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28Kalitatea hizpide
Alkaiagan
Apirilaren 11n «Kalitatea 2002 za-
balkunderako Nafarroako Pla-
na»ren berri emanen da Alkaia-
gako Cederna-Garaluren egoit-
zan. Jose Otxoarekin izan gara.
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Zabaltze prozesu garrantzitsu batengatik,
Vitalicio Aseguruak aukeratzen du:

ELIZONDOn

Bulego Komertzialeko Arduraduna
Eskaintzen dugu:
• Garapen profesionala sektoreko
konpainia entzutetsuenetako batean.
• Soldata ederra: 
FINKOA + ALDAGARRIA
• Formakuntza Plan sakona, pertso-
nalizatua eta etengabea.

Konpainia
• 156.000.000.000 pezetatik goitiko
negozio-bolumena.
• Estatu eta Europa mailan konpainia
nagusietako bat.

Baldintzak
• 25 urtetik goitikoak
• Komunikatzeko ekimena eta gaita-
suna
• Komertziorako zaletasuna
• Esperientzia ez da nahitanahiezkoa.
• Karteraren ekarpena baloratuko da.

Funtzioak
• Finantza eta arrisku pertsonal eta
orokorrei buruzko aholkularitza.
• Operazio komertzialen adostea,
negoziazioa eta itxiera.
• Salmenta ondoko arreta zerbitzua
bezeroari.

Elkarrizketa eskatzeko deitu 948.203.284/278ra eta Txema Elizaldetaz galdetu.

ZURE LANBIDEA ALDATZEA PENTSATU EZ BADUZU ERE ESKAINTZA HAU INTERES-
GARRIA IZATEN AHAL DA ZURETZAT. JAR ZAITEZ HARREMANEAN GUREKIN.

Prozesu guzian konfidentzialtasun osoa segurtatzen dugu

ASEGURUAK

AROZ - BERRI, S.A.
NEKAZAL TRESNERIA
N-121-B errepidea, 54. km.a • Tel: 948 581 021 - 948 580 258 • Fax: 948452103 • 31730 IRURITA

GIZAKIAK BETIDANIK JAKIN

DU SILOTITEREKIN 

BILTZEA DELA 

KONTSERBATZEKO 

MODURIK 

HOBERENA

ZILO BOLAK EGITEKO PLASTIKOA
á Belarra ziloratzeko erabiltzen den plastikoetan liderrak
á Koloreak: xuria, marroia, berdea eta beltza. Hiru kapako plastikoa
á 15 urteko esperientzia
á Kalidade eta prezio arteko erlaziorik hoberena



    

2002/03/21 • 322. zbk. 

DATUAK...

0303ttipi-ttapa

Karmele TOLOSA
Hiri haundietan ezaguna den arren,
inguru honetan ideia berria da ci-
berkafea. Nola gogoratu zitzaizun
honelako negozioa paratzea?
Ordenagailuen mundua aunitz gus-
tatzen zait, eta hori da hasiera. Pen-
tsatu nuen ideia ona izanen zela or-
denagailua ez dutenei aukera ema-
tea, Internet-en sartu, jostatu, doku-
mentuak atera… edozein gauza egi-
teko ordenagailuen bidez.
Batez ere bertako jendearendako
bideratu duzu hau edo turistei be-
gira ere bai?
Bertako jendean pentsatuz egina da,
baina turistak ere etortzen badira ho-
be. Dena den, ez da zonalde turisti-
ko haundi edo masiboa, beraz ha-
sieran hemengo jendearendako da.
CEIN eta Cederna bezalako era-
kundeek honelako iniziatibak bul-
tzatzen dituzte. Beraien laguntza
izan duzu edo zure kontura egin
duzu?
Laguntza izan dut, bai. Juansenean
antolatu zen jardunaldi batzuetan izan
nintzen, hemen autoenplegua egite-
ko zer ideia berri ateratzen ahal zi-

ren ikasteko. Horien artean ciberka-
fea atera zen. Duela bi urteko kon-
tua da hori eta nik alde batera utzi
nuen, orduan lan egiten nuen. Baina
lanik gabe gelditu nintzenean Ce-
dernara jo nuen eta beraien bidez
CEIN-era, laguntzak eskatzeko eta
enpresa bideratzeko.
Kokapenari dagokionez, lokala
errentan hartu duzu?
Bai, Hilarion-eko beheitiko solairua
errentan hartua dut. Ostatua zena ez
zuten sobera erabilia eta errentan
emanen ote zuen galdetu nion na-
gusiari, eta inolako problemarik ez
zuen paratu.
Nola antolatua duzu lokala: osta-
tu bezala funtzionatzen du, osta-
tua eta ordenagailua nahasian, ikas-
taroak ematen dituzu…?
Honek ostatu arrunt batek bezala fun-
tzionatzen du. Gero, badira ordena-
gailuak, eta bertze edozein makina

bezalakoak dira: nahi duenak erabil-
tzen ahal ditu eta Internet-en sartzen
da. Bertzenaz, bokadilloak, pintxo-
ak, plater konbinatuak, kafea, gara-
gardoa, edozer hartzen ahal duzu.
Kuriosoa da, Elgorriaga, herri tti-
ki batean, honelako zerbitzua an-
tolatzea. Doneztebetik eta inguru-
ko herrietatik hurbiltzen da jende-
rik?
Bai, pixkanaka hasi da. Oraindik ez
da sobera ezaguna, igual ez naiz so-
bera mugitu, baina pixkanaka hasia
da: Doneztebetik, Zubietatik, Iture-
netik.
Zer gisako jendeak erabiltzen du
ciberkafea; gazteak, adinekoak…?
Gehien bat 30 urte inguruko jendea
izaten da eta gero eskolako lanak
egiteko hamabortz bat urteko neska-
mutilak. Orokorrean jende gaztea da.
Eta hemengo jubilatuak oso mar-
txosoak direla kontuan hartuz, es-
kaintzaren bat egitea pentsatu du-
zu?
Bai, orain Internet-en ibiltzen ikaste-
ko ikastaro batzuk prestatzen ari naiz
eta Arkupeak elkarteari eskainiko diot
eta ikusiko dugu onartzen duen.

• «Negoziorako ideiak»
izeneko jardunaldiak antolatu
zituzten Cederna-Garalur eta
CEINek (Europako Enpresa
Berrikuntzarako Zentrua)
Doneztebeko Juansenean.
Helburua Nafarroako
emakumeak lan munduan
sartzea da, enpresa berriak
sortzeko ideiak, aholkuak eta
laguntza eskainiz. 

• Eva Martinek Elgorriagako
Hilarion ostatuan paratu
duen ciberkafea da
autoenplegua sustatzeko
solasaldi horietako
lehendabiziko frutua.

«Bokadilloa edo kafea hartu bitartean
Internet-en sartzen ahal da bezeroa»

«30 urte inguruko jendeak

erabiltzen du ordenagailua, baita

15 urtekoek eskolako lanetarako»

Eva MARTIN IBARRA Ciberkafeko arduraduna
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Aitor AROTZENA
Irabazi asmorik gabeko erakundea

da Nafarroa Kalitaterako Fundazioa,
entitate independienteek kudeatua.
Beraien asmoa, aurten Nafarroa oso-
an «Kalitatea 2002 zabalkunderako
Nafarroako Plana»ren berri zabaltzea
da. Izan ere, Jose Otxoa Berganza,
Nafarroa Kalitaterako Fundazioko zu-
zendariaren erranetan, «Nafarroa Iru-
ñea baino hagitzez gehiago da eta
plan honen berri bortz eskualdetan
emanen dugu: Bortzirietan ez ezik,
Tuteran, Lizarran, Azkoien-Peraltan
eta Altsasun ere izanen gara. Kalita-
tea neurtzen duten enpresa priba-
tuentzat ez da errentagarria leku haue-
tara mugitzea eta dena Iruñean egi-
ten dute. Guk ez dugu irabazi asmo-
rik eta Nafarroako Gobernuaren la-

guntzarekin, Nafarroa osoan hedatu
nahi dugu kalitatearen erranahia».
Horretarako izanen dira, bertzeak ber-
tze, apirilaren 11n Alkaiagako indus-
trialdean eskainiko dituzten solasal-
diak: Nafarroako Gobernuak konpe-
tibitatea hobetzeko aurten emanen
dituen laguntzak; Kalitatea 2002 za-
balkunderako Nafarroako Planaren
xehetasunak; Kudeaketa ereduak eta
tresnak zein diren eta zertarako ba-
lio duten edo Kudeaketa Plan egoki
batekin lan egiteko Oinarrizko elemen-
tuen berri eskainiko zaie agertzen di-
renei, beraiek planteatzen ahal di-
tuzten galdera eta zalantzei erantzu-
teaz gain.  Solasaldi hauetara agertze-
ko sarrera doan izanen da, baina ho-
ri bai, lekua mugatua izanen denez,
joateko asmoa dutenek Cederna Ga-

ralur-en baieztatzea (Tel.: 948 625122
–Begoña Iparragirre; e-posta: bida-
soa.admon@cederna.es eskatzen
dute antolatzaileek. 

URTEKO ENPRESA PLANA ETA
NAFARROAKO GOBERNUAREN
LAGUNTZAK

Bertzeak bertze, AIN erakundeko
ordezkariak urteko enpresak plan bat
nola egiten den azalduko du modu
xume eta ulergarrian. Izan ere, Jose
Otxoak dioenez, «edozein enpresa-
tan eguneroko lanak jaten zaitu eta
ez duzu sikiera etorkizun hurbila pla-
nifikatzeko modurik. Honela, auniz-
tan konturatu egin gabe lantegiak po-
rrot egiten du eta ixtera behartua zau-
de». Modu berean, Nafarroako Go-
bernuak konpetibitatea hobetzeko aur-

Apirilaren 11n, ortzeguna,
arratsaldeko 17:00etatik
aitzinera «Kalitatea 2002
zabalkunderako Nafarroako
Plana» egitasmoaren berri
emanen dute solasaldien
bidez AIN, CETENASA eta
Nafarroa Kalitaterako
Fundazioa erakundeek
Lesakako Alkaiaga
industrialdean Cederna
Garalur-ek duen egoitzan.
Kudeaketa egokiaren
bitartez bere enpresaren,
udaletxearen edo
ikastetxearen kalitatea eta
konpetibitatea hobetu nahi
dutenei zuzenduak dira
Nafarroako Gobernuak
babestu eta Berako
Udalaren, Ttipi-ttapa
Fundazioaren eta Cederna-
Garalur-en laguntza izanen
duten solasaldi hauek.

ENPRESA, UDAL ZERBITZU ETA IKASTETXEEI ZUZENDUAK

Kalitatea eta konpetitibitateari
buruzko solasaldiak Alkaiagan

Kalitatea hobetzeko azken teknikak, lehenik norbere lanpostua –mahaia, mos-
tradorea…– antolatuz hasten dira.
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ten emanen dituen laguntzen berri
emanen da. «Orain arte –dio Jose
Otxoak– enpresa handiei ematen zi-
tzaien laguntzak, dirua zutenei. Aur-
ten, ordea, dirulaguntza ez dutenei
emanen zaie. Nafarroako Gobernuak
enpresa ttiki eta ertain guziak la-
gunduko ditu».

IKASTETXEETAN ERE KALITATEA
ZER DEN ERAKUTSI BEHAR DA

Nafarroa Kalidaderako Fundazioa
inguru honetako ikastetxeekin ere
harremanean jarri da, kalitatearen
kontzeptua ikasleei helarazteko. Hel-
burua, ikasleak Lanbide Heziketatik
edo Unibertsitatek ateratzean kali-
dadearen kontzeptua ongi barnera-
tua izatea da. Nafarroa Kalidadera-
ko Fundazioko zuzendariaren ara-
bera, «ikasketak utzi eta lan mun-
dura sartzen denerako kalidadea zer
den jakin behar du ikasleak, finean
etorkizuneko langileak. «Kalitatea-
ren kontua zer den ongi jakinda ate-
ra behar da ikaslea lan mundura eta
horrek problema aunitz sortzen ditu,
hagitz aldakorra delako. Institutuek
eta bertze ikastetxeek kalidadearen
bidetik jo behar dute, gauzak ongi
egin eta beti hobetzen joan, izan ere
atzo balio zuenak eta ongi zegoenak
gaur igual ez du balio».

05

Zer da eta nola neurtzen
ahal da enpresa baten edo
ikastetxe baten kalitatea?
Kalitatea aunitz aldatzen den
kontzeptua da, abiadura han-
dian gainera. Enpresek, uda-
letxeek edo ikastetxeek ka-

lidade ziurtagiriak nahi iza-
ten dituzte, ISO 9000 dela,
5Sigma dela… ziurtagiri kla-
se aunitz badira. Enpresari
batek bi milioi pezeta gas-
tatzen ahal ditu honelako
ziurtagiri bat lortzeko, ho-

rretara emanak diren en-
presa aunitz badira, Aenor,
Bureau Veritas… eta gero,
egitan, beraien produktua
hobetzeko eta konpetitibo-
agoak izateko ez erabili. Eta
badira, inolako ziurtagirik be-
har edo nahi ez dutenak eta
kalitate handiko produktua
eskaintzen dutenak.  «ISO
9000 daukat» erratea edo
«ISO 9000 erabiltzen dut»
erratea ez da gauza bera.
Gidatzeko baimena bezala
da: diru bat ordaindu eta kar-
neta ateratzera joaten ahal
zara edo egitan gidatzen
ikastera joaten ahal zara.

Kalitate ziurtagiriekin gauza
bera gertatzen da.

Eta zer egiten ahal da en-
presa bateko kalitatea ho-
betzeko?
Horretarako modu aunitz

daude, baina funtsean, lan-
tokia ongi antolatu behar da,
eraginkorragoak izateko. Ho-
ri gure aiton-amonen garaian
ere egiten zen, lan aunitz
eginez, norbere intuizioare-
kin eta zentzuz jokatuz. Bai-
na gaur egun, ongi funzio-
natzen duten enpresak, lan-
tegiak… ikusi egiten dira eta
zergatik funtzionatzen duten
ongi ikusten da. Autonomia
ezberdinetan sektore gu-
zietako esperientziak elkar-
trukatu egiten dira… Adibi-
de gisara komertzioa para-
tzen dugu auniztan: hiper-
merkatu eta superfizie han-
dien aitzinean denda ttikiek
etorkizunik ez dutela eta ne-
gar egiten dute. Baina zer
da egin behar dutena? Mo-
dernizatu eta konpetitiboa-
goak izaten saiatu. Bere sek-
torea topatu eta hor kalita-
teko produktua eskaini. Zer
egin du hemen Martikok?
Sektore murritz batean kali-
dadeko produktua lortu eta
merkatuan konpetitu.

“Ez da gauza bera kalitate ziurtagiri bat
izatea edo konpetitiboa izateko erabiltzea”

Jose OTXOA  Nafarroa Kalitaterako Fundazioa
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«Kalitate hitzari bel-
dur handia zaio, baina
kalitatea ez da konpetiti-
boa izatea bertzerik, eta
kitto! Horregatik beldurra
kendu egin behar zaio
kalitate kontuei». Hone-
la mintzo da Jose Otxoa
Berganza. Bera, nolabait,
kalitatea saltzera joaten
da enpresa, udaletxe edo
ikastetxeetara, baina ma-
haiaren bertze aldean da-
goenak tutik ere ez uler-
tzea normala dela irudi-
tzen zaio. «Ni ere ma-
haiaren bertze aldean
egona naiz, Funveran lan
egin bainuen. ISO 9000
lortzeko lan izugarria egin
eta biharamonean hori
aski ez dela eta ISO
14000 behar dela erra-
ten dizute. ‘Nola? Zer da
letra-zopa hau?’ galde-
tzen diozu zure buruari».
Hain zuzen, hori argitzea
izanen da Otxoaren lana
apirilaren 11ko solasal-

dian. AENOR, ISO, FQM,
5 SIGMA… Horrenber-
tze letra artean jendea
nahasi bertzerik ez da
egiten eta modu xinple-
an bakoitza zer den azal-
tzen saiatuko da Jose
Otxoa Berganza. «Adi-
bidez, 5 Sigma gaur egun
modan dagoen kalidade
ziurtagiria da. Lantegia
antolatzeko modu errex
bat bertzerik ez da, ja-
poniarra. Bortz arlotan

banatzen da enpresa eta
lehenbizikoa norbere lan-
tokia da: lan egiten du-
zun mahaia ongi antola-
tua duzu? Egitan paper
guziak behar dituzu? Bo-
ligrafoa modu eskuraga-
rrian duzu eta beti leku
berean? Beharrezkoa ez
dena bota, egunero be-
har duzuna eskura edu-
ki… eta zure mahaitik ha-
siz enpresa guzira he-
datu. Errexa da».

KALITATEAREN LETRA-ZOPA

«Kalitatea ez da konpetitiboa izatea bertzerik».
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Osasunbideko deialdiei
buruz

Berriki Nafarroako Aldizkari
Ofizialeanhainbat lanpostu me-
rezimendu-lehiaketa eta lekual-
datze bitartez betetzeko deial-
diak argitaratu dira. Horien arte-
an, destinoa eremu euskaldu-
nean duten mediku, pediatra, he-
zitzaile, OLT/EDU eta adminis-
trari laguntzaileen lanpostuak
daude.

Euskararen ezagutzari eta ba-
lorazioari dagokionez, deialdi
hauek uztailaren 30eko 203/2001
Foru Dekretuak ezarritakoa be-
tetzen dute. Bere garaian de-
kretu honekiko desadostasuna
agertu genuen, eta kontrako he-
legitea jarri, kasu honetan egin
dugun bezalaxe.

Deialdi hauek (baita dekre-
tuak berak ere) eremu euskal-
duneko herritarren hizkuntz es-
kubideak urratzen dituzte, Izan
ere, “hiritar guztiek, administra-
zio publikoekiko harremanetan,
euskara nahiz gaztelera erabil-
tzeko eta hautatutako hizkuntza
ofizialean harrera izateko esku-
bidea dute”. (…)

Eremu euskaldunari buruz ari
garela eta bertan euskara hiz-
kuntza ofiziala dela kontuan har-
turik, ez dakigu zein irizpidetan
oinarritu den Nafarroako Gober-
nua Lesakako herritar batek me-
diku euskalduna izateko eskubi-
dea duela ezartzeko, baina, al-
diz, Leitzako herritar bati esku-
bide hori ukatzeko; Etxarri-Ara-
natzeko herritar batek pediatra
euskalduna izateko eskubidea
duela ezartzeko, baina, aldiz, Eli-
zondoko herritar bati eskubide
hori ukatzeko; etab.

Deialdi hauen arabera, ere-
mu euskalduneko lanpostu ba-
tzuk betetzeko euskaraz jakitea
derrigorrezkoa da, eta gainera-
koetan merezimendu kualifika-
tua da:

a) Euskaraz jakitea derrigo-
rrezkoa denean

203/2001 Foru Dekretua ar-
gitaratu zen arte, EGA izatea edo
maila bereko proba gainditzea
eskatzen zen.

Aldiz, aipatu dekretuak eka-
rri zuen berrikuntzetako bat eus-

kararen jakite maila ezberdinen
sailkapena izan zen. Ezarritako
hiru mailetan altuena 1.a da: min-
tzamenean 4. maila eta idaz-
menean 3. maila (Hizkuntza Es-
kola Ofizial batekoa).

Beraz, deialdi hauetako lan-
postu huts batzuek betetzeko
euskaraz jakin beharko bada ere,
hizkuntza honetan gaitasun osoa
izatea ez da beharrezkoa iza-
nen. Bistan denez, euskaraz ari-
tzeko gaitasun osoa ez duen lan-
gile batek ez du bermatzen gai-
xoarekiko harremana egokia iza-
nen denik, are gehiago euskara
ez den hizkuntza batean min-
tzatzeko zailtasunak dituzten he-
rritarren kasuan.

Bestalde, inor ez ginateke ha-
rrituko euskaraz jakitea derrigo-
rrezkoa den lanpostu hauek hu-
tsik geratuko balira. Izan ere, eta
aipatu dekretuak ezarritakoaren
arabera, lanpostu hauek esku-
ratzen dituztenak, aurrerantze-
an lanpostuak betetzeko egiten
diren deialdietan, euskaraz jakin
behar den lanpostuetarako soi-
lik lehiatzen ahalko dira (…).

Bistan da hau guztia langile-
en mugitzeko askatasunaren aur-
ka doala. Osasunbideak egiten
dituen deialdietan lanpostu ko-
puru bat (eskainitako lanpostuen
% 10) estatu mailako lekualda-
tze-lehiaketetarako uzten du, eta,
bestalde, Foru Komunitatearen
barne mugitzea erabat muga-
tzen du. Hau da, lanpostua Cá-
dizen duen mediku batek Lei-
tzako lanpostua eskura dezake,
baina, aldiz, lanpostua Etxarri-
Aranatzen duen pediatrak ezin
du Elizondo edo Iruñeko plaza
eskuratu. 

b) Euskaraz jakitea merezi-
mendu kualifikatua denean

Euskaraz jakitea beharrezkoa
ez den lanpostuen kasuan, me-
rezimendu kualifikatua izanen
da. Kasu hauetan hizkuntz es-
kubideen urraketa are nabar-
menagoa da, deialdiek ez baitu-
te bermatzen lanpostu hauek es-
kuratuko dituztenek euskaraz ja-
kinen dutenik. Hau da, non ge-
ratzen dira euskaraz atenditze-
rik ez duen medikua egokitu zaion
baztandarraren hizkuntz esku-
bideak?

Gainera, deialdietan ezarri-
takoaren arabera, euskararen
balorazioa ez da inoiz izanen
frantsesez, ingelesez edo ale-
manez jakiteari emanen zaion
puntuazioa baino % 10 gehiago.
Beraz, Lesaka, Leitza, Donez-
tebe edota Etxarri-Aranatz be-
zalako herrietako lanpostuak es-
kuratzeko, euskaraz jakitea eta
beste hizkuntza horiek jakitea
berdintsu baloratuko da. 

Euskara eta beste hizkuntza
horiek maila beretsuan jartzea
eta tratamendu beretsua ema-
tea mingarria zaigu. Norbaitek
zalantzan jarriko al luke Bazta-
nen lan eginen duen pediatrak
haur gehienak euskaraz atendi-
tu beharko dituela, eta ez ale-
manez, ingelesez  edota fran-
tsesez? (…)

Urtarrilaren 30ean Nafarroa-
ko Gobernura nafar herritarren
artean bildutako ia 5.000 sina-
dura eraman genituen. Horien
bitartez herritarrek Osasunbide-
ko arduradunei ospitale, anbu-
latorio eta osasun zentroetan
euskararen normalizazioa bide-
ratzeko plana martxan jartzeko
eskaria egin zieten. Halaber,ere-
mu euskalduneko hainbat toki
entitatetako alkate eta lehenda-
kariek Osasunbideko Kontseila-
ria den Santiago Cerverari  be-
rarekin biltzeko eskaera luzatu
genion. Oraingoz ez dugu eran-
tzunik hartu.

Beraz, Nafarroako Gobernuak
gure eskaerak eta berak ezarri-
tako legeak ez dituenez inolaz
ere aintzat hartzen, euskararen
normalizazioaren aurkakoak di-
ren neurri hauek guztiak publi-
koki salatzen jarraituko dugu.

José Ramón Amoros Oskotz,
(Bortzirietako Euskara Mank.)

Tomás Azpirotz Alkotz
(Iparraldeko Euskara Mank.)
José Manuel Leitza Razkin,

(Sakanako Mank.)
Francisco José Oyarzabal Iri-

goyen, Baztango UAlkatea
Miguel San Miguel Azpirotz,

(Malerrekako Zerbitzuen
Mank.)

• IRAKURLEAK MINTZO • 

iritzia
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«Estenopeika teknika
erakargarria egiten
zait: batetik, argazkien
estetika gustatzen zait,
argazkiak nola
gelditzen diren.
Bertzetik, argazkiari
norberak nahi duen
forma emateko aukera
ematen du; bai
deformazio aldetik, bai
negatiboaren tamainari
dagokionez. Gainera,
norberak kontrolatzen
du prozesu guztia:
kamera egin, argazkia
atera eta errebelatu,
norberak egiten du
dena».

Asier GOGORTZA
Berako argazkilaria
GARA 02-03-11

«Zazpi edo zortzi
urterekin herriko
institutura sartu eta
dena nahastu nuen.
Lehen aldiz atxilotu
ninduten orduan»

«Hamasei urterekin
1,60 neurtzen nuen.
Apendizetik operatu
eta, hiru hilabetean, 16
zentimetro hazi
nintzen». 

«Orain dela bi urte
desastre nenbilen,
egunero juergan eta
burua beste gauza
batzuetan nuela, eta
gauzak oker egiten
hasi nintzen».

Mikel GOÑI
Oronozko pilotaria
ZABALIK 02-03-08

GARA, 2002ko Martxoaren 11a

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Betidanik ehiztaria zinela bagene-
kien, baina basurdetan noiztik?
Gaztetan ibilia naiz, hogei bat urte
geldirik eta berriz hasi naiz orain.

Taldean edo bakarka gustorago?
Bietara, beno, uso ehiza ez da txa-
rra txabolan bazkalduz, baina ehiza
bakarkakoa da.

Laster arrantza sasoia irekiko da, ez
da?
Asteburu honetan ireki da.

Ehiztari baten etxean, semeak ere
ehiztari?
Hemen hala da baino…

Gustoko al duzu platerean ehiza edo
arrantzako gaiak?
Biak oso guztoko ditut.

Zer moduz portatzen dira bi ehiza
txakur horiek?
Oso ongi, poz-pozik nago.

Mendira joateko derrigorrezkoa al
da motorra edo todoterrenoa?
Oinez joan nintzen ni lehengoan, bai-
na orain modan daude motoa ala to-
doterrenoa.

Usoa, basurdea, oilagorra edo amo-
arraina harrapatzea, zein duzu gus-
tokoen?
Gustokoena bakarrik egiten den ehiza
da, oilagorra.

Ehiztarien kontuari beroarena ken-
du behar zaio?
Bai, bai pixka bat bai.

Ehiza eta arrantzako momentuan
adiskideak galtzeko arriskua?
Ez, ez! Niri ez zait horrelakorik suer-
tatu.

Debekatutako piezaren bat erori al
da aurten?
Ez, ez… ezta pentsatu ere.

Patxi BARANDARAIN Aresoko ehiztari eta arrantzalea

• 11 GALDERA LABUR•

& 948631076 • BERA
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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

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketa
Kanttonberri 1, bis • BERA

Fax - Tel: 948-631218

HHHH....   LLLLooooppppeeeezzzz
iiii tttt uuuu rrrrgggg iiii nnnn tttt zzzz aaaa

n Kalefakzioa
n Gas Instalazioak
n Iturgintza industriala
n Ureztatze sistemak

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

NARBARTE

MARTIKO
Gure baserrietako

produktuak
Gure baserrietako

produktuak
& 948 625016 • Fax 948 625036
Alkaiaga Industrialdea • BERA
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ttipi-ttapa
Artikutza Nafarroako

Toki Garrantzitsuen ze-
rrendan behin behine-
koz sartzea erabaki
zuen Nafarroako Go-
bernuak martxoaren 4ko
batzarrean. Gaur egun
Nafarroako 41 tokik du-
te izendapen hori, eta
eskualdeari dagokionez,
Bidasoa errekak, Ora-
bideako errekak, Ari-
tzakun-Urritzatek, Ber-
tizko jaurerriak, Belatek
eta Kintoak dira zerren-
dan sartutakoak. Arti-
kutza zerrendan sar-
tzeko dagoen doku-
mentazioa jende aitzi-
nean izanen da Iruñe-
an, Nafarroako Gober-
nuko Ingurumen, Lu-
rralde Antolaketa eta
Etxebizitza Departa-
menduan bi hilabetez
eta gero Ingurumen Mi-
nisteritzara igorriko da,

Natura 2000 Sarean sar-
tu ahal izateko. 

Artikutza Goizueta-
ko udalerriaren barne-
an dago eta 3.645 hek-

tarea ditu. Horietatik
2.893 hektarea zuhaitz
hostozabalek osatzen
dute, haritz, eta pago-
ak batez ere. 381 hek-

tarea pinudiak dira, 355
zuhaitzik gabeko oiha-
na, 86 hektarea ura eta
azken 16 Hektarea pro-
dukziorako eremuak di-

ra. Mende hasieran Do-
nostiako Udalak erosi
zuen Artikutza, bertako
urtegitik Gipuzkoako hi-
riburua urez hornitzeko.
Gaur egun, larrialdi ka-
suetarako bakarrik era-
biltzen da Artikutzako
ura, hornidura arrunta
hurbilean dagoen Añar-
beko urtegitik egiten bai-
ta. Azken 75 urteetan
oihana eta ingurua ba-
besteko egin den politi-
karen ondorioz, paisai
zoragarria du Artikutzak.
Hainbat animali klaseri
babesa ematen dien pa-
go eta bertako haritze-
kin osatua dago batez
ere arboladia. Gainera,
mendez mende berta-
tik igaro diren gizakien
aztarnak gordetzen di-
ra, bai historiaurreko tri-
kuharriak eta harrespi-
lak, baita Erdi Aroko olak
ere.

hontaz eta hartaz
INGURUMENA

Artikutza Intereseko Toki izendatzeko lehen
pausua eman du Nafarroako Gobernuak
Nafarroa osoan 41 leku daude zerrenda hortan sartuak

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

Bera & 948630735 - 607 406781 

Lanchas

. Langile Autonomoak

. Nekazariak eta mendi-langileak

. Nominak eta Aseguro Sozialak

. Lan-kontratutarako laguntzak

. Enpresa berri ezberdinen sortzea

. Diru-laguntza ezberdinak

. Kontabilitateak

. IVA eta IRPF

. Errenta aitorpenak

. Elbarritasun eta jubilazio tramiteak

. Bideragarritasun planak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9-13tara eta 15-19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050
BURLATA:
ARTEKARI, S.L., & 948133328•133346. Faxa: 948133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

ARTEKARI

LESAKA:

BURLATA:

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain Auzoa
& 948631106

BERA

ARTXIBOKOA

Artikutza auzoan dagoen Olajaumdo etxea. 3.645 Hektareatik 16 bertzerik
ez dira produkzio lanetara emana. Gainerakoa oihana eta ura da.

FISIOTERAPIA ETA ERREHABILITAZIO ZENTROA
Karlos Altzugarai
FISIOTERAPEUTA

I LAN ISTRIPUAK
I TRAFIKO ISTRIPUAK
I KIROL LESIOAK
I GIHAR, ARTIKULAZIO, ETABetako MINAK
I EBAKUNTZA ONDOKOAK
I ETA ABARetako  TRATAMENDUAK

MASAIAK. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

Itzea, 20 • BERA • & 948 630187-607 853208

BURKAITZEA
oossttaattuu

eerrrreetteeggiiaa
Zugarramurdiko bidea, 3 km.
& 948 599280 • URDAZUBI

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

ALZURI
• Sukalde tresneria eta opariak
• Landare eta loreak

Tel.: 948 630 370 • BERA

ALZURI

Altzate, 19•948630786 •BERA

Asier GOGORTZA
Joan den aste oso-

an Savera enpresako
atean bildurik egon zi-
ren grebalariak, enpre-
sako zuzendaritzarekin
elkarrizketa bat izan
nahian. Fabrikara sar-
tzen ere saiatu ziren,
bainan Guardia Zibilak
eragotzi zien, izan ere,
aste osoan izan ziren
poliziaren patrolak en-
presaren ateak zaintzen.

Orain bi aste Sela-
keko komitea enpresa
buruekin bildu zen Do-
nostian, eta bilera har-
tan zuzendaritzak Her-
naniko enpresak ixteko
mehatxua egin zien lan-
gileei, beren eskaerekin
segitzen bazuten.

Joan den asteartean
asanblea batean bildu
ziren Hernaniko langi-
leak eta enpresa buruek

ez dutela negoziatu nahi
azaldu zieten Saverako
langileei. Asteazken ho-
netan berriz biltzekoak
ziren.

Hernaniko Savera
Services eta Selak en-

presetako langileak gre-
ban dira joan den urta-
rrila hasieratik. Bi en-
presa horiek Savera tal-
dea osatzen dute Bera-
ko lantegiarekin batera.
Hernaniko langileek or-

dutegia murriztea, istri-
puen aitzineko segurta-
suna eta soldata igotzea
eskatzen dute, eta oro-
korrean lantegiko lan
baldintza kaxkarrak ho-
betzea. 

Ortzegun honetan, martxoa-
ren 21a, Berako Zine Klubaren
bigarren emankizuna eginen da,
Afganistango emakumeen gai-
neko istorioa proiektatuko da arra-
tseko 8,30etan. 

“La habitacion del hijo” izan

zen lehen emankizuna, eta 45
bat lagun bildu zirela eta, anto-
latzaileak arront kontent agertu
ziren, baita Kultur Etxera hurbil-
du ziren ikusleak ere.

Antolatzaileek jakinarazi du-
tenez, hamabortzetik behin filme-

ak eskaintzen segituko dute, eta
heldu direnen artean “No man`s
land” bosniako gerrari buruzkoa
egonen da. Berriki zine-areto han-
dietatik pasatutako bertze hain-
bat filme ere pasatuko dira, beti
ere zinema komertziala saihes-
teko irizpidean oinarriturik. Sa-
rrera 2 euro gostako da emanal-
di guzietan.

Gazte Jokoetako
azken txanpa
Larunbatean eginen da
Gazte Jokoetako hon-
dar proba. Talde bakoi-
tzak parodia bat antzez-
tu beharko du Kultur E-
txean. Hori ilunabarre-
an izanen da, eta ondo-
tik afari batekin emanen
diote akabera aurtengo
jokoei.

“Atekaleun” 
liburu-cd-a 
karrikan da
Xabier Erkizia eta Asier
Gogortzak egindako
musika eta argazki lbu-
rua argitaratu da aste
honetan. Estenopeika
teknikaz ateratako ar-
gazkiak eta soinu graba-
keta naturalak biltzen di-
ra lan honetan. 12 euro-
ren truke egonen da sal-
gai Berako ingurunea-
ren ikuspegi berezi hau.

Presoen aldeko
mendi martxa
Martxoaren 24ko arra-
tsaldean ailegatuko da
Berarat Euskal Preso-
en aldeko Bortzirietako
Mendi Martxa, San Mi-
guel zubira hain zuzen.
Ondotik Altzaten ekital-
dia eginen da joan den
urteko martxoko atxilo-
keten urteurrena bete-
tzen dela gogoratuz.

Argazki ikastaroa
Gure Txokoa elkarteak
argazkilaritza ikastaroa
(hastapena) antolatu du
apiriletik ekainera. La-
runbat arratsaldez iza-
nen dira klaseak, eta
apuntatzeko martxoa-
ren 27a baino lehen dei-
tu beharko da 606 072
753ra (Gorane).

Saverako buruek uko egin diote
Selak-eko langileekin negoziatzeari
Mobilizazio gogorragoak iragarri dituzte Hernaniko lantegikoek

GARA

Joan den astean 24 orduz egon ziren Selakekoak Saverako atarian.

BERA FLASH

“Kandahar” filmea izanen da ortzegun honetan
Kultur Etxean 

ZINE KLUBA

 



Aitor AROTZENA
Martxo has ieran

emaitza bikainak esku-
ratu dituzte herriko ki-
rolariek, eta txapel eta
sariak ekarri dituzte Le-
sakara. Pilotan, Iñaki La-
rralde, Txaruta elkarte-
ko pilotari lesakarrak
gazte mailako Euskal Li-
gako txapela jantzi zuen
martxoaren 2an Azkoi-
tian, finalean Bidaniako
Bellosori 22 eta 19 ira-
bazi ondotik. Harritze-
koa bada ere, finalera
ailegatutako bi pilotariek
lehen urtea dute jubenil
mailan, 16 urte bertze-
rik ez baitute. Eta gaz-
teenak, Iñaki Larraldek
lortu zuen txapela. 

Etxaniz II.ak eta Je-
xux Mari Almandozek
jantzi zuten martxoaren
8an bigarren mailako bi-
nakako txapela. Azkoi-
tian jokatutako finalean
22-13 irabazi zieten Aio
eta Gorritiri, emaitzak
erakusten duena baino
partida gogorragoan.
Lehendabiziko erdian,
hobeki jokatu zuten Aiok
eta Gorritik eta marka-
gailuan aitzinetik izan
ziren. Besagaineko bi-
koteak finala bideratua
zuela zirudien, baina
Aiok hainbat huts egin
zituen segidan eta Etxa-
nizek eta Almandozek
buelta eman zioten mar-

kagailuari (16-11). Par-
tidak aitzinera egin aha-
la gainera, goiti egin zu-
ten jokoan Etxanizek eta
Almandozek ere eta ez
zieten aukerarik eman
Aio eta Gorritiri. 

Jone Fagoaga
irabazle Errege
Kopan

Jone Fagoagak pla-
ter tiraketako Skeet Olin-
piko modalitatean Es-
painiako Errege Kopa
irabazi zuen martxoko
lehen aste hondarrean
Madrilgo Cantoblanco-

ko tiro zelaian. Bi egu-
nez 125 plater hautsi zi-
tuen Jone Fagoagak,
eta Espainiako erreko-
rretik bi platerera geldi-
tu zen. Mirian Delgado
izan zen bigarrena Erre-
ge Kopan eta Madrilgo
Victoria Carbonell hiru-
garrena. Azken probe-
tan erakusten ari den
maila ikusiz, Espainia-
ko selekzionatzaileak
nazioarteko proba gu-
zietan parte hartuko
duela errana dio lesa-
karrari. Honela, maia-
tza aldera Andorran jo-

katuko den Europako
txapelketan eta Finlan-
dian eginen den Mun-
duko txapelketan parte
hartuko du Jone Fago-
agak. Helburua, entre-
namenduetan erakus-
ten duen segurtasuna
eta punteria konpetizio-
etan urduritasuna dela
medio ez zapuztea iza-
nen da. Izan ere, entre-
namenduetan gizase-
me aunitzen maila be-
rean aritzen da Jone,
baina konpetizioan pix-
ko bat beheiti egiten du
nerbioen ondorioz.

ttipi-ttapa • herriz herri
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LESAKA

Kirol arloan garaipen aunitz ekarri
dizkigu herrira martxo hasierak
Almandoz eta Larralde pilotan eta Fagoaga plater tiraketan txapeldun

ARGAZKIA: GARA
Iban Etxaniz azkoitiarra eta Jexux Mari Almandoz lesakarra, bigarren mai-
lako eskuz binakakoa irabazi zuten martxoaren 8an.

& 948627573 • LESAKA

KAKATTUTTU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak
Bittiria 41•% 948 637518•LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa • LESAKA

& 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA

Antzerki tailerra
larunbatero
Mairu antzerki tailerra
larunbatero aritzen da,
goizeko 11etatik aitzi-
nera ikastolako gimna-
sioan. Izen emateko edo
informazio gehiagorako
948 637256 telefonora
(Maite) deitu. Jakina de-
nez, «Trizikloa» eta «Zu-
garramurdiko sorginak»
lanak taularatu ditu Mai-
ruk, baina larunbat goi-
za giro onean pasatze-
ko aukera eman nahi
die parte hartu nahi du-
ten guziei.

Beti Gazteren
batzarra
Ortziral honetan, mar-
txoak 22, Beti Gazte el-
karteak urteko batzarra
eginen du, arratsalde-
ko 7,30etan lehen deial-
dian eta 8etan bigarre-
nean. Joan den urteko
akta irakurri ondotik, iaz-
ko kontuak eta ekital-
diak ikusiko dira, baita
aurtengorako prestatu-
tako aurrekontu eta eki-
taldiak. Eskari-galderen
aitzinetik, bazkideek or-
daindu beharreko kuo-
tak berrikusiko dira eta
zuzendaritza batzordea
aukeratuko da.

Altxaferoren 
aldeko meza
Fraindarrek Javier Sa-
daba «Altxafero» ze-
naren aldeko meza eta
ondotik afaria egin zu-
ten martxoaren 9an. Su-
hiltzaile boluntario eta
Sanferminetako tanbo-
rradako gidaria izateaz
gain, lan istripuan hil-
dako Altxafero Frain-
darrekin batera atera-
tzen zen iñauteetan.

FLASH

 



Tai Chi eta
Chi Kung
ikastaroa
Pilartxa Barbeira etxa-
lartarrak gure inguruan
batere aditua ez den
ikastaroa paratu du
martxan: Tai Chi eta
Chi Kung ikastaroa.
Txinako medizina he-
rrikoian oinarritutako
gimnasia da, mugi-
mendu leun eta sako-
nak erabiliz koordina-
zioa eta erlajazioa lan-
tzen duena. Ikastaro-
aren irakaslea, Pilar-
txa Barbeira, ez da ha-
siberria gisa honetako
lanetan; Tai Chi moni-
tora da, Liu Dong eta
Liu He Tai Chi irakas-
leekin ikasia eta “Ins-
tituto Internacional de
Chi Kung”en diploma-
tua. Duela 4 aste ha-
si zen ikastaro hone-
kin eta astearte eta or-
tzegunetan elkartzen
d i ra  10  ba t  lagun
3’30etatik 4’30ak arte.
Interesatuak oraindik
badute aukera apun-
tatzeko eta gainera Pi-
lartxak berak aipatu di-
gun moduan «lehen-
biziko klaseak dohai-
nekoak dira, klasee-
tan zer lantzen den
ezagutzeko eta gus-
tokoa izanez gero an-
tzinera segitzeko». In-
formazio gehiago 948
635270 telefonoan.

herriz herri
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Etxalar herriari buruzko 
web orria sarean da
www.etxalar.org helbidean sartuz bisita daiteke

Joseba eta Nerea
Joan den azarotik Ja-

bier Iriarte Sansiñena
22 urteko gazte etxalar-
tarra Etxalarko web orria
prestatzen aritu da. Web
gune hau sarea proiek-
tuaren barrenean dago
eta udalak, langile hau
kontratatu zuen lana bu-
rutzeko. Hasieran web-
orrian sartu behar zen
informazioa herriko el-
karteek eta partikularrek
prestatu behar bazuten
ere, azkenean Jabier
Iriartek egin behar izan
du bilketa lan guzia. Ha-
la ere, berak erran di-
gunaren arabera, kola-
borazio pare bat izan du.

www.etxalar.org hel-
bidean sartuz gero ho-
nako orrialdeak ikus dai-
tezke: Herri aurkezpe-
na,  Her r iko  Etxea,
Zerbitzuak, Ondarea,
Kultura, Kirolak, Turis-
moa, Usategiak, Eus-
kara, Aldude & Etxalar
esperientzia, Eskaerak-
eskaintzak, Berriak,
Etxalar lagunkide eta Bi-
sita liburua. Atal guzi
hauen barrenean ba-
koitzari buruzko zehaz-

tapenak aurki ditzake-
gu, horrela, adibidez On-
darearen barnean az-
piatal hauek daude: Ar-
kitektura, Historia, Kul-
tura eta Natura. 

Jabierrek berak erran
digunez «egin beharre-
ko lana, hau izatea es-
pero nuen, baina kultur
etxeko obrak gibeltu
egin direnez, niri ere la-
na luzatu egin zait. Ho-

netaz gain, erran behar
dut herriko jendearen
kolaborazioa proiektu
hau antzinera eramate-
rakoan uste baino tti-
kiagoa izan dela».

O ra i nd i k  e raba t
akautu gabe baldin ba-
dago ere, Internet du-
zuenok behintzat, web
orri hau bisita dezake-
zue arestian aipatutako
helbidean.

Eskolako
haurrak
Ordizian

Asteazken honetan,
martxoak 20, Landagain
eskolako 4. eta 6. mai-
lako ikasleak Ordiziako
azokan egon ziren. Igan-
tzi eta Arantzako adin
bereko ikasleekin bate-
ra azoka ikusteaz gain,
herria ere ezagutu zu-
ten.

ETXALAR

Etxalarko web orrian, herriari buruzko hainbat jakingarri daude.

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA
TEKNIKO 

INSTALATZAILEA
iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

&& 948635290948635290

ETXALARKETXALARKOO
HERRIKHERRIKO O 
OSTOSTAATUTUAA

Ostatua eta
jatetxea berriz ere

zabalik!

Ostatua eta
jatetxea berriz ere

zabalik!

Ostatua eta
jatetxea berriz ere

zabalik!
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Oskar TXOPERENA
Frain aldean kanpi-

na paratzeko aurre-
proiektua eztabaidatu
zuen Udalbatzak azken
bilkuran. Goietxeborda
baserria izanen litzate-
ke kanpin berriaren er-
digunea. Bere inguruan,
bai azpiko aldeko bela-
gaian eta baita bere gai-
neko lur zati handietan
ere,  paratuko litzateke
azpiegitura berria, etxe
aurrefabrikatuak eta gu-
zi. Udalak arazo han-
diak ikusten dizkio au-
rreproiektuari: Alde ba-
tetik handiegia iduritzen
zaio, hartzen duen lur
eremuarengatik. Biga-
rrenik, aurrefabrikatuta-
ko etxeak, arau subsi-
diarioek gaur egun dio-
tenaren arabera, ezin
dira Igantzin onartu.
Udalbatzaren ustez, gai-
nera, ur eskasia ere ha-
gitz garrantzitsua da,
kanpin baten beharrak
kontuan hartuta, eraba-
kia hartzerako orduan.
Azkenik, kotxeen joan-
etorriak ere kontutan
hartzekoak direla aipa-
tzen dute. Ikusi egin be-

har orain zer erabaki-
tzen duten kanpinaren
bultzatzaileek Udalaren
erantzuna ikusita. 

Zenbait lur birkalifi-
katzeko erabakia ere
hartu zuen Udalak bil-
kura berean. Nonbait,
baserri eta borda anitz
omen dago oihan lurre-
tan sartua, edozein al-

daketa edo obra gala-
raziz. Ondorioz, arauak
aldatzeko dokumenta-
zio prestatzen hasi dira
arkitektoak.

Biltokiko mus
eta partxis
txapelketa

Musean Javier Ta-
berna eta Iñaki Goie-

netxek jantzi zuten txa-
pela, finalean Eulogio
Mitxelena eta Josetxo
Arburua garaituta. Par-
txisean, berriz, Anuntxi
Txoperena eta Virtudes
Iguzkiagirrek lortu zuten
garaipena, finala Ama-
lia Sein eta Idoia Bere-
au ama-alaben aurka jo-
katu ondotik. 

Zailtasun handiak ikusten dizkio
udalbatzak kanpina paratzeari
Otsailaren 2an egin zuten Baratzondo elkarteko urteko batzarra

IGANTZI

Kanposantu
zaharra
Elizaren gibeleko al-
dean dago mende er-
di batez, 1841etik
1886ra bitartean, he-
rriko kanposantua izan
zena. 1811an, izurrite
ikaragarriak zirela me-
dio, lege berria atera
zuen garaiko Gober-
nuak: «se prohiben en-
terramientos dentro
del poblado». Bitarte-
an elizan bertan edo
atarean (zimiterioa
deitzen zaio oraindik
atareari) ehorzten edo
enterratzen ziren gor-
puak, baina, erran be-
zala, kutsatzeko arris-
ku handia zegoen izu-
rriteengatik.  Bada,
1814rako Piedadeko
baseliza ondoan, orain
dagoen lekuan, kan-
posantu berria egitea
pentsatua bazegoen
ere, 1841ean Merka-
teneko jabeari, Juan
Miguel Irisarriri, erosi
zion Herriko etxeak eli-
za gibelean dagoen lur
zatia. Erran bezala, 45
urtez izan zen igan-
tziko kanposantua,
baina, 1884ean agin-
du zorrotza bidali zion
Gobernadoreak He-
rriko etxeari: «proce-
da en el inprorrogable
término de 15 días a
formar el expediente
de construcción del
nuevo cementerio».
Gartxipiako Antonio
Suescun-ekin egin be-
har izan zuen permu-
ta kanposantu berria
Piedaden egiteko. 

Herria ezagutuz

OSKAR TXOPERENA
Elkarte guziek urte hasieran egiten dituzte urteko batzar nagusiak, Igantzin
behinik behin. Lehengoan Biltokin egindakoari buruz aritu baldin baginen,
oraingoan Baratzondo Jubilatu Elkarteak egindakoa aipatuko dugu. Jende
gutti samar bildu zen nonbait batzarrera, eta Junta zaharrak urte guzian
egindako ekintzen eta kontuen berri eman ondotik Junta berria aukeratu  zu-
ten. Jose Mª Begino izanen da lehendakaria hurrengo bi urtetan, Ana Mª Ze-
laieta ariko da idazkari lanetan eta Meltxor Sein, Teodoro Sein, Esteban Goia
eta Jose Luis Zelaieta izanen dira bokal berriak.

zapatadenda.
kalotxa.
osagarriak.
konponketak.
Legia 36 Bera 31780 Nafarroa 948 631516

Igantziko Bentak • & 948 627572 • Faxa: 948 637508

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

Rafa: 600 819 640
Jose: 666 235 466

Eztegara 26, 2.C - BERA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA
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Nerea ALTZURI
Negua, hotza eta gri-

sarekin lotzen dute au-
nitzek. Eta egia erran,
zenbait lagunen ahotik
horren adierazgarri di-
ren hitzak aditzen ditu-
gu noiznahi: «Neguzar
hau, joateko hobia da!».
Hau erraten duenak ez
ditu hagitz gustoko egu-
na hain goiz iluntzea,
goiz hormatuetan erna-
tzea, eguraldi idor eta
hotzak… Aurtengo ne-
guak, egia erran, bere
ezaugarrietako batzuk
agerian utzi ditu, baina
sasoi bateko elurte eta
hotz haundiak, gazteak
garenok ez ditugu ba-
tere sufritu.

Mendi ttonttorretan
elurra ikusi dugu aranz-
tarrok. Eta beharbada
ukitu ere bai beherago,
baina denak ere ez di-
ra aski izan eskiatzen
aritzeko. Arantzako gaz-
te Asanbladak, aurten
bertze urte batez eski
bidaia egin du, elurre-
tako kirol honekiko za-
letasuna badela argi gel-
dituz. Martxoaren 9 eta
10ean, Luz Ardiden-eko

eski estazioan izan zi-
ren herritarrak, aranz-
tar ez ziren bertze lagun
batzuekin: lekeitioarrak,
donostiarrak… guzira
25 laguneko taldeak
ezin hobeki pasatu zuen
aste hondarra. Larun-
batean, laino pixko ba-
tek trabatu zien eskia-
tzaileei jarduna, baina
igandean eguraldia pri-
meran portatu zitzaien
elurretan probexteko.
Gainera, atseden har-
tzeko ere, Luz Ardide-

neko hotela zuten la-
runbat arratsean. Lu-
xuzko astebukaera pa-
satu zutela zitortu digu-
te bertaratu ziren ba-
tzuk. Negua joan da, eta
udaberrian sartu gara
orain. Bertze bi urtaro
pasatu beharko dira
gazte Asanbladako ki-
deek eski-bidaia anto-
latu dezaten. Baina uda-
berria, uda eta udazke-
na urtesasoietan ekital-
diak ez dira faltako gaz-
teen eskutik. 

Baina, otsailaren
hondar astean ere es-
kolako hameka ikasle
eta bi irakasle Otsagin
izan ziren elurretan. Ur-
tero bezala, aurten ere
«Aste Zuria» progra-
maren barnean antola-
tu da ateraldia. Ikusten
duzuen moduan, afizio-
natu franko dago he-
rrian. Pena bakarra, elur
guttixko egiten duela
mendi magal malda-
tsuetan eskiatzen en-
trenamenduak egiteko!

Martxoaren 9 eta 10ean urteroko egonaldia
egin dute herriko gazteek elurretan 
Gazte Asanbladak antolatuta, hogeita bortz lagun izan dira Luz Ardidenen

ARANTZA

Iaz bezalaxe, Luz Ardidenera joan dira aurten herriko gazteak.

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

SAROBE
okindegia

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

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

% 948 63 10 03
Fax: 948 63 10 03

Alkaiaga Ind.•Baldrun, 8 • LESAKA - BERA

Eguzkitik babestekoak (elektriko edo eskuzkoak) • Toldo mugikorrak •
Igerilekuetako sareak • Kamioentzako toldoak • Estutzeko uhalak •
Aluminio, PVC, Egurra eta Seguridadekoak • Motorizatuak pertsianak
altxatu eta jausteko • Kontraleihoak • Estoreak • Eulien kontrakoak…

PERTSIANAK
ERA GUZIETAKOAK, MOTORIZATUAK, ESTOREAK

Urteko
batzarrak
zenbait
elkartetan

Ekaitza elkarteak
urteko batzarra egin
zuen martxoaren es-
treineko asteburuan.
Zehaztuak zeuden
puntuen artean, jun-
taren berritzea aintzi-
nera eraman zen ba-
tzarrean. Horrela, jo-
an den urtean egin-
dakoak eta aurtengo-
rako prestatutakoak
errepasatu ondotik,
junta aldatu da. Jun-
tako partaideen izenen
berri, heldu den alean
zehaztuko dizuegu.

Martxoaren 15ean
Bortzak Bat koopera-
tibak ere urteko ba-
tzarra burutu zuen Za-
hartxokon. Iazko gas-
tu eta sarrerak jakina-
razi zitzaizkien bazki-
deei eta junta berritu
zen.
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ttipi-ttapa
Larunbat honetan,

martxoaren 23an Do-
nezteben ospatuko den
Landa eremuko ema-
kumeen bosgarren to-
paketa prestatzen bu-
ru-belarri ari da Ezpe-
lura elkartea, Donezte-
beko Udalaren eta Na-
farroako Emakumearen
Institutuaren laguntza-
rekin.

Egitarauari dagokio-
nez, goizeko 11etan
Aparango aparkaleku-
ra ailegatuko dira par-
tehartzaileak. Bertan ha-
rrera eginen zaie eta jo-
aldunekin batera eliza-
rako bidea hartuko du-
te. 11,30ak aldera eli-
zan ongietorria eskaini-
ko zaie bestara datozen
elkarte eta bertze per-
tsonei. Ana Etxeberria
Ezpelura elkarteko pre-
sidenteak, Loren Albe-
niz Nafarroako Emaku-
mearen Institutuko zu-
zendariak eta Miguel
San Miguel Donezte-
beko alkateak agurra
eginen dute. Elizan dia-
positiba emanaldia eta
Doneztebeko abesba-

tzaren emanaldia iza-
nen da. Trapatan dan-
tza eskainiko da eliza-
tarian. Ondotik, arti-
sauen erakusketa iza-
nen da Santa Luzia pla-
zan. Euria eginen balu
eskolako aldagelen pa-
silloetan egonen dira ar-
tisauak. Ordu bi terdiak
aldera bazkaria izanen
da eskolako frontoian
eta ondotik dantzaldia

Atsegin taldearekin. Az-
kenik, bestaren lekukoa
pasatuko zaio Azkoien-
go elkarteari. 

EMAKUMEAREN
EGUNAREN INGURUKO
EKITALDIAK

Egun haundi hone-
kin, Ezpelurak Emaku-
mearen Egunaren in-
guruan antolatu dituen
ekitaldiei akabaila ema-

nen zaie. Bertzeak ber-
tze diapositiba lehiake-
taren sariak banatu zi-
ren martxoaren 8an eta
hiru lehendabiziko sa-
riak Baztanera joan di-
ra. Lehendabiziko saria
Jose Erregerenak ira-
bazi du, bigarrena Lan-
der Goñik eta hirugarre-
na Juanito Lameiriñas-
ek. Martxoaren 7an, Hai-
zeako hez i tza i leak

«Emakumea bigarren
heldutasunean» gaiari
buruzko solasaldia es-
kaini zuen. Martxoaren
16an, «Yo soy esa» ize-
neko antzerki-monolo-
goa ikusgai izan zen li-
burutegian.

Lanak
kiroldegian

Nafarroako Kirol eta
Gaztediaren Institutuak
Doneztebeko udal ki-
roldegian egin beharre-
ko squash kantxa eta
arte martzialen aretoa
eraikitzeko proiektua,
95.425,50 euroko au-
rrekontuarekin, diruz la-
guntzea onartu du. Ho-
rretarako, Udalak Patxi
Chocarro eta Maria Ur-
menetak  eg indako
proiektua onartu du eta
lanak emateko lehiake-
ta deialdia zabaldu du.
Finantziazioari dago-
kionez, 49.583,5 euro-
ko mailegua eskatuko
du Udalak eta gainera-
koa, Kirol eta Gazte-
diaren Institutuaren di-
rulaguntzarekin eta He-
rriko Etxeak ordaindu-
ko du.

Landa Eremuko Emakumeen V. Topaketa
larunbat honetan eginen da herrian
Ezpelurak antolatu du, Doneztebeko Udala eta Emakumearen Institutuaren laguntzaz

DONEZTEBE

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Ezpelura emakume elkarteko ordezkariak Jabier Elizalde Doneztebeko uda-
leko zinegotziarekin, Landa Eremuko Emakumeen Topaketak aurkezten.

102 Meaka auzoa
20304 IRUN

Tel.: 943 623 130

* 250 lagun eserita
* Klimatizatua

Inportazioko bakailua
Kalitate onena • Faroe irletakoa

* bakailu gezatua bere puntuan

Enkarguak hartzen dira
San Juan Plaza, autobus geltokian 

Tel: 943 627131 • IRUN

Arrue, Quinny, Maxi-Cosi, Red Castle,
Tuc-Tuc, Baby Björn, Avent, etab…

Zubiaurre 3 (Renfetik hurbil) • IRUN

Guzia 
zure

umearentzat

Guzia 
zure

umearentzat

Guzia 
zure

umearentzat



herriz herri

2002/03/21 • 322. zbk. 

15

Aitor AROTZENA
Martxoaren 9an bi

batzar egin ziren Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-
derazioak Sunbillan
duen egoitza. Bata, ur-
teko ohiko batzarra, jo-
an den urteko kontuak
eta aurtengorako pres-
tatua duten aurrekontua
eta ekitaldiak ikusteko
eta bertzea ez ohikoa,
azken bederatzi urtetan
lehendakaria izandako
Joxelu Retegiren dimi-
sio aurkezpenarekin.

Ohikoa batzarrean,
honako informazio hau
eman zen: joan den ur-
tean antolatutako eki-
taldi guztien zerrenda,
joan den urtean antola-
tutako txapelketa guzien
xehetasunak eta 2001e-
an egindako Nafarroa-
ko txapelketen emai-
tzak. Diru kontuei da-
gokienez, joan den ur-
tean 18.694.253 peze-
tako gastuak egin ziren
eta 18.105.662 pezeta-
ko diru sarrerak izan zi-
ren Nafarroako Herri Ki-
rol Federazioan. 

2002. urteari begira,
114.600, 96 euroko au-

rrekontua izanen da.
Euskal Herriko zenbait
txapelketa Nafarroan
antolatzea egokitu zaio
aurten Herri Kirol Fe-
derazioari. Bertzeak ber-
tze, bigarren mailako
aizkolari txapelketa, ha-
rrijasotze txapelketak,

harri haundiekin, ttikie-
kin nahiz kintopekoak
edo hogeita bat urtez
beheitiko harrijasotzai-
leei zuzendutakoak eta
Euskal herrialdeetako
kirol txapelketa antola-
tuko ditu aurten Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-

derazioak. Batzarreak,
2001. urteko kirol ba-
lantzea eta balantze
ekonomikoa onartu zi-
tuen, baita 2002. urte-
ko aurrekontua ere.

BEDERATZI URTEREN
ONDOTIK, KARGUA UTZI
DU JOXELU RETEGIK

Ohiko batzarra akau-
tu ondoren, ez ohiko ba-
tzarrea burutu zen. Ber-
tan, azken bederatzi ur-
tetan Federazioko pre-
sidente izandako Joxe-
lu Retegik bere dimisioa
aurkeztu zuen eta le-
hendakari berria hauta-
tzeko hauteskunde egu-
tegia ere aurkeztu zen.
Batzarrak Retegiren di-
misioa eta hauteskun-
de egutegia onartu zi-
tuen. Aldi berean, Jo-
xeluren dimisio egune-
tik lehendakari berria
hautatu arte iraunen
duen batzordea osatu
zen. 

Bertzalde, larunbat
honetan, martxoak 16,
Nafarroako Herri Kirol
Federazioak zuhaitz lan-
daketa egin du Arribe-
Atallun.  

Lehendakaria
hautatzeko
egutegia

Martxoaren 20an
lehendakaritzarako
hauteskundeak kon-
bokatu dira, Federa-
zioko Hautes Batzor-
dea osatu eta hautes
egutegia publikatu da.
Martxoaren 23an ire-
kiko da Herri Kirol Fe-
derazioko lehendaka-
ritzarako hautagaiak
aurkezteko epea eta
27an itxiko da. Apiri-
laren 8an, Federazio-
ko Hautes Batzorde-
ak errekurtsoen erre-
soluzioa eginen du, le-
hendakaritzarako hau-
tagaien behin betiko
zerrenda aurkezteko.
Batzar Orokorra apiri-
laren 13an eginen da
eta bertan hautatuko
da Federazioko le-
hendakaria. Apirilaren
18an Hautes Batzor-
deak lehendakari hau-
taketarako erresolu-
zioak moldatuko ditu,
emaitzak onartu eta
Federazioko lehenda-
karia izendatuko da.

SUNBILLA

Nafarroako Herri Kirol Federazioak urteko
batzarra egin zuen martxoaren 9an
Joxelu Retegi lehendakaria ordezkatzeko hauteskunde prozesua hasi da

Tel.: 948 456 080
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…

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

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

BBEELLAARRRRAA

ARTXIBOKOA

Euskal Herriko harrijasotze txapelketa ezberdinak
Nafarroan jokatuko dira aurten.



Esteban AROTZENA
Garaitsu honetan ur-

tero antolatzen den ba-
rrikote herrikoia hurren-
go apirilaren 6an buru-
tuko da, eta aurtengo-
an sobratzen diren so-
sak Zuberoarentzat iza-
nen dira. Euskal Herri-
ko Iparraldeko herrial-
de hau bizirik iraun ahal
izateko milioi bat euro
biltzeko kanpainari ekin
dio Udalbiltzak eta, esan
bezala, deialdi honekin
bat egin dute barrikote-
aren antolatzaileek. Txa-
ranga eta guzi frontoi
zaharrean eginen den
afari honetarako txarte-
lak apirilaren 3a arte
egonen dira salgai be-
tiko lekuetan.

Bake epailea 
Hurrengo lau urtetan

herriko bake epailearen

postua bete nahi dute-
nentzat Udaletxean ize-
na emateko epea za-
balik egonen da martxo
bukaera arte. Azken era-
bakia udalbatzak hartu-
ko du, gehiengo abso-
lutoa behar baita izen-

dapenak balioa izan de-
zan.

Ixkibi kanpina
denboraldian
alokatzeko

Ixkibi kanpineko zer-
bitzu guziak alokatzeko

asmotan dira bere ja-
beak aurtengo denbo-
raldirako, hau da, ekai-
naren 15etik irailaren
15a bitarte. Informazio
gehiago jaso nahi due-
nakm 639 165436 tele-
fonora deitu beharko du.

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR
Oihana antolatzeko

plana egiteko Basartea
enpresa kontratatu du
Nafarroako Gobernuak.
Urte terdiz eginen den
lanean, hurrengo hamar
urterako mendiaren an-
tolaketa eginen da, ho-
betu beharrekoak, oihan
aprobetxamenduak,
garbiketak eta landake-

ta berriak programatuz.
Nafarroako Gobernuak
eta Aresoko Udalak
ados jarri behar dute pla-
naren azken emaitza-
rekin. 

Euskal Herriak
bere eskola

Euskal Herriak bere
eskola kanpainaren bar-
nean martxoaren 12an

Aresoko eskolan Igor
Arroyok hitzaldia eskai-
ni zuen. Kanpaina be-
rean, firmak biltzeko ma-
haia jarri zen eskolan
egun horretan.

Emakumearen
Eguna

Martxoaren 8an, ilun-
tzeko 9etan eskolako
gimnasioan emakume-

aren eguneko afaria an-
tolatu zuen Guraso El-
karteak. Afalondotik an-
tzerkitxo bat ikusteko
aukera izan zuten.

Pinadia
Larrekobordako pi-

nadia berriz ere enkan-
tera aterako da, %20eko
beherapenarekin.

Oihana antolatzeko plana egiten
hasiko da Basartea enpresa
Datozen hamar urtetan mendian egin beharrekoa azalduz

ARTXIBOKOA

Urte terdiz egingo da Aresoko mendi eta oihanak
antolatzeko plana.

Zuberoa biziberritzearen aldeko barrikotea
eginen da apirilaren 6an
Bake epaile izateko epea martxo bukaera arte zabalik izanen da

PILI ZUGARRAMURDI
Euskal Herriko hainbat erakunden ilegalizazioa salatuz bi eguneko baraualdia egin berria dute bede-
ratzi herritarrek. Bestalde, presoen eskubideen aldeko kontzentrazioei ere tinko eusten zaie, hilero-hi-
lero azken ostiraleko ilunabarreko 8etan egiten baitira herriko plazan.
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GOIZUETA

& 639165436 • GOIZUETA

IXKIBIIXKIBI
Kanpina alokatzen
da ekainaren 15etik
irailaren 15a bitarte.

ARESO
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Mikel ILLARREGI
Martxoaren 9an egi-

niko prentsaurrekoan ja-
kinarazi zenez, herriko
hogeita hamazortzi tal-
dek deiturik, larunbat ho-
netan, martxoak 23a,
arratsaldeko 18:00etan
Maxurrenearen aldeko
manifestazioa eginen da
herriko kaletan. Maxu-
rrenea egoitza beretik
hasiko da eta herriko
plazan amaitu. Aipatu
prentsaurrekoan, Nafa-
rroako Gobernuari tal-
de hauek adostutako
manifestua azaldu zu-
ten. Honetan, udalak
hainbestetan esan duen
bezala, herriak leku
aproposik ez du kultura
zabaldu eta suspertze-
ko eta horrela hainbat
behar ezin ditu bete. Be-
raz, hau da arrazoi na-
gusienetariko bat eska-
era hau luzatzeko. As-
mo edo nahi hau nola

bideratu badakite; Kul-
tur Etxea eta Museoa
eraikitzea hain zuzen.

Honekin batera esan
beharra da, duela ho-
geita hiru urte Amaza-
bal patronatuak Nafarro-
ako Diputazioari etxea-
ren zesioa egin zione-
an hasierako eskriture-
tan (1975) azaldutako
baldintza jarri zion. Hau
eraikuntzaren erabilera
“benefizentzi eta hez-
kuntzarako” zuzendua
behar zuela izan adie-
razten zuen. Ibili eta
buelta, herriak askotan
etxea eskatu arren Nafa-
rroako Gobernuak Gu-
ardia Zibilaren kuartela
eraikitzeko erabaki du.

Udalak, aurreko zen-
bakian aipatzen genuen
moduan, bide judiziala
zabaldu du. Bestalde-
tik, herriko taldeek bes-
te bide bat jorratzen du-
te. Lehenbiziko ekime-

na adostutako manifes-
tua azaltzea izan bazen
ere, joan den astean,
etxez etxe sinaduren bil-
ketari ekin zioten. Ho-
nen emaitza egun haue-
tan jakinaraziko digute. 

Parrokiako Pastoral
Kontseiluak, Guraso Ka-
tolikoen elkarteak eta
Institutuko Kontseiluak,
bakoitzak bere aldetik
lehengoaz gain, beste
gutun bana igorri diote
Sanz Nafarroako lehen-
dakariari eta Trinidad
Eslava jauna Hezkun-
tzako ordezkariari. Bes-
tetik, “Atakabeltz eta Ma-

xurrenea herrintzat” he-
rri ekimenak martxoa-
ren 15erako enkartela-
da mugikorra antolatu
zuen. Lehenengo fase
honetan eginen den hu-
rrengoa larunbat hone-
tako manifestaldi isila
izanen da. Antolatzaile-
en arabera, jende as-
kok erantzunen du bai
sinadura emanez, bai
manifestazioan parte
hartuz.

Olio zaharra
Bilketa ostiral hone-

tan eginen da, martxo-
aren 22an.

LEITZA

Manifestazio isila
Maxurrenearen alde
Herriko 18 talde eta elkartek
deitu dute larunbat honetarako

MIKEL ILLARREGI
Herriko taldeetako ordezkariek eta beste hainbeste herritarrek parte hartu
zuten prentsaurrekoan.

Aberri Eguna
Azkeneko udal batza-
rrean bildutakoek (HB-
EA) aho batez onartu
zuten martxoaren 31n
Aberri Eguna ospatze-
ko deialdi bateratua egi-
tea. Egun honetan,
12etan, plazan ospatu-
ko den ekitaldian Udal-
biltzak proposatutako
idatzia irakurriko da. On-
doren hamaiketakoa
izanen da. Ikurriñak bal-
kobetan jartzea ere es-
katu dute.

Droga 
menpekotasunari
aurre egiteko
adituaren lanpostua
oposaketa-lehiaketaren
bitartez betetzeko deial-
dira 18  lagun aurkeztu
dira. Azterketa apirila-
ren 16an izanen da.

Mendi irteera
Martxoaren 24an Txa-
mantxoia eta Lapakiza-
ra (Belagoa-Zuriza)
mendi irteera izanen da.

Udaletxeko obra
Bigarren deialdiaren on-
doren Pagozelay Goiza-
bal, enpresari eman zaio
udaletxea barrutik al-
datzeko obraren ardu-
ra. Guztita,176.400 e.

FLASH

Kontxi KLABER
Joan zen larunbate-

an, martxoak 9, Arano-
ko elkartean ospatu zen
bertso ligako bigarren
kanporaketa. Bertan
izan  genituen herrikoa
dugun bertsolaria Xa-
bier Legarreta, Joxe
Juan Zubieta “Etxabe”

lesakarra, Nerea Bruño
atarrabiarra eta Iruñe-
ko Ekintza Landa. Ai-
patutako ordenean sail-
katu ziren puntuetan.
Besteetan bezala lehe-
nak 7, bigarrenak 4, hi-
rugarrenak 2 eta lauga-
rrenak puntu 1ekin. Ber-
tsolari bakoitzak 3 saio-

tan parte artzen du liga
honetan.

50 bat lagun ingura-
tu ziren bertara, nahiz
eta askok azken ordu-
ra arte ez genuen ezer
jakin, nonbait azken or-
duko gauza izan zen
Aranon kantatzea.

Xabier Legarretak

bere lehen saioa Tute-
ran kantatu zuen eta hi-
rugarrena eta ligako az-
kena joan den ostirale-
an Zizuren izan zuen.

Nafarroako Bertso Ligaren saioa egin
zen martxoaren 9an elkartean
Xabier Legarreta herritarrak lortu zituen puntu gehien

ARTXIBOKOA

Xabier Legarreta.

ARANO
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LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

GGaazztteeeennddaakkoo
era guzietako

arropa

LLaanneerraakkoo arropa

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

Mendigoizaleen
irteerak
Baztango Mendigoiza-
leek martxoaren 24an
Iraperrira eginen dute
irteera. Aste Sainduan
ez da ateraldirik izanen
eta Apirilaren 7an Xo-
rroxinera joanen dira.
Baztan Ikastolako Gaz-
te Mendigoizaleek mar-
txoaren 24an Mugairi -
Ubon - Mugairi ibilbidea
eginen dute.

Oinarrizko
Osasun
Eremuko
zuzendaria
Elizondoko Oinarrizko
Osasun Eremuko zu-
zendari berria Mari Car-
men Elizainzin medi-
kua izanen da. Ariz-
kungo medikua den Mi-
guel Yabar Maisterre-
na izan da postua utzi
duena.

Lameriñas 
argazki
erakusketa
Baztan Ikastolako par-
keko egoitzan, Juanito
Lameriñas-en argazki
erakusketa eginen da,
martxoaren 28tik apiri-
laren 7ra. Haurrenda-
ko jolas parkea izanen
da. Baztan Ikastolako
Guraso Elkarteak an-
tolatu du eta behin behi-
neko  o r du teg i a
11:30etatik 13:30etara,
eta arratsaldean 6eta-
tik 8etara izanen da.

BAZTAN

Ainara Mindegia
Baztandarren Biltza-

rra Elkarteak 2002ko os-
pakizuna iragarriko
duen kartel lehiaketa an-
tolatu du; partehartzai-
leak ondorengo oina-
rriak errespetatu be-
harko dituzte:

1. Kartel guztietan
"BAZTANDARREN BIL-
TZARRA 02. ELIZON-
DON UZTAILAREN
21EAN. ESKUARAK
BATZEN GAITU" testua
agertu beharko du.

2.  Neurr iak 50 x
70cm.koak izan behar-
ko dute.

3. Partehartzaileak
Offset sistemak onar-
tzen dituen teknika eta
kolore guziak erabil di-
tzake.

4. Informatikako eus-
karrian egindako karte-
lak, disketteak lagun-
duta joan daitezke, ira-
bazle suertatuz gero ho-
beki inprimatu ahal iza-
teko.

5. Kartelgileak kartel
bakoitzaren gibeleko al-
dean lema bat jarri be-
harko du.

6. Kartelarekin bate-

ra gutun azal itxi bat
eman behar izanen da,
kanpoko aldean karte-
laren lema, eta barne-
koan, egilearen datuak
eramanen dituena.

7. Lehiaketa honeta-
ra aurkeztuko diren kar-
telak apirilaren 5ean goi-
zeko 12ak baino lehen
BBEren esku egon be-
harko dute. Helbidea:
Baztandarren Biltzarra

Elkartea, 22 PK 31700
Elizondo

8. Uztailaren 21etik
aintzinet, partehartzai-
leek beren kartelak be-
rreskura ditzateke .

Epaimahaia diseinu
grafikoan bi aditu, Baz-
tango bi artista eta  Baz-
tendarren Biltzarrako bi
kidek osatuko dute. Sa-
ria apirilaren 5etik ain-
tzinet ezagutzera ema-

nen da. Irabazleak 450
euro jasoko ditu. Era be-
rean epaimahaiak era-
baki dezake batere kar-
telik ez aukeratzea.
Lehiaketa irekia eta za-
bala da, nahi adina lan
aurkez ditzakete parte-
hartzaileek. Baztanda-
rren Biltzarraren egu-
nean banatuko dira sa-
riak bazkalondoan egi-
nen den jaialdian.

Baztandarren Biltzarrak 
kartel lehiaketa antolatu du
Kartelak aurkezteko azken eguna, apirilaren 5a izanen da

FLASH

ARTXIBOKOA

Baztandarren Biltzarrean 80ko hamarkadan egindako argazkia.
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iturgintza
kalefakzioa saneamendua      gasa

& 948 510086 / 510156 • fax: 948 610856 • LEITZA

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

FLASH

Rakel Goñi
Kinto Bestak ospa-

tzeko ez dago data ze-
hatzik, kintoek egoki iru-
ditzen zaien eguna hau-
tatzen dute bazkaria egi-
teko. Dena den, Aste
Santuko oporren ingu-
ruan mugimendu han-
dia somatzen da. Lortu
ditugun Kinto Besten da-
tak aurkituko dituzue ja-
r ra ian.  Mar txoaren
23an: 1956an sortuta-
koak Lekarozko Hiru Itu-
rri ostatuan bilduko di-
ra. 1926an jaio zirenak
Elbeteko elizan izanen
dute meza ordu batean
eta ondotik bazkaria Ga-
la r t zan .  1974koan
12etan bilduko dira
Arraiozko Arizti elkarte-

an “animatzen hasteko”.
Ondotik bazkaria izanen
da Eskisaroi jatetxean.
1980koa Iruritako Olari
jatetxean ospatuko da.
Apirilaren 6an 1939an
jaiotakoak (60ko kinto-
ak) ordu batean meza
izanen dute Almando-
zen, ondotik Beola ja-
tetxean bazkaltzeko.
Izena Beolan eman dai-
teke. Apirilaren 13an
77an sortu zirenak, baz-
karia izanen dute Leka-
rozko Sagardotegian.
Apuntatzeko epea api-
rilaren 7an akituko zaie.
Besta ederra eginen du-
te aunitzek euren Kinto
Besta ospatzen duten
egunean. Kasu eman
edaten denarekin.

BAZTAN

Kinto besta aunitz 
Aste Santuko egunen inguruan 
Badira oraindik emakumeak onartzen ez dituzten kintoen taldeak

1962ko kinto besta iragarriko duen kartela.
Martxoaren 23an Elbeteko Ostatuan eginen
dute bazkaria.

ZALDUA

Baztanen izena bailara-
ren mugetatik at ezagu-
tzera emateagatik, Uda-
lak oroigarri  batzuk
eman zituen abenduan.
Sarituen artean Juanito
Lameriñas argazkilaria,
Zesareo Soule eskulto-
rea, Baztango eskuba-

loi taldeko neskak eta
Laborra eskultorea izan
ziren. Udal ordezkariak
ez ziren oroitu,komuni-
kabide batzuei sariak ba-
natuko zirenaren berri
ematen, eta horregatik
ez datzuegu abistearen
berri lehenago eman.

Udalak abenduan sariak banatu zituen

Osasunako
Peña berria
Elizondon Osasuna Fut-
bol Taldeko zaletuen pe-
ña osatu nahi dute. Mar-
txoaren 31arte eman
daiteke izena, Antxito-
nea Trinketean. Eman
beharreko datuak ize-
na, abizena eta norta-
sun agiriaren zenbakia
izanen dira. Lehenda-
biziko bilera apirilaren
6an eginen da arratsal-
deko 5etan.

Amaiur eta
Erratzuko
haurrendako
jostalekua
Amaiurren eta Erratzun
laster haurrak jostatze-
ko kolunpioak jarriko di-
tuzte. Udalak 3.005 eu-
ro onartu ditu herri ba-
koitzarentzat haurren
jolasak aldatzeko.

Harrobiei
buruzko
solasaldia
antolatu du Arizkune-
nean, martxoaren 22an,
20:00etan, Erdizen Al-
deko Batzarrak, Gure-
lur-eko biologo batekin.



Titiriteroen
Topaketa
apirilaren 13
eta 14an
Margari eta Koro

Zugarramurdin bi
urtetatik behin egiten
den “Eskual titiritero-
en  topaketa” apirila-
ren 13 eta 14ean egi-
nen da. Bi egunetan
10 talde arituko dira.
Igande arratsaldean
Ruper Ordorikaren
kantaldia izanen da,
bazkariaren ondotik.
Aitzinago emanen di-
tugu taldeen izenak be-
re ordutegiekin. 

Bertso Liga
55 lagun bildu ziren

Martxoaren 2an Azke-
ta jatetxean egin zen
Nafarroako bertso li-
gako saioan. Bittor Eli-
zagoien, Joxema Lei-
tza, Julen Zelaieta eta
Josetxo Etxenike aritu
ziren, Txomin Amore-
na gai-jartzailearekin.
Gisa huntako ekitaldi
gutti egiten dira herrian
eta jendea arras gus-
tura egon zen.

Janari
Bankutik
eskerrak

Nafarroako Janari
Bankutik eskerrak igo-
rri dituzte urdazubiar
eta zuamurdiarrei be-
rriki egin den bilketan
533 kilo janari bildu di-
tuztelakoz bi herrien
artean. Azpimarratu
nahi izan dute bildu den
guztia arras kalitate
onekoa izan dela.
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Aña Mari eta Fred
Nafarroa eta Iparral-

deko bertsolari txapel-
ketako finalerdietako bat
Sarako Omordian egi-
nen da martxoaren
24an, arratsaldeko 4eta-
tik aitzin. Sei bertsolari
izanen dira, Iparralde-
ko Ligatik sailkatu diren
Sustrai Kolina eta Txo-
min Ezponda alde ba-
tetik eta Nafarroako li-
gatik etorriko diren ber-
tze lau. Olhain ikasto-
lak antolatuta, goizeko
11:30etan aperitifa es-
kainiko da eta 12:30etan
bazkaria. Izen ematea:
0559542683 (Arantxa)
edo 0559939302 (Syl-
vie).

Zazpiak Bat-en
gaualdia

Larunbat huntan,
martxoaren 23an, Zaz-
piak Bat dantza elkar-
teak gaualdi goxo bat
prestatua du Omordian.
Arratseko 7etan, ikus-
garria eskainiko da eta
zortziak eta erdietan afa-
ria. Izenak emateko dei-
tu 0559542067 (Maider)
edo 0559595756 (Odi-
le). Helduek 16 euro or-
daindu beharko dute eta
haurrek 8 euro.

Internet-en
besta asteburu
honetan

Ipar Euskal Herri oso-
an, Internet-en besta an-
tolatua da asteburu hun-
tako. Herriko eskolek,
turismo bulegoak eta li-
burutegiak herritarrei
ateak zabaltzen dizkie-
te, Internet urririk eza-

gutzeko. Ortziralean eta
larunbatean, eskola pu-
blikoa eta San Josepe
eskolan goizeko 9ak eta
erdietatik eguerdi arte
eta arratsaldeko 2etatik
5ak arte; larunbatean
bakarrik Turismo Bule-
goan edo liburutegian,
goizeko 9etatik 12ak ar-
te eta arratsaldeko 2eta-
tik 6ak arte.

Sarako Izarra
Kostaldeko
txapelketan

Joan den martxoa-
ren 10ean, Sarako Iza-
rra Errugbi taldeak Kos-
taldeko txapelketaren
bigarren faseko azken
partida jokatu du Ani-
maniako zelaian. Sara-
tarrek baitezpada ira-
bazi behar zuten aitzi-
na joateko eta hala ger-
tatu da. Alabainan, 21
eta 13 irabazi dute Saint-
Jean-de-Marsacq-en

aurka, beraien helburua
lortuz.

Ondorioz, heldu den
martxoaren 31n bertze
neurketa bat jokatuko
dute (lerro hauen idaz-
tean, oraindik ez daki-
gu noren kontra...) eta
hori irabazten badute,
Kostaldeko txapelketa-
ko finaletarik bat joka-
tzeko eskubidea izanen
dute. Horretaz gain, ga-
raipen horrek Frantzia-
ko txapelketan aritzeko
baimena emanen lieke.
Galdu ezkero aldiz, aur-
tengo denboraldia hor-
tan geldituko litzateke.
Erantzuna martxoaren
31n.

Euskal herriko
Idazleen
Biltzarra Bazko
Astelehenez

Urte guziz bezala,
bazko astelehenez,
Euskal Herriko Idazle-

en Biltzarra ospatuko da
Herriko kiroldegian. Aur-
tengoa 19.a izanen da
eta apirilaren 1ean ger-
tatuko da. Egun guzian
beraz, 9.30etan hasirik,
liburu eta disko egilee-
kin mintzatzeko parada
izanen dute bertara hur-
bilduko diren guziek.
Bertzalde, bi urtetarik
egiten den bezala, bi
egile ohoratuak izanen
dira egin duten lana-
rengatik : Marijane Mi-
naberry eta Miguel An-
gulo. Horretaz gain, era-
kusketa batzu ere ikus-
ten ahalko dira, hala no-
la Gaëlle Merch-en mar-
goak, bertzeak bertze. 

Berritasun nagusie-
na da aurten ez dela
mintzaldirik izanen. Ha-
la ere, literatura, musi-
ka edo artea maite du-
tenek gogoaren ase-
tzeko aski izanen dute-
la ez da dudarik. 

SARA

Bertsolari txapelketako finalerdia
Omordian jokatuko da igandean
Iparraldeko eta Nafarroako sei bertsolari ariko dira

ARTXIBOKOA

Bazko Astelehenez, XIX: Euskal Herriko Idazleen Biltzarra eginen da herri-
ko kiroldegian. Aurten ez da mintzaldirik izanen, baina literatura, musika edo
artea maite dutenek gogoaren asetzeko aski izanen dute.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

ZUGARRAMURDI
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Franck DOLOSOR
Herriko etxeak eta

SPUC kirol batasunak
egin dituzten hainbat bil-
kuren ondotik delibera-
tu da jartoki, aldagela
eta lokala berriak erai-
kiko direla herriko kirol-
zelaian.

Aspalditik galdegiten
den proiektu hau ez da
bakarrik errugbizaleen-
tzat eginen, lasterka ibil-
tzeko pista, pisuak bo-
tatzeko lekua eta ze-
zenketak ospatzeko ere-
mua ere prestatuko di-
relakotz. Denbora be-
rean, 400 presuna har-
tzen ahalko dituzten jar-
tokien azpian  aldagela
berriak prestatuko di-
tuzte. 488 000 euro gos-
tako da proiektua baina
senpertarrek ahal be-
zain guti paga dezagun,
kontseiluak diru-lagun-
tzak galdetu ditu jane-
ko su-prefetura eta Pa-
beko Kontseilu nagu-

sian gastuen erdia be-
deren bere gain har de-
zaten.

Poesiaren
Eguna apirilaren
7an Oxtikenean

«Hatsaren Poesia»
izenburuarekin, olerkiak
euskaraz idazten duten
Hego eta Ipar aldeko
idazleen artean Poe-
siaren Eguna ospatuko
da Senpereko Oxtike-
nean apirilaren 7an.
Eguerditan, 80 bat idaz-
leen olerki bildumaren
aurkezpena eginen da.
Ordu batean bazkaria
eta 3etan poesi-ekital-
dia, hor izanen diren
olerkariekin.

Nork edo nork nahi
baluke, datorren urteko
olerki bilduman parte
hartu bidal ditzala hel-
bide huntara: Hatsa El-
kartea; Oxtikenea; Fr
64310 Senpere edo ha-
tsaelkartea@aol.com.

SENPERE

Kirolzelaian 400
jartoki eta aldagela
berriak eraikiko ditu
herriko-etxeak
Citroenek Landagoienen egin du
bere publizitate berria

STUDIO DE LA NIVELLE

Amorroin kofradiaren bestak lagun frango bildu zituen martxoaren 3an.

Ruwel 
lantegiaren 
hestea
Ruwel lantegiaren hes-
teak kezkak sortu ditu
herritarren artean ere
hiru Senpertar ari dire-
lakotz hor lanean. Baio-
nako merkataritza au-
zitegiak zuzenketa ju-
dizialean ezarri zuen
Ruwelen kudeaketa. 6
hilabetez ez dira 350
langileak kanporatuko
bainan bada oraino kez-
katzeko.

Lapurdiko 
Itzulia
Lapurdiko itzulia auto
zoingehiagoka apirila-
ren 5etik 7rat ospatuko
da. Kantiako 6 orenak
aldiz maiatzaren biga-
rren asteburuan eginen
dira 19. Herri-Urrats
besta bezala.

Citroen autoen
iragarkia
Landagoienen
Citroen markako auto
berriaren iragarkia Lan-
dagoienen egin du be-
rriki publizitate agentzia
batek. Laster prentsan
agertuko dira beraz ain-
tzira kaskotik ageri di-
ren bista xoragarriak,
Lapurdi barnealdeko
mendiak eta Larrun.

FLASH

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

MIGUEL JATETXEA
Ibardingo Lepoa
& 948 631209

Tel.: 948 62 55 55 • Faxa: 948 62 55 05

Banarta, 2 • Alkaiaga ind. • 31789 LESAKA

SALMENTA
MARKA GUZIEN
KONPONKETA

STUDIO DE LA NIVELLE

Ihauteri euritsua ospatu zen otsailaren 23an bai-
nan halere Zanpantzar jujatua izan zen. Hendaia-
ko Luixa taldea, Hazparneko joaldunak, Zigante,
Kaxkarrotak eta Zirikolatzekoek alegeratu zituz-
ten gure bazterrak mozorro lehiaketa batekin gain-
bera aurten.



Ihintza, Angela eta Eneko
Sorpresa ederra an-

tolatua izan zitzaion
Ikasleak dantza talde-
ko zuzendari ohiari.
Maialen Etxeberrik joan
den irailean utzi zuen el-
kartearen zuzendaritza,
30 urtez bihotz onez lan
egin ondoren. 

Zaila izan zen Maia-
leni deus erran gabe
ikusgarri horren antola-
tzeko. Beñat Etxeverri
zuzendari berria, eta tal-
deko dantzari batzu izan
ziren prestakuntza ho-
rren eramaile nagusiak.
Behar zituzten lehengo
eta oraiko dantzariak
aintzinetik bildu ikuski-
zunaren muntatzeko al-
de batetik eta Azkain-
darrak egun hortan pla-
zarat hurbilarazi bertze
aldetik, hori dena se-
kretu haundienean, sor-
presa osoa gelditzeko.
Hortarako hilabetean
behin mutxikoak plazan
egiten baitiren egunean
finkatu zuten hitzordua,
egunkarietan hitz erdiz
zerbait berezi gertatu-
ko zela aitortuz, eta ar-
tetik Patxi eta Batbiru

taldeak plaza alaituko
zuela. 

Txalapartaren aho-
tsak eman zuen igande
goizeko doinua, azken
hamar urteetako Ikas-
leak taldeko dantzariak
beren gordalekutik ate-
ra zirelarik denak lerro-
an, pilota plazaraino ixi-
lik aintzinatzeko. Giroa
azkarra zen eta Maia-
len Etxeberrik ez zuen
luzaz bere emozioa gor-
detzen ahal. 

LEHEN ALDIKOTZ
BETTELUREN
FANDANGOA EMAN
ZUTEN DANTZARIEK

Bazuen  aspa ld i
Maialen Etxeberr ik
amesten zuela. Mar-
txoaren 10ean gertatu
da: Ikasleak taldeak Be-
tteluren fandangoa es-
kaini zuen Herriko pla-
zan. Betti Bettelu izan
zen Lapurdiko dantzari
hats berri bat ekarri zio-
na. Fandango berezi bat
asmatu zuen, koregra-
fia osoarekin. Ikasleak
dantza taldeko erekas-
le izan zen luzaz eta ge-
roztik, Azkaindar dan-

tzariek ikasia bazuten
ere sekulan ez zuten
egiazko Betteluren fan-
dangoa Plaza erdian es-
kaini. Maialenen ome-
naldia baliatu zuten be-
raz gazteek amets ho-
rren gauzatzeko. 

«MAIALEN MARTINTXO
BILAKATU DA»

Ikusgarriaren ondo-
tik eskaintzen tenorea
etorri zen. Dantzariek
harrizko zizeldura bat
eskaini zioten, milesker
haundi batekin graba-
tua erdian. Martintxo
kantu elkartekoek ere
beren lehen «Martxin-
gola» eskaini zioten
(Martintxoren gibeletik
lanegiten dutenen oho-
rezko titulua, xingola ur-
din batez osatzen de-
na). Elkarteko zuzenda-
riak Maialenen lan lu-
zea azpimarratu zuen
erranez Martintxo mito-
logiako pertsonaia be-
zala, Maialen Basajau-
nen eremuetan izan ze-
la jakitatearen jabetze-
ko, eta ondotik altxor ho-
rien zabaltzeko: «Maia-
len Martintxo bilakatu

da». Ondotik aperitifa
luzea eta jendetsua izan
zen, kantu bat ere ell-
garrekin kantatua izan
zen, Maialenen ohore-
tan asmatua. 

Mus Xapelketa 
Frantziako mus xa-

pelketako lehen itzulitik

ttipi-ttapa • herriz herri
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AZKAIN

Maiaren Etxeberriren omenaldia
hunkigarria izan zen
Harri zizelkatu bat eskaini eta lehen «Martxingolaz»
ohoratu zuten

AMAIA JORAJURIA
Maialen Etxeberri Ikasleak dantza taldeko zuzen-
dari ohia omendu zuten.

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

hiru bikote Azkaindar
atera ziren Biriatuko xa-
pelketan parte hartze-
ko: Zazet-Daguerre, As-
tigarraga-Dabadie, eta
Salha-Tapia. Handi, Za-
zet-Daguerre eta Asti-
garraga-Dabadie baizik
ez ziren ateratu, Xaia
ostatuko kanporakete-
tan parte hartzen ahal-
ko dute. Finala Arran-
goitzen iraganen da
Bazkoz. 

Errubian
Azkainek galdu
du berriz ere

Narossen kontra 21-
13 galdu dute Azkain-
darrek herrian berean.
Kalifikatzeko gero eta
xantza gutiago dute orai-
tik aitzina, denak ez ba-
dira galduak ere.



herriz herri
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JAIOTZAK

HERIOTZAK

Nerea Zabaleta Artola, Leitzakoa, mar-
txoaren 5ean.
Maiane Sanchez Peruarena, Berakoa,
martxoaren 2an.
Aisha Oskariz Urtsuegi, Elizondokoa,
otsailaren 16an.
Nerea Barberena Urrutia, Erratzukoa,
otsailaren 21ean.
Naiara Zaldain Arribillaga, Amaiurkoa,
martxoaren 1ean.
Maialen Lasserre, Sarakoa, otsailaren
24an.

Iluminada Fermina Irungarai Irigoien,
Gartzaingoa, martxoaren 2an, 91 urte.
Julian Goienetxe Matxikote, Igantzikoa,
martxoaren 9an, 89 urte.
Visitacion Elizalde, Sarakoa, otsailaren
9an, 88 urte.
Albert Buchet, Sarakoa, martxoaren
5ean, 88 urte.
Julian Goienetxe Matxikote, Igantzikoa,
martxoaren 9an, 89 urte.
Jose Larretxea Grajirena, Arantzakoa
Beran, martxoaren 12an, 86 urte.

EZKONTZAK
Roberto Txoperena Iturbide eta Miriam
Saldias Iribarren, Igantzi eta Urrozkoa,
martxoaren 9an.
Henri Alvarez eta Hélène Herjean, Sa-
rakoa eta Plougin-ekoa (Frantzia), otsai-
laren 16an.

TANATORIO BAZTANDARRA
Santiago 52
ELIZONDO

Baztan, Bertizarana, 
Urdazubi eta Zugarramurdin

24 orduko zerbitzua tanatorioan
eta etxean prezio guzietan

& 900 704704
& 9 4 8  5 8 1 9 5 9

Eskela jartzeko (nahi izanez gero
argazkiarekin) 63,10 E ordaindu behar da
Rural Kutxako 
3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu
eta justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez
edo postaz, argazkiarekin eta sartu nahi
den testuarekin batera.

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

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

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

MANU
AKUTXILATZEAK
BARNIZATZEAK
Aurrekontuak loturarik gabe

% 948 630 258
% 656 411 075

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

RROOSSAA BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua

%% 948 580 975 
Jaime Urrutia 42-2.D

ELIZONDO

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA
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Telco’m-Ordoki Liko-
reak afizionatu mailako
txirrindulari taldearen
aurkezpena egin zen
martxoaren 2an Arizku-
nen. Iaz taldeburua izan
zen Jon Bru beratarra
falta izanen dute Tel-
co’m-Ordokin, Portuga-
leko La Pecol talde pro-
fesionalarekin ari baita
denboraldi honetan.
Luis Alejandro Moyano
nafarra izanen da aur-
ten taldearen oinarria,
joan den urtean laster-
keta batzuk podiumean
akautu ondotik. Dena
den, Juan Salas zu-
zendariak ez du baz-
tertzen bertze edozein
aitzineko postuetan ibil-
tzea «gure taldean ki-
rolariak baino lehen txi-
rrindulariak pertsonak
direlakoz».

Joan den urtean 13
garaipen lortu zituen Tel-
co’m-Ordoki taldeak eta
zaila izanen da kopuru
hori berdintzea. Jon
Bruk bortz garaipen es-
kuratu zituen, bertzeak
bertze Eibarko Balen-
tziaga Memorial fama-
tua; Javier Bielsak lau
lasterketa irabazi zituen,
Huescako 50. San Lo-
renzo Saria tartean; Luis
Moyanok bi aldiz iraba-
zi zuen eta Matias Ca-
gigas eta Carlos Man-
chok behin. «Aurten ez
da errexa izanen hori
berdintzea, baina gure
helburua txirrindulariak
egiten segitzea da» dio
zuzendariak.

Aurten bertze helbu-
ru polita izanen dute, Ja-
vier Bielsa taldekideak

orduaren errekorra egin
nahi baitu. Huescako txi-
rrindulari bortz egunez
konzentratua egon da
Mallorcan eta eta Toni

Cerdá, Espainiako pis-
tako selekzionadoreak
marka hori egiteko au-
kera duela erran du.
«Abiadura punttu hori

badu, orain fondoa har-
tzea gelditzen zaio, bai-
na ez gara itsu-itsuan
aterako»zioen Juan Sa-
lasek.

Telco’m-Ordoki txirrindulari talde
afizionatua Arizkunen aurkeztu zen
Jon Bru beratarra gabe, zail izanen dute iazko 13 garaipenak lortzea

TXIRRINDULARITZA

Ezker eskuin, goitian: Angel Llano, Mikel Etxarri, Xabier Zarranz, Ramon
Oblanca eta Alfonso Garcia; erdiko lerroan, Francisco Gutierrez, Juan
Carlos Gutierrez, Daniel del Cerro, Iraitz Goñi eta Luis Etayo; beheitian,
David Etxabarri, Javier Arrieta, Nacho Andetxega, Hector Etxabarri, Iker
Longo eta Luis Arrieta. Juan Salas zuzendaria, Manolo Lopez zuzendari
laguntzailea, Iban Delgado eta Jon Salas mekanikoekin batera, Telco’m-
Ordoki likoreak taldea osatzen duten txirrindulariak.

Asier Olaizola
pilotari goizuetarrak ezin
izan du hirugarren txa-
pela jantzi. Patxi Rui-
zekin bikote eginez, fi-
nala bitarteko partidu
guziak irabaziak zituen,
baina martxoaren 10ean
jokatutako azken parti-
dan gehiago izan ziren
Xala eta Lasa III. Goi-
zuetarrak urduri hasi
zuen partidua eta La-
saren partidu bikaina
medio abantaila kozko-
rra (7-17) hartu zuten
gerora txapeldun izanen
zirenek. Olaizola zaha-
rrenak pilotakada go-
gorra hartu zuen orduan
buruan –bortz puntu be-
har izan zituen–, baina
ordutik aurrera hasi zen
gehixeago jokatzen, bi-
kain aritu zen Patxi Rui-
zen laguntzarekin. Go-
rriak 19-21era hurbildu
ziren, baina ezin izan
zioten buelta eman mar-
kagailuari. Azkenean 19
eta 22 irabazi zuten Xa-
la eta Lasak. «Pilotaka-
da lehenxeago hartu be-
har nuen, esnatzeko»
esan zien umorez ko-
munikabideei Olaizolak.
Dena den, goizuetarrek
harmailetan jokatu zen
beste partida irabazi zu-
tela esaten ahal da. Ipa-
rraldetik 500 bat lagun
etorri ziren Xala anima-
tzera, baina horretaz
gain, Ruiz eta Olaizola-
ri oihu eta txistu eginez
ibili ziren, itsuski. Goi-
zuetarrek, aldiz, guttia-
go izan arren,  berea
animatu zuten eta are-
rioak ere txalotu zituz-
ten partida bukaeran.

FLASH
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Iruritako Zabaleta, Ri-
pa eta Santxotena us-
tekabean irabazi dute
Laxoa Elkarteak hiru-
garren urtez antolatuta-
ko paxaka txapelketa.
Martxoaren 2an jokatu
zen finala eta iruritarrek
9 eta 7 irabazi zieten
Oizko Mendiola anaiei
eta Mindegiari. Emaitza
ustegabekoa izan zela
aipatu dugu, izan ere le-
hendabiziko fasean, oiz-
tarrak nagusi izan ziren
beraien multzoan eta iru-
ritarrak laugarren mul-
tzo berean. Baina fina-
lerdietan iazko txapel-
dunei irabazi ondotik,
aurtengo txapela mere-
zimendu osoz jantzi du-
te Zabaleta, Ripa eta
Santxotena. Partidua
hagitz berdindua joan
zen bosnako berdinke-
ta bitarte. Iruritako hiru-
koteak bi joku segidan
egin zituen (7-5), baina
oiztarrek berriz ere zaz-

pina berdintzea lortu zu-
ten. Azken bi jokuak Iru-
ritakoen alde erori ziren
eta honela eraman zu-
ten txapela. 

Finalaren aitzinetik
hirugarren posturako
lehia jokatu zen irurita-
rren artean eta hemen
ere 9-7 nagusitu ziren

Alfaro, Prim eta Etxan-
di, joan den urtean txa-
peldun suertatu ziren
Urrutia anaiak eta Eli-
zaintzinen kontra.

Zabaleta-Ripa-Santxotena irabazle
III. Paxaka txapelketaren finalean
Oizko Mendiola anaiei eta Mindegiari 9-7 irabazi zieten martxoaren 2an

Inaxio Perurena
Bi aldiz jaso zuen 190
kiloko harri zilindrikoa
esku bakar batez, eta
marka berria ezarri
zuen, martxoaren 3an
berak Lekunberrin egin-
dakoa orain arte ez bai-
tzuen inork egin 18 ur-
terekin. 

Abel Barriola
2003. urteko martxoa-
ren 1etik aurrera Aspe
enpresako pilotaria iza-
nen da leitzarra. Lau ur-
terako kontratua eskai-
ni dio Aspek. «Bi eskain-
tzak aztertu ditut, Ase-
garce eta Asperena, eta
puntu guziak begiratuz,
Aspekoak gehiago kon-
bentzitu nau».

Juan Carlos Garro
BH Coronas taldeko  txi-
rrindulari beratarrak Es-
painiako mendi bizikle-
ta denboraldia hagitz on-
gi hasi du. Martxoaren
3an, Avilesko XI. Sari
nagusian gailendu zen,
Espainiako Koparako
baliagarriak diren zazpi
probetatik lehendabizi-
koan. Orbeako Ludovic
Dobau frantziarra izan
zen beratarraren are-
riorik gogorrena.

Jon Bru
Ez du nolanahiko mar-
ka egin La Pecol talde-
ko txirrindulari berata-
rrak, profesionaletan
egindako bigarren las-
terketan lehendabiziko
garaipena lortu baitu.
Otsailaren 23an lortu
zuen garaipen hori, Por-
tugaleko Seixal klasika
irabazita.

PILOTA FLASH

EDURNE ZUBIETA
Txapeldunak eta txapeldunordeak, beraien sariekin.

Adin guzietako emakumeendako pala
goma txapelketa antolatu du Belatek
Apirilaren 3an bukatuko da izena emateko epea

Apirilaren 3an buka-
tuko da emakumeei zu-
zendutako eta Belatek
lehendabiziko aldiz an-
tolatutako pala goma
txapelketan izena ema-
teko epea. Txapelketa
liga moduan antolatu du
Belate elkarteak eta Bor-
tziriak, Malerreka, Ber-
tizarana, Baztan eta in-

guruko adin guzietako
emakumeei zuzendua
da. Izan ere, 7-8 urteko
benjaminetatik hasi eta
22 urtetik aitzinerako
helduak bitarte, kate-
goria ezberdinetan (ale-
binak 9-10 urte, txikiak
11-13 urte, gazteak 14-
18 urte, kadeteak 19-21
urte) parte hartzeko au-

kera izanen dute nahi
duten neska bikoteek.

Partiduak ortziral
arratsaldetan, larunba-
tetan edo igandetan jo-
katuko dira, apirilaren
13tik maiatzaren 12ra.
Erran bezala, emaku-
meek apirilaren 3a bai-
no lehen eman behar-
ko dute izena, horreta-

rako pilota eskoletan eta
bertze lekuetan utziak
diren orriak betez.

Informazio gehiago
jasotzeko, baita izena
emateko edo bertze xe-
hetasunetarako ere 948
592139 edo 948 592159
telefonoetara deitzea
aski da, arratseko 8eta-
tik 10etara.



BASERRIA

AGENDA
egunez
egun

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 45,00 E

Zerri gizena
(95-100):1,06 E

Zerramak:
0,51 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,34
1.koa 3,22
2.koa 3,10
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,40
1.koa 3,28
2.koa 3,16

Oharra: Prezioak 200-
230 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
234,39 E eta idixkoak
222,37 E

Nabarrak: urruxak
216,36 E eta idixkoak
192,32 E.

Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 3,01/3,07
Zaldi-behorrak: 1,92/1,98

Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,10/5,40
8-10 kilokoak: 4,45/4,75

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Otsailaren 22tik martxoaren 1erako prezioak)

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Martxoaren 28tik apirilaren
7ra Juanito Lameriñas-en
argazki erakusketa Baztan
Ikastolako parkeko egoitzan.
Haurrendako jolas parkea
ere izanen da. 11:30etatik
13:30etara eta 18:00etatik
20:00etara.

g ZINEA

LEITZA
Martxoaren 22an 22:30etan
La Fabulerix Destin d’Amelie
Martxoaren 24an 19:30etan
La Fabulerix Destin d’Amelie

g BERTSOLARITZA

SARA
Martxoaren 24an Nafarroa
eta Iparraldeko bertsolari
txapelketako lehen finalerdia
Omordian, arratsaldeko
4etatik aitzin. Olhain
Ikastolak antolatua, goizeko
11:30etan aperitifa eta
12:30etan bazkaria. Izen
ematea: 0559542683
(Arantxa) edo 0559939302
(Sylvie).

g GAUALDIA

SARA
Martxoaren 23an Zazpiak
Bat Elkarteak gaualdi goxo
bat prestatu du Omordian.
19:00etan ikusgarria eta
20:30etan afaria.

g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Martxoaren 24an Baztango
Mendigoizaleek Iraperrira
eginen dute irteera.
Apirilaren 7an Xorroxinera
joanen dira.
Martxoaren 24an Baztan
Ikastolako Gazte
Mendigoizaleek Mugairi-
Ubon-Mugairi ibilbidea.

LEITZA
Martxoaren 24an
Txamantxoia eta Lapakizara
(Belagoa-Zuriza).

26

TELEBISTAKO TXOKOA

Ttipi Ttapa telebistak martxoaren
25etik apirilaren 7ra oporrak  har-
tuko ditu. Eguneroko martxa eten
eta programazio berexia ikusteko
aukera izanen duzue; musika, dan-
tza eta irudi koloretsuak. Egunero
saio bereziak ikusi ahal izanen di-
tuzue. 

ONDDO ETA ZIOREK
Musika maite duzuenentzat Onddo
eta Ziorek taldeek Beran eskainita-
ko kontzertuaren grabazioa entzun
eta ikusi ahal izanen duzue. Beste
aldetik, gorputza mugitzeko dantza
pixkot eginez, Gure Txokoa eta Erai-
ki dantza taldeen emanaldiak iza-
nen dituzue ikusgai zuen pantaile-
tan.

HERRIZ HERRI BEREZIAK
Orain arte asteazkenetan, Male-
rreka eta Bortzirietako txoko eta kon-
takizun, harrigarri eta interesgarriak
ikusi ahal izan dituzue, Herriz Herri
saioan. Aste Santua girotzeko as-
moz, Herriz Herri berexiak izanen
dituzue ohiko berri emaileen sola-
saldiekin.

Bi asteko opor eta programazio be-
reziaren ondotik, apirilaren 8an ohi-
ko programazioarekin itzuliko gara.
Beraz, badakizue: oporretan joan
behar baduzue ongi pasatu. Etxe
eta herri zain gelditzen zaretenen-
dako, oroitu Aste Santuko egune-
tan ere zuekin izanen dela Ttipi-Tta-
pa telebista.

MUSIKA, DANTZA ETA IRUDI KOLORETSUAK

Aste Santuan programazio
berezia Ttipi-Ttapa telebistan 

Bere diskoa definitzeko
orduan, lanaren izenbu-
rua irakurtzea besterik
ez dagoela dio Juan Ma-
ri Beltranek barruan zer
dagoen ulertu ahal iza-
teko. Arditurri. Gogoa-
ren bidezidorretatik, ha-
laxe bataiatu du bere le-
hendabiziko bakarkako
lana bi arrazoirengatik
batez ere: Oiartzun bai-
larako Arditurri aldean
mamitu zelako egitas-
moa, eta gogoaren bi-
dezidorretatik Beltranek
bihotzak eskatzen zion
hori gorpuzteko aukera
izan duelako. 
Aspaldiko lagun musi-
kariez inguratua dago
diskoan, besteak beste,
Tapia eta Leturiak, Jo-
xan Goikoetxeak eta
Maddi Oihenartek parte
hartu dute. Suso Saizen
produkziopean, nafarrak
tradizioan induskatzen
duen diskoa osatu du.
Bertan nahastu ditu txa-
lapartaren doinuak eus-
kal ondarearekin hertsi-
ki loturik dauden beste
hainbat tresnekin.

«Arditurri»

ELKARLANEAN

Juan Mari Beltran

DISKAK

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa
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Txokolatezko Dinamita

Susa 

Mikel Taberna

LIBURUAK

AGENDA
egunez
egun

Mikel Taberna idazle beratarrak
ipuinetik edo narrazio soiletik
harantz doan lana burutu du Su-
sak kaleratu berri duen Txoko-
latezko dinamita liburuan; ber-
tan unibertso oso bat eskain-
tzen du, bere txikitasunean za-
bala, neurri batean magikoa eta
osoki gizatiarra.
Narrazioetako pertsonaiak Al-
kasoro herriaren inguruan bizi
dira liburuko kontakizun gehie-
netan, Lizarra eta Bidasoaldea
arteko koordenaden testuingu-
ruan. Kronologikoki, bi garairen

arteko mugan: baserriari estu-
ki loturik dagoen garaiaren
amaieran eta Gerra Zibilak mar-
katuko duen garai berrian. Na-
rraziootako pertsonaiek bi ga-
raien artean ezagutuko dituzte
hamaika gertakari xume. Eral-
datzear dauden bizi ezauga-
rrietan murgildurik daude, bai-
na beren unibertso propioan ja-
da ez ohiko gauzak gertatzen
hasiak dira: soldaduen presen-
tzia, fusilamenduak, erdara, Bi-
dasoaldeako mugan bizitzea-
ren eragina...

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa 27

g TOPAKETAK

DONEZTEBE
Martxoak 23. Landa
Eremuko Emakumeen V.
Topaketa. Goizean
ongietorria, joaldunak, elizan
diapositiba emanaldia,
Trapatan dantza eta
bazkaria. Artisauen
erakusketa. Bazkaria eta
dantzaldia Atsegin
taldearekin. Xehetasun
gehiago 14. orrian.

g GAZTE JOKOAK

BERA
Martxoaren 23an. Muralak,
pintxoak, proba konbinatuak,
parodiak eta afari mundiala.
Gazte asanbladaren eskutik.

g MANIFESTAZIOA

LEITZA
Martxoaren 23an 18:00etan
Maxurrenea kultur etxean
bihurtzeko. Sinadura bilketa
ere egiten ari da.

g BATZARRAK

BERA
Martxoaren 22an Gure
Txokoa elkartearen urteko
batzarra, 19:30etan lehen
deialdian eta 20:00etan
bigarrenean.

LESAKA
Martxoaren 22an Beti Gazte
elkartearen urteko batzarra,
19:30etan lehen deialdian
eta 20:00etan bigarrenean.

g FARMAZIA

Martxoaren 18tik 24ra
Arantza, Narbarte, Arizkun
eta Goizueta

Martxoaren 25etik 31ra
Bera (Sanz, Bidasoa 14),
Doneztebe (Mendia,
Merkatarien K. 1), Elizondo
(Iturralde), Leitza eta
Goizueta.

Apirilaren 1etik 7ra
Igantzi, Sunbilla, Irurita eta
Goizueta.
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JAKIN BEHARREKOAK

Clown-aren begirada zabal eta sakona
Clown-a heldu da. Egita-

rau berria antolatu dugu Be-
ran, aurten bi aukera azalduz.
Udaberriko Topaketak: egun
bateko saioak, apirilaren 14an,
maiatzaren 11n eta ekainaren
16an, clown-arekin harrema-
netan hasteko. Eta Udaldian
Ikastaro Trinkoa: zazpi egun,
uztailaren 22tik 28ra, clown-
antzerkian murgiltzeko.

Zein eta zer da Clown-a?
Bere aitzinekoak gizarte pri-
mitiboen erritualetan agertzen
zaizkigu, pertsonai baztertuak,
chamanen ondo0an, sakra-
tuarekin jostatzen. Erdi Aroan
Erregeen Bufoia ezagutuko
dugu eta ihauteriak ere fun-

tzio berberarekin. Gizarte mo-
dernoan antzerkian lehen (In-
glaterran) eta zirkoan gero age-
riko da clown-a, pailazoa, rus-
tikoa... Oreka eta desoreka tar-
tean gizartea eta mundua au-
zitan paratzen ohi duen per-
tsonaia da.

Arima inozokoa, naif, mun-
duari begirada zabal eta sa-
konez begira, dena ukitzen
zaio. Bere emozioek eta idu-
rimenak gidatuta libre bizi da
ametsak eraikiz, garaipena bi-
latu gabe. Bere egia gure egia
da, bere jarduera gure arima-
ren irri zintzoaren iturria.

Norberaren Clown-aren
aurkitu nahian eskaintzen du-

gun aktibitatearen leloa da.
Bakoitzak bere clown-aren ja-
bea da. Aurkitu, ukitu, garatu
proposatzen dugu antzerki-la-
neko inguruan, taldean, adie-
razpen ekintzaren bidez.

Mugabe•Clown egita-
rauaren bidez elkarlanean ga-
biltza Zubietako AXURA, Be-
rako BAI Teatro eta Lombe-
zeko LE BATACLOWN Bida-
soa Herrialdean clown-an-
tzerkiko gunea sortzeko. He-
rrialdeko jendeari parte har-
tzeko animatzen diogu bere-
ziki. Manitu Handi Sudur Go-
rridunak dioenez, “irria nega-
rra bezain medizina ona da”.
Ramón Albistur.BAI Teatro / Le Bataclown



28282828282828 ttipi-ttapa 
ME

RK
AT

U 
TT

IK
IA Sail honetan iragarkia jartzeko 6,30 E ordaindu behar da.

Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
6,30 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.948 63 11 8800-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

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. 

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

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

ADOSADOS

ADOS

IRUÑEA. Neska euskaldu-

na interna, behar da lanean

aritzeko. % 687 726 514

IRUÑEA. 25 urtetik gorako

neska behar dagozotegi ba-

teko obradorean lan egiteko.

% 948 220 618

BERA. Jatetxeko sukaldari

eta zerbitzariabehar dira epe

luzerako. % 619 829 289

ALKAIAGA.Elektrizistabe-

har da. % 619 829 289

URDAZUBI. Sukaldari la-

guntzailea behar da. % 619

829 289

MOTORRA
501 Salerosketak
Pascuali markako traktorea

salgai. % 948 450 039

Pascuali markako traktorea

18 zaldikoa eta motoazada

salgai. % 948 397 072

Ford Fiesta salgai. NA-AD.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Legia,

53 - 3.  % 696 753 366.

BERA. Pisua salgai Ibaia

karrikan 6-3 ezker.%948 630

943 • 600204 665

BERA. Pisua salgai Age-

rran. Eguzkitsua, igogailua,

soto eta kalefakzioarekin.

Sukalde ekipatua, bajerare-

kin edo gabe. % 948 630 885

• 625 705 556.

BERA. Pisua salgai Ezte-

garan. 3. solairua igogai-

luarekin. Eguzkitsua. 125m2.

Prezio onean. % 948 630 251

• 679 774 971

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA edo ETXALARREN

baserria errentan hartuko

genuke. % 699 526 512

BERA. Pisua errentan ha-

tuko nuke, mobleztatu ga-

be. % 646 273 220 (Bastian)

ETXEBIZITZAK
105 Errentan eman
ITUREN. Pisua errentan

ematen da. % 948 451 622

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA.Patxi Arrazolanba-

jera salgai. % 948 510 504

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEGASA. 450m2ko nabea

errentan. % 629 348 491

BERA. Bajeraerrentan ema-

teko. Alkaiagako tunelaren

ondoan. % 678 445 490

GARAJEAK/LOKALAK
113 Erosi
Guttienez 3.000 m2 dituen

lur eremua erosiko nuke,

Bera edo Etxalarren. % 699

526 512

LANA
301 Eskariak
Elektronikan esperientzia

duena eskaintzen da edozein

lanetan aritzeko. % 617 543

863

Emakume arduratsua inter-

na edo externa moduan lan

eginen luke. (haurrak edo adi-

nekoak zaintzen, etxeko la-

netan...) % 649 770 304

Berako emakumea eskain-

tzen da adineko pertsonak

zaindu edo garbiketa lanak

egiteko. % 948 630 985 •696

561 158

Haurrak edo adinekoak

zaindu, edo etxeko lanak

egingo nituzke. % 626 852

937

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Sukaldari laguntzai-

lea egun erdirako eta kama-

rera jornada erdirako behar

dira. % 948 631 584

& 607 978 656

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

607 978 656

DONEZTEBE
Pisu berriak salgai.
Azken bi etxeak.
Bigarren eskuko bi etxe salgai.
5.500 m2ko terreno eraikigarria,
2 txalet egiteko aukera.

BERA
SALGAI: Pisu batzuk,
ostatua den bajera,
2 pisu Eztegara Pasealekuan

SUNBILLA. Eraikitzen
ari den etxea, lur
eremuarekin salgai.

& 948 451841
& 607 978656

BERA. Etxea, lur
eremuarekin salgai.
Herrian bertan.
Prezio interesgarria.

& 607 978656

elektrizitate industriala

Instalazio eta muntaia
elektrikoak

Mantenimendua
Automatismoak

Iluminazioa

Amaiur 2, behea
Sakelekoa: 686 466 865

31700 ELIZONDO

Artekale 22, behea
Tel. eta faxa: 948 301 025

Sakelekoa: 686 466 866
31195 BERRIOZAR (Nafarroa)

Leitzan pisuak salgai.
Borda lur eremuarekin salgai.

Baita bi pisu alokatzeko
& 649 476 615

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
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salgai. 4  arrak eta 2 eme. 9

hilabetekoak. % 948 630 140.

DENETARIK
702 Salerosketak
Pinu insignis landareaksal-

gai. % 943 557 230

Egur sukalde kalefaktora

ia berria salgai. Sukaldatu

daiteke. % 948 451 696 (goi-

zeko 8:30etatik 9:30etara)

Esne tankeak, 350 litro eta

150 litrokoak salgai. % 948

450 101 • Gaueko 9etatik ai-

tzin: 948 451 687

era onean. % 609 172 489

Opel Calibra 2.016V gorria

salgai. Egoera onean.

3.606E (600.000 pta) % 687

726 514

Derby Senda SR motoa sal-

gai.% 646 161 282

Opel Astra 2.0 16V TD be-

rri berria salgai. 35.000 km.

Irrati, llanta eta guzti. Merke

merke. % 948 630 081 (Be-

ra).

ANIMALIAK
602 Saldu/Erosi
Bi urteko ahari muturgorria

salgai. % 948 451 696 (goi-

zeko 8:30etatik 9:30etara)

Oilagor ehiziko zakurku-

meak salgai. Ama spaniel bre-

ton, aita setter. % 948 635 079

GOIZUETA. 6 betizu salgai.

% 948 514 188 (19:00etatik

21:00etara)

Spaniel Breton arrazako za-

kurkumeaksalgai. % 948 630

967

ANIZ. 30 ardien deretxoak

salgai. % 948 585 068

6 pauma edo “Pavo Real”

A
29

Egoera onean. % 948 610 925

Lada Niva, merke merkea sal-

gai % 607 978 656

Audi 100 2.5 TDI, 115 cv, na-

zionala salgai. Egoera onean.

% 600 474 260

Rieju RS1 Evolution salgai.

Egoera onean, extra askore-

kin. % 639 934 770

BMW 535 salgai. NA-V.% 669

368 992

Renault 21 Nevada familia-

rra, NA-AD eta Citröen CX,

NA-N salgai. % 948 450 338

Citröen Xsara 2000 HDI sal-

gai.43.000 km. NA-BC. Ego-

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Corsa 3 ate 2.0 Edition, Astra TDI,
Galloper 5 ate, Astra 1600 club,
Megane TDI, Terrano II 125 cv
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest

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

TTRRIIKKIIDDAANNTTZZ

a Herriko 
bestak

a Inauteriak
a Ezkontzak
a Kinto Bestak

& 948 451 507 (Ainara)
& 646 298 568 (Ainara)
& 659 3769 917 (Leire)

Udaberri-udako jantziak
dagoeneko salgai

TUBOAK

ZIRI GIDARIAK

GAZTAIN
PIKETEAK 

HESIETAKO
SAREAK

LORATEGI ETA
ZERRAKURA
MATERIALAK

Eslava Karrika, 15
% 607 842 709 % 610 836 534

31320 MILAGRO
(Nafarroa)

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2002ko apirilaren 4an

Bera  . . . . . . . . . . . . . . . .9etatik 12etara
Etxalar . . . . . . . . . . . . . .13etatik 14etara

% 948 635 254 - Etxalar
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30303030 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3 EE. Bikoitza: 6 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,25EEko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3 edo 6 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

30

XXAABBIIEERR AASSTTIIZZ

BBAARRKKIILLLLAA

leitzarrak 3 urte
bete ditu
otsilaren 20an.
Zorionak eta
muxu gurdi bat
guraso eta
Iraitzen
partetik.

MMAANNEEXX

UURRRRUUTTIIAA

AAZZKKAARRRRAAGGAA

azpilkuetarrak
otsailaren 20an
3 urte bete ditu.
Aunitz urtez eta
muxu bat aita,
ama eta fami-
liaren partetik.

JJUULLEENN

JJUUAANNKKOORREENNAA

IIPPAARRRRAAGGIIRRRREE

5 urte beteko
ditu martxoaren
12an. Zorionak
familiaren
partetik.

IIBBOONN

IIRRAASSTTOORRZZAA

UURRDDAANNIIZZ

beratarrak
martxoaren
30ean 2 urte
beteko ditu.
Zorionak ama,
atta eta Katti-
ren partetik.

IIAANNIIRREE

MMAARRTTIINN GGOOIIAA

martxoaren
26an 2 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu bat
Naiara, atta eta
amaren
partetik.

JJEESSIIKKAA

EESSKKUUDDEERROO

BBAALLEEZZTTEENNAAk
apirilaren 17an
12 urte beteko
ditu. Muxu
aunitz Aurtizko
familia eta
bereziki Eki-
ñeren partetik.

IIRRUUNNEE EETTAA IITTSSAASSOO

EELLIIZZAAGGOOIIEENN etxalartarrek
martxoaren 29an eta apirilaren
4an, 9 eta 7 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu
handi bat atta eta amaren
partetik.

IIRREENNEE ZZEELLAA--
IIEETTAA IIRRIIAARRTTEE

beratarrak
martxoaren 6an
18 urte bete
ditu. Zorionak
atta, ama eta
Julenen
partetik. ¡Ondo
pasa eguna!

EEKKIIÑÑEE

MMIINNDDEEGGIIAA

aurtiztarrak
apirilaren 2an 4
urte beteko
ditu. Zorionak
et lau muxu
familiaren
partetik. Aunitz
urtez.

NNAAIIAARRAA

LLAARRRROOKKEE

AALLZZUUAARRTTEE

martxoaren
12an 3 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
aunitz amatxo
eta attatoren
partetik.

JJOONN SSEEIINN

OOSSIINNAAGGAA

doneztebarrak
martxoaren 20-
an 8 urte bete-
ko ditu. Zorio-
nak eta muxu
handi bat atta,
ama eta Jai-
meren partetik.

HHAAIIZZEEAAKK

otsailaren 24an
4 urte bete ditu.
Zorionak eta 4
muxu handi
familiaren
partetik.

CCOONNCCEEPPCCIIOONN

UUBBIIRRIIAA

elgorriagarrak
martxoaren
5ean urteak
bete ditu. Zorio-
nak Lesakako
familia eta
bereziki iloben
paretik.

EENNEEKKOO

EEIIZZAAGGIIRRRREE

leitzarrak
martxoaren 8an
urtek intto.
Zorionak
guapo. Muken.

IIAANNIIRREE

MMAARRTTIINN

GGOOIIAAk bi urte
beteko ditu
martxoaren
26an. Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

AANNEE

EETTXXEENNIIKKEE

AAPPEEZZTTEEGGIIAAk
martxoaren
10ean urtea
bete du.
Zorionak
gurasoen
partetik.

IIOONNEE pollitak
martxoaren 7an
8 urte bete ditu.
Muxu aunitz
maite zaitugun
guztien partetik.

IIAANNIIRREE

MMAARRTTIINN

GGOOIIAAk
martxoaren
26an 2 urte
beteko ditu.
Zorionak amatxi
Pili eta fami-
liaren partetik.
Muxu handia.

AARRAANNTTXXAA EETTAA MMAAIIAALLEENN

LLAARRRRAAÑÑAAGGAA CCUUEEVVAASS

martxoaren 13an bi urte beteko
dituzte. Zorionak eta besarkada
handi bat bixki politenei Maddi
eta Arantxaren partetik.

AARRAANNTTXXAA EETTAA MMAAIIAALLEENN

martxoaren 13an bi urte beteko
dituzte. Zorionak familiaren
partetik.

MMAANNEEXXek
martxoaren
23an 7 urte
beteko ditu.
Zorionak!

UUNNAAII

narbartearrari
zorionak
apirilaren 5ean
urteak beteko
dituelako
familia baten
partetik.

JJEESSIIKKAA

EESSKKUUDDEERROO

BBAALLEEZZTTEENNAAk
apirilaren 17an
12 urte beteko
ditu. Muxu
aunitz
familiaren
partetik.

OPTIKO OPTOMETRISTAOPTIKO OPTOMETRISTA

• Lentillak
• Ikusmen azterketa orokorrak
• Begietako tentsioaren kontrola
• Haurrei errebisioa egiten zaie

Eta behar izanez gero…
ERA GUZTIETAKO 
BETAURREKOAK 

DITUGU ZURETZAT

MALDAERREKA
FUNERARIA

ZERBITZUAK

MMAALLDDAAEERRRREEKKAA ,,  SS .. LL ..

FUNERARIA
ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan 

24 orduko zerbitzua beilatokian 
eta etxean prezio guzietan

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

& 900 704704
& 9 4 8  6 3 7 4 0 4

abokatua

Altzate 17
BERA

& 948 630 763

Alberto
RETEGI
Alberto
RETEGI

& 948630052•Zalain•BERA

XXAABBIIEERR

MMAAYYOORRDDOOMMOO

AALLMMAANNDDOOZZ

beratarrak mar-
txoaren 19an 6
urte bete ditu.
Zorionak atta,
ama ata berexi-
ki Beñaten
partetik.

IIRRAATTII

GGAARRAAYYAARR

AARRAAk
martxoaren
14an 5 urte
beteko ditu.
Zorionak
maitea, muxu
handi bat fami-
liaren partetik.

JJOOAANNEE

EETTXXEEGGAARRAAII

TTAABBEERRNNAA

beratarrak
urtea beteko du
martxoaren
19an. Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

UUNNAAII

LLUUBBEERRRRIIAAGGAA

senpertarrak
martxoaren
17an 4 urte
bete zituen.
Muxu handi bat
amatxi eta
aitatxiren par-
tetik. Ikusi arte.
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31

ORDOKIORDOKI
Estilo ugariko mobleak

kortinak, lanparak…  eta etxerako osagarriak

ALTZARIAKALTZARIAK

ERAKUSKETA: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26
SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 •Tfnoa: 948 637780

NA-31780 LESAKA

LLLLaaaarrrruuuunnnnbbbbaaaatttt   ggggooooiiiizzzz   eeeettttaaaa   aaaarrrrrrrraaaattttssssaaaa llllddddeeeezzzz  iiii rrrreeeekkkk iiiiaaaa

Informazio-formazio jardunaldia
GAIAK

w Nafarroako Gobernuaren laguntzak 2002, konpetibi-
tatea hobetzeko

w Kalitatea 2002 zabalkunderako Nafarroako
Planaren xehetasunak

w Kudeaketara ereduak eta tresnak: zein dira eta zer-
tarako balio dute

w Oinarrizko elementuak Kudeaketa Plan egoki bate-
kin lan egiteko

Tokia: Bidasoako Enpresei Bideratutako 
Zerbitzu Zentrua / Alkaiaga - LESAKA

Eguna: 2002ko apirilaren 11 Ordua: 17:00ak

Sarrera doan. Leku mugatua. Baieztatu joateko asmoa CEDERNA GARALURen
Arduraduna Begoña Iparragirre & 948625122 e-Posta. bidasoa.admon@cederna.es

n B u l t z a t z a i l e a k n L a g u n t z a i l e a k

Nafarroako Gobernua, Berako Udala, Lesakako Udala
Ttipi-Ttapa Fundazioa eta Cederna Garalur

 



S a r r e r a  B E R A t i k  d a
Alkaiagako industrialdean
Sastrin karrika, 3.2 - 3.4

31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537
Fax. 948 631 443

Larunbat arratsaldetan irekia

44..000000 mm22kkoo eerraakkuusskkeettaa mmoobblleeaakk iikkuusstteekkoo

EEEEddddoooozzzzeeeeiiiinnnn  llllooooggggeeeellllaaaarrrraaaa  eeeeggggooookkkkiiiittttzzzzeeeennnn
ddddiiiirrrreeeennnn  aaaarrrrmmmmaaaarrrriiiioooo  eeeennnnppppoooottttrrrraaaattttuuuueeeennnn

aaaauuuukkkkeeeerrrraaaa  zzzzaaaabbbbaaaallllaaaa
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