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Badira bi urte terdi kasik
arazo hori geldirik dagoela,
Nafarroako Gobernua eta
Gipuzkoako Diputazioaren
arteko harremanak hautsi zi-
renetik ez baita batere aitzin-
pausurik eman errepidearen
auzian.
Joan den astean Nafarroa-
ko Parlamentuaren aitzine-
an agerraldia egin zuten Bor-
tzirietako alkateek, behin-

goz atera-
bideak bi-
latze alde-
ra konpro-
mezu gar-
bi bat eska-
tzeko. 
Solasaldi horrek eragina izan
zuen nonbait, hurrengo egu-
nean bertan alkateek Pala-
cios kontseilariaren deia har-
tu baitzuten bilkura batera-

ko hitzordua eskainiz. Las-
ter jakinen dugu Nafarroa-
ko Gobernuak zer jokabide
hartzen duen afera honen ai-
tzinean. ☞☞ 4-5

Bortzirietako alkateak 
asteazken honetan bildu dira
Palacios kontseilariarekin afera
horretaz solasteko

Gehigarri Berezia: 

Herrietako lehenbiziko
bestak
Oraingoan Urdazubi eta Irurita-
ko bestetako gehigarria aurkitu-
ko duzu TTIPI-TTAPAren barrene-
an.

33 Elkarrizketa: 
Lotsagabe aldizkaria
Bortzirietan TTIPI-TTAPArekin ba-
tera banatu da ale honetan gaz-
teentzako aldizkari berri hau.
Proiektu honetan lanean aritu di-
ren bi neska gazte elkarrizketa-
tu ditu TTIPI-TTAPAk: «Gazteek ez
dugu aukera aunitzik gure gus-
toko aldizkariak irakurtzeko» dio-
te.

TTIPI TXARTELA: Orain txartela
izateak abantaila gehiago ditu.
Erosi zeurea eta erabili.

Jose Luis TAINTA PIKABEA
980001

ttttiippii--ttttaappaa ffuunnddaazziiooaa

TXARTELA
Iraungitze epea 99/03

ttipittipi

Lesaka-Behobia errepidearen arazoa

Azkeneko bi urteetan
ez da deus ere aitzindu
Azkeneko bi urteetan
ez da deus ere aitzindu
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Alkaiagako industrialdean

Sastrin karrika, 3.2 - 3.4

31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537

Fax. 948 631 443
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Zure terraza
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Zure terraza

edo lorategia
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Tfnoa. eta faxa: 948 58 05 06 • Mobila: 600 417 310

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

EETXEENTXEEN SALEROSKETSALEROSKETAA::

• Etxe eta lurren 
salerosketa eta 
alokairu zerbitzua

• Eskaera handiagatik, 
baserri, borda 
eta etxeak 
erosi nahi ditugu.

AHOLKULARITZAAHOLKULARITZA ZERBITZUAKZERBITZUAK::
• Fiskala

(IVA, IRPF, Sozietateak)

• Laborala
(Nominak, autonomoak, altak eta bajak)

• Juridikoa
(Kontratuak)

• Kontabilitateak

Baztan Multiservicios - Zure enpresarendako aholku profesionalak
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DATUAK..........

TESTUA ETA ARGAZKIA:
ASIER GOGORTZA

❖ DBH 3 maila
ikasten dute
gaur egun Bera
eta Etxalarko bi
neska hauek.

❖ Bortzirietan
TTIPI-TTAPAre-
kin batera ba-
natu den
‘Lotsagabe’
aldizkariaren
lehen alea pres-
tatu dute bertze
hiru kiderekin
batera.
Asteazkenean
egin dute aur-
kezpena Berako
liburutegian.

❖ Kazetaritzan
hasiberri hauek
urtean lau ale
argitaratzeko
asmoa dute,
beti ere, gazteen
intereseko gaiak
hartuz errefe-
rentzia gisa:
musika, kirola,
sexua…

❖ Jon Abril eta
Itziar Igoa bera-
tarrak aritu di-
ra koordinatzai-
le lanetan, eta
‘Egunkaria’ko
Allende
Arnaitzek egin
du diseinua.  

NOLA SARTU ZINETEN
LOTSAGABE ALDIZKA-
RIAN?

Guk ikasten dugun
eskolan gelaz gela eto-
rri ziren proiektuaren
berri ematen, eta bieri
idaztea gustatzen zaigu-
nez, berehala animatu
ginen. 
EGIN DUZUEN LEHEN
KAZETARI LANA DA
HAU?

Eskolan ere egiten
dugu aldizkari bat, Kix-
kilimixki, eta horretan
ari ginen lehendik, be-
raz esperientzia pixka
bat badugu…
ETA ZER MODUZKOA

IZAN DA ESPERIENTZIA
BERRI HAU?

Aunitz gustatu zai-
gu taldean lan egitea.
Gainera, guretzat, gazte-
entzat egindako aldiz-
kari bat da, eta hori he-
men faltan botatzen ge-
nuen. Gazteok ez dugu
aukera aunitz gure gus-
toko aldizkariak irakur-
tzeko. 

Bertzalde, aldizkari
bat nola egiten den iku-
si dugu, prozesu osoa
ezagutu dugu.
DENA DEN, BERE ALDE
TXARRAK ERE BADITU,
EZ DA HALA?

Bai. Lana egiten has-

terakoan denbora gutti
izaten dugu batzutan,
aste bat, edo bi, eta zai-
la da elkarrizketak egi-
teko jendea harrapatzea,
adibidez. Jendeak nor-
malean ez du argazkie-
tan ateri nahi izaten.
ZERI BEGIRATZEN DIE-
ZUE GAIAK AUKERATZE-
KO?

Denak elkartu eta atal
bakoitzean zer gai sar-
tu erabakitzen dugu.
Gero bakoitzak hartzen
dugu gustoko dugun
gaia, nahi baduzu baka-
rrik, edo binaka… 

Lehen alea ateri du-
gu, bainan bigarrenera-
ko gaiak finkatzeko bi-
lera bat egin behar du-
gu oraindik. Gehienbat
udari begira aukeratu-
ko ditugu gaiak, hurren-
go alea ekainean atera-
tzeko asmoa baitugu.

Printzipioz lau aldizka-
ri ateriko ditugu urtean,
eta guri interesatzen
zaizkigun gaiak hartu-
ko ditugu erreferentzia
bezala: musika, kiro-
la… 
MOMENTUZ 7 LAGUN
ARI ZARETE, BAINAN
JENDE GEHIAGORENTZAT
TOKIA BADAGO, EZTA?

Bai, bai, nahi duena
apuntatzen ahal da, es-
perientzia polita da…
eta informazio gehiago
nahi duenarentzat badu-
gu helbide elektronikoa:
lotsagabe@hispavis-
ta.com. 
ETORKIZUNEAN KAZE-
TARITZAREKIN SEGITU
NAHIKO ZENUKETE?

Bai, gustora. Orain-
dik ez gaude seguru zer
egin behar dugun, bai-
nan gustatuko litzaigu-
ke. 

◗ ❝ Zaila da elkarrizketak egiteko
jendea harrapatzea. Jendeak
normalean ez du argazkietan ateri
nahi izaten.❞

«Guri interesatzen zaizkigun gaiak hartuko ditugu erreferentzia bezala: musika, kirola…».

☞☞ Trini PERUGORRIA eta Amaia AGIRRE  Lotsagabe aldizkariko bi kide

“Gazteok ez dugu aukera aunitzik 
gure gustoko aldizkariak irakurtzeko”
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eratik Behobiara
dauden 9 kilo-
metroak 2002.
urterako molda-
tzeko asmoa era-
kutsi zuen Nafa-
rroako Gobernu-
ak duela 2 urte

baino gehixeago. Hala ere, obra
hoiek legealdi honetan akau-
tzea, 2003rako, alegia, ia ezi-
nezkoa izanen da, Gobernuak
jarri zituen epeak ez baitira be-
tetzen ari. 

Parlamentuak aurkeztu
zuen Errepideen Plan Oroko-
rrak zioenez 1.000 milioi pe-

zeta gastatu behar zuten dago-
eneko 2000. urtean. Hori ez
da inondik ere beteko, ordea,
12 milioi bertzerik ez baitute
inbertitu aurreproiektu bat egi-
ten. Jose Luis Etxegarai Lesa-
kako alkatearen ustez, gainera,
itxura egiteko bertzerik ez di-
ra izan 12 milioi hoiek, lehen-
dik ere bertze aurreproiektuak
izan baziren eta. «Orokorrean,
Gobernua nahiko ongi segi-
tzen ari da Parlamentuaren
plan hori, bainan aurtengoz
obra honetan 1.000 milioi
planteatuak ziren, eta  ez dira
aurtengo aurrekontuetan sar-

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ERREPORTAIA

B
Nafarroako Gobernua eta Gipuzkoako
Diputazioaren harteko harremanak hautsi
zirenetik ez da batere aitzinpausurik eman
Lesaka-Behobia errepidearen auzian.
Joan den astean Nafarroako Parlamentuaren
aitzinean agerraldia egin zuten Bortzirietako
alkateek, behingoz aterabideak bilatze aldera
konpromezu garbi bat eskatzeko. Solasaldi
horrek eragina izan zuen, nonbait, hurrengo
egunean bertan alkateek Palacios kontseilaria-
ren deia hartu baitzuten bilkura baterako
hitzordua eskainiz. Asteazken honetan bildu
dira berekin.

TESTUA: ASIER GOGORTZA

LESAKA-BEHOBIA ERREP IDEA

Azken bi urteetan ez
da deus aitzindu
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tu» adierazi du Etxegaraik.
Hala ere, moldaketa lanak hel-
du den urtean hasiko ote di-
ren itxaropena dute Bortzirie-
tako alkateek. 

Jakina da Endarlatsa alde-
an ikaragarrizko tapoia sor-
tzen dela egunero-egunero
–zer erranik ez igandeetan,
muga kamioientzat ireki ar-
te–, eta istripuak ere noiznahi
gertatzen direla errepidea me-
harragoa den tokietan. Banaz
bertze 7.800 ibilgailu igaro-
tzen da egunero pasabide estu
horretatik, hoietatik aunitz pi-
su eta tamaina handikoak. Be-
lateko tunelak eta Sunbilla
aldeko errepide zati berriak
irekitzeak, gainera, arazoa la-
rriago bihurtu du oraindik.

20 urte baino gehiago
arazoarekin bueltaka

Ez da atzo goizekoa Nafa-
rroa eta Gipuzkoa lotzen ditu-
en errepide zati honen arazoa.
Josu Goiak gogoratu digunez,
bera 78an parlamentaria zela-
rik dagoeneko eskaera egin
zitzaion Nafarroako Gobernu-
ari moldaketa lanak egiteko.

Orduztik errepideak dituen be-
zainbertze bihurgune ezagu-
tu ditu afera honek adminis-
trazioan. Bortzirietako alka-
teek beurek ongi dakitenez,
errepidea Gipuzkoa e ta
Nafarroako administrazioaren
esku egoteak ekarri ditu buru-
komin handienak. Endarlatsa-
tik Behobiara doaien bide za-
tia Gipuzkoako eremuan ego-
nik, bi aldeen arteko akordio
baten beharra dago obrekin
hasi aitzinetik.

Azken urteotan aurrerapau-
su ttiki batzuk eman ziren alde
horretatik, eta irtenbidea ere
hurbil zegoela iduri zuen. Izan
ere, 97ko abenduan Gipuzkoa-
ko Diputazioa eta Nafarroako
Gobernuko ordezkariak ma-
hai baten inguruan esertzea
lortu zuten Bortzirietako alka-
teek, eta negoziazio hoieri se-
gida ematea hitzartu zuten ha-
siera batean.

Geroztik harremanak hoz-
tu egin ziren, ordea, Sanz pre-
sidenteak Euskal Autonomi
Elkartearekin erlazioa haus-
tearen aldeko hitzak egin zitue-
netik. Orain, berriz, elkarriz-

keta hoiek berriz martxan jar-
tzea da alkateen helburua. Jose
Luis Etxegarai Lesakako alka-
teak adierazi digunez arazoa
bazterrean ez uztea da arazo
honi aterabidea bilatzeko mo-
dua. Momentuz Palacios kon-
tseilariarekin bildu dira, eta
ikusi beharko da bilera horre-
tatik zer ondorio ateratzen du-
ten. «Horren abudo deitu di-
gutenez, nere ustez erran nahi
du guk lanean segitu behar
dugula, eta guk atera behar-
ko dugula afera hau aitzine-

ra» adierazi du Etxegaraik.
Alkateen bitartekaritza garran-
tzitsua izanen da seguraski, bi
aldeen arteko erlazioak ez bai-
tira sobera emankorrak. «Nik
uste bi aldeek kaso gehiago
eginen digutela guri ez elka-
rren artean baino» dio, «elka-
rren artean hasten diren aldi-
ro politikan ez dira entendi-
tzen eta hor dira diferentziak.
Guk mugitu ezkero eta ara-
zoa bizirik edukitzen baldin
badugu pausu handiak ema-
ten ahal ditugu». ■

Parlamentuan izan zineten
maiatzaren 9an, talde poli-
tikoen aitzinean errepidea-
ren arazoa esplikatzen. 

Bai, eta denak nahiko ha-
rriturik gelditu ziren jakin zu-
tenean bortz alkateek joan den
urteko uztailetik Palaciosekin
biltzea eskatu arren oraindik
ez genuela erantzunik jaso.
Gero esplikatu genuen 20 ur-
te baino gehiago daramagula
hau eskatzen. Bertze toki ba-
tzuetan aldi berean eskatu zu-
ten eta segidan egin zieten.
Orain errepide hoiek autobi-
de bihurtzea eskatzen ari di-
ra dagoeneko, eta guri orain-
dik ez digute zaharra molda-
tu. Lotsagarria da eskualde
honekin duten jokabidea. 

Azken finean bi gauza es-
katu genituen: batetik, legeal-

di honetan errepidea akautze-
ko konpromezu bat Nafarroa-
ko Gobernua eta Parlamentu-
aren aldetik, eta bertzetik, ha-
rreman pixko bat gehixeago
Gobernua eta Udalen artean.
Hasiera batean obrak aur-
ten hastekoak ziren, ezta?

Obra hoiek Parlamentuak
onartutako Errepide Plan Oro-
korraren barrenean zeuden,
eta aurten dagoeneko 1.000
milioi gastatu behar zuten.
Ikasi dugunez, ordea, 12 mi-
lioi bertzerik ez dute gastatu
aurreproiektu bat egiteko. 

Horregatik gure kezka
agertu genuen parlamentuan.
Izan ere, Nafarroako errepi-
deetan ibilgailu gehien ibil-
tzen den zatia da hau, eta mol-
datzen azkena izanen da.
Endarlatsako zati guzi hori
penagarri dago, eta guk iku-
si nahi genuen ea zer kon-
promezu hartzen ahal zuen
parlamentuak arazo honen ai-
tzinean.
Legealdia 2003an akautu-
ko da, ordurako errepide
berria izanen dugu?

Hasiera batean 2002rako
akautuak behar zuten plan-
gintzaren arabera, bainan aur-
ten ez dutenez batere gasta-
tu, urte bat gehiago eman die-
gu. Beraz, 2003. urtean akau-
tzeko konpromezu bat eska-
tzen dugu.  

☞☞ Josu GOIA  Berako alkatea

«Lotsagarria da 
eskualde honekin 
duten jokabidea»

Jose Ignacio Palacios Herrilan, Garraio eta Komunikabide kon-
tseilariarekin bildu dira asteazken honetan Bortzirietako al-
kateak.
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✎ Enpresa berri ezberdinen sortzea
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✎ Bideragarritasun planak
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ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
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TTIPI-TTAPA ALDIZKARIA

Herriko Etxeko Plaza, 1
E-31780 BERA (Nafarroa)
Tfnoa: (+34) 948 63 11 88
Faxa: (+34) 948 63 12 91

Internet:
http://www.topagunea.com/ttipi-ttapa
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ttipi-ttapa@topagunea.com
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Presidentea: Pello Apezetxea.
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Asier Gogortza. Berriemaileak:
Joseba Azpiroz, Esteban Aroze-
na, Juana Mari Saizar, Iban Isasi,
Patxi Iriarte, Patxi Otxandorena,
Jaione Otxandorena, Alba
Fernandez, Lorena Galarregi,
Pab lo  Mendiburu ,  Franck
Dolosor, Margari Etxenike, Koro
Irazoki, Ana Mari Etxeberri,
Frederick Berruet, Elixabet Iturri-
a, Garbiñe Maiz, Oskar Txope-
rena, Pello Apezetxea, Aitor
Arozena, Asier Gogortza.
Kolaboratzaileak: EHNE Nafa-
rroa,Mikel Bezunartea, Belarra…
Inprimategia: Gertu. Erakunde
Laguntzaileak: Bera, Leitza,
Goizueta, Arano, Areso, Baztan,
Urdazubi eta Sarako udalak,
B o r t z i r i e t a k o  E u s k a r a
Mankomunitatea, Malerrekako
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Harpidetza sariak:
Hego Euskal Herria  . . . .2.200 Pta.
Ipar Euskal Herria  . . . . .160 Libera
Europa  . . . . . . . . . . . . . .4.000 Pta.
Amerika  . . . . . . . . . . . .16.000 Pta.

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du
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Iruñean ez dago nik ikasi
nahi dudana euskaraz
egiteko modurik

GAURKOTASUNEKO GAIA

Batxilergoaren ondotik, formakuntza edo unibertsitatea?

Joan den ostirale-
an bukatu genitu-
en klaseak. Aste
honetan azterke-

tak izanen ditugu, eta hemendik
hiru astera selektibitatea egin be-
harko dugu. Aprobatzen badut
Donostian psikologia egiteko as-
moa daukat. Nahiago nuen Iru-
ñeara joan, hango giroak gehia-
go tiratzen didalako, bainan,
Nafarroan, Opusean bakarrik
ikasten ahal da psikologia.
Horrek ez dit gehiegi erakartzen,
eta pribatu izateak ere dexente
mugatzen du. 
Ni nahiko herrizalea izan naiz
beti, eta gu izan gara lehenak
Leitzan 18 urterarte ikasteko au-
kera eduki dugunak, bainan kan-
pora joateak ere erakartzen nau. 
Orain arte, dena den, ez nuen
batere argi, hasieran zuzenbidea
ikasi behar nuela… bainan asig-
naturak ikustean gogoak kendu
zaizkit. Azkenean psikologia egi-
tea erabaki nuen, nola buruari
buelta asko eman izan dizkio-
dan beti… 
Neri karrera bat hartzeak baino
beldur gehiago ematen zidan
beste guziak alde batera uzteak.
Orain arte dena orokorra izan-
du da, eta orain bide zehatz bat
hartu eta besteak uztea oso go-
gorra egin zait. 

Bide zehatz bat hartu eta
besteak alde batera uztea
oso gogorra egin zait

Saioa SAGASTIBELTZA
Leitza

Idoia UNSION
Bera

Heldu den urtean
Diseinu grafikoa
edo bertzenaz Iru-
dia eta Soinua ika-

si nahi dut, Irunen edo Ando-
ainen. Ez dut sobera burukomi-
nik izan aukeratzeko orduan,
nahiko garbi nuen zerbait artis-
tikoa edo irudiarekin zerikusia
zuena egin nahi nuela. Egia erran
ez dago aukera haundirik arlo
horretan, eta alde horretatik ez
da zaila izan.  Hala ere, nik nahi
ditudan ikasketak ezin dira inon
ere euskaraz egin, eta erdaraz
ikasi beharko dut nahitanahiez.
Hori da makurrena, orain arte
euskaraz egin baitut dena.
Gure klaseko 25 ikasleetatik 5ek
bakarrik hautatu ditugu horrela-
ko formakuntza zikloak, bertze
guziek unibertsitateko bidea
hartu dute. Batek, berriz, uztea
erabaki du lanean hasteko. 
Gehienak orientatzailearekin
egon gara heldu den urtean zer
egin erabakitzeko. Berak galde-
ra batzuk egin dizkigu lehenda-
bizi, ea formakuntza edo uni-
bertsitatea nahiago dugun, eta
gero non ikasten ahal dugun eta
informazio gehiago ere bilatu di-
gu. 

Klaseko 25 ikasletatik 5ek
bakarrik hautatu ditugu
formakuntza zikloak

Zientzietako ba-
txilergoa egin dut
aurten, eta heldu
den urtean FP1

egitea erabaki dut, informatika-
ko adarrean. Baina Iruñean ez
dago nik ikasi nahi dudana eus-
karaz egiteko modurik, Gipuz-
koan edo Bizkaian ote dagoen
ikusi beharko nuke. Nahiago dut
euskaraz erdaraz baino, sobera
zaila egiten baitzait erdaraz. Eibar
eta Irunen badaude ikasketa
hoiek, bainan ez dakit euskaraz
izanen diren, beharbada bai.
Oraindik ez dakit ziur, bainan
seguraski Iruñean egin beharko
dut. Izan ere, eskubaloian joka-
tzen segitu nahi dut, eta horre-
tarako hobe dut Iruñean, zeren
han baditugu loturak…
Gure klaseko gehienak unibertsi-
tatera joanen dira, eta ni ere du-
dan egon nintzen. Azkenean, or-
dea, FPn praktika gehiago da-
goela erran didate, eta gainera
karrera motzagoa da, unibertsi-
tatean 5 urte eta FPn bi bakarrik.
Hori akituta unibertsitatera sar-
tzen ahal naiz.
Neri arras zaila egin zait eraba-
kia hartzea, eta orientatzailea-
rekin sobera egon behar izan dut.
Berak baditu galdera batzuk, eta
guri gustatzen zaigunaren arabe-
ra zer ikasten ahal dugun erraten
digu. Aunitz lagundu dit.

Mari Jose SALABURU
Irurita
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Aresora bazatoz
hobe duzu «ona»
izatea, bestela...
… bestela ez duzu pakerik
izango, ez behintzat «amen,
amen» esan beharrean zu-
re nortasunaren arabera bi-
zi nahi duen horietakoa ba-
zara. Eta badugu arrazoirik
hori esateko, Alkatearen hi-
tzaten berak, Alkate izanik,
herrian gertatzen den den-
dena jakin behar baitu.
Kontrolatu ere bai, agian?
Horrelaxe erakutsi die, bes-
teak beste, Guraso Elkarte-
koei. Orain arte funtziona-
mendu autonomoa zuen tal-
de honek eta baita eskolako
giltza bat ere, behar zutene-
an erabiltzeko (dantza, xake-
a, pilota,…). Baina orain ez.
Pareta berriak ezarri eta gil-
tzak aldatu dituzte. Orain,
edozein aktibitate egiteko
baimena eskatu behar dute,
baita beraien bilerak egite-
ko ere. Bilera horietan ere
egon behar izaten du Alkate
Andereak. Gurasoak beraien
artean ez haserretzeko izan-
go da?
Lotsa ere ematen du gazte-
ei eta Guraso Elkartekoei bu-
ruz esaten dituztenak aipa-
tzeak: «eskolako lokalak gaz-
tetxe modura erabiltzen
omen dituzte, gazteek dro-
gak hartzen omen dituzte,
eskolorduez kanpo politika
egiteko erabiltzen omen du-
te urtetan zehar Guraso El-
kartearen ahaleginez osatu-
tako liburutegia (antza, herri-
ko ezaugarri, gertaera eta
historiari buruzko liburu ba-
tetan bi herritar atzilotu/pre-
so egonak direla aipatzen

da: 4 lerro liburu oso bate-
an!). Hori bakarrik ote da «po-
litika»? Argibiderik behar due-
nak Alkate Andereari galdetu,
«txuxen-txuxen» esplikatu-
ko dio eta.
Udaletxearen aurrean ere
desberdinak gara herritarrak.
Batzuk «gaiztoak» eta bes-
teak «onak». «Gaizto» horie-
tako batek, EHko zinegotzia
bera, bere borda inguruan
lurjauzi txiki bat zeukan eta
txukuntzea bururatu zitzaion,
harrizko pareta txiki bat egi-
nez (borda hau herriko nukle-
otik nahiko kanpora dago, to-
ki ezkutuan). Astebetera gu-
tuna jaso zuen baimenik ez
zuela eskatu eta, beraz, bai-
mena eskatzeko eta, ema-
ten bazaio, dagokion tasa or-
daintzeko.
Herriko beste zenbait etxe-
tan, HERRI ERDIAN, «onek»
obrak egin dituzte, edo ari
dira, eta… ezetz asmatu?
«On» hauek ere ez dute bai-
menik eskatu. Bainan «onak»
direnez ez zaie «gutuntxo-
rik» iritsi. Antza, inor ez da
ohartu obra horietaz.
Joxepa Onsalo, Milagros
Oreja, Juanita Arribillaga,
Migel Zabaleta,… mesedez!
Ez gaitzazue tontotzat har,
ikusi nahi ez duena baino
itsuagorik ez dago eta!
Baimen eta tasa horiei bu-
ruz… zuek proposatu eta
onartu dituzue. EHk aurka-
ko botua eman zuen. Baina,
Udaletxearen erabakiak he-
rritar guztiei eragiten dienez,
«gaiztoei» baina baita «onei»
ere, honek ere bai.
Alderdi politikoen funtziona-
menduaz Alkate Andereak

duen ikuspegia ere xelebrea
da. Berari ondo datorkione-
an bakarrik bil gaitezke
Udaletxean. Orain arte HB-
EHk batzar irekiak egiten zi-
tuen, hileko azken ostirale-
tan, Udaletxean. Orain, orde-
a, badirudi Alkate Andereak,
Alkate karguaz gain, herriko
edozein gauza berea dela
uste duela. Pleno aretoa
abertzale «gaizto»ekin zeri-
kusirik ez duen norbaitek es-
katzen badu, ez dago ozto-
porik irekitzeko (berak edo
bere taldeko norbaitek ire-
ki/ixten du, edo eskatzen due-
nari ematen dio giltza). Eta
ez zaigu gaizki iruditzen,
Areson ez baitago beste lo-
kal publikorik. Baina guk ere
tratamendu bera eskatzen
dugu.
Aurreko hilabetean eman zi-
gun, legealdi honetan lehe-
nengo aldiz eta baimena ida-
tziz eskatu ondoren, Udale-
txean biltzeko aukera. Alkate
Anderea ondoko gelan, baz-
pare. Bilera erdian, berak e-
txera joan behar zuela eta
bilera bukatzeko esanez,
atea itxi zigun nahiko modu
«jatorrean». Gure elkarrizke-
tarako ahaleginak alferrikako-
ak izan ziren. Oraingoan oke-
rragoa, edo xelebreagoa,
izan da erantzuna. Ostiral
gauerako eskatu genuen bai-
mena, eta baimena eman
bai, baina ostegun arratsalde-
rako.
«Onak» izateko Alkateari eta
bere taldeari «amen, amen»
esan behar badiegu, «gaiz-
toak» izango gara. Gure nor-
tasunaz harro gaude eta he-
rriaren alde lanean jarraitu-

ko dugu, jartzen dizkiguzuen
oztopo eta zikinkeriak gaindi-
tuz.

ARESOKO EH

❦❦❦

Eskerrak eman:
Pello jatorra: Benetan eske-
rrak ematen dizkizut zure
Maximori buruzko oroitzape-
nagaitik. Ni ez naiz lesaka-
rra bainan, maiz joaten nin-
tzen Lesakara eta beti, ne-
re inguruan, berari buruz gau-
za ederrak aditzen nituen.
Bai eta ikusten eta aditzen!
Horrelako hamabirekin, ez
Euskalerri osoa, nork daki
mundua ere ederragoa iza-
nen zen! Baduzu bai zortea,
horrelako lagun on bat eza-
gun izatea! Eta guk ere, nahiz
eta hain lagun ez baginen
ere! Pakean bizi, Maximo!
eta lagundu Pello eta bere
antzekoak izan nahi dugu-
noi. Besarkada beroa Donos-
tiatik… nafarra izanik.

AINTZANE
rmarta@euskalnet.net

❦❦❦

IRAKURLEAK MINTZO

OHARRA:
Iritzi ezberdinek 

tokia izan dezaten, 

ez da komeni 

makinaz idatzitako

25 lerro baino

luzeago idaztea

gutun hauetan.

Idatzi duenaren

izen-deiturak,

telefonoa, helbidea

eta Nortasun

Agiriaren fotokopia

agertu beharko

dira. Laburtu

beharra izanez

gero, ttipi-ttapak

bere esku izanen du

horretarako

eskubidea. 

Ez dira

argitaratuko beren

nortasuna agertzen

ez digutenen 

iritzirik.
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KOLABORAZIOAK

☞☞ Mattari PLAZA Lekaroz-Elizondo institutuko orientatzailea

Hausnarketa egin eta
erabakia hartzeko ordua

OOrientazaile
gisa, nire la-
na tutoreen
bitartez bide-
ratzen dut,
eta bertze ba-
tzuetan ikas-
le eta familie-

kin zuzenean egiten dut. Era-
bakiak ikasleek hartu behar
dituzte, eta, horretarako,
hausnarketa sakona egiteaz
gain, erabakiak hartzen ika-
si beharra dute. 
Kasu gutti batzuetan, 16 ur-
te bete dituzten zenbait ikas-
lek ez du ikasten jarraituko,
irakaskuntza sistema
ez baita gauza izan
haien beharrak asebe-
tetzeko; eskola utzi eta
lan bila hasiko dira,
baina hartutako eraba-
kia benetan larria da,
ikasle hauek inolako
prestakuntzarik gabe
lan-munduari aurre
egin beharko baitiote.
Ekonomia indartzen doan
garaietan, ez dute zailtasun
handirik izanen lanik aurki-
tzeko, baina krisialdi garai-
etan beraiek izanen dira lehe-
nengoak ondorioak jasatera-
koan.
Aurtengo ikasturtean Hez-
kuntza sistema berriaren
ezarpena akitutzat ematen
ahal da. Hemendik aurrera,
sistema bera ebaluatu behar-
ko da, ikusteko esparru ez-
berdinetan proposatutako al-
daketei zegozkien ondorio-
ak izan dituzten ala ez, non
aurkitzen diren zailtasun
handienak e.a.
Gure gizartean aldaketak ge-
ro eta bizkorragoak dira, eta
eskola ere nolabait molda-
tu behar zaie ematen ari di-
ren aldaketei. Prestakuntza
aldetik gero eta nabarmena-
goa da gure gizarteak langi-
le espezializatuen beharra

daukala, kontuan izanik lan
merkatu aldakorra dela. 
DBHko 4. mailako gure
ikasleek etorkizunerako bi
aukera dituzte: Erdi maila-
ko Lanbide Heziketa edo
Batxilergoa.
Lanbide Heziketa aukera-
tzen dutenek, ikasketak
amaitu ondoren lan mundu-
rako irtenbide zuzena dute.
Eskaintza arras zabala da eta
lanbide arlo guztiak hartzen
ditu. Eskaintzen diren ziklo-
ek teknikariak formatzen di-
tuzte eta, kasu gehienetan,
lanbide heziketa amaitu on-

doren enpresetara jotzen du-
te lan egitera. Gure eskual-
dean ikasle gehienek berta-
ko eskaintza hartzen dute,
gutti dira Iruñera edo ber-
tze eskualdeetara joaten di-
renak. Lanbide zikloak au-
keratzen dituzten 10 ikasle-
etatik 7 mutilak dira. 
Dena den, ikasle gehienek
unibertsitateko aukera har-
tzen dute. Hauek hautespen
azterketa, selektibitatea, egin
beharra dute (Goi Mailako
Lanbide Ziklotik sarrera zu-
zena dute). Aurten balora-
zio irizpideak aldatu dira:
ikaslearen batxilergoko ba-
taz-bertzeko espedientearen
balioa %60koa izanen eta
eta hautespen azterketarana
%40. Orain arte, bakoitza-
ren balioa %50ekoa zen.
Ikaslearen espedienteari ga-
rrantzi handiagoa ematen
zaio, beraz.

Lanbide zikloak aukeratzen 

dituzten 10 ikasleetatik 7 

mutilak dira. 

Dena den, ikasle gehienek 

unibertsitateko bidea 

aukeratzen dute.

☞☞ Kristina ELSO Leitzako Amazabal institutuko orientatzailea

Batxillergoa… 
eta ondoren, zer?

AAurten Lei-
tzako Ama-
zabal Biga-
rren Hezkun-
tzako Institu-
tuan, LOG-
SE Batxiler-
goa amaitu-

ko duten ikasleen lehenen-
go promozioa izanen dugu.
Betidanik Leitzako Institutu-
an ikasitakoek heldu den
ikasturtean beren herritik at
ikasteaz gain aukera auni-
tzen artean hautatzeko beha-
rrean izanen dira, hara nola:
unibertsitateko ikasketak bu-
rutu, goi mailako zi-
klo formatiboetara jo
edota lan mundura iga-
rotzea. 
Gure ikasleen joera
kontuan harturik, esan
liteke orokorrean erdi-
ek baino gehiagok
Unibertsitatean ikus-
ten duela etorkizuna;
gainontzekoek, berriz,
Goi Mailako Ziklo for-
matiboetan. Banaketa
honetan sexu desber-
dintasunak nabarme-
nak dira, nesken artean Goi
Mailako Ziklo Formatibo-
etara %25a soilik doan bitar-
tean, mutilen kasuan erdiek
joera hori agertzen dute.
Beraz, oraindik ere, pen-
tsamendu sexista adieraz le-
zake gaur egun hainbat ofi-
ziotan gizonezkoak soilik
imajinatzen baititugu, eta
bestalde, mutil gazteengan
bizirik da ikasketak burutu
eta lehenbailehen lanean di-
rua irabazten hasi nahia.
Unibertsitate ikasketen ar-
tean eskaerarik altuena ager-
tzen dutenak, irakaslego di-
plomatura (berezitasun des-
berdinetan), psikologia eta
pedagogia lizenziaturak,
ekonomia eta enpresaritza
ikasketak, injinerutza tekni-

koak eta injinerutza lizen-
tziaturak dira. Hauetatik, Na-
farroako Unibertsitate Publi-
koan euskaraz burutzeko au-
kerak oso murritzak dira,
irakaslegoaz kanpo eskain-
tzarik ez baita existitzen, ira-
kasgai solte batzuetan salbu.
Ondorioz, gure ikasleek eus-
karaz ikasi nahi badute, Eus-
kal Herriko Unibertsitatera
joan behar izaten dute, bai-
na Lanbide Heziketako Ziklo
Formatiboen kasuan, bai
Nafarroan, bai Euskal Auto-
nomi Erkidegoan, euskaraz
ikasteko aukerak oraindik

ere oso sinbolikoak direla
esan daiteke. 
Bestalde, selektibitatearen
presioa dela medio, askok
Goi Mailako Ziklo Formati-
boetara joatea nahiago dute,
bertan sartzeko froga hori
gainditu beharrik ez baitago.
Praktikoagoak diren ikaske-
tetan arituz gero, Unibertsi-
tatera igarotzeko zubia posi-
blea denez, bide hau erakar-
garria suertatzen zaie. 
Gainera, hainbat urtean ikas-
ten jardun ondoren, lana aur-
kitzeko zailtasunak eta lan-
gabeziak kezkatzen ditue-
nez, Lanbide Heziketaren
bidez lan munduan hastea
errexagoa izango duten ideia
dute.

Nesken artean Goi Mailako 

Ziklo Formatiboetara %25a 

soilik doa, eta mutilen erdiek, 

berriz, joera hori dute.

Mutil gazteengan bizirik da 

ikasketak burutu eta 

lehenbailehen lanean dirua 

irabazten hasi nahia.
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11 GALDERA LABURPRENTSATIK BILDUTAKOAK

◆ Zein da Xorroxinen gehien atsegin
duzun saioa?

❖ Nik aditzeko, «Karakola, segi hola».
◆  Elkarrizketa informala, 

Xorroxineko tarte arroxa da?
❖ Bai, eta oraindik arroxagoa izatea gustatuko

litzaidake.
◆ Eta Mari Karmen, Xorroxineko

Klaudio Landa da?
❖ Ez, ez, ez! Klaudio Landa Mari Karmen baino

ausartagoa da.
◆ Zein da egin nahi eta egin gabe 

gelditu zaren galdera?
❖ Morboa duten galderak, segun eta nori ez 

dizkiot egiten, errespetuarengatik.
◆ Nori eginen zenioke gustora 

elkarrizketa informala? 
❖ Arnaldo Otegiri, hortan nabil… eta lortuko 

dut!.
◆ Zer da errexago, galderak 

pentsatzea edo erantzutea? 
❖ Galderak luzatzea erantzutea baino 

errexagoa da, doike!.
◆ Zein saiotan aritzen zara gustorago, sexuari 

eskainitakoan edo erlijioari eskainitakoan?
❖ Sexologoarekin gustora aritzen naiz, baina baita erlijioa eta gizarte gaiei 

buruzkoan ere, ez baita erlijio «ofiziala» agertzen, erlijioaren bertze aurpegia 
baizik.

◆ Pena hartu zenuen Xorroxinen estudioa Iruritatik 
Elizondora aldatu zenean?

❖ Haseran bai, dudik ez. Baina orai gustora nago, hagitzez toki goxo eta 
egokiagoan gaudelakoz.

◆ Iruritako bestetan gehien gustatzen zaizuna?
❖ Mezpera, Baztan zopa egune. Salbatore eguna ere bai, meza eta mezondoko 

dantza.
◆ Eta aldatuko zenukeena?
❖ Arrats batean, plazako musika taldearen ordez, kontzertua jarriko nuke, 

denen gustuko talde batekin.
◆ Iruritako Salbatoreak, Elizondoko Santioak, Baztandarren 

Biltzarra edo 12 Ordu Eskuaraz? 
❖ Iruritako Salbatore bestak eta Azpilkuetako Sanferminetako emakumeen 

lagun arteko afarie.
◆ Galdetu gabe gelditu den zein galderari erantzunen zenioke

gustora?
❖ Sexologia eta erlijioari buruzko saioetaz galdetu didazu eta Alkoholiko 

Anonimoei eskainitakoaz solastuko nuke.

Mari Karmen
IRUNGARAI

Xorroxineko esataria«Enpresarekin hitz egin
dut baina ez dut deus
ere sinatu Asegarcere-
kin eta  ez dut deus
sinatuko aurrez
probatu eta nola
nagoen ikusi baino
lehen. Kantxa gainean
nere burua nola ikusten
dudan, horren arabera
sinatuko dut edo ez.
Hori bai, segitzekotan
Asegarcen segituko
dut».
Julian RETEGI
Eratsungo pilotaria
Diario de Navarra
00-05-05

«Nik nire lanari ez
nion hainbertzerako
meritua ematen, baina
denborarekin konturatu
naiz zerbait berezia

egin dugula. Orain
pozik nago, ni joanen
naizenean zenbait
urtetan nitaz oroituko
direlako».
Felix IRIARTE
Arizkungo atabalaria
Nafarkaria (Egunkaria)
00-05-05

«Elizondoko abesbatza
berriro elkarrekin
ikusteagatik bakarrik
merezi du 12 Ordu
Eskuaraz prestatzeko
egindako lana.».
Mari Cruz GOÑI
12 Ordu Eskuaraz 
Diario de Navarra
00-05-08

Diario de Navarra 00ko maiatzak 5

IRITZIA▼▼▼▼▼▼▼▼

Bortzirietako
Herri 
Haurtzaindegia

- Hilabete batzuk, urtebete edota bi urte dituzten haurrentzat.
- LOGSE hezkuntza legearen araberako proiektu berri-berria.
- Bortzirietako gizarte nahiz pedagogia zerbitzu gisa diseinatua.

informazioa 948 630 172

Haur Hezkuntzako
Lehen Zikloa 

Beran
0-3
u r t e

Martxan!
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TTIPI-TTAPA

Nafarroako mendi-
aldean lanbide orienta-
zioa eta kudeaketaz ar-
duratzen den zerbitzu
publikoa da, Cederna-
Garalur erakundeak ku-
deatua eta Nafarroako
Enplegu Zerbitzuak fi-
nantziatua.

Bitartek Nafarroako
mendialdean lan egiten
du, Cederna-Garaluren
zortzi garapen agen-
tziekin batera, bertako
biztanleei lan mundua-
ren inguruko laguntza
orokorra eskaintzeko as-
moz. Helburu nagusia,
inguruko jendeak lana
lortzea da, enpresen be-
harrak eta giza baliabi-
deak egokituz.

Betisa Anda da Lei-
tzalarrea eta Baztan Bi-
dasoako arduraduna.
Astelehenetan Leitzako
Udaletxean izaten da,
asteartetan Doneztebe-
ko Juansenean, asteaz-
kenetan Elizondon
Balleko Etxean eta or-
tzegunetan, aste batean
Beran eta bertzean Le-
sakako Herriko Etxean.
Goizeko 11etatik 1eta-
ra aritzen da, arestian
aipatutako lekuetan.

Bertzela, 619 829289
telefonora deituz solas-
ten ahal da berekin.

Zerbitzua langabe-
tuei eta lanaz aldatu nahi
dutenei zuzendua dago
batez ere. Ikasketa eta
lan munduko orienta-
zioa eskaintzen du
Bitartek. Gainera, Na-
farroako enpresa guzien

eskura dagoen lan pol-
tsan parte hartzen du in-
teresatuak. Eskualdeko
lan merkatuaren infor-
mazioa eta lana bila-
tzeko tekniketan treba-
tzeko modua ere ema-
ten da.

Lan bila daudenak ez
ezik, enpresa pribatuak,
Herriko Etxe eta kon-

tzejuak eta ikastetxeak
ere baliatzen ahal dira
Bitartek eskura jartzen
dituen zerbitzuetaz.
Ikastetxeen kasuan, hez-
kuntza zentrua eta lan
merkatuaren arteko ego-
kitzea (zonaldean lan
egiteko aukerak, gehien
eskatzen diren ikaske-
tak) bilatzen du eta in-
formazio eskaintzen dio
ikasle, guraso eta ira-
kasleei.

UDAKO LAN POLTSA

Udaran merkataritza
eta ostalaritzan sortzen
den eskaria betetzeko
sortu zen duela bi urte
udako lan poltsa. Bi-
tartek Bertizko Partzu-
ergoarekin batera anto-
latzen dute. Betisa An-
daren ustez saiakera hau
oso interesgarria da,
«batez ere udaran ikas-
leei lana egiteko auke-
ra ematen diegulako eta
era berean, zerbitzuen
beharrak asetzen ditu-
gulako». Udako lan pol-
tsan izen emateko, Baz-
tan, Bortziriak eta Lei-
tzaldeko udaletara eta
Malerrekako Manko-
munitatera joan behar
da eta bertan dauden fi-
txak bete.

☞☞ LANA

Lanbide orientazioa eskaintzen du
gure eskualdean Bitartek
Betisa Anda da arduraduna Baztan-Bidasoa eta Leitzalarrean

Betisa Anda da Bitarteko arduraduna Baztan-
Bidasoa eta Leitzalarrean. Argazkia: Aitor

Bizikleta

Tailerra
Errepide, mendi,

trekking eta

haurrendako

bizikletak

Arropa eta

osagarriak 

Salmenta eta konponketa

Rafa: 600 819 640
Jose: 666 235 466

Eztegara 26, 2.C - BERA

Iriarte-Echandi, S.I.
• Aholkularitza 
• Artekaritza 
• Aseguruak

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

ZURGINDEGIA
ZERRAILGINTZA
ZURGINDEGIA

ZERRAILGINTZA

Jose Luis
PAGOLA

ETXEBESTE
✆ 636 172895 • BERA

☞☞ MUSIKA

Leitza, Lekaroz
eta Doneztebeko
Institutuetako
ikasleen musika
emanaldiak

Aurtengoan ere,
Leitza, Lekaroz eta
Doneztebeko institu-
tuetako ikasleek mu-
sika emanaldiak es-
kainiko dituzte maia-
tzaren bukaeran, 1999-
2000 ikasturteari aka-
baila emateko.

Kontzertu hauetan,
hiru ikastetxeetako
300 ikaslek parte har-
tuko dute, ikasturte
osoan musika arloan
landu eta ikasitakoa
jendaurrean eskain-
tzeko asmoz.

Lehendab iz iko
kontzertua maiatzaren
29an izanen da, aste-
lehenarekin, Leitzako
Amazabal pilotale-
kuan, arratsaldeko
5,30etan. Biharamo-
nean,  ordu berean, Le-
karozko kiroldegiko
pilotalekuan joko du-
te. Maiatzaren 31n, az-
kenik, Doneztebeko
Bordatxo dantzale-
kuan ariko dira, arra-
tsaldeko 5,30etan.
Herri bakoitzean, ber-
tako institutuko ikas-
leek joko dituzte doi-
nu gehien. Bertze ins-
titutuetakoek ere iza-
nen dute beraien txan-
da eta denak elkarre-
kin aritzeko aukera ere
izanen dute.
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Bortzirietako
Herri 
Haurtzaindegia

- Hilabete batzuk, urtebete edota bi urte dituzten haurrentzat.
- LOGSE hezkuntza legearen araberako proiektu berri-berria.
- Bortzirietako gizarte nahiz pedagogia zerbitzu gisa diseinatua.

informazioa 948 630 172

Haur Hezkuntzako
Lehen Zikloa 

Beran
0-3
u r t e

Martxan!

ASIER GOGORTZA

Duela gutti euskal
presoek gizarte osoari
greba orokorrerako
deialdia egin ondotik,
maiatzaren hondarreko
astearako hainbat mobi-
lizazio antolatu dute am-
nistiaren aldeko taldeek.
Maiatzaren 22tik 27rar-
te protestak eginen dira
lan sektore desberdine-
tan. Horrela, aitzinerago
ere sektore bakoitzak
bere neurriko ekimenak
proposatzea da helbu-
rua. 

Heldu den asteari be-
gira, Beran, asteartean
irakaskuntza sektorean
greba deitu du amnistia-
ren aldeko mugimendu-
ak, eta ortzegunean, be-
rriz, fabrika, merkatari-
tza eta ostalaritzan. As-
teazkenean, arratseko
8ak aldera, kontzentra-
zioa eginen da Herriko
Etxearen parean. Herri-
an izanen diren protes-
taldiekin akautzeko, or-
tziral iluntzean enkarte-
lada eta giza-katea egi-
nen dira. Larunbatean,
azkenik, manifestazio
nazionala, isila, eginen
da Donostian. 

Mobilizazio aste ho-
nen helburua presoak
kartzela barrenean egi-
ten ari diren eskaera ka-
rriketan zabaltzea da.
Lerro hauek idazteko
momentuan 165 euskal
preso baino gehiago da-
go gose huelga muga-
gabean Espainia eta
Frantziako presonde-
gietan.

☞☞ BERA

Altzateko BCHren bulegoari eraso zioten 
Joan den maiatzaren 4an, gauerdi aldera, Altzateko plazaren ondoan dago-
en Banco Central Hispanoamericanoaren bulegoaren barnera molotoff kok-
tel bat bota zuten ezezagun batzuk. Bankuko langileek adierazi digutenez,
kalteak nabariak izan dira bulego barnean, suarengatik baino gehiago ke-
aren eraginez. 

Presoen aldeko mobilizazio eta
greba astea izanen da hurrengoa
Euskal Herria kalera! lemak oihartzuna izanen du Beran ere 

❖ Berako III. Herri
Lasterketa...
eginen da larunbat
honetan. Adin guzie-
tako lasterkalariek
Toki Ona kiroldegia-
ren aitzinean izanen
dute hitzordua arra-
tsaldeko 5etan. In-
formazio gehiago:
Patxi, 948 630 918.

❖ Albaiteroak 
ordutegi berria
Doneztebetik ortzi-
raletan etortzen den
albaiteroak ordute-
gia aldatu berri du.
Hemendik aitzinera
ortziralero 13,30eta-
tik 14,15etara atendi-
tuko du Herriko E-
txean.

❖ Lan poltsa
Udan merkataritza
edo ostalaritzan lan
egin nahi duenak,
Bertizko Partzuergo-
aren lan poltsan ema-
ten ahal du izena.
Herriko Etxean es-
katu informazioa.

▼ ffllaasshh

75 lagun ateri ziren Mendi
Bizikleta ibilaldian
Antolatzaileek uste baino txirrindu-
lari guttiago bildu zen Mendi Bi-
zikleta itzuliaren hamargarren edizi-
oan, beharbada azken urteetan egin
ez delako eta egun berean bertze
proba batzuk izan zirelako. Dena
den, mendi bizikleta zaleen  arteko
giro onak heldu den urtean errepika-
tzeko gogoa utzi zuen antolatzaile
eta txirrindularien artean.
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AITOR AROTZENA

312.977.500 pezeta-
ko diru sarrera eta irte-
erak izanen ditu aurten
herriak, apirilaren 7ko
batzarrean EAJ-EAko
zinegotzien aldeko bo-
tuekin eta EHkoen kon-
trakoarekin onartutako
udal aurrekontuaren ara-
bera. EHkoek adierazi
zutenez, «gure parte-
hartzea ez da kontuan
hartu eta inbertsioetan
ez dira sartu ez Kultur
Etxea ezta babes ofizia-
leko etxebizitzak ere».
Inbertsioei dagokienez,
31.250.000 pezeta gas-
tatuko dira: 12 milioi
Irain eskola moldatze-
ko lanetan (Nafarroako
Gobernuak 7 milioi or-
dainduko ditu), seina

milioi Kultur Etxea egi-
teko proiektuan eta en-
presa mindegiko ekipa-
menduan eta 3 milioi
Zahar-Etxe zaharra bo-
tatzeko. Andra Mari
Zahar Etxearen aurre-
kontua, 46.250.000 pe-
zetakoa izanen da.

8.735.000 pezeta
kirol eta kultur
elkarteentzat

Her r iko  E txeak
8.735.000 pezeta ema-
nen ditio aurten herri-
ko kirol eta kultur el-
karte eta taldeei, urteko
ekitaldien antolaketan
laguntzeko. Musika tal-
deei dagokienez, abes-
batzak 300.000 pezeta
jasoko ditu, txistulariek
330.000, akordeolariek
150.000, musika ban-

dak 400.000 eta trikiti-
lariek 200.000 pezeta.
Antze rk i  t a i l e r rak
150.000 pezeta hartuko
ditu, Herri Eskolak
350.000 pezeta, Irain
Gura so  e lka r t e ak
406.000 pezeta, Otxo-
gorrienea Guraso el-
karteak 420.000 peze-
ta, Irain dantza taldeak
217.000 pezeta, Tanti-
rumairu dantza taldeak
190.000 pezeta, Arrano
elkarteak 190.000 pe-
zeta eta Txalaparta
Aisialdi taldeak, 95.000
pezeta. Ikastolaren 25.
urteurreneko ekitaldie-
tarako 674.000 pezeta
bideratuko dira eta
150.000 pezeta Santa
Zezilia egunerako.

Kirol ekitaldiak an-
tolatzen dituzten elkar-

teendako dirua honela
banatuko da: Eguzki-
elkartearentzat 300.000
pezeta, Arkuperentzat
200.000 pezeta, Basur-
derentzat 50.000, Batzo-
kirentzat 498.000, San
Fermin jubilatu elkar-
tearentzat (soinketa)
100.000 pezeta eta Beti
Gazterentzat 3.365.000
pezeta.

Nahikari Larralde
saritua Bertso
paper lehiaketan

Irain eskolako Nahi-
kari Larralde saritua
suertatu da Nafarroako
Esko la r t eko  XIV. l
Bertso-Paper lehiake-
tan. Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailako ikas-
leei zuzendutako saria
irabazi zuen Nahikarik.

312 milioi pezetako udal
aurrekontua onartu da aurten
Andra Mari Zahar Etxean 46 milioiko diru sarrera-irteerak izanen dira

☞☞ LESAKA

Gose huelga utzi
egin behar izan

du Iñaki Fagoaga
herriko presoak

Gose huelgaren hiruga-
rren astean sartu behar
zenean ongi ezik sentitu
eta huelga utzi behar izan
zuen Iñaki Fagoaga, he-
rriko preso politikoak. Joan
den urteko azaroaz ge-
roztik beraien eskubide-
en aldeko borroka hone-
tan sartuak dira presoak.
Oraingo honetan, ehun-
dik goiti dira grebari ekin
dioten presoak. Lesakako
Presoen Aldeko Taldeak
ere elkartasuna adierazi-
nahi die Iñakiri eta bertze
presoei, maiatzean hasi
eta uztailera bitarte aste-
buruero eginen diren 48
orduko baraualdien bidez.
Baraualdia Udaletxeko
pleno aretoan eginen da
«Presoak etxera» lelope-
an, ortziral ilunabarretik
igande arratsaldera.
Asteburuero talde des-
berdinak hartuko du ba-
raualdia egiteko ardura.
Momentuz, EH, Haika,
Gazte Asanblada, Tantiru-
mairu dantza taldea eta
bertze talde eta elkarte
batzuk adierazi dute ba-
raualdian parte hartzeko
borondatea.

Iñaki FAGOAGA

Txema Etxarte
Zolen akutxilatze eta 

bernizatze profesionala
✆ 948 637439 • 670 215604 • 31700 LESAKA

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

Lore eta landareak
✆ 948 63 78 26

Frain auzoa • LESAKA

Musika eta dantza uztartuak ikastolaren 25. urteurreneko ekitaldian
Tantirumairu ikastolaren 25. urteurreneko ekitaldien barnean kontzertu ederra egin zen maiatzaren
6an plazan. Lesakako musika taldeekin batera, Berako abesbatza eta Berako trikitilariak aritu ziren.
Musika ez ezik, dantzarako tartea ere izan zen Tantirumairu dantza taldekoen bidez. Belarriak eta be-
giak goxatzeko moduko ekitaldia eskaini zuten denen artean. Argazkia: ttipi-ttapa TB
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PELLO APEZETXEA

Aurtengo Gasna
Feria ekainaren 4an egi-
nen da, bertako eta in-
guruko gasnagileen par-
tehartzearekin. Gasna
lehiaketa eta salmentaz
gain, eskulanen erakus-
keta ere ikus ahal iza-
nen da. Hurrengo TTIPI-
TTAPAn xehetasun gehia-
go etorriko da.

Usoa Koperatibako
junta berria

Usoa Kooperatibak
Junta berritu du, apiri-
lean egindako Batzar
Nagusian. Juntara sar-
tu direnak honako hauek
dira: Goienetxegaraiko
Jose Angel Goienetxe,
Armitxeko Kontxita
Mikelestorena, Lakate-
neko Bordako Patxiku
Irisarri eta Behekoetxe-

ko Benantzio Eliza-
goien. Lehendik segi-
tzen duten Landaburuko
Bordako Gerardo Dan-
boriena, Xoraxuriko
Bordako Mariasun Ola-
garai, Sainduneko Bor-
dako Manuel Aranburu
eta Kattonen Bordako
Jose Luis Iparragirrere-
kin osotzen dute Junta.
Zainketa Batzordea dei-
tzen denerako, berriz,
Baztanen Bordako Jose
Mari Danboriena, Arri-
neko Bordako Jesus
Mari Irigoien eta Berako
Fernando Etxebeste di-
ra hautatuak.

Bideetako arauak
ezagutzera eman
dira Iparraldean ere 

Mugaz bertze alde-
ko jendea ere ibiltzen
da gure mendietan, oi-
nez eta autoz. Horrega-

tik, beharrezko da Ipa-
rraldekoek nahiz Fran-
tziatik etortzen diren tu-
ristek mendiko bidee-
tan ibiltzeko arauak eza-
gutzea. Horretarako ar-
gitara eman ditu Udalak
arau horiek Iparraldeko
hedabide batzuetan.

Igerilekuetako lana
Igerilekuetako lana

Murdeneko Oihana
Sanzberro eta Etxebe-
rribereko Itziar Iriartek
hartu dute, Udalak es-
keintza onartu ondotik.

Arkupeak elkarte
kideak oinez ere 

Maiatzaren 9an oi-
nezko eta autozko ibi-
laldi nahasia edo auke-
rakoa egin zuten Arku-
peak elkartekoek. Dene-
tara 200 bat ibili ziren
eta etxalartarrei dago-
kienez, Berara autobu-
sez joan ziren lehenbi-
zi. Handik Lizarietara
edo herriraino oinez
egin zuen zenbaitek.
Hondarrean, denek baz-
kariaez gozatu omen zu-
ten Etxalarko Bentan. 

Agintariak
gorrarena egiten

Osasungintzako zer-
bitzuak murriztean le-
henbizi, eta korreoko-
ak gero, inorekin kon-
tatu gabe hartu dute era-
bakia. Ondotik, jendea,
zuzenean edo Udalaren
bidez mintzatu denean,
ez adituarena egin du-
te. Udalak bi aldiz galde-
tu die korreoko ardura-
dunei elkarrekin biltze-
ko, gaiaz solasteko, bai-
na ez erantzutea izan da
orain arteko jokaera.

Gasna Feria
ekainaren 4an
izanen da
Haurren Eguna, berriz,
ekainaren 18an

Haurrak pilota eskolan aritzen dira asteazkenetan
Haurrak, eta haundixeagoak, orain ere aritzen dira pilotan, nahiz eta ez due-
la urte batzuk hainbat. Hainbertze gauza dute egin beharra. Asteazken arra-
tsaldetan ikusten ahal da pilota-plazan, Luis Mari Retegiren gidaritzapean.

☞☞ ETXALAR

✆ 948627573 • LESAKA

K A T T UK A T T U
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

A N AA N A
janaridendajanaridenda

Bittiria, 41• ✆ 948637518
LESAKATfnoa: 948637027 LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

ERRETEGIA TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266 Bittiria, 45 • ✆ 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
☎ 627542 
LESAKA

loredendaloredenda
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abokatua

Altzate 17
BERA

✆ 948 630 763

Alberto
RETEGI

OSKAR TXOPERENA

Aipatu genuen urte-
aren hasieran eskolako
5. eta 6. mailakoak aur-
ten egin beharreko kan-
paldia Erronkari alde-
an eskiatzen egina zu-
tela. Aste honetan aile-
gatu da bertze guzien
txanda. Atzo ziren itzul-
tzekoak Hondarribiatik
1., 2., 3. eta 4. maila-
koak, asteko lehenda-
biziko hiru egunak ber-
tako aterpean eman on-
dotik. Haur Hezkuntza-
koek, berriz, ortzeguna
eta ortzirala pasatuko
dituzte leku berean. Urte
akabailan egiten diren
bertze bi ekintzen data
ere badakigu: haurraren
eguna ekainaren 2an
eginen da, eta eskursioa,
berriz, ekainaren 16an,
iaz bezala Landetara se-
guraski.  

Zinema emanaldia
Joan den larunbate-

an zen egitekoa zine
emanaldia herriko pla-
zan, Nafarroako Gober-
nuak antolatzen duen
“Udaberriko Bira”ren
barrenean,. “Agnus” pe-
likula izan zen aukera-
tua ekitaldi honetarako.   

Mendiz Goizuetara
Heldu den larunba-

terako, maiatzaren 20ra-
ko, paratu dute Biltoki-
koek hitzordua Goizue-
tara mendiz joateko ize-
na eman duten guzien-
tzat. Joan den astelehe-

na zen izena emateko
azken eguna, 2.500 pe-
zeta ordainduz bazkide-
ek eta 3.000 ez direnek.
Itzulia, ohikoa denez,
autobusez eginen da, ur-
tero bezala uste baino
beranduago seguraski.

Udaberria ekitaldiz betea,
haur eta helduentzat
Heldu den larunbatean izanen da Goizuetara egiten den ateraldia

Igantziko Bentak • ✆ 948 627572 • Faxa: 948 637508

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Jose Canabal
elektrizista

✆ 948 637541
✆ 666 575899

IGANTZI

Jose Canabal

Barnealdeko dekorazioa, pintura,
papera, moketa eta sintasola.

✆ 948 63 11 37 / 649 84 01 49 • BERA

ROMANO PINTURAK

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
✆ 948631106

BERA

Altzate, 19•948630786 •BERA

Dantzari ttikiak Hamabi Ordu euskaraz bestan
Ederki pasatu zuten herriko dantzariek Elizondon antolatutako “Hamabi
ordu euskaraz” bestan. Bertze 200 dantzarirekin batera aritu ziren frontoi
barrenean, giro ikusgarriarekin. Argazkia: Oskar Txoperena

Frontenis
txapelketa

Joxelu Irazoki eta
Bittor Txoperena nagu-
situ ziren Igantzin jo-
katu den 1. Frontenis
Txapelketan. Argazki-
an, finalean gainditu be-
har izan zuten bikotea-
rekin batera ageri dira,
Patxi Irazoki eta Joanes
Otxotekorekin batera,
alegia. Hemendik ain-
tzinera palaren txanda
heldu da. Herrian auni-
tzez indar gehiago duen
modalitate honetan par-
te hartzeko irekia da da-
goeneko izena emateko
epea. Txapelketa hau
ere Biltokik antolatzen
duenez, bertan eman be-
har da izena, maiatza-
ren 31a baino lehen, jo-
kalari bakoitzak 2.500
pezeta ordainduta. 

☞☞ IGANTZI

JESUS Mª YANCI
➤ ITURGINTZA

➤ KALEFAKZIOA

➤ BAINUEN ERREFORMA

Tel. 948 631484 • BERA
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ELIXABET ETA GARBIÑE

Udalaren azken ba-
tzarre joan den astean
egin zenez, oraindik be-
rri berri ditugu hartuta-
ko erabakiak. Bertze gai
aunitzen artean puntu
hauek jakinaraziko di-
tugu.

TURISTENDAKO

APARKALEKUA

Azken hilabeteotan
aitzinera eta gibelera da-
bilen aparkaleku turis-
tikoaren afera, badiru-
di azkenean proiektua
aitzinera aterako dela.
Bi enpresek aurkeztu zi-
tuzten beraien proiek-
tuak eta azkenean Ar-
kaitza enpresa berata-
rraren egitasmoa auke-
ratu zen plenoan. Ahalik
eta lasterren hasteko ai-
patu diotenez, berehala
hastekoa dira.

UEMAREN ALDE

UEMA elkarteak he-

larazi zuen idazkia ere
irakurri zen plenoan.
Hortan, Abaltzisketan
gertatu zena gaitzesten
zuen, hau da Epaitegi
Gorenak UEMAko atxi-
kimendua baliogabetu
zuen sententzia. Orain-
dik gogo gehiagorekin
lan egiteko deia egiten
zuen. Sententzia hau lo-
tsagarritzat eta onarte-

zintzat jo dute. EAJ al-
derdikoak abstenitu ba-
ziren ere, aurrera atera
zen mozio hau eta ber-
tan Udalak euskarari le-
hentasuna ematea onar-
tzen da.

BERAKO GINEKOLOGI

ZENTROAREN ALDE

Beran sortuko den gi-
nekologi zerbitzu be-

rriarekin plenoa ados
agertu bada ere, zerbi-
tzu hau Bortzirietan za-
baltzea hobeki egonen
litzatekeela uste du eta
ez Beran bakarrik.

Autoa erre diote
herritar bati

Maiatzaren 7an, as-
telehen goizaldean, he-
rrian gertakari iluna izan
zen. Goizeko 2ak alde-
ra, itxura guzien arabe-
ra, ezezagun batzuek
Goiko Karrikan apar-
katuta zeuden hiru ko-
txeri su eman zioten. Bi
kotxe dexente hondatu
ziren, eta hirugarrena
erabat kixkalia gelditu
zen. Guardiazibila he-
rrian barna ibili zen eta
haseratik, motibu poli-
tikoak erabat baztertu
zituzten.

Antzerkia
larunbatean

Urtero antolatzen
den bezala, aurten ere

Erabaki garrantzitsuak hartu
zituen Udalak maiatzeko batzarran
Antzerkia izanen da larunbatean, Udaberriko Biraren barnean

☞☞ ARANTZA

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

2.000 kolore baino gehiago lortzen ahal duen makina
10 minututan zuk nahi duzun kolorea
Profesionalentzat prezio berezia

Eztegara 19 • ✆ 948 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

✆ 948 634179
ARANTZA

ALZURI
• Sukalde tresneria eta opariak
• Landare eta loreak

Tel.: 948 630 370 • BERA

ALZURI

SAROBE
okindegia

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

Amorruaren
aurkako txertaketa
kanpaina Arantza,
Igantzi eta
Lesakan

Urtero bezala, amo-
rruaren aurkako txer-
taketa kanpaina egi-
nen da aurten ere.
Lesakan, maiatzaren
22 eta 23an eginen da,
arratsaldeko 3,30eta-
tik 6etara bonberoen
ondoko biltegian. 

Arantzan, maiatza-
ren 24an, arratsaldeko
3,30etatik 6etara egi-
nen da pisuan. Igan-
tzin, berriz, maiatza-
ren 25ean, arratsalde-
ko 3,30etatik 6etara
eginen da arkupetan.

Jakina denez, lau
hilabete baino gehia-
goko zakurrak nahita-
ez txertatu eta identi-
fikatu behar dira.

☞☞ BORTZIRIAK

Udaberriko Bira herri-
ra ailegatuko zaigu.
Larunbatean, maiatza-
ren 20an, antzerkia iza-
nen da arratsaldeko
7,45etan. Shambhu tal-
dearen eskutik, «Puffen
mundua» antzezlana
ikusgai izanen da pla-
zan (pilotalekuan euria
egiten badu).

Maiatzeko batzarrean erabaki garrantzitsu
batzuk hartu zituen udalbatzak.
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JAIONE ETA ALBA

Urtero bezala, ame-
rikanoen besta ospatu
zen maiatzaren 1ean.
Ulibeltzak elkartean bil-
du ziren 23 lagunak.
Joxe Mari Arretxea,
Itxegi, izan zuten su-
kaldari eta arratsalde-
an, Itxegik berak lur az-
pian egindako ogiare-
kin eta gaztarekin be-
rendu zuten. Aipatu be-
har da joan den urteko
jende kopuru bera ze-
goela aurten ere, baina
hasierako urteetan bai-
no aunitzez guttiago.

Zirkoa Sunbillan
Joan den maiatzaren

8an izugarrizko kara-
bana aunitz ailegatu zi-
ren Sunbillara, eta be-
raiekin batera zirkoko
karpa. Biharamonean,
arratsaldeko 7etan es-
kaini zuten beraien ema-
naldia. Ez zen kanpoko
jenderik etorri zirkoa

ikustera, baina sunbil-
dar dexente bildu ziren,
haurrak batez ere. Ordu
terdi iraun zuen ema-
naldiak eta irri ederrak
egin ahal izan genituen,
animaliekin, pailazoe-
kin eta taularatu zuten
gainerako ikuskizun gu-
ziekin.

Antzakaitz
taldearen bilera
larunbat honetan

Larunbat honetan,
maiatzak 20, Antzakaitz
kultur taldearen bilera
eginen da arratsaldeko
3etan. Bilera lokalean
eginen da eta gaiak ga-
rrantzitsuak izanen di-

renez, taldeko kideen
parte hartzea eskatu da.
Bide batez, taldea sar-
tu nahi duen edozeini
zabalduta dagoela jaki-
narazi nahi dute Antza-
kaitz Kultur taldekoek.
Bilerara agertu edo tal-
dekidekin egon behar
da horretarako.

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…

Amerikanoen besta ospatu zen
maiatzaren lehenean
Beti bezala, lur azpian egindako ogiarekin berendua egin zuten

☞☞ SUNBILLA

PITTI
ESKABAZIOAK
PITTI
ESKABAZIOAK
PITTI
ESKABAZIOAK

✆ 616 513491 • DONEZTEBE

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

✆ 948631342 BERA•✆ 948637172 LESAKA

Edurne Antsizar
Nafarroako

Unibertsitate
Publikoko ikasle
onenen artean

Edurne Antsizar Ibarra
sunbildarrak Nafarroako
Unibertsitate Publikoko
Gizarte Langile ikasketak
burutu ditu eta ikasturte
akabailako bigarren es-
pediente  onena aurketu
du. Honela, Caja Navarra
erakundeak emandako ti-
tuluaren eta 100.000 pe-
ze ten  j abe  eg in  da .
«Karrera hau bizi egin be-
har duzu eta gustokoa
izan behar duzu. Teoriaz
gain, norbere barnetik ate-
ratzen dena erakutsi be-
har da praktiketan eta nik
gustora egiten dut hori».

Edurne ANTSIZAR

Urtero bezala, ederki pasatu zuen «amerikanoek» maiatzaren 1ean
egindako bestan.

✆ 948631076 • BERA
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FUNERARIA ZERBITZUAK
Lesaka-Doneztebe

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.

TTIPI-TTAPA

Oskar Mindegiak zu-
zentzen duen Donezte-
beko judo eskolako nes-
ka-mutikoek emaitza bi-
kainak eskuratu zituz-
ten maiatzaren 6an Zan-
gotzan jokatutako Na-
farroako txapelketan.
Hamabi judokek hartu
zuten parte 11 urtez be-
heitiko benjamin mai-
lan eta hamahiru urtez
beheitiko alebin mailan.
Zortzi domina etxeratu
zituzten eta horietatik
lau urrezkoak izan zi-
ren: Benjaminetan, Na-
farroako txapeldun suer-
tatu zen 26 kiloz behei-
tiko kategorian, Aritz
Alunda Pain, 8 urteko
doneztebarra. 

Alebinetan, hiru izan
ziren urrezko dominak:
Mutikoetan, Niko Min-
degia Elizagak 42 kilo-
ko kategorian eta Ibai
Mariezkurrena Sagase-
tak 52 kilokoan eta nes-
ketan, Cristina Minde-
gia San Martinek 47 ki-
lokoan. Cristina izan zen
Doneztebetik joandako
neska bakarra.

Zilarrezko domina
Pascual Bertiz Balezte-
nak eskuratu zuen ale-

binetako 47 kiloz be-
heitiko kategorian.

Benjaminetako 42
kiloko kategorian bron-
tzeko domina bana es-
kuratu zuten Iñigo Ostiz
Escalada eta Iñaki Irure-
tagoiena Arregik. Pisu
bereko alebinetan,
Mikel Telletxea Gon-
zalezentzat izan zen
brontzea.

Benjaminetan, Gor-
ka Ordax Inbuluzketa,
Jaime Sein Osinaga eta
Jose Irurita Rubio, eta
alebinetan Ibai Ordax
Olabek ere hartu zuten
parte.

Doneztebeko judo eskolakoek zortzi domina
lortu dituzte Nafarroako txapelketan
Lau urrezkoak izan dira, zilarrezko bat eta brontzezko hiru

☞☞ MALERREKA

ETXANDI TXOKO
jatetxea

Bazkari, afari eta gosariak

ITUREN / Tfnoa: 948 45 04 91

HHHH....  LLLLooooppppeeeezzzz
iiiittttuuuurrrrggggiiiinnnnttttzzzzaaaa

■ Kalefakzioa

■ Gas Instalazioak

■ Iturgintza industriala

■ Ureztatze sistemak

Tel.: 948 45 21 26
Mug.: 617 34 99 44

NARBARTE

BELARRA
OSTATUA - JATETXEA
Ameztia karrika • DONEZTEBE
Tfnoa: 948 45 03 06

Doneztebeko judo eskolan trebatzen diren
neska-mutikoek maila ederra erakutsi zuten
Nafarroako txapelketan. Argazkia: ttipi-ttapa TB

Nafarroako Gober-
nuak 2000. urterako
onartu berri duen Azpi-
egitura lanen planaren
barnean obra aunitz egi-
nen dira Malerrekan. 

Donezteben, Mour-
ges etorbidean bilduko
dira  lan gehienak.
Inguru horretan ur-hor-
nidura eta saneamendu
sa reak  be r r i t z eko
25.477.000 pezetako in-

bertsioa eginen da
Iruñetik, tentsio baxu-
ko argindar sarea be-
rritzeko, 7.831.000 pe-
zetakoa, argiteri berria
jartzeko 6.925.000 pe-
zeta eta zola berritzeko
31.816.000 pezeta.
Oitzen ere argiak be-
rrituko dira, 7.988.000
pezetako inbertsioare-
kin eta Saldias eta
Labaien arteko errepi-

dean ere argiak paratu-
ko dira, 1.200.000 pe-
zetako inbertsioarekin.

Saldiasen, Danbo-
lineko Borda baserrira
b idea  mo lda t zeko
4.048.000 pezetako in-
bertsioa eginen da.
Labaienen, azkenik,
kanposantua handitze-
ko lanetarako inbertsioa
6.679.000 pezetakoa
izanen da.

Sunbillan eta Berti-
zaranan ere eginen di-
ra bideak moldatzeko
l anak .  Sunb i l l an ,
Indinabaitia-Irageta eta
Dantzainekoborda-
Arretxekoborda bide-
ak moldatuko dira
12.344.000 pezetako in-
bertsioarekin eta Lega-
san, Gazteluko bidea
moldatzeko 4.200.000
pezetakoarekin.

2000. urteko Azpiegitura Planaren barnean hainbat
lan eginen dira Malerreka, Bertizarana eta Sunbillan

❖ Denboraldia akitu
du Erreka
eskubaloi taldeak
Helduek jautsiera fa-
sea jokatu behar izan
zuten, baina nahiko
aisa eutsi zioten ka-
tegoriari. Infantil eta
kadete mailako nes-
ka eta mutikoek de-
xente ongi jokatu du-
te. Mutiko jubenilek,
ligan ez zuten talde-
rik aurkeztu baina
kopan parte hartu du-
te, kadetetako joka-
lari batzuekin.

▼ ffllaasshh
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☎ 948 63 10 03 • 629 01 59 23
Baldrun 8, Alkaiaga industrialdea • Lesaka • SARRERA BERAKO ZALAIN AUZOTIK

SSAALLMMEENNTTAA 

AALLOOKKAAIIRRUUAA 

KKOONNPPOONNKKEETTAA

Presta zaitez udarako!
• Eguzkitik babesteko toldoak
• Manualak, elektrikoak, urrunetik irekitzekoak
• Kamioiendako gisa guzietako toldoak (irristatzaileak ere)
• Errotulazioa

TOLDOS BAZTAN
MENGHINI

AKORDEOIAK

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO
AKADEMIA

Angel Manuel Belio

AAKKOORRDDEEOOII eettaa TTRRIIKKIITTIIXXAA KKLLAASSEEAAKK •• MMUUSSIIKKAA LLEENNGGUUAAIIAA

MENGHINI
AKORDEOIAK

DOMIÑENEA Etxea - San Andres Karrika, 40 
NARBARTE• ✆ 943 - 61 50 55 •

KKiirroollaazz ggaaiinn,, MMUUSSIIKKAA eerree eeggiinn eezzaazzuu

TTIPI-TTAPA

Andres Iñigo ituren-
darra euskaltzain oso
izendatuko dutela eta,
Euskaltzaindiak Iture-
nen eginen dute hilero-
ko lan saioa maiatzaren
26 eta 27an. Gainera,
Andres Iñigok sarrera
hitzaldia eginen du eta
hori aprobetxatuz, os-
pakizun eta besta ttiki
bat eginen da Iturenen.

Ortziralean, maia-
tzak 26, Euskaltzaindia-
koak Iturenen bilduko
dira eta Herriko Etxean
eginen dute beraien lan
saioa. Larunbatean egi-
nen du Iñigok sarrera-
hitzaldia. Hori baino le-
hen, goizeko 10etan jo-
aldunak eta trikitilariak
karrikaz karrika ibiliko
dira, Aurtizetik abiatu
eta Iturenera joanen di-
ra. Udalbatza, Euskal-
tzaindia eta euskaltzain
berria joaldun eta txistu-
lariekin batera Herriko
Etxera joanen da. 11,30-
etan sarrera ekitaldia
eg inen  da  Her r iko
Etxean. Alkatearen on-
gi etorriaren ondotik
Patxi Goenaga Euskal-
tzaindiako idazkariaren
azalpena etorriko da.

Andres Iñigoren sarre-
ra hitzaldiaren ondotik,
Andres Urrutia eta Jean
Haritxelar euskaltzain
burua ariko dira sola-
sean. Euskaltzain be-
rriari domina eta izen-

dapen agiria eman eta
gero, Agur Jaunak jo-
ko dute txistulariek.
Iturengo mutil-dantza-
ren ondotik, herri baz-
karia eta dantzaldia egi-
nen da plazan.

Zaborra biltzeko
tasa berriak

Malerrekako Man-
komunitateak zaborra
biltzeagatik sei hilabe-
tetik kobratzen duen di-
ru-kopurua igo egin du.
Zaborrontzitik 200 me-
tro baino guttiagoetara
dauden etxebizitza eta
baserriek 7.891 pezeta
ordaindu beharko di-
tuzte astean hiru bilke-
ta egiten diren kasuetan
eta 6.068 bi bilketa egi-
ten badira. Komertzioek
15.783 pezeta (3 bilke-
ta) edo 12.121 pezeta
ordaindu behar dute (2
bilketa). Autozerbitzuek
23.694 edo 16.733 pe-
zeta; ostatuek 15.783
edo 12.121 pezeta; dan-
tzalekuek 23.694 edo
16.733 pezeta; hamar
mahai baino guttiago-
ko jatetxeek 15.783 edo
12.121 pezeta; hamar
mahai baino gehiagoko
jatetxeek 23.694 edo
16.733 pezeta; hamar
ohatze baino gehiago-
ko hostal eta hotelek,
15.783 edo 12.121 pe-
zeta; bortz mahai bitar-
teko ostatu-jatetxeek
15.783 edo 12.121 pe-
ze ta  e ta  kanpinek ,
23.694 edo 16.733 pta.

Euskaltzaindiaren jardunaldiak
Iturenen Andres Iñigoren omenez
Euskaltzain berriak sarrera hitzaldia eskainiko du maiatzaren 27an

☞☞ MALERREKA

Zaborrak biltzeagatik ordaindu beharrekoa igo
egin du Malerrekako Mankomunitateak.
Argazkian, Beintza-Labaiengo zabortegia.

Artxibokoa

❖ Ezpelura
Emakume
Elkarteak
antolatutako bitxia-
ren zozketako zen-
baki sariduna atera
du. 0017 zenbakiari
egokitu zaio urrez eta
harribitxiz egindako
eraztuna. Txartelaren
jabeak erosi zuen
dendara joan edo el-
karteko kideren bati
jakinarazi beharko
dio, bitxi ederra es-
kuratzeko.

❖ Udaberriko Bira
Donamaria eta
Urrotzen
Nafarroako Gober-
nuaren Udaberriko
Bira kultur zikloa ai-
legatu  da aurten ere
Malerrekara. Iture-
nen izandako antzer-
ki saioaren ondotik,
Donamaria eta Urro-
tzen txanda izanen
da. Donamarian,
Tenpinpilinpauxa an-
tzerki taldeak «Zapa-
tak hondaturik» an-
tzezlana eskainiko du
ekainaren 4an, arra-
tsaldeko 6,30etatik
aitzinera. Urrotzen,
berriz, ekainaren
24an zinea ikusteko
aukera izanen dute.
Gaueko 10etatik ai-
tzinera, «El niño le-
ón» pelikula eskai-
niko dute pilotale-
kuan.

▼ ffllaasshh
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TTIPI-TTAPA

Aceraliak zerbitzu
berri bat eskainiko du
Legasan, pintura lerro-
aren ondoan, eraiki nahi
duen nabe berriaren bi-
tartez. Nabe honek
2.400 metro koadro iza-
nen ditu eta 500 milioi
pezetako inbertsioa egi-
nen da. Honela agertu
da behinipein komuni-
kabide batzuetan, nahiz
eta langileen ustez, di-
ru horrekin ez da gau-
za haundirik egiten ahal.

Inbertsioa, instala-
zioen modernizazio
plan baten barnean da-
go. Honela, nabe berrian
produzitzen den altzai-
ru banda margotua sek-
tore ezberdinetako
(elektrogailuak, altzari
metalikoak, eraikuntza,
dekorazioa…) piezak
osatzeko prest izanen
da. Sektore hauek gero
eta gehiago erabiltzen
dute altzairu banda eta,
Aceraliaren ustez, zer-
bitzua hobetzeaz gain,
balio erantsia ematen
zaio produkzioari eta
bezeroekin duen harre-
mana sendotu egiten du.

Orain eginen den in-
bertsio honekin, joan
den urtean galbanizatu
eta pintura lerroen ka-
lidadea hobetzeko eta
gaitasuna handitzeko
egindakoa osatuko da.
Orduan, 3.000 milioi pe-
zetako inbertsioa egin
zen. Pintura lerroak ur-
teko 30.000 Tonatan
handitu zuen bere pro-
dukzio ahalmena eta
prozesuaren kalidadea
hobetu zuen. Horren on-
dorioz, produkzioa ho-
betzea espero dute aur-
ten.

Aceraliak 500 milioiko inbertsioa eginen
omen du Legasako lantegian
Zerbitzu berria eskaintzeko 2.400 metro koadroko nabea eraikiko du

☞☞ BERTIZARANA
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ESTEBAN AROTZENA

Nafarroako Gober-
nuaren aginduz hilabe-
te batzutan itxita egon
ondoren, Telleriko kan-
pina jendez gainezka da-
go, joan den Aste San-
tuaz geroztik berriz ere
irekiak baitauzka bere
ateak. Nafarroako Tu-
rismo Departamenduak
eta kanpineko jabe eta
akanpatuen arteko akor-
dioaren ondorioz etorri
da irekitze hau.

Berria arront ongi
hartuko zuten herriko
merkatariek ere. Kon-
tutan izan behar da
ehundaka lagun direla
asteburuetan Tellerin el-
kartzen direnak. Asko

dira urtearen zati haun-
di batean bertan bizi di-
renak ere.

Aterpetik plazara
Presoak Euskal He-

rriratzearen aldeko es-
kaera begien aurrean ja-
rri zaie goizuetar guziei,
oraintsu arte Guraso El-
kartearen egoitzan egi-
nen diren baraualdiak
herriko plazaren erdian
egiten baitira apirilaren
6az geroztik. Egun ho-
rretan 21 lagun elkartu
ziren 24 ordu iraun zuen
kanpaldi batean, eta hu-
rrengo hilabetetan ere
horrelaxe jarraitzeko as-
motan dira. Azken aste
hauetan manifestazio-
ak ere ugaritu egin dira

herrian, Jokin Solanoren
atxiloketari nola edo ha-
la erantzun izan nahi
baitiote goizuetar askok.
Udalak ere atxiloketa-
ren aurkako mozioa
onartu zuen ahobatez,
atxiloketa gertatu eta
biharamonean.

Bertso-paper
txapelketa

Nafarroako Eskolar-

teko XIV. Bertso paper
lehiaketaren sari bana-
keta egin zen maiatza-
ren 4an Berriozarren eta
Xalto eskolako bi ikas-
le sarituak suertatu di-
ra. Lehez Hezkuntzako
3. eta 4. mailakoei zu-
zendutako lehiaketan
Juan Loiartek jaso zuen
lehen saria eta DBHko
1. eta 2. mailakoetan,
Naiara Arozenak.

Umore Onako mus
txapelketa

Berri zahar xamarra
izan arren, aipatu beha-
rrekoa da Miel Sala-
ber r iak  e ta  Joak in
Solano «Txurri»k ira-
bazi  zute la  Umore
Onaren aurtengo mus
txapelketa. Miren Uitzi
eta Rosa Mari Olaizo-
laren kontra jokatu zu-
ten finala.

☞☞ GOIZUETA

Telleriko kanpina
ireki dute berriz
Presoen aldeko mobilizazioek
segitzen dute

JUANA MARI SAIZAR

Maiatzaren lehenen-
go igandean, eguraldiak
lagunduta, Santa Kruz
baselizako erromeria os-
patu zen. Gurutz-bidea
egin zen eta, ondoren,
meza. Ibilaldiari aurre
egiteko, gazta, ogia eta
ardoa eskaini zitzaien
meza ondoren han bil-
dutakoei.

Eskolan lanak
egiteko 9 milioiko
aurrekontua

Eskolan lan batzuk
egiteko proiektua, be-
heko gelaren hezetasu-
na kentzeko, kanpoko
paretaren saneamendua
egiteko eta patioa ixte-
ko, Hezkuntza Departa-
menduari bidali dio
Udalak, dirulaguntza
lor tu  ahal  izateko.

8.900.000 pezetako au-
rrekontua du proiek-
tuak, baina Iruñetik etor-
tzen den diru kopurua
ikusi egin beharko da.

Herriko lanak
Nafarroako Gober-

nuko Lan Departamen-
dutik, milioi bat peze-
tako dirulaguntza hartu
da obrak egiteko, baina
beti langabezian dago-

en jendearekin egin be-
har dira lanak.

Udaberriko Bira
Udaberriko Bira kul-

tur ekitaldien barne,
maiatzaren 21ean, goi-

zeko 11,45etan Aizaga
Ganbara Korala izango
da elizan. Hauek, mu-
sika korala egiten dute
eta azken urte hauetan
hainbat sari lortu dituz-
te.

☞☞ ARESO

Santa Kruz baselizako
erromeria ospatu zen
maiatzaren lehen igandean
Eskolako lanen aurrekontua ia 9 milioikoa da

Plazan akanpada egin zen presoak Euskal Herriratzearen alde.

Gurutz-bidea egin zen baselizaraino.



JOSEBA AZPIROZ

Herriko kultur tal-
deak hogeita bigarren
ur tez  an to la tu tako
Kultur Astea maiatza-
ren 19tik 28ra ospatu-
ko da aurten.

Ostiralean, maiatzak
19, Mikel Urdangarinek
eskainitako kontzertua
aditzeko aukera izanen
da zineman. Biharamo-
nean, goizeko 10etan,
umeentzako mendi-ir-
teera bizikletaz antola-
tu du Mendibil taldeak.
Arratsaldeko 6etan, be-
rriz, Aralar musika es-
kolako ikasleen kon-
tzertua izanen da.

Maiatzaren 21ean,
igandearekin, Herri
Eguna ospatuko da.
Goizeko 10.30etan txa-
laparta soinuak adituko
dira txokoetan. 11,30e-
tan kalejira izanen da
herrian barrena: Ituren-
go zanpantzarrak, erral-
doiak, dultzaineroak, pi-
lotariak, Asketa, Asketa
Ttiki, Musika eskola,
Aurrerako dantzariak

eta txistulariak izanen
dira kalejiran. 1etan pla-
zan jaialdia eginen da
plazan, kantari, musi-
kari eta dantzariekin.
Pilota partidua ere jo-
katuko da. 2,30etan ka-
rrapen bazkaria izanen
da eta ondoren, dantzak
eta kantak.

Maiatzaren 22an,
arratseko 8etan piano
kontzertua eskainiko
dute zineman Ainara
Roda, Silbia Sukuntza,
Begoña Martinez eta
Karolina Banch-ek.

Maiatzaren 23an, or-
du eta leku berean, Men-
dibil mendi taldeko An-
doni Areizagak mendi-
ko diapositibak eraku-
tsiko ditu. 

Maiatzaren 24an,
«Euskaldunak Afrikan»
izeneko bideo emanal-
dia eskainiko dute, hau
ere 8etan zineman.

Maiatzaren 26an, os-
tirala, arratsaldeko
3,30etan, Txan magoa
i zanen  da  p l azan .
Gaueko 10,30etan, be-
rriz, Lakikrun taldearen

«Zereko zera zertzen de-
lako, zereko zerarekin»
antzezlana ikusgai iza-
nen da zineman.

Maiatzaren 27an,
umeentzat jostaketak
izanen dira plazan goi-
zeko 10etan eta gaueko
9,30etan, helduxeago-
entzat, Aurrerak anto-
latutako bertso-aparia
sagardotegian.

Azkenik, urtero be-
zala, Kultur Asteari bu-
kaera emateko, hogei-
garren esku langileen
erakusketa ikusgai iza-
nen da igandean, goi-

zeko 10,30etatik aurre-
ra plazan.

1.743 ikusle izan
ditu aurten
zinemak

Apirilaren 22an bu-
katu zen zinema den-
boraldia. Denboraldi
honetan, eta larriei es-
kainitako emanaldiei
dagokionez, 1.743 sa-
rrera saldu dira. Haue-
tatik, 1.206 ikusle osti-
raletako emanaldietara
joan dira eta 537 larun-
batetan. Emanaldi ba-
koitzeko banaz besteko

ikusle kopurua 42 la-
gunena izan da. Ostiral
bakoitzeko banaz bes-
tekoa 57 atera da eta la-
runbat bakoitzeko 26.
«La vida es bella» pe-
likula izan da jende
gehien erakarri duena
(143 lagun bi emanal-
ditan). Haur eta gazte-
txoei berriz, hiru peli-
kula eskaini zitzaizkien
Eguberrietan eta 212 la-
gunek ikusi zituzten.

2.045 ibilgailu
daude herrian

19,7 milioi pezeta ja-
soko ditu aurten Udalak,
Ibilgailuen gaineko udal
zergarengatik. Deneta-
ra, 2.045 ibilgailu dau-
de herrian zentsatuak,
honela banatuak: 
• Ziklomotore eta mo-
tozikleta, 80.
• Zerbitzu publikoa, 9.
• Turismoa, 1.546
• Traktorea, 65
• Nekazal tresneria, 77
• Ezinduen ibilgailuak, 10
• Kamioia, 211
• Atoia (erremolkea), 47.
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☞☞ LEITZA

XXII. Kultur Astea
maiatzaren 19tik
28ra eginen da
Mikel Urdangarinen kontzertu
batekin hasiko da ostiralean

ANTOJOS
boutique pre-mama

Arbelaiz Jauregia 
Iglesia karrika 8

(Nafarroako Ibilbidearekin eskin egiten)
Tel.-Fax: 943 63 41 70 •  IRUN

Sarriopapeleko LAB Aldi Baterako Lan Enpresen bidez
egindako kontratuen aurka azaldu dira
Sarriopapel enpresako LABeko ordezkari sindikalek lantoki honetako zu-
zendaritzak ETT delakoen bidez egiten dituen kontratazioen aurka azaldu
dira. Aipatutako sindikalistek diotenez urtero 300 lan kontratutik gora egi-
ten dituzte, gehienak hilabete batekoak eta gainerantzeko langileek baino
lan baldintza eta soldata okerragoekin. Ehun mila Tonako produkzioa duen
enpresa batek lan-produkzioan aritzeko hartu beharreko langileei horrela-
ko kontratuak egitea onartezina dela adierazi du aipatutako sindikatuak.

GAZTELU ITURGINTZA
KALEFAKZIOA

Elgoien 32 • Tfnoa: 948 510 086  • LEITZA

ttipi-ttapa

7.100 harpidedun

24.000 irakurle

Udal

Publizitatea

ttipi-ttapan
zergatik ez?
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TTIPI-TTAPA

Baztango Mendigoi-
zaleek, Baztandarren
Biltzarrak eta Baztango
EHk omenaldia eskai-
niko dio maiatzaren
28an Xabier Lertxundi
Eizagirre, Piriniotan
izandako mendi istripu
baten ondorioz martxo-
aren 15ean Zaragozako
ospitalean hil zen Iruri-
tako mendigoizaleari.

Omenaldiaren egita-
raua guziz finkatu gabe
badago ere, goizeko
8etan Izpegi-Auza men-
di ateraldia eginen da.
Horretarako, goizeko
8etan Izpegiko gainan
elkartuko dira, Auzako
kaskoan zenbait ekital-
di burutuko direlarik.

Eguerdiko 2ak alde-
ra, Baztandarren Biltza-
rra egoitzaren inguruko
zelaian, Merkatu Pla-
zan, zuhaitz landaketa
eginen da Xabierren
omenez.

2,30etan berriz, baz-
kari herrikoia izanen da
Baztandarren Biltzarra-
ko arkupetan. Bazkari-
rako txartelak Intza os-
tatuan jarriko dira sal-
gai. Xabier Lertxundi
aski mutil ezaguna zen

eskualde osoan eta
Baztango Mendigoi-
zaleak, Baztandarren
Biltzarra eta EHko ki-
de zen. 

Larunbat
arratsetarako
autobusa

Elizondoko ostatuek
herriz herri doaien au-
tobusa paratu dute la-
runbat arratsetan. Alde
batetik, alkoholemia
kontrolak saihesten di-
ra horrela eta, bertzetik,
bezeroen segurtasunari
ere begiratzen diote.
Goizaldeko 4,30etan
abiatzen da Elizondoko
Foruen Plazatik eta he-
rriz herriko itzulia egi-
ten du. Gazteek ongi
hartu dute ekimen berri
hau.

☞☞ BAZTAN

HERRIZ HERRI ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Xabier Lertxundi
zenari omena
eskainiko zaio
maiatzaren 28an
Mendiko istripu baten ondorioz
hil zen martxoaren 15ean

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • ✆ 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

Gazteendako 
era guzietako

arropa

Lanerako arropa

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, ☎ 948 580 013
ELIZONDO

Baztango
Gastronomia
landu dute
Ikastolaren
Kultur Astean
Baztan Ikastolak urte-
ro bezala Kultur Astea
burutu du. Aurtengo
gaia Baztango Gastro-
nomia izanik, guraso
eta ikasleendako hain-
bat ekintza antolatu zi-
ren gai honen inguruan.
Aste honen helburu bat
betiko Baztango jakiak berreskuratzea eta zabaltzea izan da. Hau egiteko,
bildu dituzten errezetekin liburuxka argitaratuko dute. Baztango sukalda-
ritzari buruzko ikastaroa egin zen Pello Garmendia sukaldariarekin. Parte
hartu zuten gurasoek, sukaldaritza ikasteaz gain arras ongi pasatu zuten.
Umeak ere sukaldari bihurtu ziren, taloak prestatu eta dastatzeko aukera
izan baitzuten.

Iruritako Sonia Navascues
Nafarroako Unibertsitate
Publikoko ikasle onenen

artean
Iruritako Sonia Navascuesek Nafarroako
Unibertsitate Publikoko  Haur Hezkuntza
ikasketak burutu ditu eta ikasturte aka-
bailako bigarren espediente  onena aur-
ketu du. Honela, Nafarroako Kutxa era-
kundeak emandako tituluaren eta 100.000

pezeten jabe egin da. Soniaren ustez,
hain espediente ona aurkezteko ez da-
go sekreturik: «Ongi antolatu behar du-
zu, baina bada denbora denerako, ikas-
teko, lan egiteko, parranda egiteko…».
22 urte ditu Soniak eta dagoeneko la-
nean hasia da Mendillorriko haurtzain-
degi batean. «Hamabortz ume ditut, ha-
mar hilabetetik urte terdi bitartekoak. Lana
uste dena baino gogorragoa da, baina
nik arras gustokoa dut».

Xabier Lertxundi men-
di istripuan hil zen.
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• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

B A Z T A N
ALTZARIAK
zzuurrggiinnddeeggiiaa

B A Z T A N
ALTZARIAK

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 948 45 23 74 • IRURITA

IRURITAko
Bestak

IRURITAko
Maiatzaren 31tik

Ekainaren 4ra

EGITARAUA
Asteazkena 31

Bezpera
12etan altxaferua, trikiti-
lariak karriketan eta ez-
kil-jotzea. 8,30etan ezkil-
jotzea. 9,30etan baztan
zopak. Gauez mozorro
dantzaldia EKLIPSE tal-
dearekin. Saria izanen da.

Ortzegune 1
Salbatore Egune

10etan argi soinuak triki-
tilariekin. 11etan Meza
Nagusia, herriko koroak
abesturik. 12etanherriko
dantzariak. 1etan hame-
ketakoa.  4etan Bagordin
plater tiraketa. 6etan he-
rri kirolak. Arratsalde eta
gauez dantzaldia IRATXO
taldearekin. 10etan mu-
tildantzak.

1950. urteko dantzariak: Goitian, Ignacio. Bigarren lerroan, Mª Angeles, Milagros, Juanita, Mª
Puy eta Tomas. Hirugarren lerroan, Ramonita, Tiburcio, Manchiquita, Carmen, Raimundo,
Mertxe, Mª Dolores eta Antonio. Beheitian, Fermin, Mª Teresa, Mª Jesus, Rosarito eta Antonio.
Bazterreko haurrak, Juanito eta Miguel Angel.
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AARRKKUUPPEE  GGOOZZOOTTEEGGIIAA
IRURITA ✆ 948 452021

ELIZONDO ✆ 948452393

TTaarrttaa bbeerreezziiaakk eettaa EEttxxeekkoo iizzoozzkkiiaakk

1952. urtean dantzaldia plazan. Mª Angeles
Azkarate, Julian Garcia, Mª Angeles Oteiza
eta Mertxe Martin. Ondoan duten neska
Mertxe Frantzesena da. Hauek ez zuten
dantzatzeko gogo handirik, bistan denez.

OLARI
Jatetxea

* Jatetxea haize egokituarekin hornitua

Tfnoa: 948 45 22 54

IRURITA

P E L U K E R I A

SUMINISTROS YANCISUMINISTROS YANCISUMINISTROS YANCI
• ITURGINTZA INSTALAZIOAK
• GAS ETA GASOIL BEROGAILUAK
• ERREGAILUEN MOLDAKETA ETA MANTENIMENDUA

Santiago, 82 - ELIZONDO - IRURITA
Tel.: 948 45 24 64 • 948 58 01 09

IRURITAko
Bestak

IRURITAko
Maiatzaren 31tik

Ekainaren 4ra

☎ 948 580618
Pedro Mª Hualde 
IRURITA

J.P. AGERREBERE
AROZTEGI METALIKOA

J.P. AGERREBERE

BANATZAILEA

Zaldubia • ✆ 948 580538 • IRURITA

B A Z T A N  M O T O R , S.L.B A Z T A N M O T O R , S.L.

Zaldubia • IRURITA
Tel. eta Faxa: 948 452 119

Mekanika, elektrizidadea, txapa eta pintura
Auto berri eta erabilien salmenta

Ortzileria 2
Haur eta Jubilatuen Egune
10etan argi soinuak TXO-
RONGO txaranga eta tri-
kitilariekin. 11etatik 1eta-
ra Haurrendako Jokoak.
2etan Oilo Jatea haurren-
dako, bazkaria Olarin ju-
bilatuendako eta Baigo-
rrin gazteendako. 3,30e-
tan Haurrendako jokoak.
5,30etan txaranga herri-
ko karriketan eta txoko-
late jatea. 10etan mutil-
dantzak. Arratsalde eta
gauez dantzaldia INDIA-
NA taldearekin.

Larunbata 3
11,30etan TXORONGO
txaranga karrikaz karrika.
2etan herri bazkaria txa-
rangarekin. 7etan emaz-

tekien V. Aranabia pale-
ta txapelketaren finala.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia eta gaupasa
SUAN BLAI taldearekin.
10etan mutil-dantzak.

Igendia 4
11etan Meza Nagusia.
11,45etan txaranga eta
plazan kontzertua. 6etan
IKUSGARRI taldearen
esku motozerraz zurez-
ko irudigintzaren erakus-
taldia. 8,30etatik 10eta-
ra dantzaldia DRINDOTS
taldearekin eta besten
akabaila.

R IPA
harategia

Ongi pasa
Salbatoreak!

✆ 948 452073
Karrika Nagusia

IRURITA

R IPA
harategia

Ongi pasa
Salbatoreak!

✆ 948 452073
Karrika Nagusia

IRURITA

R IPA
harategia

Ongi pasa
Salbatoreak!

✆ 948 452073
Karrika Nagusia

IRURITA

JOAKIN harategia
BBBBeeeessss ttttaaaa  oooonnnnaaaakkkk  ppppaaaassssaaaa!!!!

✆ 948 581077 • Agerreberea • IRURITA

JOAKIN harategiaJOAKIN harategia
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PEPITA OSTATUA
JJaannaarrii DDeennddaa

Tfnoa: 948 59 90 27 - URDAZUBI

Mª Cruz Plaza
Harategia
Tfnoa: 948 599008 - URDAZUBI

Jatetxea - Hostala
Ongi pasa herriko bestak

Tfnoa: 948 59 90 21 - URDAZUBI

RRoossaa MMeennttaabbeerrrrii
Ileapaindegia

✆ 948 59 91 29 - DANTXARINEA • URDAZUBI

SANTIAGO VILLARES
GARRAIOAK• Luzerna

• Agotza eta lastoa
• Luzerna - pentsu granulatuen
SALMENTA eta EXPORTAZIOA

✆ 948 59 91 34
URDAZUBI

URDAZUBIko
Bestak

URDAZUBIko
Maiatzaren 31tik

Ekainaren 4ra

EGITARAUA
Asteazkena 31

Salbatore Bezpera
Arratsaldeko 8etan: Altxafe-
rua. 10etan afaria eta dan-
tzaldia MODESTOrekin.

Ortzeguna 1
Salbatore Eguna/Haurren Eguna
11etan Meza Nagusia eta on-
dotik zintzur bustitzea Sarako
gaiteroekin eta Atsulaiko dan-
tzariekin. 4etatik 7,30etara
haurrendako jokuak. 5etan Xa-
reta esku pilota txapelketaren
finala, Urdazubi eta Sarako ume
eta haurren artean. Ondotik,
Zazpiak Bat Sarako dantzariak.
Arratsalde eta gauez dan-
tzaldia KIÑU taldearekin.
10etan afaria frontoian.

Ortziralea 2
Emakume Eguna

2etan Ugarana andre elkarte-
ak antolatutako bazkari herri-
koia. 3etan soinualdi alegerak
Dantxarineko auzoan. 6etan
kafe antzerkia.  10etan kontzer-
tua: INGUMA, PIARRES,
EQUUS eta BAMBINO DJ.

Larunbata 3
Zikiro Eguna

11etan arrantza lehiaketa.
2etan zikiro-jatea Zizkuitz txa-
rangarekin. Goiz-arratsaldez
haurrendako jokoak. Arratsal-
dez eta gauez JATOR taldea. 

Igandea 16
11,30etan Plater tiraketa. 6etan
gauazkolarien bideetan laster-
keta. 6eatn Xareta txapelke-
taren finala (Sara eta Urdazu-
biko gazteak). Ondotik dan-
tzaldia KIKI BORDATXOrekin.

Kategoria bereziko hostala

Tel.: 948 59 92 67 • Faxa: 948 59 92 43
URDAZUBI

Benta - Jatetxea - Souvenirs - Janaridenda

PPAATTXXII
DANTXARINEA - faxa 948 599216 - ✆ 948 599106

Pilota partidako protago-
nistak: Bautista Ariztia,
Agapito Verdu, Graxien
Agerre eta Albert Agerre.

ARGAZKIAK: INDIANO-BAITAN

UTZIAK

OLAZELAI
Ostatua

Autozerbitzua

Zeramika

☎ 948 599051
DANTXARINEA

URDAZUBI

PPEEIIOO
BBEENNTTAA
BBeessttaa eeddeerrrraakk

ppaassaattuu!!
Ostatua

Autozerbitzua
Jatetxea

DANTXARINEA•URDAZUBI

LAPITXURI
Ostatu - jatetxea • Diskoteka

Ongi pasa herOngi pasa herriko bestak!riko bestak!

Dantxarinea • URDAZUBI
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ZZZZ UUUU BBBB IIII OOOO NNNN DDDD OOOO AAAA
Ostatu - Autozerbitzua 

Larrua (txaketak, boltsoak…)

✆ 948 59 90 41 – DANTXARINEA • URDAZUBI

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karreteran, 3. km
✆ 948 59 91 31 - URDAZUBI

ETXELEKUA  GASNATEGIA
ARDI eta BEHI GASNA

ETXEKO GAZTANBERA eta ZENBERENA

Zugarramurdiko karretera, ✆ 948 599169 URDAZUBI

ARRETXEA BENTA
• Autozerbitzua •Zeramika •

•Larrua • Tabakoa •
☎ 948 599015 - DANTXARINEA•URDAZUBI

MENTA
Jatetxea

✆ 948 59 90 20

DANTXARINEA
URDAZUBI

Eskolako mutikoen artean honako hauek ezagutu ditugu. 1. lerroan: Periko Tomasena, Narciso Mihura, Bixente Agirre,
Jose Tomasena, Emile Ithurria eta Clemente Suhas. Bigarren lerroan, Joaquin Etchart, Juanito Agirre, Eufrasio Toma-
sena, Juanito «Dutari», Ethienne Ithurria. Hirugarren lerroan, Felix Arotzarena, Periko Etxeberria. Jarrita: Tomas Fagoa-
ga, Jose Arotzarena, Miguel Urrutia, Jose Urrutia, Antonio Organbide eta Jose Fidel Etchart. Zuetako aunitzek bertze
batzuk ere ezagutuko dituzue, segur!. INDIANOA-BAITAK UTZITAKO ARGAZKIAK

IRIARTEA BENTA
Chez Peyo

Ostatua - Autozerbitzua - Larrua…

Tfnoa: 948 599049 - DANTXARINEA • URDAZUBI IKABURUA Ostatu-jatetxe-erretegia

☛ Lehengo moduko

janlekua. 

☛ Etxeko janaria. 

☛ Kanpoan jokuak

haurrentzat.✆ 948 599 222 • URDAZUBI

Autoen konponketa
Besta on batzuk pasa!

✆ 948 599038 • ZUGARRAMURDI

Faustino ETXABE Tailerrak PPaannttaa   BBeennttaa
Tabakodenda • Ostatua • Janaridenda

✆ 948 599012 • DANTXARINEA

Xaretako
lurraldean

MIKELEN
BORDA

JJaatteettxxeeaa 
OOssttaattuuaa

AAuuttoozzeerrbbiittzzuuaa
Tfnoa: 948 599045
DANTXARINEA

URDAZUBI
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TTIPI-TTAPA

Baztango Mendigoi-
zaleek zazpigarren ur-
tez segidan antolatu du-
ten Baztango Mendi
Ibilaldia igande hone-
tan, maiatzak 21, egi-
nen da. Aurtengoan,
Belate inguruak ezagu-
tzeko aukera eman nahi
dute eta honela, Berroe-
tatik abiatu eta, 32 ki-
lometro egin ondotik,
Berroetan bertan akitu-
ko den ibilaldia presta-
tu dute. Zatirik gogo-
rrena lehendabizikoa
izanen da, Berroetatik
abiatu (370 metro) eta
Abartan (1.095), Olari
(1.100), Saioa (1.425)
eta Okolin (1.353) igan
beharko baitituzte, le-
hen hameka kilometro-
tan. Hortik ibilaldi aka-
baila arte gehien bat be-
heiti eginen du bideak,
Belate (845 metro),
Gaztelue (945), Men-
diola (540), Ubon (235),
Zozaia (395) eta erro-
tartik (225) pasatuz,
Berroetara ailegatuko
dira partehartzaileak.

Ibilaldian parte har-
tzeko 700 pezeta or-
daindu beharko dira eta
lehendabiziko taldea

goizeko 7etan izanen da.
Argibide gehiagorako
e t a  i z en -ema teko
Baztango kirol tekni-
kariari deitu behar zaio
(948 581279), goizeko
7,30etatik arratsaldeko
3etara edo ordutegi ho-
rretatik kanpo mezua
utzi erantzungailuan.

☞☞ BAZTAN

Baztango VII. Mendi Ibilaldia eginen da
igande honetan Belate inguruan
Berroetatik abiatu eta Berroetara ailegatuko da, 32 kilometro egin ondotik

❖ Arizmendiren
margo
erakusketa
Kepa Arizmendi Be-
reau margolariaren
lanak ikusgai daude
maiatzaren 12tik
30era Elizondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean zabaldu den
erakusketan.

❖ Jauregiren
margo
erakusketa
Zarauzko Arantxa
Jauregiren akuarelak
ikusgai izanen dira
Mauricio Berekoe-
txea etorbideko 2.
zenbakiko erakusto-
kian (eliza ondoan)
maiatzaren 28a arte.
Astegunez 6etatik
9etara eta besta egu-
netan 12etatik 2eta-
ra eta 6etatik 9etara.

❖ Erregiñe eta
sahatsa
Arraiozen
60 urtez galdua egon
ondotik, azken hiru
urteetan berreskura-
tu egin da Arraiozen
Erregiñe eta sahatsa
dantzatzeko ohitura.
Beti bezala, maia-
tzeko hondar igan-
dean  eg inen  da ,
maiatzaren 28an.

❖ Baztango
Antzerki taldea
Baztango antzerki
taldeak deia luzatu
die antzerkian inte-
resatuan dauden gu-
ziei taldean izena
emateko. Edozein
herri eta adineko per-
tsonentzat zabalik
dago taldea. Izena
emateko 629918198
telefonora deitu.

▼ ffllaasshh

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKIlikoreakORDOKIlikoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ZATOZ ETA IKUSI
Santiago 88, ✆ 948 580939

ELIZONDO

UDAKO ARROPA
URTE HONETAKO MODA BERRIA

BAINU JANTZIAK, SOINAK,
KONJUNTOAK, GONAK…
ETA KONPLEMENTOAK

Elizondarren omenaldia jaso du Juanito Erasok 
Elizondoko abesbatza sortu eta urte auniztan zuzendu egin zuen Juanito
Eraso Olaetxeak elizondarren esker ona jaso zuen maiatzaren 2an eginda-
ko omenaldi kontzertuan. Oreretan izan zituen ikasle batzuk antolatu zu-
ten omenaldia eta Baztan Balleko Udalaren laguntza izan zuen Santiago
elizan egindako ekitaldiak. Baztango alkateak balleko harmarria duen ko-
adroa oparitu zion 86 urteko musikariari. Maiatzaren 4an bertze omenal-
di bat eskaini zitzaion Oreretan.
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MARGARI ETA KORO

Gan den igandean,
Herri Urrats Iparraldeko
ikastolen bestan euska-
raren ofizialtasuna al-
darrikatu da aldi batez
gehiago, Seaskak 30 ur-
te betetzen dituelarik.
Urtero bezala milaka eta
milaka euskaltzale bil-
du ziren Senpereko ain-
tzira inguruan, aldarri-
kapen hori besta giroan
egiteko.

Euskal
departamenduaren
aldeko besta
ekainaren 3an

Euskal departamen-
duaren aldeko besta
haundia ospatuko da
ekainaren 3an Senta
Gabela herrixkan, Tolo-
sa ondoan, «Urriaren
9ko deiak» taldeak an-
tolaturik. besta egun hau
han egin nahi da, Lionel
Jospin frantses lehen mi-
nistroaren herria baita.

Harek 1995an
Z ibu run  h i t z
eman zuen de-
partamendu be-
rria sortuko zela
hautetsi gehie-
nak horren alde
balira. «Urriaren
9ko deiak» oroi-
tarazi nahi du
baldintza guziak
bete direla, he-
mengo auzapez
eta herritar ge-

hienak egitura berria
nahi baitute orain. Senta
Gabelan eginen den bes-
tarat gateko, autobusak
izanen dira. Zuen tokiak
atxiki lehenbailehen.

Euskararentzat diru
laguntza gutiegi

Euskararentzat diru
laguntza publiko gutie-
gi dela salatzeko 40 tal-
de euskaltzale biltzen
dituen Euskal Konfede-

razioak «Deiadar» le-
loarekin manifestaldi
batetarat deitzen du
ekainaren 10ean Baio-
nan. Salatu nahi da hau-
tetsiek guti ematen du-
tela euskararen alde eta
hitza ez dela atxiki mar-
txoan Akitaniako plan
kontratua sinatu zela-
rik, uste eta pentsatu bai-
no ainitz ditu gutiago
eman baita gure min-
tzairarentzat.

☞☞ SENPERE

Urtero bezala
milaka
euskaltzalek
ospatu dute
Herri Urrats
Euskal departamenduaren
aldeko besta ekainaren 3an

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

Kidetza berri bat!

Kutxa Kutxa Kutxa

txaKutxa Kutxa Kutx
Ongi zaindutako sukaldaritza

Menuak aukeran

MIGUEL JATETXEA
Ibardingo Lepoa
✆ 948 631209

Borthaire Saria
jokatu dute
aurten ere
errugbilariek
Borthaire saria aur-
ten ere arrakasta
handiz iragan zen.
Argazkietan Sen-
pereko ekipa eta
sari ematea ikus-
ten ahal ditugu. 

Studio de la Nivelle

❖ Konfirmazio eta
komunionea
eta kermeza
Aurtengo konfirma-
zioa Azkaineko eli-
zan  i r aganen  da
maiatzaren 20an, la-
runbatarekin. arra-
tsaldeko 7etan. 28an,
be r r i z ,  go i zeko
10,30etan Senperen
lehen jaun hartze edo
komunionea izanen
da eta bigarrena ere-
aroaren 4an. Kerme-
za erearoaren 18an
egitekoa da, azkenik.

❖ Aste
komertziala
Aste komertziala
maiatzaren 22tik goi-
ti ospatu behar zen
bainan animazio
frango baita aurten,
herriko saltzaileen
batasunak besta gi-
belatzea pentsatu du.

▼ ffllaasshh

Bertze urte batez gainezka
egin du aintzira inguruak
herri Urrats kari.
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ANA MARI ETA FRED

Apirilaren 30ean,
Sara Korrika elkarteko
lagunak bildu ziren ape-
ritifa baten inguruan.
Lasterkariek laguntzai-
lea atxeman dute, Doni-
bane Bereciartua lante-
giak eskaini baitizkio-
te bai galtza motzak bai-
ta larrosekoak ere. Ha-
mabi lasterkari ibiltzen
dira. Saratik hamar la-
gun, Alain Arruferia,
Jakes Bernet, Claude eta
Christian Etxegarai,
Pantxo Ibarra, Daniel
Iramuno, Ramuntxo La-
mothe, Mixel Larzabal,
Jean Michel Mendi eta
Beñat Saint Martin;
Itxasutik Philippe Jau-
retxe eta Luhusoatik
Alain Agerre.

Korrikalariek Bidar-
ten, Arrangoitzen, Hiri-
burun eta Bidarraien an-
tolatuak izan diren las-
terketetan parte hartu
dute. Azkena, maiatza-
ren 7an Bidarraien egin
zuten: 58 lasterkarieta-
tik herriko Mixel Larza-
balek hirugarren postua
lortu zuen, Ramuntxo
Lamothek 9., Claude
Etxegaraik 17., Beñat
Saint Martinek 20. eta
Alain Agerrek 25.

Mixel Larzabal el-
karteko lehendakariak
oroitarazten du edozoi-
nek parte hartzen ahal
duela, bai neska bai mu-
til, baldin bakarra me-
dikuaren baimena iza-
tea baita. Ondoko hitz
ordua, ekainaren 4ean,
igandearekin dute.

Urdazubiko besta kari,
zazpi kilometroko las-
terketa antolatu da le-
hen aldikotz.

Bulego berria Beti
Gazte elkartean

Beti Gazte elkarteak
bulego aldaketa egin du
joan den apirilaren 19ko
bilkuran. Jeannot Eliza-
goienek eta Anita Su-
hitek lehendakari eta
idazkari bezala segitzen
baldin badute ere, Pie-
rrette Borain sosketa-
riak bere lekua Yvonne
Aspiroti utzi dio, azken
hunek Marguerite Elor-
ga izanen duelarik or-
dezkari gisa. Gaur egun
elkarteak 108 lagun bil-
tzen ditu.

Bertzalde, joan den
maiatzaren 3an, 65 pre-
suna bildu ziren Borda
senar-emazteek presta-
tu krakadaren dastatze-
ko, eta beti gazteak di-
rela frogatzeko, elkarte
kideek zikiro jatea iza-
nen dute Errotaxaharre-
ko Bordan, heldu den
erearoaren 23an, ortzi-
ralarekin. Jakinarazten
daukute bakarrik otu-
runtzaren erdia pagatu
beharko dela, bertze er-
dia elkartearen kutxak
bere gain hartuko bai-
tu! Izena emateko has-
tapenean aipatu presu-
neri deitu behar da.

Sarako Izarra
Errugbi

Urtero bezala, ipar
Euskal Herriko errugbi
eskola guziak bildu zi-
ren maiatzaren lehene-

an. Aurten Urruñan zu-
ten hitz ordua egun
haundi hau ospatzeko.
Saratik gazte frango jo-
an ziren eta emaitza one-
kin sartu ziren etxera!
Final laurdenetan gal-
du zuten gazteenek (zor-
tzi urte azpitik); xitoak
mailan (hamar urte az-
pitik) finala irabazi eta
txapeldun ateri!; benja-
min mailan (hamabi ur-
te azpitik) finala galdu
zuten eta zaharrenek
(hamalau urte azpitik)
ez ziren sailkatuak izan
finalentzat.

Bertze adin bateko
jokalariak ekainaren
4an, igandearekin, el-
kartu behar dira herri-
ko zelaian. Usaia duten
bezala, lehengo eta
oraingo errugbilariek

partida bat jokatuko du-
te goizean eta ondotik
zikiro jatea izanen du-
te. Egun hortan parte
hartzeko lehenbailehen
izena eman behar zaie
elkarteko arduradunei.

Larrunerat ateraldia
presuen alde

BIGA komiteak ate-
raldi bat antolatzen du
Larrunerat heldu den
ekainaren 4an. Egita-
raua ez baldin bada oso-
ki finkatua ere, helbu-
rua presoen aldeko atxi-
kimenduaren erakustea
da, eskualdeko defen-
tsa komite guziak, bai
eta nahi duten presuna
guziak gomitatuz mar-
txa hortan parte harr-
tzerat. Bertzalde, bi as-
tetarik behin presoen al-

deko elgarretaratzea
egiten baita Sarako pla-
zan, gogoan hartu on-
dokoa maiatzaren 19an
eginen dela, arratseko
7etan.

Arrakasta izan zuen
Gaztetxearen
kontzertuak

Arrakasta haundia
bildu du joan den api-
rilaren 30ean plazan
egin den rock kontzer-
tuak. Antolatzaileak bel-
durtu ziren jakin zute-
larik gau hartako izar
nagusia (Hamlet taldea)
ez zela etorriko, bainan
azkenean dena biziki
ongi iragan da, gaine-
rako taldeek izigarriz-
ko maila erakutsi bai-
diete plazan bildu diren
1200 pertsoneri.

Laguntzailea
atxeman du
Sara Korrikak
Beti Gazte elkarteak, berriz,
bulego berria izanen du

☞☞ SARA

Christian Etxegarai eta Dominique Albistur, Donibane Bereciartua
enpresako zuzendariak (zutik, eskuinetik hasita lehen eta bigarrenak–
Sara Korrika elkarteko korrikalariekin batera.

✆ 948630052•Zalain•BERA
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MARGARI ETA KORO

Nafarroako Gober-
nuak 2000. urterako
onartu berri duen Azpi-
egitura lanen planaren
barnean obra bana egi-
nen da Urdazubi eta
Zugarramurdin.

Urdazubin, muga al-
deko saneamendu sare-
aren biltegi edo kolek-
torea eginen da eta
Iruñetik 17.526.000 in-
bertsioa eginen du.
Zugarramurdin, berriz,
elektrikarekin lotutako
lanak eginen dira: trans-
formazio zentruko ten-

tsio altuko linea eta
Lardar inguruko tentsio
baxuko sarea osatuko
dira. 7 milioi pezetako
inbertsioa eginen da
Nafarroako Gobernutik.

Antzerkia eta
musika Udaberriko
Biran

Udaberriko Bira kul-
tur zikloa ailegatuko da
aurten ere gure herrie-
tara. Ekainaren 10ean,
Shambhu antzerki tal-
dea izanen da Urdazubin
«Puffen mundua» an-
tzezlana eskainiz. Arra-
tseko 9etan pilotalekuan

hasiko da emanaldia.
Ekainaren 17an, be-

rriz, abesbatzen musi-

ka aditzeko modua iza-
nen da Zugarramurdiko
elizan, arratseko 7,45e-

tatik aitzinera, Nafarroa-
ko Abesbatzen Federa-
zioaren eskutik.

Azpiegitura
planean bi
inbertsio eginen
dira aurten
Bertzalde, Udaberriko Bira bi
herrietara ailegatuko da ekainan

Urrezko Ezteiak
Josefina Sarratea eta Benito
Suhas zugarramurdiarrek be-
rrogoita hamar urte esposaturik
bete zituzten apirilaren 26an.
Orai Ezpeletan bizi direnez,
Jondoni Extebe elizan egin zu-
ten elizkizuna. Gero, zintzur
bustitzea eta, azkenik, bazkaria
giro ederrean eta senide guzie-
kin, Urdazubiko Ikaburuan.

☞☞ URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

TTIPI-TTAPA

Fernando Arburua
Iparragirre Cadizeko
Puerto espetxean dago-
en preso zugarramur-
diarra gose greban da-
go apirilaren 29az ge-
roztik, bertze preso an-
dana batekin batera.
Fernando baino lehe-
nago, Xotero Etxandik
41 egunez egin zuen go-
se greba eta Joxe Migel

Gazteluk 37 egunez. Ja-
kina denez, presoak le-
gez dagozkien eskubi-
deen alde ari dira bo-
rrokan eta barnean dau-
denak bezalaxe, kan-
poan daudenak ere mu-
gitzen ari dira egunotan
Baztan eta Zugarramur-
di aldean. Honela, gan
den larunbat eguerdian
kontzentrazionea egin
zen Elizondoko plazan
eta arratsaldean auto ka-

rabana ibili zen Bazta-
nen barna.

Ortzirelian, maiatzak
19, errefuxiatuen ego-
erari buruzko solasal-
dia eskainiko da Ariz-
kunenean arratseko
8etatik aitzinera eta or-
tzileriean berean abia-
tuko den martxa larun-
bat goizean ailegatuko
da Puertorat, Fernando
Arburuari elkartasuna
adierazi asmoz.

☞☞ PRESOAK

Fernando Arburua presoa gose
greban dago apirilaren 29tik
Mobilizazioak burutzen ari dira Zugarramurdi eta Baztanen

Arburuak gose greban
hiru aste bete ditu.

☞☞ MUSIKA

Baztan,
Malerreka eta
Bidasoako
trikitilari
txapelketa

Hirugarren urtez
eg inen  da  au r t en
Baztan, Malerreka eta
Bidasoako trikitilari
txapelketa. Izena ema-
teko epea ekainaren
20an akautuko da. Beti
bezala, kanporaketa
saioetan puntuaziorik
onena lortzen duten
zortzi bikoteek esku-
ratuko dute finalera-
ko txartela. Harrema-
netarako eta izen ema-
teko  telefonoa, 948
637907  edo  636
739555.
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Iñaki Zurutuza Zurutuza eta Ana
Belen Uitzi Mitxelena, Hernani eta
Goizuetakoa, apirilaren 30ean.
Francisco Javier Sanchez Fonseca eta
Cristina Abad Oiarbide, Donostia eta
Leitzakoa, apirilaren 29an.
Miguel Angel Elizondo Mitxelena eta
Mª Teresa Bengoetxea Latasa, Bera
eta Hondarribikoa, maiatzaren 6an.
Unai Bango Elizalde eta Maria Itziar
Elortza Juanikorena, Lesaka eta
Doneztebekoa, apirilaren 30ean.
Irune Azpirotz Mugertza eta Juan
Mari Izeta Sarasola, Areso eta Aiakoa,
apirilaren 29an.
Elisa Belauntzaran Mariezkurrena
eta Jose Manuel Iturriotz Aranaldez,
Areso eta Orexakoa, maiatzaren 6an.

Ramon Escudero Loiarte, Goizueta-
koa, maiatzaren 8an, 39 urte.
Maria Pilar Oskotz Ezkurra, Elizon-
don, maiatzaren 1ean, 87 urte.
Eusebio Zelaieta Goñi, Berakoa, maia-
tzaren 7an, 95 urte.
Jose Antonio Altzugarai Etxebeste,
Berakoa, maiatzaren 7an, 69 urte.
Ageda Treku Zubiri, Aresokoa, api-
rilaren 30ean, 83 urte.
Ramon Ontsalo Marzol, Aresokoa,
maiatzaren 3an, 79 urte.
Jose Miguel Ejea Arraras, Leitzakoa,
apirilaren 3an, 15 urte.

JAIOTZAK HERIOTZAKEZKONTZAK
Haritza Menta Hernandez, Urdazu-
bikoa, apirilaren 4an.
Eneko Elizalde Zugarramurdi ,
Lekarozkoa, apirilaren 24an.
Alaitz Olano Sotil, Leitzakoa, apirila-
ren 25ean.
Uxue Zabaleta Telleria, Leitzakoa, api-
rilaren 30ean.
Nahia Elizagoien Larralde, Berakoa,
apirilaren 26an.
Leire Iriarte Etxandi, Berakoa, apiri-
laren 11n.
Endika Goia del Moral, Berakoa, maia-
tzaren 1ean.
Egoitz Aranburu Sebastian, Berakoa,
apirilaren 27an.
Maitena Etxegarai, Sarakoa, apirila-
ren 25ean.
Araia Uitzi Sanchez, Goizuetakoa, mar-
txoaren 30ean.
Aitor Aizkorbe Jimenez, Goizuetakoa,
maiatzaren 4an.

Kalitatezko
bakailu 
gazitua

Kalitatezko
bakailu 
gazitua

ESKAINTZA BEREZIA
SAGARDOTEGIENTZAT
ESKAINTZA BEREZIA
SAGARDOTEGIENTZAT

Alkaiaga ind. • Banarta, 8 - 23.pabilioia • LESAKA • Tel. 948 631536 • Fax: 948 631550

LOREDENDA • GARDEN CENTER

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

Baztanen…

Eta Iruñean…

ESTHER FUNERARIA
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak •

Dokumentazioak   
Beztitzeak, etab…

IRACHE TANATORIOA
Iratxe Monastegia, 60 

Tfnoa: 26 09 54

24 orduko zerbitzua

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

Bera ✆ 948630735 

ttipi-ttapa
iinntteerrnneett

Internet: www.topagunea.com/ttipi-ttapa
e-mail: ttipi-ttapa@topagunea.com
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Maiatzaren 7an egin
zen Beran Urtxintxa-
Aptiva txirrindulari tal-
deen aurkezpen ofizia-
la. Azken urteetan be-
zala, bi talde errepide-
ratuko ditu Urtxintxak,
bat kadetetan eta ber-
tzea jubeniletan. Jakina
denez, Urtxintxan, Be-
rako Beratarra eta Gure
Txokoa, Baztandarra,
Leitzako Aizan, Donez-
tebeko Erreka eta Lesa-
kako Beti Gazteko txi-
rrindulariak elkartzen
badira ere, aurtengoan
Leitzakoak dira txirrin-
dulari gehienak. Gaine-
ra, hogei bertzerik ez di-
ra izanen bi taldeen ar-
tean, 9 kadetetan eta 11
jubeniletan. Etorkizu-
nera begira, egoera
oraindik ilunagoa da,

herrietako txirrindula-
ritza eskoletan ez baita
kasik haurrik gelditzen,
Jose Luis Larralde ka-
detetako zuzendariak
azaldu zigunez: «Txi-
kietan oso jende gutxi
dago orain. Gure lana,
txirrindulari gazteak ka-
tegoria handiagoetara
eskola pixko batekin pa-
satzea da. Denboraldia
ongi hasi dugu, Larra-
gan mendiko saria ira-
bazi genuen eta biga-
rren postu bat ere egin
dugu. Orain leitzarrak
dira taldeko gehienak,
baina garai batean
Leitzan ere txirrindula-
ri gutxi izan ziren».  

Koldo Alduntzin ju-
benilen zuzendaria ar-
gi ditu denboraldiko hel-
buruak: «Karrera gu-

zietan ahal den guzia
egitera aterako gara».

Urtxintxa-Aptiva tal-
dearen aurkezpen eki-
taldian, Javier Pacheco,
Gure Txokoako lehen-
dakaria eta Salvador
Iantzi, Beti gazte eta
Urtxintxa elkarteetako
lehendakariekin batera,
Cruz Urabaien, Nafa-
rroako Txirrindularitza
Federazioko lehenda-
karia eta Bera, Lesaka
eta Leitzako alkateak
izan ziren. Urtxintxaren
izenean, sari bat eskai-
ni zitzaion Fidel Elus-
tondo, 52 urtez Nafa-
rroako Federazioko
epailea izan denari.
Patxi Vila, Caja Rural
taldeko txirrindulari be-
ratarraren eskutik jaso
zuen saria. ●

Kadete eta jubeniletako txirrindulari taldeak
errepideratuko ditu Urtxintxak aurten ere
Adin hauetako eskualdeko txirrindulari guziei
zabalik badago ere, gehienak leitzarrak izanen dira

Asier Etxeberria Telletxea Leitza
Garikoitz Alduntzin Sorron Leitza
Mikel Nieve Iturralde Leitza
Jose Mari Sestorain Rubia Leitza
Iker Aizagirre Lasarte Leitza
Gotzon Aramendia Arina Leitza
Liborio Ariztia Zenoz Doneztebe
Mikel Goñi Grajirena Oitz
Iñigo Iantzi Larralde Bera
Zuzendaria: Jose Luis Larralde Leitza

Txirrindularia                      Herria

Eskualdeko txirrindulari gaztetxoak Urtxintxaren izenean errepideratuko dira bertze urte batez. Argazkia: Aitor Arotzena

J.Ramon Elgorriaga Oiartzabal Alkaiaga
Gorka Bermejo Hualde Leitza
Iñigo Iratzoko Ezkurdia Leitza
Joseba Apeztegia Larroke Sunbilla
Garikoitz Atxa Agerre Almandoz
Xabier Sobrino Petrirena Elizondo
Xabier Ariztimuño Nieve Leitza
Iñigo Sagastibeltza Arregi Leitza
Iker Baraibar Zubitur Leitza
Eneko Aizagirre Lasarte Leitza
Alfonso Iantzi Larralde Bera
Zuzendaria: Koldo Alduntzin Leitza

Txirrindularia                      Herria

URTXINTXA-APTIVA (kadete)URTXINTXA-APTIVA (kadete)URTXINTXA-APTIVA (kadete)

URTXINTXA-APTIVA (jubenil)URTXINTXA-APTIVA (jubenil)URTXINTXA-APTIVA (jubenil)
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Maiatzaren 6an bu-
rutu zen Beran Felix
Errandonea zenaren
omenez 25. urtez joka-
tutako txirrindulari las-
terketa. Aurtengoan, ju-
nior mailako txirrindu-
lariei zuzenduta zego-
en. Tartean, eskualde-
ko txirrindulariak bil-
tzen dituen Urtxintxa-
Aptiva taldekoak zeu-
den. Koldo Alduntzin
zuzendariak eraso egi-
teko agindu garbia eman
zuen lasterketa haseran
eta Urtxintxakoak eder-
ki saiatu ziren lasterke-
tako 90 kilometroetan.
Ihesaldi guzietan txirrin-
dulariren bat sartu zu-
ten. Almandozko Gari-
koitz Atxa eta Leitzako
Gorka Bermejo eta Iñi-
go Sagastibeltza izan zi-
ren aitzinera gehien jo
zutenak eta kilometro
aunitz egin zituzten ai-
tzinean. Ondorioz, Ga-
rikoitz Atxak irabazi
zuen tarteko helmugen
saria. Almandoztarrak
gehiago nahi zuen, or-
dea, eta eraso gogorra

jo zuen azken itzulian.
Piedadeko gainera ai-
tzinetik ailegatu zen,
baina hor arazo fisiko-
ak izaten hasi zen eta
ezin izan zion erritmo-
ari eutsi. Azkenean,
Lizarrako Sergio Mar-
tinezek jo zuen aitzine-
ra. Azkenean bakarrik
ailegatu zen helmuga-
ra, 2 ordu, 12 minutu

eta 55 segunduko den-
borarekin. 53 segundu-
ra sei laguneko taldea
ailegatu zen. Tartean,
Urtxintxako bi taldeki-
de zeuden, Iñigo Sagas-
tibeltza eta Eneko Aiza-
girre leitzarrak seiga-
rren eta zazpigarren pos-
tuan sartu ziren. Guzira
56 txirrindularik akau-
tu zuten lasterketa.

Taldeka, Lizarrako
Transportes Estella tal-
dea izan zen onena eta
Urtxintxa-Aptiva biga-
rrena izan zen, 33 segun-
dura. Halere, Urtxin-
txakoak ez ziren esku
hutsik joan, Felix Erran-
donea zenaren seme-
alabek talde borrokala-
rienari emandako bil-
dotsa eraman baitzuten.

Felix Errandonearen omenez 25.
txirrindulari lasterketa burutu zen
■ Lizarrako Sergio Martinez nagusitu zen juniorretako proban
■ Garikoitz Atxa almandoztarrak tarteko helmugen saria jaso zuen

Transportes Estella taldeko Sergio Martinez bakarrik ailegatu zen
Berako helmugara. Argazkian, Juan Carlos Garro txirrindulari
beratarraren eskutik saria jasotzen. Argazkia: Aitor

☞☞ Garikoitz ATXA

«Saiatu gara
baina azkenean ez
da posible izan»

Almandoztarra pro-
tagonista izan zen Be-
rako lasterketan. «Ka-
rrera irabaztera atera
behar genuela presta-
tu genuen eta saiatu
gara, eskapada guzie-
tan sartu gara, baina
azkenean, ez da posi-
ble izan, azkeneko tx-
sipa hori falta izan zai-
gu etapan ongi geldi-
tzeko». Halere, tarte-
ko helmugen sariare-
kin pozik zegoen. Ai-
tzinera begira, Gipuz-
koako Itzulia ekainan
eta abuztuko Iruñeko
Itzulia ditu begi bistan
Atxak. «Sasoia har-
tzen gan behar dugu
horietarako, baina ga-
raipenen bat lortzen
ere saiatuko gara».

Garikoitz Atxa

Berako III. Herri
lasterketa

Larunbat honetan,
maia tzak 20,  Gure
Txokoa elkarteak hiru-
garren urtez antolatuta-
ko Herri Lasterketa egi-
nen da Beran. Toki-Ona
kiroldegi aitzinean, arra-
tsaldeko 5etatik aitzi-
nera ttikienen txanda
izanen da eta 6etan ko-
rrikalari nagusiak ate-
rako dira. Senior eta hel-
duek 8 kilometro.

Informazio gehiago
jasotzeko 948 630918
telefonora deitu behar
da (Patxi).

Goizuetako IX.
Mendi bizikleta
lasterketa

Igande honetan
zortzi, maiatzaren
28an ,  eg inen  da
Goizuetan Umore Ona
elkarteak bederatzi-
garren urtez antolatu
duen mendi bizikleta
lasterketa. Irteera goi-
zeko 10etan eginen ba-
da ere, izen-emateak
9,30ak baino lehen
egin behar dira Umore
Onaren  egoi tzan .
Ibilbideak 23 kilome-
tro izanen ditu.

Lesakako Herri
Lasterketa

Maiatzaren 28an bu-
rutuko da Batzoki El-
karteak zortzigarren ur-
tez antolatutako Herri
Lasterketa. Proba goi-
zeko 9,50etan hasiko da,
ttikienekin eta eguerdi-
ko 12,30etan abiatuko
da lasterketa nagusia.
Tartean, kategoria ez-
berdinetako neska-mu-
tikoen lasterketak egi-
nen dira, 2 kilometroko
ohiko ibilbidearen bar-
na. Argibideak 948
627522 edo 646 244371
telefonoetan (Julen).

Nafarroako mendi
bizikleta jautsiera
txapelketa Beran

Maiatzaren 27an
arratsaldeko 3etatik ai-
tzinera jokatuko da Be-
ran Nafarroako Mendi
bizikleta jautsiera txa-
pelketa. Master-30,
master-40, kadete, ju-
nior, 23 urtez beheitiko-
ak, elite eta emakume-
ak ariko dira, Mandela-
ko gainetik hasi eta Al-
tzate bitarteko 4,2 kilo-
metroetan. Izen ematea
ak baino lehen egin be-
har da helmugan. Infor-
mazioa 619 371070 tel.

Bortzirietako
futbito txapelketa

Lesakako  Be t i
Gazte elkarteko areto
futbol taldeak Lesaka-
ko Udalaren laguntzaz
antolatutako Bortzirie-
tako futbito txapelke-
ta jokatuko da aurten
ere. Ekainan izanen da
txapelketa, baina izen
emateko epea maia-
tzaren 28an itxiko da.
Lesakako Koskilla os-
tatura edo Berako
Errekaldera joan be-
har da eta mila duro
ordaindu.



Maiatzak, 22 - Jokoa Solas

Komunikabideetan normalki toki gutti izaten du-
ten kirolek hartuko dute protagonismoa heldu
diren bi asteetako programazioan. Heldu den
asteleheneko Jokoa Solas saioan aste honetan
Beran egiten ari den Mendi Astearen laburpe-
na eskainiko da, eta nola ez, larunbat honetan

egitekoa den Herri Lasterketak eman duena ikusiko dugu.

AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

Jon Arretxe bizkaitarraren libu-
ru berri hau, argitaratu zuen az-
kenekoaren –“Ostegunak”– ja-
rraipen zuzena da, eta diotenez
hirugarren bat ere karrikaratu-
ko omen du trilogia osatzeko.
Ezetz asmatu hurrengoaren
izenburua…
Jon Arretxek hainbat liburu ida-
tzi ditu munduan barna egin ditu-
en bidai eta abenturei buruz,
bainan berak hurbiletik ezagu-
tzen duen gai honeri ere eskai-

ni nahi izan dio tarte bat. Izan
ere, Gasteizko unibertsitatean
irakasle izandu da hainbat urtez,
eta irakasleekin baino harreman
gehiago izan du beti ikasleekin.
6 ipuineko bilduma honetan age-
ri diren pertsonaiei, ordea, ikas-
le garaiak alde batera utzi eta
lanean hasteko ordua etorri zaie
dagoeneko, bainan ez dute ino-
laz ere Gasteizko gaugiroa eta
ikasle bizimodua baztertzeko
asmorik. 

«Ostiralak»

JON ARRETXE

ELKARLANEAN
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ AGENDA PRAKTIKOA

•  Zerrikumea (20 kilokoa): 5.400
pta.
•  Zerri gizena (95-100): 181 pta/ki-
loa.
• Zerramak: 100-105 pta./kiloa, 
bizirik.

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .560
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .540
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .520
• Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra . . . . . . . . . . . . . . .570
1.koa  . . . . . . . . . . . . . .550
2.koa  . . . . . . . . . . . . . .530
Oharra: Prezio hauek 300-340 Kg.
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak 12.000 eta idix-
koak 28.000 Pta.
Mestizoak: urruxak 30.000 eta idix-
koak 42.000 Pta.
Behi zaharrak: 
Behi nabar gizena: 350 Pta./Kg.
Kanal. Behi gorri ona: 380 Pta./Kg.
Kanal.

DATU ITURRIA: EHNE-NAFARROA

❖ ZERRIKIA ❖

❖ BEHIKIA ❖

BASERRIA

BESTAK

◗Maiatzaren 30tik
ekainaren 3ra
Egitaraua gehigarrian.

TELEBISTAKO TXOKOA

☞☞ Liburuak

URDAZUBI

BERA

MENDI ASTEA:
◗Maiatzaren 17an
Pello Añorga ipuin kon-
talaria. Arratsaldeko
6etan. Ondotik Xabier
Zubieta Gasherbrum II
espedizioaz arituko
da. Kultur Etxean.
◗Maiatzaren 18an
Diapositiba emanaldia
eta Felipe Uriarte alpi-
nistaren hitzaldia. Kultur
Etxean.
◗Maiatzaren 19an
‘Berako mendien histo-
ria’ solasaldia, Izaskun
Abrilen eskutik. Agerra
Mendi Taldearen egoi-
tzan.
◗Maiatzaren 21ean
Mendi Irteera Berako
mendietan barna.
Ondotik bazkaria
Agerrako egoitzan.

MENDIA

BERA
◗Maiatzaren 22tik
ekainaren 8ra 
“Terra” argazki erakus-
keta. Brasilgo Lurrik
Gabeko Nekazarien
Mugimenduari buruzko
erakusketa. Kultur
Etxean, 18etatik 20eta-
ra. Antolatzaileak: 
SODEPAZ eta IPES.

ERAKUSKETAK

◗Maiatzaren 30tik
ekainaren 3ra
Egitaraua gehigarrian.

IRURITA

◗Maiatzaren 21a
Baztango VII. Mendi
Ibilaldia. Berroeta-
Berroeta. 32 km.

BERROETA

Maiatzak, 29 - Jokoa Solas

Dudarik gabe aski ikusgarria suertatuko da
maiatzaren 27an Beran egitekoa den Mendi
Bizikleta jautsiera. Bertzeen artean Miriam Blas
beratarra ariko da Nafarroako txapelketako
proba honetan, bainan Bera eta Igantziko ber-
tze txirrindulari batzuk ere parte hartuko du-
te. 
Saio berean, Lesakako Batzoki Elkarteak an-
tolatzen duen Herri Lasterketaren berri ema-
nen dizuegu.

Maiatzak, 29 - Ttipi-ttapa berriak
Maiatzaren 26 eta 27an Andres Iñigo iturendarra Euskaltzain Oso izendatuko
dutela eta, Euskaltzaindiak bere ohiko batzarra omenduaren herrian eginen du.

Euskaltzale ezagun aunitz
hurbilduko dira Malerrekako
herri honetara eta ospaki-
zun ttiki bat eginen da Andres
Iñigoren omenez. Ttipi-tta-
pa telebistako albistegian
honen berri izanen duzue,
baita protagonisten iritzi eta
erranak ere.
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AGENDAAGENDA
EEGUNEZ 
EEGUN

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ AGENDA PRAKTIKOA

☞☞ DISKAK   

“Ura” jarri diote izena Oskorri-
koek beren azken –bainan eta-
pa berriaren lehen– diskoari.
Duela ia 5 urte hasi ziren Osko-
rriko musikariak Pub Ibiltariaren
proiektuarekin, eta ordudanik
herriz-herri ibili dira kantu he-
rrikoiak kantatu eta kantatua-
razten. Ideiak arrakasta izan
duenik ez die inork ukatuko,
bainan musikari diren aldetik
sormen lan eskaxa egin dute
urte guzi hoietan. Horregatik,

beharbada, euren erritmo eta
melodiak sortzeko beharra so-
matu dute azkenean. 
Ondoko hau izan da disko ho-
nen ekoizpenean parte hartu
duen lantaldea: Natxo de Feli-
pe, Antton Latxa, Bixente Mar-
tinez,, Txarli de Pablo, Jose
Urrejola, Josu Salbide, Xabier
Zeberio, Glen Vélez, Kepa
Junkera (txalaparta eta produk-
zioa), eta Jean Phocas, soinu
teknikoaren arduraduna.

«H2O»

OSKORRI

ELKARLANEAN

112 Tfnora. deitu behar da

◗Maiatzaren 15etik
21era Lesaka, Sunbi-
lla, Elizondo (Lezaun)
eta Goizueta.
◗Maiatzaren 22tik
28ra Bera, Ituren,
Elizondo (Iturralde) eta
Goizueta.
◗Maiatzaren 15etik
21era Etxalar,
Narbarte,, Elizondo
(Lezaun), Urdazubi eta
Goizueta.

GUARDIAKO 
BOTIKAK

KONTZERTUAK

JAKIN BEHARREKOAK

ETXALAR
◗Maitzaren 20an 
“Josetxo Goia”.
◗Maitzaren 27an 
“Boogie Van”.
Herriko Ostatuan,
22,30etan.

Heriotzak jende gehiena-
ri beldur ematen dio, izan
ere, gizakia da bere bizi-
ak muga bat duela daki-
en animalia bakarra. 

Maite dugun pertsona bat
hiltzen delarik arras momen-
tu gogorrak izaten dira edo-
zein pertsonarentzat. Pertsona
horren galerarekin batera,
gainditzeko zailak diren senti-
mentuak agertzen dira maiz,
bainan hasiera hasieratik au-
rre egin behar zaie.

ERRUDUNTASUN SENTIMENTUAK:
Normala da pertsona mai-

te baten heriotzaren unean gi-
sa honetako burutapenak etor-
tzea: “hauxe egin izan ba-
nu…”, “bertze hura egin izan
ez banu…”. Gogoeta hauek
exageratu egiten dira une ho-
rretan sentitzen den penaga-
tik, eta, orduan, sentimentu
hoiek baztertu eta pertsona
horrekin pasatu dituzun
momentu honak ekarri behar
dituzu gogora. 

SENTITZEN DUZUNAZ LAGUN ETA
FAMILIKOEKIN SOLASTU:

Hagitz garrantzitsua da
maite zaituzten jendeekin bil-

tzea, nola sentitzen zaren adi-
tu eta ulertzeko gai diren jen-
deekin. Garrantzitsua da, aldi-
berean, eguneroko aktibitate
errutina bat ezartzen joatea,
bizitza errealarekin berriz ere
lehenagoko harremana lortze-
ko.

Dena den, ezin izaten da
ebitatu, hilabeteetan beharba-
da, biziak horrenbertze zen-

tzurik ez balu bezala senti-
tzea edota depresio ttiki bat
jasatea. Kasu hauetan, lehen
aipatu dugun bezala, pertso-
na horren oroitzapen hone-
kin gelditzea eta maite zaitu-
en jende guziaz inguratzea
da.

RAKEL AMIGO
BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUA

Horrelakoetan maite zaituen jendearekin egotea garrantzitsua da.

Maite dugun pertsona
baten heriotza

BERA
◗Maiatzaren 20an
«Fist Fucking».
Arratseko 10,30etan,
Pui ostatuan.

OIARTZUN
◗Maiatzaren 18an
«La Polla».
◗Maiatzaren 19an
«Anje Duhalde».
◗Maiatzaren 20an
«Doctor Deseo».
◗Maiatzaren 26an
«Bad F Line + 2Kate».
23etan, Pagoa aretoan.

IRUN
◗Maitzaren 20an 
“El Corazon del Sapo”
(Zaragoza), “Dut”
(Hondarribi),
“Kashbad” (Orereta),
“Sputnik 40/20” (Irun).
Landetxa auzoan, fron-
toian, 21,00etan. 
Prezioa: aitzinetik 800
pta, bertan 1.000 pta.
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GOIZUETA. Pisua salgai.
3 logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Garaje
haundia. ☎ 948 514 213.

BERA. Agerra auzoan 117
m2ko bajera errentan ema-
teko. Sara karrikan. ☎ 948
630 785 (gauez).

BERA. Legia karrikan 52
m2ko lokala errentan ema-
teko. Entreplanta, komuna,
ura eta argiarekin.  ☎ 686
99 00 87.

Arantzako Gazte Asanbla-
dak txozna ematen du
errentan. ☎ 948 6634 016.

BERA. Lur-eremua salgai,
etxea egiteko aukerarekin.
☎ 629 755 476. 

Neska gazte batek lan egi-
nen luke udan umeak zain-
tzen etabar… ☎ 948 615
035 (Leire).

Emakume bat eskaintzen
da goizetan hiru ordu lan
egiteko. ☎ 948 630238.

Zerbitzaria behar dugu
Igeldoko erretegi batean lan
egiteko. Lo egiteko tokia
bertan. ☎ 943 212 979 edo
608 575 113.

LEITZA. Pisua salgai, ba-
jerarekin edo gabe. ☎ 948
610 638.

NARBARTE. Pisua ema-
nen nuke errentan. ☎ 948
634 113.

Baserria erosi edo erren-
tan hartuko nuke Bera eta
Sunbilla artean. Ez dadila
handia izan eta lur pixko
batekin. ☎ 943 642 530. 

BORTZIRIAK.Pisu ttiki bat
hartuko nuke errentan. ☎
948 256 951 (gauez).

LEITZA. Pisua hartu nahi
nuke errentan, abuztutik au-
rrera. ☎ 948 161 894.

BERA.90 m2ko lokal kome-
rtziala errentan emanen nu-
ke, Agerran, errepide ondo-
an. ☎ 948 631 094 (arratsal-
deko 7etatik aitzinera).

MERKATU TTIKIA ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

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 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

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Sail honetan iragarkia jartzeko 1.000 pezeta ordaindu behar da.  ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin). 
1.000 pezetak Rural Kutxako 3008 0080 53 0200015293 kontuan sartu eta justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.

IRURITA.
- Lur eremu eraikigarria salgai.

✆ 948 451 841
607 978 656

ADOS

- Eskaera handia
dagoenez, 
bordak, baserriak,
lur-eremuak,
bajerak etab.
erosi nahi dira.
✆ 948 451 841

607 978 656

ADOS

LURRAK/ORUBEAK

112 SALDU

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ETXEBIZITZAK

103 ERRENTAN EMAN

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

- BERA. Bi pisu eta
bi apartamentu
salgai. Giltzak
maiatzean
emanen dira.
✆ 948 451 841

607 978 656

ADOS

LANA

302 ESKAINTZAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

☎ 948 13 11 36

96 pertsona behar 
ditugu pisu kontrolaren

programa berri bat 
frogatzeko. Belarren bidez

eginen da.

KULTURKARI
p u b l i z i t a t e a    z e r b i t z u a k

PUBLIZITATE AGENTZIA Zure

publizitatea

egunkari,

irrati edo

telebistetan 

agertzeko

informazioa:

☎ 948 63 11 88
E-Posta: kulturkari@euskalnet.net

GARAJEAK/LOKALAK

109 ERRENTAN EMAN

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

LANA

301 ESKARIAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

K O M E R T Z I A L A K
behar dira salmentan aritzeko

ESKAINIKO DA:  • Lan kontratoa
• Soldata finkoa + komisioa

BALORATUKO DA: • Eskarmentua antzeko lanetan
• Komunikaziorako gaitasuna eta

harremanetarako trebezia
• Eskualdean bizitzea
• Ezinbestekoa autoa izatea

Interesatuak deitu 948 631188 telefonora

KULTURKARI
p u b l i z i t a t e a    z e r b i t z u a k

LEITZA. 3 pisu salgai. 

-Eskola ondoan 21 m2ko
bajera polita salgai.

✆ 649 476 615 • 948 510 346
g o i z e t a n  d e i t u

BULDAINBULDAIN

LEITZA. Katalintxonea baserri
aldean 5.000 m2ko lurra salgai.
Borda eraikitzeko toki egokia,
eguzkitsua eta bista politak.

✆ 649 476 615 • 948 510 346
g o i z e t a n  d e i t u

BULDAINBULDAIN

LEITZA. Eskaera handia
daukadanez 20 bat pisu behar
ditut. Saltzeko asmoa baduzue

deitu, momentu ona da eta.

✆ 649 476 615 • 948 510 346
g o i z e t a n  d e i t u

BULDAINBULDAIN

ETXEBIZITZAK

104 ERRENTAN HARTU

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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Behi pintasalga, ernari da-
goena. ☎ 948 637 012.

Urrozko presan Minolta 300
argazki makina galdu dut.
☎ 943 216 469 (Nerea).

Txakur txuri-beltza galdu
zaigu Ituren eta Zubieta al-
dean. Iletsua da, lepoko go-
rria du. Xiba du izena. ☎
943 279 814.

Berako Miljar ostatuaren
ondoan 2 erlojugaldu ditut.
Bat TB kateak aldatzeko
horietakoa. ☎ 948 630 532.

Egongelako mobleaksal-
gai. Sofak, liburutegia eta
mahai borobila bi aulkire-
kin. Elkarrekin edo bereiz.
☎ 948 631 182.

Esne-tankeasalgai, 320 li-
trokoa. ☎ 948 610 623.

Sukalde industriala eta
sauna salgai. Prezio one-
an. ☎ 948 452 126.

Berako Mertxe Irazoki,
Amaia eta Mireni: ea noiz
hartzen dugun trago bat
Bordatxon. “Las noches de
Ana”.

Arantzako Natalia Goñiri:
zorionak martxoaren 20an
15 urte bete zituelako. Inoiz
ez da berandu, ezta? Beno,
zorionak Leti eta Aintzane-
ren partetik. Herri Urratsen
trago bana atera. Aupa
Kaos Etiliko!

ArantzakoMirian Errando-
neari zorionak apirilaren
17an 25 urte handi bete zi-
tuelako. Zorionak beraz
Unai eta zure familiaren par-
tetik. Oraindik txanpaina-
ren zain gaude!

Zorionik beroenak Mailin
ostatuan lanean ari den nes-
ka horri, eta nola ez, Eduar-
do! baita zuri ere. Azkenean
esan behar duzu… baietz!
ezta? Ba pozten naiz bene-
tan. Zoriontsu izan. Badaki-
zu nor naizen?

Zuriñe eta Uxue Goikoe-
txea Saizarrek urteak be-
teko dituzte maiatzaren
21ean eta 27an. Zorionak,
ongi pasa eguna. Familia-
ren partetik muxu handi bat.

Goizuetako Dolores Mitxe-
lenari zorionak bere urte-
betzeagatik. Badakigu be-
randu xamar dela, baina ez
pentsatu oroitu ez garenik.
Segi beti bezain maja eta

dotorea. Portzierto, larun-
bateko bazkaria ederra, eh!
Muxu haundi bat Sarraneko
familia osoaren partetik.

Bortzirietako jatetxe bate-
an zerbitzariabehar dugu.
Esperientziarekin, euska-
ra eta frantsesa dakizkie-
na. Kontratua egiteko au-
kera. ☎ 948 635 290.

Aste bukaeratarako zerbi-
tzariakbehar dira Oiartzun-
go Pagoa garagardotegian.
Esperientzia  badute hobe.
Beharrezkoa euskaraz jaki-
tea. ☎ 943 461 139 edo 619
421 153 (Joxe Angel).

Pertsona bat behar da Be-
ran udako euskara ikasta-
roetan sukaldari lanetan
aritzeko. ☎ 948 637 796
(Noemi).

Renault Clio 1.8i salgai.
NA-AM. 60.000 km. Estrak.
☎ 948 635 219 edo 666 419
045. 

Nissan Terrano I salgai. ☎
948 510 321.

R-5 GTL salgai, NA-T eta
91.000 km. Egoera onean.
☎ 948 634 116. 

Foxterrier zakurkumeak
salgai. ☎  948 453 265
(gauetan deitu).

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

MOTORRA

502 TAILERRAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

MENDAUR MOTOR
✆ 948 450333 • DONEZTEBE

Bigarren eskuko kotxeak:
Astra Caravan TD, 
Vitara D, 205 GT, 
Corsa D, R-19 D.

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

ANIMALIAK

602 SALEROSKETAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

MERKATU TTIKIA ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

DENETARIK

702 SALEROSKETAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

☎ 948 63 06 23 • BERA

ETXALARKOETXALARKO
HERRIKO ETXEAHERRIKO ETXEA

HASIERAKO ONESPENA
XEHETASUN AZTERLANARI

Etxalarko Udalak, 2000ko apirilaren 27an egindako
osoko bilkuran, ondoko erabakia onartu zuen:

Lehenbizikoa.- Angel Mª Iribarren Sanzberrok aur-
keztu duen Xehetasun Azterlana, 4. Poligonoko 75.
partzelari dagokiona, hasiera batez onartzea.
Kokapena: Antsolokueta auzoan, 2. Arean.

Bigarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea 15 la-
neguneko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina, azter-
tu eta egoki juzkatzen diren alegazioak aurkez daite-
zen.

Etxalarren, 2000ko maiatzaren 2an,
Alkatea, 

Miguel Mª IRIGOIEN

Aurten bi
Telefono Gida

batean

Aurten bi
Telefono Gida

batean

Telefono Gida
Eskualdeko
komertzio, lantegi
eta bertze hainbat
zerbitzuren
telefonoekin.

Partikularren
telefonoak

Eskualdeko
telefono guziak,

herriz herri
antolatuak.

Zure telefonoaren
ondoan edukitzeko

ezinbertzeko laguna.
Ez duzula eskuratu?

Deitu 
948 631188 telefonora

Zure telefonoaren
ondoan edukitzeko

ezinbertzeko laguna.
Ez duzula eskuratu?

Deitu 
948 631188 telefonora

DENETARIK

701 GALDU-AURKITUAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

HARREMANAK

801 AGURRAK

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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☞☞ URTEBETETZEAK  
Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

OHARRA:
Argazki bakoitzarekin batera 35 Ptako 15 seilu

igorri behar duzue. Gainerakoan ez dira argitaratuko. 
Argazkia itzultzea nahi baduzue sobre bat eta helbidea bidali.  

Ane Gonzalez
Vahl lesakarrak 7
urte bete ditu
maiatzaren 4an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren partetik.

Yanire Migel-
torena Ezku-
rra gazteluarrak
urtea bete du
maiatzaren 11n.
Zorionak Dona-
mariako familiaren
partetik. ”Pittu“.

Andoni Ollo-
kiegi Olae-
txea pasaitarrak 8
urte bete ditu
maiatzaren 15ean.
Zorionak! Amatxi
eta Lesaka eta
Berako familiak.

Ainhoa Ollo-
kiegi Olae-
txea pasaitarrak 3
urte bete ditu
maiatzaren 23an.
Zorionak! Amatxi
eta Lesaka eta
Berako familiak.

Josune Andueza sunbildarrak eta
Mikel Zubieta beratarrak
maiatzaren 22 eta 15ean 20 eta 21 urte
beteko dituzte. Zorionak zuen familia
jatorragatik.

Julen
Altzugarai
Urzelai
beratarrak 4 urte
beteko ditu
maiatzaren 20an.
Zorionak
familiaren partetik.

Hodei Olasko-
aga donostiarrak
maiatzaren 2an
bete ditu 4 urte.
Zorionak eta musu
handi bat atta, ama
eta Aintzaneren
partetik.

Isabel Espelo-
sin sunbildarrari
zorionak
maiatzaren 17an
54 urte bete
dituelako. 4 muxu
handi gizon
aunitzen partetik. 

Bixente eta Bernardettek hoien
biziko zozokeria handiena eginen dute
maiatzaren 26an. 
Zorionak halere eta ongi pasatu!

Aitziber
Esnaola Urkia
beratarrak 10 urte
beteko ditu
maiatzaren 29an.
Zorionak eta muxu
haundi bat
familiaren partetik.

Xabat Matxi-
kote Sein igan-
tziarrak 3 urte be-
teko ditu maiatza-
ren 22an. Aunitz
urtez, Olaia, atta,
ama eta amatxiren
partetik.

Janire Apez-
tegia sunbilda-
rrak 4 urte bete
ditu maiatzaren
12an. Zorionak eta
muxu handi bat
aita, ama eta
Ibairen partetik.

Ixabel 
Arretxea
sunbildarrak
urteak bete ditu
maiatzaren 13an.
Zorionak eta egun
ederra pasa, familia
guziaren partetik.

Joanes
Irigoien
Perez
etxalartarrak 14
urte beteko ditu
maiatzaren 19an.
Zorionak
familiaren partetik.

Asier Irigoien
Ibarra
elizondarrak 11
urte bete ditu
maiatzaren 16an.
Zorionak zure
lehengusuen
partetik.

Esti Gamio
gazteluarrak 18
urte bete ditu
maiatzaren 10ean.
Zorionak ama eta
familiaren partetik.
Ez izan horren
xurra! Muxu bat.

Esti Gamio
gazteluarrak 18
urte bete ditu
maiatzaren 10ean.
Zorionak sorginen
partetik, segi
holako martxa
ematen Xareri!

Andoni San
Martin Zinku-
negi donezteba-
rrak 7 urte beteko
ditu maiatzaren
26an. Aunitz urtez
aita, ama eta
familiaren partetik.

Irene beratarrak
6 urte beteko ditu
maiatzaren 21ean.
Zorionak atta, ama
eta amatxiren
partetik.

Ilka Iratzoki
Parisekoak 3 urte
beteko ditu
maiatzaren 31n.
Zorionak eta
muxu haundi bat
Lesakako lagunen
partetik.

Aritz Iratzoki
irundarrak urtea
beteko du
maiatzaren 29an.
Zorionak Berako
familiaren partetik,
bereziki atatxi eta
amatxiren partetik.

Janire
Apeztegia
sunbildarrak 4 urte
bete ditu
maiatzaren 12an.
Zorionak potxola!

Isabel
Zubieta
lesakarrak
maiatzaren 20an
62 urte beteko
ditu. Zorionak
Martin, Lurdes eta
Anaren partetik.

Isabel
Zubieta
lesakarrak
maiatzaren 20an
62 urte beteko
ditu. Zorionak Jon,
Pagola eta Aneren
partetik.

Asier Oses
Gaintzak maia-
tzaren 23an 2 urte
beteko ditu. Zori-
onak eta muxu
handi bat attona,
amona eta osa-
baren partetik.

Johanna Ra-
mirez Romero
lesakarrak 3 urte
beteko ditu maia-
tzaren 23an. Zori-
onak Lesaka eta
Berako familiaren
partetik.

Iraitz Astiz
leitzarrak
maiatzaren 10ean
bete ditu 6 urte.
Zorionak Xabier,
ama eta aitaren
partetik.

Asier Oses
Gaintza berata-
rrak maiatzaren
23an 2 urte bete-
ko ditu. Zorionak
eta muxu handi
bat Saioa, atta eta
amaren partetik. 

Garikoitz
Urrotz
Gelbentzu
doneztebarrak 11
urte beteko ditu
ekainaren 21ean.
Aunitz urtez
familiaren partetik.

Olatz Mitxele-
na Sagastibel-
tzakekainaren
4ean beteko du
urte bat. Zorionak
eta muxu handi
bat guraso eta
Beñaten partetik.

Ibai Azurmen-
di Sagastibel-
tzak 4 urte bete-
ko ditu ekainaren
11n. Zorionak eta
muxu handi bat
Beñat eta Olatzen
partetik.

Unai Urrotz
Gelbentzu
doneztebarrak 7
urte beteko ditu
maiatzaren 26an.
Aunitz urtez
familiaren partetik.

Oihana Txo-
perena Matxi-
kote igantziarrak
11 urte beteko di-
tu maiatzaren 25e-
an. Aunitz urtez
Beñat, atta eta
amaren partetik.

Jon Iturria
Cuartero
beratarrak 6 urte
beteko ditu
maiatzaren 27an.
Zorionak
familiaren partetik.

Aitziber Zaba-
leta leitzarrak
maiatzaren 6an
egin ditu 2 urte.
Urte askoz, familia
eta berexiki
lehengusu Axunen
partetik.

Paul
sunbildarrari
zorionak
maiatzaren 19ko
partetik.
Txanpainaren zain
gaude. Urdazubitik.

Julen Altzuga-
rai Urtzelai
beratarrak 4 urte
beteko ditu
maiatzaren 20an.
Zorionak Jesus,
Esther eta Olatzen
partetik.

Igor Lantz
Urtxegik 3 urte
beteko ditu
ekainaren 5ean.
Zorionak
familiaren partetik.

Maialen
Perurena
Campa leitzarrak
4 urte beteko ditu
maiatzaren 30ean.
Zorionak aitona,
amona, aita eta
amaren partetik.

Iñaki eta Enaitz Ansori zorionak
2 eta 3 urte betetzen dituztelakoz
maiatzaren 13 eta 27an. Zorionak
Zubietako Ane lehengusinaren partez.
Bost muxu haundi. Eta Oizko Garaile
Zelaietari muxu haundi bat 6 urte
betetzeagatik. Zubietako Ane
lehengusinaren partetik.

Lesakako Ane
Oiartzabal
Larraldek 8
urte beteko ditu
maiatzaren 29an.
Zorionak familia-
ren eta berexiki
Josuren partetik.

Lesakako Josu
Oiartzabal
Larraldek 11
urte beteko ditu
maiatzaren 18an.
Zorionak familia-
ren eta berexiki
Aneren partetik.

Kattalin
Fagoaga
Telletxea
lesakarrak 6 yrte
bete ditu
maiatzaren 15ean.
Aunitz urtez bere
familiaren partetik!

Norbait zoriondu nahi baduzu
bidali bere argazkia, testua eta

35 pezetako 15 seilo 
TTIPI-TTAPAko helbidera.
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O R D O K IO R D O K I armairu enpotratuen 
erakusketa berria
Bittirian

Estilo ugariko mobleak
A L T Z A R I A KA L T Z A R I A K

ERAKUSKETA Bittiria 30 eta Plaza
Zaharra 26

SALTOKIA Plaza Zaharra 27 • Tfnoa:
948 637 780
LESAKA

LOGELAK, EGONGELAK, TRESILLOAK, 
KUTXAK, BESAULKIAK…

Larunbat goiz eta arratsaldez irekia

armairu enpotratuen 
erakusketa berria
Bittirian

LOGELAK, EGONGELAK, TRESILLOAK, 
KUTXAK, BESAULKIAK…

Bera.
• Etxe bat berritzeko.
• Pisu batzuk salgai, bizitzera sartzeko prest.
• Eztegara pasealekuan 40 m2ko bajera salgai.
• Baserri bat salgai, bere terreno guziekin.
• 1.300 m2ko nabe pabiloia salgai.
Lesaka.
• Etxe elkar atxikiak, orain egitekoak direnak.
• 400 m2ko nabe pabiloia salgai edo errentan emateko.
• Bajera salgai Erosle ondoan.
• Baserri bat salgai, 50.000 m2ko lur-eremuarekin. Lau etxe
egiteko moduan.
Etxalar.
• Etxe elkar atxikia salgai.Azkena.
• Harrizko etxea salgai lur-eremuarekin.
• Baserri moldatua salgai.
• Baserri bat salgai, terrenoarekin, bizitzen jartzeko prest.
Arantza.
• Pisu bat salgai, 7,5 milioi.
Igantzi.
• Baserri bat terreno aunitzekin edo gabe salgai.
Sunbilla.
• 57 m2ko bajera salgai, arras prestatua.
• Baserri bat salgai, lur-eremuarekin.
• Lur-eremu eraikigarria salgai. Herrian bertan.
• Pisu mobleztatua errentan emateko.
Doneztebe.
• Bajera bat salgai, 60 m2, erabat prestatua, Elgorriaga aldera.
• Amezti ostatuaren ondoan azken bajera salgai.
• 3.000 m2ko bi lur-eremu, bi etxe egiteko, toki arras
politean.
• Bajera batzuk salgai herrian bertan.
• Bajera batzuk errentan emateko.
• Bi pisu salgai herrian bertan.
• Aparango 75 m2ko nabe pabiloia salgai.
• Aparango 200 m2ko nabe pabiloia errentan emateko,
merke.
• Elizagibela karrikan, eskolan ondoan, egitekoak diren azken
pisu berriak salgai. Neurri desberdinekoak. Egin ezazu erre-
serba.

• Udaletxe ondoan azken pisua salgai, 170 m2koa.
Elgorriaga.
• Pisu bat salgai, arras rustikoa. Bajera haundi batekin.
• Lur-eremu bat etxea egiteko.
Ituren.
• Landetan lur-eremua salgai, etxe bat egiteko.
Zubieta.
• Etxe haundi bat salgai.
Eratsun.
• Etxe bat salgai.
Lekunberri.
• Pisu batzuk, lur-eremu bat eta etxe batzuk salgai.
Donamaria.
• Partzela eraikigarriak salgai. 300 m2tik goiti.
• Baserria salgai.
Igurin.
• Lur-eremu pare bat salgai, eraikigarriak, merke emanen
dira.
Urrotz.
• Baserri zaharberritua lur-eremuarekin.
Beintza.
• Lur-eremuak salgai, herritik hurbil.
• Etxe bat salgai, baratze ttiki batekin.
Labaien.
• Lur-eremu eraikigarria salgai, ongi kokatua.
Legasa.
• Lur-eremu pare bat salgai, etxeak egiteko.
• Pisu pare bat salgai, merke-merke, 7 milioitik goiti.
• Egitekoak diren azken bi etxe elkar atxikiak salgai.
Oronoz-Mugairi.
• Pisu bat salgai.
• Partzela eraikigarriak etxeak egiteko.
• Laster egitekoak diren pisuak salgai.

Irurita.
• Lur-eremua salgai, etxe bat egiteko,
3.000 m2.
• 7.000 m2ko belagia salgai.
Elizondo.
• Pisu bat salgai, hagitz polita. 120 m2 ditu,
Santiago karrikan, hiru aldetara ematen du.
• Pisu bat, erabat prestatua, Giltxaurdi karri-

kan.
• Pisu batzuk errentan emateko.
Erratzu
• Etxe bat bizitzera sartzeko prest.
• Apartamentu duplexa erabat hornitua.
Iruñea, Irun, Donostian edo nonahi
• Zerbait erosi edo saldu behar baduzu deiguzu konprome-
zurik gabe.
Baztan-Bidasoa
• Eskaera handia dugulako, pisuak, baserriak, etxeak,
lur-eremuak, errotak…
Batzuk
• Karteran aukera gehiago ditugu
• Kontratuak egiten ditugu
• Bordak erosi nahi dira. Ez du inporta egoera eta tokiak.

AA DD OO SS
Julian Izura Nuin

Telefonoak: 948 451 841 • 607. 97 86 56 • e-mail: ados@iname.com

Parrokia 9, behea • DONEZTEBE

ETXE, KOMERTZIO,
AUTO, BIZITZA EDOTA 
JUBILAZIO ASEGURUAK.

ORAIN %25EKO

DESKONTUA ASEGURUETAN



Nire Errenta Aitorpena
Euskadiko Kutxaren esku 
uzten dut, nire egoera 
fiskala ezagutzen dutelako
eta zergatan aurrezten
laguntzen didatelako .

1999KO KANPAINA SUSTAPENA

Zure errenta aitorpena gure bidez egiten baduzu, eta pentsio-plana edo 
etxebizitza-kontua kontratatzen baduzu, lehenengo 5.000 pezeten balioa duen 
txartel bat emango dizugu.

5.000 PTA.KO BALIOA DU
Pentsio-Planaren kontratazioa
Gutxieneko zenbatekoa 100.000 pta.
Hileko kuotak: 10.000 pta.

5.000 PTA.KO BALIOA DU
Etxebizitza-kontuaren kontratazioa
Gutxieneko zenbatekoa 100.000 pta.
Ondorengo ekarpenak aukeran

(Pentsio-planak edo etxebizitza-kontuak irekitzearen sustapena Doneztebe, Lesaka, Bera eta Leitzako
sukurtsaletako bezeroentzat bakarrik da)

99ko
Errenta Aitorpena
egiteko zerbitzua

EUSKADIKO KUTXA

BERA
948 630 451

LESAKA
948 637 738

DONEZTEBE
948 450 395

LEITZA
948 510 350


