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irailaren 22an
Bigarren urtez antolatu du Aiz-
kolegi taldeak Bidasoa errekaren
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09Julian Iantzi 
lesakarra Basetxean
ETBko «Basetxea» programak
ikusleak dibertitzea bertze hel-
bururik ez duela dio Julian Iant-
zi aurkezle lesakarrak. Aurten Et-
xalarren grabatuko dituzte saioak.
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Denboraldi berria
Ttipi-ttapa Telebistan
Denboraldi berria
Ttipi-ttapa Telebistan
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DATUAK...

0303ttipi-ttapa

Joseba OLAGARAI
Orain ETBn Begia Gosen ikusten
zaitugu, Sorginen Laratzean ere
egon zinen eta laster Basetxean...
zertan gustorago?
Ez nuke erraten jakinen. Nahiago dut
euskaraz lanean ari baina Iruñeko
Canal 4n egin nuen lana ere hagitz
gustura egin nuen. ETBn aurkeztu
ditudan saioak hagitz desberdinak
izan dira eta denetan ibili naiz gus-
tura. Erregistro desberdinak ibili be-
har izan ditut, ez baita berdina “Be-
gia Gose”n gai serio bat jorratzea edo
Basetxea bezalako lehiaketa bat aur-
keztea. Denek eman didate aukera
mundu honetan aitzinera segitzeko
eta esperientzia berri bat izan da ho-
rietako bakoitza. Ni denekin geldi-
tzen naiz.
Nola ikusten da telebistaren mun-
dua barrenetik? Nola daramazu
pertsonaia ezaguna izatea?
Nik kanpotik ez dut aunitz ikusten bai-
na iruditzen zait telebistaren mundua
magnifikatu egin dela. Telebistan egi-
ten den lana ez da bertze edozeine-
na baino hobea, bertze lan mota bat
da baina ez du merito handiagorik.

Neregana jendea etortzen da egiten
dudan lanarengatik zoriontzera eta
aunitzetan harritu ere egiten naiz.
Baina hori ona da, nere programak
entretenitzen duenaren seinale bai-
ta. Eta funtsean hori da gure helbu-
rua, jendeak telebista ikusten due-
nean momentu atsegin bat pasatzea,
gure programarekin dibertitzea.
Basetxea gure eskualdean graba-
tuko da, Etxalarren hain zuzen. No-
latan?
ETBk garbi zuen hurrengo Basetxea
Nafarroan grabatuko zela. Taldeko-
ek aipatu zuten Irati edo Belagua al-
dean grabatu zitekeela baina nik pro-
posatu nien ni bizi nintzen ingurua
egokia izaten ahal zela. Taldekoak
etorri eta buelta bat eman zutenean
liluratuta gelditu ziren gure eskual-
dearekin. Hagitz fotografikoa, men-
di ederrak, etxe politak... Basetxea

grabatzeko beharrezkoak ziren bal-
dintza guziak eskura genituen. Or-
duan baserria behar genuen. Bazta-
nen eta Malerrekan begira egon gi-
nen eta azkenean Bortzirietan, Etxa-
larren, aurkitu genuen. Lekua ikus-
garria da, ikaragarri polita eta  nere-
tzat hagitz ongi, etxetik hurbil nago-
elako. Gainera seguraski hemen in-
guruan ere eginen ditugu probak:
Etxalarko usategietan, infernuko erro-
tan, Urrozko urtegian... 
Aitzintzen ahal diguzu nola izanen
den Basetxearen 2. edizio hau?
Dagoeneko lehiakideak aukeratze-
ko casting-a egina dago. Grabaketa
irailaren 20an hasiko dugu eta 35
egunez arituko gara jarraian. Base-
txean 8 lehiakide sartuko dira, hauek
proba batzuk pasatu beharko dituz-
te eta astero bat aterako da baserri-
tik, bere ordez bertze bat sartzeko.
Bukaerararte irauten duten 8 lehia-
kideetatik aterako dira hiru finalistak.
Abenduan, zuzeneko programa bat
eginen da eta publikoak erabakiko
du zein izanen den irabazlea.
Dudarik gabe, inork galdu ezin du-
zuen programa!

• Iruñeko Canal 4n eman
zituen lehenbiziko pausuak
telebistaren munduan lesakar
honek. Ordutik, ETBn Sorginen
Laratzean kolaboratzaile
lanetan aritu da eta “Begia
Gose” saioa aurkeztu du.

• Orain “Basetxea”
programaren bigarren edizioa
grabatzen ari da Etxalarren.

• «Telebistaren munduan
kasualitatez hasi nintzen eta
orokorrean zorte ikaragarria
izan dut beti. Neurri handi
batean horregatik nago orain
nagoen tokian» dio Julianek. 

«Gure helburua jendeak “Basetxea”
ikusiz ongi pasatzea da, dibertitzea»

«Etxalarren “Basetxea”

grabatzeko beharrezkoak genituen

baldintza guziak eskura genituen:

hagitz fotografikoa, mendi

ederrak, etxe politak...!»
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JOSEBA OLAGARAI

Julian Iantzi ETBko “Basetxea” programaren aurkezlea
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Urtero bezala, abuztu hondar eta
iraileko lehen astean atseden egun
batzuk hartu eta tresneriaren erre-
bisio teknikoa egiteko aprobetxatu
ondotik, berriz ere lanean hasia da
TTIPI-TTAPA TELEBISTA. Horre-
la, bada, irailaren 9an abiatu zen
denboraldi berria, oraingo honetan
nobedadez beterik datorkiguna.

Aldaketarik ikusgarrienak pro-
gramazioan eta ordutegian nabari-
tuko ditu ikusleak, bata eta bertzea

zabalagoak izanen baitira aurre-
rantzean.

INFORMATIBOA
EGUERDITAN ERE

Bi edizio izanen ditu hemendik
aitzin Berriak izeneko informatibo-
ak. Lehena eguerdiko 13:00etan
e ta  b iga r rena  a r ra t sa ldeko
20:00etan. Gisa honetara, eskain-
tzaren maiztasunean ez ezik pun-
tualtasunean ere irabazi nahi da.

TTIPI-TTAPA TELEBISTAk
programa gehiago eta
ordutegi zabalagoa
eskainiko ditu aurrerantzean

Programazioa berritu eta
osatzen  ahalegin handia
egiten ari da ttipi-ttapa.
Zuek ere parte har deza-
kezue, interesgarri diren
informazio eta deialdien
berri emanez, zuek har-
tutako irudiak eskainiz…
Denon artean denontza-
ko telebista egin nahi bai-
tugu

Aldaketa dexente ekarriko du 
TTIPI-TTAPA TELEBISTAren 
denboraldi berriak. Alde batetik,
orain arteko programazioa
telesaio eta kolaboratzaile
berriekin osatuko da, 
eta bertzetik, emisioen ordutegia
ere zabaldu eginen da eguerdiko
informatiboarekin.
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JOKOA SOLAS

Aitor AROTZENA
Astelehen eta ortziraletan

Beti bezala, gure kirolarien jarduera hurbiletik segituko
du Jokoa Solas kirol saioak. Nobedade gisa, aurreran-
tzean ikuskizunik interesgarrienak osorik emanen dira.

BERRIAK

Eguerdiko 13:00etan eta arratseko 20:00etan

Informatiboen maiztasun eta segimenduan ahalegin
handiagoa eginen da hemendik aitzin. Bi edizio
eskaintzeaz gainera, presentazio formatoa ere aldatu
eginen da.

05
AURPEGI ETA
TELESAIO BERRIAK

Iaz garai honetan emititzen
ziren saio guztiak segida iza-
nen dute aurten ere: Jokoa
Solas, Zinea, Herriz herri…

Eta horiekin batera, uda
honetan abiatu ziren zenbait
saiok izan duten harrera ona
baloratu ondotik, denboraldi
berriko egunez eguneko pro-
gramazioan txertatzea era-
baki da. Halaxe gertatuko da,
adibidez, Iñaki Pikabea su-
kaldariak prestatzen duen El-
tze beroarekin, Ainhoa Arbu-
rua eta Ainara Mindegiaren
artean gauzatzen duten Du-
da-muda programarekin, Mi-
ren Karmele Tolosak aurkez-
ten duen Baratze xokotik saio-
arekin eta Castillo Suarezen
Gomendioekin.

KIROL IKUSKIZUNIK
INTERESGARRIENAK
OSORIK ESKAINIKO DIRA

Zientoka gazte mugitzen
da futbola, pilota, eskubaloia
edota herri kirolaren inguruan.
Horregatik, horietako zenbait
osorik eskainiko dira aurre-
rantzean, jokaldiei dagozkien
komentario eta balorazioekin
hornituak. Jokabide berdina
segituko da hainbat kultur ikus-
kizunekin; musika talde eta
abesbatzak, antzerkia, dan-
tza…

PUNTUALKI,
GERTAERA BEREZIEN
JARRAIPENA

Urte sasioaren arabera, iza-
ten dira gure herrietan bertze
hainbertze gertaera puntual-
ki bildu eta telebista honen bi-
tartez eskaintzen direnak.
Inauteriak, herrietako bestak
eta feriak, hauteskundeak…
Orain arte bezala, aurreran-
tzean ere horien denen leku-
kotasuna izanen duzue pro-
gramazioaren barrenean.

ALDAKETAK
EMISIO ORDUTEGIAN

Eta aldaketekin bukatze-
ko, emisio ordutegiari ajuste
batzuk eginen zaizkio den-
boraldi berri honetan. Arra-
tseko emisioak gaueko 9etan
hasi beharrean 8etan hasiko
dira, eta errepikapenak ha-
siera batean orain arteko errit-
moari eutsiko badiote ere, lu-
ze gabe ugaritu eginen dira. 

PROGRAMAZIOAREN BIZKAR HEZURRA

ELTZE BEROA

Iñaki PIKABEA
Asteartetan

Saio aski interesgarria kategoriako sukaldariaren esku-
tik. Sasoiari dagokion jakiekin prestatutako platerak,
bat baino gehiago animatuko duena etxean saiatzera .

DUDA-MUDA

Ainhoa ARBURUA - Ainara MINDEGIA
Asteazkenetan

Gaur egungo bizimoduak sortzen dizkigun arazo eta
zalantzei erantzuten saiatuko dira Ainhoa eta Ainara.
Zuen galderak ere aski gustora erantzunen dituzte.

BARATZE XOKOTIK

Miren Karmele TOLOSA
Ortzegunetan

Lurrarekin dugun lotura biziberritzen ahaleginduko
gara programa honen bitartez, aholkuak,
proposamenak, elkarrizketak, erreportajeak…

GOMENDIOAK

Castillo SUAREZ
Ortziraletan

Asteburuko denbora libreari probetxua ateratzeko
hainbat gomendio emanen digu Castik, haur eta
gazteendako joko eta jostailuak ahaztu gabe.

HERRIZ HERRI

Joseba OLAGARAI
Asteko egun desberdinetan

Han eta hemen ibiliko da gure lankidea pertsonairik
bitxienak, ohitura berexienak eta gertaerarik
kuriosoenak frexkura eta umore punttuarekin emateko.
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Europako Nekazaritza Politika

Kalitateko produktuak eginen direla erraten duten bitartean prezioak
jausteko tresnak jartzen dituzte eta hori bateraezina da

Nekazaritza politikaren erreforma arras drastikoa egin nahi dute Europan, ez da errebisio txiki bat
bakarra. Ez dago zuzendua baserritarrei, baizik eta produktore industrialei. Baserritarrek produzi-
tzen dituzten produktuak hemendik urte batzuetara merketzeko sistemak jarri dituzte. Gure ustez,
kalitateko produktu bat egiteak bere kostea eta bere prezioa dauka. Erreforma jantzi egin dute ber-
dea, ekologista eta ingurugiroa zaintzeko izanen dela, kalitateko produktuak eginez eta bitarte ho-
rretan erremintak jartzen dituzte prezioak jausteko… hori inkonpatiblea da. Edo bata edo bertzea.
Subentzio sistema aldatu egiten da, beti aunitz kobratzen zuten aberatsek berdin kobratzen segitu-
ko dute. Baina baserritik bizi denari, ingurugiroa zaintzen ari denari, herrian bizimodu bat ateratzen
ari denari ez diote inolako balorerik ematen. Dirulaguntzak ez dituzte emanen aberearen arabera,
baizik eta lur kopuruaren arabera. Berdin du produzitzen den edo ez. Orduan, mendialdeko base-
rritar askok, behi edo ardiak saltzeko tentazioa izanen dute, eta larre guziak sasiak hartuko lituzke,
suteak areagotuz, bideak eta xendak galduaz eta garai bateko mendiak itxuraldatuz…Baserritarrak
zera esango du: “hemen gatazkaka zertan ari gara, gure produktuek ez dute deustako balio eta”.
EHNEtikan beti eskatzen genuen modulazioa, aunitz kobratzen zuenari gehiago kendu behar zi-
tzaiola, guti kobratzen zuenari gehiago emateko. Politika berriarekin frankizia bat jarri dute, 5.000
euro baino gutiago kobratzen duenari ez diote deus kenduko, baina berdin da baserritik bizi dena
izan edo etxean hamar behi eduki eta fabrikan lanean aritzea. Goitik jarri duten beste muga 50 mi-
lioi pezeta, 300.000 euro baino gehiago ezin izanen dela kobratu. Nafarroan ez dago bakarrik ere,
iruditzen zaigu altuegi dagoela listoia. EHNEk lehenbiziko baserritar guziak informatu nahi ditu, ge-
ro indarrak bildu, badakigu baserritarrak bakarra ez garela aski izango politikoek ezarri nahi dituz-
ten neurriak gibelera botatzeko. Jendeari erakutsi egin behar zaio erreforma hau ez dela nekaza-
rientzako bakarrik txarra, baizik eta kontsumitzailearentzat eta gizarte osoarentzat ere kaltegarria
dela. Azkenean, baserritar guziok elkartu eta kalera aterako gara udazken honetan, ez bakarrik Na-
farroan, politika honek Europako nekazari eta gizarte guziei kalte egiten dielako. 
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Nekazaritza Politika zehaztu gabe dago oraindik, beraz, lizentzia,
azpiegiturendako dirulaguntza eta esne produkzioaz ari gara solasean

Europako Nekazaritza politikaz ez dugu deus komentatu egiten ari garen bileratan, oraindik ere az-
tertzen ari garelakoz. Agenda 2000n prezio ezberdinak agertu ziren, gorabehera handiekin, orain-
dik zehaztu gabe dago. Beraz, orain balorazioa egiteak ez du funtsa handiegirik, espekulazio hutsa
delako. Batez ere lizentzien arazoa, azpiegiturendako antolatu diren dirulaguntzak eta esne sekto-
reko Inlac zer den eta nola funtzionatzen duen esplikatu dugu. 
Lizentziei dagokienez, pausu garrantzitsua eman da Nekazaritza Sailarekin, oraindik lizentziarik ez
duten abeltzainek subentzioa kobratzen segituko dutela. 
Azpiegiturendako dirulaguntzei dagokienez, baserritarrek udaletxeen bidez eskatu behar dituzte, he-
rrilanak direlako. Proiektuen %60a dago subentzionatua eta gehieneko subentzioa 180.000 euro-
koa da (30 milioi pezeta). Gainerako %40a nola ordaindu negoziatu egin beharko litzateke. Baina
udaletxe batzuk ez daude horretarako prest. 
Esne produkzioan, Inlac-en elkartzen dira produktoreak, industriak eta banatzaileak. Estatuan, pro-
duktoreen aldetik ordezkari bezala daude hiru sindikatuak, ASAJA, COAG eta UPA., baina pixko bat
bereizita aritu dira. Hori izan da industriaren estrategia, «banatu eta irabaziko duzu». Sindikatu gu-
ziak elkarrekin joan beharko genuke, baina bakoitza berea begiratzea doa. Frantziako adibidea se-
gitu beharko genuke. Han esne litroaren prezioa urte osorako adosten dute abeltzain, banatzaile eta
industriak. Horrela produktoreak badaki zenbat kobratuko duen urte osoan. Hemen hori egitea oso
zaila da. Kuotaren arazoa ere kontrolatu nahi zen nolabait, orain 200.000 kiloko kuota duten batzuk
milioi bat kilo produzitzen baitute. Kuotak zehatz kontrolatzeko akordioa hartu da. Bertzenaz, esne
gehiago produzitzen dugu, ez da kontsumitzen eta prezioak behera doaz. Salmenta prezio minimo-
ak ere adostu dira saltoki batzuekin. Prezio baxua dela eta, esnea ez dadila gantxo produktua izan.

Ainhitze MURATORI UAGNko teknikaria
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Sakanatik
Sunbillara

Epa, lagunak: Lesa-
kako Izaskun Leiza naiz.
Lakuntzan bizi naiz eta
ttipi-ttapa bezalako al-
dizkari bat, «Guaixe» ize-
nekoa, jasotzen dut hila-
bete hasieran. Sakana-
ko berriak ekartzen ditu.

Abuztuaren hasiera-
koan gainetik begiratzen
ari nintzela, «Sunbilla»
izena ikusi nuen. Irakurri
ondoren, oso historio  po-
lita iruditu zitzaidan. Ez
dakit Sunbillako mutil ho-
ri non bizi den. Beharba-
dahemen barna, orduan,
agian, «Guaixe» irakur-
tzen du eta neska horren
mezua ailegatu zaio. Bai-
nan igual, Sunbillan edo
bizi da. 

Fotokopia bat bidal-
tzen dizuet ttipi-ttapan jar-
tzeko (nahi baduzue, nos-
ki). Jarri edo ez, esker-
tzen dizuet nire eskutitza
irakurtzeagatik behintzat.
Agur.

Izaskun LEITZA 
(Lakuntzatik)
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketa
Kanttonberri 1, bis • BERA

Fax - Tel: 948-631218

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

n Kalefakzioa
n Gas Instalazioak
n Iturgintza industriala
n Ureztatze sistemak

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

NARBARTE

MALDAERREKA
FUNERARIA

ZERBITZUAK

MMAALLDDAAEERRRREEKKAA ,,  SS .. LL ..

FUNERARIA
ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan 

24 orduko zerbitzua beilatokian 
eta etxean prezio guzietan

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

& 948 637404
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4
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«Uste dut txapela nik
irabaztea polita izan
dela jende
askorentzat: ni hamar
urterekin pilotan oso
txarra nintzen eta nik
baino klase handiagoa
zuten pilotari asko
zeuden; baina
entrenatzen segi eta
segi, eta azkenean
nire helburura iritsi
naiz».

«Beti izan naiz
ameslari samarra,
buruan amets asko
nituen, baina denbora
pasa ahala, ez dakit
onerako edo
txarrerako, gero eta
errealistagoa naiz».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
Zabalik 02-09-06

«Zambrak guk
pentsatu bezala
funtzionatzea nahi
dugu, bakailu eta
pastilla diskotekatik
guziz urrun. Besta eta
aisialdirako gunea
izatea nahi dugu, ez
Gipuzkoan bezala,
dena ikusteko egiten
dutela. Guk parte
hartzea nahi dugu.
Kursaal edo Iruñeko
auditorio berria ikusi,
kontsumitu eta
ateratzeko dira. Guk,
Tigres del Norte
ikusteaz gain, dantza
egin edo garagardoa
hartzeko aukera eman
nahi dugu».

Juantxo RODRIGUEZ
Zambrako zuzendaria
Diario Vasco 02-09-04

Zabalik 02-09-06

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
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• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

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

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

Altzate, 19•948630786 •BERA

& 948630052•Zalain•BERA

Alkatesa Urrotzen eta idazkari hain-
bat udaletan. Herriko Etxeak zure
bigarren etxebizitza dira?
Nahiz eta gustoko lana izan, nere
Oizko etxea ezin dute ordezkatu He-
rriko Etxeek.

Urroztarrek nola hartzen dute le-
hendabiziko emakume alkatea?
Uste dut naturaltasun osoz hartu nau-
tela alkate gisa.

Eta bertze herrietako alkate-zine-
gotziek?
Gauza bera.

Bestetan zein ekitaldi ez duzu gal-
tzen?
Umeen eguneko jokoak eta herri baz-
karia.

Eta zer gustatuko litzaizuke ekar-
tzea?
Profesionalen arteko pilota partiduak.

Sanmigeletan, Urrotz edo Igantzi?
Urrotz, norbere herria bezalakorik…

Bestak, gauez edo egunez?
Egunez, hiru seme-alaba ditudalako.

Leurtzako urtegia edo Hondarribia-
ko hondartza?
Biak ditut gustokoak.

Bortziriak eta Malerreka ongi eza-
gutzen dituzu. Bakoitzetik zer da
gehien gustatzen zaizuna?
Bortzirietako euskaltzaletasuna eta
Malerrekako ingurua eta lagunak.

Zein premia ikusten diozu Urrotzi?
Gazte jendea hemen gelditzea nahi
nuke.

Nola indartzen ahal da herri ttikien
etorkizuna?
Denon elkartasunarekin eta zerbitzu
amankomun gehiago jarriz.

Mari Jose LARRAIOZ Urrozko alkatesa

• 11 GALDERA LABUR•
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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

ttipi-ttapa
Igande honetan, irai-

lak 22, eginen da biga-
rren urtez Aizkolegi tal-
deak antolatutako Bi-
dasoa errekaren eguna.
Joan den urtean beza-
laxe, goizez bilduko di-
ra herriz herri zaborra
biltzen ariko diren bo-
luntarioak. Errekak gar-
bitu ondotik, zaborra

sailkatu eta edukion-
tzietan sartuko dituzte.
Aizkolegik gure eskual-
dean sentsibilizazio eta
ingurugiro heziketarako
garatzen duen egitas-
moen barnean dago eki-
taldia. Joan den urtean
150 lagun aritu ziren es-
kualde osoan zaborra
biltzen eta 250 zabor
poltsa atera zituzten.

INGURUMENA

Bidasoaren Eguna
irailaren 22an
Bigarren urtez antolatu du
Aizkolegi taldeak

Abuztuan 554
langabetu
Doneztebeko
INEMen

Abuztuan 554 lagu-
nek emana zuten ize-
na  Donez tebeko
INEMen, uztailean bai-
no 4 guttiago. Nafa-
rroa osoan ere behei-
ti egin du abuztuan lan-
gabeziak, 118 pertso-
na guttiago baitaude
lanik gabe, 17.075 gu-
zira.

Langabetuen adi-
nari dagokionez, es-
kualdean 25 urtez be-
heitiko 35 gizaseme
eta 36 emakume eta
25 urtez goitiko 194 gi-
zon eta 289 emakume
zeuden langabezian
abuztuan. 

Sektoreka, zerbitzu
arloan zeuden langa-
betu gehienak, 316
pertsona, industrian
154, eraikuntzan 35
eta nekazaritzan 7, ai-
tzinetik lanik egin ga-
beko 42 langabetue-
kin batera.

Abuztuan 394 kon-
tratu berri egin ziren,
baina horietatik 24 ba-
karrik izan ziren mu-
gagabeak. Datu horrek
kontratu gehienak uda
garaiko hutsuneak be-
tetzeko izan direla era-
kusten du.

LANA

ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Komertzio eta Tu-
rismo Zuzendaritzak eta
Cederna-Garalur era-
kundeak Nafarroako
mendialdeko turismoa-
ren  Ka l i t a te  P lana
proiektua garatzeko el-

karlan hitzarmena sina-
tu zuten irail hasieran.

Mendialdeko 55 uda-
lek egitasmo honetan
parte hartzeko gogoa
adierazi dute eta Ce-
derna-Garalur erakun-
deari beraiei ordezka-
tzeko baimena eman

diote. Ttipi-ttapa aldiz-
kariak hartzen duen es-
kualdean, Arantza, Baz-
tan, Bera, Bertizarana,
Doneztebe, Elgorriaga,
Etxalar, Leitza, Lesaka,
Oitz, Urdazubi eta Zu-
garramurdi dira proiek-
tuan sartu diren Udalak.

Proiektuaren aurrekon-
tua 42.930 eurokoa da.
Nafarroako Gobernuak
gehienez 30.051 euro
jarriko ditu, %70a, eta
gainerako %30a, 12.879
euro, Cederna-Garalur
erakundeak ordaindu-
ko ditu.

TURISMOA

Kalitatearen aldeko apostua egin
dute mendialdeko udalek
Hitzarmena sinatu dute Nafarroako Gobernuak eta Cedernak

ARTXIBOKOA

Bidasoatik hainbat kilo zabor atera ziren iaz.
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ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

Amaia eta Ainhoa
Igande honetan, irai-

lak 22, VIII. Dantzari Tti-
ki Eguna antolatu du Gu-
re Txokoa dantza tal-
deak, Berako Kultur Ba-
tzordearen laguntzaz.
Santutxu, Lesaka, De-
ba, Lezo, Zaldibia, Hen-
daia eta Berako dantza
taldeek parte hartuko
dute. Goizean, 11:00eta-
tik aitzinera auzotan bar-
n a  i b i l i ko  d i r a  e t a
13:00etan Altzateko ka-
rrikan elkartuko dira
Agintariena eta Agurra
dantzatzeko. 17:00etan
berriz, dantzari guziek
jaialdia eskainiko dute
Eztegara pilotalekuan.

Amalurraren
defentsan

Irailaren 16tik 28ra,
18:00etatik 20:00etara,
Euskal Herriaren gara-
penari buruzko erakus-

keta ikusgai da Kultur
Etxean. Erliebezko ma-
pa interaktibo baten bi-
dez, Euskal Herriko kul-

tura, historia edo eko-
logiari buruzko infor-
mazioa jaso ahal izanen
du bisitariak. Kultura eta

Ingurumen Kolektiboa
osatzen duten hainber-
tze taldek sortu dute
proiektu hau.

Toki-Ona udal kiroldegiak
zenbait ikastarotan izen ema-
teko epea ireki du. Aerobika
astearte eta ortzegunetan,
17:30etatik 18:30etara, 19:30e-
tatik 20:30etara eta 20:30eta-
tik 21:30etara eta ortziraletan

20:00etatik 21:00etara ema-
nen da. Mantenimendu gimna-
sia astearte eta ortzegunetan
10:00etatik 11:00etara eta
18:30etatik 19:30etara. Adintu-
entzat gimnasia astearte eta
ortzegunetan 10:00etatik 11:00-

etara. Karatea astelehen eta
asteazkenetan, haurrak 19:00-
etatik 20:00etara eta helduak
20:00etatik 21:30etara. Judoa,
azkenik, astelehen eta asteaz-
kenetan emanen da, 18:00eta-
tik 19:00etara (haurrak). Ikas-
taro gehienak urrian hasiko di-
ra eta izen ematea kiroldegian
egin behar da (948 630215).

Ertz Leihoa
Bigarren urtez, Berako
Ertz arte guneak Ertz
Leihoa jaialdia presta-
tu du. Aurten, 24 orduz
segidan musika kon-
tzertua eginen dute Kul-
tur Etxean. Irailaren
21ean, 12:00etan hasi-
ko dira emanaldiak eta
biharamoneko eguer-
dian akautuko dira. Bil-
bo, Donostia, Gasteiz,
Elgoibar, Orereta, Az-
koitia eta Berako talde-
ak arituko dira inprobi-
sazio lanetan.

Moldatze lanak
Navex Consultores en-
presak kiroldegiko gim-
nasioko obra egiteko
epea hilabete batez lu-
zatzeko eskaera egin
zuen uztailean. Iraila-
ren 6rako akautua egon
beharko luke, baina ba-
dirudi oraindik gibele-
ratuko dela. Bertzalde,
Olabarri eraikuntza en-
presak Zia errekako zu-
bia zabaltzeko lanak ha-
si zituen abuztu erdial-
dean.

Musika eskola
Isidoro Fagoaga Musi-
ka eskolan matrikula-
tzeko epea irailaren 20a
arte zabalik dago.

Igande honetan eginen da 
VIII. Dantzari Ttiki Eguna
Amalurraren defentsan erakusketa zabaldu da Kultur Etxean

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Herriko Etxeko teilatua eta fatxadak moldatzeko lanetan hasiak dira dagoe-
nekoz.

BERA FLASH

Ikastaro ezberdinetan izen emateko epea
zabaldu du Toki-Ona udal kiroldegiak

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

KIROLA



Aitor AROTZENA
Aceralia lantegian

ELA sindikatuko ordez-
karitza CCOOeta UGT
sindikatuekin harrema-
netan dago, etorkizune-
an elkarlana nola gauza-
tzen ahal duten zehaz-
teko. Enrique Lopezen
erranetan, «ELAk ber-
tze lan molde batekin
hasi nahi zuela eta ez
gintuela kontuan har-
tzen adierazi zigun. Bai-
na aitzinetik bertze lan-
talde batekin ari ziren
lanean, sekzio sindika-
lari bizkarra emanda».
Urrian eginen dira hau-
teskunde sindikalak eta,
Lopezek dioenez, «or-
duan ikusiko dugu lan-
gileendako aukera balia-
garria garen edo ez».

Ikamika honen ingu-
ruan ELAk bere kideei
bidalitako oharrean age-
ri denez, «hitzarmen ko-
lektiboaren inguruan,
ELAko metalaren fede-
razioaren eta Lesakako
ELA sekzioaren arteko
ezadostasunak dira afe-
ra honen oinarria. Le-
sakako sekzioak uko
egin dio negoziazio es-
trategia erreibindikati-
boago bati». Sindika-
tuaren ustez, «ekimen
hau gauzatu dutenen-
tzako ELA erabili eta bo-
tatzeko tresna bat ber-
tzerik ez da izan. Orain,

kideak eskaintza onena
egiten dien sindikatura
joanen dira, gure lan il-
dotik eta ideologiatik gu-
ziz urrun badago ere».

Matrikulazio
kanpaina
euskaltegian

Urtero bezala, Bor-
tzirietako IKA Euskalte-
giak euskara ikasi eta
hobetzeko matrikulazio
epea zabaldu du. Mai-
la guztiak eta EGA es-
kainiko dira, ikasleari ko-
meni zaion ordutegian.
Izena emateko edo  in-

formazioa eskatzeko
948637796 telefonora
deitu behar da irailaren
30a baino lehen. 

Liburutegi
berrirako
dirulaguntza

Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza eta Kul-
tura Departamenduak
346.596 euroko dirula-
guntza eman dio uda-
lari, liburutegi publiko-
ak egitea helburu duten
udal lokalak eraiki eta
egokitzeko dirulagun-
tzen deialdiaren barne-

an. Kopuru hau aurre-
kontuaren %34a da. Ja-
kina denez, komentuan
egin nahi da liburutegi
berria.

Haurrendako
antzerki tailerra

Mairu antzerki talde-
ak 6 eta 12 urte arteko
haurrendako antzerki
tailerra antolatu du. Ize-
na irailaren 24a baino
lehen eman behar da
948 637256 (Maite) edo
948 637855 (Gotzone)
telefonoetan. Ikastaroa
urrian hastekoa da.

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Aste hondar honetan zabaldu dute Zambra. Ortziralean, herritarrei zuzen-
dutako inaugurazioa izan zen, dantzari, musikari eta bertsolariekin. Larun-
batean, jende olde handia etorri zen Los Tigres del Norte aditzera eta astele-
henean, Bidasoako Filme Laburren Zinemaldiko sariak banatu ziren. Argaz-
kia, dena den, irailaren 10ean ateria da, prentsari egindako aurkezpenean.

herriz herri
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LESAKA

Bittiria 41•% 948 637518•LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Abuztu osoa eman du
Maite Mendegiak Ni-
karaguan, Tipi Tapa he-
rrixkako Olominapa ko-
munitatean, Komite In-
ternazionalisten esku-
tik joana. Ertamerikako
herrialde ttiki horretan
bizi izan duena konta-
tu digu. «Beti izan dut
horrelako bidaia bat egi-
teko ilusioa –dio Mai-
tek–, bertze kulturak
ezagutzeko. Turismoa
egin baino gehiago he-
rria ezagutu nuen». Ko-
miteen brigada politi-
koen ideologia interes-
garria iruditu zitzaion
eta Nikaragua hautatu
zuen, «Euskal Herria-
rekin nolabaiteko pare-
kotasuna duelako».
O lominapan ez du
proiektu zehatzik gau-
zatu. «Bertako familia
batekin izan naiz, bakoi-
tzak bere esperientzia
kontatuz. Etxeko lane-
an edo haurrak zain-
tzen laguntzen nion
emakumeari, gizonari
frijoleak biltzen…».  Urik
edo argirik gabe bizi di-
ra han. Maiteren ustez,
«pobrezia handia dute,
baina bizitzeko nahikoa.
Gehiago nahi dugu de-
nok, baina bizitzeko gu-
ttirekin aski da».

«Pobrezia
handia dute
Nikaraguan,
baina bizitzeko
nahikoa»

PERTSONAIA
Maite MENDEGIA

Aceralia lantegian ELAko zenbait
kidek utzi egin dute sindikatua 
Horietako batzuk UGTn sartu dira urriaren 8ko hauteskundetarako



Joseba eta Nerea
ETBko “Basetxea”

programaren arduradu-
nek Etxalar aukeratu du-
te beren saioaren gra-
baketak egiteko. Bertze
hainbat lekutan begira
ibili ondotik, Etxalarko
Bagoleko Borda base-
rria bereizi dute lehia-
ketan parte hartuko du-
ten lehiakideen bizileku.
Irailaren 20an hasi di-
tuzte 35 egunez luzatu-
ko diren grabaketak eta
herriko hainbat xokotan
zehar ibiliko dira probak
eginez; Usategiak, in-
fernuko errota eta ber-
tze hainbat toki. Ber-
tzalde, Urrotz, Bertiz eta
inguruko herriek probak
burutzeko eskaintzen
duten aukera aprobe-
txatuko dute.

Julian Iantzi, progra-
maren aurkezleak adie-
razi digunez «lan talde

osoak Etxalarren pasa-
tuko ditugu grabaketak
iraunen dituen 35 egu-
nak eta herriko lande-
txetan hartuko dugu os-
tatu. Otorduak berriz,
Herriko Ostatuan egi-
nen ditugu».

Horrela bada, urritik
antzinera “Basetxean”
bihurtuko den Bagole-
ko Bordan eta gure he-
rri inguruan gertatzen
denaren berri izanen du-
gu asteazkenero Go-
enka le ren  ondo t i k
ETB1ean. 

Urritzokietako
bestak

Irailak 15a, Santa
Krutz eguna, Euskal He-
rriko xoko auniztan os-
patzen da eta Etxala-
rren ere Urritzokietako
auzotarrek besta izan
zuten. Joan den igan-
dean auzoan bertan da-

goen Santa Krutz ermi-
tan egin zen meza eta
ondotik Sainduneko bor-
dako zubian 80 lagun
bildu ziren otordu eder
baten inguruan. Arra-
tsalde partean Joseba
eta Estitxu trikitilariek
alaitu zituzten bazterrak,
auzoko trikitilari gazte-
enen laguntzaz. Eguna
ongi akabatzeko, eguer-
dian sobratutako hara-
giarekin eginiko fritada
afaldu zuten.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Euskal Telebistako
«Basetxea»
programa herrian
grabatuko da
Herritik 6 kilometrotara dagoen
Bagoleko borda izanen da
partaideen bizilekua

ETXALAR

Urrezko eztaiak  
Eugenio Santesteban Elizondo 1925ean Zubietan jaio zen. Hiru urtekin Etxa-
larko Perugorrieneko bordara etorri zen. Geroztik Etxalarren bizi da. Isabel
Ursuegi Arizaleta 1929an Zugarramurdin sortu eta Etxalarko baserrira eto-
rri zen bizitzera ezkondu arte.
1952ko irailaren 8an ezkondu ziren eta Perukiñeneko borda eta Marimige-
leneko borda baserrietan bizitu dira. Bi alaba dituzte eta egun Antsolokue-
tako Anai-Etxean bizi dira alaba eta bilobarekin. 
Ezkondu zirenetik 50 urte pasatu dira eta aurten urrezko eztaiak ospatu di-
tuzte, irailaren 8an familiarteko bazkariarekin. ZORIONAK!

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

Rafa: 600 819 640
Jose: 666 235 466

Eztegara 26, 2.C - BERA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA



Haurtzaindegia
eta kanpina ez
dira eginen

Zenbait hilabete jo-
an dira bi proiektu edo
asmoren berri eman
genizuenetik. Bata he-
rriko haurtzaindegia-
rena zen eta Goietxe-
bordan egin beharre-
ko kanpinarena ber-
tzea. Bada, biak orain-
goz alde batera utzi di-
tuzte. 

Haurtzaindegia
martxan paratzekotan
zebiltzan gurasoek,
Nafarroako Gober-
nuak paratzen dituen
baldintzak ikusi eta
hauen ondorioz egin
beharreko inbertsioak
kontutan hartuta, ezi-
nezkotzat jo dute orain-
goz proiektuarekin ai-
tzinera segitzea. Goie-
txebordan kanpina
egin nahi zutenek ere
ez diote errentagarri-
tasunik ikusten proiek-
tuari Herriko Etxeak
paratu dizkion baldin-
tzekin, hala omen dio-
te behinik behin bida-
li berri duten gutune-
an.

herriz herri
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IGANTZI

Seroretegia
Goian dagoen argaz-
kiari erreparatzen ba-
diogu etxe ttiki bat iku-
siko dugu gaur egun
elizak duen sarrera-
ren parean. Bada,
adin batetik goitikoek
gogoratuko duten be-
zala, Seroretegia dei-
tzen zitzaion. Bere ize-
nak garbi adierazten
duen bezala, serora
bizitzen zen bertan.
Serora anitzen izenak
ageri dira etxe honi lo-
tuak. Arraututako ai-
pamenik zaharrena
1696koa da: 1.L/12
«cobrado de Luissa
de Lumbier diez y seis
reales de la arrenda-
cion de la cassa de
Seroreteguia». 
Ondotik Juana Maria
Hubiria, Juana Jose-
fa Iparraguirre, Marti-
na Machicote...bizi
izan ziren Serorete-
gian. Zaharrena iza-
nik, Seroretegia au-
keratu dugu hemen
paratzeko, baina ber-
tze zenbait izen ere
izan ditu mendeetan
zehar: Casa Seroral,
Seroteguia, Seroria,
Seroriabatta.... Hagitz
etxe ttikia zen (1932
30/11: «siete metros
de fachada por tres de
fondo») eta, erran be-
zala, Elizaren baime-
narekin, 1940an bota
zuen Herriko Etxeak
(1940 73.L/53: «de-
rribar la casa Serote-
guia para convertir el
solar en plaza públi-
ca»).

Jose Mari Goiak irabazi zuen
mendi bizikleta ibilaldia
Bigarren Juan Carlos Garro beratarra ailegatu zen

SAROBE
okindegia

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

Oskar TXOPERENA
Giro ederrarekin jo-

katu zen Igantziko XII.
Mendi Bizikleta Ibilaldia.
Urteroko ohiturari ja-
rraituz, hamarrak laur-
den guttitan ttikienek
eman zioten herriari itzu-
lixka Talaian barrena.
Hamar urtetik beheitiko
29 haurrek eman zuten
izena. Proba handian,
berriz, 104 txirrindulari
ibili ziren. Partehartze-
ak jautsiera ttiki bat izan
zuen iaz, baina aurten-
goan berriz ere 100 par-
tehartzaileen muga hau-
tsi da. Aitzineko egu-
nean egindako euria-
rengatik lohia ere are-
rio izan zuten txirrindu-
lariek ibilbide guzian. 

Seniorretako proba
nagusian zonaldeko bi
txirrindulariren lehia izan
zen aipagarriena. Ikus-
kizun ederra eskaini zie-
ten Joxe Mari Goia eta
Juan Carlos Garrok pro-
ba ikustera hurbilduta-
koei, proba gehienean

elkarrekin ibili baitziren.
Azkenean, igantziarrak
irabazi zuen plazan jo-
katutako esprinta. Bi-
garren aldia da Joxe Ma-
ri Goiak herriko proba
irabazten duela, 1997an
ere lortu baitzuen ga-
raipena. Gazte mailan,
bertzalde, Iruñeko Al-
varo Etxaurik irabazi

zuen eta kadeteetan Jo-
seba Errandonea bera-
tarra izan zen garailea.
Azkenik, infantiletan Iur-
gi Berroeta etxalartarrak
irabazi zuen eta Imanol
Goienetxe igantziarrak
haur mailan. Emaku-
meetan Laura Hermo-
silla donostiarrak lortu
zuen garaipena.

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Aurtengo Igantziko Mendi Bizikleta Ibilaldiaren hi-
ru lehenbiziko postuetan gelditutakoak hartuta-
ko sariekin ageri dira argazkian: Joxe Mari Goia
igantziarra, Juan Carlos Garro beratarra eta Aitor
Urruzola lasartearra.

Uda txarra joan baldin bada ere, azken asteotan emaitza ederra kentzen ari
zaio Angel Mari Zugarramurdi Erretorbaitako baratze ederrari. Argazkian
ageri diren barazkien pisua aipatzea bertzerik ez dago: patatak kilo terdiko
pisua eman du eta tomateak, berriz, bata kilo eta ehun gramokoa eta ber-
tze kilokoa dira. Bere erranetan, orain ematen ari omen da zerbait baratzea.

Herria ezagutuz



Nerea ALTZURI
Ikasturte berrian be-

te-betean sartu dira gu-
re herrietako gaztetxo-
enak. Herriko eskolan
ere udako oporretako
egunak alde batera utzi
dituzte eta 2002-2003
ikasturtea irailaren 5ean
abiatu zuten. Aurten hi-
ru haur berri hasi dira
Haur Hezkuntzan, de-
netara hogeita hama-
zazpi eskolaume dau-
de.

Haur Hezkuntzan be-
deratzi ttiki; lehen eta bi-
garren zikloan zortzi
ikasle, hirugarren ziklo-
an bezalaxe. Derrigo-
rrezko Bigarren Hez-
kuntzan berriz, hamabi
gaztetxo daude ikasto-
kian.

Iazko lau maixuak ari
dira lanean aurten ere,
Etxalar eta Igantziko es-
koletan ere erlijioa ikas-
gaia ematen duen mai-
xu ibiltaria ezik, hau be-
rria baita: Juanita La-
rralde, Jose Ramon
Amoros, Isabel Danbo-
riena eta Beatriz Muñoz.
Hilabete honetan, goi-
zeko ordutegiarekin ari

dira, etxera bazkaltze-
ko joanez. 

Heldu den hilabete-
tik aitzinera, jantoki zer-
bitzua martxan paratu-
ko da bertze urte batez,
eskolako goiz-arratsal-
deko jardunarekin ba-
tera.

Oihan
probetxamenduak

Iraila  hasieratik he-
rriko pilotalekuaren
ekialdeko aldea estal-
tzen ari diren bitartean,
Herriko Etxetik bertze-
lako berria jaso dugu.
Nafarroako Gobernuak

Apitta eta Zerradoko-
borda inguruko paraje-
en aprobetxamendura-
ko baimena eman du.
Haritz amerikano eta pi-
nua  entresakan atera-
tzeko dauden eremu ho-
nek 28.000 euroko ba-
lioa du.

ttipi-ttapa • herriz herri

2002/09/19 • 334. zbk. 

14

Hiru ikasle berrirekin hasi da
ikasturtea herriko eskolan
Frontoiaren eserlekuen aldea ixteko lanean ari dira

ARANTZA

ARGAZKIA: KARMELE TOLOSA
Pilotalekuaren ekialdeko aldea, harmailen gibelean dagoena, ixten hasi di-
ra. Aluminiozko eta metakrilatozko leihoekin osaturik dago itxiera pareta,
Oraindik ere, lana ez dute akautu, baina frontoiaren barreneko aldea eraun-
tsietatik idor eta haize boladetatik gerizian mantenduko da bederen.

A
R
TE

K
A
R
I

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 espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9tatik 13tara eta 15etatik 19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 63 70 50

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 133328•133346. Faxa: 133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

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

Endarlatsa eta
Bera arteko
errepidea
moldatzeko
proiektua Peycok
idatziko du
ttipi-ttapa

Nafarroako Gober-
nuko herrilan, Garraio
eta Komunikabidetako
Departamenduak Pey-
co, Proyectos, estu-
dios y construcciones
S.A enpresari eman dio
NA-121-A errepidean
Berako saihesbidea-
ren akabaila eta En-
darlatsako zubiaren ar-
teko zatia hobetzeko
proiektuaren idazketa
lana. 139.600 eurotan
eginen da lan hori, ha-
sierako prezioa baino
%17,05  merkeago, ha-
mar hilabeteko epean.
Gaur egun, zati horrek
lau kilometroko luzera
du. Peyco enpresak al-
ternatiba ezberdinak
aurkeztu beharko ditu,
ingurumen eragina ze-
haztuz bakoitzean. Tar-
te osoak hiru karril eta
bidebazterra izanen di-
tu eta Endarlatsan zu-
bi berri bat eraiko da.
N-121-A errepidea
moldatzeko 1990. ur-
tetik egiten ari diren la-
netatik azkena izanen
da Bera eta Endarla-
tsa artekoa.

BORTZIRIAK



ttipi-ttapa
Ortziral honetan, irai-

laren 20an, hasiko dira
Doneztebeko besta tti-
kiak, Josu Juanena Pe-
trirena akordeolariari
eginen zaion omenal-
diarekin. 19:30etan, Do-
neztebeko Udalak on-
gietorria emanen dio
akordeolariari, musika-
ren munduan egindako
bidea saritzeko plaka
bat eskainiz. 20:00etan
Josu Juanena berak bo-
tako du bestei hasmen-
ta emanen dien suziria.
Ondotik, kalejira izanen
da Beti Alai txaranga-
rekin. 21:00etan herri
afaria izanen da Beti Alai
txarangarekin.
23:00etatik 3:00etara
dantzaldia izanen da
Santa Luzia Plazan, Ja-
lisko Band taldearekin.

Larunbatean ere bes-
ta giroan ibiliko dira do-
neztebarrak. 10:00etan
argi soinuak izanen di-

ra Beti Alai txarangare-
kin. 10:00etan gazte-
txoen laxoa partidua jo-
katuko da Bear-Zana pi-
lotaplazan. 12:00etan
haurrentzako Gorritiren
erakustaldia izanen da
Bear-Zanan. 17:00etan
haurrentzako patinaje
besta izanen da leku be-
rean .  20 :00e ta t i k
22:00etara eta 1:00eta-
tik 4:30etara dantzaldia
izanen da Santa Luzia
Plazan Eklipse taldea-
rekin.

Joaldunen
Eguna Iturenen
irailaren 21ean

Larunbat honetan,
irailak 21, ospatuko da
Iturenen Joaldunen
Eguna. 10:00etan joal-
dunak eta trikitilariak
Ameztiara abiatuko di-
ra baserrietara bisita egi-
tera, eta eguerdi aldera
txalapartaren soinuak
lagunduta herriratuko di-

ra. Joaldunak Ameztian
diren bitartean herrian
txaranga arituko da.
13:00ak aldera aizkora
ikuskizuna izanen da he-
rriko plazan, bertan iza-
nen baitira Mugertza ai-
ta-semeak. Aita altue-
ran ariko da enborra
mozten, eta semeek be-
rriz, beraien artean egi-
nen dute lehia. Bazka-
ria udaletxeko ganba-

ran izanen da eta txar-
telak 24 eurotan salgai
daude Bereau janari-
denda eta eta Ariztegi
harategian (ikasle gaz-
teek 20 e). Bazkal ai-
tzin eta ondotik Xabier
Amuriza eta Amets Ar-
zallus bertsolariak ari-
ko dira. Arratsalde eta
gauez dantzaldia iza-
nen da Herriko Etxeko
arkupetan.

ARTXIBOKOA

Ekitaldiz betetako Joaldunen eguna izanen da la-
runbat honetan Iturenen.

8-12 urte arteko
neska-mutikoei
zuzendutako
bertsolaritza
ikastaroa
prestatu du
Euskara
Zerbitzuak
ttipi-ttapa

Aurten ere Male-
rrekako Mankomuni-
tateko Euskara Zerbi-
tzuak gaztetxoendako
bertsolaritza ikastaro-
ak sortu nahi izan ditu
herrietan. Helburu hau
betetzeko eskolaz-es-
kola informazioa eta
izena emateko orribi-
koa partitu dute. Zor-
tzi eta hamabi urte ar-
teko neska-mutikoak
izanen dira eskola
hauetan ibiliko direnak.
Malerrekan, bertsola-
ri gazteen eskolatzea-
rekin ereindako haziak
emanen duelakoan
daude. Joan den urte-
an, Ituren, Beintza-La-
baien, Sunbilla eta Do-
nezteben sortu ziren
bertso eskolak. Eus-
kara Zerbitzuak bertso
eskolatan izen emate-
ra animatu nahi du, eta
bide batez, taldea sor-
tzen bada, klaseak nor-
bere herrian bertan
emanen direla gogo-
rarazi.

herriz herri
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% 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

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Doneztebeko besta
ttikiak aste hondar
honetan ospatuko
dira
Iturenen, berriz, Joaldunen
Eguna izanen dute larunbatean

MALERREKA
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Irailak 27
ortzila

20:00etan ALTXAFE-
ROAK eta ezkilak bes-
teei hasiera emanez.
20:30etan ZOPAK he-
rriko ostatuan.
00:00etatik aurrera
dantzaldia JALISCO
BAND taldearen esku-

tik.
Irailak 28
Larunbata

Eguerdian PILOTA
PARTIDUAK.
17:00etan  haurren ar-
teko pilota partiduak.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JALISCO
BAND taldearen esku-
tik.

Irailak 29
Igandea

San Migel Eguna
11:00etan MEZA NA-
GUSIA, herriko zainda-
riaren ohorean.
Ondorenhameketakoa
Herriko Ostatuan.
13:00etan AIZKORA-
APOSTUA: OLASA-
GASTI eta ARROSPI-
DE, MINDEGIA eta NA-
ZABALen kontra.

15:00etatik 19:00etara
HAUR PARKEA.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE ANJEL
akordiolariarekin.

Irailak 30
Astelehena   

11:30etan MUS txapel-
ketaren hasiera.
14:00etan BERTSO-
BAZKARIA. Bertsola-
riak: Xebastian LIZASO
eta Andoni EGAÑA.

Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE ANJEL
akordiolariarekin.

Urriak 1
Asteartea

11:30etan MUS txapel-
ketaren bukaera.
17:00etan HAUR JO-
KOAK.
Ondoren GORRITIren
animalien erakusketa.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE AN-

San Migel bestak
irailaren 27tik
urriaren 1era

URROTZ

ARGAZKIA: MARI JOSE LARRAIOZEK UTZIA

Aizkora apostua eta ahare jokoa 1981 urteko San-
migel bestetan.

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

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

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

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

Olasagasti eta Arrospide,
Mindegia eta Nazabalen kontra
ariko dira egun haundian
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Irailak 21
Larunbata

16:00etan XXIII. Artzai
Zakur Lehiaketa Mea-
kaundiko zelaian.
19:00etanHerri Kirolak.
Herriz Herri txapelketa-
ren finala.
20:30etatik aitzinera
Dantzaldia IRATS Triki-
tixa taldearekin.

Irailak 22
Igandea

12:00etanGoitibehera.
Gero Bazkaria.

Irailak 27
Ortzirala

16:00etan Mus eta par-
txis txapelketa.
20:00etan txupinazoa
eta ezkil jotzea BETI
ALAI txarangak eta txan-
painak lagundurik. On-
dotik karrika buelta kan-
kailu eta buruhaundie-
kin. 
00:30etatik aitzinera

Dantzaldia MINDEGIA
TRIKI DANTZ taldeare-
kin.

Irailak 28
Larunbata

San Migel Bezpera
9:00etan Gosaria ZIO-
BI mendian.

9:30etan Plater tirake-
ta.
10:30etanKarrika buel-
ta gaiteroekin.
11:00etan Pilota parti-
duak. Herriko haurren
txapelketaren finala.
18:00etanHerri Kirolak..
21:00etatik 22:00etara

eta 00:00etatik aitzi-
neraDantzaldia LAIOTZ
taldearekin. Tartean MU-
XIKOAK (Bi-Biden).

Irailak 29
Igandea

San Migel Eguna
10:30etanKarrika buel-

ta herriko txistulari eta
dantzariekin.
11:00etan Meza Nagu-
sia San Migelen ome-
nez, herriko Abesbatzak
kantatua.
12:00etan Soka Dan-
tza.
17:00etan Igantziko

Igantziko bestak irailaren 27tik 30era 1

MARMOLAK ETA GRANITOAK

• Hileta artea
• Era guzietako letrak eta

marrazkiak grabatzen dira
• Sukalde eta bainurako

entzimerak
• Ispiluak, kristalak eta

zeramika grabatuak

Fraineko bidea
& 948 637 412 

IGANTZI
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Igantziko bestak irailaren 27tik 30era2

BI-BIDEBI-BIDE
ostatuostatu

janaridendajanaridenda
BESTA ALAITSUAK

OPA DIZKIZUEGU

Tfnoa: 948 63 72 78
IGANTZI

JJOOSSEE AAGGEERRRREE
PPIINNTTUURRAA LLAANNAAKKPPIINNTTUURRAA LLAANNAAKK

• Fatxadak garbitu eta pintatu

• Kanpo eta barneko pinturak

• Papera lanak

• Barnizatzeak

• Moketa eta zintasol

& 610 22 15 28 • 948 637957 • IGANTZIKO BENTAK

IGANTZIIGANTZI
OSTATUA
JATETXEA
HOSTALA

Ongi pasatu bestak!

Karrika Nagusia • Telefonoa: 948 63 75 02

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu
Tfnoa: 948 63 72 90 • IGANTZI

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Tel. 948 637 460

Besta ederrak pasa!

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Musikarien erritmora dantzatu behar izaten dute herriko dantzari ttikiek. Beraien gisara aritzeko hor
izaten dituzte gaztelu haizatuak.

dantzarien emanaldia.
18:00etan Pilota parti-
duak: 
Gazteak: Gonzalez - Eli-
zalde; Etxebeste - Arraz-
toa.
Afizionatuak: Mikelperi-
zena - Retegi VII; Zere-
zo - Iparragirre.
20:00etatik 22:00etara
eta 00:00etatik aitzi-
nera Dantzaldia EGAN
taldearekin. Tartean MU-
XIKOAK Bi-Biden

Irailak 30 
Astelehena

Egun guzian jokoak,
gaztelu haizatua eta
Tren Txu Txu izanen da.
11:00etanKarrika buel-
ta, Gaitero, kankailu eta
buruhaundiekin.
14:00etan Herri bazka-
ria Peñagarikano eta Ira-
zu bertsolariekin. Triki-
tixa. Ondotik, basurde-
ak eta aparra.
20:00etatik 22:00etara
eta 00:00etatik aitzi-
nera Dantzaldia EGAN
taldearekin.

Gas-olioa etxez etxe banatzen da
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UDAZKEN / NEGUKO JOERAK
2002-2003 

Haurrak
Emakumeak

Gizonak

                  



MMHaurrei estilo batekin identifi-
katuak sentitzea gustatzen zaie,
talde bateko kideak edo par-
taideak izan nahi dutelako,be-
re lagunen taldekoak.
Aurtengo denboraldian, era-
biltzeko erraxak dira jantziak
ehun xuabe eta

erosoekin eginak:pana,kotoia eta ma-
terial naturalak erabiliko dira, klasi-
koa,modernoa edo surferoa,beti ere
lasai sentitzeko eginak.
Koloreari dagokionez,kolore xuri eta
argiak, laranjak, gorrixtak…

d
EMAKUMEAK

Emakumearen berezko izaera azpimarratu-
ko duen moda izanen da udazken eta negu ho-
netan etorriko dena.
Bizimodu modernoan sarturik dagoen ema-
kumeak, aukera ugari izanen ditu eskura, be-
ti ere, bere izaera hobekien erakusten duen
estiloa eta egoera pertsonalaren arabera.
Horien artean daude emakume sentsual eta
erromantikoa,garai bateko satenezko ehunak
eta fantasiazko elementuak konbinatzen di-
tuztenak, tula, apaingarri diztiratsu eta ehun
gardenak kolore  bizietan.
Bestetik, emakume jantzi dotoreak,gizonez-
koen arropetan inspiratuak, kolore ilunak eta
hotzak nagusi dituztenak.
Emakume ausart eta dotorearentzat larrua-
ren luxua artilezko ehunekin konbinatua, ko-
lore naturaletan.
Eta azkenik, emakume hippy eta moderna-
rentzat, arropa informalak elementu sofisti-
katuekin elkartzen dituenak, lumak, larruzko
lepokoak, metalezko diztirak…
Azken finean estilo ugariko arropak emaku-
me bakoitzak bere gustoko elementuak aur-
kitzeko,eta nola ez,bere itxura eta izaera per-
tsonala indartzeko.

2002-2003
udazken

negu-

Santiago 88
ELIZONDO

Tfnoa:948 580 939

jantzidenda

· Lois neska mutilentzat
· Udazkeneko aurrerapena
-%5

· Bertze markak: 
Skunk Funk     
Magic
Cannibal

Momentuko moda aukeran,
HEMEN ETXE ONDOAN
Tfnoa: 948 63 41 56 • ARANTZA

HAURRAK
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EZKONTZETAKO 
JANTZIAK

Marka bereziak:

Giovani Valdi
Sandro Sellini
Caramelo Gala

Serapio Mugika,11 · 20302 IRUN
Tfnoa: 943 61 26 26

003
udazken

negu-
GIZONAK
Arropa erosoak eta material teknologikoek  (PVC,
plastikoak…) osatuko dute denboraldi berri honeta-
ko proposamenak gizonezkoak janzteko.
Material berriekin egindako arropak nagusituko di-
ra, jertse lodiak eta erabilgarriak, galtzak eta bero-
kiak.
Alkandorek izanen duten estilo modernoarengatik
desberdindu eginen dira orain artekoekin,batzuk ohi-
koa den baino botoi handiagoekin edo kremailerekin
bestela.
Tweed eta puntuzko ehunak erabiliko dira gehien
edozein diseinutan ere, panaren goxotasuna bazter-
tu gabe.
Larrua ere presente izanen dugu denboraldi hone-
tan, batez ere jaka, beroki eta galtzetan.
Kolore leun eta nabarrak izanen dira estiloa marka-
tuko dutenak, berdexka, marroi ilun, grisa… eta no-
la ez, guzien gainetan nagusi izanen den beltz kolo-
rea.
Trajeek, estanpatu geometrikoak, kuadroak eta ma-
rra diplomatikoa eramanen dute.

ZAPATAK
Diseinatzaileak oinetako klasikoe-
tara bueltatu dira.Antzinako ele-
mentuak eta estiloak,egungo mo-
da eta kontsumitzaileen arabera
egokitzeko berreskuratu dituzte.
Material berri, teknologia eta mo-
delo klase aunitz dago. Kolekzio
eroso,moderno eta xarmangarria
da guztiaren emaitza. Behar des-
berdinak betetzeko eta nabar-
mentzeko edozein gauzak balio du.



EMAKUMEAK
Estiloari dagokionez, kutsu etnikoa
duten jantziak izanen dira, kultura
desberdinetako estiloak nahasiz ( In-

diar eta txina-
tar eragina du-
tenak bertze-
ak bertze).

Tela desberdi-
nak elkarrekin
nahasiak: pa-
na, ante eta
puntuzko go-
na loredunak,
loneta eta pa-
na fin eta lo-
diak tarteka-
tzen dituen

marra zabaleko galtzak, kolore bizi
eta desberdinekin konbinatuak. Ori-
ginaltasuna hitzarekin definituko ge-
nuke hobekien.

Bakeroak garrantzia handia izaten
segitzen du: soinekoak, gonak, bol-
tsoak, gerrikoak... Belusarekin, zeta-
rekin eta panarekin nahasiriko bake-
roa.Zahar itxurako galtza bakeroak,
gastatuak, zeta eta belusa bezalako
ehun dotoregoarekin eramateko.
Bakeroa eta fantasia bateratzen di-
ra, elkarrekin doaz biak.

Kolore sorta handia dago aukeratze-
ko eta garrantzitsuena, negua alai-
tuko diguten eta ongi doazkigun ko-
lore bizi eta indartsuak erabiltzea iza-
nen da: beltza, xuria, berde desber-
dinak, gorria, marroiak...

PVCzko ehun berritzailez egindako
berokiekin ongi konbinatzen duten
blusa arinak, hotzatik babesteko ar-
tilezko beroki lodiak...

Osagarriek arroparen joera berdina
izanen dute:Lits handiko eta harri in-
krustazioak dituzten gerrikoak... Di-
seinua eta erabilgarritasuna dira ga-
koa boltsoak eta motxilak aukera-
tzerakoan, bere funtzioa betetzeaz
gain, itxura modernoa ematen dio-
ten kremailerekin.

Eraztun,belarritako, lepoko eta oro-
har bitxiak edo bisuteria kontuan har-
tuz,kristala eta “Swaroski” harriak
aunitz ikusiko dira kolore biziekin,zi-
lar zaharkituarekin, eta hori bai, ta-
maina handian.

GIZONAK
Kamixetak motz eta
estuxeagoak izanen
dira, mauka eta gor-
putzean koloreak eta
estanpatuak nahasiz.
Kremailerak jertse
eta txaketetan ere
ikusiko dira jertsea-
ren lepoan,alde bate-
an goitik behera ze-
harkatzen dutenak...guzti hauek go-
rria,beltza eta morearen antzeko ko-
loreekin.Berokiak ere mikro-fibra be-
zalako ehun berritzaileekin eginak di-
ra,barrutik polarrarekin,neguko egun
hotzei neurria hartzeko.

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

ZAPATADENDA
Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289

Serapio Mujika, 14 · 20302 IRUN

HAURDUN ZAUDE?
Zatoz! eder jartzeko behar

duzun guztia daukagu

MODA - PREMAMA

Datozen joerak
Marian Urra (MARTZUTZAK)
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Lander Sein - Mikel Arburua

Piedade gaina z/g • 31790 Igantzi

% 948 637 249

Igantziko bestak irailaren 27tik 30era 3

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

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

• Enbalaketa 
elementuak eta 
flejeak.

• Garraio zintak eta
mahaiak.

• Mantenu rodilloak.Igantziko Bentak
&& 948 63 74 11

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

Tarimak, ateak, leihoak, eskailerak…
Obretako lanak orokorrean

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

% 666 57 58 99 - 948 637 541
IGANTZI

Jose CanabalJose Canabal
Instalazio elektrikoak 

orokorrean

Oskar Txoperena
Baratzondo 1

IGANTZI
Tel.Faxa: 948 637236

Mug.: 610 507579

Klase guzietako
aseguruak 

herrian bertan!

DESGUACES

& 608 876 456 • 948 637 552
Lesaka-Igantzi errepidea, 2 km. • IGANTZI

• Istripua izan duten 
ibilgailuak erosten ditugu

• Harrapatzeko zailak 
diren piezak

• Repuestoak

SISTEMAS DE OFICINA DEL BIDASOA, S.L.

ú FOTOKOPIAGAILUAK
ú FAXAK

ú ORDENAGAILUAK
ú INPRESORAK

ZERBITZU OFIZIALA
Santiago 7 • 20304 IRUN

Tel.: 943 631818  • Faxa: 943 631515
e-mail: bidasoa@bidasoa.canon.es

Igantziko
Harrobia
% 948 637288

Besta 
ederrak 
pasa!

Igantziko
Harrobia
% 948 637288

Besta 
ederrak 
pasa!
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Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

Besta Zoriontsuak!
Igantziko bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu
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Juana Mari SAIZAR
Irailaren 1ean parro-

kiko gurutzeak Mikel
Goiaingeruari bisita
bueltatu zion. Larraun-
go erromesaldian eta
beste gurutzeekin ba-
tera, Guarda Etxetik
ehun pertsona abiatu zi-
ren otoitz eginez. Aur-
tengoan bazkaririk ez
zen egin, Aralarko obrak
direla eta ostatua itxita
baitago. Baina beneta-

ko arazoa dena geldirik
dagoela da, erantzun-
kizunak batzuek beste-
ari botatzen dizkiote eta
oraindik obrak hasi ga-
be daude. Larraungo ar-
ziprestazgoak seriota-
suna eskatu zien ardu-
radunei.

24 ikaslek hasi
dute ikasturtea

Ikasturte berriari ha-
siera eman zaio eta ikas-

leen kopurua 24koa da.
Ikasle bat Leitzara DBH
egitera joan da eta 3 ur-
teko mutiko bat herrian
hasi da. Aurtengo be-
rrikuntza ordutegia da:
9 :10etan sar tu  e ta
16:40etan aterako dira.

Gripearenaurkako txer-
toa irailaren 23an eta
urriaren 7an emango du-
te mediko kontsultan.
Usategienzozketa, be-
rriz, irailaren 21 eta
28an, 19:00etan udale-
txean.

Aralarrera bisita egin
zuen herriko parrokiak
24 ikaslek hasi dute ikasturtea

Kezka herrian insignis 
pinuaren gaitzarengatik
Esteban AROTZENA

Urte askoz prozesio-
naria izeneko harra izan
da pinuaren etsairik go-
gorrena, baina azken al-
di honetan beste gaitz
bat ere azaldu zaio gu-
re herriko biziraupene-
rako hain garrantzitsua
den zuhaitz klase honi.
Gainera, tekniko jakin-
tsuenek ere oraindik ez
dakite zerk sortzen duen
edo nondik heldu den.

Goiko muturretik ha-
sita ihartzen joaten da
gaitzak jotako pinua, eta
oraingoz insignis gaz-
teak dira kaltetuenak.
Laxaro Apezetxea men-
dietako zinegoziak esan
zigunez, honen errudu-
na onttoren bat dela gau-
za jakina omen da, bai-
na ezin omen diote inon
igerri zein motatakoa
den. Dena den, Laxa-

rok zioenez, insignisa
gero eta gutxiago lan-
datzen da herri lurretan,
eta Nafarroako Gober-
nua eta udalaren elkar-

lanari esker hostozabal
edo «frondosa» mota
ezberdineko zuhaitzez
betetzen ari dira mendi
asko. Euskal Herrian

hain ezagunak ez diren
pinu klaseak ere landa-
tzeko asmotan da uda-
la, secuoia amerikarra
besteak beste.

ARESO

ARGAZKIAK: ESTEBAN AROTZENA
Gaur egun pinua da herriko aberastasun handiena. Ondorengo urtetan ere
horrela izanen ote da?

GOIZUETA

Suroko ur
sareak
berritzeko
dirulaguntza
eman du
Gobernuak
Oihanberritze
lanetarako ere
subentzioa
jasoko da 
Kontxi KLABER

Suro auzoan eda-
teko ur-hornidura eta
ur zikinen sareak be-
rritzeko eta geroko zo-
laberritze lanak egite-
ko dirulaguntza ema-
tea onartu du Nafa-
rroako Gobernuko To-
ki Administrazio De-
partamenduak, 2001-
2003 Hirurteko Pla-
naren barrenean. Le-
hendabiziko lane-
an,1.423 metroko tu-
beria berria sartuko
da. 

Lanen aurrekontu
osoa 104.355 eurokoa
da eta Nafarroako Go-
bernuak 44.289 or-
dainduko ditu.

Oihanberritze
lanak

Nafarroako Gober-
nuko  Ingu rumen ,
Lurraldearen Antola-
mendu eta Etxebizitza
Departamenduak,
114.573,23 euroko
hainbat urterako gas-
tua onetsi du Santu-
txo, Kupilzar eta Za-
balaundiko herri lu-
rretan oihaneztatze la-
nak egiteko. 

Gastu hau 2002
(6 .010 ,12  e )  e t a
2003ko (108.563,11
e) aurrekontuen kar-
gura eginen da.

Mikel Goiaingeruari bisita bueltatu zitzaion

ARANO



Ikasturte berriari ongietorria
eman diote herrian 441 ikaslek
27 haurtzaindegian, 194 Erleta eskolan eta 220 Amazabal institutuan
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Mikel ILLARREGI
Herri hau horretan ez

da ezberdina: uda eta
udakoak pasa ondoren
ikasleak ere beraien ze-
reginetara. Hiru dira es-
kolak edo hezkuntza
zentroak. Alde batetik
Haur Hezkuntza, Lehen
Hezkuntza bestetik eta,
nolabait borobiltzeaga-
tik, institutuak eskain-
tzen dituen sail ezber-
dinak.

Haurtzaindegian 12
dira «mundutxo» has-
ten diren haurrak (urte
bat betea), batzuk orain
eta beste batzuk ilbel-
tzean. Dena den, iaz ha-
sitako 15 lagunekin 27ko
taldea osatzen dute
Haurtzaindegikoek. He-
men andereño lanean
Maite Barriola eta Kar-
mele Lazkano ari dira
azkeneko 15 urte haue-
tan. Kopuru orokorra de-
la eta, hiru haur geratu
dira kanpo eta horrek
kezka sortzen du. Uda-
leko ordezkariekin bil-
tzeko asmoa dute eta
honetaz gain, hegoal-
deko beste erkidegoan
jadanik martxan den 0-
3 urtekoen eskolaratze
proiektua aztertu nahi
dute.

Erleta dugu Haur eta
Lehen Hezkuntzako
zentroa, guztira 194
ikasle. Haur Hezkuntzan
(3 urte) 20 ikasle sartu
dira aurten eta lehendik
28 zeuden (4-5 urte), 48
guztira. Lehen Hezkun-
tzan taldeak binaka do-
az zikloak osatuz, ho-
rrela 1. zikloan 39 ikas-
le, 2.ean 52 eta 3.ean

55, 146 guzira. Haue-
tatik, aurtengo ikastur-
tean 2 besterik ez dira
atzerritik etorritakoak.
Ikasle hauek hezitzeko
22 irakasle daude ar-
duradun. Hauetatik lau
bakarrik dira behin behi-
nekoak. Zuzendaritza
taldea Imanol, Pilartxo
eta Begoñak osatzen
dute.

Azkenik Amazabal
institutoa dugu eta he-
men ikasturtea bestee-
tan baino beranduago
hasi dira, hilen 16an aur-
kezpena eta 17an “be-
netako” hasiera. Bate-
tik DBH-1 egin behar du-
tenak 31 ikasle dira.
DBH-2, 36. DBH-3, 50
eta DBH-4, 43 ikasle.
“Dibertsifikazioan” 12
ikasle daude. Azkenik,
Batxilergoa-1, 26 ikas-
le eta Batxilergoa-2, 22.
Guztira, 220 ikasle. Ira-

kasleak guztira 27 dira
eta hauetatik 12 baino
ez dira behin betikoak
edota finkoak.

Zuzendaritza aurten
berritua izan da eta tal-
deko kide berriak ho-
nakook dira; Maria Lui-
sa Mateo zuzendaria,
Beatriz Arizaga ikaske-
ta burua eta Pello Zes-
tau idazkaria. 

Eskolaz ari garenez,
eskolako gimnasioan
berritze lanak egiteko,
DBHko eskolako ko-
munak berritzeko eta
gasoil depositurako tu-
beria egokitzeko uda-
lak, lehentasunezko la-
nak izendatuz, 40.698
euroko aurrekontua
prestatu du. Eskatuta-
ko beste inbertsio ba-
tzuk, erreserban gera-
tu dira eta urte amaie-
ran edo hurrengoan egi-
nen dira.

Etxez-etxeko
laguntza

Eskaerak gero eta
ugariagoak direnez, on-
gizate mankomunitate-
ak etxez etxeko lagun-
tza zerbitzua ugaritzea
eta hau arautzeko or-
denantzak arautzaea
erabaki du. Zerbitzua
ongi garatzeko eman
beharreko zerbitzuaren
irizpideak finkatu dira;
gizarte laguntza, lagun-
tza pertsonala, gizarte
eta osasun laguntza,
etxeko laguntza, gizar-
te eta hezkuntza lagun-
tza,... Udalak, Nafarro-
ako Gobernuak eta eza-
rritako tasek finantzia-
tzen duten zerbitzuaren
funtzionamendurako,
egoera bakoitzaren ba-
lorazioan, eskaeren ba-
lorazioan eta eginbe-
harretan oinarrituko di-
ra.

LEITZA
Torrea egoitza
Aurreko alean azaltzen
genuen bezala, Garzo-
nen aginduz Torreako
egoitza( bulegoak) itxi-
ta, prezintaturik dago.
Taberna zabalik da,
oraingoz. Egoera honi
erantzun nahian, hain-
bat ekimen bultzatu di-
tuzte aspaldi honetan;
irailaren 1eko manifes-
tazio jendetsua, 6an
udaletxean batzar be-
rezia. 12an, isilaldia eta
burrunba, 14ean mani-
festazioa Bilbon…

Mendiko lanak
Mendian egin beharre-
ko garbiketa lanak Ber-
dabio Basogintza en-
presari eman zaizkio.
Hauen lizitazio prezioa
11.750,52 eurokoa izan
da eta egin beharreko
lana Itzaire eta Ozizpen.

Joskigintza
ikastaroa
Ikastaroa antolatu da
eta interesaturik dago-
enak udaletxean izena
eman behar du irailaren
25a baino lehen.

Zinema garaia
ere hastear
2002-2003 denboraldia
urriaren lehen astebu-
ruan hasiko da. Horre-
tarako irailaren 21ean,
19:30etan zineman bil-
duko dira horretan lan
eginen dutenak, saioak
prestatzeko asmoz. Aur-
ten behar bezala ari-
tzeko beste talderen bat
osatzea eskatzen dute
antolatzaileek. 

Maxurrenea
Kultur Etxea
Maxurrenea=Kultur
etxea adierazpena izen-
petu zuten talde edota
elkarte guztietako or-
dezkariak konbokatzen
dira datorren irailaren
23an, Aurreran arra-
tsaldeko 8etan eginen
den bilerara.

FLASH

ARGAZKIA: MIKEL ILARREGI
Guzira 27 haurreko taldea hasi da aurten haurtzaindegian, 12 berriak.
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ttipi-ttapa
«Erokeri desarrollis-

ta gelditu!» lelopean,
irailaren 28an Nekazal-
punk Eguna burutuko
da Elizondon. Bigarren
aldia da egun hau an-
tolatzen dena eta iaz be-
zalaxe, hainbat ekitaldi
prestatu dituzte egun
osorako: mozkin ekolo-
gikoen merkatua, ma-
terial kontrainformati-
boa, eskulangileak, era-
kusketak, taloak, txo-
txongiloak, karrika ani-
mazioa, energia berriz-
tagarriak, tailerrak, graf-
fitiak, bazkari autoges-
tionatua, Lesakako Mai-
ru antzerki taldearen
«Torturik ez!» antzezla-
na, joku ez konpetitibo-
ak, mani-kalejira, Elek-
trotuna, Bizkargain fan-
farrea, herri afari bege-
tarianoa Lapikuren es-
kutik eta kontzertua Di-
sorded, Borrokan eta
Pateando Porkeria tal-
deekin. Horretaz gain,
norbere irudimenak
ematen duena garatze-
ko aukera ere izanen
dela jakinarazi dute an-
tolatzaileek, baita kan-

patzeko tokia izanen de-
la ere.

Oilagor
ehizirako
enkantea

Erro eta Baztango
bailarek osatzen duten

Kintoako Mankomuni-
tateak bere eremuan oi-
lagor ehizian aritzeko
eskubidea enkantean
emanen du. Enkantea
heldu den astelehene-
an, irailaren 23an, egi-
nen da Balleko Etxean,

12:30etatik aitzinera.
2002 urtetik 2007ra
emanen da kotoa eta
denboraldi bakoitzeko
hasierako prezioa 6.000
eurokoa da. Proposa-
menak sobre itxian aur-
keztu behar dira.

BAZTAN

Nekazalpunk eguna irailaren 28an
eginen da Elizondon bigarren urtez
«Erokeri desarrollista gelditu!» lelopean hainbat ekiteldi gauzatuko dira

ARGAZKIA: DIARIO DE NOTICIAS

Oronoz-Mugairiko Jorge Oteizak eta Jai bere zakurrak irabazi zuten Uharte-
Arakilgo XXXV. Artzain Zakur Lehiaketa. Gainera, arraza oneneko saria ere
Jaik eraman zuen. Aste hondar honetan Oñatin jokatu beharreko Euskal he-
rriko Artzain Zakur lehiaketan bi zakurrekin parte hartuko du Oteizak, Uhar-
ten Labri bere zakurrarentzat izan baitzen bigarren saria ere.

Liburutegirako
dirulaguntza
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza eta Kultura
Departamenduak
352.607,38 euroko di-
rulaguntza eman dio Ba-
lleko Udalari, liburutegi
publikoak egitea helbu-
ru duten udal lokalak
eraiki eta egokitzeko di-
rulaguntzen deialdiaren
barnean. Kopuru hau
aurrekontuaren erdia-
da.

Aritzakunen
lurrari kontzeko pareta
egiteko 88.880 euroko
dirulaguntza emanen
dio Nafarroako Gober-
nuko Herrilan, Garraio
eta Komunikabidetako
Departamenduak Ba-
lleko Udalari.

Gartzaingo
eskola
handitzeko lana Gar-
tzaingo Uncar igeltseri-
tza enpresak eginen du,
50.512,11 euroren tru-
ke.

Elizondoko
Haur Hezkuntza
lehen zikloa
Elizondoko Haur Hez-
kuntzako lehen zikloko
zentroa Cristina Goñi
Etxenike, Noemi de la
Serna Martirena, Mer-
txe Garcia Etxandieta
Maider Bereau Altxuk
kudeatuko dute ikas-
turte honetan 76.111 eu-
roren truke.

FLASH

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88



ttipi-ttapa • herriz herri

2002/09/19 • 334. zbk. 

24

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

ttipi-ttapa
Ana Mari Marinek ez

du alkate karguan segi-
tuko, irailaren 1ean He-
rriko Etxean egindako
batzarrean jakinarazi
zuenez. Eguberriak ar-
te segituko du, baina ez
da hurrengo hauteskun-
detan hautagai gisara
aurkeztuko. Alkatesak
ez zuen bere erabakia-
ren arrazoirik agertu,
baina «Elizondon ego-
era mingarria bizi dela»
adierazi zuen. Bere us-
tez, alkateak «arazo eta
kritika aunitz biltzen di-
tu, bizilagunen lagun-
tza, aldiz, arras guti».
Ana Mariren ustez, he-
rriko jendeak herriko afe-
rei buruzko interes guti
azaltzen du eta hori ez
zaio ulergarria iruditzen.
Bizilagun bakoitzak ur-
tean ordaindu beharre-
ko 33 euroak ordain-
tzeko batzuk jartzen di-
tuzten erreparoekin ere
harritua dago Ana Ma-
ri. «Bertze herrietan 100
edo 150 ordaintzen du-
te aitzakirik gabe, he-
rriaren mesederako de-
lakoz». 

BAZTAN

Ana Mari Marinek Elizondoko alkatetza
utziko duela jakinarazi zuen batzarrean
Kritika aunitz eta laguntza guti hartu dituela erran zuen

ARGAZKIA: RAKEL

Arizkungo posada moldatzen hainbat lagun aritu da auzolanean.

Jorge Oteizaren
«Amatasuna»
Jorge Oteiza artista fa-
matuaren «Amatasu-
na» eskultura jarri dute
Elizondon. Irailaren 8an,
Txokotoko besten ba-
rrenean, egin zen inau-
gurazio ofiziala. Aitzi-
netik, oriotarraren ber-
tze eskultura bat bazen
Elizondon, elizatarian
paratutako «Santiagori
Otoitza», hain zuzen.

Ikasturte
hasiera
Baztango ikastetxeetan
ere hasia da ikasturte
berria. Arizkungo esko-
lan astebete gibelago
hasi ziren, irailaren 11n,
moldatze lanak egiten
aritu baitira. 89.791 eu-
roko aurrekontuarekin
(14,9 milioi pezeta) itxu-
ra aldaketa ederra eta
behar beharrezkoa
eman diote. Diru kopu-
ru horretatik 58.360 eu-
ro Hezkuntza Departa-
menduak jarri ditu.

FLASH

 



Xan HARRIAGUE
Aurten ere bestak

gan zaizkigu. Bi egu-
netan denbora txarra
egin bazuen ere, or-
dutik hobetu zen eta
jende ainitz hurbildu
zen Sarako plazara, bai
herritarrak baita auzo-
ko herrietakoak ere.

Larunbatean, Sara
Korrikak antolatzen
duen lasterketan, iaz
bezala, Angel Perez
iruñearrak irabazi zuen,
38 minutuz. Ramuntxo
Lamothe saratarra bi-
garren utziz. Ondotik
sartu Iñaki Lopetegi eta
Jaime Etxegarai bera-
tarra. 

Erretiratuak
Landetan barna

Herriko Etxeak pro-
posatzen duen urteko

ateraldia erretiratuen-
tzat aurten irailaren
18an iragan da. Lan-
desetako Savres he-
rrian izan ziren. Goi-
zean tren ttiki bat har-
tu zuten, lehengo herri
batetara arribatzeko,
horrek erakusten zue-
larik Landesetako tra-
dizioa eta lehengo bi-
zitzeko modua.

herriz herri
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Margari eta Koro
Irailaren 5ean 42

haurrek hasi zuten be-
rriz ikasturte berria Ur-
dazubi eta Zugarra-
murdiko eskoletan. Al-
de huntatik baikor ager-
tu behar dugu, ikasle ko-
purua pittat haunditu de-
lakoz (4 ikaslek akitu zu-
ten eta 6 berri hasi di-
ra).

Bainan urteroko ara-
zoak hor segitzen du:
irakasleen aldaketa
haundia dela. Orain ar-
te, denbora osoz lan egi-
ten duten 5 irakasleen
plazak azkeneko mo-
mentu arte airean ego-
ten ziren, aurten bede-
nik lasaitasun pittat izan
da, plaza horietatik bat
finko batek hartu due-
lakoz eta ekainerako nor
zen baginakielakoz (Le-
sakarra hain xuxen). Ha-
la ere, erran behar da
bertze bi plaza ere bi ira-
kasle finkoek hartuta
daukatela (ze “txolloa”
izanen zen 3 irakasle
finko izatea...) bainan
pertsona hauek ez du-
te eskola honetara eto-
rri nahi eta beren ordez
urtero irakasle berriak
igorri behar dituzte.

Turismoaren
kalitate
Plangintza
Nafarroako bertze 53

Udalekin batera Urda-
zubi eta Zugarramurdi-
koak ere “Turismoko ka-
litate Plangintza” bate-
an sartu dira. Plangin-
tza hau Nafarroako Go-
bernua eta Cederna-Ga-
ralurren artean jarriko
dute martxan. Berez tu-
rismoa alde huntarat
erakartzeko da, bainan
aitzaki horrekin herriak
eta herrietako zerbitzuak

hobetuko dira. Kontutan
hartuko diren zenbait
gauzen barne hauek iza-
nen dira: Karriketako
garbitasuna;  baita ere
gauerako argitasuna;
basurako kontenedore-
ak ingurua ez desitxu-
ratzeko moduan eman;
elizak eta ikusteko inte-
resa daukaten bertze to-
kien ordutegi egokiak ja-
rri...

Urte batzuk ezkontzarik ikusi gabe egon gara he-
rrian, bainan azkeneko huntan  3-4 bat izan ditu-
gu. Maitexa eta Juan Felíx izan ditugu azkenak.
Zorionak eta animo.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Berrogeita bi haurrek hasi dute
ikasturtea bi eskoletan
Gan den urtean baino bi gehiago, lauk alde egin
eta sei hasi direlakoz

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI SARA

Angel Perez garaile
aurten ere Sara
Korrikak antolatu
lasterketan
Jende ainitz bildu da herriko
besten kari

Dantzarien eta Peru-
rena aita-semeen saio-
ak, biak ikusgarriak.



Ihintza, Angela eta Eneko
Hogoita hamarga-

rren sartzea egin da aur-
ten Azkaingo ikastolan.
Urtebetetze berezia
igande huntan ospatu-
ko da Kiroletan 11:00e-
tatik goiti. Antolatzaile-
ek lehengo ikasle eta
buraso gehienak bildu
nahi dituzte egun hor-
tan bazkari haundi ba-
ten inguruan. Animazio
ainitz izanen da ere egun
osoan:

11:00etan, pilota par-
tida ikasle ohiekin; On-
gi etorria; Atzoko eta
Gaurko arduradunen hi-
tza; Aurreskua ikasle
ohienganik; Txalaparta.

12:00etan Zintzur
bustitzea; Mutxikoak.

13:30etan: Bazkaria
18 eurotan (15 euro ikas-
le eta langabeentzat, 6
euro haurrentzat). Ber-
tsolariak;Kantariak;Mu-
sikariak;

17:00etan: Dantza
Piko, Patxieta Batbiru
taldea.

Haur jokoak ere iza-
nen dira. Bazkaltzeko
txartelak Aldean edo
Plazan ostatuetan eros
ditezke.

Ambrouille
antzerkia

Irailaren 20an, ortzi-
ralarekin, emanen da
Ambrouille antzerkia Ur
Hertsiko erromano zu-
biaren ondoan. Joan
den urtean egun bere-
an emanaldia ez zen
egiten ahal izan denbo-
ra txarragatik. Aurten se-
kulan gauza bera ger-
tatzen balitz Kiroletako
ezker paretan emanen
luke «Le Petit Théâtre
de Pain» taldeak.

Eskoletako
haurren %60ak
euskaraz
ikasten du

348 haur sartu dira
aurten herriko 3 esko-
letan (Ikastolan 24, es-
kola pribatuan 146 eta
eskola publikoan 178).
Ikasle kopuru orokorra
haunditu bada ere joan
den urtetik, elebidun sai-
l eko  kopu ruak  e re
emendatu dira. Ehune-
ko 60ak Euskaraz ikas-
ten du. Eskola pribatuan
elebitasunak haurren
%65a hunkitzen du eta
publikoan %49a. Ikas-
tolan ikasle guziek den-

bora osoa Euskaraz ira-
gaiten dute.

Kirolan ere
sartzea

Kirola elkarteek ere
beren sartzea antola-
tzen dute haurrentzat.

Errubi eskola larun-
batetan eginen da arra-
tsaldeko 2ak laurden gu-
ttitik goiti (6-14 urteko-
entzat). Helduen talde-
an matxa ofizialak irai-
laren 30an hasiko dira.
Lehena St Jean de Mar-
sac herrian eginen da.
Azkainen eginen den le-
hena Urriaren 6an ira-
ganen da (Amou-ren
kontra). Ondokoa 13 an
eginen da Saran.

Saski baloiako egu-

nak ere finkatuak dira:
ttikientzat asteazken
arratsaldetan ; 92 93 ur-
teetan sortu direnentzat
ortzegun arratsaldetan
5ak eta erditan eta as-
teazkenetan nesken-
tzat. 88-89-90-eta 91 ur-
teetan sortu direnentzat
astearte eta ortziraletan
6ak laurden guttitan.

Atletismoarentzat in-
formazione guziak bil-
tzen ahal dira Pierre
Urangarengana deituz:
05 59 54 41 30.

Agur Paquita
eta Ramuntxo

Kiroleta jantegi-edan-
tegia utzi dute Paquita
eta Ramuntxo ostale-
rrek. Irailaren 14an egin

da ofizialki ostatuaren
hestea. «Dominique»
jantegia utziz geroz,
errubi zelaiaren ondo-
an hasi ziren kudeatzaile
bezala herriko lokalan.
3 urte gelditu ziren xu-
xen. Oraikoan ez du ber-
tze ostaler batek segi-
da hartuko, tokiaren
etorkizuna ez da orain-
dik erabakia.

Azkaingo pilota
txapelketa

Bi pilotari gazte izan
ziren aurtengo xapel-
dunak Azkaingo torne-
oan. Pantxo Valencia
Senpertarrak eta Bruno
Ibarburu Azkaindarrak
irabazi zuten finalean
Aboztuaren 26an.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Tel.: 948 62 55 55 • Faxa: 948 62 55 05
Banarta, 2 • Alkaiaga ind. • 31789 LESAKA

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

AZKAIN

ARGAZKIA: AMAIA LADUCHEK UTZIA

Argazki hau bigarren edo hirugarren ikasturtean hartua izan zen. Yvette Sem-
pé erakaslea, Nathalie Jauregui, Bénedicte Galardi, Nathalie Nesprias, Stépha-
nie Paronnaud, Ramuntxo Untzai, Maider Bergues, Txomin Iratzoqui, Ana
Solorzano, Amaia Laduche, Frédéric Artola. Bertze bi haurren izenak aldiz
falta zaizkigu.

Ikastolak bere 30
urteak ospatuko ditu
Igande honetan bazkaria eta
hainbat ekitaldi izanen dira

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

MIGUEL JATETXEA
Ibardingo Lepoa
& 948 631209

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Idoia Moitie, Miarritzekoa, abuztuaren
14an.
Ane Apezetxea Etxeberria, Goizueta-
koa, abuztuaren 20an.
Izarne Etxaide Migeltorena, Oronoz-Mu-
gairikoa, abuztuaren 19an.
Xabier Iturburua Barberena, Erratzukoa,
abuztuaren 26an.
Asier Irigoien Elizalde, Elizondokoa,
abuztuaren 31n.

Jesusa Tapia Tapia, Lesakakoa, abuz-
tuaren 27an, 89 urte.
Francisco Abruza Abruza, Leitzan, irai-
laren 5ean, 59 urte.
Maria Arotzena Zubiri, Goizuetakoa,
abuztuaren 26an, 82 urte.
Modesta Mariñelarena Legazkue, Do-
namariakoa, abuztuaren 24an, 80 urte.
Jose Maria Mazizior Larralde, Aran-
tzakoa, abuztuaren 25ean, 85 urte.
Rufino Etxeberria Almandoz, Arantza-
koa, irailaren 6an, 80 urte.
Francisco Javier Sagardia Karrikabu-
ru, Iturengoa, irailaren 4an, 92 urte.
Juani Urbieta Urtizberea, Lesakan, irai-
laren 8an, 81 urte.
Mercedes Dorronsoro Mendizabal,
Arraiozen, irailaren 4an, 95 urte.

EZKONTZAK
Unai Cuesta Muguruza eta Cristina Mar-
tinez Malo, Donostiakoak Artikutzan, abuz-
tuaren 31n.
Juan Jose Elizasu Bikuña eta Mirari Ma-
riezkurrena Elizalde, Donostia eta Itu-
rengoa, irailaren 7an.
Juan Maria Altzuri Errandonea eta Ma-
ria Estrella Calvo Caballero, Bera eta
Lesakakoa, irailaren 6an.
Juan Felix Arburua Barberena eta Mai-
texa Benak Barberena, Urdazubi eta Zu-
garramurdikoa, irailaren 7an.
Juan Maria Ameztoi Arrijuria eta Maria
Ana Olondriz Irisarri, Elbete eta Elizon-
dokoa, abuztuaren 31n.

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

MARTIKO
Ahatekietan 

adituak eta arituak
Ahatekietan

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

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

iturgintza
kalefakzioa

saneamendua      
gasa

& 948 510086 / 510156 
fax: 948 610856

LEITZA
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A.A.
Iruñean jokatu den

Munduko txapelketatik
urrezko hiru domina eta
brontzezko bat ekarri
dute eskualdeko ordez-
kariek. Frontoian, eskuz
banaka, Espainiako or-
dezkari izan ziren Oi-
natz Bengoetxea lei-
tzarra eta Ander Ages-
ta aranztarra. Lehen fa-
sean Bengoetxeak 5
tantutan utzi zuen Lam-
bert (Frantzia) eta tan-
tu bakarrean Medina
mexikarra. Agestak ere
izan zuen jokatzeko au-
kera. EEBBetako or-
dezkaria ez zen parti-
dara agertu, ordea, eta
Venezuelako Lacasa
I.ari tantu bakarrean utzi
zion. Arerio bera izan
zuen Bengoetxeak fi-
nalerdian eta hutsean
utzi zuen. Leitzarrak,
Mexikoko «Manos Lo-
cas» Marinen kontra jo-

katu zuen finala eta 22-
4 irabazi zion. Beraz,
erraz irabazi zuten es-
kuz banakako urrezko
domina.

Pala motzean Gau-
beka eta Erburu izan zi-
ren pilotari titularrak, bai-
na Xabi Zozaia lesaka-

rrak ere parte hartu zuen
Espainiako selekzioa-
ren garaipenean. Lehen
fasean, Velillarekin bi-
kote eginez, 40eta 7 ira-
bazi zien Argentinako
ordezkariei. Bertze par-
tida guziak bikote titu-
larrak jokatu zituen.

Trinketean, berriz,
uste baino emaitza kax-
karragoa eskuratu du
Marc Berasategi az-
kaindarrak. Eskuz bi-
naka aritu zen Fran-
tziako selekzioarekin eta
brontzezko domina ber-
tzerik ez zuen lortu.

Munduko txapelketatik urrezko hiru
domina ekarri dituzte eskualdera
Bengoetxea eta Agestak eskuz eta Zozaiak pala motzean

PILOTA

ARGAZKIA: DIARIO DE NAVARRA

Xabier Zozaia lesakarrak –podiumean, ezkerretik bigarrena– urrezko domi-
na eskuratzen lagundu zuen pala motzean.

Nafarroako
hirugarren
mailako
aizkolari
txapelketa
Mandaden garraldarrak
irabazi zuen abuztua-
ren 31n Bargotan joka-
tutako Nafarroako 3.
mailako aizkolari txa-
pelketa. Bi kanaerdiko
eta bi 45 ontzakoak
mozteko 11 minutu eta
21 segundu behar izan
zituen. Albisu lakuntza-
rra izan zen bigarren
(11’58”) eta Jon Re-
kondo gazte leitzarra hi-
rugarren (12’00”).

Bingo-Londres
txapelketa
Koteto Ezkurra donez-
tebarrak eta Zeberio IIak
jokatuko dute erremon-
teko Bingo-Londres txa-
pelketaren finala. Be-
rez, joan den aste hon-
darrean jokatzekoa zen,
baina bularreko giha-
rretan urratzea izan du
eta gibeleratu da parti-
da. Hasieran, irailaren
21ean jokatzea espero
da, baina bertze aste
bat gibeltzea ere posi-
ble da. Ez enpresak ez-
ta Zeberiok ere ez du-
te arazorik jarri partida
gibeleratzeko.

FLASH

Abuztuaren 31n jokatu
zen Berako Matzada fut-
bol zelaian, Jon Irazoki ze-
naren omenezko zazpi-
garren txapelketa. Gure
Txokoa eta Beti Gazteko
talde nagusiak izan ziren
aurrez aurre, eta aurten-
goan Bortzirietako derbia
ikusteko aukera bakarra
izan zen. Gure Txokoak
bigarren denboraldia hasi
du Gipuzkoako Preferen-
te mailan eta Beti Gazte
erregionaleko lehen mai-

lan ariko da, igoera lor-
tzeko asmoarekin. Aurre-
denboraldiko partida izate-
ko, erritmo bizi eta tentsio
handiko partida izan zen.
Lesakarrak abudo aitzin-
du ziren, Eneko Fernan-
dezek penaltiz egindako
golarekin. Beratarrek buel-
ta eman zioten markagailu-
ari, Carlos Ponbar eta Ina
Lasagaren bitartez, baina
Beti Gaztek binako berdin-
keta egin zuen, Andoni La-
rralderen golarekin. Beraz,

berdinketarekin akautu zen
arauzko denbora. Penal-
tietan fin ibili ziren bi tal-
deak eta lehendabiziko
seiak sartu zituzten. Mikel
Altzurik zutoinera bidali
zuen Gure Txokoaren zaz-
pigarrena eta Fernando
Irazokik eman zion garai-
pena Beti Gazteri.

Beti Gaztek eskuratu zuen Jon Irazokiren omenez
zazpigarren urtez antolatutako txapelketa

FUTBOLA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Joxe Mari Irazokik, Jon ze-
naren aitak, eman zion txa-
peldunaren saria Beti Gaz-
teko kapitainari.

ttipi-ttapa • kirola28
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Aitor AROTZENA
Igande honetan, irai-

lak 22, jokatuko da Uhar-
te Iruñean Euska Herri-
ko bigarren mailako aiz-
kolari txapelketaren fi-
nala eta bertan izanen
da Mikel Mindegia. Jo-
an den urtean txapel-
keta ofizialak utzi zituen
Ezkurrak aizkolari be-
teranoak. Aurten, berriz
ere txapelketei ekin die,
baina Nafarroakoan le-
hen mailan lekua kontu
dioten bitartean, Euskal
Herrikoan bigarren mai-
lan lehiatu behar izan
da.Mindegiak irailaren
8an Ziordian jokatutako
kanporaketa irabazi egin
zuen. Hiru kanaerdiko,
60 ontzako enbor bat
eta oinbiko bat mozte-
ko 13 minutu behar izan
zituen. Bigarren izan zen
Vicentek minutu erdi bat
gehiago behar izan

zuen. Beitia izan zen hi-
rugarren (13’53”) eta
gainerakoak dexente
beranduago akitu zituz-
ten lanak. Txapartegik
(15 ’58 ” ) ,  E rdoz iak

(16’16”) eta Erasunek
ere (16’43”) eskuratu zu-
ten finalerako txartela.
Azken bi postuetan sail-
katu ziren Aierbe II eta
Kañamares, aldiz, hiru-

garren mailara jautsiko
dira.

Igandeko finalari da-
gokionez, Mindegia iza-
nen da faborito nagu-
sia.

Mikel Mindegia Euskal Herriko
bigarren mailako finalean ariko da
Igande honetan jokatuko da Uharte-Iruñean

HERRI KIROLA

Irailaren 7an burutu
zen Beti Gazte elkarte-
ak Lesakako Udalaren
laguntzaz bederatziga-
rren aldiz antolatutako
Lesakako Herria Na-
zioarteko Xake Irekia.
Bertan, Francisco Mi-
guel Quintero, Aretxa-
baletako jokalaria suer-
tatu zen garaile eta 300
euroko saria eraman
zuen. Guzira 72 xake jo-
kalari aritu ziren txapel-
ketan eta Quinteroren

garaipena ezustekoa
izan zela erraten ahal
da, Argentinako hiru Na-
zioarteko Maisuri gai-
lendu baizitzaion. Ho-
rietako bat, Diego Del
Rey izan zen bigarren
(200 euroko saria) eta
Luis Olaizola gipuzkoa-
rra hirugarren (150 eu-
roko saria). Lehendabi-
ziko lesakarrari eman-
dako saria Javier Oiar-
tzabalek eskuratu zuen.
Sailkapen orokorrean

43. postuan sailkatu zen
lesakarra.

Nafarroa eta Euska-
diko Federazioko joka-
lariekin batera, Aragoi,
Argentina eta Alema-
niakoak ere izan ziren
Lesakako udal pilotale-
kuan.

Francisco Miguel Quintero aretxabaletarrak irabazi
zuen Lesakako Herria IX. Nazioarteko Irekia

XAKEA

ARTXIBOKOA

2000. urteko txapeldun
izan zen Diego Adla ar-
gentinarra laugarren
izan da aurtengo txa-
pelketan.

ARTXIBOKOA

Pronostikoa betetzen bada, Mindegiak ez du arazorik izanen igandean Eus-
kal Herriko bigarren mailako aizkolari txapela janzteko.

Abuztuan Mundialeko
bi probatan parte hartu
du Miriam Blasek. Es-
kozian 6. postua lortu
zuen eta Eslovenian 7.
Munduko Kopan ere
parte hartu zuen Es-
painiako selekzioare-
kin. 15 lehenbizikoen
artean sartzeko espe-
rantza zuen baina eror-
kak izan zituen, nekea
somatzen zuen, anali-
sien emaitzak bere one-
an ez zegoela adieraz-
ten zuten eta gainera,
ibilbidea normala bai-
no luzeagoa zen. Az-
kenean 23. postua lor-
tu zuen. Halere, bi ur-
tez konpetitu gabe egon
ondotik, pozik dago lor-
tutako emaitzekin.

Munduko
Mendi Bizikelta
Kopa eta
txapelketan
aritu da
txirrindulari
beratarra

PERTSONAIA
Miriam BLAS



AGENDA
egunez
egun

g KONTZERTUAK

LESAKA
Irailaren 20an Sierra
Leonako Seydu kantaria
Zambra aretoan, gauerditik
aitzin.
Irailaren 21ean La Calle
Caliente soul taldea Zambra
aretoan, gauerditik aitzin.

BERA
Irailaren 21ean Ertz jaialdia
Kultur Etxean. Eguerdiko
12:00etatik hasita 24 orduko
kontzertua.

g MENDI IRTEERAK

LEITZA
Irailaren 22an Adi mendira
ateraldia antolatu du
Mendibil mendi taldeak. Izen
ematea ohiko lekuetan
irailaren 19a baino lehen.

g ANTZERKIAK

LESAKA
Irailaren 21ean Kasketa
Kabaretaren «Neskapolitan»
antzezlana 20:00etan
Kasinon.

AZKAIN
Irailaren 20an, ortziralarekin,
Le Petit Théâtre de Pain
taldearen Brouillarta
antzezlana Ur Hertsiko
erromano zubiaren ondoan
(eguraldi txarra bada
Kiroletako ezker paretan).

g DANTZAK

BERA
Irailaren 22an VIII. Dantzari
Ttiki Eguna antolatu du Gure
Txokoak. Xehetasunak 11.
orrian.

g OSPAKIZUNAK

ITUREN
Irailaren 21ean Joaldunen
Eguna.

g BIDASOAREN EGUNA

Irailaren 21ean Baztan-
Bidasoa osoan ospatuko da
bigarren urtez Bidasoa
errekaren eguna.
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 12,42 E

Zerri gizena
(95-100): 1,00 E kiloa.

Zerramak:
0,42 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 3,05

Oharra: Prezioak 180-
220 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
252,43 E eta idixkoak
228,38 E

Nabarrak: urruxak
200,36 E eta idixkoak
176,32 E.

Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,79/2,95
Zaldi-behorrak: 1,80/1,86

Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 7,71/8,01
8-10 kilokoak: 6,76/7,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Abuztuaren 30etik irailaren 6ako prezioak)

Ttipi-ttapa telebistan, astearteko
berrien ondotik sukaldaritzaren tar-
tea izanen da. Uda osoan aba ur
dariola izan dugu, Iñaki Pikabea
Berako gazteak Eltze Beroa saio-
an prestatutako errezetekin: pae-
lla, legatza saltsan… sukaldeko
kaxulen artean hasten direnenda-
ko prestatzeko jaki errexak, baina
aldi berean, edozein konpromiso-
rako baliagarriak diren errezetak.
Sasoi berri honetan ere, berak es-
plikatuko dizkigu jaki goxoak ma-
neatzeko segitu beharreko pausu
guziak. Sukaldari gaztea izana-
gatik, Iñaki Pikabeak ez du Argi-
ñanoren inbidiarik. Irizarrekin bi ur-

tez ikasia, Arzak, Alejandro, Hi-
dalgo eta Akelarre jatetxe fama-
tuetan praktikak egin ditu. Argen-
tinan, Estatu Batuetan eta Parisen
ere izana da sukalde lanetan. Etxe-
tik hurbilago, Zalain eta Zubiondo
jatetxeetan aritutakoa, gaur egun
Etxalarko Herriko Ostatuan ari da. 

BERRIKUNTZAK ORDUTEGIAN
Udako ildoari eutsiko dio ttipi-tta-
pa telebistak, baina zenbait alda-
ketekin. Hasteko eguneroko emi-
s ioa  ordubete  a i tz indu e ta
20:00etan hasiko da. 13:00etan
aktualitateko albisteen aurrerape-
na ere izanen da.

ELTZE BEROA SAIOAN

Errezeta goxo eta errexak
Iñaki Pikabearen eskutik

Azkenean plazaratu du
Selektah Kolektiboak be-
re bigarren CDa, «Es-
perientzien etorbidetik»
izenburua daraman hau-
xe. Munduaren norabi-
dea aztertzen du orain-
goan taldeak, Euskal He-
rrian gertatzen dena ho-
rregatik ahaztu gabe. Eta
era guzietako injustizien
salaketa gordina egiten
du, Palestinako herriari
jasanarazten zaiona ka-
su, Bush bezalakoak xa-
xatzen dituelarik, alditan
izen bera daramaten ha-
mazazpi kanta indartsu
hauetan: «Intro zuen-
tzako», «Orkestraren ore-
na», CDarai izena eman
dion «Esperientzien etor-
bidetik», «UPN West 2
(¡pa venceros, navarre-
ros!», «Festa… zu ongi
presta», «Impunitat»,
«Nere eskutik», «Cone-
xion», «Gora gaileta»,
«Hitzek min hartzen du-
ten tokia», «Conciencia
de un sentir», «Hip-hop
bizitza», «Hiru kilo», «Irai-
na» eta «Outro».

«Esperientzien
etorbidetik»

METAK, 2002
Selektah Kolektiboa

DISKAK
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g BESTAK

URROTZ
Irailaren 27tik urriaren 1era
Sanmigel bestak.
Xehetasunak 16. orrian.

IGANTZI
Irailaren 27tik 30era
Sanmigel bestak.
Xehetasunak 17-20. orrietan.

DONEZTEBE
Irailaren 20 eta 21ean besta
ttikiak. Xehetasunak 15.
orrian.

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Irailaren 3tik 25era Pere
Alavedraren margo
erakusketa Arizkunenean,
astelehenetik larunbatera
19:00etatik 21:00etara.

LEITZA
Irailaren 17tik 29ra Pilar
Aramendiren margoak
ikusgai Maxurrenean.

BERA
Irailaren 16tik 28raa
Amalurraren defentsan
erakusketa Kultur Etxean,
18:00etatik 20:00etara.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Irailaren 22an Lesakako
Musika Banda 13:00etan
plazan.
Irailaren 25ean Lesakako
musika eskolako saxofoi eta
klarineteen kontzertua
19:00etan Alhondigan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Irailaren 16tik 22ra
Etxalar, Narbarte, Leitza (A.
Gimeno), Goizueta, Elizondo
(Lezaun), Arizkun, Urdazubi.

Irailaren 23tik 29ra
Arantza, Doneztebe (A.
Mendia), Goizueta, Elizondo
(R.Geruzaga).

Auto tailerrek bete beharreko
garantia eta ardurak

JAKIN BEHARREKOAK

2002/09/19 • 334. zbk. 

Autoen moldaketak kexa au-
nitzen iturri dira. Zerbitzua kon-
tratatu baino lehen, tailerraren
eskubide eta betebeharrak
ezagutzea komenigarria da.
Izan ere, 2000. urtean Kon-
tsumo Institutu Nazionalari,
auto tailerretan egindako kon-
ponketengatik esku hartzeko
.206 eskari egin zitzaion. Ea-
kunde honen ustez, kontsu-
mitzaileak ez du egungo arau-
dia ezagutzen, eta horrek de-
fentsarik gabe uzten dio gehie-
gikerien aitzinean.
Tailerrak jende aitzinean pa-
ratu behar ditu prezioak, bai

lan orduarena, baita zerbitzu
zehatzei dagokiona, lan ordu-
tegitik kanpo egindako orduak,
edo autoa tailerrean uzteaga-
tik kobratzen dena, adibidez.
Prezioetan, bereiz agertu be-
harko da zergei dagokiona.
Tailerrean, ikusteko moduko
lekuan egon beharko du era-
biltzaileak aurrekontu idatzia
eskatzeko duen eskubidea
agertzen duen kartela, baita
erreklamazio orria ere. Modu
berean, moldaketen garantia
agertu beharko da, kotxeen
kasuan legez, guttienez hiru
hilabetekoa edo 2.000 kilo-

metrokoa dena.
Marka jakinetako tailer ofizia-
lek, gainera, jendaurrean izan
behar dute moldaketa lanetan
erabiltzen dituzten piezen ka-
talogo eta tarifa eguneratuak,
baita lan denboren taulak. Tai-
ler batera joan eta bezeroa in-
formatzeko araudi hau bete-
tzen ez dutela ikusten badu-
zu, eska ezazu. Zure eskubi-
dea da eta izan daitezkeen
erreklamazioetarako garantia
da.

CONSUMER Aldizkaritik bildua

Hasier Etxeberriak idatzitako
«Inesaren balada» nobela fi-
nalista gertatu da 2002ko Api-
rila sarian, gazteentzako ne-
rratiba bultzatu asmoz Corte
Inglesek eta Argitaletxe El-
kartuak (argitaletxe valentzia-
rrak, galiziarrak, katalanak, as-
turiarrak, aragoiarrak eta eus-
kaldunak osatzen duten el-
karlanerako plataformak) ur-
tero antolatzen duen literatur
lehiaketan. Abenturazko no-
bela dugu «Inesaren balada»,
XVIII. mendeko kortsario la-

purtarren mundura garama-
tzan idazlana. Bere protago-
nista nagusia neska bat da,
Inesa Indazubikoa. Zazpi ahiz-
pen artean zazpigarrena jaio-
tzea egokitu zitzaion neskato
honi, eta mendikoa zenez, ja-
kina zen bere patua: sorgina
izatea zegokion. Baina bera
hegazti urruti-gose bat zen, eta
ez zegoen horretarako prest.
Bere gurasoen ostatuan lane-
an ari zela Pellot kapitain kor-
tsarioa ezagutu zuenean, gar-
bi izan zuen zer egin.
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egiteko pertsona bat behar

da. %948630175. Arratseko

9etatik aitzin deitu bertze Tf-

no. honetara: 948630957.

Mª Cruz.

Ikasle euskaldun bat be-

har da Iruñeko San Juan au-

zoan, 3 urteko haurra zain-

tzeko.  Lan orduteg ia

12´15etatik 15´00etara %948

177 629

Pertsona euskalduna kon-

tratatu behar dugu etxeko

lanak egin eta 4 urteko hau-

rra ikastolara eramateko.

Txantrea-Iruña. Ordutegia

7:30etatik 12:30etara. %948

123 024. Arratsaldez (Rosa)

Iturgin ezagutza duen mu-

tila behar da.% 629 449 602

(Javier Manterola).

Beran elektrizitatean espe-

rientzia duen langilea behar

da. % 639 125 046 - 639 608

034

Emakume bat behar da. Etxe-

ko lanak eta emakume bat

zaintzeko.% 948 630 107

IRUNEN. Neska bat behar

da. Etxeko lanak eta haur bat

zaintzeko.% 948 631 589

Neska bat behar da etxeko

113 Erosi
LESAKA. Lur zati eraikiga-

rria erosiko nuke. % 948 637

931

LANA
301 Eskaria
Emakume batek lan eginen

luke, adinekoak eta haurrak

zaintzen, garbiketan… %626

852937.

Emakume batek adineko

pertsonak zaindu eta beste

lan motak eginen lituzke.Bor-

tzirietan. % 948 387 018

Emakume batek lan eginen

luke, adinekoak eta haurrak

zaintzen, garbiketan…Gaue-

tan ere. % 630 082 579 - 650

065 062

LANA
302 Eskaintzak
Etxalarren emakume bat

behar da haurrak zaindu eta

etxeko lanak egiteko. %948

635 247 goizez.

Iruñeko pasteleria batean

obradorean lan egiteko 25

etik gorako neska bat behar

da. % 948 220 618 komer-

tzio ordutan.

Neska euskalduna behar

da Iruñean 3 urteko umea

zaintzeko eta etxeko lanak

egiteko.Ordutegia 11etatik

3etara, irailetik aurrera. %

948 510 442 

IBARDINen, tabernan lan

32

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ARANTZA. Pisua salgai. 3

logela eta bajera. 7.000.000

Pta. Deitu eguerdi edo arra-

tsetan % 945 139 072

BERA. Pisua salgai. 5 ge-

la, kalefakzioa, 2 terraza,  ga-

rajearekin edo gabe. Bista

onak San Esteban, 21 2.B.

% 948 631 472

BERA. Pisua salgai, mo-

bleztatua, garajea, trasteroa,

kalefakzioa eta lorategiare-

kin. % 948 631 074 gauez

ELIZONDO. Pisua salgai,

kalefakzioarekin. Moblezta-

tua. Jaime Urrutia karrikan.

% 639 452525.

GOIZUETA. Pisua salgai, 3

gela, trasteroa, kalefakzio,

oso argitsua eta berritua %

948 514 036

BERA. Pisua salgai.Ibaial-

de 6. 3esk. 

ETXEBIZITZAK103 E
103 Errentan emateko
LESAKA. Pisua errentan

emanen genuke Bittiria ka-

rrikan. % 948 637 050 (goi-

32323232323232 ttipi-ttapa 

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

zez).

DONEZTEBE. Jubilatuen

ostatua errentan eman nahi

da. Santa Luzia karrikan. %

948 450 155 (Julian).

ETXEBIZITZAK103 E
106 Bertzelakoak
IRUÑEA. Arrosadia auzoan

mutil bat behar da pisua be-

tetzeko. % 687 736 981

DONOSTIA. Emakume ba-

tek, lagun egitearen truke,

gela bat utziko lioke ikasle

bati Gros auzoan. %943 275

843

GARAJEAK/LOKALAK0
109 Errentan emateko
BERA. Lokala errentan

eman nahi da. Itzea 6 be-

hea. % 948 630 342 - 637

241425

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
GAZTELU. 2.900 m2koLur

zati eraikigarria erosiko nu-

ke. % 948 637 931

LURRAK/ORUBEAK

ADOS

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Renault 19 D, Renault 19, Corsa D, 

Clio D ,Astra D, Mitsubishi montero 
3 ate, 1Tata TD 20.000km.

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

• Eskaera handia dagoenez, bordak,
baserriak, lur-eremuak, bajerak etab.
erosi nahi dira.

• Edozein herritan badugu zerbait.
Eskatu informazioa
948 451 841 / 639 494 522

Baserria, borda
edo terrenoa
erosiko nuke.

& 639 494 522

ADOS
• ARANTZA. Pisu bat salgai.

% 639 494 522
• BAZTAN BIDASOAldean 
terrenoak erosiko nituzke.

% 607 978 656

LEITZAN
11 pisu salgai. Prezio

desberdinetakoak
& 649 476 615

& 948 510 534 bulegoa

BULDAIN
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Yamaha 125 cc / 97 motoa

salgai. Egoera onean. % 699

461 394

Hyundai Coupe gorria 2.0-

16v (140cv) deportiboa sal-

gai. Extrak; alarma, kristal

tindatuak, tubo eskapea, alu-

miniozko alfonbrak eta pa-

lanka, eserlekuak eta bo-

lantea deportiboak %699 555

549

Volkswagen Golf GTI 16v

1994koa salgai. Egoera one-

an. % 657 704 596

ANIMALIAK
660011 EEmmaatteekkoo
LEITZA. Lau zakurkume

eder opari emateko.% 948

510 268

ANIMALIAK
660022 SSaalldduu//EErroossii
Cocker zakurkumeak sal-

gai. Gorriak eta beltzak .Spa-

niel arra ere bai.% 677 594 892

-948 637 519. 

Lau hilabeteko setter in-

geles arrazako zakurkume-

ak salgai, txertatuak. Atta eta

ama oilagor ehiztari onak. %

943 490321, 943 490333

Ardien deretxoak salgai.%

699 175 565

8 hilabeteko ehizi zakurra

salgai. Lumakoa. % 948 635

079

Setter ingeles arrazako za-

kurkumeak salgai. Ehiztari

onen umeak. Merke. % 948

635 079

Setter arrazako zakurrasal-

gai. Ehizian ona%%948 635 079

DENETARIK
702 Salerosketak
Auto edo mendiko ibilgai-

lu batentzat erremolkea sal-

gai.1´70 luze eta 1´30zabal. %

639 439 509 / 948451622. 

LESAKA. Ziobi mendian

8.032,5 hektareako pinu

plantazioa salgai. Papelera-

rentzat duela 18 urte landatua.

Plantazioaren %57 Papelera-

rendako eta %43 jabearenda-

ko.Zarrola mendian 3.915,

3 Hektareako mendia sal-

gai. Zati bat duela 40 urte sar-

tutako pinadia, gainerakoa lan-

datu gabea. % 948 637007,

948 221325 edo 677 595252

A
33

lanak eta 2 haur zaintzeko.

Ordutegia goizez.% 948 630

728.

Emakume euskalduna be-

har da etxeko lanak eta hau-

rrak zaintzeko Igantziko Be-

rrizaun auzoan. %948 627601.

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 106 GTI  salgai.

Egoera onean. % 606 381 892

Yamaha 250 cc  motoa sal-

gai. Extrak baditu. % 660 042

397

Seat Ibiza Cupra salgai.

1.8T 20v 156cv. Egoera eta

prezio onean. garantiarekin.

% 637 110 472.  (17:00eta-

tik aurrera)

Montesa Cota 335 salgai.

Hagitz gutti erabilia. 1250e.

% 637 844 417(Enrique)

Sei eserleku dituen furgo-

neta Peugeot J5 salgai. Mo-

bleztatua eta isolatua. % 617

350 176

Suzuki GSXR 750 salgai.

12.000 km , ia berria ikusteko

modukoa. % 948 451 946 -

658 748 731

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Klase partikularrak ema-

nen nituzke Lesakan. Fisi-

ka, kimika, matematika... mai-

la guztiak selektibitatea ar-

&

te.% 948 627 637

Bigarren eskuko akorde-

oia erosiko nuke. 3 ahots eta

7 erregistrorekin. % 943 622

167Nekane (gauez)

NORBAIT
ZORIONTZEKO,

BIDALI BERE
ARGAZKIA, 

TESTUA ETA 
0,25 EUROKO

13 SEILO 
TTIPI-TTAPAKO 

HELBIDERA:

ttipi ttapa • 
Herriko Etxeko  Plaza, 1
31780 BERA (Nafarroa)
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BORTZIRIETAKO
OINARRIZKO 
GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA

3434343434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

34

AANNTTTTOONN

LLAAZZKKAANNOOTTEEGGII

beratarrak
irailaren 25ean
urteak beteko
ditu. Lau muxu
eta zorionak
Andoni, Aitor,
Irati eta Irene-
ren partetik.

GGAARRBBIIÑÑEE

AAGGEERRRREE

EETTXXAALLAARR

almandoztarrak
5 urte bete ditu
irailaren 8an.
Zorionak familia
guziaren
partetik.

AANNDDEERR

GGOOIIZZUUEETTAA

BBAARRRRIIOOLLAAk
lehenbiziko
urtea beteko du
irailaren 23an.
Muxu handi bat
Lesakako
familiaren
partetik.

BBEEÑÑAATT

EETTXXEEKKOOLLOONNEE

AAk 6 urte bete-
ko ditu instan-
teko. Zorionak
eta muxu haun-
di bat atta, ama
eta Mikelen
partetik. Ongi
pasa!

BBEEÑÑAATT

MMAAYYOORRDDOOMMOO

AALLMMAANNDDOOZZ

beratarrak 2
urte bete ditu
irailaren 12an.
Zorionak atta,
ama eta Xa-
bieren partetik.
Muxu bat.

JJOOSSUU

DDAAGGEERRRREE

MMAARRTTIIRREENNAA

elizondarrak
urriaren 3an
urtea beteko
du. Zorionak
aita, ama eta
etxekoen
partetik.

IIÑÑAAKKII UUGGAARR--
TTEEMMEENNDDIIAA

IIRRAAZZOOKKIIk urte-
ak bete zituen
abuztuaren 28-
an. Zapela zu-
zen jar ezak!
Aupa Xebastian
deuna. Donosti-
ako lagunak.

AANNDDEERR

GGOOIIZZUUEETTAA

BBAARRRRIIOOLLAA

lesakarrak
urtea beteko du
irailaren 23an.
Zorionak
aitatxo eta
amatxoren
partetik.

AANNDDEERR

GGOOIIZZUUEETTAA

BBAARRRRIIOOLLAA

lesakarrak
urtea beteko du
irailaren 23an.
Zorionak
Leitzako
familiaren
partetik.

ITURENgo UDALA
AYUNTAMIENTO DE ITUREN

HERRIKO OSTATUA ETA
ETXEBIZITZAREN ERRENTA

Iturengo Udalak, 2002ko uztailaren 11n egin osoko bilkuran,
enkante publikorako deia egitea erabaki zuen, %10eko beherapena-
rekin, Iturengo Herriko Ostatuko taberna eta jatetxea zerbitzua
errentan emateko eta horrekin batean, Kontseilu karrikako 38an da-
goen etxebizitza esleitzeko, 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, 432 eurokoa (beherapena kalkulatua 
dago), gehi BEZaren % 16. Horixe izanen da 
hasierako prezioa.

• Eskaintzak aurkezteko epea: eskaintzak Iturengo Udal
idazkaritzan aurkeztuko dira, 2002ko irailaren 25eko 14:00ak arte
(NAO 108, 2002-09-02koa), 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 irailaren 5a
ALKATEA, José María Gorosterrazu Elizalde

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

U.U.7.2ko URBANIZAZIO PROIEKTUA
HASIERA BATEZ ONARTZEA:

PROMOCIONES IZOTZALDEA S.L.

2002ko abuztuaren 29an Gobernu Batzordeak egindako bil-
kuran, ondoan dagoen erabakia onetsi zuen:

1. PROMOCIONES IZOTZALDEA S.L.k aurkeztutako
U.U.7.2ko Urbanizazio Proiektua,  hasiera batez onar-
tzea.

2. Aipatu Urbanizazio Proiektua, Foru Komunitatean gehien
zabaltzen den egunkarietatiko batean, gutxienez,  Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean eta Iragarki Taulan aldez au-
rretik argitaratua, 15 eguneko epean jendaurren jartzea.

3. Erabaki hau interesatuari bidaltzea.

Bera, 2002.08.30

ALKATEA
J.J. Goia Etxeberria

4 FAMILIA LANGILE, OPOSIZIO-LEHIAKETA
BIDEZ, ALDI BATERAKO ETA LANALDI EZ

OSOAN HARTZEKO DEIALDIA

• Deialdiaren argitalpena: 2002ko irailaren 6ko Nafarroa-
ko Aldizkari Ofizialeko 108 zenbakian.          

• Baldintzak: Deialdian ezarritakoak.

• Eskaeren aurkezpena: Mankomunitateko Idazkaritzan,
Etxalarko Herriko Etxean.

• Aurkezteko epea: NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIA-
Lean argitaratu eta biharamunetik 30 egun naturaleko
epean.

Deialdia interesatuen esku egonen da Mankomunitateko
Idazkaritzan.

Etxalar, 2002.09.06

Presidentea

AALLAAIITTZZ

AARRAANNIIBBAARR

IIPPAARRRRAAGGIIRRRREE

beratarrak 3 ur-
te beteko ditu
irailaren 25ean.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

EEDDUURRNNEE

TTAAPPIIAA

AALLTTZZUUGGAARRAAII

lesakarrak
urteak bete ditu
irailaren 6an.
Zorionak
Sukaldari.
Afaria noizko?
La family.

NNAAHHIIAA

IIRRIIGGOOIIEENN

PPEERREEZZ

etxalartarrak 10
urte beteko ditu
irailaren 28an.
Muxu bat
familiaren
partetik.

MMAADDDDAALLEENN

LLOOPPEEZZ TTAAPPIIAA

lesakarrak 5
urte bete ditu
irailaren 12an.
Zorionak fami
liaren partetik,
berexiki
Mattinen
partetik.

JJOONN

EETTXXEEPPEETTEELLEEKK

UU BBUURRGGEETTEE

lesakarrak
irailaren 17an
urtea betek du.
Zorionak atta,
ama, Ane eta
familiaren
partetik

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2002ko urriaren 3an

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

% 948 635 254 - Etxalar

Bidali  

ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren
lagun edo familiakoei

& (+34) 948 631188
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Zurekin gara berriro

1996. 
urteko 

zerbitzu 
onenaren
aitzindari

Zurekin gara berriro
Matrikula epea: Iraila

Mugi zaitez ordua hartzeko:
Lehenengoek lehentasuna dute
• Euskara
• Ingelesa
• Frantsesa

• Alemana
• Gaztelera
• Italiera

% 948 510 635 • 615 894802
Elbarren, 20 - 1. • 31880 LEITZA

% 943 670 052
Martin Jose Iraola - 8. • TOLOSA

% 943 674 733
Kondeko aldapa - 30. • TOLOSA

% 943 310 753
DONOSTIAelduaien@elduaien.com

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

TTIPI TXARTELArekin
ttipi-ttapa aldizkaria 

debalde hartuko duzu
eta txartela duten guztien artean

oparien zozketak 
eginen dira hilabetero

HILABETE 
HONETAKO SARIA

MIKEL URDANGARINek
urriaren 5ean, 22:00etan,

Berako Kultur Etxean
eskainiko duen 
kontzerturako 

4 sarrera zozketan.

Deitu 948 631188ra 
irailaren 26a baino lehen.

Bortzirietako IKA
Euskaltegiaren eskutik

Antolatzailea: 
Bortzirietako Euskaltegia (IKA)

Laguntzailea:
Berako Udala
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