rua biltzeko kanpaina
antolatu da herrian.
Ostiral honetan, azaro-
ak 20, iluntzeko 9etan
Pake-Toki elkartean egi-
nen da bilera informa-

tiboa.
Bertsolaritza
ikastaroa

Euskara Zerbitzuak
bertsolaritza ikastaroa
antolatu nahi du Areson.
Lau edo bost pertsona
nahikoak izanen lirate-
ke taldea osatzeko, be-
raz animatu eta apunta-
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ESTEBAN AROZENA

Hurrengo martxoan
burutuko den epaiketan
Ministerio Fiskalaren
eskaera aurrera atera-
tzen baldin bada, zortzi
hilabetetan kargua be-
tetzeko gaitasunik ga-
be utziko dute Pil i
Untxalo alkatea, hau da,
Herriko Etxetik kanpo
geldituko da.

Espainiako ejerzito-
arekin ez kolaboratzea
da Untxalori leporatzen
dioten delitua. Dagoe-
neko lau aldiz eraman
dute Iruñeko epaitegie-
tara, eta azkeneko al-
dian 250.000 pezetako
difantza ordaintzera be-
hartu zuten.

Prentsan noiznahi ja-
sotzen dira azken urte
hauetan delitu berbera-
rekin epaitutako alka-
teak, HB eta EAkoak
batez ere. Goizuetako
Udalak 1990ean hartu
zuen armadarekin ko-
laborazio guztia haus-

teko erabakia. Legealdi
honetan berretsi zuen
korporazioak akordio
hura eta horren ondo-
ren hasi ziren Pili Untxa-
loren arazo hauek.

Omenaldia Juantxo
Apezetxeari

Hunkigarria eta eder-

ki merezitakoa izan zen
urriaren 31n Juantxo
Apezetxeak jasotako
herriaren omenalditxoa.
Udala, Umore Ona eta
elkarte honetako pilota
atalaren oroigarriak ja-
so zituen Juantxok, bai-
ta Nafarroako Pilota
Federazioaren izenean

etorr i tako Jose  Mª
Salanueva presidentea-
rena ere. Nafarroako
Gobernuko Kirol ardu-
raduna den Trigo jau-
nak ere ez zuen galdu
nahi izan lau aldiz mun-
duko txapelduna den pi-
lotari haundia publiko-
ki zoriontzeko aukera.

Ilunabarreko pilota
plazako funtzioak bu-
kaera ezin hobea izan
zuen gauean Umore
Onan, 120 lagun elkar-
tu baitziren elkarte ho-
rrek antolatutako ziki-
ro-jatean. Egun horre-
tan bertan herri olin-
piadak ospatu ziren sei-
na laguneko hamaika
taldek parte hartu zute-
larik. Umore Onaren es-
kutik zetorren ekitaldi
arrakastatsu hau. 

HBk antolatutako
barrikotea
azaroaren 28an

1.500 pezeten truke
marmitako, gaztain erre
eta sagardoz enpo egin
nahi duenak aukera pa-
regabea izanen du la-
runbatean zortzi, aza-
roaren 28an, Gaztetxean
ospatuko den barriko-
tean. Ondoren dantzal-
dia izanen da leku be-
rean. Herri Batasunak
antolatzen du afari-fes-
ta hau.

Zortzi hilabeteko kargugabetzea eskatzen
du fiskalak herriko alkatearentzat
Omenaldi hunkigarria eskaini dio herriak Juantxo Apezetxea pilotariari

++ GOIZUETA

Eskolako liburutegian
ordenagailua jarri dute martxan
Eginen alde dirua biltzeko bilera ostiralean Pake-Tokin

++ ARESO ++ ARANO

Herriaren esker ona jaso du lau aldiz munduko txapeldun izan den
Juantxo Apezetxeak

Oihan ateratzea
Etzaal inguruan

Aranoko Udalak
Etzaal inguruan 1.589
insignis pinu ateratze-
ko enkante deialdia egin
du. Guzira 1.039 metro
kubiko zur emanen du-
t e  zuha i t z  hauek ,
6.234.000 pezetan ba-
loratuak daudenak.
Proposamenak azaroa-
ren 23ko eguerdia bai-
no lehen aurkeztu be-
harko dira udal bulego-
etan eta ostegunean,
azaroaren 26an, zabal-
duko dira.
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JOSEBA AZPIROZ

Asteburu honetan ha-
si da Leitzako zineman
denbora ld i  be r r i a ,
«Salvar al soldado
Ryan»Steven Spielberg
zuzendari famatuaren
azken filme arrakasta-
tsuarekin.  Igande arra-
tsaldeko saioan, «Flu-
bber y el profesor chi-
flado» izan ziren ikus-
gai. 

Hemendik aurrera
pelikula ikusgarriak
emanen dituzte, ostira-
letan, gaueko 10etan eta
igandetan, arratsaldeko
4,30etan eta 7etan.
Asteburu  honetan ,
«Expediente X» izanen
dugu ostiralean eta igan-
deko bigarren saioan eta
«Gragoon» lehenengo-
an. Hilaren azken aste-
buruan berriz, «Titanic»
famatua emanen dute
ostiral eta igandean.
Azaroaren 29ko lehen
saioan «El hombre de
la mascara de hierro»
egonen da ikusgai.

Abenduko lehen as-
teburuan, «Torrente, el
brazo tonto de la ley»
eta «Un ratoncito duro
de roer» pelikulak ema-
nen dituzte.

Leitzako zine talde-
ak udalaren laguntzaz
antolatzen duen ekimen
hau udaberria bitartean
luzatuko da eta joan den
urtean larriei saldutako
1.791 sarrerak gaindi-
tzea espero dute. Alez

ale emanen dugu ema-
naldien berri.

Euskararen
erabilera Udalean
normalizatzeko
hitzarmena sinatua

Aurreko astean, Na-

farroako mendialdeko
zenbait Udal eta Man-
komunitateko ordezka-
riek –horien artean gu-
re eskualdeko Euskara
M a n k o m u n i t a t e a –
“Euskararen erabilpena
udal esparruan norma-
lizatzeko Nafarroako
Gobernuaren eta toki
erakunde zenbaiten ar-
teko lankidetza hitzar-
mena” sinatu zuten.
Hitzarmena lau urtera-
ko da eta besteak bes-
te, udalen jabetzako eus-
kal komunikabideak fi-
nantzatu eta indartzeko
eta Euskara Zerbitzueta-
ko teknikariak finan-
tzatzeko dirulaguntzak
ziurtatzen ditu. 

Horretaz gain, hi-
tzarmena honako ihar-
duera hauetara hedatzen
da: euskararen erabil-
pena eta euskal kultura
sustatzea udaletako gi-
zarte bizitzan; entitate
publikotako langileen
araudia eta euskaldun-
tze prozesuak; admi-
nistrazioaren iharduke-
ta indarrean den hiz-
kuntza araudiari egoki-
tzea; azterlanak eta iker-
keta lanak egitea… 

Helburu guziak be-
tez gero, ez da gutxi!

Herriko zineak asteburu honetan
hasi du denboraldi berria
Azaroaren 27 eta 29an «Titanic» filme famatua emanen dute

v Antzerki-dantza
saioa zinean
larunbatean
Larunbat honetan,
azaroak 21, arratsal-
deko 8etan, herriko
zineman, Atarrabia-
ko Mikelats taldeak
«Amaia, VII. men-
deko euskaldunak»
antzerki-dantza saioa
aurkeztuko du.

v Oihan ateratzea
Urdolan

Eraso zerrategia en-
presak aterako du
Urdolako izei go-
rrien lotea –sesteo-
rik ez bada behin-
tzat–. Horretarako
sei hilabeteko epea
izanen du. Lotearen
oinarrizko prezioa
4.320.000 pezetakoa
zen  e t a  E ra sok
4.370.000 pezeta es-
kaini zituen.

v Herri lurren
erabilera
arautzeko
proiektua egiteko
lehiaketa zabaldu du
Nafarroako Gober-
nuak. hasierako au-
rrekontua 21 milioi-
koa da eta astelehe-
nean bukatu zen pro-
posamenak aurkez-
teko epea. Doku-
mentazioa, proposa-
men teknikoa eta
ekonomikoa aztertu
ondotik emanen di-
ra lanak.

tt ffllaasshh

++ LEITZA

Zinea lanean ari da berriro.  Asteburu hone-
tan Expediente X eta Gragoon filmeak
egonen dira ikusgai eta hurrengoan Titanic.

Argazkia: Joseba

Urtebeteko konexioa gehi

posta elektronikoko helbidea:

10.000 Pta. + BEZ

TTIPI TXARTELA izateagatik INTERNETera konektatzeko aukera
ezin hobea duzu orain. JALGI zerbitzariarekin urtebeteko konexioa
gehi posta elektronikoko helbidea 10.000 Ptatan. 

Aukera hau galdu nahi ez baduzu, deitu: & (+34) 948 631188

KONEKTATU
internetera
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Baztango Balleko
Udalak %11,92ra jautsi
du bere zorra, diruzain-
tza zerbitzuak eginda-
ko txostenaren arabera.
Gaur egun, azkeneko
hogeita bortz urteotan
izan duen zorrik ttikie-
na duela erran nahi du
honek. Txostenaren ara-
bera, egoera «nahiko
ona da» eta zorraren
maila «udal erakunde-
ak jasaten ahal duena
(%24,74)baino dexen-
te baxuagoa da».

Patxi Oiartzabal al-
kate kontent ageri da
udal kutxaren egoera-
rekin. Bere erranetan,
«Kontu Ganbararen go-
mendioei segituz lortu
da  zo r ra  j aus t ea .
Egoera ona da, baina
ongi planifikatuz eta in-
bertsioak kontrolatuz
lortu da».

Ageri denez, Balleko
Etxearen diru egoera
osasuntsua da. 1997an
krediturik ez zuen es-
katu Udalak eta horrek
ere lagundu du. Halere,
Patxi Oiartzabalek dio-
enez «martxan zeuden
inbertsioak ez dira gel-
ditu. Balleko hamabortz
herrietan aurrikusiak
zeuden lanak egin dira,
gehien bat karrika eta
auzoen zolaberritzeari
dagokionez».

Aitzinera begira, mo-
du beretsuan segitzeko

asmoa dute udalean.
«Hirurteko Planean
sartu ez diren lanak
Udalak egin ditu eta egi-
nen ditu hemendik ai-
tzina ere».

Aurtengo udal au-
rrekontua 1.000 milioi-
koa da. Honi ikastola-
ren 54 milioiak eta
Franc isco  Joaquin
Iriarte erresidentziaren
171 milioiak gehitu be-
har zaizkio. «Egoera
ekonomikoa ona da,
baina kontu handiare-
kin segitu behar dugu»
alkateak dioenez.

++ BAZTAN

v Aparkaleku
arazoa Arraiozen
Arraiozko kamioila-
riek beraien ibibl-
gailuak aha duten le-
kuan aparkatzen du-
tela eta, herriko al-
kateak, pilotalekua-
ren beheitiko aldean,
errepidearen ondoan
aparkalekua molda-
tzea eskatu du. Nafa-
rroako Gobernuak
ibilgailu astunenda-
ko aparkalekuak egi-
teko deialdian sar-
t z ea  e ska tu  d io
Balleko Etxeari.

v Baztan
Ikastolaren
behorra
2280 zenbakiari ego-
kitu zitzaion Baztan
Ikastolak Elizondoko
Feria Egunean zoz-
ketatutako behorra.
Dagoeneko jabea ate-
ra  da ,  Oronozko
Pierresenea ostatu-
koak hain xuxen.
Ikastolak eskerrak
eman nahi dizkie par-
te hartu duten guziei.

v Eguberritako
sei plater berri
ikasteko sukaldaritza
ikastaroa burutuko da
Elizondoko Urpe el-
kartean Dani Arriada
irakaslearen errane-
tara. Ikastaroa hiru
egunez eginen da,
azaroaren 18, 20 eta
25ean, arratseko 7e-
tatik 9etara. Argibi-
deak eta izen ematea
Baztan Balleko Etxe-
an egiten ahal da, ho-
rretarako 2.500 pe-
zeta ordainduz. Egi-
ten diren platerak
ikasleek beraiek das-
tatuko dituzte.

tt ffllaasshhBalleko Etxeak duen zorra
%12an jautsi da aurten
Azkeneko hogeita bortz urteotako zorrik tikiena du Udalak
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N-121-B errepide-
ari Arraiozen eginen
zaion saihesbideak kal-
tetutako lur eta onda-
sunen jabeek azaroa-
ren 19an gan beharko
dute Balleko Etxera,
aktak biltzera. Horre-
laxe dio Jose Ignacio
Palacios Nafarroako
Gobernuko Herrilan,
Garraio eta Komuni-
kabide Departamen-

duko kontseilariak
urriaren 28an sinatuta-
ko Foru Aginduak.

Kaltetuek pertso-
nalki  gan beharko du-
te –edo bera ordezka-
tzen duena behar be-
zala identifikatua ager-
tu–, ondasunen jabe de-
la ziurtatzen duten pa-
perak eramanez (es-
kriturak,  ziurtagi-
riak…).

Arraiozko saihesbideak kaltetutako
lur eta ondasunen jabeek aktak
jasoko dituzte azaroaren 19an

Santiago, 33 (Baztan ostatuaren aitzinean) • ELIZONDO

BAZTAN OPTIKA
ORDUTEGI BERRIA:

Egunero 
goizeko 9,30etatik 1,30etara eta

arratsaldetan, 4,45etatik 7,45etara

Gazteendako 
era guzietako

arropa

Lanerako arropa

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

Uruguaiko Iturria senadorearen bisitaldia
Raul Iturria, Uruguaiko Defentsa Ministro ohia eta errepublikako senado-
rea Etxalar eta Baztanen ibili zen azaroaren 4an. Iturriaren arbasoak –Iturria
eta Iriarte– nafarrak ziren, nahiz eta ez dakien segur nongoak. Raul Iturriarekin
batera bere emaztea, Uruguaiko Armadako koronela eta Rafael Gurrea,
Nafarroako Gobernuko lehendakariordea etorri ziren. Elizondon, Balleko
Etxea eta 1212ko ikurra ikusi zituen. Mitxeltonea etxeko Iturria sendia bi-
sitatzeko ere probextu zuen eguna. Argazkia: Ondikol
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Hirutan hogeitazor-
tzi margolarik (42 hel-
du eta 26 haur) parte
hartu zuten Erratzun,
Etxelebertzeko Txo-
koak seigarren urtez an-
tolatutako margo lehia-
ketan. Jokin Telleria be-
asaindarra izan zen
Erratzuko txokoak mar-
gotzen onena epaima-
haiaren ustez eta 60.000
pezeta sakeleratu zituen.
Bigarren saria (30.000
pezeta) Barañaingo
Mikel Costarentzat izan
zen. Haur guziek mar-
gotzeko materiala jaso
zuten saritzat.

Antolatzaileek ez zu-
ten horrenbertze parte-
hartzailerik espero, bai-
na ustekabea aisa mol-
datu zuten: «ilar gehia-
go paratu eltzean eta
listo!». Ilar gorriekin ba-
tera, oilaskoa eta gasna
izan zuten otorduan.
Haurrek, berriz, maka-
rroiak izan zituzten ila-
rren ordez.

Nafarroa eta Gipuz-
koatik etorritako mar-
golariekin batera es-
kualdekoak ere Erratzun
izan ziren. Bertzeak ber-
tze, Berako Oskia Peru-

rena, Iruritako Ana
Villoria, Narbarteko
Eva Irazoki edo Elizon-
doko Elisa Muñozek be-
raien margolanak egin
zituzten.

BERTSO AFARIA

LARUNBAT HONETAN

E t x e l e b e r t z e k o
Txokoak udazkenera
begira egiten dituen kul-
tur ekitaldiek segida iza-
nen dute larunbat ho-
netan. Bertso afaria iza-
nen da elkartean eta
Andon i  Egaña  e t a
Sebastian Lizaso ber-
tsolar iekin  batera ,
Bankako kantariak ari-
ko dira kantu xaharrak

abesten. Zopa, aretzea
saltsan, gasna eta men-
brilloak osatuko dute
3.000 pezetako otordua.
Aitzinera begira, Ruper

Ordorikaren kontzertua
eta baztanzopa eta pos-
tre lehiaketa antolatze-
ko asmoa dute Etxele-
bertzekoek.

++ BAZTAN

v 2,8 milioi pezeta
bildu ziren
Elizondoko
urriko ferietan
Elizondoko herriak
2.800.000 pezeta bil-
du zituen urriko fe-
rietan, saltzaileen
ezartzen zaizkien ta-
sen bidez. Aurten 170
postu paratu ziren,
iaz baino gutixeago,
baina leku berdintsua
ihartu zuten. Kon-
tuan hartu behar da,
saltzaileek metroko
2.500 pezeta ordain-
tzen dituztela. Eli-
zondorentzat urteko
sarreren %40a da fe-
rietan biltzen dena.

v Zeberia
errekako
ur-etorria
neurtzeko estazioa
jarriko du Nafarroa-
ko Gobernuko Herri-
lan, Garraio eta Ko-
munikabide Depar-
tamenduak.

v Euskarazko
produktuen
Katalogoa
prestatu dute Nafa-
rroako Udaletako
Euskara Zerbitzuek.
Baztangoa ere hasi
da eskola, institutu
eta zenbait etxetan
katalogoa banatzen.
Gaur egun merkatu-
an aurkitzen ahal di-
ren euskarazko pro-
duktu guzien berri
ematen du liburuak.

tt ffllaasshh68 margolari aritu ziren Erratzuko
bazterrak margotzen
Etxelebertzeko Txokoak antolatutako lehiaketa arrakastatsua izan zen

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

ZATOZ ETA IKUSI
Santiago 88, & 948580939

ELIZONDO

UDAZKENEKO ARROPAK
Trajeak, jertseak, galtzak,

gonak, berokiak…

ESKULANGINTZAKO
MATERIALA

La Asturiana
ostatu• jatetxea

Tfnoa: 948 58 04 63
Santiago 51, ELIZONDO

IZASKUNIZASKUN
MASAIA ZENTRUA

* Kirol Masaia
• Besoa, ukalondoa, belauna, zurmioa

* Bizi masaia
• Zerbikalak, lunbarrak

* Erlajazio masaia
• Gihar kontrakzioak

& 948 581399
Aita Donostia, 9 - 1. ezk • ELIZONDO

Onddo
erakusketa
Amaiurren
Azaroa ren  4an ,
Amaiurko eskolako
neska-mutikoek
prestatutako onddo
erakusketa ikusgai
egon zen  Amaiurko
eskolan, Aste Miko-
logikoaren barnean.
Haurrek gustora era-
kutsi zituzten baso-
an bildutako altxo-
rrak. 
Arg.: Maite Oteiza

26 neska-mutikok parte hartu zuten Eratzuko
margo lehiaketan Argazkia: Ondikol

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

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

MIXEL ETA JACQUELINE

Urtero bezala Santa
Katalina ohoratua iza-
nen da azilaren 22an
Olhaldeko kaperan.
Besta mezperetik hasi-
ko da Ihalar auzoko
Baratxartea jatetxean,
tripotx jatearekin. Ez da
dudarik usaiako erre-
kista ukanen duela gau
honek.

Plaza inguruaren
berritzea

Jadanik aipatua du-
gun bezala erreboteko
obrak hasiak dira eta ain-
t z ina tzen  a r i  d i r a .
Bainan zoritxarrez ha-
rrizko jarlekuak puska
batean lehertu dira eta
ezbehar honek lanen
epea luzatuko du.

Usategiak
Omniasainduz, usa-

tegietako sareak alde bat
b i l duak  i z an  d i r a .
Aurtengo ihizi sasoina

ez da hain ona izan, bai-
nan azken egunetan,
eguraldia lagun, zenbait
uso hartuak izan dira.
Nahikoa iduriz heldu
den larrazkenean aspal-
diko ohidura hunen ja-
rraitzeko.

Gure apeza 
gaixorik dago

Mixel Idiart herriko
apeza osasun arazo ba-
tzuengatik atseden etxe
batean dago, bainan
igandetan herrira itzul-
tzen da mezaren ema-

teko. Lerro hauen bi-
tartez, ahal bezain las-
ter bixkortzea desira-
tzen diogu herritar gu-
zien izenean. Anartean,
elizaren beharra delarik
Senpereko parropira dei
egin behar da.

Euskal Antzerki
Taldeen Topaketa
asteburuan

Asteburu honetan,
Saran, Euskal Antzerki
Talde Amauteurren To-
paketa eginen da, Ziri-
molan Kultur Hamabos-
taldiaren barrenean.
Larunbat eta igandean
Omordian eta karrike-
tan bi mintzaldi aditu
eta bortz antzerki lan
ikus ahal izanen dira,
A.M. Labaienen ome-
nez. Larunbat goizeko
sarrera hitzaldiaren on-
dotik “Petrikillo” an-
tzeslana egonen da ikus-
gai. Eguerdian “Goize-
ko izarra” antzeslana
ikusgai  egonen da.
Arratsaldean, Ereintza
taldeak “Urkiola” eta
Kalakariak taldeak “Lu-
ma beroak”antzeslanak
eskainiko dituzte. Igan-
de eguerdian Ekekeiren
“Hiltegia” eta Xirristi
Mirristiren “Bereharta”
antzestuko dira.

Santa Katalina ohoratua izanen da
Olhaldeko kaperan azilaren 22an
Euskal Antzerki Talde Amauteurren Topaketa asteburu honetan eginen da

Gaztain lepoko ihizi etxolan

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

EEnnkkaarrggaattuuzz ggeerroo,, 
bbiillddoottssaa ooggii--llaabbeeaann eerrrreeaa..

GGooxxoo--ggooxxooaa!!

SOULE
Hileta artea

Tfnoak: 948 453444 • 908. 779903
ARIZKUN

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

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

berriak



++ ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

98-XI-19 • 242. zbk. • ttipi-ttapa 25

HERRIZ HERRI ttttttttttttttt

TTIPI-TTAPA

Dantxarineatik Zu-
garramurdira doan NA-
4401 errepidearen za-
baltze eta moldatze la-
nek kaltetutako lur eta
ondasunen jabeek aben-
duaren 1 eta 2an gan be-
harko dute Herriko
Etxera, aktak biltzera.
Horrelaxe dio Jose Igna-
cio Palacios Nafarroako
Gobernuko Herrilan,
Garraio eta Komunika-
bide Departamenduko
kontseilariak urriaren
28an sinatutako Foru
Aginduak.

Kaltetuek pertsonal-
ki  gan beharko dute
–edo bera ordezkatzen
duena behar bezala
identifikatua agertu–,
ondasunen jabe dela
ziurtatzen duten pape-
rak eramanez (eskritu-
rak, ziurtagiriak…).

ABUZTUAN ONARTUTAKO

PROIEKTUA

Abuztuan onartu zen
errepidea moldatzeko
eta zabaltze proiektua.
Horren arabera, NA-
121-B errepidean egi-
nen den errotonda ba-
tekin hasiko da. Gero
saihesbidea eginen da,
Olabidea-Ugalena erre-
ka 30 metroko zubi ba-
tekin pasatuz. Hirure-
hun metrotara, gaur
egungo bideari lotuko
zaio errepide berria.
Galtzadak sei metro za-
bal izanen ditu eta alde
bakoitzean metro bate-
ko bidebazterra izanen
du. Zugarramurdira hur-
biltzen den heinean, bi-
debazterra zabalxeagoa
izanen da, metro terdi
ingurukoa.

NA-4401
errepidea
moldatzeko
lanekin
kaltetutakoek
aktak bilduko
dituzte abendu
hasieran

Urdazubiko irin-errota mol-
datzeko lanak Elizondoko
Francisco Bengoetxea Ibarro-
laren eraikuntza enpresak egi-
nen du 6.077.000 pezetaren tru-

ke. Lanen zuzendaritza tekni-
koa Maria Urmeneta eta Patxi
Txokarroren esku egonen da.

Bertzalde, San Salvador mo-
nastegian Pedro Axular izene-

ko museoa egiteko Cederna-
Garalur erakundeak aurkeztuta-
ko proiektua ez du bere gain har-
tu Urdazubiko Udalak, udalba-
tzaren ustez «proiektua gares-
tia delakoz eta une honetan ez
duelakoz diru nahikorik honi au-
rre egiteko».

Sei milioi pezeta gostako da Urdazubiko
errota moldatzea



Lorentxo Zelaieta eta Alizia Ilarregi,
Oitzkoak, urriaren 10ean.
Jose Francisco Iriarte Antxorena eta
Mª Elena Azkarraga Ariztegi, Arizkun
eta iruritakoa, urriaren 31n.
Juan Miguel Iparragirre Altzugarai
eta Mª Isabel Opoka Mitxelena, Arantza
eta Oieregikoa, urriaren 12an.
Alejo Mindegia Mindegia eta Susana
Lezaun Larrea, Oieregi eta Iruñekoa,
urriaren 10ean.
Francisco Javer Baleztena Monaco
eta Mª Gloria Zamora Turrillas, Saldias
eta Oieregikoa, urriaren 31n.
Miguel Angel Pagazaurtundua Idiart
eta Itziar Arozena Larralde, Gartzain
eta Lesakakoa, azaroaren 7an.
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Patricia Goizueta, Iruña-Goizuetakoa,
urriaren 16an.
Anne Garmendia Zubikoa, Elizondo-
koa, urriaren 27an.
Julen Larretxea Elizondo, Donez-
tebekoa, urriaren 15ean.

Pedro Zugarramurdi Iribarren, Le-
karozkoa, urriaren 29an, 74 urte.
Is idora  Etxeberr ia  El izondo ,
Arizkungoa, azaroaren 6an, 82 urte.
Nicanora Maria Gamio Arratxea,
Anizkoa, azaroaren 7an, 85 urte.
Clara Loiarte Nolashoyas, Goizueta-
koa, azaroaren 9an, 54 urte.
Carmen Etxeberria Telletxea ,
Legasakoa, urriaren 16an, 88 urte.
Joseph Soudre, Sarakoa, urriaren 21ean,
54 urte.
Joseph Philippe Urrutia, Sarakoa, aza-
roaren 1ean, 66 urte.
Fernando Altxu Iparragirre, Ituren-
goa, azaroaren 5ean, 38 urte.
Jose Ignacio Ormaetxea Indakoetxea,
Zubietakoa, azaroaren 1ean, 63 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

ASTELEHENA,  16

13:00 Herriz Herri:
Herrietako be-
rrien bilduma (or-
tziralekoaren
errepika).

21:00 Berriak
21:30 Jokoa Solas:

Asteburuko kirol
irudi eta emaitzak
Aitor Arozena eta
Felipe Saraguetak
aurkeztua.

ASTELEHENA,  23

ASTEARTEA,  17

13:00 Berriak
(errepika)

13:30 Jokoa Solas
(errepika)

21:00 / 21:30
Berriak Estitxu
Fernandezen es-
kutik.

ASTEARTEA,  24

13:00 Berriak
(errepika)

13:30 Jokoa Solas
(errepika)

21:00 Berriak
21:00 / 21:30

Berriak

ASTEAZKENA,  18

13:00/13:30
Berriak (errepi-
ka)

21:00 Berriak
21:30 Bideguru-

tzean magazina. 

ASTEAZKENA,  25

13:00/13:30
Berriak (errepi-
ka)

21:00 Berriak
21:30 Bideguru-

tzean Kultur eta
gizarte gaiei bu-
ruzko magazina
Jon Abrilek eskai-
nia.

ORTZEGUNA,  19

13:00 Berriak
(errepika)

13:30 Bideguru-
tzean (errepika)

21:00 Berriak
(Lesakako feriak)

21:30 Dokumen-
tala

ORTZEGUNA,  26

13:00 Berriak
(errepika)

13:30 Bideguru-
tzean (errepika)

21:00 Berriak
21:30

Dokumentala

ORTZIRALA,  20

13:00/13:30 Berriak
(errepika)

21:00 Berriak
21:30 Herriz Herri

ORTZIRALA,  27

13:00/13:30
Berriak (errepi-
ka)

21:00 Berriak
21:30 Herriz Herri

Herrietako be-
rrien bilduma he-
rri bakoitzeko be-
rriemaileen esku-
tik, eta Nerea
Alzurik aurkeztua.

ttipi-ttapa telebistaren programazioa

13:00 Herriz Herri: 
21:00 Berriak
21:30 Jokoa Solas:

Asteburuko kirol
jardueren errepa-
soa.
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aimendutako karroze-
ria izateko ondoko bal-
dintzak bete behar ditu
enpresa batek:

1- Taldea osatzea
Edozein markako autoa
dela, autoetxeek era-

biltzen duten konponketa sistemei bu-
ruz etengabe ikasten ari den profe-
sional taldea osatzea. Jakina da, gaur
egun auto fabrikanteek garaiak eska-
tzen duen modura aldaketak egiten
dituztela beren modeloetan, maiz gai-
nera.

2- Kontrol tresna 
elektronikoak:

Hondatutako kotxeen aberien kos-
tua kalkulatzeko neurgailu elektroni-
ko bat izatea eskatzen da, baita auto-
en mekanika azterketa eta aberia ho-
rien konponketa programazioa egi-
teko makinak ere.

3- Aurrekontu 
informatizatuak:

Ordenagailu bidez aurrekontuak
egiteko modua izan behar da, beze-
roaren eta automobilaren datu guzie-
kin. Gainera, prezio zehatzak emate-
ko gai izan behar da momentuan.

4- Segurtasuna eta 
ingurugiroa:

Lan moldeen babesa agintzen du-
ten arauak betetzea. Ingurugiroari da-
gokionez, gure eskualdean proposa-
tzen diren erreziklai sistema guziak

lehenbailehen martxan jartzen ditu-
gu. Honetaz gain, ingurugiroaz dau-
den arau ofizial guziak zorrotz bete-
tzen ditugu. Gaur egun hondakinen
erreziklaia egiten dugu.

5- Konponketen kalitatea:
Konponketa egin den egunetik ha-
sita 12 hilabeteko garantia bat es-
kaintzea. nn

B

Automobilaren eboluzioa

ttttttttttttttttttttPUBLIERREPORTAIA

Berako ZALAIN MOTOR

enpresak autoen konponketa
eta salmenta egiten du, 
eta “Baimendutako
Karrozeria” izendapena 
jaso du Ford etxearen 
eskutik. Izan ere, 
kotxe konponketarako 
bete behar diren 
baldintza guziak 
betetzen ditu gaur egun.
2.000 urterako pauso bat
bertzerik gelditzen ez den
honetan, autoen 
konponketa eta
mantenimendua 
gero eta garrantzi gehiago
hartzen ari da, kotxearen
kalitatea ez baita puntako
fabrikazio prozesu baten
emaitza bakarrik.
Horrexegatik da beharrezkoa
banatzaileen kalitatea eta
espezializazioa etengabe
hobetzen joatea.

Edozein markako auto  konpontzeko eten-
gabe ikasten ari den profesional taldea da-
go Zalain Motorren. Autoen mekanika az-
terketa egiteko makina elektronikoak ditu-
gu zure zerbitzura, aberiaren zenbatekoa

aldez aurretik zehaztu
ahal izateko. 

Konponketa
egiten den

egunetik 12
eguneko
garantia
eskaintzen
dugu 
gainera.

Zalain motor

Zalain
motor

TEL.: 948 631 157 / 908 778 023 • BERA
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AITOR AROZENA

Erremonte enpresak
sortutako ekimenari se-
gida emanez, bigarren
urtez lanean ari da Do-
nezteben eskualdeko
erremonte eskola. En-
presaren asmoa, esko-
lak Iruña eta Hernanin
bildu beharrean, herriz
herri hedatzea da. On-
dorioz, hainbat eskual-
detan sortu dira esko-
lak eta Donezteben Iña-
ki Lizaso erremontela-
ri profesionala ari da ira-
kasle lanean. Hamahi-
ru eta hemezortzi urte
bitarteko 25-30 bat gaz-
te biltzen dira asteazken
eta ortziral arratsalde-
ro, Doneztebeko esko-
lako pilotalekuan. As-

teazkenetan 3,30etatik
5,30etara aritzen dira
eta ortziraletan 6etatik
8etara. Narbarte eta in-
guruko herriren bateko
kirolariak joaten badi-
ra ere, gehienak Do-
neztebekoak dira. Ha-
lere, Iñaki Lizasok argi
eta garbi utzi nahi du
eskola eskualde osoko
gazteei zabaldua dago-
ela eta Malerreka eta
Bertizaranakoaz gain,
Baztan eta Bortzerrie-
takoak ere ongi etorriak
izanen direla. Gainera,
erremonte eskolan ari-
tzeagatik ez da deus or-
daindu beharrik eta sas-
kiak, pilotak… eskura
dituzte gazteek.

Iñaki Lizasok adie-
razi digunez, «haseran

Mugairiko pilotalekuan
hasteko asmoa genuen,
erremonte pilotalekua
delakoz, baina honda-
tu xamarra dago. Do-
neztebekoa, laburragoa
da baina ikasten haste-
ko ongi dago».

«Ongi moldatzen
direnak Euskaleko
eskolan segitzen
ahal dute»

Doneztebeko erre-
monte eskola, kirola hau
hastapenetik ezagutu eta
ikasten joateko lekua da.
«Ongi moldatzen dire-
nak Huarteko Euskal
Jai Berriko eskolara jo-
aten ahal dira, profe-
sionaletara saltoa egi-
teko prestatzen joate-
ko» dio Lizasok.

Donezteben ikaste-
az gain, laster txapel-
ketan ere parte hartuko
dute erremontelari gaz-
teek. «Iaz berandu ibi-
li ginen eta ez genuen
Nafarroako Kirol Jo-
koetan sartzerik izan.
Aurten bai, ordea. Egu-
berrietan Labriten ari-
tuko gara, Altsasu eta
Tafallako eskolekin. Ho-
rrek ilusioa ematen die
mutikoei» aitortu digu
Lizasok.

Txapelketaz solasten
hasi eta ezin atzendu Li-
zaso bera Espainiako bi-
nakako txapelketan
murgildua dagoela,
Iriarterekin bikote egi-
nez. Ilusioz betea dago
Doneztebeko aurrela-
ria, baina ez omen da-

go puntturik onenean.
«Ez nago udan bezain
ongi, zaila baita beti
maila altuenean aritzea.
Txapelketak txisparik
gabe harrautu zidan,
baina gogoekin nago.
Finalerdietan sartzea
hagitz inportantea iza-
nen zen neretako».

Erremonte eskolako
irakasle eta pilotari pro-
fesionala da, beraz, Li-
zaso. Bi lan hauek ba-
teratzea ez dela zaila us-
te du. «Astean hiru par-
tidu izaten ditut, baina
asteazken eta ortzirale-
tan ez dugu inoiz joka-
tzen. Gainera, zerbait
gustatzen zaizunean
denbora ateratzen du-
zu eta jokatzea eta era-
kustea gustatzen zait».

Hogeitabost kirolari gazte biltzen ditu
Doneztebeko erremonte eskolak
n Baztan, Bertizarana eta Bortzirietako gazteentzat ere zabalik dago
n Eguberrietan txapelketa jokatuko dute Labriten, bertze eskolekin batera
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Berrogeita hama-
zazpi korrikalari atera
ziren Domisaindu egu-
nean, hemezortzigarren
edizioa betetzen zuen
Lizuniagako Igoeran
parte hartzera. Berako
Gure Txokoa elkarteak
antolatutako proba ho-
netan atletek euripean
egin behar izan zituz-
ten Eztegara pilotale-
kua eta Lizuniagako gai-
naren artean dauden
4.900 metroak.

Proba hasi bezain las-
ter, faborito nagusiak ai-
tzinera jo zuten, hama-
bi laguneko taldea osa-
tuz. Lehendabiziko ki-
lometroa osatu orduko,
ordea, dozena erdi bat
korrikalari bertzerik ez
zen gelditzen eta hurren-
go kilometroan eskau-
tu zen Antonio Bru. Hel-
mugara bakar bakarrik
ailegatu zen beratarra.
Gaur egun Nafarroako
kross txapelduna den
korrikalariak 17 minu-
tu eta 12 segundu behar
izan zituen lasterkaldia
burutzeko. Minutu er-
dira ailegatu zen Mitxel
Aginaga narbartearra.
Iñaki Catalan irunda-
rrak osatu zuen podiu-

ma. Aingeru Mindegia
leitzarra izan zen lau-
garrena, Bautista Telle-
txea beratarra zazpiga-
rrena eta Xabier Zubie-
ta, Patxi Pikabea eta
Luis Pikabea beratarrak,
bederatzi, hamar eta ha-
mekagarren postuan
sartu ziren. 

Antonio Bru irabaz-
lea pozik ageri zen. 1994
eta 1996. urtean ere be-
rak irabazi zuen eta ju-
nior mailako marka be-
rea da 1992. urteaz ge-
roztik. Garaipena lor-
tzea ez zela errexa izan
eta marka hobea egin
nahi zuela erran zuen.

MARKARIK EZ ZEN

HOBETU

Emakumeen artean
Hendaiako Rosi Tala-
vera gailendu zen, ho-
gei minutu terditan
akautu baitzuen proba.
Marisol Martinez irun-
darrak 20 segundu ge-
hiago behar izan zituen
eta Maika Ariztegi itu-
rendarrak 21 minutu eta
5 segundutan akautu
zuen bere lana. Belen
Guerra doneztebarra
seigarren izan zen,
30’59”rekin.

Beteranoetan Iruñe-
ko Angel Turrillas izan
zen lehena. Orokorrean
ere ongi ibili zen, seiga-
rren postua eskuratu bai-
tzuen, Bruk baino minu-
tu eta hamasei segundu
gehiagorekin.  Iturengo
Mikelarena bosgarrena
izan zen eta Berako
Xanti Irazoki zortziga-
rrena.

Junior mailan, Le-
karozko Iñaki Mihura

izan zen irabazle, 19 mi-
nutu eta 16 segundure-
kin. Sailkapen oroko-
rrean hamekagarren
izan zen baztandarra.
Bigarrena, Mikel Jau-
rena beratarra izan zen.

Proba akautu ondo-
tik, maila bakoitzeko le-
hendabiziko hiru sail-
katuei sariak eman zi-
tzaizkien. Errekorrak
hobetzeagatik zeuden
20.000 eta 5000 peze-

tak, ordea, ez ziren
eman. Gizonezkoetan,
1982an Peio Garinek
ezarritako markatik
(16‘13”) ia minutu ba-
tera sartu zen Bru. Ema-
kumeen artean, berriz,
1995ean egin zuen erre-
korra Maika Ariztegi
ittundarrak (20’18”).
Hamabi segundugatik
bertzerik izan ez bada
ere, oraindik bere esku
dago marka.

KIROLAttttttttttt

Antonio Bru korrikalari beratarra garaile
XVIII. Lizuniagako Igoeran
n Minutu erdiko aldea atera zion bigarren izan zen Mitxel Aginaga narbartearrari
n 57 atletek parte hartu zuten Domisaindu Egunean burututako proban

Eskuinean Antonio Bru irabazlea eta ezkerrean bigarren sartu zen Mitxel
Aginaga, beraien sariekin. Diario de Navarra

Estibaliz Berrueta Aston-
doa 17 urteko judoka berata-
rra Euskaldiko txapelketan
bigarren suertatu zen jubenil
mailan, 57 kiloz beheitiko ka-
tegorian. Joan den urtean Gi-
puzkoako txapelduna izan zen
eta horrek eman dio aurten
txapelketan aritzeko eskubi-
dea. Castejonen jokatu den
sektoreko –Euskadi, Nafa-
rroa, Aragoi, Errioxa  eta Kan-

tabria– txapelketan ere parte
hartu du, baina hemen ez du
Espainiako txapelketarako
txartelik lortu. Lehenbizikoa
edo bigarrena egin behar zuen
eta ilusioekin joan bazen ere,
ezin izan du lortu.

Estibaliz ttiki-ttikitan ha-
si zen judoan, hiru urterekin,
baina geroztik utzi ere egin
zuen kirol hau. Duela hiru ur-
te hasi zen berriro Hondarri-

biako talde batean, Jesus Ca-
yetano irakaslearekin eta as-
telehen eta ortziralero entre-
natzen du. Gerriko marroia-
ren jabe egin berri da berata-
rra. Bere ustez, kirol honetan
aritzeko «indarra garrantzi-
tsua da, baina teknika ere ika-
si egin behar da. Fisikoki on-
gi egotea, lasterka egitea ere
nahitaezkoa da». Gerriko bel-
tza oraindik urrun ikusten du
Estibalizek. «Urte aunitz
eman hor eta azterketa go-
gorra pasatu behar da».

Estibaliz Berrueta judoka beratarra
Euskadiko azpitxapeldun jubenil mailan

Estibaliz Berrueta
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Ttipi-ttapa
telebistari
kasu egiten
d i o z u e n

ikusleek somatu iza-
nen duzuen bezalaxe,

aldizkarian hainbat
urtez eskaini dugun
Merkatu Ttikia zerbi-
tzua egokitu dugu te-
lebistara. Orain tele-
bideoan ageri dira

etxeak, lurrak, auto-
ak edo bertze kontu
batzuk saldu edo ero-
si nahi dituztenen ira-
garkiak, batzuk ar-
gazki eta guzi.

++ LIBURUAK

XVI. mendearen hondar alde-
ra Urdazubin jaio zen Pedro
Agerre Axular. Ikasketak kan-
poan egin zituen, Salamancan,
eta gero berriz itzuli zenean
Saran finkatu zuen bere bizi-
tokia. Hortxe hil zen 1644. ur-
tean. Euskal literatura klasiko-
an zutabe garrantzitsua den
‘Gero’ liburua da bere lanik ga-
rrantzitsu eta ezagunena. Libu-
ru mardul hori, ordea, arras zai-

la da irakurtzeko, idazteko mo-
duagatik, grafiagatik eta batez
ere luzetasunagatik. Orain, or-
dea, Axularren ‘Gero’modu ez
horren gordinean ezagutzeko
aukera eskaintzen digu Sala-
berrik, liburu honetan 90 isto-
rio labur bildu baititu klasiko
hartatik. Pasarterik erakarga-
rrienak aukeratu ditu, eta ira-
kurterrazagoa egiteko grafia
ere aldatu dio testuari. 

«Axularren hitoriak»

Patxi SALABERRI

Pamiela
tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

•  Zerrikumea (20 kilokoa): 1.800
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 97 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 35 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .550
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .520
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .480
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .560
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 15.000 eta idix-
koak 28.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 30.000 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

LESAKA
w Azaroak 19an egi-
nen dira Bortzirietako fe-
riak Lesakan.

FERIAK

TELEBISTAKO TXOKOA

w Azaroaren 20an
Nahikoa da taldeak jo-
ko du Elizondoko Kasi-
no ostatuan. 10,30tan.
w Azaroaren 27an
berriz, Ines taldea ariko
da Kasinon. 10,30tan.
w Abenduaren 4an
Seed taldea. Kasinon,
10,30etan.

KONTZERTUAK

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA ORTZEGUNA ORTZIRALA

13:00 Herriz-herri (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.) Berriak (errep.)

Jokoa Solas Bidegurutzean

21:00 Berriak Berriak Berriak Berriak Herriz-herri

21:30 Jokoa Solas Bidegurutzean Herriz-herri

Azaroak 19
ortzeguna 

Astele-
henetik
ortzegu-
n e r a

arratseko 9etan emi-
titzen den informati-

boak kolore berezia
hartuko du asteazken
eta ortzegunean.Le-
sakako feriak aitzaki-
tzat hartuz gure ka-
marak kanpora ate-

rako ditugu saltzaile,
azienda eta abeltzai-
nen artean irudi eta
testigantzen bila. Ez
galdu programa be-
rexi hau!

Nerea Altzuri aranz-
tarrak ortziralero gi-
datzen duen saioan
herri bakoitzeko kon-
tu zahar eta berriak
ikusi ahal izanen di-

tuzue. Etxalarko Pa-
txikuk,Arantzako Xa-
bik,Berako Garbiñek,
Lesakako Alaitzek eta
Igantziko Patrik be-
raien herrietako bi-

t x i ke r i
eta ger-
takarien
berri lu-
ze eta zabal eskain-
tzen dute.

Arratseko
9,00etan

• Gaur egin da Lesakan urteko
azkeneko feria. Horren berri
luze eta zabal emanen dizuegu
arratseko informatiboan.

LESAKAKO

FERIAK

ttipi-ttapa telebista

w Azaroaren 28an
Imuntzo eta Beloki
10,30etan Atxaspin.
w Abenduaren 7an
Atxaspin, Maixa eta
Ixiar, arratseko
10,30etan.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

ELIZONDO

LESAKA

w Abenduaren 4tik
8ra xehetasunak Igan-
tziko kronikan.

KULTUR EGUNAK
IGANTZI

w Azaroaren 20an Ex-
pediente X, 10etan.
w Azaroaren 22an
Gragoon, 4,30tan.
w Azaroaren 22an Ex-
pediente X, 7tan.
w Azaroaren 27an Ti-
tanic, 10etan.
w Azaroaren 29an El
hombre de la máscara
de hierro, 10etan.

ZINEA
LEITZA



061 Tfnora. deitu behar da

w Azaroaren 16tik
22ra Etxalar, Narbar-
te, Urdazubi, Elizondo
(Lezaun), Goizueta.
w Azaroaren 23tik
29ra Arantza, Donez-
tebe, Elizondo (Iturral-
de), Leitza, Goizueta.
w Azaroaren 30etik
abenduaren 6ra
Igantzi, Sunbilla, Eli-
zondo (Lezaun) eta
Goizueta.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

tttttttttttttttttttttttttttttttAGENDA PRAKTIKOA

GUARDIAKO 
BOTIKAK

JAKIN BEHARREKOAK

BORTZIRIAK
w Azaroaren 21 eta
22an Bortzirietako
mendietan barna ibilal-
dia antolatu du Bortzi-
rietako Euskal Presoak
Euskal Herrira Herri Eki-
menak.

MENDI MARTXA

Zenbat denboraz egoten
ahal gara errentan hartutako
etxe batean? Nola gaurko-
tzen da errenta? Zerbait hon-
datuz gero nork hartuko du
bere gain? Hauek dira, ber-
tzeak bertze, etxebizitzen
errenta dela-eta maizterrek
nahiz nagusiek beren buruari
egiten dizkieten galderak.
Erantzun zuzenak jakiteko
horretan jarria den norbai-
tengana jo beharko badugu
ere, hemen azalduko ditugu
horrelako egoeratan balio-
garri diren lege nagusiak.
Hona adibide batzuk:

1- Kontratuaren iraupena
na: maizterrak 5 urtez egote-
ko eskubidea du, eta hortik
aitzinera inork ez badu era-
gozpenik paratzen bertze ur-
te batez berrituko da kontra-
tua, zortzigarren urterarte.

2- Kontratua ez da berri-
tuko paperean nagusiak pi-
sua berarendako behar due-
la ezartzen badu. Hala ere,
kotratuan azaldutako asmoa
gauzatzen ez badu maizte-
rrak izanen du berriz 5 urtez
egoteko eskubidea.

3- Eperik azaltzen ez duen
kontratua urte batekoa iza-
nen da. Hori dela eta, etxe-

bizitzan segitzeko asmorik
ez duenak kontratua akitu
baino 30 egun lehenago ida-
tziz erran behar dio nagu-
siari.

4-Kontratua sinatzean hi-
labete horretako errenta pa-
gatu behar zaio nagusiari fi-
dantza bezala. Honek kon-
tratua akitzean itzuliko dio
dirua, etxebizitza egoera one-
an badago.

5- Nagusiak edo banke-
txeak ordaindutakoaren agi-

ri bat eman behar diote maiz-
terrari. Errenta ez ordaintze-
ak ondorio larriak izan ditza-
ke.

6- Errenta IPCren arabe-
ra gaurkotzen da lehen bortz
urteetan.

7- Nagusiak etxebizitza
mantentzeko beharrezko
konponketak eginen ditu eta
maizterrak berriz, berak era-
gindakoak. Hala ere, ezin du
etxeko egitura eta hornidu-
ra bere gogoz aldatu.

8- Maizterrak preferen-
tzia izanen du etxea salgai
ateratzen bada.

Zalantzak argitzeko, Lei-
tzan hilaren bigarren eta lau-
garren astearteetan gaude,
eta Baztanen berriz, aste be-
reko ortzegunetan.

IRATXE KONTSUM. ELK.

Maizterrak
preferentzia izanen 
du nagusiak etxea 

salgai paratzen badu.

++ DISKAK   

Aurtengo martxo eta apirila bi-
tartean grabatu zuten Urtzeko-
ek beren laugarren diska hau.
Pasaitarrek hainbat kolabora-
tzaile izandu dute grabaketan:
Alaitz eta Maider “Aurkitu
zaitzaket” abestian, Aintzira
Gorosabel saxoan, Marina Pin-
tos pianoan, ‘Hemendik At’-eko
Edurneren akordeoia, Sorotan
Beleko Gorka (ahotsa ‘Goi-
zaldetik gaualdera’ kantuan),

Asier Gozategi trikiarekin ‘Ba-
zen garaia’ kantuan, etab...
Betiko rock metala du oinarri-
an Urtzek, baina kolaborazio
guzi hauek bertze haize berri
bat eman diote diskari. 
Diskak 11 abesti ditu, azaleko
lorearen 11 orri izanen balira
bezala, eta banan-bana orri
horiek eranzten joatea da Ur-
tzen diska berria ezagutzeko
modurik onena.

«Lur gazian 
ametsak ereinez»

URTZ

GOR

Etxebizitzen
errentak
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SARA
w Azaroaren 21 eta
22an Euskal Herriko
Antzerki Talde Amateu-
rren Topaketak eginen
dira asteburu honetan,
eta hainbat antzerki
saio eginen dira.

ANTZERKIA

ERRATZU
w Azaroaren 21ean
Etxeleberteko Txokoan.
Bertso kantari Sebas-
tian Lizaso eta Andoni
Egaña. Gainera, Ban-
kako Kantariek kantu
zaharrak abestuko di-
tuzte afalondoan.

BERTSO AFARIA

LESAKA
w Azaroaren 20an
Bertsolari, trikitilari,
abesbatza… gaztain
jatea eginen da
ilunabarrean plazan. 

BAI EUSKARARI



DONEZTEBE. Errentan
emanen nuke 80 m2ko loka-
la. % 948 450 383 (Maritxu).

BERA.28.000 m2ko lur-ere-
mua salgai, etxea egiteko
aukerarekin. % 948 630 040.
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IGANTZI. Bentatan, terre-
no industriala eta etxea erai-
kitzeko aukerarekin salgai.
% 908 77 86 53.

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

Kitarra klaseak ematen di-
tut. % 948 630 317.

Trikitixa taldea osatzeko
baju bat behar dugu. % 948
450 971.

Lan eginen nuke ileapain-
degi batean edo haurrak
zaintzen. Ileapaindegiko ti-
tulua daukat. % 948 451 943
eta 948 450 322.

LESAKA. 3 gelako pisua
salgai. Egongela, sukaldea
eta bi bainu. Garaje eta tras-
teroa. % 948 637 370.

BERA. Pisua salgai Kan-
ttonberri karrikan. 3 logela,
egongela, sukalde ekipa-
tua, 2 bainugela eta traste-
roa. % 948 630 995.

BERA. Pisua salgai Age-
rra auzoan. Urruña plaza
3., bigarren pisuan. 4 lo-
gela, egongela, sukaldea…
% 948 630 412.

LESAKA. Albistur karrikan
pisua salgai. 3 logela, 2 bai-
nu, sukaldea eta egongela.
% 948 637 229.

BAIONA. Hiru gelako apar-
tamendua salgai. Jangela,
sukaldea, egongela, gela
bat… 320.000 libera. Au-
kera biziki ona. %05 59 544
127.

BERA. Postetxe gainean
pisu bat bere garajearekin,
hagitz polita, salgai. % 948
451 841.

Borda bat erosi nahi da,
edozein egoera eta tokitan.
% 948 451 841.

DONEZTEBE. Pisua erosi
nahi da Elizagibela karri-
kan. % 908 77 86 53.

IRUÑEA. Neska euskaldun
bat behar da pisua osa-
tzeko. % 948 176517.

BARAÑAIN. Bi pertsona
behar ditugu pisua osatze-
ko. % 948 581 383.

BERA.Garajea salgai Xubi-
Xabalen. % 948 630 589
(Iñaki).

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

301 ESKARIAK

tttttttttttttttt

ETXEBIZITZAK

105 ETXE KONPARTITUAK

tttttttttttttttt

ROMANO DEKORAZIOA

120 m2ko lokala 
salgai BERAn.

7 metroko erakustokia, 
guztiz ekipatua.

Legia, 1

& 948-631137/630948

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

LURRAK/ORUBEAK

113 EROSI

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

107 SALDU

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK
208 BERTZELAKOAK

%% 99 44 88 66 33 55 00 66 00

EETTXXAALLAARR:: BBaasseerrrriiaa ssaallggaaii,, eettxxee iinngguurruukkoo lluurr gguuzziieekkiinn 
((ssoorroo eettaa zzuuhhaaiizzttii)).. PPrreezziiooaazz ssoollaassttuukkoo ggaarraa ..

BASERRIA SALGAI

ELGORRIAGAn, borda
salga i ,  7.000 m2ko 
lur-eremuarekin. 
& 989 232 912
& 948 510 167

BULDAINBULDAIN

2,6
milioi
pezeta

LEITZAn, sa lga i  dauden
pisuak behar d i tut,
eskaera haundia dudalako. 
& 989 232 912
& 948 510 167

BULDAINBULDAIN

ERNE!

Sail honetan iragarkia jartzeko 1.000
PEZETA ordaindu beharko da
hemendik aitzinera, eta TTIPI-TTAPA

TELEBISTAn ere agertuko da (nahi
izanez gero argazkiarekin).
1.000 pezetak Rural Kutxako kontu
honetan sartu eta justifikantea guri
bidali behar diguzue: 

3008 0080 53 0200014973
LAN ESKAINTZAK, ANIMALIAK, DENETARIK

eta HARREMANAK sailek, ordea,
dohainik izaten segituko dute. 

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

DONEZTEBE.
- Frontoi zahar ondoan bajera bat errentan

emateko. 
- Osasun Zentro ondoan aurten eginen diren pisu

berriak salgai. (VPO) Nafar Gobernuko
dirulaguntzak: 2 milioi pezeta izaten ahal dira,
erreserbak hasi dira.

- Udaletxe ondoan, egiten hasiak diren pisuak
salgai, 120 eta 160 m2koak (Duplexak).
Erreserbak egiten dira.

MUGAIRI. 
- Nabe pabiloiak salgai.
ELGORRIAGA. 
- Pisu eder bat bere sotoarekin salgai, erabat rustikoa,

oso polita, prezio interesgarria.
- Etxe elkar-atxikia salgai, bere garajearekin.
ELIZONDO. 
- Etxe adosatu berriak salgai, terrenoekin.
IRUÑA-IRUN. 
- Pisu, lokal edo behar duzuna aukeran. Erosteko eta saltzeko.
NEGOZIOAK. Traspaso-salmenta
- Baztan: okindegi bat salgai.
- Doneztebe: negozio pare bat salgai.
EROSTEKO. 
- Bordak erosiko genituzke edozein egoera eta tokitan,

eskura ordaintzen dugu.

ADOS
Telefonoak: 948451841 / 908778653

e-mail: ados@iname.com
Parrokia, 9, behea • DONEZTEBE

ETXEBIZITZAK

102 EROSI

tttttttttttttttt

GARAJEAK/LOKALAK

109 ERRENTAN EMAN

tttttttttttttttt

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

tttttttttttttttt
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581 023.

Trialeko ekipoasalgai: bo-
tak, galtzak, kamiseta,
guanteak eta faja. % 948
634 037.

Sukalde kalefaktorea sal-
gai, bere tankearekin. Be-
rri-berria dago. % 948 581
395 (arratsetan). 

Petroleozko estufaeta ur-
berogailua (hiri gaserako)
salgai. 32.000 eta 18.000
Ptatan. % 943 611721.

Zorionak Xidoro, Arantza-
ko eskopeterorik haundie-
na, komando ekologistaren
partetik.

Etxauriko basurdeari:
gaurko nere musurik haun-
diena zuretako. Zorionak.
Armala ederrak haiek. Ez-
kurra jateari utzi eta gaz-
tainak jatera etorri. Basur-
dea izanin ere, hemengo
‘ehizturiak’ hobekiago por-
tatuko lirateke zurekin. Go-
raintziak zure lagunei. Ma-
lerrekako sorgintxo bat.

Otsailak 20 martxoak 8ri:
aspaldian elkarrekin ego-
tekoak, ea Aurtizko besta-
tan aukera dugun. Zure zain
egonen naiz goizeko 6etan,
ttipi-ttapa besapean duda-
la zuk dakizun lekuan. Ezin
naiz zu gabe bizi. Bai gezur-
teroa (hau ez dadila atera).

Doneztebeko segalariari:
iratzeekin bukatzerakoan
‘kabellerekin’ hasteko as-
moa al duzu? Aupa berta-
ko indioak.

Zorionak Iruritako Mari Jo-
se Salabururi urriaren 29an
urteak bete dituelako. Noiz
gonbidatuko gaituzu erran-
dako afarira? 2.000. urtea
baino lehen, espero dugu.
Klaseko Ttere, Risi, Pro-
ton, Neutron eta Elektroia.

Kaixo P.!Kristina naiz. Mai-
te zaitut!

Goizuetako Leire, Pilutxi,
Oihana (kaxko motx horre-
kin bat baino gehiago maite-

Katakume zoragarriak di-
tugu oparitzeko. % 948 627
618.

Collie beltza emanen nu-
ke opari, 2 urtekoa. % 948
580 520 (eguerdian).

Hiru urteko setter zakur
arra salgai, ehizian dakie-
na. % 948 630 067 (arra-
tseko 7etatik 10etara).

93 ardiren deretxoak sal-
gai. % 948 387 087 (gaue-
ko 8etatik aitzinera).

Husky siberiarrasalgai. %
948 450 826 edo 929 052
749. 

Haragitarako aretxeak
erosten ditugu.  % 948 450
160 (Luis).  

Etxeko giltzak galdu ditut
Beran, Agerrako futbol ze-
lai inguruan. %948 630 290.

Giltzak galdu ditut Beran.
% 948 631 280. 

Mendi bizikleta urdinxka
aurkitu nuen duela hilabe-
te inguru Lesakan. % 948
637 433.

Kerosenozko berogailua
salgai. % 948 453 110.

Tei la  xabalak salga i ,
1.000tik goiti. Merke. % 948

Opel Cadett GSI salgai.
NA-AC. % 948 510 550
(gauez).

C-15bat erosiko nuke, ego-
era onean badago. % 948
510 550.

Land Rover Defender lu-
zea salgai. Bi urtekoa eta
33.000 km-rekin. %948 637
461.

MERKATU  TTIKIAtttttttttttttttttt

HARREMANAK

801 AGURRAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

701 GALDU-AURKITUAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

tttttttttttttttt

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Golf GTI, R11 D. eta
gasolina, Opel Frontera,
Corsa 1.5 D, Defender
Suzukiak:Vitara eta
Samurai aukeran.

BBEERRAABBII ttaaiilleerrrraakk
& 948 631 445•BERA

Bigarren eskuko autoak
Nissan Patrol
Renault 21
Citroen BX 1.4 polita
Opel Corsa

MOTORRA

502 TAILERRAK

tttttttttttttttt

++ URTEBETETZEAK  

Katixa Golda-
razena Azpi-
roz arraioztarrak
urteak bete ditu
azaroaren 17an.
Zorionak!  
Amaia eta Saioa.

Amaia Sanz
Azpiroz arraioz-
tarrak urteak bete-
ko ditu abendua-
ren 6an. Zorionak!
Familiaren eta
Saioaren partetik.

Nekane Goia
Telletxea
beratarrak 31 urte
beteko ditu
azaroaren 13an.
Zorionak
familiaren partetik.

Iosu Irurtzun
Lunavitoriak 
2 urte eginen ditu
azaroaren 22an.
Zorionak
familiaren partetik.

Julene Maia
Abasolok
azaroaren 13an 8
urte bete ditu.
Aunitz urtez
familiaren partetik.

Miguel Garcia
Zozaia
doneztebarrak 18
urte beteko ditu
azaroaren 25ean.
.....................?

Naiara Telle-
txea Zubeldia
igantziarrak
azaroaren 26an 5
urte beteko ditu.
Zorionak aita, ama
eta Saioaren
partetik.

Garikoitz
Urkijo
Madariagak
azaroaren 19an 6
urte beteko ditu.
Zorionak
familiaren partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali seiloak eta sobrea zure helbidearekin.

ANIMALIAK

601 OPARI EMATEKO

tttttttttttttttt

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

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA

IGANTZIKO UDALA
Igantziko Estobonaga alderdian

urbanizazio obrak egiteko
esleipena prozedura negoziatua

publizitatearen bidez.

Igantziko Udalak, 1998ko urriaren 13an
egindako bileran, Estobonaga alderdia
urbanitzatzeko obrak eskeitzea erabaki
zuen. 
Hasierako prezioa: 19.411.659, BEZ bar-
ne.
Proposamenen aurkezpena: Udaleko bu-
legoetan, 1998ko azaroaren 30eko eguer-
diko hamabiak arte.
Proiektua eta esleipen hau zuzentzen
duen baldintza plegua Igantziko Udale-
ko bulegoetan dago interesatuen es-
kuetan.

Igantzin, 1998ko uazaroaren 4an, 
ALKATEA, Ramon RETEGI ITURBIDE

Paularena, 35 - 1.D

ELIZONDO

SPARK
EENNGGLLIISSHH AACCAADDEEMMYY CCEENNTTRREE

& 948 58 01 75

NATIVE

CERTIFICATED

mindu zaizkin politta) eta
besteak… zuek bai nes-
kak, eta gainerakoak
tontakeriak! Aupa zuek!
Nortzu ote gara?…GU.

Elizondoko Leire Arnali
zorionak azaroaren 18an
16 urte bete dituelakoz.
G.G. eta E.ren partetik.

Lesakako Enara Arru-

barreni zorionak urteak
beteko dituzulako. Ongi
pasa azaroaren 28an. Le-
sakako zure lagun eroak,
Artatxo eta Pottoki.

Berako Jaione Telletxe-
ari zorionak azaroaren
10ean 16 urte bete ditue-
lako. Lesakako lagun ba-
ten partetik.

HHeellbbiiddee eettaa
tteelleeffoonnoo
aallddaakkeettaa::

!

IRAKASKUNTZA

402 AKADEMIAK

tttttttttttttttt

ANIMALIAK

603 KLINIKAK

tttttttttttttttt
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++ URTEBETETZEAK  

Miren Itxaso
Arretxeak
azaroaren 22an 9
urte beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat
gurasoen,Asier eta
familiaren partetik.

Igor Retegi
Bengoetxea
arraioztarrak
azaroaren 16an
bete ditu 9 urte.
Zorionak ama, aita,
Oihana eta beste
senideen partetik.

Oihane Alda-
be igantziarrak 5
urte beteko ditu
abenduaren 11an.
Zorionak printzesa,
atta, ama eta
Josebaren partetik.
Musuak.

Maritxu
Bereau
aranztarrak
azaroaren 15ean
urteak bete ditu.
Zorionak zure ama
eta familiaren
partetik. Muxu bat.

Maribel
Tabernak
urriaren 19an 14
urte bete ditu.
Aunitz urtez zure
koadrilaren
partetik.

Rocio
Gonzalez
Bayonés
elbetearrak urtea
bete du azaroaren
5ean. Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Ainara Sala-
berria goizueta-
rrari zorionak
azaroaren 18an 3
urte bete dituela-
ko. Josu eta Loidi-
neko 5 lehengusu-
en partetik.

Arantzako
Xidorori
zorionak hire 26
urte betetzean eta
muxu haundi bat.
Hire koadrilaren
partetik.

Arantzako
Gemari zorionak
urriaren 30ean 22
urte bete dituela-
ko. Zorionak eta
ea noiz gonbida-
tzen dugun kuadri-
la txanpainera.

Izaskun Leku-
berria gaztelua-
rrak urtea bete du
azaroaren 5ean.
Zorionak Arretxe-
ko familiaren par-
tetik, eta bereziki
Felixen partetik.

Jon
Mutuberria
Huizi
elgorriagarrak  11
urte beteko ditu
azaroaren 27an.
Zorionak
familiaren partetik.

Berako Pikari
zorionak urriaren
26an 18 urte bete
dituelako.Txanpain
botilaren zain ego-
nen gara. Ovejita,
Txitua, Xantel eta
Alzheimer.

Patxiku Goizueta eta Jabier
Perurenari zorionak azaroaren 22an
eta 19an urteak beteko dituztelako.
Iruneren partetik; hoiek bai toreroak!

Axier Barai-
bar leitzarra zori-
ondu nahi dugu,
azaroaren 15ean 8
urte beteko ditue-
nez. Guraso, Mikel
eta etxekoen
partetik.

Enara
Arrobarren
Aranburu
lesakarrak 14 urte
beteko ditu
azaroaren 28an.
Zorionak
familiaren partetik.

Iruñeako Unai
Barasoain
Etxeparek
azaroaren 19an
bete ditu 4 urte.
Zorionak atatxi,
amatxi, Egoitz eta
Aritzen partetik.

Sergio
Jabalera
beratarrak
azaroaren 4an bete
ditu 18 urte.Aupa
“Sergi”, zorionak
kuadrilaren
partetik.

Felix Alzate
beratarrak 17 urte
bete ditu
azaroaren 3an.
Zorionak
kuadrilaren
partetik.
Aupa Viagra!

Julen Sagasti-
beltzak azaroa-
ren 7an 7 urte
bete ditu. Zorio-
nak familiaren par-
tetik eta urte as-
koz ama, atta eta
Mikelen partetik.

Alaitz
Arrobarren
Aranburu
lesakarrak urteak
beteko ditu
azaroaren 7an.
Zorionak
familiaren partetik.

Andoni Taber-
nak 6 urte eginen
ditu azaroaren 17-
an, eta Maite
Legasak 2 urte
azaroaren 10ean.
Zorionak Josu eta
familiaren partetik.

Jenny Zelaieta
Lazkano
beratarrak 2 urte
beteko ditu.
Zorionak familiaren
partetik.Aupa
Xurrupa!

Iker Marturet
Zia Lizasokoak
urtea beteko du
azaroaren 25ean.
Zorionak Clara,
Leire eta osaba-
izeben partetik.

Xabi Oses
Danboriena
beratarrak 11 urte
beteko ditu azaro-
aren 25ean. Zorio-
nak Clara, Leire,
atiti eta osaba-
izeben partetik.

Jon Migelto-
rena Leiza 
lesakarrak 6 urte
beteko ditu
abenduaren 2an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
gurasoen partetik.

Felix
Apezetxea
Telletxeak 23
urte bete ditu
azaroaren 10ean.
Zorionak
familiaren partetik.

Eider Marti-
nez Tabernak
18 urte egin ditu
azaroaren 16an.
Zorionak familia-
ren partez, adinez
nagusia zarelako.

Oihane
Goienetxe
Iparragirre 5
urte eginen ditu
azaroaren 26an.
Zorionak familia
guziaren partetik.

Jose Ugalde
beratarrak 26 urte
bete ditu
azaroaren 14an.
Zorionak Puriren
partetik.

Mattin Gonza-
lez Vahl lesaka-
rrak 11 urte bete
ditu azaroaren
14an. Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Burlatako
neskatxa
langileari zorionak
bere bosgarren
urtebetetzean.
Aupa Garazi!

Ainara Vila
Mitxelena irun-
darrak 18 urte be-
teko ditu abendua-
ren 4an. Zorionak!
Igantziko amatxi,
izeba eta osaba.

Larraitz Gon-
zalez Vahl lesa-
karrak 8 urte be-
teko ditu azaroa-
ren 14an. Zorio-
nak eta muxu han-
di bat. Familia.

Garazi Urrea-
ga Otxoteko
burlatarrak 5 urte
eginen ditu azaroa-
ren 28an. Guraso
eta ahizparen
partetik, muxu
aunitz eta zorionak.

Juantxo Maia
lesakarrak 46 urte
bete ditu
azaroaren 9an.
Aunitz urtez,
familiaren partetik.

Beñat Mitxe-
lena Sagasti-
beltzak 2 urte
beteko ditu.
Zorionak Lesakako
amatxi, izeba eta
osabaren partetik.

Ibai
Etxeberria
aranztarrak aben-
duaren 2an beteko
ditu 3 urte. Zorio-
nak aita, ama, Oi-
hana eta familiaren
partetik. Muxu bat.

Beñat Maia
lesakarrak 14 urte
bete ditu
azaroaren 15ean.
Aunitz urtez,
familiaren partetik.

Maria Telle-
txea gartzainda-
rrak 5 urte beteko
ditu azaroaren
20an. Zorionak eta
muxu aunitz Maite
eta Xabierren
partetik.

Ander
Rodriguez
beratarrak urteak
eginen ditu
azaroaren 12an.
Zorionak
familiaren partetik.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

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

Argazkiak TTIPI-TTAPA TELEBISTAn ere aterako dira.  

Clara eta Leire Zia Danboriena
beratarrek 6 urte bete dituzte azaroaren
11n. Zorionak atta, ama eta atitiren
partetik.

Dorleta Peña
Santiago
beratarrak 10 urte
bete ditu
azaroaren 18an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Luis Ignacio
Kortari: aunitz
urtez azaroaren
18an. Zizkan
txanpainera gon-
bidatzea espero
dugu. Zure azukre
koxkorrek.

Jose Mari Al-
dabe igantziarrak
urteak bete ditu
azaroaren 10ean.
Aunitz urtez eta
musu bat, Oihane,
Joseba eta emazte-
aren parteitik.

Aitor Danbo-
riena etxalarta-
rrak 4 urte beteko
ditu azaroaren
19an.Aita, ama eta
Garaziren partetik
zorionak.

Ane
Larrainzar
Ubiriak 2 urte
beteko ditu
azaroaren 22an.
Zorionak eta musu
haundi bat
familiaren partetik.

Patxi Lopez
Hinojosa
beratarrak 22 urte
beteko ditu
azaroaren 24an.
Zorionak guraso
eta arrebaren
partetik.

Unai Madaria-
ga Iribarren
urroztarrak 7 urte
beteko ditu
azaroaren 20an.
Zorionak Xabier,
Aritz eta gurasoen
partetik.
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AAHOLKULARITZAHOLKULARITZA ZERBITZUAKZERBITZUAK::
77  Fiskala:

IVA, IRPF, Sozietateak

77  Laborala:
Nominak, Autonomoak, Altak eta Bajak

77  Juridikoa:
Kontratuak

77  Kontabilitateak

EETXEENTXEEN SALEROSKETSALEROSKETAA::

77  Etxe eta lurren
salerosketa eta 

alokairu zerbitzua

77  Eskaera haundiagatik, 
baserri, borda eta 
etxeak erosi nahi ditugu.

Tfnoa. eta faxa: 948 58 05 06

Santiago, 51 • EELLIIZZOONNDDOO • ““LLaa AAssttuurriiaannaa”” oonnddooaann ggaauuddee

PPrreessiioo bbiiddeezzkkoo 
ggaarrbbiikkeettaa::

- Kotxear- Kotxearen azpialdea garbituen azpialdea garbitu
- Zikina beratzeko apar- Zikina beratzeko aparrara
- Ar- Argizariargizariaren distiraen distira

AAuuttoo--ggaarrbbiittzzaaiillee
aauuttoommaattiikkooaa

BBaarrnneeaallddeekkoo ggaarrbbiikkeettaa::

- Aspiradora- Aspiradora
- Alfonbrak garbitzekoa- Alfonbrak garbitzekoa

Gasolinera ZerbitzuaGasolinera Zerbitzua
- Denda- Denda
- Bigar- Bigarrren eskuko kotxeak etaen eskuko kotxeak eta

ererrremolkeak erakusketanemolkeak erakusketan

DDOONNEEZZTTEEBBEE 
GGAASSOOLLIINNDDEEGGIIAA

Leitzako errepidea, 49
Tel.: 948 451 679
Fax: 948 450 857

  



EElldduuaaiieennEElldduuaaiieenn
HIZKUNTZA ESKOLA

% 948 510635

HIZKUNTZA ESKOLA

LLeeiittzzaarraa iirriittssii ddaa
Elbarren, 20 - 1. • 31880 LEITZA

• Ingelesa ikastea ez da hain garestia. Hemendik aurrera 3.100 Ptatik.
aurrera etxeko txikienak (4-9 urte bitartean) gaur egun hain beharrezkoa
den hizkuntza hau ikasteko aukera izanen dute herrian.

• Trinity, Cambridge, E.O.I. eta beste azterketa ofizialetarako prestaketa
berezia egiten da. 

1996. urteko
zerbitzu onenaren

aintzindari
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