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Baztango Kirol
Taldea bikain
Bigarren mailako eskubaloi liga
irabazteko gutti falta zaio Baz-
tango Kirol taldeari. Mailaz igaii-
teko sektoreko fasea jokatu be-
harko dute gero.2003ko otsailaren 6a • XXIII. urtea
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28Xanti Juanikotena
anbulantzia gidaria
Urtarrilaren 7az geroztik huelgan
daude Nafarroako anbulantzi gi-
dari eta laguntzaileak. «Zerbit-
zua pribatua da eta hortik heldu
dira aferak» dio Xanti Juanikote-
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04 Birziklatzeko lehen urratsa da 
hondakinak behar bezala bereiztea
Birziklatzeko lehen urratsa da 
hondakinak behar bezala bereiztea
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Aitor AROTZENA
Zer da anbulantzietako gidari eta
laguntzaileek eskatzen duzuena?
Soldaten aferan, bertze urteetan kon-
tuan hartuak ziren presentziako or-
duak desagertu egin dira eta kasik
50.000 pezeta jausten zaigu. Hone-
la, gidariei 691 euroko soldata geldi-
tzen zaigu eta laguntzaileek 600 eu-
rokoa. Administrazioak ere onartu du
gure soldatak arras pobreak direla,
baina inork ez du deus egin hori mol-
datzeko. Gainera, gauez aritzen ga-
ra, besta egunetan… eta horren gai-
nean soldata-plus bat eskatzen du-
gu. Hori lantegi guzietan izaten da,
ez da berdina Urtezahar gauean lan
egitea edo astegunez aritzea. Arris-
ku plusa ere eskatzen dugu. Istripu
bat izatea ez da zaila gure lanbide-
an, baina horretaz gain, segurtasun
neurriak betetzen baditugu ere, ku-
tsatu eta gaitzen bat hartzen ahal du-
gu. Lanean berriz hasteko, gidarien-
tzat 1.021 euroko soldata eskatu du-
gu, eta laguntzaileentzat 943 euro-
koa. 
Sindikatuen arteko ikamikak arrun-
tak dira gaur egun, baina afera ho-

netan batasun osoa lortu duzue…
Bai, momentuan elkar hartu dugu Na-
farroan LAB, ELA, UGT eta CCOOk.
Baina Nafarroako Gobernuak ez du
LAB hor egotea ongi ikusten, baina
langileok hor egotea erabaki genuen,
langile aunitz ordezkatzen dituela-
koz, batez ere gure alderdi honetan.
Nafarroako Gobernuak akordiora
ailegatzeko borondaterik erakutsi
al du?
Urtarrilaren 20an sindikatuak oposi-
zioarekin eta gobernuarekin bildu zi-
ren. Goizez bildu ziren, baina San-
tiago Cervera osasun kontseilariak
arratsaldean joatea erabaki zuen.
Sindikatuekin ez omen du deus ja-
kin nahi, baina sindikatuak dira lan-
gileen eskakizunak transmititzen di-
tuztenak. Greba utzi arte ez dela ne-
goziaziorik izanen erran du Nafarro-
ako Gobernuak, baina guk ezetz erran

dugu. Urtarrilaren 7tik greban gaude
eta ez da afera zuzentzeko seinale-
rik, sinadura bat bederen eskatzen
dugu.
Gaur egun enpresa pribatu baten-
tzako ari zarete lanean. Enpresa
publiko baten sorrera ere eskatzen
duzue, ez da?
Bai, Nafarroako Gobernuak kontzer-
tua ateratzen du eta enpresek urte-
tik urtera eskaintza aurkeztu behar
dute. Zerbitzua hartzeko prezioa jau-
tsi egiten dute eta hortik heldu dira
aferak, ezin ailegatu eta… Horrek
eragin handia du ez bakarrik gure
soldatetan, baita eskaintzen den zer-
bitzuan ere.
Zein izaten dira inguru honetako
zentruetan gehien egiten dituzuen
ateraldiak?
Denetarik izaten dugu, trafiko eta lan
istripuak izaten dira. Bertze gisara,
eriak ere eramaten ditugu, Lesaka-
ko erresidentziatik… baina oroko-
rrean ez da izaten larrialdi handirik.
Normalean Irungo Komarkalera era-
maten ditugu, eta lan istripuen ka-
suan aunitz Donostiara, hango ospi-
talekin izaten baitute asegurua.

• Urteari greban ekin diote
Nafarroako anbulantzietako
gidari eta laguntzaileek. Lan
baldintza hobeak eta enpresa
publiko baten sorrera
eskatzen dute, bertzeak
bertze.

• Xanti Juanikotena, 39 urteko
elbetearra, anbulantzia
gidaria da eta Lesakako
zentruan aritzen da, Baztan-
Bidasoako Anbulantziak
enpresarendako. Hogeita
hemezortzi langile ditu
enpresa honek, Altsasu, Leitza,
Doneztebe eta Lesakako
zentruetan.

«Anbulantzia zerbitzua pribatua da
orain eta hortik heldu dira aferak»

«Asteburu eta besta egunetan

aritzeagatik plus bat eskatzen

dugu, baita arriskuarengatik ere:

istripuak ez ezik gaitzen bat

kutsatzen ahal zaigu»
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Xanti JUANIKOTENA Anbulantzia gidaria
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J. IRIGOIEN

Etxebizitzetan sortzen diren zabor
eta hondakinak hasiera beretik ongi
eta zentzuz bereiztea da gero, hon-
dakin horien birziklatze prozesuan,
nabarmen erraztu eta merketzen duen
faktorea. Horren guztiaren kontzien-
tzia hartze kanpainak egin dituzte az-
ken aldiotan udal administrazioek, eta
egia erran, horretarako baliabideak
jarriak dituzten herrietan, urtetik ur-
tera handiagoa da birziklatzen den
hondakinen kopurua.

Oraindik, ordea, badira herri ba-
tzuk hondakinak bereiztuak biltzeko
zaborrontzi egokirik jarri ez dituzte-
nak. Pentsatzekoa da, halere, luze
gabe herri horietan ere jarriko dituz-
tela zaborrontzi egokiak hondakin des-
berdinak bakoitza bere aldetik bildu
ahal izateko.

EMAUSEKO TRAPEROEN
ESPERIENTZIA

Emauseko Traperoak birziklatze-
aren filosofiarekin arras identifikatua
den erakundea da. Ehunta hogei la-
gun inguru okupatzen dira Iruñeko tal-
dean, eta beraien esku dago Nafarroa-
ko bertze zenbait eskualdetan egiten
duten moduan, Baztan, Bortziriak eta
Malerrekan kartoiak, enbaseak eta
neurri handiko trasteen bilketa. Fe-
deriko Laurnaga, Emauseko lanki-
deak “orokorrean positibotzat˝ jo du
kasik bi urteotako esperientzia. Izan
ere, gero eta hondakin kopuru han-
diagoak berreskuratzen baitira. Zer-
nahi dela ere, martxo aldera eginen
dute bilera bat hiru mankomunitate
hauetako ordezkariekin, eta ordura-
ko, “konparazio eta balorazio ego-
kiagoak egiteko baliagarri izanen den
azterketa˝ prestatzen ari dira.

Urtean bakoitzak hainbertze
kilo zabor sortzen dugu etxean.
Aparte kontatu beharko ziren
industria eta baserrietako
hondakinak. Eta ez pentsa guti
direnik. Oraingo honetan, dena
den, etxebizitzetan sortzen
diren zabor eta hondakinei
erreparatuko diogu batez ere.
Kontzientzia hartzea nabarmen
emendatu da urteak pasatu
ahala. Halere, ez da sobera
izanen oroitaraztea 
birziklatua ahal izateko 
zeinen garrantzitsua den
zaborrak ongi bereiztea.

Birziklatzeko lehen urratsa da
hondakinak behar bezala bereiztea

Ez da aspaldiko kontua etxebizitzetako zabor guztiak nahasiak biltzen zirela. Gaur egun herririk handienetan bede-
ren, bereizita biltzen dira paper eta kartoiak, beirazko botil eta ontziak, lata eta plastikozko enbaseak, pilak, sukalde-
ko olioak, neurri handiko trasteak… 
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BEREIZKETA
ONGI EGITEKO
EMAUSEKO
TRAPEROEN AHOLKUAK

NEURRI HANDIKO
TRASTEAK

Neurri handiko trasteen bil-
keta zerbitzuaren eboluzioa
azpimarratu du bereziki Fe-
deriko Laurnagak. “Jende-
ak aski gustora hartu duen
zerbitzua da. Bilketa hila-
betean behin egitetik aste-
ro egitera pasatu da, eta
Bortzirietako kasuan, aste-
an bi aldiz˝. Kontuan hartu
behar da lehenik Herriko
Etxe edo Mankomunitate-
etara deitu behar dela, eta
Emauseko Traperoek etxe-
ra joaten direla trasteen bi-
la. Hortaz, Baztan, Bortzi-
riak eta Malerrekan:
¶ Ez ateri trasteak karri-

kara. Deitu Mankomuni-
tatera eta etxera joanen
dira biltzera.

·Deitzerakoan, eramatea
nahi den traste guzti
guztien berri eman.

¸Bakarrik etxeetako tras-
teak biltzen dira. Balite-
ke geroago enpresetako
ere biltzea, baina mo-
mentuz ez.

PAPERA ETA KARTOIAK

Bakarrik Baztan eta Bortzi-
rietako papera birziklatzen
da. Malerrekako zaborron-
tzi urdinetakoa ez da birzi-
klatzen.
¶ Igloo itxurako ontzien

barnean sartu behar di-
ra beti. Ez utzi kanpoan.

·Kartoiak eta kaxak hau-
tsi, plegatu eta barne-
an sartu.

ENBASEAK

Plastiko, brik eta latazko en-
baseak soilik.
¶ Enbaseak garbiak eta

hutsak sartu.
·Hondakin organikorik ez

sartu.
¸ Enbase sueltoak bota,

boltsatik ateriak. Gero za-
bor boltsa hutsa ere bai.

BERRESKURATU DIREN HONDAKINEN KOPURUAK

BEIRA EDO KRISTALEZKO BOTIL ETA POTEAK

Udalerria Biztanleak 2001 Biztanleak 2002 Kiloak 2001 Kiloak 2002 Kg/Biz
Arano 143 144 8.552 6.987 48,52
Arantza 679 645 9.115 11.836 18,35
Areso 307 283 3.512 - -
Azkain - - - - -
Baztan 7.741 7.886 162.155 235.240 29,83
Beintza-Labaien 296 291 4.912 5.814 19,98
Bera 3.511 3.531 118.147 107.577 30,47
Bertizarana 719 655 6.926 8.295 12,66
Donamaria 379 393 6.831 11.275 28,69
Doneztebe 1.368 1.377 67.270 58.927 42,79
Elgorriaga 268 207 9.656 7.053 34,07
Eratsun 179 190 1.745 1.848 9,73
Etxalar 791 793 31.773 32.797 41,36
Ezkurra 245 218 3.213 2.478 11,37
Goizueta 906 891 30.669 21.902 24,58
Igantzi 593 598 11.172 15.077 25,21
Ituren 465 464 5.149 4.263 9,19
Leitza 3.003 2.935 58.691 76.686 -
Lesaka 2.737 2.666 49.322 57.464 21,56
Oitz 149 145 1.879 3.650 25,17
Saldias 153 146 1.661 1.609 11,02
Sara 2.204 - - - -
Senpere - - - - -
Sunbilla 677 706 20.600 26.866 38,05
Urdazubi 402 391 33.593 84.599 216,36
Urrotz 213 202 2.216 2.845 14,08
Zubieta 314 298 7.374 6.329 21,24
Zugarramurdi 237 231 421 4.120 17,84

Batazbeste, urtean 38 kilo beira kontsumitzen dugula kontuan hartuz, 2006rako kon-
tsumo horren %60a birziklatzeko helburua markatua du Europako Batasunak.

SUKALDEKO OLIOAK

Jatetxe Etxe Pertsona 
Tabernak Partikularrak kopurua

Baztan 12.850 Kg. 1.170 Kg. 508
Bertizarana 1.250 Kg. 0 0
Bortziriak 39.000 Kg. 1.150 Kg. 636
Leitza 3.500 Kg. 2.330 Kg. 1.750
Malerreka 7.400 Kg. 0 0
Urdazubi 13.300 Kg. 0 0
Zugarramurdi 3.700 Kg. 0 0

Emauseko Traperoek biltzen dituzte paperak, enbaseak eta neu-
rri handiko trasteak Baztan, Bortziriak eta Malerrekan. Leitza-
Areson Ariztimuñok biltzen ditu trasteak. Ez dago estatistikarik

Sukaldeko olioak biltzeaz Ecogras enpresa arduratzen da. Bil-
dutako olioarekin autoendako biodiesela egiten da.

PAPERA ETA ENBASEAK 2002

Biztanleak 2002 PAPERA ENBASEAK
Baztan 7.886 482.383 136.452
Bortziriak 8.233 333.225 55.036
Leitza 2.935 - 0
Malerreka 5.291 100.836 21.410

NEURRI HANDIKO TRASTEAK

Bildutakoa Baztertua Berreskuratua %
Baztan 58.910 14.810 44.100 75%
Bortziriak 122.905 26.130 96.775 79%
Malerreka 29.675 6.445 23.230 78%
Leitza - - - -
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• IRAKURLEAK MINTZO • 

Zein errealitatean
bizi gara?

Joan den egun bate-
an, mendian barna pa-
siatzen ari nintzela, ha-
rritua gelditu nintzen be-
lagi bat ur botila hutsez
betea ikusterakoan. Zer
erran nahi zuen horrek?
Han eta hemen galde-
tuz, gazteek droga ile-
galekin «trapitxeatzeko»
erabiltzen duten leku bat
zela jakin nuen. «Su» ho-
rrekin jostetan aritzena
ez dute aski nonbait, gai-
nera ez dute mendia
errespetatzen eta zikin-
du egiten digute.

Baina su edo josteta
horretaz solas eginez,
zerk bultzatzen du gure
gazteak sustantzia ile-
gal horiek hartzera?

Errealitatetik ihes egi-
teko modu bat da, ba-
tzuek erraten duten be-

zala «hodeien barna
egoteko» une bat. Be-
raien etorkizuna poliki-
poliki hondatzeko une
bat, horretaz jabetu ga-
be. Edo jabetzen dira?
Gustokoa izan edo ez,
sustantzia horietako bat
hartzen dugun lehen
unetik, osasuna kalte-
tzen ari gara. Topikoa
iduri du, baina zuek erra-
nen didazue etorkizu-
neko negozioa «sikiatri-
koak» direnean. Bertan
sartu beharko ditugu gu-
re seme-alabak, hodeien
barna ibiltzearen ondo-
rioak somatzen dituzte-
nean.

Egia errateko, ara-
zoetatik edo eguneroko
errealitatetik ihes egite-
ko modurik erraz eta xin-
pleena da, baina… bizi
guzian horrela moldatu
behar dituzte beraien
arazoak? Arazoa gizar-
tearena da, gure herria

eta hirien barna harat-
honat dabilen kimika gu-
ziarengatik.

Guraso aunitzek ze-
ra erraten dugu: Ez da
nire arazoa, nire seme-
alabek ez baitute deus
ere sartzen.

Seme-alaba aunitzek
zera erraten dute: «Bah!
Niri ez zait deus ere ger-
tatuko… nik kontrolatzen
dut», gertatzen zaien ar-
te.

Zein neurrira arte du-
te familiaren bizitza hon-
datzeko edo arruinatze-
ko eskubidea? (gustora
egiten baldin badugu
ere). Drogek dituzten on-
dorioak ugariak dira, gaz-
te-gazterik bihotzeko ata-
kea ematetik hasi, bu-
rua galtzearekin segitu
eta eskizofreniara aile-
gatu bitarte, eta bertze
lesio aunitz, baina luze
joko luke horiek guziak
aipatzea. Baina, zeinek

zaintzen ditu pertsona
horiek? Zeinek sufritzen
du beraiengatik? Fami-
liak.

Drogaren arazoa le-
hen ere bazen, orain ere
bada eta etorkizunean
ere izanen da, baina gu-
re eskuetan dago gaz-
tediaren alde zerbait egi-
tea. Beti izan dira dro-
gak, baina inoiz ere ez
gaur egungo kimikoak
bezain  suntsitzaileak,
gaur egun oraindik ez
baitakigu zehazki zein
ondorio sortzen ahal di-
tuen, baina denbora gu-
ttian zenbait gauza iku-
si behar ditugu… Zo-
riontsu izateko inoiz ez
denez berandu: DRO-
GARIK EZ!!

G.L.
(erredakzioan itzulia)

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

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

BAZTANBAZTANBAZTAN

JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN

666 235 466
948 630 683

Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA

ZUBIRIA
MINDEGIAK

• Etxeak apaintzeko landareak
• Baso landareak
• Bertako frutondoak

ARRAIOZ • NARBARTE
Tfnoak: 948 452032 (bulegoan) • 948 592034 (etxean)

Faxa: 948 581274

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Zure ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta
arratoi-xagutxoz garbitu nahi baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua & 948630155

BERA



2003/02/06 • 343. zbk. 

07iritzia • ttipi-ttapairitzia • ttipi-ttapa

• KOLABORAZIOAK • 

UGTko agerpen historikoa Baztan eta Bidasoan

1930eko hamarkadan Berak 2.500 biztanle zi-
tuen, trenbidearen bidez Irun eta Elizondorekin
ongo komunikatuak. Trenbide hau La compañía
de Ferrocarriles del Bidasoa (1912) konpainiak
kudeatzen zuen. Konpainia hau La Compañía
de Minas de Irún y Lesaca izeneko aurreko ja-
beari kapitalista frantses-multzo batek erosi zion.
Herriko zerbitzu eta industri-ehunaren osagaiak
hainbat zerrategi eta egurtegi ziren, baita mer-
kataritza handia ere, Frantziako hurbiltasun  ge-
ografikoaren eskutik. Baina, oterik gabe, 200
langilek osaturiko enpresa nagusia  Fundicio-
nes de Vera S.A. (1917) zen. Kapital bizkaita-
rraren pean enpresa honek urrezko lingoteak
sortzen zituen landare-ikatza erabiliz, bertzeak
bertze. 4.000 Tona inguru urtean zen bere ekoiz-
pena, bagoi-malguki eta meatze ustiatzeaz gain.
Enpresa honen lan-baldintza txarrek langileak
bultzatu zituzten Sindicato Libre Profesional sin-
dikatua sortzera. Sindikatuak joera katoliko eta
atzerakoia zuen. Hilabete gutxi beranduago,
1930eko azaroaren 30ean, afiliatu "profesional"-
en heren bat erakundetik irten eta Sindicato de
Obreros Metalúrgicos de la UGT de Vera de Bi-
dasoa izenekoa sortu zuten.
Hilabete batzuetako greba luze bat zela kausa,
UGTkoek aurre egin zioten enpresaren zuzen-
dariari. Protesta bukatu zen Iruñean metalurgi-
atalaren kide batzuk prozesatuz. Salvador Go-
ñi Urriza abokatu sozialistak defendatutako ki-
de hauek 1930. urtean absolbiturik geratu ziren.
Eloy Adazábal, Faustino Martínez, Juan Usan-
dizaga, Anadón anaiak, Eleuterio Gainza eta Jo-
sé María Iriarte ziren, bertzeak bertze, Beran
UGTko ideien bultzatzaile nagusiak. Beraien bil-
tokia Matxiarena etxe-gibela zen.
Herrian bi sindikalista garrantzitsuak UGTko mer-
katari-ataleko idazkariak, José Meháx eta Feli-
pe Villacañas Mindeguía ziren.
1935eko maiatzaren 22an, Eusebio fernández
de Velasco, Nafarroako Lan-Ordezkari Probin-
tzialak Beran 1930etik UGTko agerpena ziurta-
tzen du "...sortu zenetik funtzionatzeari uztea ja-
sotzeke ordezkaritza honetan". 1935eko maia-
tzaren 29an, langileen erakundeko idazkaria ze-
larik, José M. Meháxek aditzera eman zuen Al-
zate karrikako 30. Zenbakia UGTko helbide so-
ziala zela eta 56 afiliatuek kuota ordaintzen zu-
tela. (…)
(…) 1936ko abenduaren 11n, Diario de Nava-
rra egunkariak argitaratu zuen abenduaren 10ean
Iruñeko Gotorlekuaren inguruetan "mugimen-
duaren hasieratik aurrera matxinada leporatzen
zien Berako hiru gizabanako exekutatuak" izan
zirela. Hiruetako bat Faustino Martínez Urteaga
zen, Guenes-en (Bizkaian) jaioa, 56 urtekoa,
Juana Ferrero Azconarekin ezkondua, lau se-
me-alaben aita, sozialista hutsa eta sortu zene-
tik tokiko Sindicato metalúrgico de la UGT sin-

dikatuaren burua.
Baina Berako UGTkoak ez zeuden bakarrik Bi-
dasoako erretenean. 1932. Urtean ¡Trabajado-
res! Astekarian R. Osésen "La lucha en la mon-
taña" ("Borroka mendian") izeneko artikulua ida-
tzi zuen, hurrengoa erranez: "Lehenengo me-
zalagunarengandik apaiz-artaldearen azken sa-
kristauarenganaino, eskuindar batuek egiten du-
ten etengabeko kanpaina izan arren, Mendiak
bizkar ematen die eta urrats txikiak baina irmo-
ak emanez menditarrak UGTko erakundera etor-
tzen dira. Murgilduta dauden ezjakite eta eskla-
botzaz ohartzen dira menditarrak, eta honen ara-
bera jokatzen dute, UGTko guneak sortuz eta
hauetan sartuz, hainbeste mendetan esklabo-
tzan langile menditarra izan duen jauntxoaren
aurka borrokatzeko".
Nahi duenak irakur dezan, Donezteben ¡Traba-
jadores! astekariko berriemaileak hurrengo kro-
nika idatzi zuen: "Herri honetan Elgorriagako
balnearioaren lanak, azkar-azkar, betetzen di-
rela jakin dugu, eta badakizue nola? Bada hor
aritzen diren langileak behartuz, hamar orduko
lanaldian lan egitera, alajaina!  Agerian dagoe-
nez, balneario honen administratzaileak lege
guztiei ez die jaramonik egin eta orain zera gal-
detuko dugu: non daude agintariak gehiegike-
ria hauek saihesteko?". (…)
Bidasoako erreteneko langileak bezala, Baz-
tango auzokideak ere antolatu ziren. Elizondo-
ko UGTk Irurita karrikan izaten zuen egoitza, eta
bere esku afiliatu-multzo bat izaten zuen, Fran-
cisco Olaechea buruan eta Ignacio Uriarte
1935eko idazkaritzan. Atal baztandar honek hu-
rrengo udal-bozketan langileen hautagai eta hau-
tes-funtsetarako 50 pezeta eman zituen. 1933.
Urtean Arte Grafikoen Federazioarekin batera
herrian garrantzizko mitina antolatu zuen, non
Iruñeko eta Donostiako adiskideek parte hartu
baitzuten, Nafarroako UGTko Idazkari Nagusia,
Erratzun jaioa, Ricardo Zabalza, eta Espainia-
ko UGTko zuzendaritza-batzordeko kidea, Ra-
món Lamoneda, buruan.
Urtebete lehenago, ¡Trabajadores! astekariko
zuzendariarekin, Gregorio Velascorekin, eta Iru-
ñeko Udaleko zinegotzi sozialistarekin, Corpus
Dorronsororekin, Ricardo Zabalzak Almandoz,
Elizondo eta Donezteben egindako mitinetan
parte hartu zuen. Julia Alvarez, Tiburcio Osácar
eta Juan Arrastiak Etxalar, Lesaka eta Beran
UGTk egindako ekitaldietan parte hartu zuten.
1933ko abenduaren 3an, igandean, erakunde
errepublikar eta sozialista guztietako antola-
tzailea zena, Liborio Taberna Crespo, zendu zen
Donezteben. Gure astekariak, ¡Trabajadores!
izenekoak, zera idatzi zuen: "Urte anitz iraga-
nen dira Bidasoako erreteneko langileen artean
bere izena ahazteko". Urte anitz iragan dira eta
Bidasoako eta Baztango bailarako langileek ziur-

ki ez dakite 30eko hamarkadan auzokide-mul-
tzo batek erabaki zuela UGT antolatzea bere lan
eta giza-eskubideak defendatzeko. Ez dakite
nehork ez dielako deus erran. Erregionalismo
atzerakoiak ez die nehoiz kontatuko, ezta eus-
kal nazionalismoak ere. Agian haizegoak, arta-
buruak lehortzen dituen haizeak, kontakizun za-
harrak ekarriko dizkigu, non langile euskal-na-
farrek, hori izateagatik, Bera, Doneztebe eta Eli-
zondoko Unión General de Trabajadores Es-
painiako sindikatuaren atalak sortu baitzituzten.

RICARDO ZABALZA, BAZTANDAR
SINDIKALISMOAREN ISTORIKO BAT
Ricardo Zabalza Elorga Erratzun jaio zen, Baz-
tango herritxo batean, 1989ko urtarrilaren 29an.
Magisteritza ikasketak bukatu ondoren Argenti-
nara jo zuen, lehenengo Buenos Aireseko por-
tuan lan egin eta ondoren maixu bezala aritu
zen. 1930. Urtean Espainiara itzuli zen eta Ja-
can bizi ondoren Iruñara joan zen. Une honetan
UGT-ko Idazkari Nagusia hautatu zuten.
1934. urtetik Lurreko Nazional Federazioaren
Idazkari Nagusia izan zen, baita 1934ko ekai-
neko greba antolatu ere. 1934ko urtarriletik
1937ko urrira Idazkari Nagusiko ondokoa izan
zen eta 1938ko urtarriletik 1939ko apirilera Es-
painiako Konfederal Komisio Exekutiboko bo-
kala.
1934ko iraultzaren ondoren gartzelatua izan zen
eta 1935era arte gartzelan izan zuten. PSOE-
ko Federal Komisio Exekutibako partehartzai-
lea izan zen eta Badajozko diputatua.
1936ko uztailaren 18ko militar altxamenduak
Madrilen harrapatu zuen eta Mendiko Kuartela-
ren hartzean partehartu zuen. Geroxeago Ba-
dajozera jo zuen "Pedro Rubio" batailoia anto-
latu zuelarik. Valentziako Gobernadore Zibila
izendatu zuten 1937. Urtera arte. Handik aurre-
ra nekazari-kooperatibismoari bultzada bat ema-
teari ekin zion, Nekazari-Kooperatiben Kongre-
sua eginez eta ondoren Nekazari Zentral Bata-
suna eratu zuen (UCCA).
Gerra Zibilaren ondoren Alicanteko portuan atxi-
lotua izan zen eta Albaterako kanpotik pasa eta
gero, Polierren gartzelatu zuten 1940ko urria-
ren 24an fusilatua izan arte. Bere biografian, Pa-
blo Iglesias Fundazioko artxiboak utzitakoak, be-
re lagun Justo Sánchez Amutiok zera dio: "Gau
izugarri batean, beretzat haunditasun harrigarri
batez betea, anaitasun ideia batengatik zorian
zegoela, bere fusilamendua aurretik zuen. Eta
Madrilgo goiz hotz hartan, minez eta doluz jan-
tzitakoa, lagun batzuk bere gorpua hartu eta
Ekialdeko hilerrira eraman zuten. Bere gorpu-
tzean, badel odol-arrosak; bere hilobian, beti lo-
re gorriak".

Martin Zabalza Arregui
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«Baztango herrietako
alkateek dituzten
aukerak arras
mugatuak dira. Balleko
instituzioak krisi larrian
daude. Egoera
horretan ez dut uste ni
nintzenik hautagairik
egokiena, hobe izanen
litzateke beti Elizondon
bizi izan den norbait
agertzea… Dena den,
Elizondoko
gorabeheretaz jakitun
naizela uste dut. Baina
bertze hautagairik ez
zegoenez, nire
borondatea agertu
nuen».

Michel ERASO
Elizondoko alkate berria
D. Navarra 2003-01-21

«Baneston hagitz ongi
nengoen. Talde ona da
eta gainera etxekoa.
Zaila suertatu zait
inork eman nahi ez
zidan aukera eman
zidan jendea uztea eta
horregatik beti
eskerrak emanen
dizkiet. Baina behin
bizitzen da eta guziok
ditugu betetzeko
ametsak eta asmoak.
Italian korritzeko nuen
ametsa betetzeko
aukera ikusi dut,
bidenabarkoan,
Juanma Garate nire
lagunik onenarekin
egiteko, gainera».

Patxi VILA
Berako txirrindularia
D.Noticias 2003-01-27

Diario de Navarra 2003-01-21
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Ramy MEBARKI Goizuetako tuareg-kel Ajjer-a

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

Ortziraletan, 10etan 
Mus Txapelketak

Tfnoa: 948630259 - BERA

BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

PIKABEApinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA

Goizuetan bizi den algeriarra edo-
Algeriatik etorritako goizuetarra?
Kanpotik etorritako goizuetarra sen-
titzen naiz.

Zein egoeratan dago tuareg etnia?
Lau taldetan sakabanatuta gaude, eta
gure arteko arazoekin gainera.

Eta zein estatutan bizi dira taldeok?
Niger-en kel Aiar-ak daude; Malin kel
Adarar-ak, nere taldekoak, kel ajjer-
ak aegia batzuk Libian daude eta bes-
teak Algerian; eta azkenik, kel aha-
gar-ak. Hauek ere Algerian bizi dira.

Egia al da tuareg-ak gerrero bizko-
rrak zaretela?
Hori Frantziak sortu eta zabaldutako
mito eta estereotipo bat da.

Zer ikasketa dituzu?
Etnologia ikasi nuen eta injenieritza elek-
trikoa eta informatika ikasketak baditut.

Nabaritu al duzu herrian kanpotarra

edo beltza zarelako bazterketarik?
Bazterketa ez, baina laguntzarik ere ez.

Euskaltegian ere bazabiltza. Nola
moldatzen zara euskaraz?
Hobe, baina oraindik asko daukat ikasteko.

Hiru urte daramazu hemen. Zer iri-
tzi duzu Euskal Herriko egoeraz?
Identitatea duen herria dela kontura-
tu naiz, baina norabide egokiaren bi-
la dabilela iruditzen zait.

Parekotasunik ikusten al duzu tuareg-
en herria eta Euskal Herriaren artean?
Bai. Bi herriek tinko eusten diote be-
raien kulturari eta hainbat ezaugarriri.
Algeria-Paris-Goizueta… hemen
bukatu al liteke zure ibilbidea?
Familia bat badut hemen eta ez dut
pentsatzen oraingoz inora joatea.

Ahal bazenu, zer eramanen zenuke
hemendik zure lurraldera?
Esku pilotako teknikak eta txalaparta.

    



ttipi-ttapa
Euskal Kantuzaleen

Elkarteak, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza
eta Kultura Departa-
mentuko Euskara Zer-
bitzuaren laguntzaz, Na-
farroako Haur Kantari
Txapelketaren bertze
edizio bat antolatu du,
ikasleei euskal kanta-
gintzaren aberastasuna
ezagutarazi eta haien-
gan euskaraz kantatze-
ko zaletasuna susta-
tzeko helburuz.

Txapelketak bi kate-
goria ezarri ditu: “Txi-
kiak”, 1992tik 1996ra bi-
tartean jaiotakoak; eta
“Gaztetxoak”, 1988tik
1981era bitartean jaio-
takoak. Lau kanpora-
keta izanen dira, mar-
txoan eginen direnak,
eta bertzetik finala, api-
rilaren 6an jokatzekoa
dena. 

FINALA IRUÑEAN
APIRILAREN 6AN

Lau kanporaketak
arratsaldeko 17:00etan
eginen dira ondoko egun
eta tokietan: martxoa-
ren 8an, Bianako kirol-

degian; martxoaren
15ean, Irunberriko Zi-
nematokian; martxoa-
ren 22n, Burlatako Re-
gina Pacis Ikastetxean;
eta martxoaren 29an,
Doneztebeko Bordatxo
Aretoan. Finala Iruñeko
Gayarre Antzokian jo-
katuko da heldu den api-
rilaren 6an, goizeko
11.00etan.

Lehiaketa zabalik da-
go Lehen Hezkuntzako
eta Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako haur
eta gazte guztiendako,
beraz, eskolaurrekoek
ez dute parte hartuko.
Baldintza bakarra eus-
karaz kantatzea da.
Ikasleek bakarlari gisa,
bikoteka edo taldeka (hi-
ru kidetik 15era bitarte-

an) parte hartu ahal iza-
nen dute, kantu bakar
batekin, berria nahiz tra-
diziokoa, gehienez lau
minutukoa izanen dena.
Ikastetxe bakoitzak
gehienez lau ordezkari
bidaltzen ahalko ditu,
kategoria bakoitzeko bi.

“A capella” edo mu-
sikaren laguntzaz abes-
ten ahal da, baina epai-

leek kantuaren kalitate-
ari eta interpretazioari
lehentasuna emanen
diete beren balorake-
tan. Puntuak emateko
tenorean zenbait alder-
di hartuko dira kontuan,
hala nola doinua, hitzak,
ahotsa, teknika eta in-
terpretazioa.  Kategoria
eta modalitate bakoi-
tzean sailkatzen diren
lehen biak sarituak iza-
nen dira. Epaimahaiak
honako osaketa hau iza-
nen du: Arantxa Ezku-
rra, Burlatako Musika
Eskolako irakaslea; Mi-
kel Juaniz, Barañaingo
Musika Eskolako ira-
kaslea eta La Pamplo-
nesa  bandako kidea eta
Amaia Zubiria abesla-
ria.

Izena emateko epea
otsailaren 21a arte za-
balik egonen da (948
141812 telefonoan).
Ezinbertzekoa da kan-
tuaren hitza eta partitu-
ra antolatzaileei igortzea
posta elektronikoaz
(euskalkultur@terra.es)
edo ondoko helbidera:
Descalzos kalea, 50,
31001, Iruñea.

herriz herri

2003/02/06 • 343. zbk. 

09

Nafarroako Haur Kantari txapelketan
parte hartzeko epea zabalik
Kanporaketa saio bat Doneztebenn eginen da martxoaren 29an

KULTURA

ARTXIBOKOA

Urteak daramazkite inguruko neska-mutikoak haur kantari txapelketan par-
te hartzen. Argazkian, Berako Labiagako ikastolako ttipittarriak 1998an.

HARATEGIA

URDAITEGIA
Kanttonberri 4

Tfnoa: 948630018 
BERA

LARUN
HORTZ
KLINIKA

Dr. Guy Randé
Odontologoa

Kontsultak
Astearte, ortzegun

eta larunbat
arratsaldez

Tel: 948 631057 • San Esteban 21 • BERA



Amaia eta Ainhoa
Kultur ekintzak egi-

teko hitzarmena sinatu
zuten urtarrilaren 27an
Berako Udalak eta Eus-
ko Ikaskuntzak. Akor-
diaren bidez Berako
Udala Eusko Ikaskun-
tzaren Bazkide Ongile
bihurtuko da, eta aurten
300 euroko kuota or-
dainduko du.

Hitzarmenaren hel-
burua Udalaren eta Eus-
ko Ikaskuntzaren arte-
an adosturiko kultur
ekintza desberdinak an-
tolatzea da, bertzeak
bertze erakusketak, do-
kumentazio zentroak,
jardunaldiak eta sola-
saldiak. Eusko Ikas-
kuntza 1994. urtean ha-
si zen gisa horretako hi-
tzarmenak udalekin si-
natzen eta Bera da Na-
farroan Lankidetza Hi-
tzarmena sinatu duen
hirugarren udala. Sina-
tzaileek Nafarroan gisa
horretako hitzarmenek
duten garrantzia nabar-
mendu dute, herrialde-
aren egoera dela-eta.

Hitzarmenean sina-
tutakoaren arabera,
Eusko Ikaskuntzak be-
re argitalpen bilduma
osoa eta urtero argita-
ratzen dituenak eskai-
niko dizkio dohain Uda-
lari hitzarmenak irauten
duen bitartean.  Gaine-

ra, Eusko Ikaskuntzak
antolatzen dituen kon-
gresu, jardunaldi eta
ikastaroetara, Udalak la-
gun bat bidali ahal iza-
nen du, eta inskripzio-
an %25eko beherape-

na izanen du. Azkenik,
bi erakundeen artean hi-
tzartuko duten kultur
ekintza prestatuko du
Eusko Ikaskuntzak ur-
tean behin Beran. 

Sinadura ekitaldian,

Josu Goia Berako alka-
tea eta Sixto Jimenez
Muniain, Eusko Ikaskun-
tzako Nafarroako lehen-
dakariordea izan ziren,
Jon Abril kultur koordi-
natzailearekin batera.

Tencopet enpresak sortzen di-
tuen soinu eta bertze kalteenga-
tik kexu zeuden bortz bizilagu-
nek ez dute Udaletik kalteordai-
nik jasoko. Bidasoa karrikako bi-
zilagun horiek 30.050 euroko in-

demnizazioa eskatzen zuten, lan-
tegiaren hurbiltasunak eta egi-
ten duen lanak sortzen dien mo-
lestiengatik. Eskaria egiterako-
an, beraien etxebizitzen ondoan
dagoen lantegiak buila handia

sortzen duela zioten bizilagunek,
eta gainera, tresneriaren fun-
tzionamenduak dardariak sor-
tzen ditu lur zolan. Baina Udalak
indemnizaziorik ez ordaintzea
erabaki du, arazo hauek dexen-
te moldatu direlako eta gehiago
moldatzeko isolamendu lanak
egiten ari delako Tecnopet.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

Udalak eta Eusko Ikaskuntzak
Lankidetza hitzarmena sinatu dute 
300 euroko kuota ordainduko du aurten Herriko Etxeak

BERA

Tecnopet lantegiak sortzen dituen soinuengatik 
ez du kalteordainik ordainduko Berako Udalak

INGURUMENA

Udal zergak
ordaintzeko
epea
Urtarrilaren 27tik mar-
txoaren 3ra arte zabal-
duta dago 2003.urteko
jarduera ekonomikoen
gaineko zergaren or-
dain-agiria ordaintzeko
borondatezko epea. On-
doren,  ordain-agir i
hauek exekutibo bidez
kobratuko dira, premia-
mendu errekargua,
atzerapen interesak eta
gerta daitezkeen bertze
gastuak gehituta.

Iñude eta
artzaiak
Aurten 25. urtea bete-
tzen du konpartsak eta
zerbait berezia egin as-
motan dabiltza. Horre-
tarako bilera otsailaren
7an eginen da Iamote-
nean 20:00etan.

Eski irteera
otsailaren 22an
Agerra mendi taldeak
Luz Ardidenera eski bi-
daia antolatu du otsai-
laren 22rako. Izen ema-
tea 617 23475 (Luis Mª)
edo 677 559436 (Zu-
bieta) telefonoetan egin
behar da. Autobusaren
irteera ordua izena ema-
tean jakinaraziko da.

FLASH

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Altzateko elizaren teilatua eta aitzinaldea moldatzeko lanean ari dira.

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia
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Aitor AROTZENA
Joan den urteko aza-

roaren 28anOsasun Pu-
blikorako Institututik ja-
sotako idatzi batek he-
rriko edateko ura ez ze-
la ona eta kontamina-
zio fekala somatzen ze-
la agertzen zuen.  Arris-
ku honen aitzinean neu-
rririk hartu ote zen gal-
detu zuen Batasunak
urteko lehen batzarre-
an. Alkateak jakinarazi
zuenez, arazoa izan zen
egunean konpondu zen.
Izan ere, «bi deposito
daude herrian eta ara-
zoa konpontzeko aski
da depositoz aldatzea».
Alkateak kolaborazioa
eskatu zien arazo hau
sortzen duten biztanle-
ei, «herriko ura zein
etxek kontaminatzen
duten badakigulakoz eta
orain dela denbora au-
nitz abisatu zitzaien.
Arazo hau euria kolpe-
an egiten duenean iza-
ten da».

Oihanberritze
lanak
Domiko eta Elosegi in-
guruetako oihanberritze
lanak Berdabio Baso-
gintza enpresak eginen
ditu. Domiko inguruko
oihanberritzearen au-
rrekontua 41.477,49 eu-
rokoa da eta Elosegi-
koa 69.286,42 eurokoa.

Edateko ura ez dela inoiz txarra
izan jakinarazi du alkateak
Batasunak urteko lehen batzarrean egindako galderari erantzunez

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Garai bateko karmeliten konbentuan Kultur Etxea eta liburutegia egiteko au-
rreproiektua aztertzeko bilera batean bildu dira Herriko Etxea,guraso elkar-
teak eta herriko zenbait kultur talde. Liburutegia, 300 lagunentzeko lekua
izanen duen aretoa eta museo bat ere paratzeko asmoa dute, nahiz eta erai-
kinaren egitura ezin den sobera ukitu.

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

LESAKA

Bada errana, lanak
bere ondorioak ematen
dituela. Horrelako zer-
bait erraten ahal dute
Beti Gazteko neskek.
Kontxako hondartzan
aritu ondotik, joan den
denboraldian hasi ziren
futbol zelai handian jo-

katzen, Juana Aleman
eta Idoia Etxepare en-
trenatzaileen erraneta-
ra. Denboraldi osoan ez
zuten punturik lortu. Aur-
ten ere gol sorta han-
diak jaso dituzte, baina
pixkanaka ikasten ari zi-
rela aipatu dugu behin

baino gehiagotan. Due-
la hilabete batzuk lortu
zuten lehen puntua, hus-
na berdindu ondotik.
Oraingoan, berriz, le-
hendabiziko garaipena
dugu aipagai. Urtarrila-
ren 26an lortu zuten
Añorgan 2-3 irabazita.
Seguru gaude ondotik
gehiago ere etorriko di-
rela.

Lesakarren
arteko finala

Pilota profesionale-
an ez zen inoiz herrita-
rren arteko finalik joka-
tu. Bada, Zintronikon jo-
katu zen Canal 67 Tor-
neoko finalean Garrido
eta Jexux Mari Alman-
dozek 22-15 irabazi zie-
ten Otaegi eta Taber-
nari. 

Beti Gazteko neskek denboraldiko
lehendabiziko garaipena lortu dute

KIROLA

Ileapaindegia
Tel: 948 637429

Bittiriako Plaza, 3 behea
LESAKA

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

Javier Telletxea Txo-
perena, 50 urteko le-
sakarra,Nafarroako Ku-
txako Planifikazio eta
Administrazio saileko
zuzendariorde nagusia
izendatu dute. Ikerketa
zerbitzua, aurrekontuen
kontrola, kontabilitate
orokorra eta estatistika
eta erakunde ofiziale-
kiko harremanen ardu-
raduna izanen da. Au-
rrezki erakundeko au-
rrekontuen eta estrate-
giaren planifikazioa eta
administrazioko bertze
funtzioak ere bere es-
ku izanen dira. 2002ko
martxoaz geroztik, Pla-
nifikazio eta kontrol sai-
leko zuzendaria zen Te-
lletxea.

Nafarroako
Kutxako
Planifikazio
zuzendariorde
berria

PERTSONAIA
Javier TELLETXEA
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Joseba eta Nerea
Duela bi urte Euska-

ra Batzordeak herriko
etxe guzien izenak, zen-
bakiak eta telefonoak
biltzen zituen argitalpe-
na ateri zuen. Gisa ho-
rretan, betiko listinera jo
beharrean, telefonoak
modu argiago batean
ikusteko aukera eman
ziguten herritar guziei.
Eta ez hori bakarrik. Ja-
kinik ohitura handiagoa
dugula etxeen izena-
rengatik zuzentzea jen-
deari, abizenagatik bai-
no (Bekoetxeko Be-
nantxio, Xuaxiko
Bordako Mariasun,
Aldalurko Asier...)
Euskara Batzor-
dekoek ahalegin
berezia egin zuten
horretan eta etxe-
ko telefonoak abi-
zenen arabera or-
denatuak egon be-
harrean, etxeen
izenen arabera or-
denatu zituzten te-
lefono guziak.

Baina azkene-
ko bi urte hauetan

herrian etxe berri aunitz
egin dira eta jende an-
dana etxez aldatu ere
bai. Horretaz, aitzineko
Gida zahartua gelditu
da eta berria prestatu
dute Batzordekoek. Jo-
an den irailetik ari ziren
lanean hilabete hone-
tan gure etxeetara aile-
gatuko zaigun Gida be-
rri honekin. 735 euroko
aurrekontua izan duen
liburuxka 16 orriz osa-
tua dago eta 500 ale ar-
gitaratuko dituzte. Uda-
letxea eginen da gas-
tuen kargu.

Irakasle berriak
patinaje
ikastaroan

Urte mordoska dira
Guraso Elkartea etxa-
larren patinaje ikasta-
roa antolatzen hasi ze-
la. Lehenbiziko urtetan
Lesakatik etortzen ziren
irakasleak (Mari Sol Iri-
goien eta Jabier Iantzi)
eta hauek urte batzuk
egin ondotik Jabier Arri-
billaga herritarrak hartu
zien erreleboa. Honek
ere urte andana egin zi-
tuen lan honetan baina
aurten bi neska gazteri
utzi die ikastaroaren ar-
dura. Leire Olagarai eta
Miren Olaetxea dira ira-

kasle berriak. Erran di-
gutenez, «Guraso El-
kartekoek proposatu zi-
guten patinaje ikastaro
hau aitzinera ateratzea
eta gu ere urte aunitzez
ibili garenez, ez zitzai-
gun batere kosta baiez-
koa ematea. Lan polita
iruditzen zaigu eta mo-
mentuz behintzat gus-
tora ari gara». 4 urteta-
tik 12 urte bitarteko 32
haur dituzte eta bi txan-
datan ib i l tzen dira.
11:00etatik 12:00etara
ttikienak eta 12:00eta-
tik 13:00etara koxko-
rragoak. Larunbatetan
biltzen dira herriko fron-
toian eta irakasleek kon-
tatukoaren arabera,

«patinen gainean egin
daitezkeen joku eta ari-
keta desberdinetan ari-
tzen gara. Baina haur
guziek gustokoen dute-
na hockeyean jokatzea
izaten da».

Akatsak
zuzenduz

Aitzineko TTIPI-TTAPA
alean jarri genuen La-
rraburuko partxis txa-
pelketan Mertxe San-
testeban eta Mari Amez-
toi izan zirela irabazle-
ak eta ez da zuzena.
Mertxe Santestebanek
Marta Maia izan zuen
bikotea eta ez Mari. Bar-
katu gaizki paratutako-
ak.

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA
Etxalartarren muserako afizioa ortziral arratsero erakusten da Herrikon. Ar-
gazkian ikusten duzuen bezala, umore onean biltzen dira aldiro herriko nahiz
kanpoko hainbat gazte, trago batzuk edan bidenabar ahal bada behintzat sa-
riren bat irabaztera. Musa gustoko duzuenak animatu zaitezte, merezi du
eta!

Telefono Gida 2003
prestatu du Euskara
Batzordeak
Leire Olagarai eta Miren Olaetxea
patinaje ikastaroko irakasle berriak

Zarandia, 4 - LESAKA

KKOOXXKKIILLAAKKOOXXKKIILLAA
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

Berriro mus Koxkilan!Berriro mus Koxkilan!
Astero opari ederrekinAstero opari ederrekin

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda

ETXALAR

Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

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

Aurtengo neguan
egitea erabaki du Nafa-
rroako Gobernuak orain
dela sei urte Herriko
Etxearekin hitzartutako
landaketa. Orduan utzi
zizkion Herriko Etxeak
Pagolako egia eta Egi-
beltz inguruko 30 hek-
tarea bertan landaketa
haundi hori egin zezan.
30 hektarea horietatik
24 landatzen ari dira,
bertzeak dauden beza-
la uztea erabaki baitzu-
ten. Gehien landatuko
den zuhaitza aritza iza-
nen da, baina bertze ba-
tzuetatik ere kopuru
haundiak sartuko: ge-
reziondoak, urkia, el-
txaurondoak, platano-
ak… Bertako zuhaitzak
izanik lanen ordainketa
oso-osorik hartzen du
bere gain Nafarroako
Gobernuak. Aurrekon-
tua 120.000 euro ingu-
rukoa da, lehengo 20
milioi pezeta, eta para-
jea herriaren pare-pa-
rean izanik ederki ikus-
ten dira landatzeko pres-
tatutako zuloen lerroak

eta landaketen inguru-
ko itxidurak.

Arkupeko
kideen besta
otsailaren 14an

Garai honetan izaten
dute Arkupeak Elkarte-
ko Igantziko bazkideek

urteroko besta. Aurten-
goa heldu den astean
ospatuko dute, otsaila-
ren 14an. Egitaraua ere
ez dute batere aldatu.
Eguerdiko ordu batetan
hildako kideen oroime-
nezko meza izanen du-
te, eta ondotik La Villa

jatetxera bilduko dira
bazkaltzera. Ondotik
dantzaldia izanen dela
ere agindu dute zabal-
dutako oharretan. Joan
nahi duenak otsailaren
6rako eman beharko du
izena betiko lekuetan,
24 euroren truke. 

IGANTZI

Sarrolako
pareta
Sarrolako paretak ere
hainbat komeri bizi
izan zituen behar be-
zala egin baino lehen.
Errepidea egin aitzi-
netik bide arrunta iza-
ten zen Sarrolakoa.
Errepidea egiteak, or-
dea, bide zabaltzea
eskatu zuen, eta in-
guruan malda haun-
dia zegoenez, azpiko
aldetik gaur egun eza-
gutzen dugun seiren
bat metroko garaiera
duen pareta egin be-
har izan zuten. 1891ko
udazkenean has i
zuen pareta Ramon
Etxeberria. Idatzi ho-
netan ikusten ahal den
bezala, ez zuen zor-
terik izan, eurite haun-
diak egin baitzituen te-
nore hartan: «a con-
secuencia de los tem-
porales de agua de
los días 23, 24 y 25
de octubre último, se
derrumbó parte del
muro». 
Altxatu egin zuten be-
rriz eta bigarren bate-
an ere erori egin zi-
tzaien. Azkenean Di-
putaziotik Ascunce ze-
ladorea bidali behar
izan zuen paretaren
obrak zuzentzeko. Ha-
r r i r ik  haundienak
Miauriko errekatik
ekarri bazituzten ere,
agerian dagoen harri
xehe gehiena erorita-
ko Arbitza etxetik ate-
ratakoa da. Azpiko al-
deko pareta ttikia edo
petrila beranduago
egin zuten, 1920an. 

24 Hektarea landatzen ari da
Nafarroako Gobernua Pagolan
Haritza izanen da gehien landatuko den zuhaitz mota

Herria ezagutuz

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Sarrolako errepidearen gaineko aldean zeuden zuhaitzak bota egin dituzte
azken egunotan. Aspaldi samarretik arront hondatuak zeuden, barrenetik
ustelduak. Orain dela zenbait urte beheko aldekoak ere kendu egin zituzten
eta argazkiaren ezkerreko aldean ageri direnak paratu. “Acer” izeneko  zuhaitz
horiek berrogeita bortzen bat urte egin dituzte zutik, Herriko etxeak 1957an
paratuak baitziren. Urte berean egin ziren fabrika ondoan bide laisterrerako
erabiltzen diren eskailerak ere.

SAROBE
okindegia

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

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

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

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

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.
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Nerea ALTZURI
Herri aunitzetan ez

bezala, iñauteak goiza-
go izaten dira Arantzan.
Momentuz egitarauaren
gaineko aunitzik ez du-
gu jakin, baina iñaute-
ak otsailaren 13tik 16ra
izanen dira. 

Ohiturak erakusten
duen moduan, mozorro
xurien puxka biltzea,
musika, mozorroak eta
bestarako gogoa izanen
dira aurten ere iñautien
osagaiak. Ea hurrengo
alean guziaren errepa-
soa egiten dugun!

Alkateen idatzia
Bolada haundian,

Nafarroako Gobernuak
euskararen eta herria-
ren nortasunaren kon-
trako erasoekin segitzen
du hainbat arlotan: ko-
munikabideetan, admi-
nistrazioan, irakaskun-
tzan… Sinbolo edo Iku-
rren legea garatze al-
dera, balkoietan ikurri-
ña duten Herriko Etxe-
ei diru laguntzak ken-
tzeko mehatxua egin
zien UPNko Gobernuak;

Foru Gobernuak ikurri-
ña Herriko Etxeko bal-
koietan debekatzeko
erabakia du.

Joan den ilbeltzaren
18an, Leitzan eginiko
ekitaldi batean, gure he-
rriaren nortasunaren
kontra egiten ari diren
erasoei aintzin egiteko
Nafarroako hogeitalau
alkatek idatzia sinatu zu-

ten. Herriko Etxea bat
izan eta alkatea den Jo-
se Ramon Amoros Os-
kotz ere sinatzaileen ar-
tean izan zen.

Bortzirietako
pilota txapelketa

Joan den igandean
jokatzekoak ziren udal
pilotalekuan Bortzirie-
tako eskuz banakako bi-

garren pilota txapelke-
taren finalak. Herriko or-
dezkaririk ere bazen:
Haurrak B mailan An-
der Almandoz aritzekoa
zen; haurrak mailan
Unai Iparragirre, kimuak
mailako bi finalak aranz-
tarren artekoak ziren:
Bmailan Jon Altzuri Jo-
su Larretxearen kontra
eta A mailan Joseba Ma-

Iñauterietako mozorrotzeko
egunen prestaketa bidean da
Nafarroako Gobernuaren erasoei aurre egiteko idatzia sinatu du alkateak

ARANTZA

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENAI
Eskola barren eta kanpoan lan batzuk egin edo egiten ari dira joan den ur-
te akabailatik. Kanpoko paretak margotzen ari dira.

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630 198
BERA

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI
102 Meaka auzoa

20304 IRUN
Tel.: 943 623 130

* 250 lagun eserita
* Klimatizatua

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA

& 948631076 • BERA

Hilerria
handitzeko
lanak
Bada denbora puska
kanposantua haundi-
tzeko egitasmoa gau-
zatu ahal izatea pen-
tsatu zenetik. Udale-
txearen hondarreko ira-
garpenari erantzunez,
lau proposamen izan di-
ra. Sasoi Eskabazioak
S.L. enpresak eginen
ditu obra hauek.

Oihan
probetxamendua
Apitta alderdiko 394 ha-
ritz amerikarrez osatu-
riko eremua, Maderas
Erkizia Lesakako en-
presak hartu du. 17.415
euro pasatxotan bere
gain hartu du oihan
aprobetxamendua.

Zinegotzi kargu
uztea
Jesus Maria Isuskitza
Urzelaieta Herriko Etxe-
ko zinegotziak kargua
uzteko eskaria egin du.
Joan den urtarrilaren
22an eginiko udal ba-
tzarrean  onartu zen
Isuskitzaren erabakia.
Orain bertze zinegotzi
baten kargu hartzeko
prozesua abiatu du uda-
lak.

FLASH

dariaga Imanol Mitxe-
lenaren kontra. Hu-
rrengo alean emanen
dugu emaitzen berri.
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DONEZTEBE

ttipi-ttapa
Donezteben, 0 eta 3

urte bitarteko umeen-
dako haurtzaindegia es-
katuz sinadura bilketa
kanpaina hasi dute he-
rriko gurasoek eta inte-
resa duten batzuk. Zer-
bitzu hau Malerrekako
Mankomunitatearen bi-
tartez bideratzeko as-
moa dute, Doneztebe-
koendako ez ezik, erre-
ka osoko haurrentzat
baliagarria izanen dela
uste baitute. Talde ho-
nek egindako ikerketa-
ren arabera Donezte-
ben hamazazpi haur
sortu berri daude edo
aurten sortuko dira. Gai-
nera, bertze aunitz zer-
bitzu honetara biltzen
ahal dira. Orain arte ba-
natu dituzten orriak be-
te egin dira eta horrek
erakusten du jendeak
interesa baduela.

Hilerria
handitzea

Hilerria handitzeko
dirulaguntza emanen du
Nafarroako Gobernuak,
Hirurteko Azpiegitura
Planaren barnean.

37.075 euroko aurre-
kontua du proiektuak eta
Nafarroako Gobernuak
25.979 euroko dirula-
guntza emanen du.
Gaur efungo kanpo-
saindu ondoan 150 me-
tro koadroko lekua mol-
datuko da, zola berritu-
ko da eta ingurua pare-
tarekin itxiko da. Etorki-
zunean, proiektuan sar-
tuak ez dauden 72 hilo-
biendako eremua ere
prestatuko dute.

Ezkurra eta 
Lizaso 
finalerdietan
Hasierako fasea jokatu
ondotik, binakako erre-
monte txapelketa na-
gusiko finalerdietan ari-
tzeko txartela lortua du-
te Iñaki Lizaso eta Ko-
teto Ezkurra erremon-
telari doneztebarrek. Li-
zasok Iñigo du lagun ai-
tzin koadroetan eta Ez-
kurra Urkorekin ari da.
Biek ere nahiko aisa lor-

tu du finalerdietara sar-
tzea.

Musika Eskolari
dirulaguntza
Hezkuntza Sai le t ik
1.100 euroko dirula-
guntza eman diote Do-
neztebeko Agorreta Mu-
sika Eskolari, musika
hezkuntzako ikastaro
arautuetara sarbidea
ematen duten presta-
kuntza programak es-
kaintzeagatik.

Haurtzaindegia eskatuz sinadura
bilketa egiten ari dira gurasoak
0 eta 3 urte bitarteko haurrei zuzenduko litzateke

Donamariako
iñauteriak
asteburu
honetan
Donamariako iñauteriak
aste hondar honetan,
otsailaren 8 eta 9an os-
patuko dira. Larunba-
tean bazkaria, eskea eta
afaria izanen dute Age-
rralde akordeolariare-
kin. Igandean bazkaria
izanen da eta arratsal-
dean txokolatada.

Saldiasko 
telebista antena
Nafarroako Gobernuko
Herrilan, Garraio eta Ko-
munikabide Departa-
menduak moldatze la-
nak eginen ditu Sal-
diasko telebista ante-
nan. Telefonia enpresa
berriei lekua eman nahi
zaie lan hauekin, ho-
rretarako, ingurumen-
inpaktua sortzen duten
antena berririk egin ga-
be. Lanen aurrekontua
43.287,86 eurokoa iza-
nen da.

Baztan-
Bidasoako
areto-futbol
txapelketa
Igande honetan hasiko
da Erreka elkarteak ha-
mekagarren aldiz anto-
latutako Baztan-Bida-
soako areto futbol txa-
pelketa. Aurtengoan 22
taldek eman dute ize-
na, 10 Baztangoak, 5
Malerrekakoak, 3 Bor-
tzirietakoak, 2 Bertiza-
ranakoak eta 2 Leitzal-
dekoak. Lau multzo osa-
tu dira, bi sei taldekoak
eta bertze biak bortze-
koak. Multzo bakoitze-
ko lau lehendabizikoak
sailkatuko dira bigarren
faserako. Hemen ere
lau multzo eginen dira
launa taldekoak eta bi
lehendabizikoek izanen
dute final laurdenetan
jokatzeko aukera. Hor-
tik aitzinera kanporake-
tak izanen dira.

MALERREKA

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…

Ez zuen liga hasiera txukuna egin Erreka eskubaloi taldeak, baina urte ha-
sierako bi garaipenekin jautsiera postuetatik urruntzen ari da.



ttipi-ttapa
EHNE sindikatuak

Nafarroako Gobernuko
Abeltzaintza saileko ar-
duradunei Nafarroan
dauden 1.500 abeltzain
inguruei lehenbailehen
Nekazaritzako Politika
Bateratuaren, hau da,
PAC delakoaren lagun-
tzen aurrerapena or-
daindu diezaien eskatu
dio. Hain zuzen, behi
ume hazleari eta aretze-
ei bideratzen ditu Bru-
selak aipatu diru lagun-
tzak.  Azken urteetan
abenduaren erdialdean
jasotzen zituzten abel-
tzainek, aurten berriz,
hilabete osoa gibelera-
tu dituzte eta abeltzai-
nek urtarrilaren bukae-
ran  laguntzen zain se-
gitzen dute. Gainera,
EHNE-k gogorazten dio
UPN-ko Gobernuari Eu-
ropako legeriak lagun-
tzen ordainketak aitzin-
tzea onartzen duela.  Di-
ru laguntza hauek Bru-
selak ematen ditu Nafa-
rroako Gobernuaren bi-
tartez, eta honek bide-
ratu behar ditu. Azken
urteetan, behi abeltzai-
nek abenduaren erdial-
dian jaso izan dute la-
guntzaren %60ko aurre-
rapena. Behi haragiko
OCM-ek edo Merkatu-
ko Erakunde Bateratuak
ezartzen ditu kopuruak.

EHNE-k gogoraraz-
ten du abeltzaintzako
kostuak erabat igotzen
direla neguan eta urte
bukaeran, eta gainera

esplotazioek ekonomia
aurrekontuak diru la-
guntzen arabera anto-
latzen dituztela; beraz,
atzerapen ttikiak esplo-
tazioen martxan eragi-
na handia izaten du.  

Nafarroako abeltzai-
nek 2002ko martxoan
eskatu zituzten lagun-
tzak. Beraien betebe-
harra orain, dirulagun-
tza jasotzen duten be-
hiek sei hilabetez gran-
jen barrenean manten-
tzea da. Baldintza hau
Europako legeak eska-
tzen du, erretentzio epea
da eta bitartean, kontrol
administratiboa eta lan-
da ikuskapenak egite-
ko aukera dute Gober-
nuko teknikariek.

Ikuskapen  hauetan
legearen kontrako zer-
bait agertzen ahal da.
Honengatik, abeltzainek
ez dute diru  laguntza
jasotzen eskatzen du-
ten urte berean; hala
ere, sektoreak lagun-
tzak behar dituenez jar-
duerarekin jarraitzeko,

Europako legeak la-
guntzaren aurrerapena
urtearen buruan izatea
onartzen du. 

Adierazpen hauen ai-
tzinean, Nafarroako Go-
bernuak jakinarazi du
Nafarroa dela behi abel-
tzainei aurrerapenak or-
daindu dizkion komuni-
tate autonomo bakane-
takoa, baina aurten ez
dela egin zenbait arra-
zoiengatik. Horietako
bat, Europako araudia-
ren aldaketa izan da.
Horren arabera, pro-
duktore berak aurkez-
ten dituen eskaera gu-
zietan izaten ahal diren
gorabehera guziak kon-
tuan hartu behar dira.
Horregatik, abenduaren
31 arte aurkeztu diren
aretxeen primak eta ur-
tarrilaren 1a arte aur-
keztu diren hiltzeko pri-

mak kontuan hartu be-
har izan dira. Beraz, ur-
tarril bukaerarako au-
rrerapenak eginen zi-
tuela jakinarazi du Na-
farroako Gobernuak.
Behi ume hazleen pri-
ma aurrerapena buru-
ko 120 eurokoa izanen
da, eta aretxeena 84 eu-
rokoa. Aurrerapen hau,
eskariak azaroaren 1a
baino lehen egin duten
produzitzaileei emanen
zaie. Geroztik aurkeztu
diren eskariak, kontro-
lak egiten diren neurrian
ordainduko omen dira.

FALTA DIREN ARTZAINEI
OTSAILA HASIERAN

Ardi sektoreari da-
gokionez Nafarroako
Gobernuak azaldu du
PAC-eko 2002ko  la-
guntzak ordaindu  die-
la artzainei, baina 37 ar-

tzain, otsailaren lehen
astean eginen diren or-
dainketen zain daude
oraindik. EHNE-k azpi-
marratu nahi du artzai-
nek legeak eskatzen
duen guztia bete dute-
la, baina administrazioa
ordainketak gibeltzen ari
da arazo burokratiko-
engatik. 
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PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERA

Behi ume hazleei 
ematen zaien primaren
aurrerapena ordaintzea
eskatu du EHNEk
Lehenbailehen egitea eskatu dio
Nafarroako Gobernuari

ABELZAINTZA

ARTXIBOKOA

Eskariak azaroa baino lehen egn dituztenei ordainduko zaie lehenik.
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Komentzenea itxi ondotik ostatu
bakarrarekin gelditu da herria
Udaletxeko pisua
errentan eman
zaio Cruz 
Etxeberriari
Peio ZESTAU

Komentzenea osta-
tua itxia dago urte ha-
sieratik. Obra batzuk
egitea eskatzen zioten
irekia mantentzekotan,
beste komun bat jartzea,
eta beste. Baina nagu-
siek lan gehiegi zela
pentsatu eta itxi egin du-
te. Honela, ostatu ba-
karrarekin gelditu da he-
rria. Betiko ostatua izan
da Komentzenea eta
bistan da, negozio tti-
kientzat ez dagoela erru-
kirik. Joan den urtean
Barbenea denda itxi
zen, aurten ostatua…

Udaletxeko pisua
Udaletxearen gaine-

an, lehendabiziko so-
lairuan, bi pisu daude.
Lehen bat errentan har-
tua zuten, eta orain bi-
garrena eman zaio, Cruz
Etxeberriari. Hilabetean
90 euro ordainduko du
eta bi urtetarako izanen
du, momentuz. Udala
eta bera ados egonez
gero, lau urte arte luza-
tzen ahal da.

Iñauteriak
Gazteek antolatzen

dute iñauteriak. Ostira-
lean afaria izan zuten
Barrankan, Jaione Ola-
zabaltrikitilari aresoa-
rrarekin. Larunbatean
etxez etxe eskean ibili
ziren. Larunbateko afa-
riarekin bukatu ziren
iñauteriak. Udalak 300
euroko dirulaguntza
eman du, gastuak es-
taltzeko.

EZKURRA
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Iñauterietako karroza
ikusgarriak plazaratu
dira aurtengoan ere
Eguraldi txarrari aurpegi ona jarri
zioten herriko koadrilek

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
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ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

ttipi-ttapa
Eguraldi txarrari aur-

pegi ona paratu eta
umore ederrean egin zu-
ten Sunbillako iñaute-
tan karroza desfilea. 

Urtetik urtera karro-
zak aldatzen dira nos-
ki. Baina badira urtetik
urtera errepikatzen den
karrozarik ere. Horieta-
ko bat da Hezur salda
izenekoa. Azkeneko he-
mezortzi urtetan atera
da eta 4000 litro saldaz
gain, tortilla, gaztainak
eta gazta, opilak eta ar-
doa ere banatzen dute

Beraien imajinazioa
lanean paratu dute sun-
bildarrek bertze urte ba-
tez, bertakoei nahiz kan-
potik etortzen diren bi-
sitariei ikuskizun polita
eskainiz. Erraterako,
han zeuden garai bate-
ko zerratzaileak. Koa-
drila hau karrozak egi-
ten hasi zirenetik duela
21 urte kasik urtero ate-
ra dute bakarren bat.

Beteranoan ez ezik,
gazteak ere lanean ari-

tu dira. Neska gazte tal-
de batek auto-txokea
egin zuten. Eguraldi
frexkoa eta euritsua izan
arren, batzuk Andalu-
ziako Apirileko feriara
ere hurbildu ziren, Ro-
ciora, eta flamenko doi-
nuak hedatu zituzten.
Aktualidadeko gaiak ere
plazaratzen dira, eta zer-
baitek gaurkotasuna
baldin badu, hori Pres-
tige itsasontziaren hon-
doratzea eta sortu duen
olio orbana, txapapote
famatua da. Itsasontzi
ederra eta txapapote bil-
tzaile koadrila atera zen
Sunbillan ere, Sunbilla
Galiziarekin zioen au-
toaren gibeletik. Ez zen
Prestige izan Sunbilla-
ra hurbildutako itsason-
tzi bakarra. Petrolion-
tziko zikinkeria garbitzen
lan eta lan aritu ziren ba-
tzuk, baina oporretan
ederki egon ziren Eklip-
se itsasontzian kruze-
roa eginez.

Golf edo golfo txa-
pelketa erakusten zuen

karroza, Sunbil lako
haurtxoen Txiki Parka
edo Karibean ez estre-
satzeko egindako ka-
rroza ere ateri ziren. Er-
lijioak ere izan zuen be-
re tartea, Santiagoko ka-
tedralean, erromesen-
dako meza eman bai-
tzuten, botafumeiro eta
guzi. Sermoi dotorea en-
tzun ahal izan zuten
Santiago Bidea egina
zuten erromesek.

SAN FERMINETAKO
ENTZIERROA

Negu giroa eta iñau-
terietan egon arren, uda
parteko besta girora hur-
bildu ziren batzuk, San-
ferminetako entzierroa-
ren bitartez. Hiru zeze-
nek arrisku handia sor-
tu zuten altxaferoa adi-
tu zenetik zezen plaza-
rako bidean. Tartean

zaurituak ere izan ziren,
baina polizia foralak han
zeuden laguntzeko.

Beraien mini dotore-
an zebiltzan monjak edo
artzaia bere ardiekin,
edo hobe erranda bil-
dots ttikiekin, ere izan
ziren ibilbidean.

Desfilearen ondotik,
zerriaren eta bildotsa-
ren zozketa egin zen.
Joan den urtean bildo-
tsa irabazi zuen Jorge
Berauk aurten zerria
etxeratu zuen. Bildotsa
berriz, Mikel Arrietaren-
tzat izan zen.

Plaza Berria, 13 % (948) 627547 LESAKA

EKAITZA
Hostala • Kafetegia
Gelak TB eta bainuarekin

EKAITZA 
Terraza eta 
plater konbinatuak
Terraza eta 
plater konbinatuak

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI / D.NAVARRA

Handiak bezalaxe, eskolako neska-mutikoek txa-
papote biltzailez jantzi ziren. Beheitian, Meza San-
tua Santiagoko katedralean.



herriz herri

2003/02/06 • 343. zbk. 

19

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

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

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

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA

ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia      • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

San Marcial, 7-4 IRUNZaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

Eguraldi txarrari aurre egin eta
urteroko harat-honatak egin
zituzten joaldunek
Joxe Mari Olasagasti aizkolariak bere idi-pare bat
eraman zuen Iturenera
ttipi-ttapa

Euriak eta hotzak ez
zituen Ituren, Aurtiz eta
Zubietako joaldunen
animoak itzali eta, xin-
txo-xintxo eutsi zioten
aspaldiko urteetako ohi-
turari. Lehenik, bakoi-
tza bere herrian ibili zen
eskean. Iñautetako as-
telehenean, Zubieta eta
Aurtizko joaldunek Itu-
renera bisita egin zuten,
mozorroak ere «lane-
an» ari ziren bitartean.
Joxe Mari Olasagasti
aizkolari famatua idi-pro-
ben munduan sartua da-
bil orain, eta bere idi-pa-
re bat ikusteko modua
ere izan zen Iturenen.
Azkeneko urteetako jen-
detzarik ez zen somatu
herrian, eguraldi kax-
karrak ez baitzuen ho-
rretarako animorik piz-
tu. Mozorroekin segituz,
aurtengoan esperimen-
tu berexi xamarra ikus-
teko modua ere izan zu-
ten Iturenera hurbildu-
takoek. Azeria kaiola ba-
tean eta oiloa bertzean

izan zuten, baina biek
batera sartzerakoan zer
gertatzen den erakutsi
nahi izan zuten. Azeriak
abudo hartu zuen izu-
tutako oiloa, baina abu-
do oiloa bezain izutua
zegoen azeria ere, mo-
zorroen zakarkeriare-
kin.

Biharamonean, euri-
pean, Ituren eta Aurtiz-
ko joaldunek bisita itzu-
li zioten Zubietakoei. Itu-
renen bezalaxe, jende
guttiago somatu zen Zu-
bietan. Dena den, mo-
zorroek eta joaldunek
beraien lanean segitu
zuten, batzuk bazterrak
nahasten eta bertzeak
joareak jotzen, alegia.
Azken hauek itzuli osoa
egin zutenean, pipero-
pilak jaso zituzten in-
darberritzeko.

Asteazkena kontuen
eguna izan zuten Zu-
bietan eta Iturenen la-
runbateko afariaren on-
dotik egin zituzten kon-
tuak. Aurtizen xaharren
afaria egin zuten.

Iturenen 
Ameztiako 
bidea 
moldatzeko 
dirulaguntza
Iturenen, Ameztiako bi-
dea moldatzeko lehen
fasea laguntzeko 78.116
euroko dirulaguntza
emanen du Nafarroako
Gobernuak Hirurteko
Azpiegitura Planaren
barnean, 110.225 euro-
ko aurrekontua duen
proiektuarendako. Gaur
egungo zolako zuloak
estaliko dira eta gero
sendotu eginen da.
Bihurguneak zabaldu
eginen dira eta hasie-
rako zatian bidebazte-
rra eginen da.

ITUREN - ZUBIETA

ARGAZKIA: D. NOTICIAS

Zubietako joaldunak Itu-
renerako bidean. Egu-
raldiak batere lagundu
ez badu ere, aurten ere
xintxo-xintxo egin dituz-
te harat-honatak, Ituren
eta Auritzkoekin batera.
Kontuak egin ondotik,
heldu den urtera arte
agurtu dira joaldunak.
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Juana Mari SAIZAR
Lehengo urteko eta

aurtengo egur loteak
Gainarbe mendian mar-
katu dira. Sasteneko be-
laze ondoko putzu zulo
haundia, hamaika zail-
tasun eman dituena
egurra ekartzeko, gar-
bitu dute. Ur bide be-
rriak egin dituzte eta no-
labait zola sendotu du-

te eta harri xehearekin
estali nahi dute. 

Katekisten
formakuntza eta
ikastaroak

Larraungo Azpiar-
tzapez taldean, Areso-
ko parrokia barne, hain-
bat ekitaldi egiten hasi
dira. Katekisten forma-
kuntzarako otsailaren

8an Leitzako Apeze-
txean, 15ean Lekunbe-
rriko Apezetxean eta
22an Beteluko apeze-
txean, izpiritualitatea, te-
ologia eta lagungarri di-
ren teknikak jorratuko
dira. 2003ko ezkonau-
rreko ikastaroak otsai-
laren 15 eta 22an, mar-
txoaren 1, 8 eta 15ean,
arratsaldeko 5etan eta

euskaraz soilik Leitza-
ko parrokian.

Hitzaren ospakizuna
ere martxan jarri nahi
da, herri txikietan gehien
bat apez gutxi eta me-

za asko elkartzen baiti-
ra igandetan. Momen-
tuz, diakonoak seglar
batekin martxan hasi
zen igandean Golda-
razko elizan.

Gainarbeko egur lotetara
errexago ailegatzeko lanak egin
dira Sasteneko putzu zuloan

ARTXIBOKOA

Aresoko parrokian katekisten formakuntzarako
eta ezkonaurreko ikastaroak ematen ari dira. 

Esteban AROTZENA
Larunbat honetan, hi-

lak 8,  arratsaldeko
18:30etan leheneno
deialdian eta, horren be-
harrik balego, ordu erdi
beranduago bigarrene-
an, emanen zaio hasie-
ra urtero garaitsu ho-
netan Umore Ona el-
karteak ospatzen duen
ohiko bilkurari.

Gai zerrenda ere hor-
rrelaxekoa da, ohikoa
alegia. Lehen lehenik
aurreko bilkurako akta
irakurriko da, eta bi-
dezkoa baldin bada,
onartu ere bai. Hurrena
iazko kontuen eta aur-
tengo aurrekontuen be-
rri emanen da. Hauek
eztabaidau eta bozka-

tutakoan, bazkide berri
izan nahi duten bi he-
rritarrak elkatean onar-
tzen diren ala ez era-
bakiko dute batzarrean
bildutakoek.

Presidenteordea, di-
ruzaina eta bokal bat di-
ra bilkura honetanhau-
tatu beharreko karguak.
Hauxe da, hain zuzen,
gai zerrendako bosga-
rren puntua. Jakina den
bezala, hamar kidez
osatutako komisioaren
erdia berritzen da urte-
ro, baina beste biak ko-
misio horrek berak har-
tzen ditu bazkideen ze-
rrendatik. Gerardo Ollo
presidenteak zuzentzen
duen batzordearen in-
formazioarekin eta es-

kari-galderekin emanen
zaio bukaera aurtengo
bilkurari.

Joan den abenduan
bete zituen 18 urte Umo-
re Onak eta bere adin
nagusira hagitz osa-
suntsu ailegatu dela
esan behar da. Aipaga-
rria da 99 bazkide zi-
tuela inauguratu zene-
an eta gaur egun 211 gi-
zon-emakume agertzen

direla zerrendan.

Traktoreen
azterketa
otsailaren 7an

Otsailaren 7an eta
go izeko 9 :00eta t ik
14:00etara bitarteko or-
dutegian Irisarriko pilo-
taplazara eraman be-
harko dira herrian az-
terketa pasatu behar du-
ten  traktore guziak,

egun horretan etorriko
baitira teknikoak Ibil-
bailuen Azterketa Tek-
nikoa egitera. 

Sutarako egur
loteak

Sutarako egur lote-
ak emateko asmoa du
aurten ere Udalak. In-
teresatek hilabete bu-
kaera bitarteko epea du-
te izena emateko.

Larunbat honetan
eginen da Umore
Onako ohiko bilkura
Presidenteordea, diruzaina eta
bokal berri bat hautatu behar dira

ARTXIBOKOA

Umore Ona elkarteak hemezortzi urte beteko zituen joan den urteko aben-
duan Umore Ona elkarteak. Sorreran 99 bazkide zituen eta gaur egun 211 gi-
zon-emakume agertzen dira zerrendetan.

GOIZUETA

ARESO



Mikel ILLARREGI
Mendibil mendi tal-

dearen egoera ekono-
mikoa ona da, mendiko
materiala erosi arren,
urteko batzarrean ikusi
zenez. Aipatu bezala
materiala erosi da, baz-
kideek erabil ahal iza-
teko; kranponak, piole-
tak, erraketak, soka,...
Iñigo Irazoki eta Pello
Belaunzaran arduratu-
ko dira honetaz. Mate-
riala berria ere erostea
proposatu da; elur jau-
zien azpian geldituta-
koak aurkitzeko tresna,
arba-ortovox-a alegia.

2003. urterako pro-
posatutako egutegia
onartu zen. Umeekin
egiten diren ateraldiei
dagokionez, laguntzai-
le gehiago izatea ko-
meni da, larunbat goi-
zetan batzuetan juxtu
samar ibiltzen baitira.
Bestalde, irteera horie-
tarako aseguru bat kon-
tratatzea proposatu eta
onartu da. 

Andoaingo mendi tal-
deak, Adarra-Mandoe-
gi inguruko parke eoli-
koaren inguruan abiatu
nahi dituzten ekimenen
berri eman dio Mendibil
taldeari, baita ekimen
horietan parte hartzea
proposatu ere. Oraindik
guztiz zehaztuta ez ba-
dago ere, hitzaldiak, ma-
hai-inguruak, argazki
erakusketak eta mendi
ibilaldiak edo antzeko-
ak izanen dira. Apirila-
ren 27rako mendi ibilal-
dia antolatzen ari dira. 

Mendi taldeak lehe-
nagotik ere Adarra-Man-

doegiko parke eolikoa-
ren inguruan Andoain-
go mendi taldeak eka-
rritako idatziari atxiki-
mendua eman zion.

Beste aldetik, Fede-
razioak Nafarroako
mendi talde guztiekin
bildu nahi du. Mendibil,
Guratz-Mendi eta Le-
kunberriko taldearekin
otsailaren 7an bilduko
da.

ARGAZKI LEHIAKETA
16 lagun dira argaz-

kiak aurkeztu dituzte-
nak. Epai-mahaia au-
rreko aldian bezala, Pa-
ko Zufiaurrek eta Idoia
Zabaletak osatuko du-
te. Argazkiak erakusgai
jarri nahi dira, ahal bal-
din bada kiroldegian,
kanpotik eta sartu gabe
ere ikusteko moduan. 

Epaimahaiak eraba-
kiko duen sariaz gaine-
ra, herritarrek ere botoa

emateko aukera izanen
dute, irratira deituta edo
kiroldegian utziko den
fitxa bat beteta. Botoa
emateko garaian izen-
abizenak eman behar-

ko dira (bitan edo gehia-
gotan botoa ez emate-
ko), eta boto emaleen
artean argazki baten ko-
piaren zozketa eginen
da. Horiek dira, beraz,

batzarrean hitz egin eta
erabakitakoak. Gogora
dezagun, bide batez, lan
hauek egiteko laguntza
pozik hartuko dutela ba-
tzordean ari direnek.

herriz herri
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Mendibil taldeak aurten prestatu
dituen ekitaldien berri eman du
Mendi taldeak materiala erosi arren, egoera ekonomiko ona du

LEITZA

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Ezin esan eguraldiak eraginik izan ez zuenez aurtengo ihauterietan, hala ere,
ederki aurre egin zioten herriko kaletan edota baserritan barna ibilitakoek;
«eguraldi txarrari aurpegi on».

Julian Iparragirre du-
gu aspaldi honetan
Euskadi Irratian zen-
bait pilota partiduko
esatari lanetan. Aran-
tzan jaioa baina azken
35 urte hauetan Lei-
tzan bizi den pilotari
afizionatu izanikoa, 16
urtez herriko pilota es-
kolako monitore aritu
da eta bere boza en-
tzun dugu 4 eta erdi-
ko banakako txapel-
ketan eta orain bina-
kakoan. Hemendik te-
lebistara ez omen da
salto handirik izaten...

16 urtz pilota
irakasle… eta
orain Euskadi
Irratian esatari

PERTSONAIA
Julian IPARRAGIRRE

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Mendibil taldeak hilebeteko azken asteburuan eginen ditu mendi ateraldiak.
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ttipi-ttapa
Heldu den asteko la-

runbatean, otsailaren
15ean, Gizakunde Egu-
na ospatuko dute Erra-
tzun, Jo ala Jo taldeak
eta Erratzuko Kultur El-
karteak antolatuta.

Bes ta  a tsa ldeko
18:00etan Arizkungo El-
kartean hasiko da, ber-
tan merendatu eta mo-
zorratuko baitira Erra-
tzuko bidea hartuko du-

ten guziak. Kalejira hau
atsaldeko 19:30etan
egitea espero dute bide
zaharretik. Mozorroekin
batera, Berriozarko Biz-
kargain fanfarrea, Ga-
llartako pulunpariak, txa-
lapartariak, kirikoketa-
riak, musikariak, Jan-
tzilo eta bertze hainbat
pertsonaia ibiliko dira.

Erratzurat atseko
22:00ak aldera ailega-
tzea espero dute eta

behin ailegatuta, afaria
eginen dute elkartean,
indarrak hartzeko on-
doko kalejira egiteko,
atseko 12:00ak aldera.
Afera akitzeko, herriko
plazan, Jantzilo erre eta
dantzan emanen dute
hondar momentuak.
Afarirako txartelako
Erratzuko Zubipuntan
daude salgai, beraz, fi-
te erostea komeni da,
akitu baino lehen.

Gizakunde Eguna ospatuko dute
Erratzun otsailaren 15ean
Arizkundik Erratzurat ganen dira Jo ala Jo taldeak
eta Erratzuko Kultur Elkarteak antolatutako ekitaldian

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike

JATETXEA
& 948 580101

Santiago 1
ELIZONDO

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

BAZTAN

San Anton eguneko
zozketan aretzea zoz-
ketatu da lehendabizi-
ko aldiz, behiaren or-
dez. Aurten, Oskarize-
ko senar-emazte batzuk
irabazi zuten sari na-
gusia.

Nafarroako Gobernuko Hezkuntrza saileko zu-
zendaritza nagusiak ikastetxeetan instalazio eta
ekipamenduak berritzeko dirulaguntza eman dio
Baztango Udalari. Gartzaingo eskola publikoa  han-
ditzeko eta Iruritako eskolaren sarbidea estaltze-
ko 39.823, 08 euroko dirulaguntza eman da.

Gartzain eta Iruritako eskoletan
moldatze lanak eginen dira

DIRULAGUNTZAK



ttipi-ttapa
Elizondoko Puriose-

nean egingo den Jorge
Oteiza Museo Etnogra-
fikorako 600 tresna bai-
no gehiago bildu dira da-
goeneko. Aste Saindu-
rako edeki nahi da mu-
seoa eta hiru hilabete
eskaseko epe honetan,
etxea moldatu eta tres-
na horiek bertan koka-
tu beharko dira. 

BaztaNgo lan mol-
deak eta ohiturak bil-
tzeko egitasmo hau Ana
Mari Marinek azaldu
zuen, Elizondoko alka-
t e  eg i n  zu tenean ,
2001eko ilbeltzean.
Duela hilabete inguru
utzi zuen kargua baina
proiektuan murgilduta
segitzen du. Izan ere,
bere etxean daude 600
tresna horietarik aunitz.
Bertzeak etxe partiku-
larretan eta Balleko
Etxean daude. Tresna
hauek guziak kataloga-
tuak daude eta Ana Ma-
ri Marin berak argazkia
atera die banan bana.

Proiektuak 352.640

euroko aurrekontua du
eta Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza eta Tu-
rismo Departamenduak
218.767 euroko dirula-
guntza emanen du la-
nak egiteko.

Oihantzain
lanpostuetarako
deialdia

Balleko Udalak bi
oihantzain lanpostu be-
tetzeko deialdia egin du.
Interesatuek nekazari-
tzako bigarren graduko

titulua izan beharko du-
te, oihangiintza espe-
zialitatean, euskara ja-
kitearen ziurtagiria aur-

keztu edo proba gain-
ditu beharko dute eta
lanpostua lortuz gero,
Baztanen bizi beharko

dute. Proposamenak le-
henbailehen aurkeztu
beharko dituzte Balleko
Etxean.

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
San Anton egunarekin ireki zuten ofizialki Lekarozko Larraldea sagardote-
giko txotx denboraldia. Sagardo berria dastatzen lehendabizikoa Ibanes-
to.com txirrindulari taldeko Jose Miguel Etxabarri zuzendaria izan zen.
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Museo etnologikoa
osatzeko 600 tresna
inguru bildu dira
Purioseneako egoitza Aste
Saindurako irekitzea espero dute

BAZTAN

BAZTAN
FUNERARIA
Mateo Lertxundi

TANATORIO ZERBITZUAK
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA

EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK

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

Baztango Herriko Etxean le-
ku berezia eskainiko zaie herri-
ko bizilagun famatu eta seme ku-
ttunei. Hezkuntza eta Kultura Ba-
tzordeak eginen du lan hori eta
horrterako, Juan Eraso, Mariano
Izeta, Eusebio Zudaire eta Mi-
guel Javier Urmenetaren erre-
tratoak eta datuak biltzen ari di-
ra. Egitasmoa, Mariano Izetaren

heriotzaren ondotik proposatu
zen, eta Juan Eraso hildakoan
bizkortu egin da. Kultur munduan,
azken 50 urtetan lau pertsona
hauen lana goraipatu du Udalak.
Izetarena 1997an, Erasorena
1992an, Eulogio Zudairerena
(Iturgoiengo Crisanto aita kapu-
txinoa) 1989an eta Nafarroako
diputatu eta Iruñeko alkate izan-

dako Miguel Javier Urmenetare-
na 1968an. Azken hau Elizon-
don bizitu zen urtetan, Kontxita
Otxoa emaztearekin. Urte zaile-
tako Baztandarren Biltzarra an-
tolatzen lagundu zuen. Eulogio
Zudairen Baztango historiari bu-
ruzko lanak egin eta argitara eman
zituen Lekarozko ikastetxetik.

Mariano Izeta eta Juan Era-
soren lana ere aski ezaguna da.
Biak Elizondoko alkate eta Jun-
ta Generaleko kide izan ziren.

Herriko seme kuttunen eta ohorezko
bizilagunen erretratoak Herriko Etxean

HERRIKO ETXEA



Franck DOLOSOR
Maiatzaren 11n, ain-

tziran ospatuko den ho-
goigarren Herri Urrats
ikastolen aldeko besta-
ren kantua grabatu du-
te berriki Iparraldeko
zonbait kantarik. Hauen
artean, Aire ahizpak,
Peio eta Pantxoa, Niko
Etxart, Maddi Oienart,
Domeka Zubeldia, Pan-
txika Solorzano eta Haz-
parneko ikastolako hau-
rrak daude. Hitzak Er-
nest Alkat bertsularia-
renak dira eta musika
aldiz Mixel Ducauk egi-
na du. Kantu berri hu-
nen grabaketa Donos-
tiako Elkar diskaetxean
egin da eta hantxe ka-
merak ere egon dira bi-
deo klipa bat egiteko gi-
san. Lehenik helduek
kantatzen badute, kan-
tuaren hondarrean hau-
rrak entzun ditaizke.
Kantu  berri hunek errit-
mo polita du eta gure
belarriak goxatuko ditu
Herri Urrats egunean
egun osoan entzunen
baita aintziraren ingu-
ruan.

Herritarrek
biziki maite
ditugun
hondartzetan
Prestigen
hondarrak
agertzen ari dira

Lehen orbanak, ur-
tarrilaren 11n heldu zi-
ren Erromardiko hon-

dartzarat bainan urta-
rrilaren  28az geroz egun
guziz petrolio ainitz ager-
tzen ari da. Prefetura-
ren arabera dena kon-
trolatua da ehunka kilo
zikin heltzen ari dela-
kotz bainan gure hon-
dartzek itxura biziki txa-
rra dute zinez. Gaine-

rat, gehienak hetsi zaiz-
kio publikoari eta itsas-
kiak biltzea ere debe-
katua da. Herriko surf-
zale, arrantzale, mai-
natu ala itsas bazterre-
an oinez ibili maite du-
tenentzat gertakari ilun
eta kezkagarriagoa da.
Turismoak ere zailtasu-
nak biziko ditu erreser-
ben kopurua azkarki
apaldu baita jadanik.
Gauza onik ez beraz gu-
re ostalerrentzat.

Bertzalde, memen-
tuan agertzen den pe-
trolioa Bordele ondoan
biltzen dute eta gero-
xeago Mugerreko fret
zentroan ere eman di-
taike. Zikin hauek ez du-
te gauza onik ekartzen
nehorentzat ez badira
berehala tratazen eta
garbitzen. 

Gainerat, solas ba-
tzuk izan ziren hasta-
penean ez ote zen Fa-
pa baliatuko. Memen-
tuan ez da halakorik ger-
tatuko baina azkenean
Galiziako istripu larriak
ondorioak ere izan di-
tzake gurean.
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Maiatzean ospatuko den hogeigarren
Herri Urratsaren kantua prest da
Senpertarrek maite ditugun hondartzak zikindu ditu Prestigek

SENPERE

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

ARGAZKIA: AFP. 
Miarritzeko hondartza beltzatu du Prestigeren pe-
trolioak.

Herri Urratseko aur-
tengo logoa.
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Ihintza, Angela eta Eneko
Ihauteriak ez dira

15ean ospatuko hasta-
pen batean errana izan
zen bezala. Altxalili eta
Gemuku elkarteek 22rat
gibelatzeko erabakia
hartu dute.

Egitaraua ez da ha-
la ere aldatuko. Goize-
an Hartza iratzarriko da
eta etxez etxe ibiliko di-
ra gazteak «xingar ta
arroltze» eskatzeko. El-
garrekin bazkaltzeko as-
moa dute gazteek Bil To-
kin. 

Arratsaldean herrita-
rrek ibilaldia eginen du-
te karriketan mozorro-
turik, hartzarekin bate-
ra. Gaiteroak, trikitilari
eta panderoak, dantza-
riak, bertsolariak, dan-
tzariak, herritar askok
parte hartuko du ani-
mazioetan. Pantzarri au-
zia eginen zaio eta nor-
malki sutara kondena-
tua izanen da. Bil Tokin
krakada eta zintzur bus-
titzea eskainia izanen
zaie herritarrei. 

Bollendorferat
bi bidai

Azkain-Bollendorf
anaitasun elkarteak bi
ateraldi eskaintzen ditu
aurten. Lehen bidaia, ur-
tero bezala, Otsailaren
28-tik, martxoaren 8-rat
eginen da, Bollendorf
herriko ihauterikari. 180
euro balio du bidaiak eta
edozoini idekia da ( 100
euro gazte eta langa-
betuentzat). Bizilekua
dohainik izanen da han-
go familiek beren gain
hartzen dutelakotz. Egi-
taraua Bollendorfeko tal-
deak antolatzen du. On-
dotik Urrian 40 pertso-
na Azkainerat etorriko
dira Alemaniatik, urtero
bezala. 

Bigarren bidaia api-
rilaren 9tik 16rat iraga-
nen da. Bazkoko opo-
rretan. Bertze bi elkar-
tek parte hartuko dute :
Kornelio musika eskola
eta Ikasleak dantza tal-
dea. 5 egun oso han ira-
ganen dituzte, izadiaren
defentsaren inguruan

tailerrrak proposatuak
izanen dira. Edozoin
gaztek parte hartzen
ahal du. 

Aratzen berriak
Aratzen afera dei au-

zian pasa zen urtarrila-
ren 15an. Erantzuna api-
rila aintzin ezagutuko da
normalki. Jakin behar
da 18 urteko kartzela zi-
gorra ezarri ziotela le-
hen epaiketan. Aboka-
tuak dei auzian lekuko-
tasun faltsuak, froga es-
kasa eta zigorraren neu-
rrigabekotasuna azpi-
marratu ditu eta zigorra
ttikitzea espero dute. 

Momentu hauetan
kartzela zaindariekin
arazoak dituela salatzen
du Aratzek, gauetan ar-
gia noiznahi pizten

omen diote lorik egiten
ez uzteko, eta berriki-
tan familiaren bisita uka-
tu diote. Sustengu baz-
karia egin zen Elizabe-
rrin urtarrilaren 26an, Ar-
kaitz eta Iraunen komi-
teekin batera. 150 per-
tsona bildu ziren.  Apirile-
an bazkari bat Azkainen
antolatzeko asmoa da. 

Mendi ibilaldiak 
Ibiltzaile mendi tal-

dearen ondoko ateral-
diak hauek dira: 

Otsailaren 9an Man-
tto Baita, Deskarga, In-
tzola, Ibardin; 11n Mon-
darrain (Ainhoa); 13an
sarako usotegiak; 16an
Sararen inguruan; 18an,
Ainhoako oihana eta
benttak, 20an Ibardin
Bera. 

Eski ateraldia 
Eski ateraldia anto-

latua da otsailaren 8an
8-15 urteko gaztetxo-
entzat. 30 euro balio du
ateraldiak (autobusa,
txartela, materialaren
alokatzea). Xehetasun
gehiagorentzat Laurent
Albistur deitzen ahal da
(06 18 62 02 06).

Bertze
ekitaldiak

Otsailaren 8an se-
lauru hustea eginen da
plazan. 

Otsailaren 15ean
Amaiak animazio bat es-
kainiko du ipuinak kon-
tatuz euskaraz 4-6 urte-
ko haurrentzat liburute-
gian.  Martintxo otsaila-
ren 28an bilduko da he-
rriko ostatu batean.

ARTXIBOKOA

Ihauteriak otsailaren 22an ospatuko dira. Goizean iratzarriko da hartza eta
etxez etxe ibiliko dira gazteak «xingar ta arroltze» eskatzeko.

Ihauteriak otsailaren
22rat gibeleratuak
izan dira
Bi bidaia antolatzen dira aurten
Bollendorferat joateko

% 948 63 10 03
Fax: 948 63 10 03

Alkaiaga Ind.•Baldrun, 8 • LESAKA - BERA

MARTXO BITARTEKO ESKAINTZA
Eguzkitik babesteko toldo 1 erosiz gero, %10 merkeago

PERTSIANAK
ERA GUZIETAKOAK, MOTORIZATUAK,

MOSKITERAK eta VENECIANAK

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

AZKAIN
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MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Xan HARRIAGUE
Urtarrilaren 18an la-

runbatarekin 50 bat jen-
de bildu ziren Gernika
deialdiak antolatutako
haritz landatzetara. Le-
hen deialdi bat egin zen
azaroaren 9a ezker
abertzaleak jasaten di-
tuen problemen kontra
elkartzeko eta antola-
tzeko. Horren ondotik
erabaki zuten haritz lan-
datzeak egitea herrial-
de guzietan historian in-
portantak izan  ziren ger-
takari batzuen tokietan
hala nola Saran, Amaiu-
ren, Hernanin, Mithiki-
len etab...Sararen ka-
suan Iraultza denboran,
Frantzia eta España ar-
teko gerla batean, he-
goaldeko anaien kontra
borrokatu nahi ez zute-
lako deportatuak izan
ziren 4000 hego lapur-
tarren omenez egin zen.
Horien artean anitz hil
ziren erahilak edo eri-
tasunez eta itzuli zire-
nak etxe xehatuak edo

erreak baizik ez zituz-
ten atseman. Zoritxa-
rrezko gertakari hori ez
ahanzteko haritz bat lan-
datu zen Herriko plazan,
Manex Bergarak eta
Amets Arzalluzek ber-
tsu batzuk kantatu zi-
tuzten eta ekitaldi hori
bukatzeko Patrik Etxe-
garaiek Agurra dantza-
tu zuen.

Presoen aldeko
afaria

Urtarrilaren 25ean,
iaz ezpazen egin ere ur-
te guziz egiten den es-
kual presoen aldeko afa-
ria egin zen Omordiako
jantokian. Usaian baino
jende guttiago hurbildu
zen bainan gaualdia gi-
ro onean iragan zen hor
ziren 70 jendeen arte-
an. Afariaren ondotik ba-
tzuk mahainean egon
ziren solasean edo kan-
tan eta bertze batzuk
animatuenak dantza ari-
tu ziren goizeko 4ak ar-
te.

Errugbia
Sarako basurdeek

urtarrilean aski ongi ari-
tu dira matxa guziak ira-
bazi bait dituzte salbu
azkena. Hala nola 19an
igandearekin Saint Je-
an de Marsacqeko tal-
dea menperatu zuten
Animainiako zelaian 23
eta 8. Aldiz Xiberora gan
zirelarik 26an  ezin izan
zuten irabazi Mendiko-
tarren kontra eta gutti-
tik baldin bada ere gal-
du zuten 8 eta 0. Sail-
kapenean lehen pos-
tuetan dira eta hala se-
gitzen badute kalifika-
tuko dira hirugarren sai-
leko lehen multzoan.

Auzapezaren
urteko bilduma

Urtarrilaren 17an, ur-
te guziz bezala auza-
pezak iazko bilduma eta
heldu den urteko as-
moak azaldu zituen
numbrean etorritako Sa-
rako elkarteen ordez-
karien eta herritar ba-

tzuen aitzinean. Ondo-
tik trago bat eskainia zen
eta giro onean jendea
luzaz egon zen solase-
an eta eztabaidetan. Iaz-
ko bilduma laster uka-
nen duzue postaz.

Gernika Deialdiak haritz
landatzea egin zuen
urtarrilaren 18an
XVIII. mendean deportatutako lapurtarrak gogoratuz

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUE
Gernika Deialdiaren
ekimenez plazan lan-
datutako haritza. Goi-
tian, Manex Bergarak
eta Amets Arzallusek
bertsu batzuk kantatu
zituzten eta ekitaldia
bukatzeko, Patrik Etxe-
garaiek Agurra dan-
tzatu zuen.

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBEREANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

Tfnoa eta Faxa: 948 580804 

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren berritzea eta edozein gisako gestioak

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

SARA
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SORTZEAK HERIOTZAK
Xabier Martikorena Saharrea, Berakoa,
urtarrilaren 11n.
Ekiñe Taberna Fagoaga, Berakoa, urta-
rrilaren 11n.
Eider Molinero Barreto, Berakoa, urta-
rrilaren 18an.
Pello Fagoaga Izquierdo, Erratzukoa, ur-
tarrilaren 26an.
Izaro Iparragirre Irigoien, Lesakakoa, ur-
tarrilaren 21ean.
Joritz Eugi Urtxegi, Igantzikoa, urtarri-
laren 19an.

Felicitas Dominguez Zabaleta, Bera-
koa, urtarrilaren 19an, 79 urte.
Jose Mari Altzugarai Ordoki, Lesaka-
koa, urtarrilaren 15ean, 85 urte.
Eusebia Arruti Arregi, Elgorriagakoa,
urtarrilaren 17an, 88 urte.
Benedicta Sanzberro Elizalde, Etxa-
larkoa, urtarrilaren 15ean, 84 urte.
Jose Maria Arrastio Agerralde, Nar-
bartekoa, urtarrilaren 27an, 87 urte.
Angel Francisco Alberro Zugarramur-
di, Arraiozkoa, urtarrilaren 22an, 89 ur-
te.

EZKONTZAK
Juan Martin Elizondo eta Lourdes In-
daburu Irigoien, Aribe eta Etxalarkoa, ur-
tarrilaren 25ean.

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

Kristobal 
GOIKOETXEA ELIZALDE
Leitzan hil zen 2002ko azaroaren 22an, 

74 urte zituela
Aita ta senar paregabea
Izan zintugun etxean
Sentimenduak utzi ezinik
Gabiltz oraindik atzean
Zure irudia ikusten dugu
Gauero zeru beltzean
Betiko nola biziko zeran
Etxekoen bihotzean.

Bere aldeko meza Ezkurran otsailaren 9an.

Eskela eta eskertzak
948 631188

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



Aitor AROTZENA
Baztango Kirol Tal-

deak emakumez osatu-
tako lau eskubaloi talde
ditu denboraldi honetan
lehian: senior mailakoa,
kadete mailako bi eta in-
fantil mailakoa, Lekaroz
izenarekin.

Helduetan, gan den
urtean jubenil mailako
taldean aritutakoak di-
ra gehienak. Aurten, be-
raz, ez da gazte maila-
ko talderik kantxaratu.
Dena den, ez dirudi mai-
la aldaketak kalterik egin
dienik, erabateko na-
gusitasuna erakusten
ari baitira Bigarren mai-
la Nazionalean. Orain
arte jokatutako bedera-
tzi partidak irabazi di-
tuzte eta zortzi puntuko
abantaila ateratzen dio-
te bigarrenari Joxe Itur-
zaetak prestatutako
neskek. «Ongi ibiliko gi-
nela pentsatzen nuen

–dio Joxek– baina lan
gehiago izanen genue-
la uste nuen, batez ere
Ohorezko Mailan tarte-
ka ari diren neskak di-
tuen Itxakorekin». Hau
idazterakoan oraindik
zazpi partida falta di-

tuzte, baina hiru irabaz-
tearekin aski dute liga
eskuratzeko eta sekto-
re fasea jokatzeko. «Ho-
ri da gure helburua».

Kadete mailan, txa-
peldun izateko multzo-
an sartu da talde bat eta

aitzineko postuetan da-
bila. 9 eta 15. postuak
erabakitzeko multzoan
ere aitzinean daude
Baztango neskak.

Ttikienak, infantil mai-
lako Lekaroz taldean ari
dira. Adin hauetan, nos-

ki, eskubaloian aritzen
ikastea da garrantzi-
tsuena. Momentuz ez
dute partidarik irabazi,
baina pittanaka maila
hobetzen ari dira eta ge-
ro eta itxura hobea ema-
ten dute.
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Eskubaloian ari dira adin ezberdinetako
neskak Baztango Kirol Taldean
Nagusiak lidergoan indartsu daude Nafarroako Bigarren Maila Nazionalean

ARGAZKIAK: EDURNE ZUBIETA
Baztango Kirol Taldearen izenean ari diren neskak: Gibeletik aitzinera, nagusiak, lehen eta bigarren mailako kadeteak eta aitzi-
neko lerroan Lekaroz taldeko infantilak.

ESKUBALOIA

Sektore fasea jokatzeko ez dirudi
arazo handirik izanen duzuenik…

Orai arte ikusi denaren arabera,
hor izanen gara. Estatu osoan hiru
sektore fase jokatzen dira eta ira-
bazleak lehen maila igaiten dira.
Eta igoera lortuz gero?

Lehendabiziko maila nazionalean
jokatzeko eskubidea izanen genuke,
baina hor aunitz aldatzen dira kon-
tuak. Kanarietan aritzea ere suerta-
tzen ahal da eta aurrekontua dexen-

te igoko litzateke. Gainera, ikusi be-
har da neskak horretarako prest dau-
den edo ez, sponsorrak lortu…
Adin tailagoetan talde gehiago ere
badituzue…

Aurten berez jubenilak diren bortz
neska talderik gabe gelditu dira, jen-
de aski ez zelakoz. Kadeteak eta in-
fantilak hor daude, baina arazorik la-
rriena monitore falta da. Orai ez da
mutilik Baztangon eta aunitz monito-
reak falta direlako da.

“Lehenbiziko mailara igaten bagara
aurrekontuak goiti eginen luke”

Joxe ITURZAETA Entrenatzailea
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BKT SENIORRAK: 2. MAILA NAZIONALA
Lorea ARBURUA ELIZONDO
Lorea ATXA ELIZONDO
Izaskun ARREGI ELIZONDO
Izaskun DANBORIENA AZPILKUETA
Mª Jose SALABURU IRURITA
Andrea RODRIGUEZ ELIZONDO
Amaia IRIGOIEN ELIZONDO
Itziar IRIGOIEN ELIZONDO
Ixa IRIGOIEN ELIZONDO
Enea ARRETXEA ELIZONDO
Itziar PLAZA IRURITA
Aintzane MARIEZKURRENA AZPILKUETA
Maria AZKARRAGA IRURITA
Josune ITURZAETA ELIZONDO
Jaione LARRE ELIZONDO
Mª Jose ALEMAN IRURITA
Nerea LIZASOAIN ELIZONDO
Entrenatzailea Joxe ITURZAETA

BKT «A» KADETEAK
Estitxu ARRAZTOA MAGAÑA ELIZONDO
Estitxu OLONDRIZ GARAIKOETXEA ELBETE
Itziar JAEN MARITORENA ELIZONDO
Loinaz AZURMENDI GAZTELUMENDI ELIZONDO
Naxara MEOKI ITURRIA ELIZONDO
Garazi ARRETXEA UNANUA GARTZAIN
Elisa ARRETXEA URRUTIA ELIZONDO
Maria GAZTELUPE GARAIKOETXEA ELIZONDO
Garbiñe GOÑI ERROTABEREA ELIZONDO
Ane ALBERRO TRANTXE ELBETE
Maider ESCUDERO AMIANO ELIZONDO
Ainara UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Entrenatzailea: Enrique PETRIRENA

BKT «B» KADETEAK
Idoia LARRATXEA ELIZONDO
Iratxe OTERO ELIZONDO
Oihana OTERMIN ELIZONDO
Maitane ETXEBERRIA ARIZKUN
Isabel CENOZ ZIGA
Ainhoa IRIARTE IRURITA
Itziar TORRES ELIZONO
Anais PEÑA GARTZAIN
Eli LIZARTZA ARIZKUN
Saioa JAURENA ELIZONDO
Aitziber ARREGI IRURITA
Entrenatzailea: Amaia IRIGOIEN

LEKAROZ INFANTILAK
Edurne SOBRINO LOPEZ ELIZONDO
Idoia MAIA DAGERRE ELIZONDO
Maite GOIKOETXEA APEZTEGIA IRURITA
Oihane PRIM AGERREBERE IRURITA
Garaxi URTASUN ERRO IRURITA
Miren SOBRINO LOPEZ ELIZONDO
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ
Noelia QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Ines LABORRA BARAU ELIZONDO
Maite LABORRA BARAU ELIZONDO
Itxaso ARIZMENDI APEZETXEA ORONOZ
Nerea GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Maite RODRIGUEZ TELLETXEA ELIZONDO
Oihane LAMEIRINHAS ORTUOSTE ELIZONDO
Entrenatzaileak: Iosune ORTEGA eta Iratxe ARREGI

Baztango Kirol Taldeko  talde nagusia, bigarren maila nazionalean ari da.

Baztango Kirol Taldeko  A mailako kadeteak.

Baztango Kirol Taldeko B mailako kadeteak.



AGENDA
egunez
egun

g MENDI IBILADIAK

ZUGARRAMURDI
Otsailaren 9an Lesakara
aterako da Zugarramurdiko
Atxuria mendi taldea.

BAZTAN
Otsailaren 9an Alkotzera
aterako da Baztango
Mendigoizale taldea.
Otsailaren 16an
Urrizpilotara aterako da
Baztango Mendigoizale
taldea.

AZKAIN
Otsailaren 9an Mantto
Baita, Deskarga, Intzola,
Ibardin ibilaldia eginen du
Ibiltzaile mendi taldeak.
Otsailaren 11n Mondarrain
(Ainhoa).
Otsailaren 13an Sarako
usotegiak.
Otsailaren 16an Sararen
inguruan.
Otsailaren 18an Ainhoako
oihana eta benttak.
Otsailaren 20an Ibadin-Bera

g ESKI ATERALDIAK

BERA
Otsailaren 22an Luz
Ardidenera ateraldia antolatu
du Agerra Mendi Taldeak.
Xehetasunak 10. orrian.

AZKAIN
Otsailaren 8an zortzi eta
hamabortz urte arteko
gaztetxoentzat eski ateraldia
antolatu da. Xehetasunak
25. orrian.

g BAZKARIAK

BERA
Otsailaren 9an Arkupeak
elkarteko Berako jubilatuen
bazkaria Zalainen 13:30etan.
Aitzinetik, hildako bazkideen
omenez meza izanen da. 

IGANTZI
Otsailaren 14an Arkupeak
elkarteko Igantziko jubilatuen
bazkaria La Villan. Aitzinetik,
hildako bazkideen omenez
meza izanen da. 

30
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 28,00 E

Zerri gizena
0,885 E kiloa.

Zerramak:
0,43 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,34 
1.koa 3,22
2.koa 3,10 
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,40
1.koa 3,28
2.koa 3,17

Oharra: Prezioak 180-
220 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
262,00 E eta idixkoak
252,00 E

Nabarrak: urruxak
206,00 E eta idixkoak
182,00 E.

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

Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,25/5,55
8-10 kilokoak: 4,40/4,75

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Urtarrilaren 17tik 24era bitarteko prezioak)

Ituren, Aurtiz eta Zubietako joal-
dunen pulunpa soinuak eta mo-
zorroen astakeriak, Sunbillako ka-
rroza ikusgarriak, eskolako neska-
mutikoen disfrazak eta gazteen es-
kea… ttipi-ttapa telebistan horiek
guziak ikusi ahal izan zenituzten
joan den astean. Jakina denez,
aurtengoan iñauteri «ofizialak» mar-
txo hasieran izanen dira, otsaila-
ren 27ko Ortzegun Gizen eguna-
rekin abiatuta. Baina hori ailegatu
bitartean, bertze iñauteriak ere iza-
nen dira. Erraterako, aste hondar
honetan berean Donamariako-
gazteak eskean ibiliko dira, beraien
bazkari-afariak egiteko. Arantzan
ere, mozorro xuriek beraien ohiko

ibilbideak eginen dituzte auzoz au-
zo eta baserriz baserri. Hauek otsai-
laren 15 eta 16ko aste hondarra
hautatu dute iñauteriak ospatze-
ko. Igantzikoek berriz, otsailaren
21 eta 22an eginen dituzte iñau-
teriak. Ortziralean Berrizaun ingu-
ruan ibiliko dira gazteak eskean
eta larunbatean herrian eta ingu-
ruko auzoetan. Bi iñauterien berri
ttipi-ttapa telebistan izanen duzue.

SUNBILLAKO IÑAUTERIETAKO
BIDEOA SALGAI
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk Sunbillako
iñauteriei buruzko bideoa ekoiztu
du bertze urte batez. Sunbillako
estankoan izanen da salgai.

IÑAUTERIEK SEGIDA TTIPI-TTAPAN

Igantzi eta Arantzan hartuko
dute lekukoa mozorroek

2001. urtean desagertu-
tako Hemendik At! tal-
dearen errautsetatik sor-
tutako ekimenaren es-
treinako lana da. Aipatu
taldeko Stellak eta Edur-
nek osatu dute talde be-
rria eta Galar-Espartza-
ko Sonido XXI estudio-
an grabatu dute lehen-
dabiziko lan hau. Bi nes-
ken jatorrizko taldea zen
den kontuan hartuta, ez
dago dudarik diskoan bil-
dutako erritmoak dan-
tzarako aproposak dire-
la. Dance estiloaren errit-
mo eta osagarriez hor-
nitutako doinuak, tech-
noa, progresivea eta ber-
tzelakoak nahasiz ha-
mabi kantuetan. Baina
doinuaz eta dantzaz gain,
esaldi zuzeneko letrak
ere baditu diska honek:
sexuaz, sentimenduez,
Euskal Herriko egoeraz
ari dira. «Horiya» kan-
tuan Saharako herria eta
gurea lotzen dute eta «Ile-
gal» abestian Batasuna-
ren ilegalizazioaz ere ari
dira.

«Ados»

GOR, 2002
Ados

DISKAK
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g IÑAUTERIAK

ARANTZA
Otsailaren 15 eta 16an
Xehetasunak 14. orrian.

DONAMARIA
Otsailaren 8 eta 9an.
Larunbatean bazkaria, eskea
eta afaria Agerralde
akordeolariarekin. Igandean
bazkaria eta arratsaldean
txokolatada.

ERRATZU
Otsailaren 15ean
Gizakunde Eguna, Jo ala Jo
taldeak eta Erratzuko Kultur
Elkarteak antolatua.
Xehetasunak 23. orrian.

g ERAKUSKETAK

GOIZUETA
Martxoan hasierarako
iñauteriei buruzko
erakusketa prestatu nahi du
herriko kultur taldeak.
Horretarako materiala
(argazkiak, mozorroak…)
udaletxera eraman behar
dira.

AZKAIN
Urtarrilaren 30etik
otsailaren 12ra Kantuketan
erakusketa Bil-Toki gelan,
egunero 10:00etatik
12:00etar eta 14:00etatik
19:00etara.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Otsailaren 3tik 9ra
Bera (A. Lasarte), Sunbilla,
Elizondo (Lezaun), Arizkun,
Leitza (M.T. Plaza) eta
Goizueta.

Otsailaren 10etik 16ra
Bera (A. Fernandez Diez),
Doneztebe (M.Etxarte),
Elizondo (R. Gezuraga Gil)
eta Goizueta.

Otsailaren 17tik 23ra
Etxalar, Elizondo (Iturralde),
Irurita, Leitza (M.I. Larraia),
Goizueta.
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• Gaueko izu-ikariak loaldia-
en lehen zatian ageri dira.
• Batez ere haurretan ematen
da (helduetan agertzen bada,
alterazio psikologiko atxikiak
topatu ohi dira).
• 4 eta 12 urtea artean ager-
tzen dira batez ere, eta nera-
bezaroan berez desagertzen
dira.
• Helduetan, 20 eta 30 urte ar-
tean agertzen dira.
• Ezaugarriak: oihu sarkorra
eta beldur handiko adieraz-
penak (ostikadak, sonambu-
lismoa…), antsietatea luzaro-
an, bihotz taupaden gehitzea,
izerditzea, lo egon arren begi
irekiak eta portaera automati-
koa izan ohi du, begi-ninien
dilatazioa, giharren gogortzea,
normalki ohatzean eseri eta

ez du kanpoko estimuluei eran-
tzuten.
• Ernatzen bada nahasia ego-
nen da, eta normalki bihara-
monean ez du deus gogora-
tuko.

ZER EGIN GAUEKO IZU-IKARIAK
GERTATZEN DIRENEAN?
• Loaldira arruntera itzultzen
lagundu. Ez saiatu ernatzen.
Lasaitu, besarkatu, ez bortiz-
ki mugitu.
• Lesioetatik babestu, laster-
ka hasten ahal da eta pareta-
ren kontra jo edo leihora jo-
an…
•Gaueko izu-ikariak nekea-
rengatik sortzen ahal dira, be-
raz, beti ordu beretsuan ohe-
ratzea eta lo nahiko egitea ko-
meni da.

NOIZ JOAN BEHAR DA
MEDIKURA?
Normalki ez da medikura jo-
an beharrik, gaueko izu-ika-
riak ez baitira arriskutsuak eta
ez dute bertzelako patologia-
rik sortzen. Dena den, kasu
hauetan joatea komeni da:
• Lerde jarioa, espasmoak edo
zurruntasuna izaten duenean. 
• 30 minutu baino gehiago irau-
ten badu ikarialdiak.
• Ikarialdian zerbait arrisku-
tsua egiten badu.
• Gauaren bigarren erdian ger-
tatzen bada.
• Haurrak egunez beldurra bal-
din badu.
• Ikarialdiendako bertze arra-
zoirik badela uste baduzu.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

JAKIN BEHARREKOAK

Zer
dira gaueko
izu-ikariak?

Zer
dira gaueko
izu-ikariak?
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Sail honetan iragarkia jartzeko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 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

kola Graduatua. Informazioa:

Adoz % 943 444 509.

Garraiolari profesionala iza-

teko gaitze titulua lortu. In-

formazioa: Adoz % 943 444

509.

Udaltzaingoa laster deial-

diak Udaletxeetan. Betebe-

harra: Eskola graduatua. In-

formazioa: Adoz % 943 444

509.

Liburutegi laguntzailea

Udaletxeetan. Betebeharra:

Eskola graduatua.Informa-

zioa: Adoz % 943 444 509.

Administrari laguntzailea.

Herriko Etxeetan laister deial-

dia. Diplomatua edo lizen-

tziatua izan behar da. Inge-

les maila ertaina. Informa-

zioa: Adoz % 943 444 509.

Autoeskolako irakaslea.

Langabezirik gabeko lanbi-

dea. Diru sarrera handiak.

Presta zaitez. Informazioa:

Adoz % 943 444 509.

Oihanzaina. Euskadiko par-

ke eta natur erreserbatan lan

egin ezazu. Eskola Gradua-

tua. Presta zaitez. Informa-

zioa: Adoz % 943 444 509.

Suhiltzaileak. Euskadiko

parketan lan egin ezazu. Lan

baldintza ezin hobeak. Es-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

ARIZKUN. Pisu mobleztatua

salgai. Trastero eta garajea-

rekin. Sartzeko moduan. %

639 012 085

LESAKA. Bittiria, 38. Pisua

salgai. Egoera onean. %948

637 267 ( 8etatik aintzin)

BERA.Etxe elkartuak sal-

gai. Garajea bi kotxeentzat,

gordelekua eta komunare-

kin. 4 logela, ganbara eta lo-

rategia ureztatze automati-

koarekin. % 948 631 322 (

JOSEBA).

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartzeko
BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 626 852 937

BERA. Pisua edo bizitzeko

egokituriko “teilatupea”  har-

tuko nuke.% 655 706 363

(arratsaldeko 5etatik aintzin).

GARAJE/LOKALAK
109 Errentan emateko
BERA. Bidasoa 49, lokal bat

errentan emanen genuke. %

948 631022.

BERA. Garajea errentan

eman nahi da. Bidasoa ka-

rrika, telefonikaren ondoan.

% 948 631 033

ETXALAR. Nabe bat erren-

tan emateko. Karreteran ber-

tan, herriaren sarreran, Lor-

pen lantegia zena. 300 m2

inguru, 4 bulego, nabe bat

eta komuna. % 948 635 013

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
REPARACIONES RODRI-

GO. Iturgintza, elektrizitatea,

pertsianen zerrailgintza, pin-

tura… Elektragailuen mol-

daketa ttikiak. Seriotasuna

eta azkartasuna . % 600

352178 (Elizondo).

LANA
301 Eskaria
Emakume batek lan eginen

luke etxeak garbitzen edo ja-

tetxe batean laguntzen. %

626 852 937

Emakume eta gizonezko

bat edozer lan egiteko es-

keintzen dira. %650 818 985

Emakume batek umeak eta

xaharrak zaintzen lan egi-

nen luke.% 650 065 062

Emakume batek garbike-

tan lan eginen luke. Espe-

rientziarekin.  %948 387 018

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Neska euskalduna

behar da etxeko lanak egin

eta haurrak zaintzeko. %948

630 728.

Kamarero bat behar da  os-

tatuan asteburuetan lan egi-

teko. % 948 631 394

IBARDIN. Urte osoan al-

mazenean lan egiteko mu-

tila behar da. % 948 630734.

Aire kontrolatzailea aire-

portuendako. AENAren deial-

LEITZAN
Manuel Lasarte Kalean
garaje berriak salgai.

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

JJAATTOORRRRIIZZKKOO IIRRAAKKAASSLLEEAA
LLEESSAAKKAA
948 637135 • 948 637 062  • 652 582 614

Jeremy Quinton
• Haur eta helduentzako ikastaroak
• Azterketak egiteko prestakuntza
• Enpresa eta partikularrendako itzulpenak
• Atzerrian konfidantzazko ikastaroa

BORTZIRIETAKO
OINARRIZKO 
GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA

GIZARTE LANGILEAREN ORDEZKOA
KONTRATATZEKO DEIALDIA

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak langile
bat kontratatu nahi du gizarte langilearen ordezkapenak
egiteko.

Kontratuaren iraupena 18 hilabetekoa izanen da.

• Baldintzak:
- Titulazioa: Gizarte laneko diplomatura.
- Euskalduna.
- Kotxe eta karneta izan behar ditu.

• Eskaeren aurkezpena: Mankomunitateko Idazkaritzan,
Etxalarko Herriko Etxean.

• Aurkezteko epea: Otsailaren 19ko eguerdiko 12ak arte.

Deialdia gainontzeko baldintzak interesatuen esku  daude
Mankomunitateko Idazkaritzan.

Etxalarren, 2003ko urtarrilaren 20an.

Presidentea

• DONEZTEBE • 
8 pisu berri, terreno eraikigarri

batzuk eta bigarren eskuko 
3 pisu salgai.
948 451 841 

639 494522 • 607 978656

ADOSADOS

• BERA • 
5 PISU SALGAI.

948 451 841 
639 494522 • 607 978656

ADOSADOS
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LITERATUR LEHIAKETA
Gaia: «Herriak eta hizkuntzak. Euskara eta Euskal Herria»

• Lanak aurkezteko epea martxoaren 29an itxiko da.
• Lanak Bortzirietako Euskara Mankomunitatera igorri behar dira.
• SARIAK: 1.- 900 e

2.- 450 e
3.- Bortzirietako 16 eta 20 urte bitarteko gazteentzat 150 e

• Informazio gehiago edo oinarriak jaso nahi izanez gero: 
Bortzirietako Euskara Mankomunitatea - 948 634125

LITERATUR LEHIAKETA
Gaia: «Herriak eta hizkuntzak. Euskara eta Euskal Herria»

Antolatzailea:

Laguntzaileak: • EUSKADIKO KUTXA • MARTIKO • TABERNA EDARIAK • BENTA MIGUEL

33
A

33

diak. Eskola Graduatua. In-

formazioa: Adoz % 943 444

509.

Banku edo Aurrezki Ku-

txetan laguntzaileak behar

dira. Batxilergoa. Laister

deialdiak eginen dira. Infor-

mazioa: Adoz % 943 444 509.

Langilea Udaletxeak: Gi-

dariak, Argiketariak, kon-

tserjeak, langileak... Infor-

mazioa: Adoz % 943 444 509.

MOTORRA
501 Salerosketak
Cota 309 trialeko motoa

salgai.  % 639 958 092

Peugeot 405 GL 1600 sal-

gai. NA-5000-AJ. Egoera one-

an.  % 948 630 481

Trialeko motoa 370 cc,

1996koa salgai. Egoera eta

prezio onena. Paperekin. %

948 635 218  / 687 052

867(20:30etatik aintzin)

ANIMALIAK
601 Emateko
Lau hilabeteko zakurku-

meak oparitzeko.  %948 631

079

ANIMALIAK
602 Salgai
ARANTZA. 20 ardi  auke-

ran.  % 948 634 169

Mendiko behi ernariak ume-

ekin eta migak salgai. %655

706 073

20 ardien deretxoak salgai.

% 948 514 122

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
BERA. Giltzak galdu dira.

Autoaren mandoa  eta etxe-

koak. % 948 630 963

DONEZTEBE. Aro arropa-

dendanbetaurreko urdin ba-

tzuk agertu ziren errege bez-

pera egunean.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Piketeak salgai. Gaztain

onekoak. % 948 514 006

(8etatik 3etara).

GARTZAIN. Piketeak sal-

gai. % 948 585 008

Pinu Insignis landarea sal-

gai. % 943 557 230

Ura kloratzekomakina  sal-

gai. % 679 892 036

Haritzezko ateak, regrue-

so eta janbekin salgai, es-

kutila eta guzi. Berri berriak.

Ia erabili gabeak. Prezio ha-

gitz onean. % 687 021 854

DENETARIK
703 Bertzelakoak 
Berako Zapatos Rondinau

lantegian aritzen ziren lan-

gileak otordu baten inguruan

nahi dira. Interesatuak dei-

tu. % 948 637766 (Anuntxi).

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Peugeot 306 TD, Saxo D, Terrano 5
atekoa, Mitsubishi 3 atekoa, Patrol 5

atekoa, Renault 19 D, Opel Midi, Lada
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

Bidali 
ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren
lagun edo familiakoei
Bakar bakarrik bidaltze gastua
ordaindu behar da
Eskatu informazioa

& (+34) 948 631188



34 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

YYAAGGOO CCAANN--
TTEERROO PPEERREEZZ

beratarrak 3
urte bete ditu
urtarrilaren
26an. Zorionak
familiaren
partetik.

AARRIITTZZ

AAGGIIRRRREE

BBEETTEELLUU

iruñearrak 17
urte bete ditu
urtarrilaren
29an. Zorionak
familiaren
partetik. Aupa
Aritz!

IIKKEERR IITTUURRRRIIAA PPOOMMBBAARR EETTAA

JJOONN EERRRROO FFAAGGOOAAGGAA

lesakarrek otsailaren 6an eta
27an 6 urte beteko dituzte.
Zorionak beraien familien
partetik.

AANNDDRREEAA IIRRII--
GGOOIIEENN RRAAZZ--
KKIINN iruñarrak
otsailaren 1ean
4 urte bete ditu.
Zorionak Etxa-
larko familiaren
partetik, berexi-
ki Oier, Markel
eta Uxue.

AAIITTZZIIBBEERR EETTAA MMAAIIAALLEENN TTEELLLLEETTXXEEAA

ZZUUBBIIEETTAA oiartzuarrek eta AALLAAIITTZZ BBEENNGGOOEETTXXEEAA

ZZUUBBIIEETTAA irundarrak 4, 8 eta 3 urte beteko dituzte
otsailaren 11, 12 eta 16an. Zorionak familiaren
partetik. Agur «Hirukotea».

MMAARRTTIINN

CCIIRRIIZZAA

zigaurdarrak 4
urte bete ditu
urtarrilaren
29an. Zorionak
etxekoen
partetik.

UUXXUUEE IITTUU--
RRRRIIAA RRAAZZKKIINN

etxalartarrak ur-
tea beteko du
otsailaren 9an.
Zorionak atta,
ama, Oier eta
Markelen parte-
tik. Muxu handi
bat prinxexa.

BBEEÑÑAATT

LLAAZZKKAANNOO

EETTXXAALLAARR

donamariarrak
4 urte bete ditu
otsailaren 5ean.
Zorionak
familiaren
partetik.

MMAANNEEXX

UURRRRUUTTIIAAk
otsailaren 9an 4
urte beteko
ditu. Aunitz
urtez
Azpilkuetako
eskolakoen
partetik.

EEGGOOIITTZZ BBAA--
LLEEZZTTEENNAA GGOOII--
KKOOEETTXXEEAA lei-
tzarrak otsaila-
ren 17an urtea
eginen du. Zo-
rionak Aurtizko
familiaren eta
berexiki Ekiñe-
ren partetik.

IIKKEERR IIRRIIAARRTTEE

AALLTTZZUUGGAARRAAII

lesakarrak
3urte beteko
ditu otsailaren
15ean. Aunitz
urtez Bixente,
Pilartxo eta
Iratiren partetik.

PPEEPPIITTAA GGOOIIAA

beratarrak
otsailaren 8an
urteak beteko
ditu. Aunitz
urtez eta egun
ona pasa zure
bizilagunen
partetik.

NORBAIT ZORIONTZEKO,

BIDALI BERE ARGAZKIA, 
TESTUA ETA 0,26 EUROKO

13 SEILO 
TTIPI-TTAPAKO HELBIDERA:

ttipi ttapa • Herriko Etxeko  Plaza, 1
31780 BERA (Nafarroa)
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euskara

ikasi

OTSAILEKO MATRIKULAZIOA

• Maila guztiak eta EGA
• Ordutegiak aukeran

IZENA EMATEKO:
• Bortzirietako Euskaltegia

948 637 796
• Malerrekako Euskaltegia

948 451 555
• Leitzaldeko Euskaltegia

948 610 776

Deitu otsailaren 14a
baino lehen!

ORDOKI ALTZARIAK

ERAKUSKETA: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26
SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 · Tfnoa: 948 63 77 80 · NA - 31780 LESAKA

ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osagarriak
LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA

Merkealdia erakusketako mobleetan eta bertze artikuluetanMerkealdia erakusketako mobleetan eta bertze artikuluetan
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