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Joxemanuel IRIGOIEN
Zer da proiektu honetan aztertzen
duzuna?
Proiektuan, Iturenen eguzki-etxe bat
egitea aurrikusten da, 5 lagunentza-
ko kapazitatea duena, eta gaur egun-
go standarretara parekatzen ahal de-
na. Gero, kontzeptu horreri gehitu
egin zaizkio gaur egun jasangarrita-
sunarekin lotzen den kontzeptu oro-
korra: inguru naturalean integratzea,
materialen erabilera (ustiapenetik ha-
si, prozesu produktibo osoarekin se-
gi, eta etxearen eraikuntzan buka-
tuz), bertzetik, etxeak berez jasan-
garria izateaz gain, buruaskitasun
nahikoa izan behar du bere barne
kontsumorako (ur beroa, elektrizita-
tea, berokuntza…) eta baita sortzen
dituen ur-zikinak ere eguzkia bitar-
tez garbitzeko. 
Azken finean, sistema osagarriak era-
bili ditut. Adibidez, etxeko elektrizi-
tatea lortzeko zelula fotoboltaikoak
aurrikusi ditut; panel termikoen bi-
tartez ur-beroa lortzea urte osoan;
inertzia termikoari ahalik eta etekinik
handiena ateratzea leihoekin negu-
tegi efektoa sortuz; kalefakzio siste-

ma egokiena bilatuz; leiho, ate eta
pareten aislamendu ona segurtatzen
duten materialak erabiltzea etxea egi-
terakoan; etxea eguzkiari begira egi-
tea…gauza horiek denak hartu ditut
kontutan, jakina, gaur egun teknolo-
giak eta materialek eskaintzen duten
posibilitateak goienera aprobetxatuz.
Eta zein ondorio ateratzen duzu?
Kontaketa edo konputu osoa eginez
posible dela %40 aurreztea energia
kontsumoan. Datu hori, arestian ai-
patu ditudan aspektu horiek guziak
kontuan hartuz ateratzen da, azken
finean, Europako standarrekin pare-
katzen ahal dena. Hori bai, datu ho-
ri Iturengo ezaugarri klimatologikoak
kontuan hartuz atera zait.
Dena den, proiektu hau gisa hone-
tako lehenbizikoa da Unibertsitate
honetan aurkezten dena, ez nuen
eredurik. Hemendik aurrera eginen

diren proiektuak ez dira hutsetik abia-
tuko.
Halere, gisa honetako sistemak ez
ote dira sobera teorikoak?
Inguru honetako herrietan, nik daki-
dala, gaur egun ez da holako etxe-
rik. Ezagutzen dut bat Donostia in-
guruan, bertze bat Billabona ingu-
ruan, Tafalla aldean ere… 
Bainan garestiagoa ere izanen da
holako etxe bat egitea?
Bai, nire kalkuluen arabera %13 ga-
restiagoa da. Dena den, honekin ger-
tatzen da edozein elektragailu eros-
ten duzunean bezala. Badaude kon-
tsumori begira A, B, C… Seguruenik
Dmailakoa, erosteko merkeagoa iza-
nen da, bainan gero, gastua eginen
duzu elektrizitatean. Aldiberean, A
erosita D-rena lortuko duzu 5 urte-
ren buruan, bainan gero, 10-15 urte
gehiago iraunen dizu. Hor dago kox-
ka. Auniztan, hasieran garestixeago
pagatzen dena, luzera, merkeago
ateratzen da. Eguzki-etxe jasanga-
rriekin ere hori gertatzen da.
Halere, Nafarroako Gobernuak la-
guntza handiak ematen ditu energia
berriztagarrietan inbertsioak egiteko.

• Iturendar honek irabazi du
2002an Nafarroako
Unibertsitate Publikoko
Energia Berriztagarrien
katedrak eta EHN enpresak,
Ikasketa bukaerako proiektu
hoberenei ematen dieten bi
sarietako bat.

• Proiektuan, Iturenen 
eguzki-etxe jasangarri bat
egitea aztertzen da, eta
analisi orokorra egin ondotik,
antzeko etxe arrunt batekin
konparatuta, dezente
aurreztuko litzateke: 
energia-kontsumoaren kopuru
osoan %40 guttiago. 

«Eguzki-etxeak egitea hemen ere
arras errentagarri da, orokorrean»

«Auniztan, hasieran garestixeago

pagatzen dena, luzera, merkeago

ateratzen da. Eguzki-etxe

jasangarriekin ere hori gertatzen

da»
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Aitor AROTZENA
Baztan Likoreak enpresa simula-

tua Europako 17 herrialde, Amerika-
ko 3k eta Australiak parte hartzen du-
ten SEFED proiektua eskolan koka-
tzearen emaitza da. Honen garape-
nerako, Lekaroz-Elizondoko Bigarren
Hezkuntzako Institutuak Espainian
proiektu honen kudeatzaile den IN-
FORM Fundazioaren, Nafarroako Go-
bernuko Hezkuntza Saila eta CEIN-
en aholkularitza eta laguntza izan du. 

Metodologi honetan ikasleak dira
enpresa jarduera burutzen dutenak.
Ikasleak talde ttikietan antolaturik,
Baztan Likoreak dauden departa-
menduetan txandatzen dira, hauetan
sortzen diren hainbertze prozesue-
taz arduratuz: katalogoen edizioa eta
sustapen berri baten irteera eskain-
tza, hornitzaileekin hartuemanak eta
negoziazioak, kontabilizatu, langile-
ak kontratatu, nominen kudeaketa...

Honela, Baztan likoreak enpresa erre-
ala baten erreplika bihurtzen da. Mai-
te Ariztegi arduradunak aipatu digu-
nez, «dena simulatua da, baina erre-
alitatean bezala, hilabetero ordaindu
behar da soldata, seguridade sozia-
la likidatu behar da, bajak daude, is-
tripuak, agiri horiek kudeatu behar di-
ra... Neretako gauzarik politena eta
beldurgarriena egunero atetik sartu
eta zer gertatu behar den ez jakitea
da. Goiz lasaia izaten ahal da edo
arazoak suertatzen ahal dira: faktu-
rak gaizki egin direla, txekeak buel-
tan datozela, nomina igorri eta gaiz-
ki kalkulatua dagoela, ordainketa bal-
dintzekin konforme ez dagoen beze-
ro baten deia ... hainbertze kasu!».

Baztan Likoreak 2001eko aben-
duan hasi zuen bere jarduera eta hau
aitzinera eramateko Licores Baztan
egiazko enpresaren laguntza izan du,
bere errepikapen simulatuaren en-

Lekaroz-Elizondoko Lanbide
Heziketa Institutuko ikasle eta
irakasleek bigarren urtez
osatutako Baztan Likoreak
enpresa simulatuak 2001-2002
ikasturtea itxi zuen ekainaren
18an. Enpresa simulazioa
geletan erabiltzen hasi den lan
metodologi berri bat da. Joan
den urtean, Nafarroan
aitzindari izan ziren Lekaroz-
Elizondo Institutukoak. Bere
helburua ikasleek enpresak
gaur egun eskatzen dituzten
lan eta giza gaitasunak
garatzea bermatuko duen
enpresa ingurunea sortzea da.

LEKAROZ-ELIZONDO INSTITUTUKO IKASLEEK KUDEATUA

Baztan Likoreak SAS Enpresa
Simulatuak bigarren urtea egin du

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Lekaroz-Elizondoko Bigarren Hezkuntzako Institutuan simulatu den Baztan Likoreak enpresako langileak –ikasle eta
irakasleak– azken lan egunean.
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Baztan Likoreak SAS
lantegian ekoizten den
produktua simulatua ba-
da ere, joan den urtean
likoreak hartu, Bartzelo-
nara bi urtetik behin egi-
ten den azokara joan  eta
harrera ona izan zuten,
Maite Ariztegik erran di-
gunaren arabera. «Es-
painian, momentu hone-
tan 71 enpresa simulatu
daude Institutuetan eta
bi urtetik behin halako
azoka bat egiten da Bar-
tzelonan, bakoitzak be-
re produktua erakusteko
eta saltzeko». Salmenta
sarea handitzeko premia
zuen enpresa simulatuak

eta horrek, azkenean,
ur runtasunak ba ino
gehiago balio izan zuen:
«Gonbidatu ziguten eta
hasieran zalantza izan
genuen, urruti dagoela-
ko. Azkenean animatu gi-
nen, gehien bat sarean
toki bat bilatzeko, ez bai-
tziguten ezagutzen eta
ez ziguten erosten. Es-
painian ez dute ezagu-
tzen zer den patxaka edo
zer den patxarana. Or-
duan gogoratu zitzaigun
produktua hartu eta das-
tapena antolatzea. Gai-
nera, hemengo gauza be-
rezia ere eraman genuen,
trikitixa. Harrituak geldi-

tu ziren eta giro berezia
sortu genuen». Antola-
tzaileek eskertu egin zie-
ten: «Azoka batean zeu-
den, denak bere tokian,
arras ofiziala, jende gaz-
tea denez harreman ko-
mertzialak hasteko bel-
durra izaten dute. Giro
honekin erraten ziguten
lagundu zuela stand ba-
tetik bertzera pasatzen,
barrera hori hautsi zela.
Aurten ez da azokarik eta
hori zuten pena ikasle-
ek. Heldu den urtean be-
rriz ere izanen da eta ne-
re ustez, Nafarroa oso-
ko enpresak bildu eta jo-
anen gara».

presa laguntzaile edo tutore lana egin
baitu.

Joan den urtean egin zen lehen
aldiz aktibitate hau, eta irakaskuntza
ertainetan, gisa honetako lehena izan
zen Nafarroa osoan. Maite Ariztegi
irakasle eta arduradunaren errane-
tan: «Hezkuntza arautuan, esperien-
tzia hau gauzatzen Nafarroako le-
hendabizikoa izan zen Lekaroz-Eli-
zondoko Institutua. Hezkuntzatik kan-
po bazen bertze talde bat, Cederna-
Garaluren bidez osatutakoa, karrera
akitua zuten lizentziatu batzuek es-
perientzia har zezaten bideratua. Ideia
hori ezagutu eta institutuan paratze-
ko polita zela iruditu zitzaigun».

AURTENGOA BERRIKUNTZAK
ETA WEB ORRIALDEA

Aurtengo ikasturtean berrikuntza
batzuk sartu dira, honela, produk-
tuaren merkaturatze hutsetik  honen
ekoizpenaren simulatua egin da edo
enpresaren web orria ere diseinatu
ondoren Espainiako enpresa simu-
latuen sarean zintzilikatu da. Enpre-
sa simulatuan, Administraritza arlo-
ko ikasleak aritzen dira. «Orain arte
goi mailakoak izan dira, lehen eta bi-
garren mailakoak. Aurten Erdi Mai-
lakoekin probatu nahi genuen, ea no-
la moldatzen ziren hainbat egoera
xinpletan. Nominen kudeaketa, adi-
bidez, konplikatua da eta hori ez du-
te egin, baina bertze kontuetan ongi
moldatu dira, jarrera aldetik aunitz in-
plikatu dira. Ikasturte osoan norbait
egoteko moduan planteatu da. Nor-
malean bigarren mailakoak hasten
dira, eta haiek enpresetara praktika-
ra joaten direnean, lehen mailakoak
edo erdi mailakoak sartzen dira. Ho-
rretarako finikitoak egiten eta gero,
kontratazioak egiten ere ikasi behar
da. Edozein lantegitan suertatzen ahal
zaiena, alegia».

BI URTETIK BEHIN BARTZELONAKO AZOKARA

Zein helbururekin osatzen
da Baztan Likoreak bezala-
ko enpresa simulatu bat?
Administraritza arloan hutsu-
nea somatzen genuen, ber-
tze espezialidadetan ikasle-
ek izaten duten tailer hori. Or-
duan, teorian ikasten dena
praktikan gauzatzeko tresna
da bulego simulatua. Ikasle-
ak enpresa-errealitateari zu-
zenean aurre egiteko aukera

izanen du, dituen arazoekin
eta zailtasunarekin, honek ko-
munikazioa, lankide eta na-
gusiekiko harremanak edo hiz-
kuntzen praktika garatzen la-
gunduko dio.
Zer egiten da honelako en-
presa simulatu batean?
Simulazio hitza pixko bat arra-
roa da. Produktua fisikoki ez
da saltzen, ez da trukatze fi-
sikoa. Bakarrikan katalogo ba-

tzuk eta argazki batzuk dau-
de. Salerosketa, azken fine-
an fakturazioa, ordaintzea edo
kobratzea da... Produzitu bai,
produzitzen dugu: sarean le-
hengaiak erosi, fakturazio pro-
grama baten bidez produkzio
agindua eman eta lehengaiak
sartuz eta osatuz, programa
horrek automatikoki produktu
bukatua egiten du, baina ez
da fisikoa, kodigo bat baizik.

“Teorian ikasten dena praktikan
gauzatzeko tresna da bulego simulatua”

Maite ARIZTEGI  Enpresa simulatuko arduraduna
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Heldu den urtean berriz ere Bartzelonako azokara joan nahi dute irakasleek.
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Hizkuntzen arteko
benetako
parekotasuna
Lekaroz-Elizondo BHI-
ko irakasleok Nafar Go-
bernuko Hezkuntza De-
partamentuak martxo-
aren 27ko 89/2002 Fo-
ru Aginduan euskarari
ematen dion trataera
dela eta, gure desa-
dostasuna adierazi nahi
dugu. Bertan, bertze-
ak bertze, ordutegia ze-
hazten da.
Egitura eta Ordutegia
atalean, laugarren ar-
tikuluko 2. puntuan
erraten da: «los alum-
nos que cursen Bachi-
llerato conforme a los
modelos D o A dis-
pondrán de tres horas
en cada uno de los cur-
sos para el estudio de
la Lengua Vasca y Li-
teratura…». Bertzetik,
legearen I gehigarrian,
D ereduan, Gaztelania
eta Literatura arloari,
Batxilergoko bi maile-
tan astean launa ordu
esleintzen zaizkio.
Honek aintzineko 43/
1998 Foru Dekretuak
agintzen zuena alda-
tzen du bi arloetako or-
dutegian. Hezkuntza
Administrazioak es-
keintzen duen argido
bakarra «Nafarroaren
errealitatea» da. Diru-
dienez, ikasleen auke-
ra berdintasuna ber-
matzeko, batxilergoak
egitura bakarra behar
du izan, ikasleek dena
delako eredua hautatu
dutela ere.
Gure iritziz, aldaketa
honeek zalantzan jar-
tzen du Batxilergoko
curriculum eta egitura
arautzen dituen mar-
txoaren 15eko 62/2002
Foru Dekretuko 13.a
artikuluan ageri den hel-
burua: «dominar la len-

gua castellana, y en su
caso, la lengua vasca».
Erabaki honek Euskal
Hizkuntza eta Literatu-
ra arloaren izaera ins-
trumental eta gidatzai-
lea kolokan paratzen
du eta ikasle euskal-
dunen oinarrizko es-
kubideak urratu.
Bertzalde, Ikuskaritza
Zerbitzuak 2. eta 4.
DBHn egin nahi dituen
kanpo ebaluazioetan,
nabarmena da berriro
ere ez direla bi eredu
linguistikoetako ezau-
garriak kontuan hartu.
Gaztelania eta Litera-
turaren neurketa pro-
bak bi ereduetan egi-
teko asmoa badago
ere, Euskal Hizkuntza
eta Literaturarena, be-
rriz, D ereduan soilik
eginen da. Berriro ere,
hizkuntzen trataera
desberdinarekin egin
dugu topo, euskararen
kaltetan.
Hizkuntza bati ez ba-
zaio ematen trataera
zuzena Hezkuntzan,
zer sinesgarritasun iza-
nen du? Nork, nola, zer-
tan oinarrituta eta zer
asmorekin erabaki le-
zake hizkuntzak duen
balioa? Neurtu al dai-
teke hizkuntza baten
balioa? Zein ezaugarri
bete behar ditu hiz-
kuntza batek hizkun-
tzatzat hartua izan da-
din?
Gogoeta hauek bul-
tzaturik, hizkuntza des-
berdinen arteko BE-
NETAKO PAREKOTA-
SUNA eskatzen dugu;
eta horretarako beha-
rrezkoa da 89/2002 Fo-
ru Agindua geldiarazi
eta nahitaezkoak diren
aldaketak egitea.

Lekaroz-Elizondo 
BHIko irakasleak.

Navarra y el
vascuence
liburuaren
inguruan

Batzorde honek,
Victor Manuel Arbelo-
aren Navarra y el Vas-
cuence liburua irakurri
eta aztertu ondoren, iri-
tzi publikoari bere ke-
xa helarazi nahi dio ber-
tan garatzen diren edu-
kin anitzengatik eta Na-
farroako Gobernuko
Hezkuntza eta Kultura
Departamentuko Uni-
bertsitate eta Hizkun-
tza Politikarako Zu-
zendaritza Nagusiak
egin dion argitalpena-
gatik.

Zehaztasun zienti-
fikorik gabekoa, eus-
kararen garapenaren
ikerketan hutsune na-
barmenak dauzka li-
buruak, horrela, bertze
zenbait gauzen artean,
bigarren mailako al-
derdiak nabarmentzen
ditu, gure historiaren
mugarri diren gertae-
rak atzendu eta bertze
batzuk ixiltzen ditu, adi-
bidez Francoren dikta-
dura garaian Euskarak
jasandako errepresio
bortitza, neurri handi
batean hizkuntzaren
atzerakada eta ondo-
ren nafar gizartean be-
re berreskurapenera-
ko zailtasunak azal-
tzeko giltzarri dena.

Argitalpen honetan,
bereziki hondarreko ka-
pituluetan, joera alder-
dikoi garbia antzema-
ten dugu, Nafarroako
Gobernuak, Unibertsi-
tate eta Hizkuntza Po-
litikarako Zuzendari-
tzaren bitartez, egiten
ari den euskararen era-
bileraren arautze edo
ukatzearen ildotik. Me-
sede kaxkarra egiten

ari zaio gure kultur on-
dasun hobe eta abera-
tsenari.

Egileak, Euskal-
tzaindiaren inguruan
egiten dituen zenbait
baieztapen, funsgabe-
ak eta lekuz kanpoko-
ak jotzen ditugu. Bere
iritziak, ir i tzi baino
gehiago aurreiritzi di-
ra. “Akademia, Nafa-
rroan gertatutakoaren
eta gertatzen ari dena-
ren at dagoela dirudi...”,
baieztapen hau bide-
gabe izateaz gain, xe-
lebrekeriaren mugan
dago.

Egileak bere orrie-
tan kritikatzen duena
lortu du hain justu, hau
da, bere liburua eus-
kara biziki maite dugu-
nontzat, euskararen be-
rreskurapena eta nor-
malizazio irrikatzen du-
gunontzat, arma jaur-
tigarria bihurtu du. 

Juan Telletxea Urroz,
Malerrekako Manko-
munitateko Euskara

Batzordeburua.
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«Pilarreko baselizaren
lanak egiteko modu
bakarra auzolana zen,
herritarren lana, ezin
baiginuen enpresa bati
ordaindu. Zortzi edo
hamar herritar etortzen
ginen astero, bertze
batzuk ahal zutenean
etortzen ziren eta
hirugarren talde batek
dirua eman zuen».

Beñardo AMIANO
Amaiurko alkatea
D.Navarra 02-06-24

«Partida gehiegi luzatu
da, denbora asko igaro
dugu itxaroten; ez da
erraza tentsioari eta
kontzentrazioari
eustea. Fisikoki
sasoiari eustea ere ez

da erraza, gorputza
prestatuta egoten da
data batzuetan ongi
egoteko, eta luzatzen
bada kaltegarri izaten
da. Nik ere banuen
beldur hori, partidan
nola egonen nintzen,
nola sentituko nintzen.
Zorionez, nahiko lasaia
naiz eta lasai atera
nintzen frontoira, eta
gogo handiarekin.
Batez ere, gogo
handiarekin, partida on
bat egiteko ilusioarekin.
Irabazi edo galdu alde
batera utzi eta partida
on bat eskaini nahi
nion frontoian bildutako
jendeari, eta nire
aldetik hori egin nuen».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
Egunkaria 02-06-25

Diario de Navarra 02-06-24

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Zer da zailago, kamioiari gurpila alda-
tzea edo akordeoiarekin polka bat
jotzea?
Kamioiari gurpila aldatzea, noski!

Kamioian, musika aditu edo emiso-
ratik solastu?
Musika aditzea nahiago dut.

Noizbait besta egin duk akordeoirik
gabe?
Batzutan bai, guttitan eh!  Peñen egu-
nean eta horrelakoetan.

Akordeoiarekin jotzeko piezarik zai-
lena?
Zailak aunitz badaude. «Perlas de
cristal» ez dut egundaino ongi jo.

Eta kamioiarekin egiteko bidairik
txarrena?
Ezagutzen ez duzun tokira edo obli-
gazioz egin behar duzuna.

Lesakako leku izenak ezagutzeko
ikastaroa eman duk. Nola ezagu-

tzen dituk horrenbertze?
Aitarekin ehizian joaterakoan eta era-
kusten dizkit. Bakarrik ibiltzeko ere
afizio handia dut eta etxerakoan, to-
ki horien izenak galdetzen dut.

Bada Lesakan ezagutzen ez duken
lekuren bat?
Aunitz, Lesaka handia da eta…

Lesakako paraje izenik bereziena?
Besamotzanbordakoerreka.

Bestak musikarik gabe?
Ezta pentsatu ere! Zurruta igual ez
da derrigorrezkoa, baina musika…

Sanferminetan, kamioia, akordeoia
eta mendia aparkatzen dituk?
Mendia eta kamioia bai. Kordiona
egunen batean aterako dut.

Lesakako Sanferminak edo Goi-
zuetako Amabirjinak?
Lesakarra izanik lehenbiziko sanfer-
minak eta gero Amabirjinak.

Joxemanuel IGOA Lesakako kamioi gidari eta akordeolaria

• 11 GALDERA LABUR•

& 948631076 • BERA

Ortziraletan, 10etan 
Mus Txapelketak

Tfnoa: 948630259 - BERA

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630 198
BERA

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak • bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda
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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
«Norberaren clown-

a aurkitu nahian» izen-
burupean, Ramon Al-
bisturrek gidatzen duen
Mugabe Clown taldeak
bigarren urtez ikastaroa
antolatu du uztailaren
22tik 28ra, astelehene-
tik igandera. Horretara-
ko uztailaren 12a baino
lehen eman behar da
izena, 948 456011 tele-
fonora (Isabel Elizalde
arteartetik ortzegunera)
edo Ramon Albistur zu-
zendariari (948 631162)
deitu behar zaie. Ikas-
taroa eta otorduak (le-
henbiziko eguneko baz-
karia eta azkeneko egu-
neko afaria ezik, gai-
nontzeko otorduak bar-
nean daude) 385 euro
gostako dira. Ostatua
ere hartu nahi duenak
470 euro ordaindu be-
harko ditu.

Ikastaro hau dakiten
eta ez dakitenei irekia
da eta clown ekintzetan
erabateko murgiltzea
eskaintzen duen 44 or-
duko ikastaroa da.
Gehienez ere hamabi-
lagun izanen dira ikas-

taroan eta partaide ba-
koitzak bere clown su-
dur gorria eta adieraz-
pen lanerako arropa ero-
soa eraman behar du.
Euskaraz, gaztelaniaz
eta frantsesez eginen
da ikastaroa.

ETENGABEKO
IKASTAROA

Ikastaroa uztailaren
22an, astelehenea, arra-
tsaldean hasi eta uztai-
laren 28an, igande

eguerdian akituko da.
Gainontzeko egunetan,
10:00etatik 20:00etara
izanen da, dagokien
atsedenaldiekin. Uztai-
laren 27an, larunbata,
egunaren akabailan tai-
ler publikoa eginen du-
te, taldea osatzen du-
ten partaideek nahi iza-
nez gero.

Antolatzaileek jaki-
nareazi dutenez, clown
ekintza honek adieraz-
pen ekimena irudikatzen

du: «Ez da pailazoare-
na egiten ikastea, geu-
re barneko clown-a ar-
gitara ateratzea baizik».
Clown lanak inprobisa-
zioan oinarritzen den ak-
tore jokorako bidea
ematen du, ikusleekin
harremanetan jarriz. 

1980. urtean sortu
zen Le Bataclown talde
frantziarrak proposatzen
duen estiloa eta filoso-
fia segituko da Berako
ikastaroan.

Clown ikastaroan parte hartzeko
epea uztailaren 12a arte zabalik
Uztailaren 22tik 28ra eginen da ikastaroa Beran

KULTURA
Donamaria,
Elbete eta
Berako lanak
Hirurteko
Planean

Hirurteko Azpiegi-
tura Planaren barne-
an Bera, Donamaria
eta Elbeten egin be-
harreko inbertsioak
onartu ditu Rafael Gu-
rrea, Nafarroako Go-
bernuko Toki Admi-
nistrazio kontseilariak.

Be ran ,  He r r i ko
Etxeko teilatua, aitzi-
naldea eta balkoiak
moldatzeko 68.396,27
eko lana eginen da.
Nafarroako Gober-
nuak %57,3a ordain-
duko du, 39.232 e.Do-
namarian, Uxarrea au-
zoan, argindarra be-
rrituko da. Aurrekon-
tua 60.542ekoa da eta
Iruñetik 38.188,40 e
o rda induk o  du te
(%46,6). Iberdrola ar-
duratuko da proiektua
egiteaz eta lanen zu-
zendaritzaz (15.135
e). Elbeten ur garbi
eta zikinen sarea be-
rituko da, 97.800 eko
aurrekontuarekin
(%58 Iruñetik) eta ka-
rrika horiek zolaberri-
tuko di ra 142.796
etan. Toki Adminis-
trazioak %51 ordain-
duko du.

AZPIEGITURAK

ARTXIBOKOA

Bigarren urtez clown ikastaroa egiteko aukera izanen da Beran.
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belardenda
Mediku naturista

kontsulta

Masajista

belardenda

Legia 1, behea • BERA• & 948 630652
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Asier GOGORTZA
Eskualdean bizi di-

ren eskalada-zaleek ba-
dute non elkartu eta non
entrenatu, ekainaren
14an ireki baitzuten Be-
rako boulder-aretoa.
Udalak utzitako lokal bat
egokitu dute rokodromo
gisa, eta dagoeneko ba-
dira 35 lagun eskala-
tzera biltzen direnak. Al-
tura ttikiko eskaladari
deitzen zaio boulder,
alegia, sokarik gabe eta
toki ttiki batean egiten
dena. Proiektu honen
bultzatzaileek kontatu
digutenez, 35 lagun ho-
riek 75 euroko kuota or-
daintzen dute urtean.
Trukean nahi dutenean
joaten ahal dira areto
honetara euren giltza-
rekin.  Dena den, gaine-
rako eskalada zaleen-
tzat astearte eta ortze-

gunetan bi orduz irekia
egonen da boulder are-
toa. Lokala prestatu eta
irekitzeaz gain eskala-
daren inguruko ekitaldi
gehiago ere egin nahi

dituzte gazte hauek. Ho-
rrela, umeendako ikas-
taro bat prestatu dute
eta helduentzako ber-
tze bat. Bigarren honek
astebete iraunen du, uz-

tailaren 15etik 19ra hain
zuzen. Hiru egunez are-
toan bertan eginen dituz-
te saioak eta azken bi
egunetan Ibardingo
arroketara joanen dira. 

Argazkian ageri den hau izanen
da aurten Berako Bestak iragarriko
dituen kartela. Xabi Erkiziak egin
du diseinua eta 7 lagunek aurkez-
tutako lanen artean berea aukera-
tu du epaimahaiak.

Etxez etxe banatuko den esku-

programaren portada izanen da on-
doko hau. Bidenabar, aipatu behar
da, uztailaren 5a dela azken egu-
na eskuprogramarako testuak en-
tregatzeko. Jakina da zernahi gi-
sako testu, poesia edo bertso argi-
taratzen direla.

Clown ikastaroa
Uztailaren 12a arte iza-
nen da astia clown ikas-
tarorako izena emate-
ko. Ikastaroauztailaren
22tik 27ra eginen da, eta
interesatuek Axurara
deitu beharko dute, 948
456 011 telefonora. Ize-
nemateak 385 euro ba-
lio du.

Pintura 
erakusketa
Carmen Calvo eta Ma-
rilen Iturrioz margolari
irundarren lanak zintzi-
lik daude jadanik Kultur
Etxeko erakusketa ge-
lan. Pintura maite dute-
nek uztailaren 28a bi-
tarte izanen dute auke-
ra erakusketa bisitatze-
ko. Ordutegia: egunero
goizeko 10etatik 14eta-
ra eta arratsaldeko
16etatik 19etara, igan-
de arratsaldeetan ezik. 

Kirolari buruzko
solasaldia
Uztailaren 5ean kirol
errendimentuaren alde
sikologikoei buruzko hi-
tza ld ia  emanen du
Amaia Ramirez Euskal
Herriko Unibertsitateko
sikologia doktoreak.

Futbito 
Txapelketa
Uztailaren 15a izanen
da azken eguna koa-
drilen arteko txapelke-
tarako izen emateko.
Aurten 12 taldetara mu-
gatzea erabaki dute an-
tolatzaileek, beraz ize-
na ematen duten lehen
12ak jokatuko dira. Jo-
kalari bakoitzeko 6 eu-
ro ordaindu beharko da.
Txapelketa uztailaren
16an hasiko da.

Eskalatzeko aretoa ireki du
herriko gazte talde batek
Eskalada ikastaroa emanen dute uztailaren 15etik 19rat

ASIER GOGORTZA

Gazte bat boulder-areto berrian entrenatzen.

BERA FLASH

Xabi Erkiziak egindako diseinuak irabazi du 
bestetako kartel lehiaketa

BERAKO BESTAK
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Aitor AROTZENA
Sanferminen egita-

rauaren barnean inda-
rra hartu du azken ur-
teetan Baztan-Malerre-
ka-Bidasoako trikitixa
txapelketak. Aurtengo-
an bosgarren edizioa
antolatu du Lesaka tri-
kitixa taldeak, Udalaren
laguntzaz. Ortziral ho-
netan, 19:00etatik aitzi-
nera eginen den saioan
14 eta 18 urte arteko tri-
kitilariek osatutako zor-
tzi bikotek hartuko du
parte. Tartean, joan den
urteko txapeldunak, Ne-
kane Etxandi eta Esti-
txu Elgorriaga lesaka-
rrak. Beraiekin batera
Joseba Olagarai eta Na-
gore Ansalas (Etxalar),
Maitane Aierza eta Aio-
ra Urdangarin (Astea-
su-Ataun), Olatz eta Ain-
hoa Zabala (Etxarri Ara-
natz), Haizea Unamu-
no eta Lierni Garmen-
dia (Altsasu), Beñat Lu-
luaga eta Lierni Gar-
mendia (Anoeta) eta Ur-
ko Pontesta eta Izaro
Saizar (Lasarte-Beras-
tegi) ariko dira. Guziek
saria izanen dute parte
hartzearen truke. Ho-
rretaz gain, irabazleek
txapela jantziko dute eta
bertze sari berezia ema-
nen du Lesaka trikitixa
taldeak. Gero, beren-
dua izanen da.

LESAKA

Baztan-Malerreka-Bidasoako
trikitixa txapelketa ortziralean
Arratsaldeko 7etatik aitzinera plazan ariko dira zortzi bikote gazte

ARGAZKIA: JOANA IÑIGEZ
Nafarroako Kutxako Urrezko Adina Elkarteak 50 eta 60 urte esposaturik be-
te dituzten herriko bortz senar-emazte omendu zituen ekainaren 27an. Gau-
za batengatik edo bertzearengatik, hiru bikotek ezin izan zuten ekitaldira
agertu. Azkenean, Domingo Igarzabal eta Evangelina Etxabide eta Jose Or-
doki eta Manuela Ubiria omendu zituzten beraien Urrezko Ezteietan.

Arranoko 
zozketa
Arrano elkarteak urtero
antolatzen duen San-
ferminetako zozketan
aurtengoan hankasar-
tze bat izan da, zozke-
ta egunean hain zuzen
ere: txartelan 22a zen
ematen zen zozketa
eguna, eta egun horre-
tan, larunbata zenez, ez
zen zozketarik izan. Ohi
bezala, ekaineko azken
aurreko ortzirala da kon-
tuan hartu behar dena,
hau da, ekainaren 21a.
Beraz, saritutako zen-
bakia ONCEk egun ho-
rretan egindako zozke-
tan saritutako zenba-
kiaren azken laurak di-
tuena izan da, hau da,
7490a.

Igerilekuak 
zabalik
Urte sasoiak eta, tarte-
ka, eguraldiak agintzen
duenez, zabalik daude
udal igerilekuak ekai-
naren 15etik aitzin. Egu-
neko sarrerako prezio-
ak: 18 urtetik goitikoek
2,70e, 11-18 urtekoek
1,50e eta 4-10 urteko-
ek 1,10e. Sasoi osoko
txartela hartuz gero, hel-
duek 26,90e, gazteek
14,80e eta haurrek
10e. Bertze bi aukera
ere badaude: Uztaila-
ren 15etik aitzinera
17,75ehelduek, 9,75e
gazteek eta 6,70ehau-
rrek. Abuztuaren 15etik
irailaren 15era, azkenik,
helduek 9e, gazteek
5,05e eta haurrek 3,40
e. Igerileku bati, ken-
tzen ahal den estalkia
jartzeko asmoa du uda-
lak, beraz, abudo ne-
guan ere probextuko da.

FLASH

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA
Ileapaindegia

Tel: 948 637429
Bittiriako Plaza, 3 behea

LESAKA

Aste hondarrean ha-
siko dira aurtengo San-
ferminak eta programa
ofizialaren berri, aldiz-
kari honekin batera da-
torren gehigarri bere-
zian izanen duzue. Bai-
na azken urteetan be-

zalaxe, txoznetan ere
izanen da besta egite-
ko modurik. Larunbate-
an, 19:00etan «Ez gau-
de denok, presoak etxe-
ra» lemapean manifes-
tazioa antolatu dute
errepresaliatuen lagu-

nek. San Fermin egu-
nean, 23:00etan kon-
tzertua eskainiko dute
Sen, Utikan eta Ufes-
tuek taldeek. Astelehe-
nean, peñen jautsiera-
koak garbitzeko aparra
prest izanen dute eta az-
keneko egunean, herri
bazkaria eta kantaldia
izanen da.

Aurtengoan ere egitarau zabala
prestatu du Txoznen Batzordeak

BESTAK TXOZNETAN



Zolaberritze
lanak
Hiru astez geldirik
egon ondotik, berriz
ere hasi dira herriko
zolaberritze lanak. Na-
farroako Gobernuko
teknikari batzuk obra-
lanak geldiarazi on-
dotik, joan den ekai-
naren 26an hasi ziren
berriz ere akabatu ga-
be utzi zuten karrete-
ren breaztatzearekin.
Beraz, uztailean ber-
tan aitzineko TTIPI-TTA-
PAn aipatutako bide
guziak moldatuko di-
tu Orsa, S.L. enpre-
sak 139.796,91 euro-
ko aurrekontuarekin
(23.260.249 pezeta).
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Bi urteren ondotik hasi da Correos
baserrietara posta eramaten
Iruritako Izaskun eta Iñaki Aleman anai-arrebak trikitixa txapeldun

Joseba eta Nerea
Duela bi urte hasita-

koarazoa genuen Etxa-
larren Correosekin. He-
rriko postaria, Fidel
Cruz, jubilatu zenetik he-
rriko baserrietara ez zen
postarik ailegatzen Co-
rreosek geure herrian
eskaintzen zuen zerbi-
tzua murriztu zuelako.
Hori dela eta, udalak
hainbat neurri hartu zi-
tuen. Adibidez “Junta ar-
bitral de consumo”n aur-
keztu zuten baserrita-
rrek beraien kexa Co-
rreosek lehengo zerbi-
tzuarekin segitzea eska-
tuz eta azkenean Nafa-
rroako auzitegiak base-
rritarren alde jokatu du,
Correosi baserrietako
zerbitzua berriz ere has-
tea eskatuz. Dagoene-
ko hasia da posta ba-
natzen baserrietan.

Trikitixa
Txapelketa

Eskualdean gelditu
zen ekainaren 23an egin
zen III. Etxalarko Triki-
tixa Txapelketako txa-
pela. Izaskun Aleman
eta Iñaki Aleman Iruri-

tako anai-arrebak suer-
tatu ziren irabazle 13  bi-
kotek parte hartu zuten
lehiaketan. Denak 14 ur-
tetik beheitikoak ziren

eta hau izan zen  sailka-
pena txapeldunen ondo-
tik: Tolosako Unsain
anaiak, Itziar eta Za-
rautzeko Jagoba Uran-

ga eta Ainitze Ondarra
eta Lesakako Raquel
eta Itsaso Fagoaga. He-
rritarren ordezkaritza Iru-
ne eta Itsaso Elizagoie-

ETXALAR

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Landagain eskolako azkeneko eguna
Uda gainean dugun honetan herri desberdinetako eskolek beraien ateak ix-
ten dituzte eta Landagain eskolakoak ere hurrengo iralerarte itxi egin ziren.
Ekainaren 20an kurtso bukaerako besta ederra ospatu zuten haur guziek.
Mari Jose Gamio eskolako zuzendariak, egin zutenaren berri eman digu:
«Goizez herriko frontoian Planetario Ibiltariaren bisita izan genuen eta arra-
tsaldean, printzipioz igerilekura joateko asmoa genuen edo bertzela ermi-
tara oinez baina azkenean eguraldiak batere lagundu ez zigunez eskolan
bertan gosaldu genuen eta jokuak egiten aritu ginen».

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA

Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

Egunero irekia
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •

HARATEGIA • URDAITEGIA

Kanttonberri 4, Tfnoa: 948630018 • BERA

nek bete zuten eta txa-
pelketako ttikienak iza-
nik paper bikaina bete
zuten. 

Jone Elgorriaga an-
tolatzailea gustora age-
ri zen. «Espero baino
bikote gehiagok hartu
du parte, beraz balora-
zio positiboa egin behar
dugu. Txapelketaren
maila ere hagitz ona
izan da, bikote auni-
tzentzat parte hartzen
zuten lehenbiziko txa-
pelketa zela kontutan
hartuz. Bai irabazleek
eta baita gainerakoek
ere etorkizun oparoa du-
tela bistan gelditu da».
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Amadeo ARRETXEA
Urtero bezala, erea-

roaren 24an San Juan
eguna ospatu genuen
herrian. Goiz goizetik,
eguraldiak lagundu ez
bazuen ere, jende sai-
la hurbildu zen San Juan
Xar ermitara. Meza on-
dotik, ohitura den be-
zala, bertara hurbildu-
takoek beraien zango-
ak busti eta hiru iturrie-
tatik ura edan zuten, Bil-
toki Ttikikoek paratu zu-
ten ostatuan zerbait har-
tzen zutelarik. Aurten,
euria zela eta, dantza-
riek ezin izan zuten be-
raien dantza saioa es-
keini. Aldi berean, he-
rriko jubilatuek besta os-
patu zuten Baratzondo-
ko Zahar Etxean, baz-
karia eta guzi.

Herri kirol
taldea
Iparraldeko
Jokuetan

Igantziko herri kirol
taldeak bere prestake-
ta lanak egiten hasia da,
urtero bezala San Fer-
minetan egiten den Na-
farroako txapelketari be-

gira. Horretarako eder-
ki etorri zaie Nafarroa-
ko Herri Kirol Federa-
zioak bigarren urtez an-
tolatu duen Iparraldeko
Jokuen txapelketan par-
te hartzea. Txapelketa
hau proba ezberdinez
osatua dago: harri ja-
sotzea, txingak, ingu-
dea, koxkor biltzea, za-

kua eta lasto altxatzea.
Zazpi dira parte hartze-
ra animatu diren igan-
tziarrak: Migel Angel
Etxarte, Joseba Urbis-
tondo, Iban Txoperena,
Manu Telletxea, Iñaki
Bereau, Karlos Sein eta
Xabi Sein. Ordezkari-
tzarik zabalena lasto al-
txatzen dugu, parte har-

tzen ari diren hiru biko-
teak Igantzikoak baiti-
ra. Igande  honetan Mu-
giron egin behar zen az-
ken saioan gertatuta-
koaren berri jakin gabe,
orain arte Iñaki Bereau-
Mañu Telletxea eta Xa-
bi eta Karlos Seinen ar-
teko berdintasun han-
dia zegoen. Ingude al-

txatzen, Xabi Sein Jo-
setxo Urrutia leitzarrari
gailendu zitzaion lehen
saioan eta berdindu egin
zuten bigarrenean. Za-
ku lasterketan, Igantzi
Berriozarren kontra ari
da eta bi saioak galdu
egin ditu herriko talde-
ak.

Nafarroako III.
mendi bizikleta
jautsiera
txapelketa

Larunbat honetan,
uztailak 6, Igantziko Bil-
tokik antolaturik, Nafa-
rroako mendi bizikleta
jautsiera txapelketa iza-
nen dugu Igantzin. Jau-
tsiera probari arratsal-
deko 15:30etan ema-
nen zaio hasiera, baina
aintzinetik partehartzai-
leek herriko frontoian
izena eman beharko du-
te eguerdiko 12:00eta-
tik 14:00etara. Horreta-
rako Federazioko lizen-
tzia beharrezkoa da. He-
rriko ordezkaririk izanen
dugu seguruenik, gaur
egun Nafarroako txa-
pelduna baita Xabi Te-
lletxea.

IGANTZI

ARTXIBOKOA

Sinesmenari edo ohiturari segituz, aurten ere ehundaka lagun bildu dira San
Juan Xarren ekainaren 24an.

San Juan Xar egunak herriko eta
inguruetako hainbat jende mugiarazi zuen
Herri kirol taldea Iparraldeko Jokuen txapelketan parte hartzen ari da

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

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

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

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

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

PIKABEApinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN
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Nerea ALTZURI
Karriketan bertzela-

ko bixitasuna nabari da,
eskolaumeak oporretan
daudelakoz. Guraso El-
karteak udako progra-
ma prestatu du aurten
ere. Kirola ardatz har-
tuta, igerilekua, frontoia
eta plaza izanen dituz-
te gune herriko haurrek.
Aspaldiko urtetan igeri-
lekura joateko ohitura
bada herritarren artean.
Hasieran Berako igeri-
lekura joaten ziren, an-
tolatzen zen autobusa
probextuz. Igantziko ige-
rilekura joaten ziren hon-
dar urteotan herritarrak
uztaila eta abuztuan goi-
zetan, baina aurten ez
da autobusik antolatu-
ko. Igantziko igerileku-
ra joateko kotxetan mol-
datuko dira aurten gu-
rasoak. Haur gutt ik
eman du izena igerike-
ta ikastaroan eta, oro-
korrean,  igerilekuan goi-
za pasatzeko. Beraz,
zerbitzu hau paratzea
garestiegia ateratzen
delakoz, kotxeekin mol-
datuko dira aurtengoan.
Baina honetan ez da gel-

ditzen gaztetxoen jar-
duna. Patinaia eta ber-
tzelako kirol ikastaroak
ere izanen dira herriko
frontoian. Uztailaren er-
dialdetik hasi eta abuz-
tuaren akabera bitarte
agerian geldituko da
gaztetxoen mugimenta.
Azken orduan aldatzen
ez bada, aurten ere Raul

Iparragirre herriko gaz-
tea izanen da kirol ira-
kaslea.

Beñat Mitxelena
kordiolaria

Ekainaren 15ean
akordiolari txapelketa
egin zen Irunen. Lehia-
keta honetan Beñat Mi-
txelena 14 urteko gaz-

tetxoak egin zuen lanik
hoberena 12-15 urte bi-
tarteko bere kategorian.
«Yaben» eta «Donos-
tiako iru damatxo» jo zi-
tuen eta puntuziorik al-
tuena berak erdietsi
zuen. Duela 8 urte ha-
si zen Beñat ikasten be-
re aita, Gregorio Mitxe-
lena musikari ezaguna-

Igantziko igerilekura joateko ez da
autobusik izanen uda honetan
Haur gutti apuntatu denez, autoetan moldatzea erabaki dute gurasoek

ARANTZA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Ander Agestak Elgetako 23 urtez beheitiko lau terdiko txapelketan parte har-
tu du, Estatu Batuetako Bakersfieldetik bueltan. Finalerdietara ailegatu zen,
baina Altunaren kontra 17 eta 22 galdu zuen.

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…

abokatua

Altzate 17
BERA

& 948 630 763

Alberto
RETEGI
Alberto
RETEGI

Ikasturte 
bukaera
Eskolako ikasle eta ira-
kasleak oporretan dau-
de. Ekainaren 21ean
akautu zuten ikasturtea,
Urdazubi eta Donibane
Lohitzunen egunpasa
eginez. Goizean, Urda-
zubiko lezeak ikusi eta
arratsaldean Donibane
Lohitzuneko hondar-
tzara joan ziren. Egu-
raldia lagun zuten eta
egun ederra pasatu zu-
ten. 

Larraburukoak
Zahar Txokon
Etxalarko Larraburua ju-
bilatu elkarteko 30 ki-
dek San Juan eguna
Arantzan pasatu zuten.
Goizean Igantziko San
juan Xarren meza adi-
tu, ura edan eta hankak
bustitzeko tartea hartu,
eta bazkaria eta arra-
tsaldea herrian iragan
zuten gero. Zahartxo-
kon egin zuten otordu
aski goxoa. Etxalarta-
rrek egun ederra pasa-
tu izanen zutelakoan
gaude.

FLASH

rekin. Ordutik honat Xal-
bador Madariaga lesa-
karra du irakasle. Le-
sakako musika eskolan
segitzen du ikasten Mi-
txelenak eta joan den
urtean Arrasaten egin
zen akordiolari txapel-
keta famatuan ere par-
te hartu zuen. Zorionak
eta segi lanean!



ttipi-ttapa
Beintza-Labaien, Do-

namaria, Oitz eta Urroz-
ko udalek behin betikoz
onartu dituzte aurtengo
udal aurrekontuak.

Beintza-Labaienen
266.744,67 euroko diru
sarrera-irteerak izanen
dituzte. Inbertsioetan
140.562,19 euro joanen
dira. Hirigintza Udal Pla-
na idazteko 21.561,79
euro gastatuko dira. De-
na den, inbertsiorik han-
diena kanposantua mol-

da tzen  eg inen  da ,
93.156 euro. Mendiko
lanetarako, azkenik,
12.020 euro erabiliko di-
ra.

Donamariako Uda-
lak 453.827,11 euroko
diru sarrera eta irteerak
izanen ditu. Inbertsioe-
tan 280.344,96 euro jo-
anen dira.

Hirurteko Planean
sartu den Uxarreako
elektrifikazio lanetara-
ko 57.775,29 euro bi-
deratuko dira. Azkarra-

gako ur-zikinen sarea
berritzeko 56.046,97 eu-
ro eta ondotik, karrikak
zolaberritzeko 126.212
euro. Udal hirigintza pla-
na idazteko 35.640 eu-
ro beharko dira eta men-
di lanetarako 30.050 eu-
ro. Ur sarea moldatze-
ko 101.871 euro behar-
ko dira.

O i t zen ,  uda lak
266.723 euroko aurre-

kontua izanen du. Inber-
tsioetan 114.925 euro
gastatuko dira. Gehina
mendi lanetarako iza-
nen da, 57.804 euro. He-
rriko argiak berritzeko
12.621 erabiliko dira eta
argiteri publikoa molda-
tzeko 40.669 euro.

Urrotzen, azkenik,
327.404,51 euroko sa-
rrera eta irteerak izanen
dituzte. Inbertsioetan

235.476,68 euro joanen
dira, gehien bat herriko
ur-hornidura eta sanea-
mendu sareak berritze-
ko eta ondotik eginen
den zolaberritzerako
(174.173 euro). Leurtza-
ko urtegian lanak egite-
ko 18.030 euro erabili-
ko dira. Bi ibilbide seina-
lizatuko dira, etxola aki-
tu eta su egiteko leku
berriak moldatuko dira.

Iban ISASI
E ka ina ren  22an

omenaldia egin zioten
Unai Apeztegia pilotari
aurtiztarrari. Aurtengo-
an, bigarren mailako es-
kuz banakako txapel-
ketaren finalera ailega-
tu zen Apeztegia eta ira-
bazteko punttuan ere
izan zen. Baina irabaz-
ten duenean ez ezik, gal-
tzen duenean ere au-
zotarren animoa izanen
duela ikusi zuen Unaiek.

Arratsaldean joaldunak
eta txistulariak herrian
barna beraien ibilaldia
egin zuten. Harrigarrie-
na, Iñigo Pascual ome-
naldian ikustea izan zen.
Txapeldunak, brometan
bazen ere, hainbat txis-
tu eta oihu entzun be-
har izan zituen. Aurtiz-
ko elkartean 80 bat la-
gun bildu ziren afaltze-
ra. Unaieri eta bere
emazteari plaka eta lo-
re sorta eman zieten.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Omenaldia eskaini
zitzaion Unai Apeztegia
pilotari aurtiztarrari
80 lagun bildu ziren afarian

ITUREN

Udal aurrekontuak
onartu dira
Ezpeluraldeko lau
herrietan
Ur-hornidura eta zolaberritzetan
eginen dira inbertsio handienak

MALERREKA

Urrezko Eztaiak Zubialdean
Joan den apirilaren 17an Manuel Bazterrika eta Hilaria Mutuberriak ezkon-
du zirenetik 50 urte bete zituzten. Urrezko Eztaiak ospatzeko joan den ekai-
naren 15ean, larunbatean, Iturengo San Martin elizan, Meza Nagusian bildu
ziren, beren senitartekoek lagunduta. Ondotik, senide guziek Iturengo Al-
txunea erretegian bazkaldu zuten. Zorionak bikote!

ARTXIBOKOA

Leurtzako urtegi inguruan zenbait lan eginen ditu Urrozko Udalak.
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Etxeberria
moldatzeko
372.680 euro
ttipi-ttapa

Bertizko Jaurerriko
Natur Parkean dago-
en Etxeberria molda-
tzeko 372.680,23 eu-
roko (62 milioi pezeta
inguru) gastua onartu
zuen Nafarroako Go-
bernuak ekainaren
24ko bilkuran. Bi urte-
tan eginen da gastu
hori: 203.556,85 euro
aurten eta gainerako
169.123,38 euroak
heldu den urtean.

Etxeberria molda-
tzerakoan, Naturaren
Interpretazio Zentruko
eta ingurumen hez-
kuntza programako bi-
sita gidatuen harrera
lekua bertan egitea da
Nafarroako Gober-
nuaren xedea.

BERTIZ

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

PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERA

Margari eta Koro
Haurrak pozik ditu-

gu: ikasturtea  bukatu
dute eta besta pollita ba-
tekin ospatu ere: azke-
neko egunean (ekaina-
ren 21ean) Pello Añor-
ga,ipuin kontalaria eto-
rri zitzaien eta bera adi-
tzeko aukera izan zu-
ten. Ondotik herri kiro-
lak antolatuak ziren eta
hoietan izerdi eta irri pi-
la bat bota zituzten, eta
akitzeko eguerdian Ur-
dazubin denak elkarre-
kin bazkari batean bes-
tari akabaila eman zio-
ten.

Bertzalde, eta esko-
la kontu segituz, berri
honak ditugu heldu den
ikasturterako:  Haur hez-
kuntzako plaza irakas-
le fijo batek bete duela.
Hunek lasai pittat ema-
ten dio gurasoei.

Mendi ateraldia
Gan den ekainaren

30ean Zugarramurdi-
Etxalar ibilaldia egin on-
doren, Atxuria mendi tal-
deak  pausa hartuko du

udako bi hilabeteetan.
Usaian bezala, ez da ir-
teerarik antolatu uztai-
la eta abuzturako, bero
haundia egiten duelako
eta jendeak bakantza,

besta eta ixtorio franko
izaten dituelakoz. Hu-
rrengo ibilaldia irailaren
15ean eginen da eta
kostaldera izanen da
(Donibanera).

Ikasturte akabailako besta egin
zuten eskolan ekainaren 21ean
Pello Añorga ipuin kontalaria eta herri kirolak izan zituzten

ZUGARRAMURDI - URDAZUBI

ARGAZKIA: KORO

Hurrengo ibilaldia irailaren 15ean eginen da Donibanera.

Vins Coup France
Betiko patxarana 
Zure patxarana

GURE PRODUKTUAK:
KULUXKA Patxarana

KULUXKA Sagar Likorea
KULUXKA Melokotoi Likorea

VINS COUP FRANCE
5 RUE HUGUES · 40101 DAX

TFNO: 00 33 558 74 05 06



ttipi-ttapa
Celestino Aranguren

noaindarrak irabazi
zuen ekainaren 23an
Erreka elkarteak 24. ur-
tez antolatutako Herri
Lasterketa. 23 minutu
eta 30 segundutan egin
zuen 8 kilometroko las-
terketa, biagrren izan
zen Javier Ruizek bai-
no 9 segundu guttiago.
Aingeru Mindegia lei-
tzarra hirugarren izan
zen, Angel Garate iruri-
tarra laugarren, Alberto
Barberena elizondarra
seigarren eta Joseba
Juanena doneztebarra
hamargarren.

Hamabortz katego-
riatan banatutako ehun
bat korrikalarik hartu
zuen parte lasterketan.
Emakumeen artean ere
Noainera joan zen ga-
raipena, Pili Ayala gai-
lendu baitzen. Betera-
noetan Orofinotarren-
tzat izan ziren garaipe-
na, Patxi gizasemeetan
eta Rosa emakumeen
artean.  Pedro Bañares,
Erreka elkarteko lehen-
dakariak banatu zituen
sariak. Gazte mailako

mutiletan Xabier Elejal-
de donostiarra izan zen
irabazle. Nesketan,
Errekako korrikalariek
osatu zuten podiuma:
Naiara San Miguel ga-
raile, Miren Mangado bi-
garren eta Maialen Za-
morano hirugarren. In-
fantiletan Ibai Mariez-
kurrena eta Jaione Or-
doki doneztebarrek ira-
bazi zuten. Alebinetan
Íñigo Ortiz eta Maitane

Larretxeak. Benjamine-
tan, Iñigo Goñi dona-
mariarrak eta Oihana
Mitxelena donezteba-
rrak eta aurrebenjami-
netan Borja Arregi do-
neztebarrak eta Itziar
Vizcay burlatarrak. Tti-
kienak hartu zituen ka-
tegoria berezian, Erre-
kako Fermin Estanga
(Erreka), Iñigo Oskoz
eta Elena Ezkurrak osa-
tu zuten podiuma.
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DONEZTEBE

Celestino Aranguren noaindarrak
irabazi zuen XXIV. Herri Lasterketa
Bestetako kartel lehiaketako sariak ere banatu ziren

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

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

BAZTANBAZTANBAZTAN

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

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

KONTSULTA ORDUTEGIA
Goizez 9etatik 12etara. Arratsaldez 2-7etara. Ordua eskatu

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA

ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia      • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

San Marcial, 7-4 IRUN

5.176 euro
bildu dira
euskararen
alde eskualdean

Iazko abendutik
aurtengo otsailaren
28ra arte eskualdeko
denda eta ostatuetan
eltze-itsuak paratu zi-
tuzten euskararen al-
deko dirua jasotzeko.

Zehazkiago, «Az-
ken pezetak/liberak eta
lehen euroak euska-
raren alde» deitutako
kanpaina honen bidez
Kontseilua finantza-
tzeko dirua bildu zen.
Guztira 5.176 euro bil-
du ziren gure eskual-
dean: Hauexek dira-
herriz herri ateratako
diru kopuruak:
• Baztan: 1.515 e.
• Bortziriak: 2.202 e.
• Malerreka: 425 e.
• Sara: 121 e.
• Azkain: 30 e.
• Leitza: 610 e.
• Goizueta: 273 e.

EUSKARA

DIARIO DE NAVARRA

Ekainaren 25an udal kiroldegian omendu zituen Arkupeak elkarteak aurten
85 urte eta 50 urte ezkondurik bete dituztenak.



Esteban AROTZENA
Kordiona, kitarra, pia-

noa, trikitixa, txistua, ze-
harkako txirula, perku-
sioa edo saxofoia jotzen
edo behar bezala kan-
tatzen herritik inora mu-
gitu gabe ikasi nahi due-
nari aukera ederra es-
kaintzen dio aurten ere
Aralar udal musika es-
kolak. Horretarako au-
rrebaldintza bakarra, uz-
taila bukatu baino lehen
Herriko Etxean izena
ematea da. Dena den,
pauso hau eman aurre-
tik informazio gehiago
jaso nahi duenari 948
504489 telefono zen-
bakian esanen diote ja-
kin beharreko guztia.

Musika Eskola haur
edo gazteekin lotzen
baldin badu ere jende
askok, bertan ikasteko

adina inolako oztopoa
ez dela adierazten du
argi eta garbi zuzenda-
ritzak. Honen eredu
ekainean bukatu den
kurtsoa bera izan da, 5
urtetik 55 urte bitarteko
ikasleak izan baititu Ara-
larrek Goizuetan.

Donibane
Garazitik
Santiagora 12
egun eta 4
orduz

Orain dela aste ba-
tzuk ttipi-ttapan eginda-
ko elkarrizketan gero eta
bizkorrago zegoela esa-
ten zuen Laxaro Sala-
berria ibiltariak. 45 urte
beteak dituela kontuan
hartzen baldin badugu,
ez zen errexa hori si-
nistea, baina Donibane
Garazitik Santiagora bi-

tarteko ibilaldian egin
duen marka ikusita,
esandakoa harrokeri bat
ez zela ederki asko era-
kutsi du Labeko muti-
lak. 

Maiatzaren 19ko goi-
zean atera zen Laxaro
Behenafarroako hiribu-
rutik, eta 30erako San-
tiagoko katedral aurre-
an zegoen. Hamabi
egun eta lau ordutan be-
te zituen bi hirien arte-
ko 774 kilometroak,
egun bakoitzean 64 ki-
lometro bataz beste.
Tendiniti batek ordu ba-
tzutako atsedenaldia
hartzera behartu zuen
Salaberria bide erdian
zegoela. Horregatik ez
omen du erabat bete be-
re helburua, 12 egun jux-
tuan egin nahi baitzuen
aipatutako bidea.

Ainhoa
Zubiriren ipuina
saritua

Andres Narbarte
«Xalto» eskolan DBH
bigarren maila bukatu
berria duen Ainhoa Zu-
birik, Kaperottiki base-
rrikoa, Nafarroako Go-

bernuak antolatutako li-
teratur lehiaketako na-
rratiba modalitatean le-
hendabiziko saria ira-
bazi du. Saritutako la-
nak, «Luma» izenbu-
ruarekin, amona baten
oroitzapenak kontatzen
ditu.
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Musika eskolan izena emateko
epea zabalik uztaila bukaera arte
Laxaro Salaberria herritarrak, hamabi egunez egin
du Donibane Garazitik Santiagorako Bidea

Juana Mari SAIZAR
Ekainaren 20an he-

rriko botikina ireki da.
Ordutegia, astearte eta
ostegunetan 13:30eta-
tik 15:00etara.

Zirkulazio zerga
Uztailaren 6tik au-

rrera ibilgailuen zirkula-
zio zerga ordaindu ez
dutenei bankutik pasa-
tuko zaie.

Pista konponketa
Iturbeltxatik hasi eta

Gorritiko mugaraino do-
an pista konpondu be-
har dute.

Zorrak kobratzea
2000-2001 zorrak

exekutibo bidez kobra-
tzeko enpresa bat kon-
tratatu du Udalak. Or-
daintzen ez dutenen
kontuak enbargatu eta

beste neurrriak hartzea
ere aztertzen ari da.

Abesbatza
Ekainaren 16an Obe-

rena Abesbatzak Meza
abestu zuen eta ondo-
ren emanaldia eskaini
zuen. Akustika izugarri
ona omen du Aresoko

elizak eta gustora gel-
ditu ziren Oberena abes-
batzakoak, baita entzu-
ten egondako herrita-
rrak ere, noski.

GOIZUETA

Ekainaren 20an ireki
zen herriko botikina
Sokatira taldea ongi ari da lur gainean

ARGAZKIA: LAXARO SALABERRIAK UTZIA

Laxaro Salaberria, Santiagoko katedralaren au-
rrean. 12 egun eta 4 orduz egin zuen Donibane
Garazi eta Santiago aarteko 774 kilometroak.

ARESO

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Sokatiran Euskal Herriko lur gaineko txapelketan parte hartzen ari da he-
rriko taldea. Aurten ederki ari dira eta irabazezina dirudien Nuarberen on-
dotik, hortxe dabiltza bigarren posturako lehian.



Mikel ILLARREGI

Honez gero, buruz
buruko txapelketaren
ajeak asentatzen joan
diren arren, Abelek lor-
tutakoa denbora luze
baterako ahaztezina
bihurtu da. Meritoa be-
rak du, noski. Baina ezin
ukatu jarraitzaileek, fron-
tonera joan zirenek eta
telebistatik ikusi zute-
nek animoa besterik ez
ziotela eskeini. Ondo-
ren, eta juerga berezi-
ren bat egiteko, aitza-
kia handirik behar iza-
ten ez denez, Sanjoan
bezperakoa baino San
Juan egunekoa bihurtu
zen. Toki eta alde guz-
tietatik entzuna izan
arren, zorionak Abel lei-
tzarren partetik.

Igerilekuak
zabalik

Ekainaren 22an za-
baldu ziren igerilekuak
eta irailaren 8ra arte,
11.00etatik 20:00etara
arte zabalik izanen di-
ra. Hona hemen sarre-
ren prezioak:

• Familikoa, sasoi gu-
zirako: 102, 17e.

• Bost urtetik behe-
ra: dohain.

• 6-10 urte artekoak:
Astegunekoa 1,80e,
jaiegunekoa, 2,40e, 10
bainuko txartela 15,05e
e ta  s aso i  guz i koa
18,05e.

• 11-17 urte arteko-
ak: Astegunekoa 3e,
jaiegunekoa 3,60e, 10
bainukoa 22,55e eta
sasoi guzikoa 27,05e.

• 18 urtetik gorako-
ek: Astegunetan 3e,

jaiegunetan 4, 80e, 10
bainukoa 26,15eeta sa-
soikoa 51,10e.

Ikastaroak ere anto-
latu dituzte Bizkortzen
enpresaren langileek.
Hauek bi astekoak dira
eta uztailaren 1ean ha-
si ziren. Hurrengoa uz-
tailaren 15etik 26ra. Hi-
rugarrena hilaren 29tik
abuztuaren 9ra eta az-
kena 19tik 30era. Gaz-
te eta helduentzat has-
tapeneko eta trebakun-
tza ikastaroak izanen di-
ra. Prezioa 20 euro in-
guru. Uztailean «libu-
ruak igerilekura» kan-
paina ere izanen da.
Egunero bi2 sorosle eta
atezain bat izanen dira.

Saralegik
hirugarrenean
ere ezin

Mieltxo Saralegik, bi
aldiz saiatu arren, ez
zuen lortu Munduko
marka berria ezartzea

Zizur Nagusian. Aur-
tengo hirugarren saia-
kera zen, baina huts ho-
netan ere. Beste saio-
txoren bat izanen dela
ziur gaude eta animo bi-
tartean.

Kultur erabilera
Maxurrenean

Uztailaren 9tik 21era
Okile tailerreko eskula-
nak ikusgai izanen dira,
asteartetik larunbatera,
19:00etatik 20:00etara
eta igandetan 12:00eta-
tik 13:30etara.

Udan
merkataritzan
edo ostalaritzan
Aurtengo udan merka-

taritzan edo ostalaritzan
lana errezago aurkitu
nahi izanez gero, uda-
letxean izena emateko
edo lan orientazio zer-
bitzua deitzeko (619
829289 telefonoa) deia
luzatu du Plazaolako
Partzuergoak.

Batasunaren
ilegalizazioaren
inguruan

Alkateak sinatutako
bandoak Espainiako Se-
natuak Batasuna legez
kanpo uzteko legea
behin betirako onartu
duela eta, joan den as-
tean astebeteko gel-
dialdi instituzionalaren
berri azaltzen zuen.

ttipi-ttapa • herriz herri

2002/07/04 • 329. zbk. 

18

LEITZA

Barriola
txapeldun!
Irabazten ez denean ere animo!

MIKEL ILLARREGI
Prentsak eta komunikabide guziek Abelen garai-
pena goraipatu zuten. Izan ere, hiru tantutan utzi
zuen lau aldiz txapeldun izan den Beloki.

DBHkoak
«flauta» joz
…flauta eta beste ha-
maila instrumentu. Bi-
kaina, inguruko institu-
tuko DBHkoekin egini-
ko lana eta honek eman
duen emaitza. Laurehun
baino ikasle gehiago
frontonen eta hainbat
kanta eskeiniz ez da lan
makala. 

Azal lehiaketa
Plazaola aldizkariaren
azalaren lehiaketako la-
nak aurkezteko epea,
ekainaren 30ean amai-
tzen zen. Leitzako fes-
tak zen lehiaketaren
gaia. Aurrerak eta Lei-
tzeko udalak antolatu-
rikoaren erakusketa uz-
tailaren 7an eginen da
Aurreran. Sariak San Ti-
burtzio egunean ema-
nen dira.

Haurtzaindegia
udan?
Haurtzaindegiko hau-
rren gela bat eskatu du-
te aurten bertara joan
diren haur batzuen gu-
rasoek uztailerako. Ge-
la bat eta joku-gela es-
katu dute uztaila goize-
an erabil ahal izateko
eta gurasoek beraiek
hartuko dute hezitzaile
edo zaintzaileren bat.

Frontona ere
bai
Beste urtetan bezalaxe,
«Denok bat» guraso el-
karteak udako oporre-
tan 11:00etatik 13:00e-
tara frontona zabalik uz-
tea eskatu dio Udalari.

100 urte
Maiatzaren 30ean, An-
doainen bizi den Maria
Olaetxea Sagastibel-
tzak 100 urte bete zi-
tuen. Horregatik udalak
zoriondu asmoz gutuna
igorri zion eta honekin
batera herriko armarria.
Zorionak eta urte as-
koz…

FLASH

MIKEL ILLARREGI
Ekainaren 22an zabaldu ziren igerilekuak eta irailaren 8a arte irekiak egonen
dira. Bizkortzen enpresak, bi asteko ikastaroak ere antolatu diru, haur, gaz-
te nahiz helduentzat.



Rakel GOÑI
Ekainaren 21ean za-

baldu zen Bidelagun el-
karteak Elizondoko San-
tiago karrikan duen egoi-
tza berria. Bidelagun el-
kartean, xaharrak edo
beharrean dauden per-
tsonak laguntzeko bo-
londresak biltzen dira.
Duela kasik hiru urte sor-
tu zen elkartea, batez
ere adinekoei laguntze-
ko. Azken urteetan emi-
grazioa indartu denez,
gaur egun emigranteei
ere laguntza handia es-
kaintzen zaie. Egoitza
irekitzearekin, zerbitzua
hobetu eginen da.

Haur
Hezkuntzako
lehen zikloa

Balleko Udalak Haur
Hezkuntzako Lehen Zi-
kloko zentruaren kude-
aketa zerbitzua kontra-
tatzeko lehiaketa deia
egin du. Kontratuaren
aurrekontua 76.111,17
eurokoa da eta propo-
samenak uztailaren
22ko eguerdia baino le-
hen aurkeztu behar di-
ra udal bulegoetan. Es-

kaintzak abuztu hasie-
ran zabalduko dira.

Lanak Elbeten
Baztango Udalak El-

beteko ur-hornidura eta
saneamendu sareak be-
rritzeko eta karrikak zo-

laberritzeko lanak lehia-
keta bidez emanen di-
tu. Proposamenak uz-
tailaren 22a baino lehen
aurkeztu behar dira. La-
nen hasierako aurre-
kontua 247.606,72 eu-
rokoa da.

Zikinkeria
Xorroxin errekan

Xorroxin erreka gar-
bi kontzen ez dela eta
Foruzainen denuntzia
jaso zuen Erratzuko al-
kateak. Ondotik, batza-
rrea egin zuten herrian,
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BAZTAN

Bidelagun boluntarioen elkarteak
egoitza berria zabaldu du Elizondon
Ekainaren 21ean egin zen inaugurazio ekitaldia

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

Miguel Iparragirre ira-
kaslearekin Baztango
Musika Eskolan ari di-
ren bi akordeolari gazte-
txok parte hartu zuten
ekainaren 15ean Irun-
go Anzaran auzoko
akordeoi lehiaketan. Ar-
gazkian ageri den Leti-
zia Rekartek hirugarren
saria eskuratu zuen be-
re kategorian. Jaione
Elizagoienek ez zuen
saririk lortu, baina arras
maila ona eman zuen.

Hirugarren
Irungo
Akordeoi
Lehiaketan

PERTSONAIA
Letizia REKARTE

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Lekarozko Institutuan kirolarekin eta kulturarekin zerikusia duten ekitaldiak
izan zituzten ikasturte akabailan, ekainaren 18an. Lehenik, Xabier Mikel Erre-
kondo eta Jabier Ortigosa eskubaloi jokalariek beraien kirol ibilbideari bu-
ruzko solasaldia eskaini zuten eta ikasleen galderei erantzun zieten. Ondo-
tik, patioan kontzertua eskaini zuten musika ikasleek.

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike

BAZTAN
FUNERARIA
Mateo Lertxundi

TANATORIO ZERBITZUAK
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA

EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK

Pedro Axular, 6 • ELIZONDO 
• & 948 580373 • 608 776176

kontrolik gabeko za-
bortegiei buruz. Gisa
honetako zaborra uzte-
ko lekua bilatu arte, au-
zo bakoitzak bere in-
gurua garbitzea eta de-
beku seinaleak para-
tzea erabaki zuten.



Soubelet-en
lanak
ikusgai
Arizkunen
ttipi-ttapa

Xabier Soubelet
margolariaren lanak
ikusgai izanen dira uz-
tailaren 6tik aitzinera
Arizkungo Sasternea
etxean dagoen Xubiltz
kultur elkartean. La-
runbatean 19:00etan
eginen da irekiera eki-
taldia. Uztaila eta ago-
r r i lean 11.00eta t ik
14:00etara eta 16.00e-
tatik 20:00etara zabalik
izanen da. Iraila eta
urrian aste hondarretan.

ttipi-ttapa • herriz herri

2002/07/04 • 329. zbk. 

20

Ortzileria 5
12:00etan besten has-
mentako txupinazoa.
21:00etan ezkil jotzea
eta ondotik Baztan-Zo-
pak Herriko Elkartean.
Gero, gaupasa FRAN-
CISCO  akordeolariare-
kin

Launbeta 6
10:00etan suzir iak.
16:00etan mus txapel-
keta herrikoendako.
17:30etan haurrendako
txokolatada. 20:30eta-
tik afari ordura arte eta
22:00etatik aitzin TRI-
KIDANTZ taldea. Goi-
zaldean gan-torri auto-
busa izanen da.

Igendia 7
San Fermin egune

10:00etan suzir iak.
11:30etan Meza Nagu-
sia elizan. Meza ondo-
an  hameke takoa .
18:00etan pilota parti-

dua, lau herritarren ar-
teko desafioa. 20:30etan
kantaldia Jon BERGA-
RETXErekin, Baztan-
darren Biltzarrak lagun-
duta. Arratsean gau-
pasa TRIKIDANTZ tal-
dearekin.

Astelehena 8
Zikiro egune

8:00etan zikiroa erre-
t zeko  su  b i z t ea .
9:30etansuziriak eta go-
saria zikiroarenpresta-
tzaileendako. 14:00etan

zikiro jatea.  Arratsal-
dean dantzaldia FRAN-
CISCO akordeolariare-
kin. 22:00etan afaria.
Ge ro ,  dan t za l d i a
FRANSCISCOrekin eta
Gaizoa Ni.

Azpilkuetako Sanferminak
uztailaren 5etik 8ra
Egun nagusian kantaldia eskainiko du Jon Bergaretxek

BAZTAN

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

JATETXEA
& 948 580101

Santiago 1
ELIZONDO

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

ARTXIBOKOA

Arizkungo eliza, Sou-
belet-en koadroan.

Aurtengoan ere giro ederra espero dute Azpilkuetan, Sanferminetako hon-
dar eguneko zikiro jatean.
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Aña Mari eta Fred
2000ko uztailetik goi-

ti bisitatzen ahal den Or-
tillopitz Sarako etxea sa-
ristatua izan da Parisen.
Etxea Frantziako etxe
zaharren elkartea ren ki-
dea da eta aurtengo el-
kartearen lehiaketa ira-
bazi du, berritze lanen
kalitateari esker, ber-
tzeak bertze. Horri es-
ker, 5000 euroko saria
eskuratzeaz gain, etxea
ondare historiko beza-
la sailkatua izan da.
2000. urtean Ortillopitz-
ek 8.000 bisitari izan zi-
tuen ,  e ta  2001ean
10.000.

Igerilekuko
ateak zabalik

Ekainean, asteazken
eta larunbatetan arra-
tsaldeko 15:00etatik
18:00ak arte igerileku-
ko ateak zabaldu zituz-
ten. Buruilean, denbo-
rak laguntzen badu, or-
dutegi berdina izanen
da. Bainan uztailean eta
abuztuan egunero ide-
kia izanen da 10:00eta-
tik eguerdia arte eta
14:00etatik 19:30ak ar-
te. Aurtengo, Herriko
Etxeak sartzea hel-
duentzat 2 eurotan fin-
katu du eta haurrentzat
1,10 euro. 10 sartzeko
abonamendua propo-
satzen da 14 eurotan
helduentzat eta 8,50 eu-

ro haurrentzat. Bertzal-
de, 6 urtetik goitiko hau-
rrentzat eta helduentzat
ere tenis ikastaroa an-
tolatu da, 8:30etatik
9:30ak arte eta 18:00e-
tatik 21:00ak arte aste
osoan. Animatzaile,
Gregoire Saint Ville di-
plomatua izanen da. In-
teresatuak direnak dei-
tu 0676607340ra.

Ezkildorrearen
berritze lanak

Sarako elizako ezki-
ladorrearen berritze la-
nak heldu den larraz-
kenean hasi behar lira-
teke. Joan den urtean
Herriko Kontseiluak de-
liberatu bezala, Etienne

Lavigne izanen da an-
tolatze horretaz ardura-
tuko den arkitektoa, eta
8 232,25 euro jasoko di-
tu bere lanaren egiteko.

Herriko iturriak
Urari buruzko lege-

az baliatuz, Herriko
Etxeak herriko iturrien
inbentarioa egitea deli-
beratu du. Bertzalde,
txostena osatu du Zaz-
pi Fagoko eta Aikobe-
ko (Larrungo mazelean)
uraren erabilpena le-
gezkoa izan dadin. CGA
etxearekin egin ikerke-
ta horiek 8 950,11 eu-
roko kostua izanen du-
te, eta 2 750,35 euroko
azterketa gastuak gehi-

tu behar zaizkie. Gastu
horien arintzeko, Herri-
ko Kontseiluak Uraren
Agentziari eta Kontsei-
lu Orokorrari dirulagun-
tza eskatzea erabaki du.

Oihan lanak
Joan den otsailean

Lizuniaga aldean ger-
tatu sute handien on-
dorioz, Herriko Kon-
tseiluak onartu du oiha-
nen bulego nazionalak
(O.N.F.) aurkeztu egita-
raua. Programa horren
arabera, 11 172,60 eu-
ro behar dira Ibanteli al-
deko pagoen ber-lan-
datzeko, zuhaztien gar-
bitzeko eta zerrakuren
berriz egiteko. Inbesti-

SARA

Ortillopitz baserriak Etxe Zaharren
Elkarteko lehen saria jaso du
Igerilekua egun osoz zabalik izanen da uztailean eta abuztuan

SAN JOSEPE ESKOLAK UTZIA

San Josepe eskolako haurrak Lordat-eko jauregian.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519Plaza Berria, 13 % (948) 627547 LESAKA

EKAITZA
Hostala • Kafetegia
Gelak TB eta bainuarekin

EKAITZA 
Terraza eta 
plater konbinatuak
Terraza eta 
plater konbinatuak

SAROBE
okindegia

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

San Josepe
eskolatik

Huna hemen San
Josepe eskolako CE1
ikasturteko haurrek
idatzitako artikulua gu-
re aldizkarirako:

«Gu, Sara-ko hau-
rrak Ariège-ko depar-
tamendura buruz bi-
daian autobusez par-
titu gira, maiatzaren
29-tik 31 arte. Lehen
egunean, etxalde bat
bisitatu dugu eta ani-
male ainitz ikusi ditu-
gu: «Bixonteak» (ze-
zen amerikanoak),
«Yack» batzu (Hima-
layako idiak), orkatzak,
itsas-xerriak… Biga-
rren egunean, goize-
an, Lordat-eko jaure-
giaren bisitatzerat jo-
an gira eta hantxet 956
metretan bizi diren xo-
riak ikusi ditugu: Saiak,
miruak, arranoak, gau-
xoriak, huntzak, buzo-
kak… Mirotz bat gure
buruen gainean pau-
satu da. Arratsaldean,
«Otsoen etxean» erre-
zebituak izan gira eta
Kanada-ko otsoen
bazkaria ikusi dugu.
Biharamunean, Mont-
gailhar-ko aroztegian
lehengoko ofizioak
ehunka behatu ditugu.
Interesgarria zen ikus-
tea nola gure amatxik
kozina egiten zuten le-
hengo sukaldetan. Bi-
dai eder bat egin du-
gu eta Sararat itzuli gi-
ra, buruak orroitzape-
nez beteak!»

zamendu horri 4 780,84
euroko funtzionamen-
du gastuak gehitu be-
harko zaizkio. 
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Ihintza, Angela eta Eneko
Uztailaren 7an egi-

nen da kermeza Mar-
tzenian, eskolako bes-
tarekin batera. Haur, bu-
raso, erakasle, eta la-
guntzaileek parte har-
tuko dute bestan.

Ostatua egun osoan
idekia izanen da, pasti-
zak ere salduko dituz-
te, loteria bat izanen da,
bai eta ere jokoak hau-
rrentzat.

Antolaketa komitea-
ren gutunaren arabera,
azken urteetako gastuak
haundiak izan dira: es-
kolaren berritzea, mu-
bleen erosketa, infor-
matika eta bertze ma-
teriala pedagogikoen
eskuratzea. Bilduko den
dirua hortarako baliatu-
ko da, bai eta ere pa-
rropiako bertze jabeta-
sunen artatzeko, Xurio-
ko pilota plaza adibidez.

Egitaraua: 8:30etan
gosaria, 10:30etan me-
za elizan (haurrek ani-
maturik). 11:30etan dan-
tzak. Eguerditan baz-
karia. 15:30etan pilota
partida xurion eta es-

kolako besta. 19:00etan
zintzur-bustitze-kontzer-
tua, eta ondotik afaria.

Udako aisialdi
zentroa

3 eta 4 urte arteko
haurrak onhartuko di-
tuzte aisialdi zentroan

uztailaren 10etik aboz-
tuaren 30a arte, astele-
henetik ortziralerat.

Ttikienak (3-6 urte-
koak) Haurren Etxean
errezebituak izanen di-
ra, haundienak aldiz ki-
roletan. Tenoreak ez di-
ra aldatuko: goizetan

9:00etatik eguerdirat eta
arratsaldeetan 13:30e-
tatik 17:30ak arte.

Prezioak: 7,63 € egu-
na;  4,58 € egun erdia;
30,49 € astea; 45,74 €
bi haurrentzat eta 57,93
€ hiru harrentzat. Eguer-
diko bazkaria ere har-

AZKAIN

Parropiako kermeza familia giroan
eginen da heldu den igandean
Udako aisialdi zentroan 3 eta 4 urteko haurrak onhartuko dituzte

Sagarmatharen
bideo eta
diapositibak
Hitz emana zuen beza-
la, Frederic Lafitte Az-
kaingo eskoletan ibili da
Everest espedizioko
diapositiben  erakuste-
ko.  Bideo bat ere pres-
tatu dute bereziki es-
koletako haurrentzat.
Publiko haundiarentzat
aldiz bertze filma baten
prestatzen ari dira eta
espero dute laster zer-
bait eskaintzen ahalko
dutela.

Dantzaldia
Akelarre taldeak dan-
tzaldia eskainiko du pla-
zan, uztailaren 13an, la-
runbatarekin, arratseko
22:00etatik goiti. Suz-
ko zezena gauerditan
piztuko dute. Besta ko-
miteak antolatzen du
gaua.

FLASH

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

ARGAZKIA: ENEKO JORAJURIA

Elkarteen egunak 120 pertsona bildu zituen ekainaren 23an. Euriarengatik
iaz baino guttiago. Hala ere bazkaria Bil-Tokin egin zen eta haurren jokoak
barnean egin ziren. Pilota partida eta dantza ikusgarria ez ziren egin, bai-
nan Jondoni eguneko sua piztu zuten plazan.

tzen ahalko da 2,44
€tan.

Aktibitateak: Kome-
dia musikala baten sor-
tzea, Ziburu, Senpere
eta Urruñako haurrekin
topaketak, bizikleta
egonaldiak, zaldia, he-
rriko bestak, barku ibi-
laldia Ur-Hertsin, eta
bertze…

Izen emaiteak uz-
tailaren 9a aintzin egi-
nez tokia segurtatua
izanen da uda guzira-
ko.



herriz herri
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SORTZEAK HERIOTZAK
Xabier Osakar Mutuberria, Zigakoa,
ekainaren 6an.
Alba Azkarraga Goñi, Iruritakoa, ekai-
naren 9an.
Olaia Ontsalo Danboriena, Elizondo-
koa, ekainaren 14an.
Ainhoa Mitxelena Iparragirre, Elizon-
dokoa, ekainaren 16an.
Haizea Saenz Bezunartea, Leitzakoa,
ekainaren 16an.
Nerea Arizaleta Sagastibeltza, Leitza-
koa, ekainaren 19an.
Olaia Iturria Martinez, Etxalarkoa, ekai-
naren 9an.
Xabier Iparragirre Zubieta, Etxalarkoa,
ekainaren 2an.
Zoe Alvarez, Sarakoa, ekainaren 11n.

Fernanda Errandonea Altzuguren, Be-
rakoa, ekainaren 12an, 68 urte.
Genoveva Larratxe Mariezkurrena, Be-
rakoa, ekainaren 15ean, 93 urte.
Maria Victoria Arribillaga Lizarraga,
Leitzakoa, ekainaren 14an, 71 urte.
Martin Elduaien Baraibar, Leitzakoa,
ekainaren 21ean, 76 urte
Francisca Aizega Lasarte, Saldiaskoa,
ekainaren 16an, 88 urte.
Maria Cristina Santesteban Iriarte, Be-
rroetakoa, ekainaren 13an, 79 urte.
Juan Miguel Goñi Elizegi, Oronoz-Mu-
gairikoa, ekainaren 17an, 95 urte.
Esteban Oskoz Iñarrea, Almandozkoa,
ekainaren 20an, 90 urte.
Mattin Guilçou, Sarakoa, ekainaren 20an,
85 urte.

EZKONTZAK
Jose Maria Martin Otxandorena eta Ana-
bel Ramirez Etxandi, Lekaroz eta Erra-
tzukoa, ekainaren 8an.
Ruben Garate Orondiz eta Izaskun Bar-
dezi Gonzalez, Iruritakoak, ekainaren 8an.
Francisco Javier Bikondo Dorremotzea
eta Maria Soledad Jaurena Jaurena,
Erratzu eta Arizkungoa, ekainaren 8an.
Pedro Maria Mendiburu Bidart eta Ro-
sa Maria Agerre Irigoien, Azpilkueta eta
Erratzukoa, ekainaren 8an.
Franciaco Javier Goldarazena Lanz eta
Maria Izaskun Uitzi Baztarrika, Iruñea
eta Leitzakoa, ekainaren 1ean.
Ignacio Iturrarte Alduntzin eta Maria Lui-
sa Navascues Zamora, Tolosa eta Tute-
rakoa, Leitzan, ekainaren 22an.
Alberto Valentín Sagardia Rivera eta Mi-
riam Uxua Bonafonte Loiarte, Irun eta
Iruñekoa, Beran, ekainaren 15ean.
Juan Jose Gastiarena Balda eta Maite
Irisarri Babaze, Ezkurra eta Etxalarkoa,
ekainaren 22an.
Juan Mar Arburua Irazoki eta Izarraitz
Billaluze Aizpurua, Zugarramurdi eta Oiar-
tzungoa, ekainaaren 15ean.
Faidel Altzugarai Altzuguren eta Ana
Etxebeste Apeztegia, Bera eta Lesaka-
koa, ekainaren 29an.

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

Pedrito
IRIGOYEN IRAOLA

III. urteurrena (Bera, 99.07.06)

Seguru urte aunitz pasatuko direla

eta hau hirugarrena bertzerik ez dela izanen,

baina urteak kontatzen ahal izateak berak

zurekin ahazten ez garela adierazten du.

Pepita, Josema eta Patxi

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.
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Aitor AROTZENA
Leitzarrik baikorrenak ere ez zuen

amestuko San juan bezperan Do-
nostiako Atano III.ean ikusi zuena.
Abel Barriolak erraustu egin zuen Be-
loki, lau aldiz txapeldun izandakoa.
Hiru tantutan utzi zuen. «Egia esa-
teko ez nuen hain errex irabaztea es-
pero. Partiduari erritmoa eman nahi
nion hasieratik, pilota jotzera atera
naiz. Hasierako hutsegitean horre-
gatik izan dira, baina irabazi nahi ba-
nuen gogor eman behar nuen» zio-
en leitzarrak. Belokik buruz buru se-
kulan hartu duen jipoirik handiena
izan zen finalekoa, baina horrelako-
ak gertatzen direla zioen Barriolak:
«manimanoan beti bi zati izaten di-
ra eta bigarrenean bitako bat erori
egiten da. Sekretu gutxi daude bu-
ruz buru: gogor sakatu, ahalik eta ho-
bekien errestatu eta huts gutxi egin,
eta horixe egin dut. Beloki gaizki ari-
tu da, finalean ikusi dena baino as-
koz gehiago aritzen da, baina buruz
buruko txapelketak hori dauka».

Abel Barriola ametsak betetzen
ari da. Urte bikaina izan du, lau ter-
dikoa eta buruz burukoa irabazita.
«Txikitatik nuen ametsa da, pilotan
dagoen gauzarik handiena da». Es-
kuz binakako txapelketan Asegarcek
ez zion parte hartzen utzi, enpresak
kontratua berritzeko egindako es-
kaintza ez zuelakoz onartu.

«HELDU DEN URTEAN EDOZEINEK
KANPORATZEN AHAL NAU»

Urte zailak izan ditu Abelek pro-
fesionaletan. Eskuetako minekin ur-
tea pasatu zuen partidurik jokatu ga-
be. Poliki-poliki hasi zen lekua har-
tzen eta joan den urteko buruz bu-

rukoan bere dohaiak erakutsi zitue.
Behe behetik hasita bost partidu ira-
bazi eta finalerdietan galdu egin zuen
Belokiren kontra. Aurten, lau terdi-
koan ere behetik hasi behar izan du,
baina finalera ailegatu eta irabazi egin
zion Eugiri. Buruz burukoan hiru par-
tida jokatu eta hiruak aisa irabazi di-
tu. Hiru arerioen artean 14 tantu egin
dizkiote. Abelen nagusitasunaren era-
kusgarri. Heldu den urtean ASPE en-
presarekin hasiko da eta lesiorik ez
bada tarteko, eskuz binakakoan ere
ariko da Barriola. Baina aurtengoa
errepikatzea ez dela errexa izanen
badaki leitzarrak: «Listoia oso altu ja-
rri dugu eta heldu den urtean edo-
zeinek kanporatzen ahal nau, buruz
burukoa oso konpetitiboa delako. Ho-
ri kontutan hartzen ez duena ez da
manomanista ona izango. Pilota ni-
re afizioa da, ordu asko sartzen di-
tut entrenatzen eta guziaren gaine-
tik pilota nire afizioa izaten segitzea
nahi dut, pilotan ongi pasatu nahi dut
hemendik aurrera ere».

• San Juan bezperan irabazi
zuen eskuz banakako
txapelketa nagusia Abel
Barriola leitzarrak. Hiru
tantutan utzi zuen Ruben
Beloki, lau aldiz txapeldun
izandakoa.

• Urte berean lau terdiko eta
eskuz banakako txapelketa
irabazi ditu Barriolak. Azken
txapelketa honetan hiru
partida jokatu ditu eta hiru
arerioen artean ez dizkiote 15
tantu atera.

• Lau terdiko txapela aita
zenari eta Unai lagunari
eskaini zien. Buruz burukoa
Josu Irigoien eta Olaetxea
prestatzaileei eta amari.

DATUAK...

Buruz burukoak sekretu gutxi

dauka: gogor sakatu, ahalik eta

hobekien errestatu eta huts

gutxi egin… eta horixe egin dut.

Baina heldu den urtean

edozeinek kanporatzen ahal nau.

«Ametsa bete dut, baina denaren gainetik
pilotan ongi pasatzen segitu nahi dut»

KI
RO

LIZ
KE

TA

JAVIER SESMA / DIARIO DE NAVARRA

Abel BARRIOLA Eskuz banakako txapelduna
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Aitor AROTZENA
Ekainaren 15ean jo-

katu ziren Doneztebe-
ko pilotalekuan hama-
bigarren Joxe Ezkurra
Memorialaren finalak,
hameka kategoriatan.
Goizez ttikienen txanda
izan zen. Ttikien A mai-
lan Iñaki Oskoz alman-
doztarrak eta Joseba
Apeztegia iruritarrak ez
zuten arazorik izan, Ar-
kaitz Untxalo eta Ugaitz
Elizalde iturendarrei 18
eta 1 irabazteko. Ttikien
B mailan, Ibai Juanena
urroztarrak eta Daniel
Garcia Doneztebarrak
18 eta 5 irabazi zieten,
Oronozko Iñigo eta Xa-
bier Berhori.

Umeen A mailan, Ha-
ritz Juanena Saldiasta-

rra eta Gaizka Bendoi-
ro Eratsundarra 18 eta
9, gailendu ziren Beñat
Oronoz eta Ander Olai-
zola lesakarraren kon-
tra. Umeen B mailan,
Alex Eizagirre eta Xa-
mal Vazquez beratarrek
18 eta 13 irabazi zieten,
Markel eta Jon Joraju-
ria aranztarrei. Haurren
A mailan, Urrozko Unai
eta Xabier Madariagak
18 eta 8 irabazi zieten,
Iruritako Unai  Barbere-
na eta Arraiozko Mikel
Mindegiari. Haurren B
mailan, Berako Mikel
Goienetxe eta Andoni
Martinezek 18 eta 8 ira-
bazi zieten Julen Oskoz
eta Jon Altzuri aranzta-
rrei. Infantilen B mailan,
Doneztebeko Jon Mi-

txelenak eta Urrozko Xa-
bier Babazek 18 eta 12
irabazi zieten, Imanol
Baleztena eta Urko
Loiarte zubietarrei.

ARRATSALDEAN
GAZTETXO GEHIAGO ETA
BETERANOAK

Arratsaldeko parti-
detara pasatuz, infantil
A mailan, Saldiasko
Unai Urrutia eta Al-
mandozko  Ga i zka
Otxandorena aritzeko-
ak ziren Haritz Mada-
riaga urroztarra eta Do-
namariako Igor Arregi-
ren kontra. Baina bez-
peran behatza xehetu
zuen Unai Urrutiak eta
Asier Goñik hartu zuen
bere lekua. Halere, Asier
Goñik eta Gaizka Otxan-

dorenak 18 eta 15 ira-
bazi zieten Madariaga
eta Arregiri. Kadeteen
A mailan, Iruritako Gor-
ka Urtasun eta Legasa-
ko Jesus Sarrateak 18
eta 16 irabazi zieten Jo-
seba Pikabea eta Be-
ñat Mitxelena aranzta-
rrei. Kadeteen B mailan,
Oronozko Josu Goñi eta
Asier Arretxea narbar-
tearrak 18 eta 15 iraba-
zi zieten Elizondoko
Imanol Bertiz eta Dabid
Otxandorenari. Betera-
noetan, azkenik, Patxi
Ordoki doneztebarrak
eta Luis Mari Retegi be-
ratarrak 22 eta 17 ira-
bazi zieten Eratsungo
Mariezkurrena eta Aran-
tzako Tomas Telletxea-
ri.

Ekainaren 15ean jokatu ziren XII.
Joxe Ezkurra Memorialaren finalak
Eskuz binaka hameka kategoria ezberdinetan aritu dira pilotariak

PILOTA

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Aurtengoan hamabigarren edizioa bete du Joxe Ezkurra Memorialak. Urtero bezala, ehundaka pilota-
ri gaztetxok parte hartu du txapelketan. Beraiekin batera, beteranoen mailan ere partida ikusgarriak
ikusi ahal izan dira.

Nafarroako
Mendi Bizikleta
Jautsiera
Larunbatean, uztailak
6, jokatuko da Igantzin
Nafarroako hirugarren
mendi bizikleta jautsie-
ra txapelketa, Igantziko
Biltokik antolatua. Izen
ematea herriko frontoian
egin beharko da, egun
berean 12:00etat ik
14:00etara. Zazpi kate-
goriatan banatuko dira
partehartzaileak, kade-
teak, juniorrak, 23 urtez
beheitikoak, Master-30,
Master-40, Elite eta
Emakumeak, eta guziek
Federazioko lizentzia
beharrezkoa izanen du-
te. 1.700 metroko jau-
tsiera izanen dute, Frai-
nen hasi eta herriko pla-
zan akautuz. Informa-
zio gehiagorako 646
674406 telefonora dei-
tu behar da.

Laxoa
txapelketa final
laurdenetan
Ekaineko azken aste
hondarra eta uztaileko
bi lehenbizikoen artean
jokatuko dira Baztan-
Errekako laxoa txapel-
ketako final laurdenak.
Doneztebe B Oitz Bren
kontra ariko da, Oitz A
Irurita Aren kontra,
Arraioz A Doneztebe
Aren kontra eta Irurita
C Irurita Bren kontra.
Beraz, finalaurrekoetan
geldituko da joan den
urteko finalistetako bat,
Arraioz A txapelduna eta
Doneztebe A azpitxa-
pelduna aurrez aurre
izanen baitira. Baztan-
darrak hirugarren izan
dira bere multzoan eta
doneztebarrak bigarren.
Finalerdiak uztailaren
21 eta 25ean jokatuko
dira eta final nagusia
abuztuaren 4an Oitzko
plazan, bertze herri ba-
teko bi talde finalera ai-
legatzen ez badira, be-
deren.

FLASH
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gOSPAKIZUNAK

AZKAIN
Uztailaren 7an Parropiako
kermeza Martzenian,
eskolako bestarekin batera.
Haur, buraso, erakasle eta
laguntzaileek parte hartuko
dute bestan.

g SOLASALDIAK

BERA
Uztailaren 5ean kirol
errendimenduaren alde
sikologikoei buruzko
solasaldia emanen du Amaia
Ramirez Euskal Herriko
Unibertsitateko sikologia
doktoreak, 19:30etan Kultur
Etxean.

g IKASTAROAK

BERA
Ekainaren 22tik 27ra Clown
ikastaroa eginen da.
Interesatuek Axurara deitu
behar dute (948 456011)
uztailaren 12a baino lehen.

gDANTZALDIAK

AZKAIN
Uztailaren 13an Akelarre
taldearekin dantzaldia
plazan, 22:00etatik goiti.
Suzko zezena gauerditan
piztuko dute. Besta komiteak
antolatzen du gaua.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Uztailaren 5ean 21:00etatik
22:30etara Txatunga Wenbe
perkusio taldea herrian
barna. Gauerditik goizaldera
Plaza Zaharrean, Lif,
Buitraker eta Ttak! taldeak.

g BERTSO SAIOAK

LESAKA
Uztailaren 7an, Sebastian
Lizaso, Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio, Estitxu
Arozena, Xabier Silveira eta
Juan Jose Zubieta «Etxabe»
bertsolariak Plaza Zaharrean
19:30etan.
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

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

Zerri gizena
(95-100): 1,19 E

Zerramak:
0,54 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   240
E eta idixkoak 216 E

Nabarrak: urruxak

200,36 E eta idixkoak
176,32 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

(Ekainaren 14tik 21erako prezioak)

Ttipi-ttapa Telebista programazio
berriarekin dator uda honetan. As-
te honetik aitzin eguneroko infor-
matiboak aio erranen digu eta bi
programa berrik hartuko diote erre-
leboa: urtero izan ohi dugun BES-
TAZ BESTAk eta aurten berrikun-
tza modura datorren UDA-GIRO-
AN saio berriak. Urtero bezala, in-
guruko besta guzien oihartzuna
bilduko da Bestaz Besta saioan.
Eta Uda-Giroan programa berrian,
orain arte Herriz Herrin asteazke-
nero ikusi duzuen Joseba Olaga-
rai erreportaria izanen duzue zuen
pantailatan saio berri eta frexko
hau aurkezten. Aitor Arozenak ga-
rai bateko kirolariekin egindako el-

karrizketak ekarriko ditu Sasoi Ba-
tean saioan. Sukaldaritzari bere
tartea eskainiko diogu, Iñaki Pi-
kabeak aurkeztutako Eltze Beroa
saioan. Asteazkenetan Ainhoa Ar-
burua sikologoarekin arituko da
solasean Ainara Mindegia eta
egungo gizarteko hainbat arazo-
ren inguruko elkarrizketak eskai-
niko dizkigu. Karmele Tolosa ba-
ratzea, mendia eta gisako gaien
inguruko irudiak ekarriko ditu or-
tzegunetan. Eta ortziraletan, Cas-
tillo Suarez idazleak liburu-go-
mendioa eginen digu eta Jabier
Oronozek pelikularena. Hontaz
gain, egunero Herriz Herriko erre-
portai bat ikusgai izanen da.

UDA-GIROAN SAIO FREXKOAREKIN

Berrikuntzaz beterik dator
udako programazioa

Lehen kontzertua eskai-
ni zutenetik hamazazpi
urte igaro badira ere, le-
hengoak izaten jarraitzen
dute Doctor Deseoko la-
gunek. Urtebeteko isilu-
nearen ostean, oholtza
dardara batean jartzeko
prest bueltatu dira Sus-
pira... y conspira lan be-
rriarekin. Francis Diez
ahots bereziko abesla-
riak erran duenez diskoa
emakumeen sexualita-
tearen iraultza aldarrika-
tzera dator. Orain arte
Doctor Deseok egin duen
lanik sentiberena da, bai-
ta sosegatu eta oreka-
tuena ere. Barruan ge-
nuen horri begira jarri eta
kanporatu egin dugu. Pla-
tero y Tu edo Extremo-
duroko musikarien la-
guntza izan dute disko
borobil honetan. «Noche
de viernes», «La chica
del Batzoki» edo «Cora-
zón de tango» bezalako
kantaren egileek diska
honetan ere gogoan har-
tzeko moduko abestiak
konposatu dituzte.

«Suspira y
conspira»

GOR
Doctor Deseo

DISKAK



Jostailua erosterakoan gu-
raso aunitz bere seme-alabei
gustatzen zaiena nahi izaten
dute, baina gehi gustatzen
zaiena ez da beti egokiena iza-
ten. Egunero jasaten dugun
publizidadeak ere eragina iza-
ten du, baina arlo honetan kri-
tikoak izan behar dugu: hau-
rrek jostailuaren ideia bat egi-
ten dute, errealitatean bete-
tzen ez dena batzuetan. Jos-
tailua erosterakoan kontuan
hartu beharreko gauza bat hau-
rraren adina da.

• 0tik 6 hilabetera: Zentzu-
menak eta mugimenduen ko-
ordinazioa garatzen hasten di-
ra haurrak. Jostailu egokienak
ikusmena, entzumena, uki-
mena garatzen lagunduko die-
tenak dira… kolore eta soinu
goxoko jostailuak izan behar
dute, ukitzeko ere goxoak eta
aisa hartzen direnak.
• 6 hilabetetik urtebetera:
Adin honetan haurrek ahoan
sartzen dituzte gauzak, bota
ere egiten dituzte… Horrega-
tik, toxikoak ez diren materia-
lak izan behar dituzte jostai-
luek, kentzen diren zatiak ez
ditzatela izan, gainerakoan ez-
tarrian trabatu eta ito egiten
ahal baia haurra.
• Urtebetetik 2 urtera: Jos-
tailu konplexuagok hartzen
ahal dira, esploratzen ikasten
baitute haurrek. Eraikuntza jo-

kuak, puzzleak, panpinak eta
pelutxeak egokiak dira, afek-
tibitatea garatzeko.
• 2-3 urte: Irudimena eta gau-
zak aurkitzeko gogoa garrantz-
itsua da. Beraz, jostailuak ho-
ri garatzen lagundu behar du.
• 3-4 urte: Helduek egiten du-
tena egiten hasten dira hau-
rrak, hau da, joku sinbolikoa
hasten da. Paper batean sar-
tzeko jostailuak oparitzea ko-

meni da, mozorroak adibidez.
• 4 urtetik goiti: Rol jokuak
edo arau zehatzak dituzten jo-
kuekin hasten ahal dira, txan-
da esperatu behar dutenak…
Orokorrean, jostailua ziurra
izan behar da, bere atentzioa
erakartzen duena, ez sexista
ezta biolentzia sustatzen due-
na ere.
Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

Larrepetit

EREIN

Pello LIZARRALDE

LIBURUAK

AGENDA
egunez
egun

Abel, Joxe eta Lainez dira no-
bela honetako hiru pertsonaiak.
Abel gaztea da eta Joxe eda-
detuagoa eta solas guttikoa.
Gaztetasun urduria bata, eta
aurpegi-ilun eta eskarmentu
handikoa bertzea. Biak dira
iheslariak. Preso zeuden eta
kalabozoko ataritik egin dute
ihes. Frantziako mugara iritsi
nahi dute, eta helburu hori lor-
tu nahiean bidexka, malkar eta
muino aunitz zeharkatu beha-
rrean aurkitzen dira. Batetik
bertzera inguruko herrietan sal-

tzaile dabilen Lainezek hurbil-
duko ditu autoz muga inguru-
raino. Han, ordea, goardia zi-
bilen «altoa»aren ondotik Jo-
xeren labankadak gauzak la-
rritzen ditu. Narrazioaren urrats
xumeena neurtuta dago, eta
baita bere eragin fisikoa ere
irakurlearengan: iheslariek zan-
patutako belarra, bidean to-
patutako lagunekin gurutzatu-
tako solasa edo zotza soiltze-
ko Joxek erabilitako labana
gertakizun denaren sentipen
urduria bihurtzen da.
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g BESTAK

LESAKA
Uztailaren 6tik 10era San
Fermin bestak. Xehetasunak
erdiko gehigarrian.

AZPILKUETA
Uztailaren 5etik 8ra San
Fermin bestak. Xehetasunak
20. orrian.

g ERAKUSKETAK

ARIZKUN
Uztailaren 6tik aitzinera
Xabier Soubelet
margolariaren lanak ikusgai
Arizkungo Xubiltz Kultur
Elkartean.  Uztaila eta
agorrilean 11:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik
20:00etara. Iraila eta urrian
aste hondarretan.

BERA
Uztailaren 28a bitarte
Carmen Calvo eta Marilen
Iturrioz margolari irundarren
lanak Kultur Etxean,
10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara,
igande arratsaldeetan ezik.

LEITZA
Uztailaren 9tik 21era Okile
tailerreko eskulanak ikusgai,
asteartetik larunbatera
19:00etatik 20:00etara eta
igandetan 12:00etatik
13:30etara Maxurrenean.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Uztailaren 1etik 7ra
Bera (A. Fernandez),
Doneztebe (Mendia),
Elizondo (R. Gezuraga) eta
Goizueta.

Uztailaren 8tik 14ra
Arantza, Sunbilla, Leitza
(M.I. Larraia), Goizueta,
Elizondo (Iturralde) eta
Irurita.

Uztailaren 15etik 21era
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (M. Etxarte),
Goizueta, Elizondo (F.
Garcia Mata) eta Mugairi.

Jostailu egokiak nola hautatu
JAKIN BEHARREKOAK
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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.

ELIZONDO. Pisua salgai

Jaime Urrutia karrikan. Ka-

lefazkzioa eta mobleztatua.

Egoera onean. % 639

452525.

LEITZA Pisua salgai Patxi

arrazolan. % 948 510 012

LESAKA  Pisua bat 67m2

eta duplexa 142m2 koa edo

unifamiliarra 194 m2takoa.

%616 457 275

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
LESAKA. Pisua edo apar-

tamentua errentan eman

nahi da. Mobleztatua.Den-

boraldika edo asteburueta-

rako % 627 711 478

IRUÑEA. Pisua errentan

eman nahi da. San Fermi-

netarako % 948 510 118.

LAREDON apartamentua

errentan eman nahi da. Hon-

dartza ondoan. % 656 717

745 / 943 795 280

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Mobleztatu gabeko

har dira. % 619 829 289

BERA. Zerbitzaria  uztaila

eta abuzturako behar da. %

619 829 289

ALKAIAGA. Mantenurako

mekanikoa eta elektrikaria

behar dira. % 619 829 289

ARESO. Fresatzailea eta

tornalaria behar dira.  % 619

829 289

ARESO. Ordezkari tekni-

koa behar da.  % 619 829

289

Igantziko Bentetan haurrak

zaintzeko pertsona bat be-

har da.  % 619 829 289

Harakina behar da Iruñeko

enpresa batean.% 948 178

223

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

pasatu berria. Egoera onean.

% 948 631 054 (gauez)

28282828282828 ttipi-ttapa 
ME

RK
AT

U 
TT

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

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

pisua errentan hartuko nuke.

% 626 852 937 (Jenny)

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Animali-Granja edo Behi-

tegiak legalizatzen dira,

granjak eraikitzeko proiek-

tuak eta lur neurketak. % 630

624 223 

LANA
301 Eskaria
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)

Orduka lan eginenluke. Os-

tatuan, haurrak edo xaha-

rrak zaintzen,  garbiketan...

% 626 852 937

LANA
302 Eskaintzak
1.eta 2. mailako enkofra-

doreak behar dira Leitzan

% 948 510 686 (bulego or-

duetan).

DONOSTIA. Neska batbe-

har da etxeko lanak egiteko.

% 943 428 750 (Begoña)

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

da haurra zaintzeko.Epe lu-

zerako.  % 639 494 522

BERA.Igerilekuan  lan egi-

teko jendea behar da. Le-

hen laguntza tituluarekin. %

948 630 215 (Fran - Leire)

ALKAIAGA. Mantenurako

mekanikoa eta elektrika-

ria behar dira. % 619 829

289

BERA.  Arratsetarako kon-

troladorea (zaindaria) be-

har da. % 619 829 289

BAZTAN . Bi zerbitzaria be-

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 La Maison des Vins Fins
Zuk egiten duzun 

patxarana bezalakoa
Betiko patxarana

GURE PRODUKTUAK:
URBASARRI Patxarana

DENEZ-BAT Sagar Likorea
DENEZ-BAT Melokotoi Likorea

LA MAISON DES VINS FINS
Z.I. LES PONTOTS · 64100 BAIONA

TFNO: 00 33 559 57 10 11

2002/07/04 • 329. zbk. 



2002/07/04 • 329. zbk. 

948 585008.

DENETARIK
703 Bertzelakoak

Egur zerrautsa emateko. %

A
29

ANIMALIAK
601 Emateko
2 hilabeteko ardi zakurraopa-

ri emateko. Hagitz polita.% 948

451 930

ANIMALIAK
660022 SSaalldduu//EErroossii
Basurde ehiziko zakurku-

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

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 e, egoera

onean. % 646 211 896

Musika bateria salgai. % 617

225 157(20:00etatik aintzin).

Lastoa salgai. Garagar, gari

edota oloarena %  607 457 004

% 667 406 010 (Dani)

Belarra larrakatzeko maki-

na  salgai. Egoera onean, pre-

zioa negoziagarria. % 610 338

779.

DBHko 3. mailako euskaraz-

ko testu liburuak, bigarren

eskukoak erosiko nituzke. %

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Opel Monterey 5 ate,
Suzuki GranVitara 3 ate TD,

Corsa D, Astra DTI
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

Nissan Pick Up, Range Rover,  
Nissan Patrolak, motzak
eta luzeak, Land Rover

Terrano II eta Patrolak luzeak eta motzak

Iruribieta etxea
SUNBILLA
& 948 450 399
& 696 974 454

Jose Luis TAINTA PIKABEA
220001

ttttiippii--ttttaappaa ffuunnddaazziiooaa

TXARTELA
Iraungitze epea 03/04

ttipittipi

Jakinzazu
TTIPI TXARTELA 

ttipi-ttapa
fundazioa 

finantziatzeko
erreminta ere

badela.
Nafarroan

euskararendako
dirulaguntzak 

gero eta
murritzagoak

direnean,
jendearen
aportazioa
inoiz baino

garrantzitsuagoa
baita

Bidali  

ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren lagun
edo familiakoei

& (+34) 948 631188

TTIPI TXARTELArekin
ttipi-ttapa aldizkaria 

debalde hartuko duzu
eta txartela duten guztien artean

oparien zozketak 
eginen dira hilabetero

HILABETE 
HONETAKO SARIA
Doneztebeko OSTIZ

zapatadendak
emandako 

udako deportibak

SARIAREN
IRABAZLEA

Aniceto Etxeberria
(Igantzi)

ARIMAK GAUZA GUTI BEHAR DITU;
GORPUTZAK, AUNITZ. GEORGE HERBERT

ZAPATADENDA
Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289

948 630 330.

Haurran kotxe kapota, tres-

nak eta arropak opari hartu-

ko genituzke. Laguntza behar

duen pertsona batentzat. %

948 630 009.
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3030303030 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

30

IIRRAATTXXEE

MMIIKKEELLAARREENNAA

BBEENNGGOOEETTXXEEAA

beratarrak
uztailaren 6an
4 urte beteko
ditu. Muxu  bat
atta, ama eta
Maialenen
partetik.

Zorionak
XXAABBAATT eta
zortzi muxu !!!

NNAAIIAARRAA

AAPPEEZZTTEEGGUUIIAA

IITTUURRRRIIAA

doneztebarrak
ekainaren
25ean 11 urte
bete zituen.
Zorionak bere
familiaren
partetik.

AAIINNHHOOAA

AALLTTUUNNAA

BBEERRGGAARRAAKK

aranztarrak
ekainaren 26an
2 urte beteko
ditu. Zorionak
aita, ama eta
familikoen
partetik.

AALLAAIITTZZ

OOIIAARRTTZZUUNN

leitzarrak
uztailaren 7an
3 urte beteko
ditu. Muxu
haundi bat
etxekoen
partetik.

IIZZAASSKKUUNN

GGAARRCCIIAA SSAANN

MMIIGGUUEELL

beratarrak
uztailaren 4an
urteak beteko
ditu. Zorionak
zure gurasoen
partetik.

EENNDDIIKKAA

LLAARRRRAALLDDEE

OOLLAAZZAARR

elgorriagarrak
ekainaren 19an
6 urte bete
zituen. Zorio-
nak atta, ama
eta Oihanaren
partetik.

IIRRAATTXXEE

GGAAMMIIOO

EETTUULLAAIINN

aniztarrak
ekainaren 20an
7 urte bete
zituen. Zorio-
nak eta muxu
haunitz famili-
aren partetik.

IIKKEERR

goizuetarrak
uztailaren
10ean 2 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat gurasoen
partetik.

IIZZAARRRRAAIITTZZek
ekainaren 23an
urteak beteko
ditu. Zorionak
Zugarramurdiko
familiaren
partetik.

BBEEÑÑAATT

GGAARRAAIIAARR

AARRAAk
uztailaren 5ean
8 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu
haundi bat
familiaren
partetik.

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

HERRIKO ETXEKO FATXADA 
ETA TEILATUA MOLDATZEA

• Kontratuaren xedea: Herriko Etxeko fatxada eta teilatua molda-
tzeko egiteko obrak.

• Esleipen modua: Prozedura negoziatua, prentsan iragarkia jarriz.
• Kontrata aurrekontua: 62.393,36 euro. (BEZ barne)
• Behin behineko fidantza: Kontrata aurrekontuaren %4a (2.495,73

euro)
• Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako prentsan argi-

tara eman eta ondoko 14 egun naturala arte. Orduak: 9:00etatik
13:00etara. Azken eguna larunbata suertatzen bada, astelehena-
raino luzatuko da.    

• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea: Proposame-
nak aurkezteko epea bukatu eta ondoko 10 egunetan. Egun hau
larunbata suertatzen bada, ondoko astelehenean irekiko dira. Or-
dua: 14:30.

• Baldintza tekniko eta klausula administratibo plegua eta gainerako
baldintzak interesatuen eskura ondoko lekuetan izanen dira eta in-
ternet-eko  http://www.animsa.es/tablon-anuncios/ helbidean.  
Udal bulegoetan; Rubio paperdenda: Fco. Bergamin, 10 (Iruñea)
eta Ingesoa: Iturlandeta Karrika (Bera)

Bera, 2002.06.17
ALKATEA, J.J. Goya Echeverria

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

HERRIKO ETXEA MOLDATZEKO 
PROIEKTUA EGITEKO KONTRATAZIOA

• Kontratuaren xedea: Herriko Etxea moldatzeko proiektua,
segurtasun eta osasun Azterketa eta koordinazioa eta obra
zuzendaritzaren lanak egitea.

• Esleipen modua: Prozedura irekia, lehiaketaren bidez.
• Kontrata aurrekontua: 40.432 euro. (BEZ barne)
• Behin behineko fidantza: Kontrata aurrekontuaren %4a

(1.617,28 euro).
• Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako pren-

tsan argitara eman eta ondoko 14 egun naturala arte. Or-
duak: 9:00etatik 13:00etara. Azken eguna larunbata suer-
tatzen bada, astelehenaraino luzatuko da.    

• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea: Pro-
posamenak aurkezteko epea bukatu eta ondoko 10 egu-
netan. Egun hau larunbata suertatzen bada, ondoko aste-
lehenean irekiko dira. Ordua: 14:30.

• Baldintza tekniko eta klausula administratibo plegua eta gai-
nerako baldintzak interesatuen eskura ondoko lekuetan iza-
nen dira eta internet-eko http://www.animsa.es/tablon-
anuncios/ helbidean eta Udal bulegoetan.

Bera, 2002.06.25                                                   
ALKATEA, J.J. Goya Echeverría

EEMMIILLIIOO

ZZAABBAALLAA

EEZZKKUURRRRAA

doneztebearrak
uztailaren 6an
8 urte beteko
ditu. Zorionak
aita, ama eta
Elenaren
partetik.

Elko Nevadako
MMIITTCCHHEELLLL

OOWWSSLLEEYY

IIGGOOAAk 4urte
beteko ditu
uztailaren
23an. Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

ITURENgo UDALA
AYUNTAMIENTO DE ITUREN

HILERRIA HANDITZEA
• Kontratuaren xedea: Iturengo hilerria handitzeko lanak

kontratatu eta egitea, Maite Apezteguía Elso andreak pres-
tatutako proiektuari jarraituz.

• Kontrata aurrekontua: 83.365,95 euro. (BEZ barne)

• Proposamenak aurkeztea: Udaleko idazkaritzan, 2002ko
uztailaren 17ko eguerdiko ordu biak arte. (NAO 76, 2002-
06-24koa).

• Proposamenak  irekitzea:Proposamenak aurkezteko epea
bukatu eta hurrengo egunean, eguerdiko ordu batean, Uda-
letxean.

• Klausula ekonomiko-administratiboen plegua interesatuen
eskura dago Udal idazkaritzan.

Iturenen, 2002ko ekainaren 27a

ALKATEA,
José María Gorosterrazu Elizalde

ITURENgo UDALA
AYUNTAMIENTO DE ITUREN

HERRIKO OSTATUA ETA
ETXEBIZITZA ERRENTA

Iturengo Udalak, 2002ko maiatzaren 31n egin osoko bilkuran,
enkante publikorako deia egitea erabaki zuen, Iturengo Herriko
Ostatuko taberna eta jatetxea zerbitzua errentan emateko eta
horrekin batean, Kontseilu karrikako 38an dagoen etxebizitza
esleitzeko, bertzeak bertze baldintza hauei jarraikiz:
• Errentamenduaren iraupena: 10 urte, bertze 5 urtetan luzatzen

ahal direnak.
• Errenta: 2 osagai hauek ditu:

- 15.100 euroko sari finkoa edo errenta aintzinatua, 
gehi BEZaren % 16. 

- Urteko errenta, 480 eurokoa, gehi BEZaren % 16. 
Horixe izanen da hasierako prezioa.

• Eskaintzak aurkezteko epea: eskaintzak Iturengo Udal
idazkaritzan aurkeztuko dira, 2002ko uztailaren 11ko eguerdiko
ordu biak arte (NAO 76, 2002-06-24koa), horretarako onetsitako
baldintza administratiboen pleguan adierazten den gisara.

• Behin-behineko fidantza: 1.500 euro.
• Proposamenak irekitzea: Udalaren osoko bilkuran irekiko dira,

eskaintzak aurkezteko epea akitutakoan.
• Klausula administratibo partikularren plegua interesatuen eskura

dago udal idazkaritzan.
Iturenen, 2002ko ekainaren 27a

ALKATEA, José María Gorosterrazu Elizalde
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Etxartenea, Biurrana Auzoa • & 948 637970 - 608. 770850 • LESAKA

3 Lur mugimendua
3 Saneamenduak
3 Urbanizazioak
3 Nabe industrialak
3 Ormigoiak eta

etxebizitzak
3 Teilatuak Fatxadak

eta pinturak

3 Lur mugimendua
3 Saneamenduak
3 Urbanizazioak
3 Nabe industrialak
3 Ormigoiak eta

etxebizitzak
3 Teilatuak Fatxadak

eta pinturak

ETXARTE
eraikuntza enpresa
ETXARTE
eraikuntza enpresa
ETXARTE
eraikuntza enpresa



Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

Sukaldeak Egongelak Logelak Bainugelak

larunbat  arratsaldetan irekia

2x1
koltxoi eta 
somieretan

ERAKUSKETAN 

DAGOENA

BUKATU ARTE

ikusi eta 

eraman!!!

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

GAZTEENTZAKOERAKUSKETA
ALDAKETA

BEHERAPEN
HANDIAK

4000 m2 erakusketa

Lehen 3.162,32 ee

Orain 2.199,00 ee

Lehen 3.425,77 ee

Orain 2.399,00 ee

Lehen 2.355,97 ee

Orain 1.649,00 ee

Lehen 3.828,45 ee

Orain 2.929,00 ee



    

Uztailaren 6tik 10eraBestak
Lesakan

Uztailaren 
6tik 10era
Uztailaren 
6tik 10era

Herriz herri, bestaz besta

Buruhandiek edo
betizuek baietz
aurtengoan
harrapatu!

Bestak 
Lesakan

ttipi
ttapa
329. zenbakiarekin banatua

ARGAZKIA: TELLETXEA

 



Lesakako Bestak2

Ortzirala
Uztailak 5

17:00etan: Txirrindulari-
tzako 16. Marino Lejarreta
Saria, kadete mailakoa,
Beti Gazte elkarteak an-
tolatua.  19:00etan: Pla-
za Zaharrean, Baztan-
Malerreka-Bidasoa alde-
ko gazteen 5. Trikitixa txa-
pe l ke ta ren  f i na l a .
21:00etatik 22:30etara
TXATUNGA WENBE per-
kusio taldea herrian bar-
na. Gauerditik goizal-
dera Kontzertua Plaza
Zaharrean honako talde
hauekin: Lif, Buitraker eta
Ttak!. Gauez herrian bar-
na Incansables txaranga.

Larunbata
Uztailak 6

Bezpera Eguna
11:00etan: Herriko Etxe-
ko arkupetan, Kartel eta

programa-azalerako
lehiaketan parte hartu du-
teen lanen erakusketa.
12:00etan:Herriko Etxe-
tik igoko den altxaferoa-

ren eztandak, emanen die
aurtengo bestei hasiera.
Berehala, txistulari, soi-
nulari, trikitilari eta haur
ttikien danborradak giro-

tuko dizkigute herriko ka-
rrikak euren soinu alaie-
kin.
17:30etan: frontoian, Tan-
tirumairu Euskal Folklo-

OSIÑA
Albistur 3, behea • & 948 637951 • LESAKA

• Moda 
• Bitxiak

IÑAKI janaridenda

Besta ederrak pasa itzazue!!
Arretxea, 12 & 948 63 82 87 • LESAKA

Juanjo ERRO
ZZUURRGGIINNDDEEGGII LLAANNAAKK OORROOKKOORRRREEAANN
MMOOBBLLEE ZZAAHHAARRRREENN KKOONNPPOONNKKEETTAA

AAUURRRREEKKOONNTTUUAAKK KKOONNPPRROOMMEEZZUURRIIKK GGAABBEE
Alan-Zahar, & 948 637862 • LESAKA

Plaza Zaharra, 14 • & 948 637 721 • LESAKA

Janzkera • Lentzeria • Etxebarnea

ARGAZKIA: ORONOZ
TANTIRUMAIRU EUSKAL FOLKLORE TALDEAK EMANALDIA ESKAINIKO DU BEZPERAN.
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EZPATADANRZARIAK ELIZAKO BIDEAN. SAN FERMIN EGUNEKO OHIKO IRUDIA. ARGAZKIA: ORONOZ

H
H IZARRA H
OKINDEGIA

Aupa San Fermin!

Plaza Zaharra, 13 
& 948 63 78 55 • LESAKA

H IZARRA H
OKINDEGIATel. 948 637 460

Besta ederrak pasa!

Gas-olioa etxez etxe banatzen da

FFAAGGOOAAGGAA HHAARRAATTEEGGIIAA

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

AAuuppaa SSaann FFeerrmmiinn!!!!
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re Taldearen erakustal-
dia.  20:00etan: Peña
guztien ordezkariak al-
txaferoa bota ondoren
danborrada nagusia abia-
tuko da, Erraldoi eta Bu-
ruhaundi, danborjole eta
soinulari, Lesakako Ban-
da eta guztiz, herri oso-
ari itzulia emanez karri-
kaz karrika.
Gauerdiko 12:00etan:
Musika Plaza Zaharrean
TXIMELETA taldearekin.
LOS INCANSABLES  txa-
ranga karrikaz karrika.

Igandea
Uztailak 7

San Fermin Eguna
8:30etan: Ezpatadan-
tzarien meza ixila. Joan-
etorria Txistulari banda-
ren laguntzaz eginen da.
10:30etan: Udalbatza
bertze agintariekin, Ez-
patadantzari eta Musika

Bandarekin batera, he-
rriko ikurrak aintzinean di-
tuztela, abiatuko dira He-

rrikoetxetik elizara, Meza
Nagusira. Bertan, Lesa-
kako Abesbatzak parte

hartuko du. Meza ondo-
tik, Fermin Zaindariaren
irudiarekin herri guzitik

ARGAZKIA: TELLETXEA
SAN FERMIN EGUNEKO GOIZEAN MUTIL EZPATADANTZARIAK ARITZEN DIRA, BAINA ARRATSALDEAN

NESKEI ERE TXANDA AILEGATZEN ZAIE. ARGAZKIAN, ESKU-DANTZAN AGERI DIRA NESKA-MUTILAK.

ETXARTE
bitxidenda

erlojudenda
Kirol Trofeoak

Albistur karrika, 1
& 948 637205

LESAKAPlaza Berria, 10
Tfnoa:948 637 438

     
    
          

% 686 805435  % 948 637556

Pinturak eta 
barnizak

FRONTOIKO OSTATUA
Lesakarren zerbitzura urte guzian

TFNOA: 948 62 75 18 • LESAKA

LCC bi 
egunetan 

azterketarik
gabe

LCC bi 
egunetan 

azterketarik
gabe

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

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

LESAKA

Manuel Zamorano

Fatxadak ura presioaz garbitu
Paretak hare-zorrotadaz garbitu
Moketa eta zintasol kolokazioa
Kanpoko eta barneko pintura 
eta barnizatze lanak
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prozesioa. Ibilaldia berri-
ro Elizan burutu ondoren,
Udalbatza, lehen aipatu-
takoekin, mezara joan di-
ren eran jaitsiko dira Es-
kolttikira, Onin errekaren
bi aldeetan egiten den Zu-
bigainekoa dantza ikus-
tera, 15. mendean lesa-
karren artean lortu zen
bakea oroitarazten digu-
na. Berehala, Tantiru-
mairu doinuari dagokion
ikurrin-agurra zubi gai-
nean. Agur edo dantza
bera Plaza Zaharrean,
ikurra Herriko-etxera igan
aintzinean.
18:00etan: Bezperak: Eli-
zarako eta Elizatiko joan
etorria Meza Nagusira be-
zala eginen da. Bezpe-
retan, Lesakako Abes-
batzak kantatuko du. Bez-
perak akitu ondoren, eta
ohiturari jarraituz, Ezpa-
tadantzari taldeak Mutil-
dantza, San Fermin dan-

tzaren sarrera, Esku-dan-
tza, Aurresku eta Jotak
dantzatuko ditu Plaza Za-
harrean.
19:30etan Plaza Zaha-
rrean, bertso jaialdia,
Arrano Elkarteak antola-

tua: Sebastian Lizaso, An-
doni Egaña. Maialen Lu-
janbio, Estitxu Arozena,
Xabier Silveira eta Juan
Jose Zubieta «Etxabe».
20:00etan: Erraldoi eta
Buruhandiekin kalejira,

Bittiria karrikan barna,
TXAKAIN gazte txaran-
garekin. 
Gauez, Musika Plaza Za-
harrean GAU-BELA tal-
dearekin. Egun guzian,
GAUERDI txaranga ka-

LEHEN, ORAIN BEZALAXE, AKORDEOIARI ERAGITEA ASKI ZEN, BESTA GOGOA PIZTEKO.

Mariluz
I LEAPAINDEGIA

Plaza Zaharra, 26 • LESAKA
& 948 637926

Mariluz
I LEAPAINDEGIA

Plaza Zaharra, 26 • LESAKA
& 948 637926

besta zoriontsuak besta zoriontsuak 
opa dizkizue!!opa dizkizue!!

SUTE ETA EBASKETEN KONTRAKO ALARMAK
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
MOTA GUZIETAKO ANTENAK
C + ZUZENEKO KONTRATUAK
TELEFONO MUGIKORRAK 

ALZURI
ELEKTRAGAILUAK

Bittiria, 41• & 948 627531; Mug.:608-778894 • LESAKA
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rrikaz karrika.
Astelehena
Uztailak 8
Peñen Eguna

10:30etan: Peñen dan-
borrada. 12:00etan: Be-
tizuak Plaza Zaharrean.
Eguerdian INCANSA-
BLES txaranga. Arra-
tsaldez tren turistikoa
haurrentzat, herrian bar-
na. 18:00etan: Peñen
kontzentrazioa txaranga-
rekin, peñen jautsierara-
ko. 22:00etan: TRIKI-
ZIOA trikitixa taldearen
erromeria. Gauerdian
Plaza Zaharrean TAPIA
ETA LETURIA taldea.
2:00etan TRIKIZIOA tri-
kitixa taldearen errome-
ria. Gauez, GAUERDI
txaranga ariko da.

Asteartea
Uztailak 9

Haurraren Eguna

10:30etan: haur kosko-
rren danborrada, Lesa-
kako Kordiolari eta Txa-
kain gazte txarangarekin

batera. Erraldoi eta Bu-
ruhandiekin kalejira An-
toiu eta Albistur karrike-
tan barna.

12:00etan: Betizuak Pla-
za Zaharrean. Arratsal-
dez Komentuko zelaian,
Navar Producciones hau-

• Bernizatze-kabina
• Pintura lanak orokorrean
• Pisuak, lokalak, fatxadak

Leitzako bidea • & 948 450734 • 606 37 74 24 • DONEZTEBE • e-posta: patxi@eresmas.net

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

Alkaiaga industrialdea BERA & 948631568  Faxa:948631526

ARGAZKIA: ORONOZ
PEÑEN EGUNEKO JAUTSIERAN DENETIK EDANEN DA. PLAZARA AILEGATZERAKOAN, DISIMULATZEKO

NOSKI, URA ESKATUKO DUTE PEÑAKIDEEK… ETA AITZINETIK ZER?
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KASINO ostatu-jatetxea
Plaza Zaharra 14 • & 948 637152

LESAKA

Frutategia

Harategia

Urdaitegia

Arraindegia

CChhaarrtteerr--eenn pprreezziioo bbaaxxuuaakk
aauurrkkiittuukkoo ddiittuuzzuu uurrttee oossooaann

& 948 63 72 64 • Bittiria, 67 • LESAKA& 948 63 72 64 • Bittiria, 67 • LESAKA

ARGAZKIA: TELLETXEA
BANDAK JOTZEN DUEN ERRITMORA DANBORRA JO: EZ DELA ZAILA? BADA, ANIMATU AURTENGOAN!



Txomin IRAZOKI
Fisioterapeuta
Besta onak pasa!

Eztegara 24 • & 948 631391 • BERA
Parrokia 5 • & 948 451854 • DONEZTEBE

Tel. mugikorra: 670 471200

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

LESAKA· Tel.: 948 637 525

Ongi pasatu bestak!Ongi pasatu bestak!

Ongi pasa bestak!Ongi pasa bestak!

IBAIONDO
janaridenda

Ana IGOA PORTU

Antoiu karrika, 19
& 948 637949

LESAKA

IBAIONDO
janaridenda



ONIN 
agentzia

Aholkularitza • Artekaritza

& 948 637359 • Albistur 53 • LESAKA

ONIN 
agentzia

Aholkularitza • Artekaritza

BERABI Agentzia, S.L.BERABI Agentzia, S.L.

BERABI Tailerrak
• SALMENTA
• MEKANIKA
• ELEKTRIZITATEA
• KONPONKETAK OROHAR

Alkaiaga  industrialdea • & 948 631445 BERA

winterthur

Zugandik gero eta hurbilago
Aseguroak • Inmobiliaria informazioa

& 948 630601 • Faxa: 948 630805 • Legia 1, BERA

Nik hagitz ongi probextuko ditut bestak
Zuk ere ongi pasa!

Nik hagitz ongi probextuko ditut bestak
Zuk ere ongi pasa!

Bestak
tooooooooopera

probextu!!!

Bestak
tooooooooopera

probextu!!!

KKAATTTTUUKKAATTTTUU
ostatu - jatetxea

Sanferminetan ere zure zerbitzura
&& 948 627 573 • 948 627 573 • LESAKALESAKA

ARGAZKIA:
TELLETXEA
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ARGAZKIAK: TELLETXEA
IGANDE EGUERDIAN «TORERO» KOPURUA NABARMEN IGOTZEN DA.

rren ikuskizunak: Karts,
puzgarriak, pilotak.
18:00etan: frontoian, es-
kuzko pilota partiduak
profesionalen artean, Ar-
kupe elkarteak antolatua.
18:45etan: Plaza Zaha-
rrean, herriko gazteen
Dantza-Jazz erakustal-
dia. Arratsaldez eta
gauez: Musika Plaza Za-
harrean EGAN taldeare-
kin.
GAUERDI txaranga he-
rri guzitik.

Asteazkena
Uztailak 10
Ezkonduen Eguna

12:00etan:Betizuak Pla-

Solarium

• Piezen moldaketa
• Harrobi-makinen 

fabrikazioa
• Nabeen proiektu 

eta eraikuntzak
• Makinaria 

moldaketa
• Estrukturak altxatzea
• Galdaragintza

EELLKKAARR,, SS..AA..
TTaaiilleerrrraakk

Zalaingo Industrialdea 8, BERA
Tfnoa: 948 631013 Faxa: 948 630 929

Esther Ateak

Ate eta zerrailak 
saldu eta jartzen ditugu

Gora San Fermin!
Zarandia 9 • Tfno./Faxa: 948 62 75 84 • LESAKA

esther-ateak@terra.es
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za  Zaha r rean .
12:00etan Andra-Mari
Zahar Etxearen lorate-
gietan, Armonia Nava-
rra jota taldearen ema-
naldia. 15:30etan: Txi-
rrindularitzako 56. Txa-
kain Saria, Sub-23 eta
Elite mailako afiziona-
tuen Euskaldun Lehia-
ketarako puntuagarria
den karrera, Basurde
Elkarteak antolatua, Le-
sakako Udalaren ba-
besarekin. 116 km. in-
guruko ibilbidea: Le-
saka, Bera, Zalain, in-
dustrialdea, Saihesbi-
dea, Lesaka, Igantzi,
Berrizaun, Sunbil la
(errepide zaharra),

Aupa San Fermin!!!
Bittiria, 41 • % 948 63 7518 •  LESAKA

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266

Plaza Berri, 7 Sakelekoak: 616 45 72 74
31770 LESAKA 616 45 72 75

e-mail: m.erkizia@teleline.es Tel-Fax: 948 63 71 58

Besta ederrak pasa!Besta ederrak pasa!

Tfnoa: 948 637127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Ongi pasa
bestetan!!

Ongi pasa
San Ferminetan!

& 948 63 70 27
LESAKA



Saihesbidea, Berrizaun,
Bera, Zalain, Industrial-
dea, Lesaka, Igantzi, Be-
rrizaun, Sunbilla (errepi-
de zaharra), Saihesbidea,
Berrizaun, Bera, Indus-
trialdea, Saihesbidea, Le-
saka, Igantzi, Berrizaun,
Lesaka (helmuga).
18:00etan: Plaza Zaha-
rrean, ARMONIA NAVA-
RRAren emanaldia, San
Fermin Jubilatu eta Pen-
tsionisten Elkarteak an-
tolatua. 
18:00etan: Garai batean
egiten zena gogoratuz,
Musika Bandarekin Es-
kolttikitik Txakainera joa-
nen da kalejiran, han me-
renda t ze ra .  Ge ro ,

20:00etan Txakaindik
jautsiera, Zortziko doi-
nuarekin. 21:00etan Pla-
za Zaharrean MARIACHI
REAL SANTA CECILIA.
Gauerdian: Plaza Zaha-
rrean MARIACHI REAL
SANTA CECILIA eta bu-
kaeran Jai-Hilak.
Gauean, GAUERDI txa-
ranga.

Lesakako Bestak12

ARRANO
OSTATUA

OOnnggii ppaassaa SSaannffeerrmmiinnaakk
ffaallttaa ddiirreennaakk aahhaannttzzii ggaabbee
Albistur 11 • LESAKA • & 948 627 597

Matias MITXELENA
eraikuntzak

Etxeak • Zaharberritzeak • Teilatuak

Matias MITXELENA
eraikuntzak

Etxeak • Zaharberritzeak • Teilatuak
& 948 637182 • 608 777 908 • LESAKA

Matias MITXELENA
eraikuntzak

ETXEBERRIA
O S T A T U A

ETXEBERRIA
O S T A T U A

Plaza Zaharra, % 948 637700 • LESAKA

ODRIOZOLA eta HUIZI

ZERRAILGINTZA 
TAILERRA

Alkaiaga Industrialdea - Elutsa, Pab 3-18
& 948 631244 • BERA

Plaza zaharra 11 · LESAKA · Tel-Faxa: 948 637593

ORONOZ/TELLETXEA

SAN FERMIN EGUNEKO

DANTZEK BETETZEN DUTE

GOIZ ETA ARRATSALDEKO

EGITARAUAREN ZATIRIK

HANDIENA.
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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

AITZINETIK
PRESTATUTAKO

JANARIAK

Mikel UBIRIA
eska b a z i o a k

EESSKKAABBAAZZIIOO EETTAA GGAARRRRAAIIOOAAKK
MM.. UUBBIIRRIIAA

619 71 63 22 

608 77 96 41
948 637 214 

BITTIRIA PLAZA, 8 • LESAKA 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

TELEBOTE
OSTATUA

Besta onak pasa!
Arretxea, 10 • LESAKA

Tfnoa: 948 637188

TELEBOTE
OSTATUA
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GARRAIO AGENTZIA

ESTATU BARNEKO eta

ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK
• Antoiu 23 • Behea

• 31770 LESAKA

• Tfnoa: 948 627644

• Faxa: 948 627656

• otxango@teleline.es

ESTATU BARNEKO eta

ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK

KOXKILA      KOXKILA      
ostatuaostatua

Ongi pasa Sanferminetan!

Zarandia, 4 - LESAKA

Ongi pasa Sanferminetan!

Sanferminen
berri

ttipi-ttapa
telebistan

non
bertzenaz?

Sanferminen
berri

ttipi-ttapa
telebistan

non
bertzenaz?

Frain auzoa Tfnoa: 948 63 78 26 • LESAKA

Lore eta landareakLore eta landareak

TELLETXEA ARGAZKIDENDA
• Komunioko argazkiak
• Karnet argazkiak
• Ezkontza erreportaiak
• Postalen inprimatzea…

Plaza Zaharra 6 • & 948 637281 • LESAKA

TELLETXEA ARGAZKIDENDATELLETXEA ARGAZKIDENDA



ERAKUSKETA Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26 • SALTOKIA Plaza Zaharra 27 •  Tfnoa: 948 637 780 • LESAKA

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

ERAKUSKETA
Juan Arana, 1
ERAKUSKETA
Juan Arana, 1

Tfnoa. 943 61 17 67
Fax: 943 61 44 64 

Tfnoa. 943 61 17 67
Fax: 943 61 44 64 

BILTEGIAK
Juan Arana, 3
BILTEGIAK

Juan Arana, 3IRUNIRUN

ALMACENES ETXANIZ, S.A.ALMACENES ETXANIZ, S.A.ALMACENES ETXANIZ, S.A.
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