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28Baztango Plan
Estrategikoa
Baztango garapen eredua ze-
haztea eta hori gauzatzeko abia-
tu beharreko egitasmoak zein di-
ren jakiteko, Plan Estrategikoa
egin nahi du Balleko Udalak.
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Joseba OLAGARAI
Zein da laxoako guantea egiteko
prozesua?
Larrua kisura bota eta beratzen de-
nean ilea kentzen dugu. Gero pus-
katu egiten dugu bere tamainan eta
egurrezko horman montatu, lehor-
tzen uzteko eta forma hartzen joate-
ko. Lehortzen denean biltzen joaten
da larru guzia eta dituen harrotasun
guziak bere gisara joaten zaizkio. Hai-
zearen arabera abudoago edo be-
randuago idortzen da larrua. Men-
debalarekin lau-bortz egun behar di-
tu eta idorra egiten badu, abudoago
eginen da, bizpahiru egunez. Gero,
idortu denean eta forma hartu due-
nean, iltzeak kendu eta bigarren ka-
pa ematen zaio. Hau idortzen dene-
an eskutokia paratzen zaio guante-
ari, pilotariak eskua sartuko duen le-
kua. Eskularru hori neronek egiten
dut, baina bertze larru batekin. Larru
gogorra behar da, aretzearena, kur-
titzekoa da eta mataderitik erosten
dut. Eskularruarena ere aretzearena
da, baina fabrikan tratatua eta ez da
gogortua..  Gaineko kapari josten zaio
eskularrua, barreneko kapari pun-

tuak ez agertzeko. Zaila da, itxekiak
egoten direlako kapa guziak, baina
pazientziarekin lortzen da.
Nola ikasi zenuen guanteak egi-
ten?
18 urterekin egin nuen lehendabizi-
koguantea, 1939-1940 urtea zela us-
te dut. eta hirutan hogei urte eta gehia-
go pasatu dira. Nire aita zenaren le-
hengusu batek erakutsi zidan. Hura
maisu ona zen. Orduan berak baka-
rrik egiten zituen guanteak. Gero bi
baginen, ni soldadu joan nintzenean
bertze doneztebear batek ikasi zuen.
Orain nik bakar-bakarrik segitzen dut.
Baztandar bat etortzen da ikastera,
baina hemen ez baita sosarik ira-
bazten bertzetan bezala. Noiznahi
etortzen da, pena ematen dio hau
galtzea. Ni erakusteko prest nago,
izan dira bizpahiru etorri direnak, bai-
na ez dute egunik galdu nahi. Baina

hemen denbora galdu behar baita
ikasteko!
Guanteak kirolerako edo adorno-
tarako saltzen duzu gehien?
Eskulan erakusketara joaten gara he-
rri aunitzetara eta eske ere etortzen
dira. Laxoa elkartetik eta Iparralde-
tik etortzen dira. Feriatan dekoratze-
ko ere aunitz saltzen dira. Guk ikasi
genuenean egiten ziren laxoa txa-
pelketak herri bat bertzearekin. Ipa-
rraldetik etortzen ziren Baztanera…
Gero arront gelditua egon zen, 30 ur-
tez, arront atzendua eta orain berri-
ro hasi da. Enpeinu handia dute eta
lehengo ohiturak mantendu nahi di-
tuzte. Ari da pixka-pixka, baina zaila
izanen da lehen haina egitea. Ipa-
rraldean gehiago izanen da, errebo-
tean aritzen dira eta etortzen dira
ikastoletatik umeak, guante ttikiak
eramaten dituzte, ttikitatik ohitzeko.
Zenbatean saltzen dituzu?
13-14.000 pezeta kobratzen dugu
guante bakoitzeko eta materialak ba-
karrik lau-bost mila pezeta balio du.
Ez da dirurik gelditzen ordu guziak
kontatuz gero. Igual irauten dute be-
rrogei urte, ez dira hautsitzen. 

• 78 urte ditu Florentino
Ibarra Beintzako guante
egileak eta 18 zituenean egin
zuen lehendabiziko guantea.

• Ogibidez zapatagilea izan da.
Orain erretiratua da eta
afizioz aritzen da guanteak
egiten. «Honek ez du dirurik
ematen. Guante bakoitzak
hamar orduko lana du».

• Laxoa eta paxaka
txapelketetan erabiltzen dira
guanteok, baina gehien bat
apaingarri gisara saltzen dira.
Florentino da guanteak egiten
dituen azken eskulangilea.

«Pena da baina nik uzten dudanean
ez da guante egilerik geldituko»

«Erakusteko prest nago, izan dira

bizpahiru etorri direnak, baina ez

dute egunik galdu nahi. eta

ikasteko denbora galdu behar da»
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EDURNE ZUBIETA

Florentino IBARRA Beintzako guante egilea

     



Aitor AROTZENA
Baztango garapen sozial eta eko-

nomikoari buruzko plan estrategikoa
egin nahi du Udalak. Plana egiteaz
LKS enpresa arduratuko da, eta Ce-
derna-Garalur erakundearen lagun-
tzarekin herritarren partehartzea oi-
narri izanen duen plan estrategikoa
eginen dute. Lehendabiziko urratsak
emanak dituzte. Baztango diagnosti-
koaren ondorioak biltzen dituen txos-
tena egin dute eta apirilean aurkeztu
zuten jende aitzinean. Aberastasuna
eta enplegua sortzen ahal duten sek-
tore, esparru eta jardunaldien azter-
keta egiten da, eta bidenabar, herri-
tarren bizi-kalitatea aztertu. 

Diagnostikoa LKSko eta Garalu-
rreko teknikariek egin dute. Horreta-
rako zinegotziekin bildu dira, eta Uda-
leko batzordeetatik eskuratutako in-
formazioaren bidez, hainbat sektore-
ri buruzko azterketa egin dute. Baz-

tanek duen antolamendu berezia iku-
sita, herrietako alkateekin bildu dira.
Eginkizun horretarako hainbat datu
estatistiko ere aztertu dituzte. 

Diagnostikoa egiteko eta plan es-
trategikoaren prozesua gainbegira-
tzeko, Kontseilu Orokorra osatu du-
te. Orotara, hamahiru kidek osatzen
dute: Udaleko talde politikoetako or-
dezkariak, hezkuntza arloko ordez-
kariak, gizarte eragileak... Ekarpenak
egiteaz gain, prozesuan gutienezko
adostasuna bermatzea izanen da Kon-
tseiluaren zeregin nagusia. 

Egoeraren diagnostikoa eginda,
hurrengo urratsa erronka estrategi-
koa zehaztea da. Hori zehaztuta, hel-
buru horiek lortzeko ildo estrategiko-
en definitzea etorriko litzateke. Ho-
rren arabera, Baztango egoera alda-
tzeko bidean, hiru ildo nagusi ikusi di-
tuzte: lehen sektorearen sendotzea,
enpresa ttiki eta ertainen sustapena,

Baztango garapen eredua
zehaztea eta hori gauzatzeko
abiatu beharreko egitasmoak
zein diren jakiteko, plan
estrategikoa egin nahi du
Udalak. Horretarako LKS
aholkularitza enpresak
ballearen diagnostikoa egin du
Cederna-Garaluren laguntzaz,
bere ahuleziak eta
sendotasunak aztertzearekin
batera, etorkizunera begira
dituen mehatxuak eta aukerak
azalduz. Abiapuntu hau,
Planaren Kontseilu
Orokorrarekin adostu zen
apirilaren 30ean.

EGUNGO EGOERA AZTERTU ETA SOLUZIOAK EMANEZ

Baztango etorkizunaren ardatzak
finkatu nahi ditu Plan Estrategikoak

ARGAZKIA: RAKEL GOÑI
Plan Estrategikoa egiten hasteko Baztanen diagnostikoa egin du LKS enpresak. Aurkezpen ekitaldian, enpresa ho-
rretako Cristina Mujika, Patxiku Oiartzabal Baztango alkatearekin eta Cederna-Garalureko Izaskun Abrilekin.
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LKSk egindako diag-
nostikoak, Baztango gi-
za baliabideak aztertu di-
tu. Gaur egun 7.741 bizi-
lagun ditu balleak eta iker-
ketaren arabera, popula-
zioaren jautsiera proze-
su baten barnean dago.
Gero eta bizilagun guti-
ago ditu Baztanek, alde
batetik jaiotze tasa baju-
ak direlakoz eta popula-
zioa pittanaka zahartzen
ari delakoz. Izan ere, 65
urtetik goitiko bizilagunak
Baztango populazioaren
%22a dira. Ikerketak dio-
enez, gazteek Baztanen
bizitzen gelditzeko zail-
tasunak dituzte, eta ho-

rrek, despopulatze ara-
zoak ekartzen ahal ditu
etorkizunean, batez ere
Elizondotik urrunen dau-
den herri tailetan. Plan
Urbanistikoan egiten di-
ren populazio proiekzioen
arabera, 2012. urtean
7.363 bizilagun izanen di-
tu Baztanek.

Baina bizilagunak gal-
tzeak bertzelako arazo-
ak sortzen ditu. Bizila-
gunekin batera, ekono-
mikoki eta sozialki, dina-
mismoa galtzen da, bai-
lara uzten dutenak gehien
mugitzen diren gazteak
baitira. Ballean lanerako
aukera handiegirik ez da-

goenez –batez ere goi
mailako ikasketak egin
dituzten emakumeen-
tzat–, formakuntza one-
na eta ikasitako lanbide-
an aritzeko kezka duten
gazte gehienek kanpo-
rako bidea hartzen dute.
Honela, gazte hauek ba-
llearekiko duten lotura
ahultzen da eta kanpo-
an bizitzen jartzeko arris-
ku handia da. Horretan
zerikusia du, noski, egu-
nero gan-etorrian eman
beharreko denbora edo
etxebizitza eskurateko
zailtasunak –etxebizitza
sozialak egiteko asmoa
baldin bada ere–.

eta hemengo ezaugarrietara molda-
tzen den turismoaren bulkatzea. Ho-
rrekin batean, bertze hiru ildo osa-
garri ikusi dituzte: natur ondare, giza
baliabide eta azpiegiturei buruzkoak.
Ildo bakoitzaren helburu eta bitarte-
koak zehazteko, gizarte eragileekin
mahai teknikoak eratuko dituzte. 

Plan estrategikoa urte bukaerara-
ko egin nahi dute, eta 2006 urte ar-
teko iraupena izanen du.

BALIABIDE EKONOMIKO
ETA SOZIALAK

Baztandarren %18a abeltzaintzan
eta nekazaritzan ari da, batez ere behi
eta ardi azienden hazkuntzari ema-
na. Normalean, esplotazio tailak di-
ra eta gazteek ez dute lan honetan
segitzeko asmorik izaten. Gainera,
guti dira Baztanen ziklo osoa (pro-
dukzioa-transformazioa-salmenta) ix-
ten duten nekazal esplotazioak. Baz-
tango baserrietako produktuek balo-
razio handia dute merkatuan, baina
ez da nahikoa aprobetxatzen, balle-
ko produktuen kalitatea ziurtatzeko
agiririk ez dagoelakoz. Honela, kon-
petibitatearen, dibertsifikazioaren eta
elkartzearen beharra azpimarratzen
du LKSren diagnostikoak. Industriak
apenas indarrik ez duenez, bizilagu-
nen erdia zerbitzu sektorean ari da.
Batez ere zerbitzu publikoek (osasun
zentroak, ikastetxeak…) dute inda-
rra, baina potentzialtasun handia ikus-
ten zaie turismoarekin lotutako jar-
duerei. Gaur egun, gehien bat epe ja-
kin batzuetan (Aste Saindua, uda…)
eta egonaldi laburrak egiten dituzten
turistak datoz Baztanera. Landa etxe-
en garapenean aitzindari izan zen
Baztan eta gaur egun Q ziurtagiria
duten bortz etxe baditu, baina hale-
re, dituen turismo baliabideak hobe-
ki aprobetxatu nahi dira Plan Estra-
tegikoarekin. 

POPULAZIOA BEHEITI,  ADINA GOITI

Zein ildo nagusitik gauza-
tuko da Baztango ekono-
miaren etorkizuna?

Sei arlo bultzatu nahi ditu
Planak, hiruk lehentasuna iza-
nen dute eta bertze hiruak osa-
garriak izanen dira. Funtsez-
koa, lehen sektorea indartzea
da. Europan gero eta pisu gu-
ttiago du, egia da, baina he-
men baserria garrantzitsua
da. Ez da bakarrik jarduera

ekonomiko bat baizik baztan-
darren izaeraren zati bat, he-
mengo bizimoduari lotua da-
go baserria. Momentu kritiko-
an dago orokorrean, baina le-
hen sektorean ari den jende-
aren baldintzak hobetu nahi
dira. Hori nola lortu aztertu be-
har dugu mahai teknikoan. Bi-
garrenik, enpresen sustape-
na bultzatu nahi da, bai in-
dustriak, baina baita bertze

arlokoak, ttiki eta ertainak ba-
tez ere. Hausnarketa bat egin
beharko da zein aukera dau-
den ikusteko eta daudenak
aprobetxatu. Hirugarrena, tu-
rismoa izanen litzateke. Az-
keneko urteetan landa turis-
moak hartu duen garrantzia
aztertu dugu. Hemengo ego-
era eta merkatuan ematen ari
diren aldaketak ikusi eta ho-
rren arabera eginen da.

“Baserria, industria ttiki-ertaina eta
turismoa indartu nahi ditu Planak”

Izaskun ABRIL  CEDERNA-GARALUR
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ARTXIBOKOA

Baztango bizilagunen %22a 65 urtez goitikoa da. Es-
kuineko koadroan ageri da azken hamarkadetan po-
pulazioak izan duen jautsiera eta 2012. urterako da-
goen aurreikuspena.1960 1981 1991

9.312
7.983

7.918

2000

7.598

1970

8.689

2012

7.363(1)

(1)LKSk egindako diagnostikoaren arabera

POPULAZIOA BEHEITIPOPULAZIOA BEHEITI
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Erretzeko debekua leku publikoetan

Ritxi GARRIDO Doneztebeko erretzailea

Erretzen ez duen jendea dagoen lekuetan ez dutela erre behar konturatu
behar dute erretzaileek, horretarako informazioa eman behar da

Tabakoari aurre egiteko Foru planaren proiektua ongi iruditzen zait orokorrean, osasun arlotik be-
giratuta. Gainera, nik ez dut erretzen eta edozein lekura joaten zarela, erretzen dutenek ez dute ba-
tere errespetatzen erretzaileak ez direnak, beraz, ongi. Nafarren hirutik bat erretzailea da, eta hori
datu kezkagarria da osasun aldetik. Datuen arabera, azken urteetan gizonezko erretzaileen kopu-
ruak beheiti egin du eta emakumeenak goiti. Ez dakit zergatik izanen den, ideiarik ere ez, baina ho-
ri nabari dut baita lagun artean ere. Leku publikoetan eta pribatu batzuetan tabakoa erretzea debe-
katu eginen du plan honek eta erabakiarekin ados nago. Erretzaileen eskubideak mugatzen dituela
erraten dute, baina orain arte erretzen ez genuenak ez genuen aukerarik. Kerik gabeko leku baka-
rrak gure etxean edo kanpoan genituen. Orain arte hori jasan behar izan dugu, ezin ginen gustora
egon hainbat lekutan. Orain arte guri egin digutena, erretzaileei egitea orain ez zait gaizki iruditzen.
Halere, ez zait iruditzen neurri hauekin tabakoarengatik hiltzen den pertsona kopurua murriztuko de-
nik. Hori baino neurri zabalagoak hartu behar dira: ttiki-ttikitatik tabakoak eragiten dituen kalteak era-
kusten saiatu behar dugu, esplikatu egin behar da tabakoa kaltegarria dela eta informazioa behar
da hasiera-hasieratik. Adibidez, tabakoa uzteko planetan sartzen diren erretzaileei 20.000 pezeta-
ko dirulaguntza emanen zaiela agertzen da plan horretan. Beraien osasunerako mesedegarria den
zerbaitegatik dirua jasotzea gauza ona izan beharko luke, baina ez dakit bizioa dutenek horrekin as-
ki izanen dute. Bertze neurri batzuk ere hartzen ahal dira, baina garrantzitsuena da jendeari infor-
mazioa ematea, jendearekin horri buruz solastea… hori hagitz ongi etorriko litzateke: debekatu be-
harrean, erretzaile bakoitza gai izatea errateko «hemen bada jendea ez duena erretzen, beraz nik
ere ez dut erre behar». Horretara ailegatzen bagara, ez da guti izanen.

Maite URKIA Bortzirietako erizainen burua

Erretzaileek ez erretzaileei kalteak sortzen diz-
kigutela nabaria da: ohiturak, osasuna, une de-
satseginak... Hau ez du inork ukatzen.  Ez da
egia hemen bi jarrera ezberdinen eskubideek
elkarren kontra topo egiten dutenik, parekota-
sun egoera batetan ez gaudelako:erretzeak ez
erretzailearen gain honek bilatzen ez dituen on-
dorioak sortzen ditu, bainan ez erretzeak ez du
bertzearen gain inongo ondoriorik eragiten. Ho-
rregatik, administrazioak bere ardurapean dau-
den esparruetan, ez erretzaileen eskubideak
bermatzera derrigortuta dago. Ingurukoei kalte-
rik sortzeko arriskurik ez dagoenean soilik, erre-
tzea bakoitzaren ardura bihurtzen da. Honek,
erretzaileendako toki espezifikoak sortu behar
direla suposatzen duen ala ez, erretzaileek erran
beharko dute. Eremu publikoetatik aparte, argi
dago bakoitzak bere etxean konbibentzi arauak
ezarri edo ingurukoekin adosteko jaun eta jabe
dela, eta horretara joaten direnak neurri edo
adostutako horiek errespetatu beharko dituzte-
la. Egoera honetan, bakoitzak erretzeak edo ez
erretzeak zer eman edo kentzen dion baloratu
beharko du. Nik behintzat, ez dut ezagutzen
erretzean lortzen ahal den etekinik, erregabe,
bertze bide batzuetatik lortzea ezinezkoa dena.

Erretzea bakoitzaren
ardura da soilik ingurukoei
kalterik sortzen ez denean

Tabakoa ekarri, publizidadea egin… eta orain
debekatu. Tabakoa droga gisara aurkeztuko ba-
lute debekatua egonen litzateke, ados, baina
hasieratik hori garbi utzi beharko zuten. Erre-
tzaileak leku berezi batean eduki behar bagai-
tuzte, ez da denentzako lekurik izanen. Taba-
koa droga da, garbi dago, baina biriketako ara-
zoa duenak erretzen ari bada, astazakil bat iza-
teaz aparte, berak izanen ditu ondorioak. Niri
medikuak ez nuela erretzen erran zidan eta nik
baietz, egunean bi pakete. Baina, nire osasune-
an eragina duen momentuan utzi eginen dut.
Dudan bizio bakarra da, bertzela zer egin be-
har dut? edan edo pastillaz lepo egin! Emakume-
ek gero eta gehiago erretzen dute. Gizarte ma-
txista honetan gaizki ikusi da emakumeek erre-
tzea, baina hori akitu da. Errespetua behar da
bi aldeetatik, erretzaile eta ez erretzaileen ar-
tean. Ez duzu erre behar museo batean, ospita-
le batean edo antzoki batean… Baina lege ho-
nek guzion eskubideak mugatzen ditu. Nik be-
raiei esker dut bizio hau. Tabakoarengatik hilda-
koak aipatzen dituzte, inoiz ez alkoholaren era-
ginez zirrosiarekin hil direnak. 20.000 pta ema-
tea uzteagatik txorrada bat iruditzen zait, 2 milioi
balira! Hain errexa balitz, jendeak utziko luke.

Joxe ITURZAETA Gorpuz Heziketa irakasle

Dudan bizio bakarra 20.000
pezetagatik utzi? Bi milioi

balira sikiera!
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Ilegalizazioa: 
Nork, nor…?
Nork:
-Segunduero, minutuero,
orduero, egunero… mi-
laka haur gosez hiltzera
eta hamaika herri pobre-
zi larrienera kondenatzen
dituztenek.
-Munduko ordena arma
nuklearren, kimikoen, bio-
logikoen, informatikoen...
bortxaz eta mehatxuz
mnantentzen dutenek.
-New Yorkeko 2001eko
irailaren 11ko sarraskia
antolatu edo guttienez ixil-
pean baimendu zutenek
Afganistan, Palestina eta
munduko disidentzia oro-
rekin akitzeko.
-Multinazionalen dikta-
dura ezartzen dutenek
,mundua aberats dozena
batzuen esku utziz.
-Dirua edo ekonomia gi-
zakiaren aintzinetik jar-
tzen dutenek.
-Kulturak amerikanizatu,
gizakiak klonatu, eta he-
rri zein hizkuntza gutxi-
tuak museoan nahi  di-
tuztenek.
-Biodibertsitatea mani-
pulatu, bizidunak paten-

tatu eta transgenikoekin
elikatu nahi gaituztenek.
-Francoren seme-alabek,
orduko diktadurari de-
mokrazia mozorroa jarri
eta itsuendako ere garbi
kendu dutena azken aldi
hontako lege eta dekre-
to ugariez.
-G.A.L sortu zutenek.
-Etorkinak Gibraltarren
itotzen, kriminalen gisa
tratatzen edo esklabu-
tzara eramaten dituzte-
nek.
-Narkotrafikoa, proxene-
tismoa, ume edo ema-
kumeen trafikoarekin zi-
gorgabetasun osoz  gi-
zentzen eta aberasten di-
renek.
-Milaka milioi pilatzen di-
tuztenek langileen pre-
karietate eta lan baldin-
tza kaxkarrei esker.
-Diru publikoa Lagunak
bazkatzeko edo sakelak
betetzeko erabiltzen du-
tenek.
-Etikaz ta demokraziaz
egunero mintzo eta aldi
berean nazioarteko arau-
tegian aitortzen diren oi-
narri-oinarrizko  giza es-
kubideak urratzen dituz-
tenek.
-Garapenaren izenean

abiadura haundiko tre-
nez, urtegiz, zentral trer-
mikoez... ito nahi gaituz-
tenek
-Gure historia, hizkuntza,
nortasuna, eta kontzien-
tzia ebatsi dakutenek
-...........

Nor:
-Bertze mundu bat posi-
ble egiten laguntzen du-
gunok norberegandik,
norbere etxetik, norbere
herritik hasiz....
Eta orainik entelegatu ez
badugu:

Hau bada legalitatea, eta
legalki ilegalizatu nahi ba-
gaituzte, legalitate hone-
tan legezko legerik  le-
galizatu ezin denez ile-
galitate bihurtzen da eta
ondorioz legalizatzen gai-
tu legez!! 
Edo ez al gara jende lle-
gala?

Mikel Alzuart Zaldain
Baztango Batasunako

zinegotzia eta bigarren
alkate-ordea.

Osasunbidea eta
euskara

Gutun honen bitartez,
Malerrekako Mankomu-
nitateko Euskara Batzor-
deak Osasunbideak eus-
kaldunekiko erakutsi
duen errespetu falta sa-
latu nahi du. Doneztebe-
ko Osasun etxera Do-
neztebe eta Elgorriaga-
ko herritarrei arreta es-
kaintzen dien mediku eus-
kaldun bat ordezkatzeko
mediku erdalduna igorri
dutela adierazi nahi du.
Hau aski larria izanik, he-
rritarrei aldaketa honen
berri emateko erabilitako
prozedura salagarria da
ere, herritarrei helarazi
zaien gutuna erdara hu-
tsez baitago.

Gertaera honekin ar-
gi geratu da berriro ere
Osasunbideak euskal-
dunekiko duen jokabide
maltzurra, herritarren hiz-
kuntz eskubideei muzin
eginez eta legeak ezar-
tzen dituen betebeharrak
sahiestuz.

Malerrekako Mankomuni-
tatea. Euskara Batzordea.

Abril Olaetxea
sendiaren esker ona

Pena da Entzutegiko
atarian pilatutako emozio
guztia ezin pote batean
sartu eta behar denean
hartatik hartzea”, erran
zidan lagun batek aste-
arte iluntzean. Emozioa
ez, baina bai eskerrona.
Asteartean bizitakoa, eta
aitzinetik jasotako animo
eta elkartasun adieraz-
penak eskertzeko lerro
anitz beharko lirateke, ba-
nan bana ezin denak ai-
patu. Abril Olaetxea sen-
diak eskerrak eman nahi
dizkiogu horiei guztiei,
igandeko besta presta-
tzen ibili zinetenei, Kultur
Batzordeko kideei, musi-
kariei, bertsolariei, an-
tzerkilariei, dantzariei,
Udalari, kazetari eta ko-
munikabideei, alderdi po-
litiko eta sindikatuei, as-
teartean Madrilera joan
zinetenei, lekukoei, lagun
eta norbanakoei, eta mo-
du batean zein bertzean
gure ondoan egon zare-
ten guztiei. Esker anitz.

Jon Abril Olaetxea 
(Abril Olaetxea sendiaren izenean)

& 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

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

& 948 637404
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4
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«Hasieran, bideoa
kendu zitzaidan arren,
ez ninduten atxilotu,
eta gero hedabideetatik
jakin genuen gure
aurkako akusazioak
zein ziren. Hasieratik,
beraz, prozesu guztia
nahikoa arraroa eta
lekuz kanpokoa-edo
izan da. Inoiz ez da
jokatu behar zen
bezala. Balorazio
juridikoak egin
beharrean, balorazio
politikoak egin dira,
batere frogarik gabe». 

«Euskara eta herri
mugimenduen
kontrako zigorbidean
sartzen da hau».

Jon ABRIL
Berako kazetaria
GARA 02-06-10

«Inolako frogarik gabe
kokainazale, pastillero
eta putazale naizela
erran dute; min
izugarria egin didate,
niri eta nire familiari.
Gogorra izan da
gurasoak negarrez
ikusi behar izana». 

«Ez nengoen analisi
horiek eginen zituen
pilotari bakarra izateko
prest. Hamabortz
egunean zortzi analisi
egin ditut eta guzietan
negatiboa eman dut.
Txema Urrutia
medikuak negatiboa
emanez gero dimitituko
zuela erran zuen.
Esperoan nago».

Mikel GOÑI
Oronozko pilotaria
GARA 02-06-06

Gara 02-06-10

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

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

SAROBE
okindegia

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

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

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

Behiak kendu zenituen eta orain be-
rriz jarri. Ez zara moldatzen base-
rritik kanpo?
Moldatu bai. Kontua da lanean era-
biltzen genituen produktu-toxikoek
alergia ematen zidatela.

Baserrian, herritik kanpo, bizitzea-
ren abantailak?
Halere hurbil bizi gara, eta lasaiago.

Nola lortu duzu auzolanera hain-
bertze jende biltzea?
Aspaldixkotik ez zen gauza handirik
egin Arizkunen eta jendea animatu da.

Iñauteak edo bestak?
Iñauteak.

Txopoa goratzen lagunduko duzu?
Normalki ez naiz joaten, baina be-
harbada bai

Zopak edo zikiroa?
Zikiroa.

Posada, tturri-xarra… zein da hu-
rrengo proiektua?
Batzarlekua eta frontona konpontzea
dira gure hurrengo asmoak.

Alkatetzan segitzeko gogorik bai?
Ez dakit, herri guztiak hartu behar
duen erabakia da. Ikusiko da.

Herri arras txukuntzen ari zarete. Ba-
zen beharrik edo?
Behar handia. Gan dire urte batzuk
ez dela gauza handirik egin eta be-
harra bazen egiteko.

Afarietan kantuan aritzeko ohitura-
rik baduzu?
Guti.

Iñauterietan blusoi beltza, beste-
tan…?
Ez da ohiturarik…

Patxiko REKARTE Arizkungo alkatea

• 11 GALDERA LABUR•
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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

ttipi-ttapa
Hainbat ziklotan Lan-

bide Heziketako ikas-
ketak euskaraz ezartze-
ko eskaera badela ondo-
rioztatu du Sortzen era-
kundeak, Nafarroako
ikastetxe publikoetan
eta ikastoletan eginda-
ko inkesta baten bidez.
Galdeketaren arabera,
LHko 6 ziklo eskaintze-
ko adina eskaera bada,
eta bertze 13tan ere es-
katzen den ikasle ko-
purutik hurbil dago. 

Inkesta batxilergoko
bigarren mailako eta
DBHko laugarren mai-
lako D ereduko ikasle-
en artean egin zen ilbel-
tzean, otsailean eta mar-
txoan, LHn gehien es-
katzen dituzten erdi mai-
lako eta goi mailako zi-
kloak zeintzuk diren
atzemateko. Nafarroa-
ko Gobernuak LHko zi-
kloak zabaltzeko 20
ikasleren eskaera be-
har dela erraten du.  Sor-
tzenek plazaraturiko da-
tuen arabera, sei ikas-
ketetan kopuru hori gain-
ditu egin da: erdi maila-
ko bi ziklotan -Natur in-

gurunean gorputza eta
kirol jarduerak gida eta
Mekanizazioan–; eta goi
mailako zikloko bertze
lauretan: Administrazioa
eta finantzak; Teleko-
munikazioa eta Infor-
matika sistemak; Infor-
matika aplikazioen ga-
rapena; eta Haur Hez-
kuntza. Egun, ziklo ho-
rietatik bi bakarrik es-
kaintzen dira euskaraz.
Azpimarratzekoa da ho-
gei ikasle izatetik gertu

zeudela inkestan jaso
diren bertze hamahiru
ikasketa ziklotan. 

Datu adierazgarriak
dira baina ez osoak, Sor-
tzenen ustez. Izan ere,
irakasle batzuek inkes-
tak ez dituzte pasatu eta
bertze aunitzek ez di-
tuzte jaso. Gainera, uni-
bertsitateko edo batxi-
lergo ikasketak aukera-
tzen dituzten aunitzek
gero Lanbide Heziketa
hartzen omen dute.

Ildo berean, lan hori
Nafarroako Gobernua-
ri dagokiola salatu zuen
Sortzenek. Horrenber-
tzez, heldu den ikastur-
tean aipatutako ziklo ho-
riek euskaraz eskain-
tzeko exijitu diote Hez-
kuntza sailari. 

Maiatzaren 22an bi-
lera eskatu zuten Hez-
kuntza arduradunekin
gaia eztabaidatzeko,
baina oraindik erantzu-
naren zain daude.

Lanbide Heziketa euskaraz egiteko
eskaera badela erran du Sortzen-ek
Nafarroako ikastetxeetan egindako inkestaren arabera

HEZKUNTZA
Maiatzean
560 langabetu
Doneztebeko
INEMen

Maiatzean 560 la-
gunek emana zuten
izena Doneztebeko
INEMen, maiatzean
baino 25 guttiago. Az-
ken hiru hilabetetan 77
langabe guttiago dau-
de eskualdean. Nafa-
rroa osoan ere behei-
ti egin du maiatzean
langabeziak, 567 per-
tsona guttiago baitau-
de lanik gabe, 16.409
guzira.

Langabetuen adi-
nari dagokionez, es-
kualdean 25 urtez be-
heitiko 38 gizaseme
eta 37 emakume eta
25 urtez goitiko 193 gi-
zon eta 292 emakume
zeuden langabezian
maiatzean. 

Sektoreka, zerbi-
tzuetan 299 langabe-
tu zeuden, industrian
168, eraikuntzan 38
eta nekazaritzan 10,
aitzinetik lanik egin ga-
beko 45 langabetue-
kin batera.

Dena den, maia-
tzean 212 kontratu be-
rri bertzerik ez ziren
egin (apirilean 409 egin
ziren), eta horietatik 34
bakarrik mugagabeak
(apirilean 100).

LANA

ARTXIBOKOA

Bertze 20 modulo euskaraz emateko eskaera badela uste du Sortzen-ek.
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Asier GOGORTZA
Ekainaren 11n Ma-

drilen Jon Abril berata-
rraren kontra egitekoa
zen epaiketa bertan be-
hera gelditu zen fiska-
lak bere akusazioa al-
datu eta gero. Hasiera-
ko 6 urteko gartzela zi-
gorra 6 hilabetera jau-
tsi zuen akusazioak, eta
Jon Abrilek kartzela zi-
gorra saihesteko fiska-
laren eskaria onartu egin
zuen. «Irtenbiderik ho-
berena delakoan onar-
tu dugu, ez nere burua
erruduntzat dudalako»
adierazi zuen Jon Abri-
lek.

Ekainaren 9an el-
kartasun egun jende-
tsua eta11n bertan ha-
rrera beroa egin zitzaion
Joni Altzateko plazan,
Madriletik bueltan.

Musika eta bideo es-
perimentalez gozatze-
ko hamaika aukera izan
ziren joan den ekaina-
ren 6tik 9ra Berako Kul-
tur Etxean. Ertz kolek-
tiboak antolatutako jaial-
diak aurten ere ikusmin
berezia sortu zuen Eus-

kal Herri guziko zale-
tuen artean. 

Begi bat Jon Abrilen
aldekanpainak ere arra-
kasta haundia izan
zuen, eta 150 begi bai-
no gehiagoko erakus-
keta osatu zen 3 egu-
netan.

Antzerki 
emanaldiak
Ikasturteari akabera
emateko euren lanak
aurkeztuko dituzte hu-
rrengo egunetan Emai-
tza eta Lamixine antzerki
tai lerretako kideek.
Emaitzakoek ortzirale-
an, hilaren 21a, eginen
dute emanaldia, 20:00e-
tan Kultur Etxean, eta
Lamixinekoek ekaina-
ren 30ean, 19:00etan.

Kirola eta 
osasuna
Berako kiroldegiak an-
tolaturik, bi hitzaldi es-
kainiko dira datozen
ekainaren 28an eta uz-
tailaren 5ean, ortzirala-
rekin, kirola eta osasu-
na mintzagai izanik. Hi-
tzaldiak Kultur Etxean
izanen dira, arratsalde-
ko 19:30etan.

Borrokan
Borrokan musika talde
beratarrak bere lehen-
biziko diskoa argitaratu
berri du. Taldearen izen
bera darama Ibai, Jo-
seba, Mikel, Dabid eta
Iñakiren diskoak. Eurek
ekoiztua da, eta bertan
hamar kantu aditzen
ahal dira. Ostatuetan
salgai dago 10 euroren
truke.

Literatur sariak
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza eta Kultura
Departamenduak urte-
ro antolatzen duen eus-
karazko literatur lehia-
ketan sariak eskuratu
dituzte Labiagako Ma-
ttane Rodriguez eta Lei-
re Telletxeak eta Ricar-
do Barojako Laura Gon-
zalezek. Zorionak!

Sei hilabeteko inhabilitazio zigorra
ezarri diote Jon Abril kazetariari
Azkenean epaiketarik egin gabe akautu zen bi urte iraun duen auzia

ARGAZKIA: FRAN AGARAK UTZIA

Maiatzaren 25ean plater  tiraketa desafioa egin zuten tiro zelaian Bera eta
Lesakako ehiztariek. Herri bakoitzetik hamarna tiralari aritu ziren eta azke-
nean beratarrak juxtu-juxtuan gailendu ziren, 416-405. Ondotik, afaria egin
zuten elkarrekin soziedadean, lesakarren kontura noski! Argazkian, Berako
taldea: Altzuguren, Iriarte, Gutierrez, Jauregi, Andueza, Zandio, Prieto, Aga-
ra, Torres eta Pikabea.

BERA FLASH

Emanaldi interesgarriak bildu
zituen bertze musiken jaialdiak

ERTZ JAIALDIA

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



Aitor AROTZENA
Ekainaren 7an egin

zen Otsango industrial-
dean Aspacek eta Bor-
tzirietako Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitateak, Nafarro-
ako Gobernuaren lagun-
tzaz ireki duten Enple-
gu Zentru Bereziaren
inaugurazio ofiziala. Eki-
taldian,  Nuria Iturriagoi-
tia, Nafarroako Gober-
nuko Industria eta Tek-
nologia, Turismo eta Lan
Departamenduko kon-
tseilaria agertu zen. Be-
rekin batera, Fernanda
Esparza Aspaceko le-
hendakaria, Miguel Ma-
ri Irigoien Bortzirietako
Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuen Mankomunita-
teko lehendakaria eta
Jose Luis Etxegarai, Le-
sakako alkatea izan zi-
ren aurkezpenean.

Enplegu Zentru Be-
reziak hamar langile eta
bi arduradun ditu mo-
mentuz, eta Jope mer-
kataritza etxerako elu-
rretako kateak eta Delp-
hi Packard etxeko pie-
zak errebisatu eta au-
keratu egiten ditu.  Lan-
tegi hau egiteko 258.435
euroko inbertsioa egin
da, eta erdia Industria
Departamenduaren
menpe dagoen Nafa-
rroako Enplegu Zerbi-
tzuak paratu du. Lante-

giko arduradunen ustez,
epe laburrean hamar
langiletik 18 edo 20 lan-
gile izatera pasatzen
ahal da lantegia. 

Lantegiak 425 metro
koadro ditu. Horietatik
280 tailerrak hartzen di-
tu eta bertze 145ak bu-
legoak, jantokiak eta al-
dagelak hartzen dute.
Maria Eugenia Campos
arduradunak erran zi-
gunez, langileendako
jantoki  eta garraio zer-
bitzuak eskaintzen ditu
Aspacek. Erakunde ho-
nek Nafarroan zabaltzen
duen hirugarren lante-
gia da Lesakakoa. 
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LESAKA

Enplegu Zentru Berezia ireki du
Aspacek Otsango industrialdean
Ekainaren 7an egin zen inaugurazio ofiziala

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Bertzeak bertze, elurretako kateak egiten dira Enplegu Zentru Berezian.

Lesaka-Azkain
Anaitasun 
Jardunaldiak
Sormen artistikoa eta
emakumea izenburua-
rekin Lesaka eta Azkai-
nen arteko Anaitasun
Jardunaldiak eginen di-
ra ekainaren 28tik 30era.
Ortziralean, 19:00etan
Nafarroako emakume
margolariekin solasal-
dia izanen da jubilatu el-
kartean. Larunbatean,
13:30etan Lesaka eta
Azkaingo alkateek,
Anaitasun Protokolo Ofi-
ziala sinatuko dute Uda-
letxean.  Igandean,
11:30etatik 13:30etara
Azkaingo Larrundarrak
fanfarrea eta Martintxo
txaranga kalejiran ibili-
ko dira. Larunbat eta
igandean, 10:00etatik
13:30etara eta 16:00e-
tatik 20:00etara Lesaka-
ko Eskulan elkarteko
emakumeek egindako
eskulanak eta Azkain-
go Amicale des Pein-
tres Amateurs elkarte-
ko emakumeen koa-
droak ikusgai jubilatuen
egoitzan.

FLASH

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Nafarroako Kutxaren
«Club Edad de oro»k
urtero antolatzen duen
festa ekainaren 27an
ospatuko da aurten. Aur-
ten, 50 urte ezkondurik
bete dituzten bikoteak
hiru dira: Domingo Igar-
zabal Oses eta Evan-
gelina Etxabide Irigoien;
Jose Ordoki Estebere-
na eta Manuela Ubiria
Altzuguren eta Juan Ra-

mon Ordoki Etxeberria
eta Maria Rosa Arrieta
Berra. Baina, Urrezko
Ezteiak egiten dituzte-
nekin batera, Diaman-
tezko Ezteiak (60 urte
ezkondurik) egiten di-
tuzten bi bikote ere
omenduko dira bestan:
Justo Urkijo Bizkargue-
naga eta Maria Luisa
Txoperena Agara eta
Eladio Altzugarai Arbu-

rua eta Benita Martia-
rena Etxeberria.

Ekitaldiak eguerdian
hasiko dira, txistulariek
karrikaz karrika eginen
duten ibiladiarekin. Agin-
tari eta gonbidatuei on-
gietorria eskaini ondo-
tik, Meza nagusia iza-
nen da San Martin eli-
zan. Gero, bazkaria eta
omenaldia eskainiko da
frontoian. Akautzeko,
Europa taldearekin dan-
tzaldia eta bi telebisten
zozketa eginen da.

Urrezko eta Diamantezko Ezteien
besta ekainaren 27an izanen da

ADINEKOAK
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Heldu den igandean eginen da
Etxalarko III. Trikitixa txapelketa
Francisco Urrotzen gasna gailendu zen X. Gasna eta artisau ferian

Joseba eta Nerea
Hirugarren urtez se-

gidan Lesaka Trikitixa
elkarteak trikitixa txa-
pelketa antolatu du gu-
re herrian. Aurten berri-
kuntza modura haurrei
zuzendua izanen da, 7tik
14 urte bitartekoentzat.
Hauexek izanen dira
Etxalarko plazako tran-
paldoan ikusi eta aditu
ahal izanen ditugunak:
12 bikoteak Euskal He-
rriko hainbat xokoeta-
koak izanen dira: Billa-
bonakoak, Sunbillako-
ak, Lesakakoak, Dona-
mariakoak, Azpeitiako-
ak, Zumarragakoak, Be-
asaingoak eta noski bai-
ta Etxalarko eskolako-
ak ere. Igande honetan,
ekainak 23, 18:00etan
hasiko da txapelketa he-
plazan. 

X. Gasna eta
artisau Feria

Ekainaren 2an buru-
tu zen X. Gasna Ferian
aurkeztu ziren 14 gas-
nen artean, Francisco
Urrotz urroztarraren
gasna irabazle suerta-
tu zen epaimahiaren

erabakiaren arabera. Bi-
garren postuan, Elbete-
ko Mertxe San Bizente-
ren gasna gelditu zen
eta hirugarrena Pedro
Telletxearen gasna. Bai-
na hauek ez dira bana-
tzen diren sari bakarrak,
Etxalarko gasnak ere
sarituak izaten dira. Aur-
ten, Beheko Zubiko Jua-
na Mari Arburuaren gas-
nak bigarren saria es-
kuratu zuen, eta behin
baino gehiagotan sari-
ren bat lortu duen Ba-

sateko bordako Isidro
Ariztegik Etxalarko le-
hen saria lortu zuen.

Igerilekuen
irekiera

Larunbat honetan,
ekainak 22, irekiko dira
herriko igerilekuak. Da-
goeneko antzinatu ge-
nizuenez Itziar Iriarte eta
Nagore Ansalas izanen
dira bigarren urtez se-
gidan igerilekuetako ar-
duradunak. Aurtengo
sasoiko bonoen prezio-

ak hauek dira: 7tik 10
urtera bitarte 9,70 e. 11
urtetik 16 urte bitarte-
koentzat 16,10 e. 16 ur-
te baino gehiagokoen-
tzat 31,25 e. Eguneko
prezioak berriz hauek
dira: 7tik 10 urtekoen-
tzat 1,60 e. 11 tik 16ra-
koentzat 2,65 e eta 16
urtetik goitikoentzat 3,90
e. 7 urtetik beheitikoek
ez dute ordaindu behar
izanen. Ea eguraldiak
behintzat laguntzen di-
gun!

ETXALAR

ARTXIBOKOA

Inguruko trikitilari gazteenak ikusteko modua izanen igandeko txapelketan.

Udaleku irekiak
2002
Aurtengo udan ere Ipur-
targi Aisialdi Taldeak
Etxalarko haurrei zu-
zendutako Udalekuak
antolatu ditu. Iazko uda-
ko arrakasta ikusirik, ber-
tze urte batez Joseba
Olagarai eta Nerea Mi-
txeltorena izanen dira
udaleku hauek antzine-
ra aterako dituzten be-
giraleak eta hauek 5 as-
teko plangintza presta-
tu dute. Heldu den as-
telehenean, ekainaren
24an, emanen zaie ha-
siera eta uztailaren 26an
akabatuko dira, egune-
ro goizetan 3 orduz la-
gunekin ongi pasatzeko
aukera izanen dute he-
rriko ttikienek. Momen-
tuz haur andanak eman
du izena, baina oraindik
Ipurtargi Aisialdi Talde-
aren ateak zabalik dau-
de apuntatu nahi duten
guzientzat.

FLASH

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA 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

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

& 948630052•Zalain•BERA

Larraburukoak
San Juan Xarrera

Larraburua jubilatu
elkarteko hainbat baz-
kide Igantziko San Juan
Xarrera joatekoak dira
heldu den ekainaren
24ean. 11:00etan ate-
rako dira herriko pla-
zatik autobusez Igantzi
aldera eta bertan me-
za aditu eta hankak ure-
tan busti ondotik baz-
karia izanen dute Aran-
tzako jubilatuen elkar-
tean jatetxean.
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Oskar TXOPERENA
Joan den asteonda-

rrean, ekainaren 15ean,
zen irekitzekoa piszinen
aurtengo denboraldia.
Aurkene Urra Garrok
aurkeztu zuen propo-
samen bakarra bigarren
enkantean eta berari
eman zion Udalbatzak
piszinen ardura. Berri
hauek idazterakoan
nahiko lan bazuten He-
rriko etxekoek piszina
uraz betetzeko, eskasia
handia baita oraindik.
Bitartean, bonoak sal-
gai daude Herriko etxe-
ko bulegoan, hilabete
baterako edo uda guzi-
rako.

Biltoki Elkartea
itxita

Otsailean egindako
bilkuran onartu bezala,
aretoak moldatzeko eta
berogailua paratzeko la-
nak hasi zituzten aintzin
horretan Biltoki Elkarte-
an, eta hori dela medio
itxita egonen da bolada
batez. Iaz sukalde gu-
zia berritu eta kanpora
atera zen gas istalazio
gehiena. Orain egin be-

harreko lanekin ederki
geldituko delakoan dau-
de bazkideek. Aipatu ga-
be utzia genuen aintzi-
neko Juntak herriko, eta
batez ere elkarteko ki-
rolarien argazki bildu-
ma paratu zuela areto-
etako paretetan. Jen-
deak gustokoa izan

duen ekimena izan da
hauxe.

Bidaia Tuniziara
Ekainaren 12an ate-

ra ziren Tunizia aldera
Parrokiak antolatutako
bidaiarako izena eman
zuten hogeita bi lagu-
nak. Hasiera batean

Gaztela aldera joateko-
ak ziren, baina hogeita
bortz lagun bertzerik
apuntatu ez zenez az-
kenean Tuniziara egi-
tea erabaki dute.

Txapela pilotan
Jokatzekoa zegoen

oraindik Bortzirietako
Banakako Txapelketa-
ren finaletako bat, Ima-
nol Goienetxeren lesio-
arengatik gibeleratuta-
koa, hain zuzen ere. Ba-
da, ekainaren 1ean jo-
katu zen partida Lesa-
kako pilotalekuan eta
18-10 irabazi zion Ima-
nolek Lander Arriola le-
sakarrari. Ondorioz, txa-
pelketan jokoan zeuden
zazpi txapeletatik hiru
etorri dira azkenean he-
rrira. Doneztebeko Ez-
kurra Memorialan, be-
rriz, ez dira gure pilota-
riak hain fin ibili. Urru-
tien Ibai Retegi eta Ima-
nol bera iritsi dira, fina-
lerdiak jokatzeko auke-
ra izan baitute, baina,
Barberena eta Minde-
giaren aurka jokatutako
partida ederrean 18-15
galdu egin zuten.

IGANTZI

Besta Berri
Eguna
Igantzin, urtetan izu-
garri motel egon on-
dotik, Besta Berri
Eguna berriz ere in-
dartzen ari dela ema-
ten du. Gaur egun
bertze hainbertze
bestaren antzeko ga-
rrantzia ematen ba-
zaio ere, aitzineko
mendeetan urteko er-
ligio ospakizunik han-
diena izaten zen. He-
rrikoetxean dagoen
XVII. mendeko do-
kumentoek, diruzai-
naren liburuek ze-
hazkiago, urtero-ur-
tero kanpotik ekarri-
tako dantzariei eta
atabal joleei eginda-
ko ordainketak ager-
tzen dituzte: «da en
datta haver pagado
a los danzantes ar-
cabuzeros en el dia
del Corpus y su oc-
tava». Bertze batzu-
tan «danzantes es-
copeteros» deitzen
diete. XIX. mendean
Udalbatzaren parte-
hartzea gelditzen da
agerian:«acudir en
Corporación a la pro-
cesión (...) se invite
al Sr. Párroco y al
Juez a la comida, co-
mo en años anterio-
res». 1979an eraba-
ki zuen Udalbatzak
Corpus Eguneko me-
zara Herriko etxeko
ordezkar i  g isera
gehiago ez joatea.
Ekainaren 2an ospa-
tu da aurtengoa eta
aldare ederrak ikusi
ahal izan ditugu Goie-
txean eta Allinean.

Herria ezagutuz

ARGAZKIA. OSKAR TXOPERENA
Ekainaren 7an egindako Haurraren Egunak -egun
hartan gaztelu haizatuetan ateratako argazkia da
hau- eta ekainaren 14an Irunberri eta Xabierrera
egindako ikasturte akabilako ateraldiak uda giro-
an sartu gaituzte bete-betean. Egunotan hartuko
dituzte oporrak eskolan eta, jakina, oporrekin ba-
tera etorriko zaie haur eta gurasoei eguneroko ha-
rat-honatak alde batera uzteko aukera. Pilota Es-
kolak, berriz, ekainaren 13an itxi zituen ateak eta
Amabirgin ondoko astean hasiko dira berriz lane-
an, Herriko Txapelketa prestatzeko.

Joan den aste hondarrean hasi
zen igerilekuko denboraldia
Biltoki elkartea itxia egonen da obrengatik bolada batez

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

Rafa: 600 819 640
Jose: 666 235 466

Eztegara 26, 2.C - BERA

Igantziko Bentak • & 948 627572 • Faxa: 948 637508

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak



Nerea ALTZURI
Oraindik bi urte sa-

soi oso-osoak falta dira
neguan sartzeko, baina
neguko haize hotz eta
indartsuetako egunetan
ez dugu aurten «ko-
rriente frexko» haundi-
rik izanen frontoian. Pi-
lotalekuaren gaineko al-
dea ixten hasiko dira eta
horrela frontoia dena es-
talia geldituko da. Ne-
guan ez ezik, udan eta
udazkenean euri eraun-
tsien eraginez sortzen
diren putzuek ez dute
trabarik eginen laster.
Herriko Etxeak zenbait
enpresei frontoian falta
den aldea ixteko lana
eskainita, hiru proposa-
men aurkeztu ziren he-
rriko Etxera. Mastil Mar-
co Construcciones S.L.
enpresari adjudikatu
edo esleitu dizkio fron-
toiko lanak. «Herriko
frontoiko ekialdeko fa-
txada ixteko eta bertze
lan batzuen obrak» de-
ritzon lanak 48.920,90
euroko aurrekontua du.

Bien bitartean, He-
rriko Etxeko teilatua
moldatzeko lanek Cons-

trucciones Erlaitzek egi-
nen ditu. Beraz, teilatua
konpontzeko lanetan
ere laster hasiko dira.

Oihan
probetxamendua

Apitta eta Argatsoro
inguruetako 1.398 pinu-

en oihan probetxamen-
dua Erkizia, S.L. enpre-
sari eman dio Herriko
Etxeak, 40.375 eurotan. 

Hiru sari
lortu dituzte
eskolako
ikasleek
literatur
lehiaketan
N.A.

Bertze urte batez
sariak ekarri dituzte
Arantzako eskolako
ikasleek Nafarroako
Gobernuko Hezkun-
tza eta Kultura De-
partamenduak anto-
latzen duen euska-
razko literatur lehia-
ketatik. Ipuin lehiake-
tan, Lehen Hezkun-
tzako hirugarren zi-
klokoen artean, le-
henbiziko saria Unai
Iparragirre Oskoze-
keskuratu du «Ar-
tzaiaren ehun ardiak»
ipuinarengatik. Dia-
lektologia eta Etnolo-
gia lehiaketan, DBH-
ko lehen zikloan bi sa-
ri ekarri dituzte. Biga-
rren saria Borja Iturria
eta Aintzane Pikabe-
ak eskuratu dute,
«Mendiko lanak eta
herri kirolak» idatzia-
rekin eta hirugarrena
Imanol Mitxelena eta
Joseba Madariagak,
«Zer aldatu den ba-
serrian lanarekin.
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Frontoiaren alde bat ixteko lanen
urratsak aitzinera doazi
Herriko Etxeko teilatua ere abudo berrituko dute

ARANTZA

ARTXIBOKOA

Hau ez da aurtengo argazkia, baina kuadrila honetako aunitzek oporraldia
pasatu berri dute Tunisian. Hilaren 10ean Loiuko aireportutik hegazkina har-
tu eta Tunisiara ailegatu zien arratsalderako. Astelehenean, hilaren 17an,
etxeratu ziren herritarrak. Xoko interesgarriak ezagutzeko aukera izan du-
te. Bidaia gidatu honetan, kilometroetako ibilaldiak, pasioak, nahiz hondar-
tzara bisitak egin dituzte. Hamahiru herritar joan dira, hamar bortziriak eta
Malerrekako batzuk izan dira bidai-taldean. Laugarren urtea da gisa hone-
tako bidaia antolatuak egiten direla herritik. Martxa honetan, Munduko es-
kinak ederki ezagutuko dituzte. bejondeizuela! Ikusitakoa eta ikasitakoa
inork ez dizuelako kenduko!

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

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

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

& 948631342 BERA•& 948637172 LESAKA
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Leire ORTUOSTE
Orain dela bi urte he-

rriko plazan dugun Ola-
senea berritzen hasi eta
heldu den hilabetetik au-
rrera bigarren mailako
alberge bihurtuko da. 24
lagunendako tokia iza-
nen du eta urte osoan
irekia egonen da. Al-
bergera etortzen denak
zenbait aktibitate egite-
ko aukera izanen du: as-
to gainean ibili, ingurua
ezagutu… gidari baten
laguntzaz. 

Uztailaren 1ean za-
baldu eta lehenbiziko
bezeroak, IKAko ikas-
leak, herrian izanen di-
tugu uztailaren 15a ar-
te. Hemendik aurrera
beste aukera bat gehia-
go badago herria eza-
gutu nahi dutenentzat.

Gran Hermano
Zubietan

Ekainaren 10ean,
arront ezaguna dugun
«Gran Hermano» saio-
ko Jazinto nafarra izan

genuen errotan. Bisital-
di honetan hartutako iru-
diak programaren pro-
ba baterako erabiliak
izanen dira. Horretara-
ko joareak paratu zituen
pertsonai xelebre honek
eta hemendik bi astera

T5-ko saioan ikusteko
aukera izanen dugu.

Dardo txapelketa
Miranda de Ebroko

dardo txapelketan, ema-
kumeen 7. postua esku-
ratu zuten (60 e saria).

Olaseneko albergea
irekiko dute uztailean
24 lagunendako tokia izanen du

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA
Bi urtez moldaketa lanetan aritu ondotik, uztaile-
an irekiko dute Olasenea aterpe gisara.

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

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Apartamentua
errentan
eman da
Peio ZESTAU

Udaletxeak lehen-
dabiziko solairuan di-
tuen bi apartamentue-
tako bat errentan eman
da. Udaletxean egin
zen enkantea, eta Iru-
ñekoa den Joaquín Vi-
llanueva bakarra hur-
bildu zen bertara, eta
berari eman zaio. 

Errenta bi urtetakoa
izanen da eta bost ur-
te arte luza daiteke, bai
maizterra eta bai Uda-
la ados baleude. Erren-
ta, hilean 90 eurokoa
izanen da eta urtero
bizitzaren igoera go-
ratuko da. 

Ezkontza
garaia

Dudarik ez dago
2002.urtea ezkontz ur-
tea dela. Maiatza eta
ekainaren 8a arte lau
ezkontza izan dira. Tor-
naineko Juan Carlos,
Prekoneko Loli, Pla-
zeneko Martzial eta
udal idazkariak eman
diote “baietza” beraien
bikoteari. Ekainaren
22an (larunbatean) ez-
konduko dira Ezkurra-
ko beste bi lagun: Ibi-
ko Pakita eta Albiso-
neko Juan Joxe. Mo-
mentuz inor ez da gel-
dituko bizitzen herrian. 

EZKURRA

Iban ISASI
Ibintza kultur taldeak

Herriko eskoletako ira-
kasleen laguntzaz le-
hendabiziko Ipuin eta
Marrazki Lehiaketako
sariak banatu zituen
ekainaren 8an.

Maiatzean herriko
eskolan ikasten duten
neska-mutikoek 50 lan
inguru aurkeztu zituz-

ten. Lau sailetan bana-
tua zegoen lehiaketa eta
hauek dira sarituak:

Haur hezkuntzan:
Goizeder Mindegia Be-
nito(marrazkia); 1 eta 2.
mailak: Miren Sein Go-
ñi (Marrazkia), 3. eta 4.
mailetan: Aberri Untxa-
lo Erregerena (“Jaxin-
toren abenturak Ittunan”
ipuina), eta 5. eta 6. mai-

letan: Maxi Gereka
Amunarriz (“Mendaur
azpiko gizon misterio-

tsua”).Sariak banatu on-
dotik berendua izan zu-
ten Herriko Etxean.

Ipuin eta marrazki lehiaketako
sariak banatu dira
ibintzak antolatu du ekitaldia

ARGAZKIA: IBAN ISASI
Aberri Untxalo Erregerena, Goizeder Mindegia Be-
nito, Maxi Gereka Amunarriz eta Miren Sein Goñi.

ZUBIETA

ITUREN



ttipi-ttapa
San Miguel Haur eta

Lehen Hezkuntzako
Ikastetxe Publikoak
Euskararen Astea egin
zuen maiatzaren 20tik
24ra. Goizero Xorroxin
Irratian ikasleen saioak
izan ziren eta ziklo gu-
ziek beren saioa es-
kaintzeko aukera izan
zuten. Baina irratiaz
gain, bertzelako ekital-
dirik prestatu zituzten
eskolako ikasle eta ira-
kasleek. Astelehen arra-
tsaldean herri kirolak
izan zituzten Kulki tal-
dearekin. Astearte goi-
zean krosa egin zuten
era arratsaldean Male-
rrekako eskulangileak
izan ziren eskolan, be-
raien lan egiteko modua
erakusten. Ortzegune-
an, haur hezkuntza eta
Lehez Hezkuntzako le-
hen ziklokoentzat «La-
gundu! Arraina naiz» pe-
likula ikusgai izan zen.
Ortziralean, berriz, Le-
hen Hezkuntzako biga-
rren eta hirugarren zi-
klokoentzat «Corin Cro-

rina» pelikula eskaini
zen. Bien bitartean, haur
Hezkuntzakoek jokuak
egin zituzten.

Aste horretan egin-
dako ekitaldiez gain, es-
kolan aldizkari bat egin
da, gela guzietako ikas-
leen partehartzearekin.

Bestetako kartel
lehiaketa

Euskararen Astea
baino lehenago, Do-
neztebeko Udalak he-
rriko San Pedro bestak
anuntziatzeko kartel
lehiaketa antolatu zuen.
Bertan, eskolako biga-
rren eta hirugarren zi-
kloetan dauden ikasle-
ek parte hartu zuten. Sa-
rituei opariak ematera
bi udal ordezkari etorri
ziren: Miguel San Mi-
guel alkatea eta Mertxe
Altzuri zinegotzia. Hain
zuzen, Josu Migeltore-
nak eta Iñigo Zubeldiak
egindako marrazkia era-
biliko da aurten beste-
tako programaren aza-
lean. Sarituak izan ez
ziren kartelekin erakus-

keta ere egin zen esko-
lan. 

Aurtengo San Pedro
besten egitarauaren be-
rri zabala, ale honekin

batera jasoko duzuen
gehigarria berezian iza-
nen duzue. Ohiko eki-
taldiekin batera, San Pe-
dro egunean, Donato

Larretxeak eta Floren
Nazabalek desafioa jo-
katuko dute 18:00etan,
Urrezko Aizkoraren fi-
naleko errebantxa.
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abokatua

Altzate 17
BERA

& 948 630 763

Alberto
RETEGI
Alberto
RETEGI

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

DONEZTEBE

Euskararen Astea egin
zuten San Miguel eskolan
maiatzaren 20tik 24ra
Bestetako kartel lehiaketako
sariak ere banatu ziren

Goitiko argazkian, eskolako neska-mutikoak Euskararen Astean barnean
Malerrekako eskulangileek erakutsi zuten lanekin. Beheitian, Doneztebeko
udal ordezkariak bestetako kartel lehiaketako sariak banatzen.



Mikel ILLARREGI
Ikasturte honen bu-

kaeran, ekainaren 20
eta 21ean hiru eskole-
tako ikasle eta irakas-
leak Getariako Askizu
aterpetxera joanen dira
egun hauek pasatzera.
Kostaldeko herria iza-
nik, ingurua (kostalde-
ko herriak, ohiturak, bi-
zimoduak,..) ezagutze-
az gain, arrantza tekni-
kak eta itsasontzian ibi-
laldia izanen dira jar-
duera nagusiak. Guzti-

ra 25 bat ikasle eta lau
irakasle.

Heldu den ikasturte-
an, aurten asko ez ba-
ziren ere, gutxiago iza-
nen dira edo txikiagoa
izanen da ikasle kopu-
rua. Beintza-Labaienen
aurten 11, heldu den ur-
tean 7. Saldiasen 5 di-
ra eta 5ekin segituko du-
te. Eratsunen 11 aurten
eta hurrengoan 10. 

Ez dira gehiegi ani-
matzeko kopuruak bai-
na oraingoz bederen au-

rrera egin beharra, nos-
ki.

Hezkuntzakoak
badatoz

Zonaldeko ikuskariak
esan duenez, ekaina-
ren amaiera aldean, be-
ra eta Trinidad Eslava
Departamenduko ardu-
raduna, hiru herri haue-
tara etortzeko asmoa
du, eskolak ezagutzera
eta era berean zer no-
lako beharrak dauden
ikusi eta beharrezkoa

den kasutan udaleko ki-
deekin hi tz egiteko
hauek bideratzeko.

Pelikula
Saldiasko eskolako

ikasleek, aurten bideo
bat grabatu dute eta ber-
tan  ia ordu erdiko lana
ikus daiteke. Alde bate-
tik “Haurren ihesa” fil-
ma, Bertold Brecht ale-
maniarren obraren ego-
kitzapena. Ondoren es-
kulan ezberdinen imaji-
nak. Eskolako istorioa

ere ikus daiteke hiruga-
rren atal honetan. Eta
azkenik, ETB-2k gra-
batutako bi minutuko
erreportaia. Norbait in-
teresatua balego dei de-
zala eskolara telefonoz
eskaera utziz (948-
615133). Prezioa; 12eu-
ro.
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SALDIAS

Ostirala
Ekainak 21

20:00etan ohiturako
Baztan Zopak herriko
ostatuan. Gauez dan-
tzaldia LAIOTZ talde-
arekin.

Larunbata
Ekainak 22

10:00etan mus txa-
pelketa. 12:00etan
gazte mailako pilota-
rien arteko partiduak.
18:30etan aizkora
apostua, Nafarroa eta
Gipuzkoaren artean:
Mindegia eta Larre-
txea, Olasagasti eta
Arrospideren kontra.
Arratsaldez eta gauez

dantzaldia TRAKETS
taldearekin.

Igandea
Ekainak 23

12:00etan afizionatuen
arteko pilota partiduak.
18:00etan herri kirol
saioa, Nafarroako He-
rri Kirol Federazioak
antolatua. Iparraldeko
Joku Torneoaren biga-
r r e n  j a rd u n a ld i a
20:00etan San Juan
suak. Arratsaldez eta
gauez  MODESTO
akordeolaria.

Astelehena
Ekainak 24

San Juan Eguna
11:00etan Meza Na-
gusia. 12:00etan pilo-
ta partiduak, gazte eta
afizionatu mailakoak.
14:00etan herri baz-
karia Mañukorta eta
Manolo Arozena ber-
tsolariekin. 16:00eta-
tik 20:00etara hau-
rrendako jokuak (gaz-
telu haizatuak…). Arra-
tsaldez eta gauez dan-
tzaldia MODESTO
akordeolariarekin.

Sanjuan festak
ekainaren 21etik 24ra
Larunbatean Nafarroa eta Gipuzkoako 

Ikasturte bukaerako ateraldia Getariara
eginen dute hiru eskoletako ikasleek
Heldu den ikasturtean ikasle guttiago izanen dituzte

BEINTZA-LABAIEN – SALDIAS – ERATSUN

ARGAZKIA: PEDRO URRUTIAK UTZIA

Urte batzuk baditu argazki honek, baina aurten
ere San Juan egunean dotore-dotore agertuko
dira saldiastarrak eliz atarian.

MIKEL ILLARREGI
«Haurren ihesa» hila-
betetako lana ikusgai.



Erantzun ederra eman zaie
herrian Udalbiltzaren bi
ekimenari 
2.250 euro jaso dira Zuberoaren alde eta 
ehun EHNA tramitatu dira

Juana Mari SAIZAR
Ekainaren lehenen-

go asteburuan Kultur
Egunak egin ziren. Os-
tiral arratsaldean men-
dira igo, Zubiriko etxo-
lan afaldu eta goizalde-
rako prest, gosaldu on-
doren, Aresoko lau mu-
gak  egin zituzten. La-
runbat eguerdian herri-
ra jeitsi eta bazkaria izan

zen plazan mendizale-
entzat. Dantzariak, he-
rriko gazteen sokatira
saioa, pelikula emanal-
dia eta dantzaldiarekin
osatu zuten arratsaldea
eta gauean afaria izan
zuten. 

Igandean, taloak, pi-
lota partiduak eta herri
bazkaria izan zen, ber-
tsolarien saioarekin.

Txakurren txertoa
Txakurren derrigorrez-
ko txertoa, lau urtetik
egiten dena, ekainaren
8an egin zen plazan.

Mikel Aingerua
Mikel Aingeruaren bi-

sita izan genuen ekai-
naren 10ean. Ohiko on-
gietorria egin zion he-
rriko gurutzeak eta me-

za ospatu ondoren, pla-
zan zelai eta belatsoen
bedeinkazioa egin zen.

Korpus Eguna
Ekainaren 2an Kor-

pus eguna ospatu zen

ohiko prozesioarekin.
Itxoinaldia Polainenea-
ko aldarean egin zen.
Gero, Otoitzaldia egin
zen eta meza bukatu-
takoan hamaiketakoa
udaletxean.

Esteban AROTZENA
Azken hilabete haue-

tan Udalbiltzak antola-
tutako bi ekimen nagu-
siek, Zuberoa biziberri-
tzeko diru bilketak eta
Euskal Herriko Norta-
sun Agiriaren (EHNA)
Tramitazioak, erantzun

ezin hobea jaso dute he-
rrian. Lehenengorako
2.250 euro biltzea lortu
da, propio horretarako
antolatu zen barrikotea
eta Gaztetxeak eman-
dakoa izan direlarik di-
ru-iturri nagusiak. 

Euskal Nortasun Agi-

riak edo Karnetak be-
rriz, ia ehun tramitatu di-
ra maiatzeko larunba-
tetan Udaletxean ireki-
tzen zen bulegoan. 

Dena den, antola-
tzaileek ez dute orain-
dik itxitzat eman kan-
paina hau.
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GOIZUETA

Kultur Egunak egin ziren
ekainaren lehen asteburuan
Mikel Aingeruaren bisita izan zen ekainaren 10ean

ARGAZKIA: MARI JOSE

Sortzen-en pilota txapelketan Oihan eta Mikel Zu-
garramurdi lehengusuak irabazle izan ziren 9-10
urtekoen mailan, baita Julen Arozena eta Mikel
Salaberria ere 8 urtekoetan. Hauek Aimar Zuga-
rramurdi eta Xabier Apezetxearen kontra jokatu
zuten finala. Xumar Bakerok eta Aritz Salaberriak
finalerdia galdu zuten txapelketa berean.

ARESO

ARGAZKIA: UXUE GOIKOETXEA
Kultur Egunetako igandean pilota partidak joka-
tu ziren.

ARGAZKIA: ESTEBAN AROTZENA
Eskulanen ikastaroari bukaera emateko urtean
egindako lanen erakusketa burutu zen Herriko
Etxeko kultur aretoan.

ARGAZKIA: ESTEBAN AROTZENA
Urtero bezala, hagitz arrakastatsua izan zen Aralar Musika Eskolakoek es-
kaini zuten kurtso bukaerako kontzertua.



ttipi-ttapa
Ekainaren 23an egi-

nen den Etxalarko III.
Trikitixa txapelketarekin
hasiko dira Lesakako tri-
kitixa taldeak uda ho-
netarako prestatu dituen
ekitaldiak. Txapelketa
hau 7 eta 14 urte bitar-
tekoei zuzendua da eta
hamalu bikotek hartuko
du parte. Eskualdeari
dagokionez, Ioar Otei-
za-Maddi Uranga, Ra-
quel eta Itsaso Fagoa-
ga, Maider Etxandi-Es-
ther Gurutxet, Itsaso fa-
goaga-Maider Etxandi
eta Ahielene Urriza-La-
rraitz Gonzalez bikote
lesakarrek, Maider Men-
diondo-Maia Jauregi
(Sara) eta Irune eta Itsa-
so Elizagoien etxalarta-
rrek osatuko dute.

Uztailaren 1ean, be-
rriz, Donezteben I. Triki-
tixa Topaketan ehun bat
trikitilari bilduko dira,
17:00etatik aitzinera.
Irats, Sunbilla, Billabo-
na, Lesaka, Etxalar eta
Donamariako trikitixa es-
kolek kalejira erraldoia
eskainiko dute. Gero,
eskola bakoitzak bere
emanaldia eskainiko du
tranpaldo gainean.

Uztailaren 5ean, az-
kenik, Baztan-Malerre-
ka-Bidasoako V. Trikiti-
xa txapelketa jokatuko
da Lesakan. 16 urtetik
goitiko zortzi bikotek har-
tuko du parte norgehia-
goka honetan, horieta-
tik gehienak gipuzkoa-
rrak. Eskualdeko or-
dezkar i tza  Nekane
Etxandi eta Estitxu El-
gorriaga lesakarrek eta
Joseba Olagarai eta Na-
gore Ansalas etxalarta-
rrek osatuko dute.

herriz herri

2002/06/20 • 328. zbk. 

19

Trikitixa txapelketak eta topaketa
antolatu ditu Lesakako taldeak
Etxalar, Doneztebe eta Lesakan izanen dira hitzorduak

MUSIKA



Mikel ILLARREGI

E ka ina ren  1eko
eguerdian jende mor-
doa bildu zen kiroldegi
berriaren inagurazio eki-
taldira. Bertan, udal ho-
netako eta aurrekoaren
kideak eta teknikoak,
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza eta Kirol sai-
leko ordezkariak diren
Trinidad Eslava eta Tri-
go jaunak eta azkenik,
txalo gehien jaso zituz-
ten lehen eta oraingo ki-
rolari ezagunenak.

Aurkezpenaren on-
doren eta futbito parti-
dua jokatzen zen bitar-
tean instalakuntzak iku-
si ahal izan ziren; kirol
ezberdinetarako jokale-
kua, aldagelak, sauna,
muskulaziorako gimna-
sia gela, squash, fron-
toi txikia eta aerobik ge-
la. Beraz, nahiko auke-
ra gorputza eta burua
sano mantentzeko. Bu-
kaeran hamaiketakoa
izan zen eta jende guz-
tien ahotan, kiroldegia
behin betikoz lortzeaz
gain, ondoan dauden
igerilekuak estaltzeko
beharra aditzen zen.

Kultur-erabilera
Maxurrenean (2)

Azkeneko alean, ge-
roari begira Maxurre-
nearen inguruan sortu
den iritzi ezberdinen al-
deko bidea egin nahian,
erakusketak martxan
jartzeko asmoa zela
ohartarazten genuen.
Esan bezala, ekainaren
11n hasita, irailaren 1a
arte, hamabostero era-
kusketaren bat izanen

da ikusgai. Jende asko
agertu da erakusketa
hauetan parte hartzeko
prest baina oraingoz uda
garai hau antolatu nahi
izan da eta udazkene-

rako beste saioaldi bat.
Erakusketa astelehe-
netan ez beste egune-
tan zabalik egonen da,
asteartetik larunbata bi-
t a r t e  19 :00e ta t i k

20:00etara eta igande-
e tan  12 :00e ta t i k
13:30etara.

Ekainak 11-23 Pan-
geako argazki handiak,
“Luze”, Aitziber Olano-
ren eskutik.

Ekainak 25-uztailak
7ra Mikel Lizarragaren
harri, egur, buztin la-
nak… ikusgai

Uztailak 9-21 Okile
tailearren eskulanak.

Uztailak23-abuztuak
4 “Festa giroan” Aurre-
rako materiala.

Abuztuak 19-Irailak
1 Koldo Fagoagaren
Poupurri(marrazkiak…).
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LEITZA

Kiroldegi berriaren inaugurazioa
egin zen ekainaren 1ean
Erakusketak eginen dira Maxurrenearen kultur erabilera bultzatzeko

MIKEL ILLARREGI
Kiroldegi berriaren inaugurazio ekitaldian, udal honetako eta aurrekoaren
kideak eta teknikoak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kirol Departa-
menduko ordezkariak eta kirolari ezagunak izan ziren, bertzeak bertze.

Eskola Handira
ikasle berriak
20 ikasle berrik eman
dute izena ikasturte be-
rrian Erleta ikastetxean
Haur Hezkuntzako bi-
garren zikloa (3-6 urte)
burutzeko asmoz.

Guratz-mendi
zena
Guratz-mendi elkarte-
ak, izan dituen gora be-
herak eta galdutako
epaiei aurre egiteko le-
ku berri aukeratu du; le-
hen “Mendizabal osta-
tua” zena, alegia . Egun,
30en bat bazkide dira
eta itxura denez, kopu-
rua zabaltzeko asmoa
dute. Bitartean lokal be-
rria prestatzen ari dira.

San Juanak
Lehenbizi aipatu, au-
rreko alean esaten ge-
nuela Sanpedrotan os-
patuko zela Euskal Her-
rriko eskolen arteko bat-
bateko bertso saioa eta
bertan Mikel Azpiroz lei-
tzarrak parte hartuko
zuela baina zuzendu be-
harra dago, data alda-
tu baitute: San Joan bez-
peran izanen da Mun-
gian. Bigarrenez, Ba-
rriola eta Belokiren ar-
teko, “noizbaiteko” par-
tidua. Gauzak zuzen
hau ere, 23an jokatuko
da Donostiako Atano pi-
lotalekuan eta esan be-
harrik ez dago leitzarren
gogoa eta nahia zein
den, beraz, eta beti be-
zala; Animo eta gogor
txapela lortu arte! Hauek
biak irabazi ala ez, se-
guru da San Joan bez-
perako plazako afaria,
giroa eta sua espezia-
lak izanen direla aurten.

FLASH

iturgintza
kalefakzioa saneamendua      gasa

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

MIKEL ILLARREGI
Batasuna legez kanpo uzteko bidean Torrea en-
bargatu dute diru kontuak blokeatuz. Horregatik,
“Torreari erasorik ez!! Demokrazia Euskal Herria-
rentzat” lelopean eta euriari ere aurre eginez ma-
nifestazioa burutu zen ekainaren 7an.



Rakel GOÑI
«Bertze kulturak eza-

gutuz, bertze herrietara
hurbildu» lemapean,
maiatzaren 13tik 17ra
Kultur Astea burutu zen
Baztan Ikastolan. Aitzi-
neko asteko ortzilerian,
Arizkunenean, Udalak
antolatutako «Nikara-
guak merezi du» dia-
poramarekin eman zi-
tzaion hasiera ekitaldiz
betetako asteari. Ikas-
tolako haurrek, Sahara,
Namibia, Bostwana,
Zimbawe, India (Ra-
hastanetik  Orissara)
diapositiba eta solasal-
dien bitartez ezagutze-
ko aukera izan zuten.
Modu berean, material
informatikoa erabiliz, in-
digenekin jostatzen ari-
tu ziren. Munduko herri-
alde ezberdinetako ipui-
nak irakurri zituzten eta
eskulan tailerrean ber-
tze kulturetako eskula-
nak egin zituzten. «Mun-
duko herrien erakus-
keta» edeki zen, ikasle
eta irakasleek ekarrita-
ko gauzekin egina. Ta-
kolo, Pirritx eta Porrotx
pailazoak ere ikastolan

izan ziren «Kintxo» la-
na aurkeztuz. 

Astea akitzeko, Kin-
txo eskolarendako la-
guntza lortzeko asmoz,
tonbola egin zen eta 624
euro atera ziren. Gura-
soek ere solasaldiak,
«Inmigrazioa Bazta-
nen» mahai ingurua,
tonbola, erakusketa…
izan zituzten.

Aste arras mugitua,
alaia eta arrakasta han-
dikoa bizitu zuten maia-
tzan, beraz, Baztan ikas-
tolan.
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BAZTAN

Bertze herrialdeak ezagutzeko 
Kultur Astea egin du Ikastolak
Irurita eta Elizondo arteko errepidea ez dute moldatuko

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

GGaazztteeeennddaakkoo
era guzietako

arropa

LLaanneerraakkoo arropa

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

Elizondoko Iñigo Bar-
berena Gortari, 10 ur-
teko arrantzale gazte-
txoak 1,300 kiloko pi-
sua eta metro erdiko lu-
zera duen amoarrain
eder hau arrantzatu
zuen Elizondoko Jaime
Urrutia parean ekaina-
ren 1ean. Arraina erre-
katik ateratzeko orduan,
laguntza pixka bat ere
behar izan zuen eta An-
der Loiarte lehengu-
suak eskaini zion.

1,3 kiloko
amoarraina
arrantzatu du
Elizondon

PERTSONAIA
Iñigo BARBERENA

BAZTAN IKASTOLAK UTZIA

Takolo, Pirritx eta Porrotx pailazoek «Kintxo» lana
aurkeztu zuten ikastolan. Bertze kulturetako es-
kulanak ikusteko modua ere izan zuten ikasleek.

Erregaia
errekan

Elizondoko Txokoto
auzoko bizilagunak
arrenkura agertu zuten
gan den astean, erre-
kan erregaia agertu ze-
lakoz.  Errota zaharre-
ko presa eta Antxito-
neako zubiaren artean
nabaritu zen gehien bat
ixuria.
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DDDDOOOOLLLLAAAATTTTXXXXEEEEAAAA
OOOOSSSSTTTTAAAATTTTUUUUAAAA
Bestak ongi pasa!

& 948 453002 • ARIZKUN

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ARIZKUN
zerrategia
ü Zerrategia
ü Zurezko teilatuak

ARIZKUN
zerrategia
ü Zerrategia
ü Zurezko teilatuak

& 948 453 304
Dantxarineako errep.

ARIZKUN

BAZTANDARRA
KOOPERATIBA

BAZTANDARRA
KOOPERATIBA

Baserritarren zerbitzurat
& 948 453310 - 948 453375 • Faxa: 948 456201

Ordoki Auzoa • ARIZKUN

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

BERRO-BIDEBERRO-BIDEBERRO-BIDE
Traktore eta 
nekazal 
tresneriaren 
konponketa eta 
salmenta
& 948 453425  
ARIZKUN

Ortzileria 21
12:00etan besten has-
menta izateko dianak
eta txupinazoak. Larrain
karrikako marka haus-
tea. Gazteen luntxa.
13:00etan Txopo eta go-
ratzea. 14:00etan Baz-
karie txopo goratzaile-
endako. 17:00etan he-
r r i  k i r o l  desa f i oa .
20:00etatik 22:00etara
dantzaldia JALISKO
BAND ta ldearek in .
22:00etan Baztan-zo-
pak. 00:00etatik aitzin
dantzaldie JALISKO
BANDekin. 5:00etan
Zingar jatea.

Launbeta 22
Haurren Egune

10:00etanArgi soinuak.
11:00etan Haurren jo-
koak. Gaztelu puzga-
rriek eta karts. Herriko
dantzari ttikien saioa.
14:00etanHaurren baz-
karie. 17:00etan antza-
ra jokoa. 18:00etan pa-
xaka Iruritako jokalarie-
kin. 20:00etan Kantal-
dia: Niko Etxart bere ai-
tarekin. 22:00etan gai-
ta. mutildantza eta zor-
tzikoa. 00:00etan Dan-
tzaldie Jalisko Bande-
kin. 5:00etan azken zi-
rrildendako ziztor jatea.

Igendia 23
San Juan bezpera
10:00etanArgi soinuak.
11:00etan Meza Nagu-
sia. Arizkungo lehenbi-
ziko poni erakusketa eta
txapelketa.16:00etan
plater tiraketa. 17:00e-
tan dantzariak. 20:00-
22:00 IÑAZKI taldea.
21:00etan San Juan

suak eta ezkil jotzea.
22:00etan Sorgin dan-
t za  e ta  an t ze r k i a .
22:30etan gaita, mutil-
dantza eta zortzikoa.
00:00etan IÑAZKI.
5:00etan Gasna jatea.

Astelehena 24
San Juan Egune

10:00etanArgi soinuak.

11:00etan Meza Nagu-
sia. 12:00etanMutildan-
tzak. Hameketakoa he-
rrikoendako. 14:00etan
Zikiro jatea txarangare-
kin. 17:00etan mozkor
jokoak. 22:00etan Mu-
til dantzak, Gaita eta zor-
tzikoa. 00:00etan Dan-
tzaldia. 3:00etansasoian
direnendako, Txopo bo-
tatzea eta Gaizoa ni.

Arizkungo
Sanjuanak
ekainaren
21etik 24ra

BAZTAN
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Ortzeguna 27
Haurren Eguna

11:00etan karts eta jo-
kuak herriko frontoian.
12:00etan altxaferoak
e ta  ezk i l - j o t zea .
12:30etan japoniar bon-
bak. 15:00etan kartsak.
20:00etan Eriz magoa.
21:00etan baztan-zo-
pak Albantzenea osta-
tuan. 22:30etan WI-
CHITA taldea Zubipun-
tan. 00:00etan dantzal-

dia FRANXIXKOrekin.
Ortzileria 28
Zikiro Eguna

10:00etanArgi soinuak.
11:00etan pilota parti-
duak Gorostapolon.
14:00etan zikiro jatea
frontonean. Bazkal on-
doan magraren zozke-
ta, BIZKARGAIN fanfa-
rrea eta kantu zaharrak
KETXU taldearekin.
20:00etan dantzaldia
KETXU taldearekin.
22:30etan mutildantzak.

00:00etan dantzaldia
KETXU taldearekin.

Larunbata 29
San Pedro Eguna

10:00etanArgi soinuak.
11:00etan Meza Sain-
dua, Baztango Udala-

rekin. 12:30etan luntxa
Ostatuan. 17:30etanpi-
lota partidak. 20:30etan
kantaldia Iparraldeko
kantariekin. Tartean an-
tzerkia. 22:30etan mu-
tildantzak. 23:00etansu
artifizialak. 00:00etan
gaupasa GAUBELAtal-

BAZTAN

H
ZUBIPUNTA
OSTATUA
Besta onak 

opa dizkizuegu

& 948 453248
ERRATZU

• Egunero bokata
eta pintxo beroak

• Igandetan salda
• Giro ona

Aduana karrika
% 948 453153

ERRATZU

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

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

GGooxxoo--ggooxxooaa!!

IPARLA
OSTATUA

Herriko Plaza • & 948 453118 • ERRATZU

ETXEBERRIA OSTATUA
Ongi pasa herOngi pasa herriko bestak!riko bestak!

& 948 453013
Karrika Nagusia 12 • ARIZKUN

Albantzenea
OSTATU-DENDA
Albantzenea
OSTATU-DENDA

Santi Dendarieta

Albantzenea Etxea, ERRATZU· Tfnoa:948 45 31 12

Erratzuko
Sanpedroak
ekainaren 
27tik 30era
Hondar egunean bertso-poteoa
izanen da Bizkargain fanfarrearekin

• Marka guzietako
autoen konponketa

• Bigarren eskuko
kotxeen salmenta

Tel: 948 45 31 20 • ERRATZU

BBBBaaaarrrrbbbbeeeerrrreeeennnnaaaa  TTTTaaaaiiii llll eeee rrrrrrrraaaakkkk

Aurten ere besten hondar egunean herrikoen arteko gymkana apostu bi-
kainak izanen dira.

dearekin.
Igandea 30

Hondar Eguna
10:00etanargi soinuak.
12:00etan Meza Sain-
dua. Ondoren, eliza ba-
rrenean kantaldia GAZ-
TELU ta ldea rek in .
17:00etanherrikoen ar-
teko gymkana apostu bi-
kainak. 19:00etan ber-
tso-poteoa BIZKAR-
GAIN fanfarrearekin.
20:00etan dantzaldia
TRIKIDANTZ taldeare-
kin. 22:00etan mutil-
dantzak. 22:30etankan-
taldia Iparla ostatuan
Panpi Portugalekin.
00:00etan dantzaldia
TRIKIDANTZ taldeare-
kin. Akabailan, Gaixoa
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Aña Mari eta Fred
Erearoaren 7an, he-

rriko besta komiteak be-
re biltzar nagusia egin
du. Frederik Barrenetxe
hautatua izan da le-
hendakari berri bezala.
Alabainan, 25 urtez
suharki lan egin ondo-
ren Martin Goienetxek
bere kargua gazte bati
uztea deliberatu du.
ehendakari ordezkoa
Zozu Zunda izendatua
izan da; sosketariak Mi-
rentxu Azkarraga, Maia-
len Saint Martin eta Ber-
nadette Zunda. Idazka-
ri lanean Odile Ayez eta
Sophie Garbiso arituko
dira. Bertze 12 gaztek
bulegoan parte hartuko
dute; Sophie Barneix,
Marie Jo Berruet, Pan-
pi Elizalde, Joxet eta Da-
niel Endara, Xan eta Mi-
xel Etxeberri, Rafael
Goienetxe, Xan Harria-
gue, Jakes Iriarte, Ma-
ritxu Jauregi eta Pan-
txiko Lastra.

Joan den urteko bes-
ten bilana ere egin zen,
13.000 liberen galtzea
izan da. Hunen zergai-
tia, batetik denbora ho-
tza eta bertzetik afitxa
berria argitaratzea.

Hilabete hondarrean,
gazte andana hau bes-
ten programa finkatze-
ko bildu beharra da. Zo-
rionak, beraz, talde be-
rriari.

Ezinduendako
zerbitzua

Aitzineko TTIPI-TTAPA
batean aipatu genuen
Herriko Etxeak zerbitzu
berri bat eskaintzeko as-

motan zela etxetik ate-
ratzeko arazoak zituz-
ten pertsonentzat. Zer-
bitzu horren berezita-
suna da eka inaren
10etik goiti, pertsona ho-
riei apairuak etxerat era-
maten zaizkiela. Jean-
Pierre Lemoine ardura-
tzen da erretira-etxeko
langileek prestatu apai-
ru horien banaketaz. 

Oraingoz, hiru pre-
sunek badute zerbitzu
hortaz baliatzeko para-
da eta 6 euro ordaintzen
dituzte apairu bakotx.
Bikoteen kasuan aldiz,
lehenak 6 euro ordain-
tzen baditu ere, biga-
rrenak 5,5 euro bazik ez
ditu pagatzen. Zerbitzu
hori mugatua da, bai-
nan interesatuak dire-
nek xehetasunak Herri-
ko Etxean galdegin di-
tzakete.

Dirulaguntza
Ereintabil
elkarteari

Herriko kontseiluak
Ereintabil elkarteari 150
euroko dirulaguntza
ematea deliberatu du,

Donibane Lohizuneko
ikastolaren aldeko kon-
tzertu bat antolatu bai-
tu gan den ekaina-
ren14an. Kontutan har-
tu behar da badirela Do-
nibaneko ikastolan ibil-
tzen diren haur sarata-
rrak.

Ikasturte
hondarreko
bestak

Hilabete hunen 22an
eta 29an, San Josepe
eskolak eta eskola pu-
blikoak beren ikasturte
hondarreko bestak os-
patuko dituzte herriko
polikiroldegian. Hitzor-
duak, arratseko 8etan
dira eta bi ospakizune-
tan haurren emanaldia
eskainia izanen da. On-
dotik afaria, musikaz
alaitua.

Azkaineko
korala elizan
erearoaren 26an

Erearoaren 26an, as-
teazkenarekin, arratse-
ko 9etan, Azkaineko La-
rrun kanta koralak ema-
naldia eskainikodu.

Lan eskaintza
Herriko Argin enpre-

sak argin aprendiza bi-
latzen du, aprendizgo-
an hiru aste lanean ari-
tzen da nagusiarekin eta
bertze bi eskolan. Inte-
resatuak direnak dei de-
zatela 0559542777 zen-
bakirat.

Euskal herriko
Naziotasun
Aitormena
ekainaen 22an
Gazteen Etxean

Ekainaren 22an,
Euskal Herriko Nazion-
tasun Aitormena esku-
ratzen ahalko da Gaz-
teen Etxean, 10:30eta-
tik 13:00ak arte. Eska-
era horren egiteeko be-
harrezkoak dira karne-
ta neurriko hiru argaz-
ki, helbidearen egiazta-
giria eta 12 euroko txe-
kea.

SARA

Lehendakari berria izanen du
Besta Komiteak
Frederik Barrenetxek hartu du Martin Goienetxek 25 urtez egin duen lana

ARTXIBOKOAK

Martin Goienetxek 25 urtez suharki bete du Bes-
ta Komiteko lehendakari lana. Orai Frederik Ba-
rrenetxe gazteak hartu du lekukoa.

MARTIKO
Ahatekietan 

adituak eta arituak
Ahatekietan

adituak eta arituak
& 948 625016 • Fax 948 625036
Alkaiaga Industrialdea • BERA

Legebiltzarreko
hauteskundetan
eskuina nagusi

Joan den ekaina-
ren 9an, Frantziako le-
gebiltzarreko hautes-
kundeen lehen itzulia
iragan da. Saran ezus-
teko handirik ez da
gertatu, kantonamen-
du eta ipar Euskal He-
rr i  guzian bezala,
Michèle Alliot-Marie
eskuindarra atera bai-
ta irabazle (467 botu).
Bigarren postuan Pan-
pi Dirassar-en Aber-
tzaleen Batasuna ko-
katzen da (129 botu),
ondotik alderdi sozia-
l ista heldu delarik
(123). Bertzalde, par-
te hartzea eskasa izan
da hemen ere, boz-
katzen ahal duten
1697etarik bakarrik
968k eman baidute
botua. Gainera, ho-
rietan baliogabeko 46
boz izan dira. Gogo-
ratu Batasuna ezker
abertzaleko alderdiak
“demokrazia” deitu pa-
per berdea ematera
deitu zuela.
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MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Ihintza, Angela eta Eneko
Pilotariak, txirrindu-

lariak, gazteak, zaha-
rrak, musikariak, zaha-
rrak, eskoletako eta
ikastolako burasoak,
gau eskolakoak, besta
komitekoak ... deneta-
rik izanen da. Aurten ar-
lo guzietako 17 elkarte
aritu dira eskuz esku
bestaren antolatzen.

Elkarteen besta bi-
garren aldikotz eginen
da heldu den igandean.
Iragan urtean, 1901.eko
legearen mendeurrena
zela eta, toki ainitzetan
bezala, herriko elkarte-
ek besta egun bat an-
tolatu zuten. Egunak
arrakasta izan zuen eta
gertakari horri segida
eman behar zitzaiola
erabaki zuten. Helbu-
ruak : adin guzietako eta
mundu desberdinetako
jendea bildu urtean
behin, Azkaingo elkar-
teen lana hobekiago
ezagutu, elkarrizketa
sortu, eta zergatik ez
projektu berriak azaldu?

Antolatzaileak: Al-
txalili, Azkain Bollendorf
Anaitasun elkartea, Az-
kaindarrak bat, Korne-
lio, APE, APPEL, Elga-
rrekin, Gemuku, Ikasle-
ak, Ikastola, Mendixka
VTT, Orduan, Adin Go-
xoa, Azkaingo Gau Es-
kola, Azkaingo besta ko-

mitea eta Ideki. Egita-
raua iaz baino abera-
tsagoa izanen da:

10:30etan meza.
11:30etan hitzordua Ur
Hertsiko erromano zu-
bian: txalapartariak eta

Kornelio musika esko-
lako ikasleak, bazkaria,
herri jokoak (haur eta

helduentzat) 18:00etan
Plazan: Pilota partida,
mutxikoak, poteo eta he-
r r i ko  dan t za r i ak .
22:00etan: Jondoni egu-
neko sua.

Frederic Lafitte
mendizaleari bi
ongietorri

ArgazkiaTokiko irra-
ti, kazeta eta telebista
guzietan agertu dira he-
rriko alpinistaren balen-
triak. Maiatzaren 17an
Everest gailurra gaindi-
tu ondoren, Ekainaren
lehenean egin zioten on-
gi etorria lehen aldikotz
Baionako geltokian. 

Ondoko asteartean
eskoletako haurrek eta
Herriko Etxeak sorpre-
sa egin zioten: Bil-Tokin
errezebitu zuten. Herri-
ko Etxeak plata zizelka-
tu bat eskaini zion. Hau-
rrek eskulanetan pres-
tatu zuten Everesten
maketa haundi bat, es-
pedizioko akanpamen-
du guziekin. Ondoan, 10
aldiz ttikiagoko Larrun
kaskoa ere eraiki zuten,
a l p i n i s t a ren  pe r -
formantzia zertaraino
haundia zen erakusteko.
Ondotik galdera ainitz
izan ziren eta bakotxa-
ri erantzuteko astia har-
tu zuen Fredericek.

Bigarren ongi etorria

AZKAIN

Hamazapi elkartek parte hartuko
dute ekainaren 23ko bestan
Egitaraua joan den urtekoa baino aberatsagoa izanen da

ARGAZKIAK: ENEKO JORAJURIA

Everest kaskotik pen-
tsamendu berezi bat
izan zuela Shisha Pang-
ma espedizioko lagu-
nentzat  erran zuen Fre-
dericek.

Herriko
Kontseiluko
erabakiak
Eusko ikaskuntzaren hi-
tzarmena bozkatua izan
da Euskara ofizialki era-
bilia izan dadin bizi pu-
blikoan. Hala nola ez-
kontza, heriotza, eta
sortze agiriak Euskaraz
egiten ahalko dira nahi-
ko dutenentzat. Seina-
leztapena ere bi hiz-
kuntzetan egiten ahal-
ko da. Bertzalde Kultu-
rarendako gazte enple-
gu baten sortzeko era-
bakia hartua izan da.
Herrian OGM kulturarik
ez onhartzea delibera-
tu dute ere. Hiru erabaki
hauentzat kontseilu
osak aho batez bozka-
tu du.

Mendi ibilaldia
Orduan elkarteak men-
di ibilaldi bat antolatu-
ko du Araban, Aratz ize-
neko mendian (1443 m).
Uztailaren 6an larun-
batarekin eginen da ate-
raldia, eta Aratzen ur-
tebetetzea ospatu nahi-
ko duten guzieri idekia
izanen da (23 urte).

Elkarretaratzeak
Presoen hurbilketaren
aldeko elkarretaratzea
ekainaren 28an eginen
da or tz i ra learek in ,
19:00etan plazan.

FLASH

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA

lehengo Shisha Pang-
ma 99 espediziokideek
antolatu zuten, Fernand
eta David Grazik arte-
tik. Aroa ez bazuten be-
ren alde ere 80 bat per-
tsona bildu zen herriko
kioska ttikiaren barne-
an edo parasolen azpi-
an. Trikitixa, aurreskua,
txalaparta, lagunen dis-
kurtsoak, Panpi Ladu-
xen kantu bat, eta Au-
zapezaren hitza: mere-
xi zuen bezalako zere-
monia eskainia izan zi-
tzaion Azkaingo heroi
berriari.
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SENPERE

Franck DOLOSOR
Herriko besten ko-

miteak programa abe-
ratsa prestatu du aur-
ten, Txalaparta, Niko
Etxart, Aistrika, Tabas-
co, Aiki, Oskorri eta
Alaitz eta Maider musi-
kariak entzuten ahalko
baitira. Arratsalderoko
pilota partidaz gain, in-
dar jokoen erakustaldiak
eginen dituzte igande-
an Goikoetxea harri-al-
txatzaileak prestaturik.

Artzain xakurrak mai-
te dituztenek egun ezin
hobea izanen dute uz-
tailaren 2an asteartea-
rekin. Usaian bezala, as-
telehen arratsaldeko 7
orenetan mutxikoak
dantzatzeko parada iza-
nen da.

Bertzalde, ortzirale-
ko zikiroaren ondotik ba-
kalaua, atuna biperre-
kin, paella eta angirak
jastaketak eginen dira

larunbata eta asteartea
artean.

Hauteskundeak
Michèle Alliot-Marie-

k irabazi zituen legegi-
le hauteskundeak gure
hautes-barrutian nahiz
eta bigarren itzuli bat be-
harrezkoa izan zen De-
fentsa ministroak ez bai-
tzuen gehiengo osorik
ardietsi lehen itzulian.
Herrian, MAMek 970

boz izan zituen, alderdi
sozialistak 367, hiruga-
rren indarra Abertzale-
en Batasuna delarik 213
bozekin.

Orain ikusi beharko
da Alliot-Marie-k Raffa-
rin-en gobernuan lane-
an segituko duen ala ez.
Bere ministeritza atxiki-
ko balu Daniel Poulou
Urruñako auzapeza li-
tzateke Lapurdi hego-
aldeko diputatua.

Alaitz eta Maider, Oskorri eta
Niko Etxart-ek herriko bestak
alaituko dituzte aurten
Alliot-Marie eskuindarrak irabazi zituen legegile bozak

Tel.: 948 62 55 55 • Faxa: 948 62 55 05
Banarta, 2 • Alkaiaga ind. • 31789 LESAKA

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

MIGUEL JATETXEA
Ibardingo Lepoa
& 948 631209

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Lehen jaun hartzea iragan zen maiatzaren 26an.
Aurtengo kermeza biziki untsa iragan zen erea-
roaren 9an. Bazkariaren ondotik eskola girixtino-
ko haurrak dantzan aritu ziren.
Garat, Zamora, Susperreguy eta Astigarraga an-
dereak zoriondu dituzte herriko etxean amen bes-
taren karietarat.
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SORTZEAK

HERIOTZAK
Mikel Martinez-Barranco Duce, Leitza-
koa, maiatzaren 29an.
Helena Aranburu Fernandez, Leitza-
koa, maiatzaren 31n.
Izaro Aldabe Telletxea, Doneztebekoa,
maiatzaren 27an.
Haritz Nuñez Goñi, Elizondokoa, maia-
tzaren 29an.
Andoni Azkarraga Mendiburu, Elbete-
koa, ekainaren 2an.
Soliane Estekorena, Azkaingoa, maia-
tzaren 2an.
Lucas Luberriaga, Azkaingoa, maiatza-
ren 19an.
Jaione Mazizior Mitxelena, Arantzakoa,
apirilaren 16an.
Andoni Mazizior Mitxelena, Arantzakoa,
apirilaren 16an.
Mikel Goizueta Taberna, Arantzakoa,
apirilaren 21ean.
Ekaitz Lukanbio Lucas, Arantzakoa,
ekainaren 2an.
Maiena Goienetxe, Sarakoa, maiatza-
ren 14an.

Eugenio San Miguel Juanikorena, Do-
neztebekoa, maiatzaren 28an, 80 urte.
Mari Paz Irisarri Iturbide, Etxalarkoa,
maiatzaren 30ean, 88 urte.
Saturnino Parra Miravalles, Lesakakoa,
maiatzaren 31n, 89 urte.
Maria Luisa Mariñelarena Legazkue,
Doneztebekoa, ekainaren 3an, 78 urte.
Jose Mari Lasaga Lasaga, Lesakakoa,
ekainaren 3an, 66 urte.
Teodora Lizardi Altamira, Berakoa, ekai-
naren 8an, 79 urte.
Juana Etxabide Arburua, Iruritakoa,
maiatzaren 31n, 88 urte.
André Jean ierre Lallement, Azkaingoa,
maiatzaren 1ean.
Maria Ignacia Altamira Salaberri, Az-
kaingoa, maiatzaren 9an.

EZKONTZAK
Pedro Maria Mikeo Zugarramurdi eta
Izaskun Sansiñena Olaetxea, Iturengo-
ak, maiatzaren 28an.
Iñaki Anzizar Telletxea eta Maider Arri-
zurieta Perurena, Sunbilla eta Leitzakoa,
ekainaren 1ean.
Pedro Maria Mikeo Zugarramurdi eta
Izaskun Sansiñena Olaetxea, Iturengo-
ak, maiatzaren 25ean.
Joao Carlos Cardoso de Raposo Pe-
reira eta Mª Carmen Gallardo Iturriza,
Portugal eta Kubakoa, Narbarten, ekai-
naren 3an.
Louis Pascal Etxeberria eta Marie Agnès
Iribarren, Azkaingoak, maiatzaren 25ean.
Ramuntxo Marin eta Patricia Jolimon
de Haraneder, Azkaingoak, maiatzaren
25ean.
Juan Carlos Mariezkurrena Apeztegia
eta Maria Isabel Telletxea Eratsun, Ez-
kurra eta Beintza-Labaiengoa, maiatza-
ren 18an.
Idoia Etxeberria Makirriain  eta Gotzon
Mirena Arenas Salazar, Arantza eta Al-
gortakoa, maiatzaren 25ean.
Joseba Patxi Xabier Sarasola Salegi  eta
Maite Zelaieta Oskoz, Itsasondo eta Igan-
tzokoa, ekainaren 1ean.

Eskela eta
eskertzak

ttipi-ttapan
948 631188

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.

TANATORIO BAZTANDARRA
Santiago 52 • ELIZONDO

Baztan, Bertizarana, 
Urdazubi eta Zugarramurdin

24 orduko zerbitzua tanatorioan
eta etxean prezio guzietan

& 948 581959
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4

Maria Luisa 
MARIÑELARENA LEGAZKUE

Lehenago zinen etxeko motorra,
Ederra zen zure irri kutsakora;

Beti izan zarenez oso emankorra,
Zutaz oroitzea izanen da gure altxorra.

Une latz hauetan gurekin izan zareten guziei eta
elizkizunera joaten saiatu zinetenei, mila esker.

FAMILIA.
Donezteben, 2002ko ekainaren 3an.
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Eneko JORAJURIA
Frederic Lafittek ez du diskurtso

haundirik egiten eta erantzun xume-
ak egiten ditu. Bi hilabetez bizi izan
dituenak bertze mundu batekoak di-
rela senditzen du eta ez ditu edozoi-
nek ulertzen ahal. Aitortzen du Shis-
ha Pangman baino zailtasun gehia-
go bizitu dituela. «6400 metrotan ira-
gan dugu hilabete bat baino gehia-
go eta hori ez da errexa izan. -20°-
ko tenperaturak jasan behar dira egu-
nero eta horrek asko higatzen du».

Lehen aldikotz 8000 metro baino
gorago igan da eta han ikusi eta sen-
titu dituenak ez ditu errexki konda-
tzen ahal, hitzik ez baita hortarako.
«Mendi ainitz igan nituen Evereste-
ra joan aintzin bainan altura hortan
sentitu dut zinez gizonak ez zuela
ezer egitekorik leku hortan. Landde-
ra denetan da eta ez baduzu dena
aintzinetik ongi pentsatua biziki gaiz-
ki bukatzen ahal da. Gorputza an-
deatzen da abiadura haundian, ho-
tza, unadura eta oxigeno faltagatik.

Hortarako ahal bezain denbora gutti
iragan behar da leku hortan eta le-
hen baino lehen handik jautsi». 

«KASKOAN NINTZELARIK SHISHAKO
ESPEDIZIOARENTZAT IZAN NUEN
PENTSAMENDU BAT»

Mendiak ez du aukera ainitz uz-
ten eta esperientzia izaten da fakto-
re nagusia espedizio bat kaskoraino
eramateko eta handik osorik itzul-
tzeko. «Shisha Pangman pettoak egin
nituen eta han ikasiak baliatu ditut.
Nere burua ongi prestatu nuen joan
aintzin xantza guziak nere alde iza-
teko eta ez amor emateko. Psikolo-
gikoki eta fisikoki ongi nintzen eta

pentsatzen nuen baldintza gogorra-
goak oraino jasaiten ahal genituela».

Fredericek aitortzen du Shisha
Pangman ez zuela aski bere burua
entzuten. «Baldintza guziak zure al-
de izatea beha egoten bazira etxe-
rat itzultzen zira deus gabe». 

Martxoaren 16an abiatu zen es-
pedizioa Baionatik, eta maiatzaren
17an, Frederic eta Pipasek kaskoa
oinkatzen zuten. Gailurrean pentsa-
tu zuena ez du osoki kontatzen. «Ez
ditut denak erran nahi bainan Shisha-
ko lagunentzat izan nuen pentsa-
mendu berezi bat». Alpinistek ongi
dakite garaipena jautsi ondotik iza-
ten dela, jausterakoan baitira landde-
ra gehienak, gorputza indarrez hus-
tua izaten baita. Pipas (Errobert) ka-
su hortan zen, iduzkiaren gatik oftal-
mia bat ere egin zuen eta ez zuen
gehiago ezer ikusten. «Nere bizkar
gainean pausatzen zuen bere pisu
guzia jausteko, nik 20- 25 kilo nituen
zakuan, egun hortan 7 ordu ezarri
genituen 2. akanpalekura heltzeko».

• Maiatzaren 17an Everest
(8848m) gailurra gainditu du
Errobert Larrandabururekin.
Sagarmatha espedizioarekin
joana zen. 30 urte ospatuko
ditu Ekainaren 25an.

• Espedizio hau egin aintzin
bertze mendi ezagun batzu
igan zituen: Tubkal (4165)
Marokon, Aconcagua (6960m)
Argentinan, Huayna Potosi
(6088 m) Potosi Bolibian, edo
Shisha Pangma (8046m)
Himalaian David eta Fernand
Grazi Azkaindarrekin.
Bigarren aldia da 8000
metrako gailur bat saiatzen
duela. Bainan Shishan 7500
metratan gelditu ziren,
sobera elur bazelako.

DATUAK...

6.400 metrotan uragan dugu

hilabete bat baino gehiago eta

hori ez da errexa izan. -20

graduko tenperaturak jasan

behar dira egunero eta horrek

asko higatzen du.

«Everest-eko gailurra baino zailagoa
izan da biharamoneko jaustea»

KI
RO

LIZ
KE

TA

ENEKO JORAJURIA

Frèdèric LAFITTE Azkaingo alpinista
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Aitor AROTZENA
Igande honetan,

ekainak 23, jokatuko da
Arizkunen afizionatu
mailako txirrindulariei
zuzendutako Licores Or-
doki Saria. Lasterketa
honetan, gainera, Eus-
kal Herriko (vasco-na-
varro du izen ofiziala)
elite eta 23 urtez be-
heitiko txapelketa era-
bakiko da. Peña Ciclis-
ta Alas Kirol elkarteak
antolatutako lasterketa
9:00etan abiatuko da
Arizkungo ordoki auzo-
an, Baztan likore lante-
giaren parean eta 161
kilometroko ibilbidea
egin beharko dute par-
tehartzaileek. Ordokitik
Arizkun eta Laurentz
barna, berriz ere Ordo-
kira bueltatuko dira. Lau
kilometro terdiko zirkui-
to ttiki honi bi itzuli eman
beharko dizkiote. On-
doren, 37,9 kilometro-
ko bertze zirkuitoari lau
itzuli oso eman behar-
ko dizkiote: Ordoki, Ariz-
kun, Laurentz, Elizon-
do, Irurita, Zigako gai-
na, N-121 errepideko bi-
degurutzea, Oronoz-
Mugairi, Arraioz, Irurita,
Elizondo, Laurentz, Az-
pilkueta-Ordoki bidegu-
rutzea eta Ordoki au-
zoa. Laugarren itzulian
helmuga izanen dute,
aipatu bezala.

Elite nahiz 23 urtez
beheitiko irabazleei, txa-
peldunaren maillota, za-
pela, trofeoak, lore-xor-
ta eta urdaiazpikoa ema-
nen zaie. Podiuma osa-
tzen dutenek ere sariak
izanen dituzte. Sailka-

pen nagusiko ehun le-
hendabiziko txirrindula-
riek ehun euroko saria
izanen dute.

Antolatzaileek lau or-
duko ibilbidea izanen
dela uste dute, beraz
igande goiz osoan Baz-

tango errepideak tarte-
ka moztuak egonen di-
rela aipatu behar da.

Euskal Herriko afizionatu txapelketa
igande honetan Arizkunen eginen da
Elite eta hogeita hiru urtez beheitiko kategorian jokatuko da

TXIRRINDULARITZA

Joan den urteko maiatzaren 13an jokatu zen Licores Ordoki I. Saria. Telco,m-
Ordoki taldean ari zen Jon Bru beratarrak irabazi zuen, Caja Rural taldeko
Dioni Galparsororen aitzinetik. Argazkian bi lehendabiziko sailkatuak ageri
dira, azafata eta sariak banatu zituen Pruden Indurainekin batera.

Joxe Etxeberria
Udaberriko Erremonte
Saria Joxe Etxeberria
doneztebarrak irabazi
du, Bereziartuarekin bi-
kote eginez. Ekainaren
1ean Euskalen jokatu-
tako finalean Agirresa-
robe eta Lekunberriri 40
eta 22 irabazi zieten.
Etxeberria donezteba-
rrak min handia egin
zuen gibelean, batez ere
bere sakearekin, 9 tan-
tu egin baitzituen  ha-
sierako jokaldiari esker.
Pello Bereziartuak ere
lan ona egin zuen aitzi-
neko koadroetan.

Afizionatuetan
Erregearen
Kopa
Nafarroak irabazi zuen
ekainaren 2an Espai-
niako Erregearen Kopa,
Soriako San Andres pi-
lotalekuan jokatutako
lau finalak irabazi on-
dotik. Pala motzean, Xa-
bier Zozaia lesakarrak
eta Erburuk 40-39 ira-
bazi zioten Aragoiko
Mercado eta Velillari.
Eskuz banaka garaipen
errexagoa lortu zuen Oi-
natz Bengoetxea lei-
tzarrak zazpi tantutan
utzi zuen Gaztela-Le-
ongo Hernandez. 

Jone Fagoaga
bosgarren izan da maia-
tza bukaeran Italian jo-
katutako Europako Ske-
et olinpiko txapelketan.
Lesakarra dominetako
postuetan izan zen fi-
nalaren zati handi ba-
tean, baina azkenean
bosgarrena izan zen.
Dena den, bere lehen
partehartzea dela kon-
tuan hartuz, ez da no-
lanahiko marka. Espai-
niako txapelketan biga-
rren izan da. Orain Mun-
duko Kopan parte har-
tuk du Alemanian eta
gero Munduko txapel-
ketan, Finlandian, uz-
tailaren 4tik 12ra.

FLASH

Donato Larretxea
aranztarrak irabazi zuen
ekainaren 9an Azpeitian
jokatu zen Urrezko Aiz-
koraren finala. 30 minu-
tu behar izan zituen be-
re lana egiteko eta Flo-
ren Nazabalek minutu
terdi gehiago eman zuen
enbor gainean.

Donatok, bezperan
hildako amari eskaini
zion txapela. Parte har-
tu edo ez zalantza izan

zuen, baina azkenean
ama zenari omenaldirik
onena eskaini zion, za-
pela jantziz.

Hasiera-hasieratik ai-
tzinetik izan zen Larre-
txea, eta Nazabal era-
bat gibelean uztea lortu
ez bazuen ere, pixka-
naka aldea handitzen jo-
an zen, lehendabiziko
aldiz Urrezko Aizkora ira-
bazi arte. Larretxearen
erranetan, «niretzat

egun txarra zen aizko-
ran aritzeko. Gaua ha-
gitz luzea izan da eta
nahiko nahasia iritsi naiz
finalera, baina azkene-
an, uste baino hobeki
egin dut aizkoran, eta
txapela lortu dut. Ha-
sieran erritmo bizia jarri
eta gero eutsi egin dut».  

Lehen mailako aiz-
kolariek Urrezko Kopa
jokatuko dute orain eta
gero, Euskal Herriko txa-
pelketako kanporaketa
eta finala, aurten Men-
daron jokatuko dena.

Donato Larretxeak irabazi du
aurten Urrezko Aizkora

HERRI KIROLA
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gMANIFESTAZIOAK

LESAKA
Ekainaren 22an
«Faxismoari Stop,
Demokrazia Euskal
Herriarentzat», Batasunak
deitua 20:00etan plazan.

g SOLASALDIAK

BERA
Ekainaren 28an Kirol
medikuntza eta elikadurari
buruzko solasaldia Kultur
Etxean, Manu Alvarez
doktoreak emana. 

LESAKA
Ekainaren 28an Sormen
artistikoa eta emakumea
solasaldia eskainiko dute
Nafarroako emakume
margolariek 19:00etan
jubilatuen elkartean. Lesaka-
Azkain anaitasun
jardunaldien barnean.

g IKASTAROAK

BERA
Ekainaren 25ean,
uztailaaren 2, 4, 11, 16 eta
18an kirol masaia ikastaroa,
Txomin Irazokiren eskutik.

gKONTZERTUAK

SARA
Erearoaren 26an Azkaineko
Larrun koralak emanaldia
eskainiko du elizan
21:00etan.

g ERAKUSKETAK

LESAKA
Ekainaren 29 eta 30ean
Lesakako Esku-Lan
elkarteko emakumeen
egindako eskulanak eta
Azkaingo Amicale des
Peintres Amateurs elkarteko
emakumeen koadroak
10:00etatik 13:30etara eta
16:00etatik 20:00etara.
Igande goizean, Azkaingo
artisauak, loreen eta
kandelen lanak egiten
egongo dira San Fermin
Jubilatu elkartearen aretoan.
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 23,19 E

Zerri gizena
(95-100): 0,17 E

Zerramak:
0,55 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,22
1.koa 3,10
2.koa 2,98
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,28
1.koa 3,16
2.koa 3,04

Oharra: Prezioak 180-
220 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak:urruxak   245
E eta idixkoak 235 E

Nabarrak: urruxak

206,36 E eta idixkoak
182,32 E.

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

Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,86/6,06
8-10 kilokoak: 4,81/5,21

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Maiatzaren 3tik 10rako prezioak)

Uda, eguzkia, haizegoa… eta bes-
tak!!! Sanjuanak Saldias eta Ariz-
kunen, Sanpedroak Erratzun eta
Donezteben… Azken hauek har-
tuko dute ekaina akabailako pro-
tagonismoa ttipi-ttapa telebistan.
Txupinazotik hasi eta bestak aki-
tu arte, bestek eskaintzen duten
irudi ederrenak gurean izanen di-
tuzu. Eta arratseko 9etako emi-
sioan, bertze zereginak badituzu
(koadrilarekin afaria edo gara-
gardoa berotzen ezin utzi), biha-
ramon goizeko 11etan, 1etan eta
arratsaldeko 3,30etan izanen di-
ra errepikabenak. Bestondoa pa-
satzeko modu hoberik?

Erran bezala, Doneztebekoekin
hasiko da udako besten erome-
na. Ondotik etorriko dira Lesaka-
ko Sanferminak, Iturengo bestak,
Elgorriagako Santioak…

JUBILATUAK ERE BESTAZ BESTA
Gelditzeko asmorik ez dutenak ju-
bilatuak dira. Eta Arkupeak el-
karteak eta Lesakako San Fermin
elkarteak egun bera hautatu du-
te, 85 urte bete dituztenei eta Urrez-
ko nahiz Diamantezko Ezteiak os-
patzen dituzten senar-emazteak
omentzeko. Ekainaren 27an iza-
nen da hitzordua eta ttipi-ttapa Do-
nezteben eta Lesakan izanen da.

HERRIZ HERRI, BESTAZ BESTA

Doneztebeko San Pedroek
irekiko dute udako eromena

Musika egitea ametsak
eta oroitzapenak berpiz-
teko artea da, eta Amaia
Zubiriaren urrezko aho-
tsean are ederrago, are
biziago bilakatzen dira
amets eta oroitzapen ho-
riek. Haatik bakarka ka-
rrikaratzen duen lauga-
rren diskoa da Garai za-
harretako zenbait abes-
ti errebisatzen ditu eta
aspaldiko kantuetako
sentimenduak berresku-
ratzen. Baina, horiekin
batera, 7 kantu berri ere
eskainttzen dizkigu. Izan
ere, disko honetan Amaia
Zubiriak 13 abesti eskain-
tzen dizkigu, bere gustua-
ren eta bere estiloaren
bahetik pasaturik, Haa-
tik diskoak denboraren
joanean izan duen bilaka-
eraren erakusleiho izan
nahi baitu. Hala bada,
Haizea eta Txomin Arto-
laren garaiko kantuak,
Pascal Gaigneren garai-
koak, azken garaiko
abesti ak, baina baita inoiz
grabatu ez dituen kantu-
ak ere badaude diskoan.

«Haatik»

ELKAR

Amaia Zubiria

DISKAK



Autoa kanpotik gar-
bitzea izan ohi da ego-
era onean zaintzeko
oinarrizko zainketa bat.
Maiz xamar egin be-
harrekoa da eta ez es-
tetikagatik bakarrik. Au-
toaren pinturaren egoe-
ra da bere aurkezpen
txartela, eta saltzerako
orduan ere, eragina izan
dezake prezioan. Autoa
garbitzerakoan hartuak
ditugun ohitura batzuk ez
dira batere egokiak. Adi-
bidez, egun eguzkitsue-
tan garbitzea edo rodi-
lloak dituzten garbitegiak
ez dira batere komeni-
garriak.

NOIZ ETA NOLA
GARBITU AUTOA?
• Erabili eta berehala
garbitzea komeni da, lohia eta
intsektu hondakinak oraindik
beratzak daudenean. Errexa-
goa izanen da kentzea. 
• Eguzkiak gogor jotzen due-
nean ez garbitu autorik, idor-
tzerakoan markak geldituko
baitira karrozerian.
• Rodilloak dituzten garbite-
giak praktikoak dira, baina mar-
kak uzten dituzte gehienetan.
Urarekin presioan garbitzen
dutenak aukeratu. 
• Autoak zuk garbitzen duzu-
nean, sabaitik hasi, gero ka-

poan segitu, portamaletaren
estalkia, albo bat, aitzineko al-
dea, bertze alboa eta gurpile-
kin akautu. Trapur lehor bate-
kin idortu.
• Eskuz garbitzen baduzu, ez
trapurik edo esponjarik erabi-
li, hauek dituzten hauts edo
hare hondakinek pintura ha-
rrotzen baitute. Mangera era-
bili, baina presio sobera gabe.
• Ahal bada, ur epela erabili
garbitzeko eta hotza aklara-

tzeko. Inoiz ez erabili ur bero-
beroa, pintura hondatzen ahal
baitu.
• Galipota markak alkoholare-
kin garbitu eta gero urarekin
aklaratu.
• Leihoak garbitzeko erratz tti-
kiak ongi garbiak egon behar
dute beti. Trapu busti batekin
edo kotoiarekin garbitu aste-
ro eta urtean behin aldatu.

Consumer aldizkaritik bildua.

Mugaren ariketa

Elkar

Ander ITURRIOTZ

LIBURUAK

AGENDA
egunez
egun

Ander Iturriotz, prosaz idatzita-
ko poesia liburu honen egilea,
ordiziarra da, nahiz aspalditik
Bilbon bizi. Duela hogei urte ka-
rrikaratu zuen «Birundak» eta
«Goierri» izenburuko idazlan zail
eta esperimentalez geroztik, ez
du bertze libururik plazaratu,
«Mugaren ariketa» honetara iri-
tsi arte. Eta prosazko zati labu-
rrez osatu du bere azken lan
hau, narratibaren eta poesiaren
sintesi berezko bat eginez. no-
nahiko eta noiznahiko literatura
hornitu duten kezka eta gaien

inguruko gogoeta berri bat es-
kaini nahiz. Giza aberea per-
tsona bilakatu zenez geroztik
izan ohi dituen kezkei poetak
eman nahi izan dien erantzun
pertsonala, zoriaz, kaosaz, mu-
gaz, espazioaz, eta denboraz
egindako hausnaketaren bidez,
zientzia eta mitoari buruzko ar-
durak, gizaditik hartutako irudi
harrigarriak, maitea alboan ez
edukitzeak maitemindua dago-
en bihotzean sortzen duen mai-
tearekiko etengabeko desira ho-
ri… aurkituko ditu irakurleak.
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g ERAKUSKETAK

LEITZA
Ekainaren 11tik 23ra
Pangeako argazki handiak,
«Luze», Aitziber Olano…
Ekainaren 5etik uztailaren
7ra harria, egurra, buztina…
Mikel Lizarragaren eskutik.
Maxurrenean, asteartetik
larunbata bitarte, 19:00etatik
20:00etara eta igandetan
12:00etatik 13:30etara.

g BESTAK

DONEZTEBE
Ekainaren 28tik uztailaren
2ra San Pedro bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

SALDIAS
Ekainaren 21etik 24ra San
Juan bestak. Xehetasunak
17. orrian.

ARIZKUN
Ekainaren 21etik 24ra San
Juan bestak. Xehetasunak
22. orrian.

ERRATZU
Ekainaren 27tik 20era San
Pedro bestak. Xehetasunak
23. orrian.

g URREZKO EZTEIAK

DONEZTEBE
Ekainaren 27an Arkupeak-
en besta Bordatxon. Urrezko
Ezteiak eta 85 urte egiten
dutenei omenaldia.

LESAKA
Ekainaren 27an Urrezko eta
Diamantezko Ezteiak egiten
dituztenei omenaldia.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

Ekainaren 17tik 23ra
Lesaka, Sunbilla, Elizondo
(Iturralde), Oronoz eta
Goizueta.

Ekainaren 24tik 30era
Etxalar, Doneztebe (S.
Larraioz), Elizondo (Lezaun),
Arizkun, Leitza (M. Plaza)
eta Goizueta.

Kotxea ongi garbitzeko aholkuak
JAKIN BEHARREKOAK
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Rodilloak dituzten garbitegiak praktikoak dira, baina plasti-
koak markak uzten ditu gehienetan karrozerian.
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ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai mo-

bleztatua, garaje, kalefakzio,

trastero eta  lorategiarekin.

% 948 631074 (gauez).

BERA. Pisua salgai Legia,

21-4.B garajearekin edo ga-

be. % 948 631 383.

350 451 · 616 503 028 (Mi-

rari) 

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Animali-Granja edo Behi-

tegiak legalizatzen dira,

granjak eraikitzeko proiek-

tuak eta lur neurketak. % 630

624 223 

LANA
301 Eskariak
20 urteko 2 neska ardura-

tsu Leitza edo inguruetan

udan edozein lanetan ari-

tzeko prest. % 659 327 197

Orduka lan eginen luke.

Haurrak edo xaharrak zain-

tzen, ostatuan, garbiketan...

% 629 644 027 (Nanci)

Masaia eta estetikan di-

plomatua. Xaharrak zain-

tzen, sukaldean languntzai-

le, garbiketan lan eginen lu-

ke. Frantsesa daki.% 948 630

178 (Aisa)

LANA
302 Eskaintzak
Frantsesa pixka bat dakien

neska bat behar da udan

dendan lan egiteko. % 948

631 100

LEITZA. Torrea tabernan

sukaldaria behar da. % 948

610 909.

BERA. Sukaldaria behar

da. % 948 625 472

SARA.Argin aprendiza  be-

har da. % 0559542777

BERA. Emakume bat be-

har da arratsaldetan, gar-

bitasun lanak egiteko. % 948

630 967

Neska euskalduna behar

32323232323232 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

ELIZONDO. Pisua salgai

Jaime Urrutia karrikan. Ka-

lefazkzioa eta mobleztatua.

Egoera onean. % 639

452525.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
LESAKA. Pisua edo apar-

tamentua errentan eman

nahi da. Mobleztatua.Den-

boraldika edo asteburueta-

rako % 627 711 473

IRUÑEA. Pisua errentan

eman nahi da. San Fermi-

netarako % 948 510 118.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Mobleztatu gabeko

pisua errentan hartuko nuke.

% 626 852 937 (Jenny)

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. Garajea salgai,

Antoiu karrikan. % 609 947

104.

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
GAZTELU. 2.900m2 lur sai-

la eraikigarria salgai.% 948

ADOS
• Eskaera handia dagoenez, bordak,

baserriak, lur-eremuak, bajerak etab.
erosi nahi dira.

• Edozein herritan badugu zerbait.
Eskatu informazioa
948 451 841 / 607 978 656

Baserria, borda
edo terrenoa
erosiko nuke.

& 639 494522

SOINU EKIPOEN
ALOKAIRUA LAGUNTZA

TEKNIKOAREKIN
KANTALDIAK • HITZALDIAK •

KONTZERTUAK • DANTZALDIAK
Beltzu - Mariñe
Tel: 948 580203

SOINU EKIPOEN
ALOKAIRUA LAGUNTZA

TEKNIKOAREKIN

ARESO. Bi azkeneko 
pisu berriak salgai.

Garajearekin. 
(goizean deitu)

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

LLEEIITTZZAA.. LLookkaall bbeerrrrii bbeerrrriiaa
eerrrreennttaann eemmaatteekkoo pprreesstt

iilleeaappaaiinnddeeggii eettaa ssoollaarriiuummaa
jjaarrttzzeekkoo.. ((ggooiizzeeaann ddeeiittuu))

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

Zugarramurdi

Gasolindegia

N-121

N-121 · 31712 DANTXARIA · Tfnoa: 0034 948 599 484
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Bidali  

ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren
lagun edo familiakoei

Bakar bakarrik bidaltze gastua
ordaindu behar da
Eskatu informazioa

& (+34) 948 631188
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kristal igogailu elektrikoa eta 5

atekoa. % 653 747 150 

ANIMALIAK
601 Emateko
Katukumeak opari emateko.

hagitz politak. Ama siames arra-

zakoa.. % 948 637213.

2 hilabeteko ardi zakurraopa-

ri emateko. Hagitz polita.% 948

451 930

ANIMALIAK
602 Saldu/Erosi
3 urteko miga eta 2  urteko

zezenkoa salgai. Lesakako

frontoi ondoan.

Basurde ehiziko zakurku-

A
33

da haurra zaintzeko.Epe lu-

zerako.  % 639 494 522

MOTORRA
501 Salerosketak
Renaul 5 salgai. NA-U, ITV

pasatu berria. Egoera onean.

% 948 631 054 (gauez)

Fiat Punto diesela salgai.

NA-AW. Itxiera zentralizatua,

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Opel Monterey 5 ate, Renault Meganne,
Suzuki GranVitara 3 ate TD, Corsa D,

Renault Express D, Astra DTI
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

Nissan Pick Up, Lada Niva,  
Nissan Patrolak, 

motzak eta luzeak
Terrano II eta Patrolak luzeak eta motzak

Iruribieta etxea
SUNBILLA
& 948 450 399
& 696 974 454

mea salgai. % 948 627 615

(ilunabarrean 8tik aintzin)

DENETARIK
701 Galdu/Aurkituak
Lepoko baten urrezko pla-

ka aurkitu da, Berako Poliki-

roldegi ondoan. %  948 631 188

Sakeleko telefonoa, Siemens

markakoa, galdu dut Leitzako

Amazabal istitutuaren ingu-

ruan. %  948 510 616

BERAko frontoian haurren-

dako betaurrekoak galdu di-

tut. Graduatuak.  %  948 631

081 (bazkatzeko orduan eta

arratsean).

DENETARIK
702 Salerosketak
Sukalde industriala jatetxe

edo sozietate baterako, ba-

rra, ontziak, 12 mahai bere

aulkiekin salgai. Dena oso be-

rria. % 948 397 039

Estetika aparatuak salgai.

Belex 05, 9 litroko urtzailea,

Vapor ocono 04, zutikako lu-

pa V0-04, kamilla elektrikoa

A94-220V. Dena oso berria.

Markako kremak opari. % 948

635 234

Karreterako bizikleta  (LO-

OK) salgai. 600 ¤, egoera one -

an. % 646 211 896

Musika bateria salgai. % 617

225 157(arratsaldeko 8tik ain-

tzin).

Lastoa salgai. Garagar, gari

edota oloarena %  607 457 004

- 667 406 010 (Dani)

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Egur zerrautsa emateko.         %

948 630 330

IGANTZIko
HERRIKO ETXEA

ARAU SUBSIDIARIOEN
ALDAKETAREN 

HASIERAKO ONESPENA
Igantziko Udalak, 2002ko maiatzaren 24an eginda-
ko bileran, hasiera batez onetsi zuen Igantziko Arau
Subsidiarioetan 1. poligonoko 255 lurzatia zoru ez
urbanizagarrian sartua dagoen zatia hiri zoru egite-
ko eta lurzati horretan egiten ahal den etxebizitza
lekuz mugitzeko aldaketa, Carmelo Miguelena Iguz-
kiagirre jaunak sustatua.
Halaber, espedientea hilabete batez jendaurrean
jartzea erabaki zuen, iragarkia Nafarroako Aldizka-
ri Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita,
interesatuek aztertu eta egokiak ikusten dituzten ale-
gazioak egin ditzaten.

Igantzi, 2002ko maiatzaren 31n
Alkatea, Eduardo Miguelena Legasa

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

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

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2002ko uztailaren 4an

Lesaka . . . . . . . . . . . . . . .9etatik 12etara
Igantzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:00etan
Arantza . . . . . . . . . . . . . . . .14:00ak arte

% 948 635 254 - Etxalar

ALTZURI 
ESKABAZIOAK
Leku Eder karrika, z/g
31791 SUNBILLA (Nafarroa)
Tfnoa. - Faxa: 948 45 05 04
Tfnoak: 659 86 72 87·699 46 13 94

GURE PRODUKTUAK:
ZARRA Patxarana · ZARRA ORO Patxarana
USUA Patxarana · USUA ORO Patxarana

USUA Sagar Likorea · USUA Melokotoi Likorea 

Usua likoreak
Usua Patxarana

Mendiko basakaranekin egina
Betiko zaporea. Tradizioaren zaporea

Betiko patxarana

GURE BANATZAILEAK:
NAFARROAN:

Baztan-Bidasoa: 
Ustarroz Distribuciones · Tfnoa.: 0034 948 59 20 12
Iruñea:
Exclusivas Iruek · Tfnoa.: 0034 948 30 91 06

GIPUZKOAN:
Anoeta: 
Comercial Egues · Tfnoa.: 0034 678 87 03 29

IPARRALDEAN:
Donibane Lohitzune: 
La Cave Arnotegia · Z.I Jalday 
Tfnoa.: 00 33 559 26 64 80
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IISSAABBEELL EETTAA XXEERRAAFFIIk
uztailaren 4an eta 7an urteak
beteko dituzte. Zorionak eta
egun ona pasa zuen familia eta
lagunen partetik.

3434343434 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.

34

IIMMAANNOOLL

OOIIAARRTTZZAABBAALLe
k ekainaren
22an 9 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu bat
familia guzti-
aren partetik.

AAMMAAIIAA

ZZEELLAAIIEETTAA

TTOOMMAASSEENNAAk
ekainaren 14an
6 urte bete
zituen. Zorio-
nak bere aita,
ama eta bere-
xiki anaiaren
partetik.

NNAAIIAARRAA

MMAARRTTIINN

GGOOIIAAk
ekainaren 17an
5 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu handi
bat ama, aita
eta Janiren
partetik.

IIRRAATTXXEE

EESSPPAARRZZAA

CCHHUUEECCAAk
ekainaren 20an
9 urte beteko
ditu. Zorionak
Eneko,Fermina,
Luzio, Maribi
eta gurasoen
partetik.

UUNNAAII

ZZAAMMOORRAANNOO

DDUUAARRTTEE

Lesakarrak
ekainaren 19an
7 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu bat
familia guzti-
aren partetik.

LLEEIIRREE,,  JJAABBIIEERR EETTAA MMAARRIIAA

EETTXXEEGGOOIIEENN elizondarrak
ekainaren 14,15 eta 25ean
urteak beteko dituzte. Zorionak
eta muxu haundi bat gurasoen
partetik.

MMIIKKEELL

ZZOOZZAAYYAA UURR--
TTSSUUEEGGIIk ekain-
aren 24an 4
urte beteko
ditu. Muxuak
aita, ama eta
anaia Andoni-
ren partetik. Zo-
rionak bihurri.

NNAAIIAARRAA

MMAARRTTIINN

GGOOYYAAk ekai-
naren 17an 5
urte beteko
ditu. Besarkada
bat amatxi Pili
eta Berako
familiaren
partetik.

MMAAIIAALLEENN

goizuetarrak
ekainaren 9an
11urte bete
ditu. Zorionak
eta muxu
haundi bat
famiaren
partetik.

AAIITTZZIIBBEERR

IIRRAAZZOOKKII

BBEENNGGOOEETTXXEEAA

lesakarrak ekai-
naren 30ean 3
urte beteko
ditu. Zorionak
atta, ama eta
Idoiaren
partetik.

LLAAIILLAA

AARRIIZZTTIIAA

SSAALLAASSek
ekainaren 12an
urtea beteko
du. Zorionak
aita, ama eta
familia
guztiaren
partetik.

JJOONN IIRRAAZZOOKKII

AARRAANNBBUURRUUk
ekainaren 16an
15 urte beteko
ditu. Zorionak
ama eta aitaren
partetik.

OOCCTTAAVVIIOO

RROOQQUUÉÉ

AAGGUUIILLEERRAAk
urtea beteko du
ekainaren 26a.
Zorionak. Tu
Flia.

IIDDOOIIAA

IIRRAAZZOOKKII

BBEENNGGOOEETTXXEEAA

lesakarrak
uztailaren 5ean
5 urte beteko
ditu. Zorionak
atta, ama eta
Aitziberren
partetik.

NNIICCAA EETTAA CCRRIISSTTIINNAAKK

ekainaren 11n ezkontzako 25.
urteurrena beteko dute.
Zorionak Lesakako IRRINTZI
peñako lagunen partetik.

AAIITTOORR EETTAA JJOOSSEEBBAA

GGAARRMMEENNDDIIAA beratarrek
ekainaren 11n eta 17an urteak
beteko dituzte. Aunitz urtez atta
eta amaren partetik.

UUNNAAII

IIPPAARRRRAAGGIIRRRREE

IIRRIIAARRTTEE

beratarrak
ekainaren 20an
4 urte beteko
ditu. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

AANNIIAA

GGAALLLLEEGGOO

IINNDDAABBUURRUUk
ekainaren 23an
2 urte beteko
ditu. Zorionak
atta, ama eta
atautxi-
amatxiren
partetik.

TTIPI TXARTELArekin
ttipi-ttapa aldizkaria debalde hartuko duzu

eta txartela duten guztien artean
oparien zozketak eginen dira hilabetero

Jakinzazu TTIPI TXARTELA 
ttipi-ttapa fundazioa finantziatzeko erreminta ere badela.

Nafarroan euskararendako dirulaguntzak 
gero eta murritzagoak direnean,

jendearen aportazioa inoiz baino garrantzitsuagoa da

Jose Luis TAINTA PIKABEA
220001

ttttiippii--ttttaappaa ffuunnddaazziiooaa

TXARTELA
Iraungitze epea 03/04

ttipittipi

zientoka ur tantek
betetzen dutelako ontzia 
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KULTURKARIren
zerbitzu 
komertzialak

KULTURKARIren
zerbitzu 
komertzialak

PUBLIZITATEA
Publizitate kanpainen

antolaketa egunkari, irrati
eta telebistetan

INPRENTA LANAK
Diseinua, maketazioa

eta inpren-
taratzea.

PUBLIZITATEA
Publizitate kanpainen

antolaketa egunkari, irrati
eta telebistetan

INPRENTA LANAK
Diseinua, maketazioa

eta inpren-
taratzea.

TTIPI-TTAPA 
FUNDAZIOAk 
zerbitzu 
osagarriak ere
eskaini nahi dizkizu. 
Horretarako sortua du 
KULTURKARI, zuk behar 
dituzun zerbitzu horiek 
eskutik eskura eskaintzeko.

FOILETOAK

ALDIZKARIAK

INPRIMAKIAK

KARTELAK

OROIGARRIAK

948631188&

Bi orrikoak, hiru orrikoak,
koloretan, zuribeltzean, 
offset-ean edo 
fotokopietan…

Neurri, kolore 
eta paper desberdinetan

Komeni zaizun 
neurri eta 
kopuruan, zure
gustora diseinatuak

Kartazalak, 
fakturak,
albaranak,
zozketarako
tiketak…

Publizitate orriak,
egitarauak…

BUZOIRATZEKOAK

KULTURKARI

kulturkari@euskalnet.net



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra

Bestak

Ekainaren 28tik
uztailaren 2ra
Ekainaren 28tik
uztailaren 2ra

Herriz herri, bestaz besta

Ikurrari agurra eta
bertze hainbat
ekitaldi
Sanpedroetan

Bestak 
Donezteben

328. zenbakiarekin banatua

ttipi
ttapa

     



Doneztebeko Bestak2

Ortzirala
Ekainak 28

20:00 etan: Suziria He-
rriko Etxetik, ondotik, Ka-
lejira, CORCOR, BETI-
ALAI eta Herriko Txistu-
lariekin. Ohiturazko zo-
pak herriko jatetxe eta os-
tatu desberdinetan.
G aueko  1 :00 ta t i k
4:00etara: Dantzaldia “
JALISKO “ taldearekin.

Egitaraua egunez-egun

• Bernizatze-kabina
• Pintura lanak orokorrean

Leitzako bidea • & 948 450734 • 606 377424 • DONEZTEBE

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO AKADEMIA

Angel Manuel Belio

AKORDEOIAREN 
GOI-MAILAKO AKADEMIA

Angel Manuel Belio
AAKKOORRDDEEOOII eettaa TTRRIIKKIITTIIXXAA KKLLAASSEEAAKK

MMUUSSIIKKAA LLEENNGGUUAAIIAA
MMUUSSIIKKAA MMOOLLDDAAKKEETTAAKK

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

KKiirroollaazz ggaaiinn,, MMUUSSIIKKAA eerree eeggiinn eezzaazzuu

MARTIN HARATEGIA

bertako aretxiak
Tfnoa:948 450 160
Parrokia 1, DONEZTEBE

GEHIGARRI HONETAKO AR-
GAZKI GUZIAK FOTO MENA

ETA FOTO ZALDUAK UTZITA-
KOAK DIRA.

ARRATSEKO 8ETAN BOTAKO

DEN TXUPINAZOA ADITU BE-
ZAIN ABDO, HERRIKO GAZTE

ETA EZ HAIN GAZTEAK SALTO-
KA ETA DANTZAN HASIKO DI-

RA, SAN PEDROETAKO LEHEN

EGUNAZ GOZATZEKO.



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra 3

               
                      

                                        

ERAIKUNTZA MAKINA ETA 
ZERBITZUEN ALOKAIRUA

• Garbiketak hondar-zorrotadaren bidez
• Materialen garraioa
• Mailu, elektrizidade-sorgailuak, andamio eta konpresorak

Leitzako bidea • % 948 451793-689 702694 • DONEZTEBE



Doneztebeko Bestak4

Jaime Urrutia 35 - & 948 58 01 28 • ELIZONDO

Orain Bera, Lesaka, Etxalar eta Doneztebeko janaridendetan
KONGELATUAK ß • Albondigak

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

Orain Bera, Lesaka, Etxalar eta Doneztebeko janaridendetan
KONGELATUAK ß • Albondigak

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

Larunbata
Ekainak 29

8:00etan: Betizuak Mer-
katuko Plazan.
9:00etan: Argi Soinuak “
CORCOR “ Txarangare-
kin. 11:00etan: MEZA
NAGUSIA Zaindariaren
omenez, Mendi Abesta-
tzaren emanaldiarekin,
Eslavaren “ Tu es petrus”
eta Irigoyenen “ Agur Do-
neztebe “, abestuko du-
te.Banderaren  Dantza,
Trapatan eta Bertze dan-
tzak,  herriko dantzarien
eskutik. Ondotik,  hamai-
ketakoa herriko Etxeko
arkupetan.
12:30etan: Erraldoi eta
buruandiak.
18:00etan:Bear-Zana pi-
lotalekuan aizkora desa-
fio handia: Donato La-
rretxea Floren Nazaba-
len kontra. Juan Telle-
txeak kanako enborra

moztuko du.
Arratsalde eta gau al-
dean: “ CORCOR “ Txa-
rangaren emanaldia.

19:00etan:Betizuak Mer-
katuko Plazan.
19:45etatik-22:15ak ar-
te: Dantzaldia IRATXO Y

MARIACHI HUAPANGO
Taldearekin.
Gaueko  1 :00e ta t ik
4:00etara: Dantzaldia

SAN PEDRO EGUNEAN, MEZA ETA GERO, BANDERAREN DANTZAREN TXANDA IZATEN DA. ONDOTIK,
HERRIKO DANTZARIEK ERE BADUTE URTEAN IKASITAKOA ERAKUSTEKO MODUA.

AITZINETIK
PRESTATUTAKO

JANARIAK

            

Merkatarien karrika 16, & 948 450 110 DONEZTEBE

Opari eta dekoraziorako artikuluak

KOLORE EZBERDINETAN
GOTELE • BARNIZ •

DEKORAZIOA
AAUURRRREEKKOONNTTUUAA 

KKOONNPPRROOMMIISSUURRIIKK GGAABBEE

TEL: 646 27 92 10 (AITOR)
DONEZTEBE



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra 5

Elizagibela, 7 Behea 
& 948 45 01 02 • DONEZTEBE

IInnggeelleessaa iikkaasstteekkoo
mmoodduurriikk eerrrraaxx 
eettaa aattsseeggiinneennaa

Ikasturte berrirako
matrikula irekia

ZUBIKOA liburudenda
Nagusia, 5

DONEZTEBE
948 450 295

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

BBEELLAARRRRAA

Ibarburu
erretegia
IbarburuIbarburu
erretegia

Eguneko menua • Karta

Gosariak • Kinto bestak • Komunioak

Koadrila afariak, bazkariak…

Astearte eta asteazken 
bazkalondotik aitzin itxita

Iruña-Irun errep, 55 km. • & 948 45 17 62 • DONEZTEBE



Doneztebeko Bestak6
IRATXO Taldearekin.

Igandea
Ekainak 30

8:00etan: Betizuak Mer-
katuko Plazan
9:00etan: Argi Soinuak “
CORCOR “ Txarangare-
kin.
10:00etan:Kalejira, akor-
deoilari taldearekin, “BE-
TI- ALAI” txarangarekin
eta Doneztebe Eskolako
txistulariekin.
11:00etan:Herriko Etxe-
an Udal Txikikoei harre-
ra. Ondoren, Alkatea Txi-
ki eta Zinegotzien esku-
tik suziriaren jaurtiketa.
11:30etan: MEZA Udal
Txikiko kideek presiditua,
erraldoi, buruandi eta
Txistulariez lagunduta.
11:30etan: Eskolako fron-
toian Erreka K.E.ko Pala
Txapelketaren Finala.
12:00etan: Dantzari tal-
deak emanaldia eskaini-
ko du Santa Luzia plazan.
14:30etan:Haurren baz-

karia, Udal Txikia eta be-
raien hautapenean parte
hartu dutenendako.
17:00etan: Pilota Parti-

duak.
Arratsalde eta gau al-
dean: “CORCOR“ Txa-
rangaren emanaldia.

17:00etan: Haurrentza-
ko “ GORRITIREN“ era-
kustaldia Merkatuko Pla-
zan.

Martxarik onena
Pintxoetan espezializatuak • Bokadilloak

Parrokia 3, & 948 450 318 - DONEZTEBE

Ongi pasa
herriko

bestetan!
aseguruak

Antxon Martinez Lizaso
Mª del Coro Lizaso

Besta zoriontsuak pasa itzazue!
Karrika Nagusia 2 • DONEZTEBE

& 948 450 318 - Faxa: 948 450 880

BETI-ALAI TXARANGAKOEKIN DANTZAN ETA SALTOKA ARITZEKO GOGOZ IZATEN DIRA ADIN GUZIE-
TAKO DONEZTEBARRAK.

MAITE ileapaindegia

GIZON ETA EMAKUMEENDAKO

Solarium-a

Mourges Etorbidea, 4 & 948 451 780 DONEZTEBE

ordua
eskatu



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra 7

Tel.: 948 450135 • 948 450632
Faxa: 948 450498 • DONEZTEBE

Kortinarako sistemak
Bertako eta inportazioko zurak

Oihan esplotazioak
Zerrategia eta sekaderoak

Juanotena
zurgindegia

Leitzako bidea • & 948 450211 • DONEZTEBE

Juanotena
zurgindegia

Tarima
Flotagarriak

Tel.: 948 456 010 • Faxa: 948 456 148
DONEZTEBE

19:00etan: Beti-
zuak Merkatuko
Plazan.
20:00etan: Herriko
Etxean, Udal  Txi-
kiaren botere-itzul-
keta eta Diplomen
eskaintza.
2 0 : 0 0 e t a t i k
22:30etara: Dan-
tzaldia “GAU BELA“
taldearekin 
22:45etan: Su arti-
fizialak Bordatxotik
ASTONDOA piro-
tekniaren eskutik.
Gaueko 1:00etatik
5:00ak arte: Dan-
tzaldia “GAU BELA“
taldearekin.

ttipi-ttapak

besta zoriontsuak opa dizkizue
doneztebar guziei

ttipi-ttapak

besta zoriontsuak opa dizkizue
doneztebar guziei



Doneztebeko Bestak8

KIROLAK BETI IZAN DU BERE TARTETXOA SANPEDROETAKO EGITARAUAN. AURTEN ERE AIZKORA DESAFIO POLITA IZANEN DA

LARRETXEA ETA NAZABALEN ARTEAN (URREZKO AIZKORAREN ERREBANTXA). URTE BATZUETAN BOXEO SAIOAK ERE PLANTATU DI-
RA, BAINA AURTEN EZ DA HALAKORIK IZANEN.

OFIZIALE GUZTIAK

Elizagibela, 5 • DONEZTEBE Tel. 948456193 - Fax. 948450760

SERVI - LANen

Alicia T. Erlanz
BEHAR DITUZUN LAN TXIKI HORIENTZAT



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra 9

EDERKI
TAILERRAK

Peugeot eta Citröen 
Agente Ofiziala

24 orduz grua zerbitzua
Hidraulika “latigilloen” moldaketa
Leitzako bidea • & 948 450525  • DONEZTEBE

Dasta itzazu
gure pintxoak
Parrokia 21 • DONEZTEBE

Dasta itzazu
gure pintxoak

BIXEN
ostatua
Bokadillo eta
pintxo goxoak

& 948 450383 
Ameztia 5

DONEZTEBE

BIXEN
ostatua
Bokadillo eta
pintxo goxoak

& 948 450383 
Ameztia 5

DONEZTEBE

BIXEN
ostatua



Astelehena
Uztailak 1

9:00etan: Argi Soinuak “
CORCOR “ Txarangare-
kin.
11:00etatik-13:00ak ar-
t e  e ta  16 :30e ta t i k
19:30ak arte: Kart eta
pista librea.
11:30etan: Partxis Txa-
pelketa Ameztia Karrikan.
16:30etan: Herrikoenda-
ko plater tiraketa txapel-
keta, Lau Bide inguruan.
17:00etan: Eskolako
Frontoian, erremonte par-
t iduak. Doneztebeko
Erremonte Eskolako pi-
lotarieikin.
17:00etan: Doneztebe-
ko I. Trikitixa  topaketa.

19:00etan:Betizuak Mer-
katuko Plazan.
Arratsalde eta gau al-
dean: “CORCOR” txa-

rangaren emanaldia.
19:30etatik-22:30ak ar-
te: Dantzaldia “JALISKO
BAND“ taldearekin.

Gaueko  1 :00e ta t ik
4:00etara: Dantzaldia
“JALISKO  BAND” talde-
arekin.

Doneztebeko Bestak10

Ongi pasa Sanpedroak !

AUKERA
ZABALA
Anteojoak
Lentillak
Audifonoak
Errebisioak

948 450 345
Intzakardi 7,
DONEZTEBE



Ekainaren 28tik uztailaren 2ra

SALDIAS
HARATEGIA

Bertako haragi freskoetan
espezializatuak

Etxeko txistorra

Karrika Nagusia, 21 - & 948 450191 - DONEZTEBE

SALDIAS
HARATEGIA

& 948 451 929
Leitzarako errepidea, 2 behea • DONEZTEBE

& 948 451 929
Leitzarako errepidea, 2 behea • DONEZTEBE

Besta onak pasa!Besta onak pasa!Besta onak pasa!

A1 - A - B - BTP
C1 - C eta E karnetak
ateratzen ahal dira

Udaberri-udako 
jantziak  salgai



Doneztebeko Bestak12

ERAIKUNTZAK
eta

MOLDAKETAK

PREMIAZKO KONPONKETAK

IGELTSERITZA OROKORREAN

Tel.: 600 407 408 

• Emakume eta
gizonendako arropa
• Laneko arropa
• Mertzeria
• Etxe barnekoak:

Bisilloak, kortinak,
edredoi nordikoak,
maindireak, toaiak,
alfonbrak…

• MOSHY almohadak

Asteartea
Uztailak 2

9:00etan: Argi soi-
nuak “ CORCOR “
Txarangarekin.
10:30etan: Herriko
Mus Txapelketa.
10:30etan: Trikitila-
riak herrian barna ibi-
liko dira karrikaz ka-
rrika.
1 1 : 0 0 e t a t i k -
1 3 :00e ta ra  e ta
16:30etatik-19:30ak
arte:
Tren Neumatikoa eta
puzgarriak Udal Ige-
rilekuan.
14:30etan:Herri Baz-
karia Intzakardiko par-

kean.
19:00etan: Betizuak
Merkatuko Plazan.
19:45etatik 22:30ak
arte: Dantzaldia ”JA-
LISKO BAND“ talde-
arekin.
23:00etan: Besten
akaberako “POBRE
DE MI“.

Ameztia
Hostala • Jatetxea • Ostatua

Tfnoa: 948 450 028 • DONEZTEBE

Txomin IRAZOKI
Fisioterapeuta
Besta onak pasa!

Eztegara 24 • & 948 631391 • BERA

Parrokia 5 • & 948 451854 • DONEZTEBE
Tel. mugikorra: 670 471200

BATZUEI

AURPEGIARENGATIK

EZAGUN ZAIE EDERKI PA-
SATZEN ARI DIRELA.

DISIMULATU PIXKOT!



Ameztia, 7 • & 948 450271 • DONEZTEBE

MENDAUR  
MOTOR

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu

Leitzako errepidea & 948 450 333 
DONEZTEBE

MENDAUR  
MOTOR

Momentu ahaztezinak gogoratzeko
Zaldua fotografos

ELIZONDO 948 580 491 DONEZTEBE 948 450 364

Ezkontzak
Komunioak
Gazte, haur, etabentzako argazkiak



Aurtengo
bestak umore

ederrean
pasatu

Merkatarien karrika 28
& 948 451826
DONEZTEBE

& 616 513491 • DONEZTEBE

PITTI
ESKABAZIOAK

PITTI
ESKABAZIOAK

BERATARRA  ARGIÑAK
DONEZTEBE 667700 4488 9933 3377
BERA 661177 3344 6633 7788
Leitzako bidea, 66 • 8. blokea 2.C • 31740 DONEZTEBE

Elizagibela, 5 • DONEZTEBE • Tel-Fax: 948 450760

GONZALO FERNANDEZ 
LAMANA eta A. T., S. CV.

In j ineru tekniko industr ia la

• Bulego teknikoa: proiektuak, 
obra zuzendaritzak, etab…

• Instalazio elektrikoa
• Etxeko eta industriako 

elektrizitatea
• Enpresen mantenimendua…



Kontxa gasolindegia
Kalefakzioa • Traktoreak 

Deitu eta egun berean edo biharamonean
etxera serbitzen dugu

Garraio enpresetan tankeak jartzen ditugu

Kontxa gasolindegia
Kalefakzioa • Traktoreak 

Deitu eta egun berean edo biharamonean
etxera serbitzen dugu

Garraio enpresetan tankeak jartzen ditugu

Kontxa
kafetegia

Bokadiloak eta platerak
Ogi egin berria

Ongi pasa bestak!

Kontxa
kafetegia

Bokadiloak eta platerak
Ogi egin berria

Ongi pasa bestak!

Tel: 948 450272 • Faxa: 948 450810 • DONEZTEBE



• Etxegintza eta
burdindegi
materialak

• Zeramikak
(Venis, Porcelanosa,  Aparaci,
Porcelanato)

• Teila frantsesak
(Guiraud, TBF)

• Egurrezko sukaldeak
• Tximiniak

& 948 450305 / 948 450068
DONEZTEBE

Orain
banatzaileak

PrPresio bidezko garbiketa:esio bidezko garbiketa:

- Kotxearen azpialdea garbitu- Kotxearen azpialdea garbitu
- Zikina beratzeko aparra- Zikina beratzeko aparra
- Argizariaren distira- Argizariaren distira

Auto-garbitzaileAuto-garbitzaile
automatikoaautomatikoa

BarBarnealdeko garbiketa:nealdeko garbiketa:

- Aspiradora- Aspiradora
- Alfonbrak garbitzekoa- Alfonbrak garbitzekoa

Gasolinera ZerbitzuaGasolinera Zerbitzua
- Denda- Denda
- Bigarren eskuko kotxeak eta - Bigarren eskuko kotxeak eta 

erremolkeak erakusketanerremolkeak erakusketan

DDOONNEEZZTTEEBBEE
GGAASSOOLLIINNDDEEGGIIAA

Leitzako errepidea, 49Leitzako errepidea, 49
Tel.: 948 451679Tel.: 948 451679
Fax:Fax: 948 450857948 450857
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