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Hauteskunde 
prozesua abian
Maiatzaren 25ean aukeratuko di-
ra herrietako alkate-zinegotziak
eta Nafarroako Parlamentuaren
osaketa berria. Lanean hasiak di-
ra alderdi eta plataformak.2003ko martxoaren 20a • XXIII. urtea
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04Irene Arrizurieta
Egunkariko langilea
1995etik Egunkarian lanean ari
zen Leitzako kazetaria. Egunka-
ria itxi eta zenbait lankide atxilo-
tu ondotik, «13 urteko lana arra-
zoirik gabe kakaztu» dutela dio.
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Aitor AROTZENA
Egunkaria itxi eta zenbait
lankide atxilotu ondotik,
zein egoeratan zaudete
langileak? 
151 langileentzako erregu-
lazio espedientea aurkeztu
zuten martxo hasieran La-
kuan, baina Nafarroako lan-
gileon egoera ezberdina da.
Gure espedienteak Madri-
lera igorri behar dira, orduan
gurekin beste formula bat
pentsatzen ari dira, lau lan-
gilerengatik ezin baita bes-
te guzia atzeratu. Kontuan
hartu behar da Egunkaria-
ren kontu guziak blokeatuak
daudela, beraz ez da diru-
rik. Gure lana kazetari lana
da eta «Egunero» ateratzen
dugu batzuk, baina bertze
hamar lan batzorde ezber-
din sortu dira: langileen ara-
zoetaz arduratzen dena, na-
zioarteko harremanetaz ar-
duratzen dena, erakudeeki-
ko harremanetaz arduratzen
dena,alderdiak, sindikatuak;

herrietako batzordeekin ha-
rremana…
Harpidetza kanpaina ere
egiten ari zarete. Zer mo-
duz doa?
Egunkariak, hau guzia ger-
tatu baino lehen, 6.200 har-
pidedun zituen. Manifesta-
zioan berean, 2.000 lagu-
nek eman zuten izena eta
Anoetan, Erreala eta Osa-
sunaren arteko futbol parti-
da baino lehen, beste milak.
Gero, etengabe iristen ari di-
ra deiak eta eskaerak. Orain
horiek denak bideratzen ari
gara. Harpidetza kanpaina
oso ongi doa, baina ezber-
dina da Euskal Autonomia
Erkidegoan eta Nafarroan.
Hemen 500 harpide geni-
tuen eta orain bikoiztu egin
nahi da. Horretan ari gara,
batez ere herrietako ba-

tzordeek egiten duten lana-
ren bidez. Gero, bada dirua
eman nahi duen jendea ere.
Egoera gogor honetatik
Egunkaria indartua atera-
ko dela erraten ahal da?
Min handia egin digun kol-
pea eman digute, ostiko go-
gorra izan da, baina hone-
tatik zerbait positiboa atera
behar da: Donostiako otsai-
laren 22ko manifestazio
erraldoi hark frogatzen du
euskal gizartea gurekin da-
goela eta jende hori bidera-
tu behar dela Egunkaria be-
rriz bultzatzera eta zutabe
sendoagoak egitera, lan dui-
nagoa eta hobea egitera. Ez
gara berriro hutsetik hasiko,
baina 13 urteko lana lapur-
tu digute. Zaila izanen da,
baina argi daukagu produk-
tu hobea atera nahi dugula

eta hori egitera joanen ga-
ra, zutabe sendoekin. Ho-
rretan ari gara. Hau ez da
ehun metroko laisterketa,
maratoia baizik. Maratoian
jakin behar da momentu
onak aprobetxatzen eta mo-
mentu txarretan mantentzen.
Bertze neurri batean, le-
hen Nafarkariari laguntza
ukatu zion Nafarroako Go-
bernuak, orain Del Olmo
epailearen erabakiak…
Zergatik horrelako eraso-
ak Egunkariari?
Madrileko Gobernuak ez du
onartu nahi euskal gizarte
bat badela, egituratua da-
goela, kultura propioa due-
la, bere egunkaria, kultura
eta komunikabideak ditue-
la. Euskal kutsua duen gu-
ziarekin bukatu nahi dute,
Espainia handia eta baka-
rra nahi dute. Aniztasun eta
ezberdintasuna hankapetu
eta kendu nahi dute, denak
gaizkileak garela esanez.

• Irene Arrizurieta leitzarrak zortzi urte
daramazki Euskaldunon Egunkarian lan egiten. 

• Gizarte eta Kultura sailetan ordezkapenak
egiten hasi zen Andoainen. Gero, Iruñeko
delegaziora joan zen eta Nafarkarian aritu zen bi
urtez. Orain «Egunero»n ari da halabeharrez.

• Ireneren ustez, «M adrileko Gobernuak iritzi
pubikoaren aurrean euskal gizarteari min
emateko, dena ETArekin nahasi besterik ez du
egin behar, dena zaku berean sartu eta kitto!».

«Egunkariaren
hamahiru urteko
lana egun batez
arrazoirik gabe
kakaztu egin dute»

«Euskal kutsua duen guziarekin bukatu nahi du

Madrileko Gobernuak. Aniztasuna eta ezberdintasuna

hankapetu nahi dute, denak gaizkileak garela esanez»
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J. IRIGOIEN

Egoera eta giro aski desberdina
zen 1999ko ekainaren 13ko Udal eta
Parlamenturako hauteskundeak izan
zirenean. Nafarroa Garaian, gure es-
kualdeari dagokionez, Parlamentu-
rako hauteskundeetan EH izan zen
alderdirik bozkatuena 4.862 boture-
kin, eta bigarren EA-EAJ koalizioa
4.556 boturekin. Kontuak eginez, bien
artean 9.418 botu erdietsi zituzten
Parlamenturako eta UPN, PSN eta
CDN-k 5.667 botu. 

Bertzalde, Nafarroako eskualde
honetan dauden 28 herri eta kontze-
juetako alkatetza ia guztiak ere al-
derdi eta joera abertzaleko kandida-
turen eskuetan daude momentu ho-
netan, baina badira bertze herri ba-
tzuetako alkatetzak horrela ez dire-
nak: Areso, Elgorriaga, Oieregi eta
Zugarramurdi.

BATASUNA ZEGOEN HERRIETAN
PLATAFORMA BERRIAK

Maiatz honetako hitzordua ilunta-
sun gehiagorekin ikusten da, batez
ere, Batasuna legez kanporatzeak
ekar lezakeenagatik. Kontuan hartu
behar da Leitza, Goizueta, Bera, Aran-
tza eta Zubietako alkatetzak alderdi
horren esku daudela gaur egun, eta
gauza jakina da Batasunaren legez
kanporatzeko prozesua dela medio,
hauteskundeetara aurkezteko edo
edozein ekintza egiteko eskubidea
galdu duela alderdi honek. Hori dela
eta, Batasunatik datorren ezker aber-
tzaleak berrantolatzea erabaki du.
“Udal hauteskundeetara aurkeztuko
garela ez dugu zalantzarik˝. Orain-
goz herri plataformak aurkezten ari
dira. Lesakan, Baztanen, Goizuetan,
Leitzan… eta momentuz Nafarroako
Parlamenturako zein gisatara aur-
keztuko diren ez dute zehaztua.

Maiatzaren 25eko hitzorduari
begira ari dira buru-belarri
lanean herrietan alderdi
politiko eta plataformak,
bakoitza bere kandidatura
prestatzen. Nafarroan
Parlementua ere aukeratuko
da maiatzaren 25ean.
Giroa bero-bero dago, beraz. 
Eta ez bakarrik esparru
politikoan gatazka nahikoa
badelako, udal kandidaturak
prestatzeak izaten duelako
nahikoa lan, berez, lau urtez
udal administrazioa
gestionatzen aritzeko prest
dagoen jendea bilatzen ere.

APIRILAREN 21EAN BUKATZEN DA AURKEZTEKO EPEA

Azkeneko momentuan erabakiko
dira udal-hautagaien kandidaturak

Hauteskunde hauetatik aterako den Parlamentu berria ekainaren erdi aldera osatuko da, emaitzak ofizialdu ondotik.
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ARALAR
LEITZAN ETA BAZTANEN

Bertzalde, ezker abertza-
leko magalean sortutako Ara-
lar-ek jakinarazi digunez,
oraindik erabat lotuak ez ba-
dituzte ere, Aralar izenare-
kin aurkezteko lanean ari di-
ra Leitzan eta Baztanen. Ber-
tze zenbait herritan Aralar-
eko militante eta sinpatizan-
teek kandidatura zabalago-
en aldeko apostua egin du-
te. Lesakan, konparaziora,
Onin Plataformaren alde ari
dira lanean.

EAJ-EA ELKARREKIN
ARANTZA, IGANTZI ETA
LESAKAN

Orohar, 1999ko formula
berbera errepikatuko dute
herri guztietan. Arantzan,
Igantzin eta Lesakan ze-
rrenda bakarrarekin presen-
tatuko dira duela lau urte be-
zala.  Gainerako herrietan al-
derdi bakoitzak bere kandi-
datura aurkeztuko du. EAk
Baztanen, Leitzan, Beran eta
baita Malerreka-Bertizara-
nako ahal duten herri guz-
tietan. EAJ-PNVk berea pre-
sentatzen saiatuko da Be-
ran. Horrelaxe azaldu digu-
te bi alderdi hauek Iruñean
dituzten prentsa arduradu-
nek. Martxoaren hondar al-
derako kandidatura gehie-
nak erabakiak egotea espe-
ro dute.

UPNK LEITZA ETA
BAZTANEN SEGURU, ETA
BEHARBADA HERRI
GEHIAGOTAN ERE

“Oraindik goizegi da ze-
hazteko azkenean zenbat
herritan lortuko dugun kan-
didatura presentatzea, bai-
na Leitzan eta Baztanen se-
gurua da”. Halaxe erantzun
digute UPNko bozeramaile-
ek. Martxoaren hondar al-
derako gauzak lotuagoak iza-
tea espero dute.

HAUTESKUNDE HAUEN
EGUTEGIA

Apirilaren 16tik 21era da
kanditaturak aurkezteko
epea. Ofizialki apirilaren 28an
argitaratuko dira udal eta Par-
lamenturako hautagaien ze-
rrendak, eta hauteskunde
kanpaina maiatzaren 9tik
23ra luzatuko da.

ORDAINSARIAK ALKATE ETA ZINEGOTZIENTZAT

Uztailetik aitzinera, ha-
la erabakitzen duten Uda-
lek Nafarroako Foru Admi-
nistrazioari eskatzen ahal
diote alkate eta zinego-
tziendako ordainsaria fi-
nantziatzea. UPN eta CDN
alderdiek bultzatutako Le-
ge Proposamen honek, gai-
nerako alderdi guztien oni-
ritzia jaso du tramitazio pro-
zesuan, Batasunarena izan
ezik. Horiek horrela, Nafa-
rroako Parlamentuak mar-
txoaren 20an eginen duen
batzarrean onartuta geldi-
tuko da aipatu legea, eta
uztailetik aitzin, hala era-
bakitzen duten Udalek es-
katu ahal izanen dute Foru
Administrazioaren finan-
tziazioa.

ORDAINSARIEN
%50-80 BITARTEKO
FINANTZIAZIOA

Herri bakoitzak duen po-
pulazioaren arabera defini-
tu dira oinarrizko ordainsa-
riak eta Udal bakoitzaren
esku dago hori baino sari
handiagoak ordaintzea. De-
na den, Lege Proiektuaren
arabera populaziorik gutien
duten herriek finantziazio

handiagoa izanen dute Fo-
ru Administraziotik, beti ere,
%50-80 bitartean. Urtetik

urtera Kontsumorako Pre-
zioen Indizea + 2 puntu han-
dituko dira ordainsariak.

Nafarroako Foru Administrazioak finantziatuko du
alkate-zinegotziendako ordainsarien zatirik handiena

ZERRENDA IREKIAK

250 biztanle ez
dituzten herrietan
250 bizilagun baino gutiago
dituzten herri eta kontze-
juetan zerrenda irekiak iza-
nen dituzte. Egoera horre-
tan daude Arano, Elgorria-
ga, Eratsun, Ezkurra, Oie-
regi, Oitz, Saldias, Urrotz eta
Zugarramurdi. Herri eta Kon-
tzeju hauek guztietan per-
tsonei ematen zaie botoa eta
ez zerrendei herri handia-
gotan egiten den moduan.
Izen zerrenda horren barre-
nean boto gehien eskura-
tzen duen hautagaia da, zu-
zenbidean, alkate izendatu-
ko dena.

ZINEGOTZI KOPURUA

188 zinegotzi
aukeratuko dira
Herri guztietan, Legasan izan
ezik, 1999ko zinegotzi ko-
puru berbera aukeratuko da
aurten: Arantzan 7, Aranon
5, Areson 7, Baztanen 13,
Beran 11, Beintza-Labaie-
nen 7, Bertizaranan 7, Do-
namarian 7, Donezteben 9,
Elgorriagan 5, Etxalarren 7,
Eratsunen 5, Ezkurran 5,
Goizuetan 7, Igantzin 7, Itu-
renen 7, Legasan 7, Leitzan
11, Lesakan 11, Narbarten
7, Oieregin 5, Oitzen 5, Sal-
diasen 5, Sunbillan 7, Urda-
zubin 7, Urrotzen 5, Zubie-
tan 7 eta Zugarramurdin 5. 

ALDERDIAK ETA IZENAK

Alderdiak eta 
beste kandidaturak
1999an baino talde gutiago
presentatuko dira aurten al-
derdien izena erabiliz. Or-
duan EHk 45 zinegotzi eta
5 alkatetza eskuratu zituen
(Leitza, Goizueta, Bera,
Arantza eta Zubieta), EAk
37 zinegotzi eta 5 alkatetza
(Baztan, Doneztebe, Ituren,
Sunbilla eta Legasa), EAJ-
EAk 13 zinegotzi eta 2 al-
katetza (Igantzi eta Lesaka),
EAJk bakarrik 2 zinegotzi,
eta UPNk 7 zinegotzi eta al-
katetza bakar bat ere ez, eta
aparteko kandidaturek 77 zi-
negotzi eta 13 alkatetza.

OINARRIZKO ORDAINSARIAK

ALKATEAK

Populazioa Urteko ordainsaria Finantziazioa (NG / Udalak)
<100 4.207,08 E % 80 - 20
101 - 500 7.212.15 E % 75 - 25
501 - 2.000 12.020.24 E % 70 - 30
2.001 - 5.000 21.035,42 E % 65 - 35
5.001 - 10.000 27.045,54 E % 60 - 40
10.001 - 50.000 36.060,73 E % 55 - 45
> 50.000 45.075,91 E % 50 - 50

ZINEGOTZIAK

Populazioa Urteko ordainsaria Finantziazioa (NG / Udalak)
<500 869,28 E % 70 - 30
501 - 2.000 869,30 E % 70 - 30
2.001 - 5.000 1.303,95 E % 65 - 35
5.001 - 7.000 1.736,92 E % 60 - 40
7.001 - 10.000 2.607,89 E % 60 - 40
10.001 - 25.000 3.786,38 E % 55 - 45
25.001 -50.000 4.988,40 E % 55 - 45
> 50.000 7.212,15 E % 50 - 50

ZINEGOTZI-DELEGATUAK

Populazioa Urteko ordainsaria Finantziazioa (NG / Udalak)
501 - 2.000 1.738,61 E % 70 - 30
2.001 - 5.000 2.607,90 E % 65 - 35
5.001 - 7.000 3.473,85 E % 60 - 40
7.001 - 10.000 5.215,79 E % 60 - 40
10.001 - 25.000 7.572,75 E % 55 - 45
25.001 -50.000 9.976,80 E % 55 - 45
> 50.000 14.424,29 E % 50 - 50
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Ricardo Baroja
ikastetxe publikoa

Ikastetxe honetako
klaustroak «Egunkaria-
ren» itxiera salatu nahi
du, euskaldunok euska-
raz dugun egunkari ba-
karra baita. Egunkariko
akziodunak gara duela
4 urtezgerotik eta gure
jardueretan «Egunkaria»
erabili dugula eta era-
biltzen segitzeko asmoa
dugula adierazi nahi du-
gu, informazioa euska-
raz eskaintzeaz gain
egunkari profesional, in-
dependiente eta anitza
dela pentsatzen baitu-
gu. Ikastetxe honetako
klaustroak bat egiten du
joan den larunbatean Do-
nostian egin zen mani-
festazioarekin, baita he-
mendik aitzinera eginen
diren ekimenekin ere.

Era berean, atxilotu-
takoek jasan duten tra-

tua salatu nahi dugu, te-
rrorismoaren kontrako
legediaren babespean
estatu espainiarren eten-
gabeko giza eskubide-
en urraketak ematen bai-
tira.

Idatzi hau eskolako
gurasoei, nafar admi-
nistrazioari, ttipi-ttapa al-
dizkariari eta Egunkariari
ailegarazteko konpro-
misoa hartzen dugu.

Beran, 2003ko  otsai-
laren 26an. Ricardo Ba-
roja  ikastetxeko  klaus-
troa.

Lekaroz-Elizondo
BHIko irakasle talde
baten oharra

Gaur, hilaren 13a, or-
tzeguna, Lekaroz-Eli-
zondo BHIko irakasle tal-
de batek sindikatu, era-
gile sozialek, Euskara
Kontseiluak eta Euskal-
dunon Egunkariako lan-
gileek deitutako deial-
diarekin bat egin dugu
Euskaldunon Egunka-
riaren itxiera salatzeko.

Irakaskuntzari dago-
kionez, ikasle eta ira-
kasleoi gure eguneroko
lanean ezinbertzeko du-
gun lan tresna bat ken-
du digute eskuartetik.

Hori dela eta, irakas-
le talde batek gaurko lan
orduari dagokion lan sa-
ria Egunkariara bidaltzea
erabaki dugu; eta ohar
honen bidez guraso zein
ikasleei gure jarreraren
berri eman nahi dizue-

gu.
Bertzerik gabe, hu-

rrena arte.
Egunkaria aurrera!!!

Lekarozen, 2003ko
martxoaren 13an
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«2002. urtean baino
txirrindulari hobea
naizela sentitzen dut.
Progresioa somatu
dut. Joan den urtean
irabazi nuenean ihe-
saldian sartu eta
sprint-a irabaziz izan
zen. Suertea izan eta
dena ongi ateratzea
behar zen garaipena
lortzeko. Martxoaren
2an lortutako garai-
pena, aldiz, lasterkal-
diaren momentu bate-
an indartsuena nintze-
la sentituz lortu nuen».

Jon BRU
Berako txirrindularia
D. Noticias 2003-03-04

«Seguruenik bati baino
gehiagori huts egin
izanen diot, ezinezkoa
da denen gustura lan
egitea. Batzuetan
ezetz erran behar
izanen diot lagun bati
edo bizilagun bati,
baina herri ttikietako
politikak gauza horiek
ditu eta akaso bada
barkatu ez nauen
jendea».

«Nahi izanda ere,
dirulaguntza publikorik
ez baduzu, ezin duzu
deus ere ez egin»

Miguel SAN MIGUEL
Doneztebeko alkatea
D. Navarra 2003-03-12

Egunkaria 2003-02-20

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK • • 11 GALDERA LABUR•

Ainara RODA AZPIROZ  Leitzako pianojole eta abeslaria

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

Musika zalea, musikagilea… Afizioa
ala ofizioa?
Musika zalea. Afizioa eta ofizioa.

Musika munduan «oilo ipurdia» edo-
ta emozio ikaragarria noiz?
Zuzeneko kontzertu batean musika
bihotzera iristen denean.

Zuk kantatzerakoan, zein instrumentu
lagun?
Gehienetan pianoa. Orkestra bat ere
ez legoke gaizki.

Boza lantzen da, noski, baina be-
rezkoa ez al da zerbait behar?
Bai, berezkoa behar da, baina lan-
tzen ez bada…

Entsaioetan bizilagunak ez al dira
aspertzen?
Alderantziz. Horretan suerte handia
izan dut.

Eskolatan ikasordutan musika saio-

ak murrizteko bidea jarri dute…
Ez da bide ona. Musikak sentsibilitate-
a eta beste arlo asko garatzen ditu. 

Martxoaren 8an, bost emakume he-
rriko musika emanaldian. Propio
ala horrela suertatu zen?
Horrela suertatu zen, baino ez dago
gaizki, ezta?

«Garaipen Operazioa» (Operación
Triunfo) euskal komunikabideetan?
Ez dakit…

Hamaika aldiz entzun duzun kanta
eta abeslaria…
«Nacqui all’affanno», Anne Sofie von
Otter mezzopranoak abestua.

Erantzun gabe gelditu den galdera-
ren bat?
Gogorra al da musika karrera ikastea?

Erantzun…
Bai, ordu asko behar dira egunero.

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK
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ttipi-ttapa
Herriz herri eginda-

ko bertso ligaren ondo-
tik martxoaren 9an Eli-
zondoko Antxitonea trin-
ketean egin zen lehen-
biziko saioarekin abia-
tu zen Nafarroako Ber-
tsolari txapelketa. Fina-
laurreko bertze bi saio
eginen dira. Joan den
igandean Baigorriko zi-
neman izan da bat eta
Goizuetako Udaletxeko
Ganbaran, igande ho-
netan, martxoaren 23an,
16:30etan azkena. Fi-
nalaurreko hauetako ba-
koitzean garaile suerta-
tzen diren hiru bertso-
l a r i ek  ma r t xoa ren
30ean, 16:30etatik ai-
tzin Lesakako Zambra
aretoan jokatuko den fi-
nalerako txartela izanen
dute. Beraiekin batera,
puntuaziorik hoberena
hartzen duten bortz ber-
tsolariak sailkatuko di-
ra. 

Elizondoko saioan
Sustrai Kolina, Bittor Eli-
zagoien arraioztarra, Ju-
len Zelaieta beratarra,
Nerea Bruño, Oskar Es-
tanga eta Egoitz Zelaia

aritu ziren. Aipatzekoa
da Bittor Elizagoienek
hogeita bosgarren par-
tehartzea duela Nafa-
rroako txapelketan.
1979an, Paulo Yanzi ize-
narekin berreskuratu ze-
netik, urtero-urtero par-
te hartu du eta bi aldiz
txapeldun suertatu da.

Baigorrin, Amets Ar-
zallus azken bi urteota-
ko txapelduna, Estitxu

Arozena eta Joxe Juan
Zubieta Etxabe lesaka-
rrak, Joseba Beltza, Fer-
min Mihura eta Eneritz
Zabaleta izan ziren.

Goizuetan, berriz,
Xabier Silveira eta Iñi-
go Olaetxea lesakarrak,
Xabier Legarreta ara-
noarra, Aritz Sarague-
ta, Miren Artetxe eta Iñi-
go Ibarra lehiatuko di-
ra.

Epa imaha ia  Jon
Abril, Mikel Bujanda,
Eneko Bidegain, patxi
Larretxea, Saioa Mitxe-
lena, Joxe Urroz eta Be-
ñat Soulek osatuko du-
te.

Gaiak paratzen, be-
rriz, Manolo Arozena,
Josu Etxanobe, Ekintza
Landa eta Manu Lega-
rra ariko dira txapelke-
ta osoan.

Nafarroako txapelketaren finala
martxoaren 30ean Lesakan 
Finalaurreko azken saioa igande honetan eginen da Goizuetan

KULTURA

ARTXIBOKOA

Bittor Elizagoien arraioztarrak hogeitabosgarren partehartzea izanen du Na-
farroako txapelketan. 1979. urtean berreskuratu zenetik, ez du inoiz hutsik
egin baztandarrak. Argazkia 1989. urteko txapelketakoa da.

BERTSOLARITZA

& 948631076 • BERA

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA
& 948630052•Zalain•BERA

Otsailean
671
langabetu
INEMen

Otsailean 671 lagu-
nek emana zuten ize-
na  Donez tebeko
INEMen, urtarrilean
baino 21 guttiagok. Na-
farroan ere zerbait be-
heiti egin du langabe-
ziak, 85 lagun guttia-
go baitzeuden lanik ga-
be, 19.504 guzira. Lan-
gabetuen adinari da-
gokionez, eskualdean
25 urtez beheitiko 72
gizaseme eta 56 ema-
kume eta 25 urtez goi-
tiko 223 gizon eta 320
emakume zeuden lan-
gabezian otsailean.
Joan den hilabeteko
datuekin parekatuz,
gazteen artean langa-
bezia goitu eta 25 ur-
tetik goitikoen artean
beheiti egin duela erra-
ten ahal da. Sektore-
ka, zerbitzu arloan zeu-
den langabetu gehie-
nak, 389 pertsona, in-
dustrian 191, eraikun-
tzan 48 eta nekazari-
tzan 5, aitzinetik lanik
egin gabeko 38 lan-
gabetuekin batera.
Otsailean 360 kontra-
tu berri egin ziren es-
kualdean, baina ho-
rietatik 62  bertzerik ez
ziren mugagabeak
izan.

LANA
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Amaia eta Ainhoa
Ricardo Baroja Ika-

tetxeko Guraso Elkar-
teak antolatuta, dato-
rren martxoaren 23an
ibilbide historiko an-
tzeztua eginen da. Igan-
dean  a r ra tsa ldeko
16:30etan Herriko Etxe-
ko Plazan hasiko da eta
Berako historiari erre-
pasoa egingo zaio an-
tzerki talde, musikari,
dantzari eta animatzai-
leen laguntzarekin. 

Aipatu, ikuskizuna-
ren zuzendari artistikoa
Ramon Albistur dela.

Akordeoi topaketa
Datorren martxoaren

30ean, Udalak eta Isi-
doro Fagoaga musika
eskolak antolatuta, akor-
deoi topaketa eginen da
Beran. Euskal Herriko

musika eskola ezberdi-
netako ikasleak goiz gu-

zian ibiliko dira karrike-
tan, eta gero, Eztegara

Pilotalekuan elkartuko
dira denak.

Herriko ibilbide historikoa
antzeztuko da igande honetan
Ricardo Baroja eskolako Guraso Elkarteak antolatua

BERA FLASH

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Erretiratu talde bat lanean ari da San Esteban elizan moldaketak egiten. Mar-
txoaren 10ean, argazkian ageri den burdintzar hori eraman zuten kanpaido-
rrerko eskaileran goiti, lehenbiziko solairuraino.

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Kauleko bidea
moldatuko da
Nafarroako Gobernuak
2004ko Azpiegitura Pla-
naren proiektua onartu
du. 2001-2003 Azpie-
gituren Hirurteko Pla-
nan eskatua zen Kaule
bidea moldatzea baina
eskaerak ez zuenez ai-
tzinera egin, datorren
hirurtekoan obra egitea
onartu da.

Udal ondarea
saldu da
Iazko martxoaren 26an
Udalak Udalerriaren on-
dasuna den Bortziriak
kaleko, 60.eko bajera
enkantearen bidez sal-
tzea erabaki  zuen.
2002ko ekainean epea
bukatu zen eta ordurarte
inork ez zuen eskein-
tzarik aurkeztu. Aben-
duaren 20an aldiz, In-
gesoa, S.L. enpresak
248.250 euroko es-
keintza egin ondoren
udalak enpresa honi sal-
duko dio ondasuna.

Korrika
kulturala
Korrika kulturalaren ba-
rrenean larunbatean,
ma r t xoa ren  22an ,
ER3MU4K taldeak “Inon
izatekotan” ikuskizuna
eskainiko du. Kultur
Etxean 20:00etan Jon
Benito, Xabier Gantza-
rain, Ibon Egaña eta Pa-
txi Gaztelumendi eta
Tzesne musika taldea
izanen ditugu musika,
hitzak eta irudiak lotzen
dituen ikuskizunarekin. 

Antzerkia
ostatuetan
Martxoaren 28 eta 29an
Lesakako Mairu antzerki
taldeak bere saioak es-
kainiko ditu. Pui eta Ziz-
kan ostatuetan izanen
dira (ortzilan arratseko
22:00etan eta larunba-
tan 20:00etan) eta zaz-
pi bakarrizketa aurkez-
tuko ditu taldeak bi egun
horietan.

Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak, bi urtetik behin,
euskara Bortzirietako karriketan
zenbatean erabiltzen den neur-
tzen du, metodologia zehatz ba-
ten bitartez. Azken neurketa
2001eko azaroan egin zen, eta
honen emaitzak orain aurkezten
ari dira. Neurketa horren arabe-
ra, Berako karriketan herritarren

%38 bakarrik aritu zen euskaraz.
Ez da ahantzi behar beratarren
hirutik bik, %67ak zehazki, eus-
karaz ongi solasten dakiela. Bai-
na datuak oraindik larriagoak di-
ra. Izan ere, Berako karriketako
elkarrizketetan haurrek parte har-
tu ez duten kasuetan euskaraz
aritu direnak %3 bakarrik izan di-
ra.

Gehienek pentsatzen ahal du-
te gazteen artean euskara gero
eta gehiago erabiltzen dela, bai-
na neurketa honetako emaitzek
ez dute hori erraten. Gazteen hi-
rutik batek, %35ek bakarrik era-
bili du euskara eta, gainera,
1995etik honat egindako neur-
ketetan atera den daturik baxuena
izan da. Joan den ortziralean Ia-
motenean egindako bilera bate-
an aurkeztu ziren datu kezkaga-
rri hauek.

Azken azterketaren arabera euskararen
erabilpena aunitz jautsi da herriko karriketan

EUSKARA
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Aitor AROTZENA
Faxismoaren Aurka-

ko Eguna antolatu da
larunbat honetan, mar-
txoak 22, «Faxismoa-
ren aurka, Euskal He-
rria aurrera» leloarekin.
10:00etan plazatik men-
di irteera abiatuko da
Sastrinera. Bertan ha-
ritz bat landatuko da,
«borrokan aritzeagatik
falta direnen omenez».
17:00etan solasaldia es-
kainiko dute Kattun Ar-
naldo Otegi eta Araitz
Zubimendik. 19:30etan
manifestazioa eginen
da eta bideo emanaldia
eskainiko da ondotik.
20:30etan barrikotea
eginen da Fredi Paia eta
Jokin Uranga bertsola-
riekin eta 23:00etan kon-
tzertua: EH Sukarra.

Faxismoaren aurkako eguna
antolatu da herrian larunbaterako
Goizez mendi ateraldia, arratsaldean manifestazioa eta kontzertua

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Lesaka, Bera eta Leitzaren artean Nafarroako industria lur eremuaren %4a
dugu, Nafarroako Lurralde Estrategia erakundeak egindako azterketaren ara-
bera. Hiru herri hauetan, Nafarroako lanpostuen %3 eskaintzen dute, nahiz
eta populazioaren %2a bertzerik ez bizi.  Industrializazioaren arazo nagusia,
leku fisikorik eza omen da. Lesakan erraterako, Otsango eta Alkaiagako in-
dustrialdeak (argazkian) beteak daude eta eskari gehiago izan arren, ezin da
lantegiak jartzeko bertze lekurik eskaini.

Bittiria 41•% 948 637518•LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA
Tfnoa: 948 637 127

LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

LESAKA

Seigarren jardunal-
dira arte esperatu be-
har izan zuen Beti Gaz-
teko talde nagusiak den-
boraldiko lehendabiziko
garaipena eskuratzeko.
Liga hasieran jautsiera
postuetan ere izan zi-
ren, baina horiek as-
paldiko kontuak dirudi-

te. Martxoaren 9an Os-
tadar taldeari irabazi on-
dotik lidergoa hartu zuen
Beti Gaztek, zortzi jar-
dunaldi falta direla. Ho-
rrela segitzekotan, hel-
du den urtean berriz ere
Preferenten ikus ahal
izanen ditugu Joxe Ma-
ri Erkiziaren mutilak. 

Beti Gazteko futbol talde 
nagusiak lidergoa hartu du 

Diapositiba
emanaldia
euskaltegian
Larunbat honetan, mar-
txoak 22, Ander Olai-
zola argazkilari goizue-
tarraren diapositiba
emanaldia antolatu du
Lesakako Herri Esko-
lak, udalaren laguntzaz.
19:00etan hasiko da eki-
taldia IKA euskaltegian
eta Euskal Herriko iru-
diak izanen dira ikusgai.

Euskara
Batzorde irekia
Heldu den astelehene-
an, martxoaren 24an,
Euskara Batzorde ire-
kia eginen da Lesakan,
19:30etatik aitzinera
Matxinbeltzenean. Ba-
tez ere bi gai landuko
dira, Egunkaria eta Ko-
rrika.

Irakeko
gerraren aurka
«Petrolio interesenga-
tik mila errugabeen he-
riotza eraginen lukeen»
Irakeko gerraren kon-
trako akordio-proposa-
mena ahobatez onartu
zuen Udalak.

FLASH

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

KIROLA

ARGAZKIA: AITOR
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Joseba eta Nerea
Martxoaren 2an jo-

katu ziren Larraburuko
Magra sariketako fina-
lak. Urtarriletik martxoa
bitarte, igandero jokatu
dituzte partidak muse-
an nahiz partxisean eta
parte hartu dutenak au-
nitz izan diren arren, mu-
sean 12 bikote eta par-
txisean 8, sariketa ho-
netan irabazten den ma-
gra bikote bakarrak lor-
tu zuen. Musean San-
tiago Olasagasti eta Jo-
xe Mari Arburua suer-
tatu ziren irabazleak, Ja-
bier Sansiñena eta Ma-
nuel Bizenteren antzi-
netik. Beraz, beraiek ira-
bazi zuten urdaiazpikoa
eta bigarren bikotea-
rentzat izan zen sorbal-
da. Partxisean, muse-
an ere irabazle izan zen
Santiago Olasagasti gai-
lendu zen, oraingo ho-
netan Jabier Indaburu
lagun zuela.

Martxoaren 15ean
afaria egin zuten Larra-
buruan partehartzaile
guziek. Eta nola ez, ira-

bazitako magrak izan zi-
tuzten otorduko plater
nagusia.

Altxata kultur
elkarteko
batzarra

Urte sasoi honetan
egin ohi den gisan el-
karte desberdinek Ba-
tzar Orokorrak egiten ari
dira. Altxata Kultur El-
kartea izan da lehenbi-
zikoa, joan den igande-
an egin baitzuen. Ezta-
baidatu zituzten puntuen
artean joan den urteko
akta eta kontuen onar-
tzea, 2003ko aurrekon-
tua, junta berritzea eta
galdera-eskaerak izan
ziren. Aurtengo nobe-
dadea Birjinia Arburuak
elkartea utzi egin duela
da eta bere lekua hutsik
gelditu da. Beraz, ho-
nela gelditu da junta: Le-
hendakaria Ainara Ar-
burua, lehendakarior-
dea Iñaki Danboriena,
idazkaria Nerea Mitxel-
torena eta bokalak Ma-
ri Asun Olagarai eta
Kontxi Antxorena. 

Larraburuko
Batzar Orokorra

Martxoaren 30ean
eginen dute Larraburua
Jubilatu Elkarteko kide-
ek urteroko batzar oro-
korra. 12:30etatik aitzin,
bertzeak bertze joan den
urtean eginiko ateraldi
eta ekintzak izanen di-
tuzte aipagai (podolo-

goa, gimnasia, sukal-
daritza...) eta aurten egi-
ten ari dituztenez ere
arituko dira. Ondotik, ha-
meketakoa emanen da.

Sukaldaritza
ikastaroa

Iñaki Pikabea sukal-
dariaren gidaritzapean
Larraburua jubilatu el-

kartean azaroan hasi
zen sukaldaritza ikas-
taroa otsailaren 26an
akabatu zuten. Zazpi-
garren urtea da ikasta-
ro hau egiten dela eta
22 lagunek hartu dute
parte aurten. Ikastaroa
akautzeko afaria egin
zuten martxoaren 11n
Anttonion. 

ARGAZKIAK: LAURA ELIZAGOIENEK UTZIAK

Ailegatu ahala joan zaizkigu aurtengo iñauteriak. Astelehenean ez zuen egu-
raldiak batere lagundu, halere 50 gazte bildu ziren baserriz baserri eskean
ibiltzeko prest. Euria zela eta, aurten bai goiko eta bai beheko auzoetan ibi-
li zirenek traktoreetan egin zuten auzoetako buelta.  Asteartean berriz, egu-
raldi aparta egin zuen eta horrek jendea inoiz baino gehiago mozorrotzera
animatu zuen. Orgak ere bertze urtetan baino gehiago ikusi genituen. 

Larunbatean egin zen
Larraburuan Magra
Sariketako afaria 
Hainbat elkarte urteroko Batzar
Orokorrak egiten hasiak dira

SAROBE
okindegia

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

ETXALAR
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Oskar TXOPERENA
Nahiko jende gutti-

rekin, hogeita bortz baz-
kidekin egin zuten mar-
txoaren 1ean Bara-
tzondo Jubilatuen El-
karteko urteko batzarra.
Ohikoa denez, urtean
zehar egindako ekital-
dien berri eman zuen
Juntak (Bazkideen ate-
raldiak, mus eta partxis
txapelketak eta finale-
tako bazkaria, San Juan
Eguneko besta, etabar..)
eta diruzainak kontuen
berri ere bai. Segidan
Juntan sartzeko hiru ki-
de berri aukeratu zituz-
ten: Lehendakariorde
berria Bittoriano Txo-
perena, diruzaina Jua-
nita Urtxegi eta bokala
Ines Mari Etxeberria.

Igantziko
palistak bikain

Lehengo batean ai-
patu genuen Bittor Txo-
perenak bigarren mai-
lan eta Guillermo An-
txordoki eta Xebe Txo-
perenak lehenbizikoan
irabazia zutela Lesaka-
ko Pala Txapelketa eta
horrek eskubidea eman
ziela Nafarroakoa joka-
tzeko. Bada, Bittorrek
txapeldun gelditzea lor-
tu zuen Nafarroako Txa-
pelketan bere mailan eta
Guillermo eta Xebe az-
pitxapeldun gelditu zi-
ren.

Martxoaren 8an, be-
rriz, Leitzan jokatu ziren
Euskal Herriko Klubar-
teko Txapelketaren fi-
nalak eta honetan bai
garraitu zuten txapela
etxera Guillermo eta Xe-

bek, Gasteizko Erreka-
leor Elkarteko Martinez
eta Ortizi 30 eta 20 ira-
bazi ondotik. Erran be-
har da gaur egun Do-
nostiako Real Sociedad
ordezkatuz ari direla
biak. Ea lortzen den po-
liki-poliki Biltokin pala
talde indartsua osatzea
eta txapel hauek herri-
ra ekartzea.

Azienda
Kofradiaren
bilkura

Martxoaren 2an egin
zen Baratzondon Azien-
da Kofradiaren azkene-
ko bilera. Hala erabaki
zuten bertaratutako Ko-
fradiaren hamar bazki-
dek. Izan ere, denetara
hogei bazkide bertzerik
ez denez, horietakoren

baten azindei zerbait
gertatuz gero, garesti
ateratzen omen zaie gai-
nerakoei egin beharre-
ko ordainketa. Horrela
bada, elkarri azindak
aseguratzeko ia zazpi
hamarkada iraun duen
tradizioa hautsi da, in-
guruan nekazaritzak bi-
zi duen beherakadaren
bertze ondorioetako bat.

Martxoaren 1ean egin zen
Baratzondon urteko batzarra
Bertzalde, Azinda Kofradiak bere eginkizunekin akautzea erabaki du

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Gehienetan berri eta argazki eskasian ibiltzen gara, baina azken bolada ho-
netan iñauteetako argazki bat sartu ezinik ibili gara. Berandu samar baldin
bada ere, bat agertuko dugu, larunbat ilunabarrean ibili zen partxis taldea-
rena. 

Telletxeatarren
bilkura
Martxoaren 9an izan
zen Telletxea Arozena-
tarren bilkura. Urrotze-
tik 50. hamarkadan Be-
rrizaungo Larritzera eto-
rritako familia haundia
da Telletxeatarrena. Ha-
mabortz senidez osa-
tuta zegoen, eta lehen-
goan gaur egun bizi di-
ren hamahiruak elkartu
ziren Igantzin, euren fa-
milien arrimuan. Gaur
egun bortz bizi dira Igan-
tzin eta seigarren baten
familia ere bai.

Euskara
Batzorde irekia
Bi deialdi luzatu ditu Bil-
toki Elkarteak udaberri
hasiera honetarako.
Behin edo bertze gu-
ttienezko kopurua bete
ezinik gelditu badira ere,
aurten ere sagardotegi
batera joateko zerren-
da zabaldu dute ohar-
tabloian. Oraingoan Zu-
bietako Astiazaran Sa-
gardotegira martxoaren
29an joateko asmoa
daukate eta prest da-
goenak izena larunba-
tera arte, 22ra arte, ema-
ten ahal izanen du. Or-
dutegiak eta baldintzak,
erran bezala, Biltokin
bertan ikustea da ho-
berena. Bertzalde, fron-
tenis txapelketa ere api-
rilaren 5ean abiarazi
nahi dute eta bikoteen
izena emateko 28ra bi-
tarteko epea izanen da.

FLASH

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266

Altzate, 19•948630786 •BERA



Nerea ALTZURI
Otsa i la ren  20an

Guardia zibilak Juan Del
Olmo epailearen agin-
duz, Euskaldunon egun-
kariko egoitzak itxi eta
hamar lagun atxilotu zi-
tuen. Geroztik, egunka-
ria sei hilabetez guttie-
nez ixteko erabakia eta
atxiloturiko sei lagunen
gartzeleratzea eta atxi-
lotuta zeuden inkomu-
nikazio denboran zen-
baitek jasandako tortu-
rak salatu dituzte. Ingu-
rugiro honetan gizartea
mugitzen ari da, euska-
razko egunkari baka-
rraren itxiera eta aspal-
dion euskalgintzak har-
tzen dituen ostikoen
kontra egiteko. 

Martxoaren 13ko el-
kartasun egunean par-
te hartu zuten herrita-
rrek: goizeko lanuztean,
ilunabarreko elkarreta-
ratzean… Hilaren 7ko
osoko bilkuran, herriko
etxeko udalbatzak, Eus-
kararen Kontseiluak aur-
keztu mozioa onartu
zuen, «Egunkariaren
kontra eginiko erasoak
eta euskalgintzako ber-

tze erakunde batzuen
kontra lehenago izan-
dako bertze hainbat,
euskararen normaliza-
zioaren kontrako estra-
tegia kalkulatu eta iraun-
kor baten barrenean»
kokatzen direla berre-
tsiz. Gisa berean, Eus-

kaldunon Egunkariko or-
dezkari zein erasotuta-
ko bertze hedabide eta
erakundeko kideei ba-
besa eman zaie; atxilo-
tu eta gartzeleratuen as-
katasuna eskatu eta
egunkari berriaren har-
pidetza bat egiteko kon-

promezua hartu du uda-
lak.

Bien bitartean, mar-
txoaren 7ko udalbatza-
rrean bertze gaien ar-
tean, AFANek, 1936ko
uztailaren 18ko guda zi-
bilaren barreneko kolpe
militarraren ondorioz
Nafarroan afusilatuak
eta desagertaraziak izan
zirenen senide eta la-
gunen elkarteak igorri-
tako proposamenari ba-
besa ematea erabaki
zuen udalbatzak.

Besta batzordeko
bilera

Aintzineko alean ai-
patu bezala, herritar tal-
de bat herriko bestak
prestatzen hasia da. Or-
tziral honetan, hilak 21,
arratsaldeko zazpi t´er-
dietan besta batzorde-
ko bilera izanen da He-
rriko Etxean. Berriz ere
deialdia egina da herri-
tar guziei. Bilera idekia
da, norberak bere iritzia
eta proposamenak aur-
kezteko abuztuaren
14tik17ra bitartean iza-
nen diren lau besta egu-
nak antolatzeko.

herriz herri
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Herriko baserri eta etxeen izen
zerrenda ikusgai dago udaletxean
Maiatzaren 1a arte egonen da, norbaitek zuzenketak proposatu nahi baditu

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

ARANTZA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Ofizioz kirolaria ez iza-
nagatik, zale amorra-
tua da Mikel Alzuri Ape-
zetxea gaztea. Laster-
ka ibiltzeko afizioa gu-
zien gainetik dago. Ain-
tzin hortan bi lagunen
arteko solasaldian erre-
paratu zen Mikel. Bi
aranztarrek  erraten zu-
ten hiru denbora egin
direla Arantzatik Goi-
zuetara mendiz egin
duten lagunen artean:
Bi ordu eta 10 minutu;
ordu bat eta 50 minu-
tu; eta ordu bat eta 40
minutu. Martxoaren
8an, ordu bat, 33 mi-
nutu eta 30 segundu-
tan egin zuen bidaia 27
urteko aranztarrak.
9:00etan herriko pla-
zatik abiatu, Donato La-
rretxea lekuko, eta erra-
niko denbora hortan ai-
legatu zen Goizuetara,
testigu, bertako hara-
kina, Simon Apezetxea
hantxe zuela. Ez da ho-
rrelako apostuan se-
kula aritzen, baina ze
denboratan egiten ahal
zuen jakiteko  kapritxo
bat bertzerik ez zuela-
ko egin zuela ibilaldia
erran zigun. 

Arantzatik
Goizuetara
ordubete eta 
33 minututan

PERTSONAIA
Mikel ALTZURI

Herri kirol jolasak  2003
Martxoaren 9an Nafarroako herri kirol jolasen le-
henengo jardunaldia egin zen Lakuntzan. Aran-
tzako haur eta kadete mailako talde bana ari da
proba konbinatuan lanean aurten ere. Joan den
igandean Arantzan egitekoa zen bigarren herri ki-
rol saioa. Indartsu hasi dira herriko gaztetxoak.
Lakuntzako saioan, haur mailako aranztar talde-
ak bigarren postua lortu zuen eta kadete maila-
koek gaztetxoek berriz, lehenbiziko akautu zuten
sailkapenean.



ttipi-ttapa
Malerrekako Zerbi-

tzu Orokorreko manko-
munitateak administra-
ri laguntzaile lanpostua
behin betikoz ateri arte
aldi baterako adminis-
trari laguntzaile bat kon-
tratatu nahi du.

Aurkezten dena es-
kola graduatua titulua,
lehen mailako lanbide
heziketa titulua edo ba-
liokidea izatea beharko
du. Euskara jakitea de-
rrigorrezkoa da. Probak
eginen zaizkie, EGA ti-
tulua dutenei izan ezik.
Lansaria funtzionarien
D mailakoa izanen da
eta %12ko osagarria.

Bertze aldetik, Man-
komunitateak 2003ko
babesturiko giza lana
eta gizarteratze arloko
aktuazioak egiteko ar-
duratzeko, aldi batera-
ko, tekniko bat ere har-
tu nahi du. Beti ere la-
na Nafarroako Gobernu-
ko Gizarte Institutuko di-
ru laguntzaren menpe
izanen da. Aurkezten
dena Gizarte Lanaren
diplomadun titulua iza-
tea beharko du. Lanal-

dia %90koa izanen da
eta kontratoa horrela
eginen da: %45 hezitzai-
le bezala eta beste %45
gizarte langile bezala.
Lansaria Nafarroako
Gobernuko Administra-
zioko hitzarmenaren
arabera izanen da, hau

da C mailakoa hezitzai-
le lanentzat eta B mai-
lakoa gizarte langile la-
nentzat. Euskara jaki-
tea derrigorrezkoa da
eta  probak eginen zaiz-
kie, EGA titulua dutenei
izan ezik. Gainera pro-
ba teoriko-praktikoa ere

eginen da.Bi deialdieta-
rako interesatuek Man-
komunitateko bulegoan
aurkeztu beharko dute
eskaera heldu den mar-
txoaren 31ko 14:00ak
arte. Bulegoan daude
deialdien oinarriak eta
eskaera ereduak.

Arkupeak
elkartea
Erriberara
apirilaren 3an
ttipi-ttapa

Apirilaren 3an Erri-
berara bisita eginen du
Arkupeak erretiratuen
elkarteak. Bertan par-
te hartzeko martxoa-
ren 20tik 26ra eman
behar zaie izena he-
rriko delegatuei, 25 eu-
ro ordainduz. Autobu-
sen irteera ordua ize-
na eman ondoren adie-
raziko da. Villa de Cas-
tejón hoteletik abiatu-
ta Bardeak bisitatuko
dituzte, antolatzaileen
ustez «hemengo jen-
dearentzat  bertze
mundu bateko lurra iru-
di duen parajea». Agui-
lares, Cañada Ronca-
lesa, Raya, Rayón,
Piskerra, Castil de Tie-
rra, Barranco Grande
eta Yugoko Amabirji-
naren ermita bisitatu-
ko dituzte, non bista
harrigarriak omen dau-
de. 14:30etan bazka-
ria izanen dute Villa de
Castejón jatetxean
menu bereziarekin.
Bazka l  ondoan ,
16:30etatik 18:30eta-
ra dantzaldia izanen
dute eta gero, auto-
busak bueltan abiatu-
ko dira.

ttipi-ttapa • herriz herri
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102 Meaka auzoa
20304 IRUN

Tel.: 943 623 130

* 250 lagun eserita
* Klimatizatua

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…

MALERREKA

Behin behineko bi lanposturako
deialdia egin du Mankomunitateak
Administrari laguntzaile eta giza laneko teknikariak behar ditu

Artxibokoa
Euskal Herriko txirrindularitza itzulia apirilaren 10ean ailegatuko da eskual-
dera. Malerreka eta Bortzerrietan barna pasatu ondotik, Donezteben izanen
du helmuga egun horretako etapak. Orain dela hiru urte, Doneztebek lehen
aldiz hartu zuen itzuli honetako etapa bukaera baita  biharamoneko irteera
ere. Oraingoan, etapa Gasteizetik abiatuko da eta Malerrekan Leitzan barna
sartuko da, Doneztebetik Lesakara hartuko du eta Igantzitik Berrizaunera
jautsiko da, berriz ere errepide nagusitik Doneztebera itzultzeko. Oraingo-
an Intxureako bidegurutzean barna Saldiasera igo beharko dute txirrindu-
lariek eta handik Doneztebeko helmugara jautsiko dira, Urrotzen barna.



herriz herri

2003/03/20 • 346. zbk. 

15

Juana Mari SAIZAR
Otsailaren 26an bi or-

duko geldialdia egin zu-
ten eskolan Nafarroako
Gobernuak unibertsita-
terako ezarri nahi duen
euskararen presentzia-
ren mugak salatzeko
helburuarekin. Ikasle
euskaldunaren kaltera-
ko baitira neurri hauek.

Egunkariaren
itxieraren kontra

Martxoaren 13an or-
dubeteko lan uztea egin
zen eskolan Egunka-
riaren itxieraren kontra
protestatzeko.

Gereñoneako
errepidea

Gereñonea doan

errepideko lur jauziaren
konponketak Hirurteko
Planaren barnean egi-
nen da.

Nafarroako haur
kantu txapelketa

Nafarroako Haur
Kan tu  t xape lke tan
Alaitz, Josune, Gorka
eta Irantzuk parte har-

tuko dute, txikien kate-
gorian. Martxoaren 29an
abestuko dute Donez-
teben «Beldurrak ahaz-
tuta» kantua. 

Erakuslea Jaione
Olazabal du talde ho-
nek. Txapelketako an-
tolatzaileetako bat ere
Jaione da.

Unibertsitateko euskara legearen
eta Egunkariaren itxieraren
kontrako geldialdiak egin dira
Otsailaren 26an eta martxoaren 13an eskolan

ARTXIBOKOA

Jaione Olazabal kantari ere aritu da Kantu txa-
pelketetan. Aurten, antolatzaile izateaz gain, he-
rriko taldearen erakusle ere bada.

Esteban AROTZENA
Xabier Silveira, Xa-

bier Legarreta, Goizue-
tan jaiotako Aritz Sara-
gueta, Iñigo Olaetxea,
Miren Artetxe eta Iñigo
Ibarra bertsolariek kan-
tatuko dute igande ho-
netan Herriko Etxeko
Ganbara aretoan Nafa-
rroako txapelketako hi-
rugarren eta azken fi-
nalerdia izanen den
saioan. Goizuetako hau
bukatu orduko jakinen
dira, beraz, ondorengo
igandean Lesakako fi-
nalean parte hartuko du-
tenen izenak.

Jon Apezetxea
azpitxapeldun

Ederki jokatu bazuen

ere, Jon Apezetxeak ez
zuen Umore Onarentzat
Euskal Herriko kluben
arteko txapelik lortzerik
izan, 19-22 galdu bai-
tzuen finala Azkoitian
bertako ordezkariaren
kontrako partida gogo-
rrean.

Nafarroako bertso txapelketaren
azken finalerdia herrian izanen da
Martxoaren 23an, 16:30etan Udaletxeko Ganbaran

GOIZUETA

ARGAZKIAK: ESTEBAN

Aurtengo iñoteetan herri osoak parte hartu duela
esan daiteke. Mozorroen taldeak markak hautsiz,
48 lagun; eskolako haurrak bi konpartsa kolore-
tsu eginez; aerobiceko emakumeak berdin; eta
festa osatzeko, gaueko giroa (asteartean eta la-
runbatean batez ere) paregabea.
Eskuineko argazkian, Kaliforniako Joseph gazte-
ak parte hartu zuen mozorroen taldean.

ARESO



Mikel ILLARREGI
Otsailaren bukaera

aldera, hurrengo hamar
urtetan herrian arautu-
ko duen bilakaera ur-
banistikoa abian jarri
zen. Aurreko arauak
1984. urtekoak dira eta
aspalditik ikusi da za-
harkitua zeudela, Lei-
tzak izan duen aldake-
ta kontuan harturik. Due-
la bi urte izan zuten ha-
sierako onarpena.

250 etxebizitza ho-
rietatik babes ofizialeko
etxebizitzek %30 supo-
satzen dute, nahiz eta
hasieran%43a ezarria
zuen udalak, Maimur pa-
rajean, bertan 50 ba-
bestutako etxebizitza
proposatzen baitzen.
Honekin batera kirol gu-
nea ere aurreikusten
zen. Nafarroako Go-
bernuak ez du puntu hau
onartu.

Berdeguneak ere, le-
gediak eskatzen due-
naren ia bikotza ezar-
tzen dira, guzira 30.116
metro koadro. Aipaga-
rria da Landa Goikoa eta

Amazabal lotuko duen
erreka bazterreko pa-
seobidea.

Honetaz gain, ez-ur-
banizagarri diren gune-
tan, etxebizitzak eraiki-
tzea arautzen du, bal-
din eta lau mila metro
koadroko baino partze-
la txikiagoak ez badira
eta honen %66a gu-
txienez mendi, baso
edota nekazari erabile-
rarako zuzendurik ba-
da. Era berean %10a
bertako arbolak aldatu
behar dira.

Bestaldetik, eraikin
katalogatuak edota ga-
rrantzi kulturala edo his-
torikoa dutelako ze-
rrendatu egin dira.

Egungo surtidorea
Azpikoerrotako Ariztira
pasako da eta herri bar-
neko errepideak ere be-
rantolatuko dira.

Industriarako Iñu-
rristako industrialdea in-
dartu nahi da eta behar
gehiago izanez gero, Li-
zarmutur parajean egi-
nen da, errepidearen
beste aldean alegia. Pla-
na burutzeko lurrak, par-
tzelak aldez aurretik es-
kuratu behar dira eta
hau, konpentsazio sis-
tema, borondatezko

errepartzelazioa, koo-
perazio sistema eta es-
propiazioaren bidez egi-
nen dira.

Beste leku batzuetan
eraiki ahal izateko au-
kera aurrikusten bada
ere, leku puntualak di-
ra eta babes ofizialeko
etxebizitzak eta etxebi-
zitza libreak aurrikusten
dira.

Hirigintza plana
abian jada
250 etxebizitza eta gune berdeak
eginen dira

ttipi-ttapa • herriz herri
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Esan beharra dago herri hone-
tan kultur egitaraua oso aberats eta
interesgarria dela. Dena den, anto-
latzaileek –orohar– dioten modura,
erantzuna ez da behar bezala ger-
tatzen, zenbait kasu salbuespen di-
rela. Zinea aipatzea, beste ekimen
ezberdinen artean adibide besterik

ez da, baina oraingo honetan hau
bera aprobetxatuz, ez dakienaren-
tzat esan, zinema saio bakoitzean
–aspaldi honetan– hamar lagun bai-
no gehiago ez dela zineman azal-
tzen. Pelikulak berriak eta «izen han-
dia» dutenak gehienak. Gustukoa
edo ez norberak neurtu behar du

noski. Kalefakzioa, gas berogailuen
bitartez martxan da. Eserlekuak oso
egokiak dira. Proiektore berria… He-
rri batean askoz ere gehiago lortzea
zail xamarra da. Gainera, filmen au-
keraketan eta proiekzioaren ardura
bolondresek betetzen dute. Buka-
tzeko, zinema bezala, beste hainbat
ekitaldi ere badela esan eta hauen
falta, esan ohi den bezala, falta di-
renean somatzen da.

Kultur ekitaldietan jendearen partehartze
zabalagoa eskatu dute antolatzaileek

ARGAZKIA: IDOIA ZABALETA

Larrain plataforma indartsu
Martxoaren hasieran Larrain plataformaren aurkezpena egin zen herrian. Au-
todeterminazio Eskubidea eta lurraldetasuna (Aturri eta Ebro ibaien arteko
eremua) banatu ezin daitezkeen oinarriak direla diote. Euskal Herriko herri
gehienetan bezalaxe, hemen ere, euskal herritar abertzale eta ezkertiarrak
bildu nahi dituzte, aurrerantzean ere zeregin franko baitago eta honetarako
indarrak bildu behar direlako. Hiru zutabe ezberdinen defentsan agertu da
talde hau: batasun politikoa eta demokrazia, justizia soziala eta euskara.

Mendi irteera
Iparlara
Mendibildi taldeak an-
tolaturik, hile honetan
Iparla mendira izanen
da irteera. Baztan al-
dean, muga egiten duen
mendia, alde aldeko
eguraldia eginez gero,
oso ibilbide politta ger-
tatzen da. Irteera mar-
txoaren 30ean izanen
da goizeko 8:00etan pla-
zatik aterata. Aldez au-
rretik izena eman behar
da Maimur edo Astiz li-
burudendan, martxoa-
ren 27a baino lehen.

Zinemako 
filmeak
Ostiral eta igande ho-
netan, martxoak 21 eta
23, «Ciudad de Dios»
filmea izanen da ikus-
gai. Heldu den astebu-
ruan, martxoaren 28 eta
30ean, «Los lunes al
sol». Beti bezala, osti-
raletan 22:30etan hasi-
ko da emanaldia eta
igandetan 19:30etan.

FLASH

LEITZA

Landa Behekoa
25.725 m2

129 etxebizitza
32 Babes Ofiziala
Eremu dotazionala

Landa Goikoa
12.200 m2

38 etxebizitza
30 Babes Ofiziala
Eremu dotazionala

Azku
23.139 m2

58 etxebizitza

KULTURA
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OINETAKOAK
Udaberri-udako denboraldi berriak, oinetakoei dagokionez, hagitz auke-
ra zabalak eskaintzen ditu, bai estiloetan baita koloreetan ere.
Emakumeendako zapatak eta janzteko sandaliak ditugu, takoi altuekin
eta punta finekin. Takoietan ere aukera zabala dago. Denboraldi honeta-
ko koloreak urdinak, bakerorako joera handiarekin; beige guziak (txuri-
tik hasi eta marroia bitarte) eta gerezi koloreko gorria dira.
Sport lerroan, klase aunitzeko zapata eta sandaliak izanen ditugu. Be-
raien ezaugarri nagusia erosotasuna da, plantilla eta larru hagitz goxoe-
kin.Oinetakoek apaingarri ezberdinak dituzte,zurmiora lotzen diren so-
kak eta abalorioak adibidez,aldi berean hippie eta etniko itxura emanez.
Ezin ditugu espartzinak ahantzi, konbinazio eta larru gero eta ikusga-
rriagoak eskaintzen baitituzte.Zueko edo kalotxa klase guziak ere aunitz
erabiliko dira. Guzien artean, bota kanperaren kortea duen zuekoa na-
barmenduko da.
Gizonezko-
en zapatak
ere erosota-
sunean oina-
rrituko dira,
ongi janzte-
rako orduan
nahiz sport
lerroetan.
Haurrek
konbinatze-
ko errexak
diren zapa-
tak izaten se-
gituko dute,
helduen ko-
lore berdin-
tsuekin. Be-
rriz ere ko-
lore bakeroa azpimarratu behar da,adin
bakoitzerako egokiak diren formekin.
Osagarriei dagokienez, boltsoetan au-
kera hagitz zabala da, janzteko nahiz
sport lerroko oinetakoekin konbina-
tzeko errexak.Apaingarri eta abalorio
ezberdinak ibiliko dira.Painulu eta pas-
minen elegantzia eta edertasuna ere
azpimarratu behar da. Lepoan lotzen
den painulu edo zapi ttikia erabiltzen
segituko da, beti ere kolore aunitz eta
material ezberdinak erabiliz eta den-
boraldi honetako arropa eta oinetako-
ekin konbinatzeko izugarrizko aukera
ematen dutenak.
Aldakako zinturoiak eta udako pareo-
ak ere ezin ditugu ahantzi.

2003an
udaberri

udako joe-
BB.. AALLMMAANNDDOOZZ
OOIINNEETTAAKKOOAAKK

Oinetakoen salmenta 
eta konponketa

Osagarriak

Santiago 47 • & 948 580387 • ELIZONDO

Adela Arlegi (KALOTXA-BERA)
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EZKONTZETAKO 
JANTZIAK

Marka bereziak:

Giovani Valdi
Sandro Sellini
Caramelo Gala

EZKONTZETAKO 
JANTZIAK

Marka bereziak:

Giovani Valdi
Sandro Sellini
Caramelo Gala
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udaberri
udako joe-
OSAGARRIAK
Datorren udaberri-udako denboraldiak oinarrizko bi joera iza-
nen ditu, eta bietan kolorea izanen da protagonista.Alde ba-
tetik, haur eta gazteen arropetan nabarmentzen diren kolo-
re biziak. Bertze aldetik, kolore xuabeagoak, pastel tonuetan,
batez ere emakume helduari eta udako osagarrientzako pen-
tsatua.
Arropa eta osagarriek etniko itxura izanen dute, baita hippia
ere eta hori ator, oinetako, kazadora, boltso, sandalia, foular,
zapi eta loreztatutako agenda ttikietan ikusiko da.Osagarriek
tonu pastel eta turkesak hartuko dituzte, eguraldi onaren-
tzako espezialak.Boltsoek kolore hagitz ezberdinak izanen di-
tuzte: beige, hondar kolorea, gorria, arroxa eta marinoa. La-
rrukiekin apaingarri eta osagarri alaiak eta dibertigarriak egi-
nen dira.
Oihalei dagokienez,batez ere Indiatik datozen kotoia edo ze-
taren moduko ehun naturalek garrantzia hartuko dute.
Bitxietan,zilarra harri natural,mineral eta harribitxiekin kon-
binatuko da. Pultserak, lepokoak, koilareak, belarritako han-
diak, ile-pasadoreak, harriak dituzten eraztun lodiak… Berri-
kuntza mordoa izanen da, pieza klasikoenen elegantzia eta
onarpena ahantzi gabe.

GIZONENTZAKO 
OSAGARRIAK

Larruzko eta zilarrezko le-
poko eta pultserak ageri di-
ra gizonezkoen osagarrien
artean.Koloretan,gorria eta
urdina, beltzarekin konbi-
natuz; zilarrezko hebillak di-
tuzten gerrikoak,turkesa eta
nakarrekin konbinatuak eta
marrokineria orokorrean au-
nitz erabiliko da.
Goi mailako diseinatzaileen
artean, gerrikoak eta kau-
txuzko uhalak dituzten er-
lojuak proposatzen dituzte.
Horretaz gain, berrikuntza
gisara,aldi berean mahai gai-
nerako eta bidairako balia-
garria den erloju-iratzar-
gailua proposatzen digu  An-
tonio Mirók.

ZAPATADENDA
Arretxea 20, behea • LESAKA • 948 637 594

Udaberriko oinetakoak hemen dituzu!



Kontrasteak
Udaberriarekin eguraldi ona aile-
gatzen da, egunak luzatu egiten di-
ra eta gure jantziteria aldatzeko go-
goa sartzen zaigu. Pasarela fama-
tuenetan agertzen den moda gure
karriketan jenderatzen da.
Aunitz dira denboraldi honetako jo-
erak, baina kontrastea aunitz era-
biliko da. Hau da, itxuraz estilo ez-
berdinetakoak diren arropak kon-
binatuko dira.

Erromantikoa eta
hippie-a nahasiz

Joera «erromantikoa» «hippie» uki-
tuekin blusa eta ator arinetan edo
gasa erdi transparentetan ageri da
da, kolore ezberdinetan baina txu-
ria nabarmenduz, Ibizako estiloko
forma eta bordatuekin.Estilo bere-
an luzera ezberdinetako gonak eta
soinekoak ditugu.Ehun frexkoak aza-
la estaltzeko, baina formak intsi-
nuatuz.Kotoiak,lihoak,gasak… uda-
berri honetako frexkoena,baina ba-
tez ere udakoak.

Joera orientala
Joera «orientala» itxura «txinarre-
ko» ator eta soinetan ageri da.Hau,
kultura honetako ehun eta estan-
patu tradizionaletan nabarmentzen
da, baina, aldi berean, «surf» inspi-
razioko loreekin kontrastatzen du.
Lerro ezberdinak nahasten dira,arro-
pei ukitu orientala emanez.

Itxura militarra
Itxura militarreko arropak galtza,
ator eta kamisetetan ageri da, Ka-
muflajeko estanpatuak, oliba ber-
dean, garbia edo loreekin nahasita.
Hebilla handiak dituzten kamisetak
agertuko dira, kotoiak eta rejillak
konbinatuz.Sakel handiak dituzten
loneta galtzak.
Kontrastea erabatekoa da: Beheko
aldean «puinoak» dituzten galtzak
takoidun zapatekin konbinatzen di-
ra, baita tela eroria duten galtzak,
zetazko edo satenezko ukituak di-
tuztenak, zapatilla zakarrekin edo
estilo militarreko botekin.

Bakeroaren 
garrantzia

Arropa klase guzietan bakeroak le-
ku garrantzitsua izaten segitzen du.
Tela bakeroa kotoizko kamisetetan
nahasten da, detaile gisara, bula-

4

Datozen 

joe-

Marian Urra (MARTZUTZAK-BERA)

«Kontrastea aunitz erabiliko da, beraz, itxuraz
estilo ezberdinetakoak diren arropak konbinatu-

OSIÑA
Albistur 3, behea

& 948 637951 
LESAKA

Gazteendako moda
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Marian
Mendiberri
Marian

Mendiberri

Deñe
L E N T Z E R I A •  M E R T Z E R I A
Tel: 948 627 514 • Beheko Plaza 8 • LESAKA

Deñe
L E N T Z E R I A •  M E R T Z E R I A
Tel: 948 627 514 • Beheko Plaza 8 • LESAKA

BAINUJANTZIAK
Aste Santua baino lehen erosita
%20eko deskontua (Little Kiss, Belcor, Alagua)

BAINUJANTZIAK
Aste Santua baino lehen erosita
%20eko deskontua (Little Kiss, Belcor, Alagua)

KORTSETERIA
Joku berriak, udaberriko koloreak…
(Belcor, Triunph, Selmarc, Calvin Klein, Warner…)

KORTSETERIA
Joku berriak, udaberriko koloreak…
(Belcor, Triunph, Selmarc, Calvin Klein, Warner…)

TAILA HANDIETAN ESPEZIALISTAK
Erreduktoreak eta kontrol bodyak
(Anita, Lise Charmel)

TAILA HANDIETAN ESPEZIALISTAK
Erreduktoreak eta kontrol bodyak
(Anita, Lise Charmel)

Lesakako Beheko Plaza 8an
dotore-dotore utziko zaitugu

PRODUKTUAK %10 MERKE-
A G O
• BIOTHERM
• ELIZABETH
ARDEN
• ANNE MÖLLER
• ALISSI BRONTE
Perfumeak, koloniak, 

PRODUKTUAK %10 MERKE-
A G O
• BIOTHERM
• ELIZABETH
ARDEN
• ANNE MÖLLER
• ALISSI BRONTE
Perfumeak, koloniak, KABINAko LANA 
%10 MERKEAGO
• Depilazio elektrikoa
eta argizariarekin

• Aurpegi azalaren
garbiketa

• Erlajazio masaiak
• Mehetzeko tratamenduak
Termo-Linea eta lohiarekin

• Mikropigmentazioa - Tatuaiak
• Manikura, pedikura eta maki-

KABINAko LANA 
%10 MERKEAGO
• Depilazio elektrikoa
eta argizariarekin

• Aurpegi azalaren
garbiketa

• Erlajazio masaiak
• Mehetzeko tratamenduak
Termo-Linea eta lohiarekin

• Mikropigmentazioa - Tatuaiak
• Manikura, pedikura eta maki-
laiak

Beheko Plaza 8 • LESAKA • 948 637 791

rraldea markatuz edo kamisetaren
bertze estanpatu bat balitz.Udako
beroetan errexago eramateko te-
la bakeroa finagoa eta arinagoa egi-
ten da. Jertsei eta txaketek makra-
me laboreak gogorarazten dizki-
gute. Puntua eta gantxiloa ere ha-
gitz present daude.Bertzelako osa-
garriek, hala nola, koilare, eraztun,
pultserek… gainerako arropen es-
tilo etniko berari eusten diote. La-
rrua bezalako materialak medaloi
handiekin konbinatzen dira.

Koilare eta 
gerrikoak

Koilare ikusgarriak baditugu,hezu-
rrean, turkesan edo koralean egi-
nak eta metalekin nahasiak.
Gerrikoak «militar» estilokoak iza-
nen dira, abalorio eta serrajeekin.
Boltsoetan, garrantzi berezia du
formen diseinuak,kolore biziak iza-
nen dituzte,itsas maskorrak josita,
ukitu orientalarekin…

Beraz aukera ugari daude hauta-
tzeko,orain bakarrik eguraldiak la-
guntzea eta uda ederra izatea gel-
ditzen zaigu.

unitz erabiliko da, beraz, itxuraz
takoak diren arropak konbinatu-
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PELUAGA
Moda eta osagarriak

Colon Pasealekua 7
20302 IRUN
Tel-Fax: 943 622816

Serapio Mujika, 14
& 943 615886 
20302 IRUN

MODA PREMAMA

HAURDUN ZAUDE?
Zatoz! eder jartzeko behar

duzun guztia daukagu

Arroparen armairua ongi hornitua
egotea komeni da urte osoan. Uda-
berri-uda denboraldirako, «cargo»
galtza batzuekin hasi behar da, hau
da, sakel eta kremailera aunitz di-
tuztenak. Aukerarik onena kolore
beltzekoa da, baina ahal baldin ba-
duzu, ausar zaitez berde militar ko-
loreko batekin. Aisa konbinatzeko
modua izanen duzu kamiseta tiran-
tedun txuri eta beltzekin, hauek ere
nahitaezkoak zure kajoian.
Edizio mugatuko Puma, Adidas edo
Nike deportibek ere, joku handia
emanen dizute, galtza bakero ba-
tzuekin,denim gona batekin edo 70.
hamarkadako estanpatu batekin jar-
tzeko modua izanen baituzu.

Hippy modaren boom-a joan den ur-
tean izan bazen ere, oraindik soine-
ko txuriren bat gordetzea komeni
da, tela goxo eta arinekoa, 24 ordu-
tan erabiltzeko modukoa.Goizez,la-
nera edo erosketak egitera joateko,
saharauiar tipoko txaketa batekin
jartzen ahal da;gauez, txokolate ko-
loreko eta urre koloreko metaleko
takoiak dituen sandalia batzuekin on-
gi emanen duzu.

Kotoi edo terziopelozko sudaderak
ere modan daude. Gogoratu behar
duzu kirolerako arropa eramaten de-
la eta konbinatu ahal izanen duzu,
adibidez, gona polit batekin eta ta-
koidun zapata batzuekin.

Ongi hornitutako armai-
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Barneko arropen moldakortasuna
eta bainurako «kruzero» korteak di-
ra lentzeria eta bainurako modako
ezaugarririk nabarmenenak 2003ko
udaberri-udarako.
Abanguardiako diseinuko moda; kan-
pokoekin nahasten diren barneko
arropak, retro ikutua duen sentsua-
litatea eta ehun ultrateknikoak,arro-
pa dinakimoak eta prestazio handi-
koak dira udaberri-udako modaren
oinarriak.Bainuko modarako,korte
sofistikatuak eta hagitz eleganteak,
kruzero batean ere erakusteko mo-
dukoak ageri dira. «Country» inspi-
razioa,graffiti motiboak eta lore es-
tanpatuen bertsio anitzak,dira uda-
ko kolekzioetan agertuko diren osa-
gai nagusiak.

Barneko moda 
eta lentzeria

Azido tonuetako transparentziek,
bordatu erakargarriekin edo lore
handiekin aberastuak, diseinu ele-
ganteko eta gama altuko barneko

moda ekarriko dute.Azken denbo-
raldietan baino xumeagoak,brilloek
oraindik paper garrantzitsua bete-
ko dute,efektu sofistikatuak sortuz.
Barneko arropa sentsualtasunez eta
probokazioz hornitzen da,gizaseme
eta emakumeen gozamenerako.
Abanguardiako diseinua duten arro-
pa arinek barneko moda moldako-
rra osatzen dute, kanpotik ere era-
biltzen ahal dena. Honela, kamise-
tek edo enkaje forratuko pilardiek
«fashion» itxura hartuko dute «prêt
a porter» arropekin konbinatuta;
lentzeriako kamisoiak,besta egune-
tan erakusten direnak; top dizdira-
tsuak. Unibertso bikoitza eta mu-
garik gabea, barneko modatik kan-
poko materialaren erabilerak sor-
tua edo mundu horretakoak izanik
modu original eta harrigarrian era-
biliak, enkajea adibidez.
Betiko lentzeriaren zaleendako, iz-
piritu frantsestua eta «retroa» iza-
nen dute aukeran,etxeen eta te are-
toen diseinuetan oinarritua. Joera
honetan,xehetasunek garrantzi han-
dia dute:dekoratutako tiranteak,la-
zitoak, puntillak eta material ez-
berdinen konbinazioak moda kar-
gatu xamarra,baina ederra osatzen
dute.

Liga eta kortsea
Azkenik,formula ezberdinak erabil-
tzen dituen «joskurarik gabeko» tek-
nologiak, eta akabera berritzaileak
dituzten fibraz egindako ehunek,
itxura miniminalista eta xinplea duen
moda osatzen dute. Baina,egitan,
osasunerako prestazio tekniko han-
diak ditu, baita gorputzaren esteti-
ka eta konforterako.Izan ere,«ehun
inteligenteei» esker bakterien aur-
kako tratamenduak, efektu hidra-
tanteak, izerdiaren kontrako ezau-
garriak eta bertze aunitz topatzen
ditugu barneko arropa hauetan.
Ausartenentzat bi dira denboraldi-
ko arropa-izarrak: hanka proboka-
zioz janzten duen liga eta kortsea,
errefortzuekin, bolanteekin eta en-
kajeekin.

Barreneko arropa m o d a-

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

ZAPATADENDA
Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289





ttipi-ttapa
Ez idurian ere, Zu-

garramurdi hiru norabi-
deko bidegurutze bat da:
Sararat, Dantxarinerat
eta Etxalarerat. Hori de-
la eta aspalditik arazoa
bihurtua zen herrira etor-
tzen zirenentzat nora-
bide hauek bilatzea, eta
hor ibiltzen ziren plazan
itzuli eta bueltaka gal-
durik. Hemendik aintzi-
na ez da halakorik ger-
tatuko zurezko hiru kar-
tel elegante jarri baiti-
tuzte norabide hauek
seinalatzen. Hoiekin ba-
tera ere plazan panel
bat eman dute herriko
plano batetan toki inte-
resgarrienak adierazten
dituenak.

Ateraldiak apez
berriarekin

Pedro apez berri gaz-
tea ilusio haundiakin ha-

si zaigula erakusten ari
daku. Gan den urtean
Fatimara irteera bat an-

tolatu zuen; eguberritan
Gasteizko jaiotzak ikus-
tera ere jendea eraman

zuen; eta orain martxo-
aren 12an, Javierada
kontu dela eta, bertze bi

irteera antolatu zituen
egun bererako: inda-
rrean zeudenak goize-
ko 5:00etan hartu zuten
autobusa eta Monrea-
letik oinez abiatuz 25 ki-
lometro egin dituzte Xa-
bierreraino; bertze ibil-
bidekoak eguerdian ate-
ratzen ziren eta Zango-
tzatik 12 kilometro egin
dituzte.

Iñauterietan
aldaketak
proposatu dira

Aurtengo inauteriak
pastu ondotik azterke-
ta bat egin da eta orain-
dik deus finkotan geldi-
tu ez bada ere, aldake-
ta proposamen bat ba-
dago: inauteriak larun-
bat eta igandean ospa-
tzea. Larunbatean men-
dia eginen zen eta igan-
dean herria. 

herriz herri

2003/03/20 • 346. zbk. 
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Norabide ezberdina adierazten dituzten
bide-seinaleak jarri dituzte plazan
Heldu den urtean iñauteriak larunbat eta igandean ospatzea proposatu da

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKOA

Aurtengo ihauterien hausnarketa egin ondotik proposamen bat plazaratu
da heldu den urterako. Oraindik deus ere erabaki ez bada ere, larunbat eta
igandean ospatzea proposatu da.

MARTIKO
Ahatekietan 

adituak eta arituak
Ahatekietan

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

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

iturgintza
kalefakzioa

saneamendua      
gasa

& 948 510086 / 510156 
fax: 948 610856

LEITZA

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI



ttipi-ttapa • herriz herri
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BAZTAN

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

ttipi-ttapa
Baztanen «Bai Eus-

karari herrietan» proiek-
tua bideratzeko bi be-
kadunen aukeraketa
prozesua abiatu dute
Baztango Euskara Zer-
bitzuak eta Doike! Eus-
kara taldeak. Bete be-
harreko baldintzak ho-
nakoak dira: graduatu
eskolarra; idatzizko eta
ahozko euskara gaita-
suna neurtzeko proba
eginen da eta gida bai-
mena eta autoa behar
dira.

Kontuan izanen dira
informatika ezagupe-
nak, moldakortasuna,
bertakoa izatea, antze-
ko lanetan esperientzia
izatea eta euskalgintza
ezagutzea.

HAMEKA HILABETEZ
Bekaren iraupena

hameka hilabetekoa iza-
nen da, apiriletik aitzi-
na. Teknikari maila iza-
nen dute bekadunek eta
eguneko hiru ordu in-
guruko lanalaldia. Oro-
tara 10.957,2 euro ja-
soko ditu, lau hilabete-
ko kontratazioa barne.

Kurrikuluma doku-
mentatua martxoaren
21eko 14:00ak baino le-
hen aurkeztu beharko
da, Baztango Suinki
euska l t eg ian  (948
452471) edo Euskara
Ze rb i t zuan  ( 948
580006). Leku hauetan
ere izanen da informa-
zio gehiago interesatuen
eskura.

«Bai Euskarari herrietan» proiektua
bideratzeko bi bekadun hartuko dira
Kurrikuluma ortzirala baino lehen aurkeztu behar da

Argazkia: Rakel GOÑIk utzia
Elbeteko plazan, Orakunde egunean (otsailaren 27an) bi zuhaitz landatu eta
kolunpio berriak inauguratu zituzten.

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketaKanttonberri 1, bis • BERA
Fax - Tel: 948-631218

FLASH
Baionarat clown
ikusterat
Baztango Kultur Zerbi-
tzuak apirilaren 5erako
ateraldia antolatu du
Baionara, Slavas Snow
Show taldearen mimo
clown antzerki emanal-
dia ikustera. Elizondo-
tik 19:30etan abiatuko
dira eta emanaldia
21:00etan hasiko da
Baionako udal antzo-
kian. Prezioa 20 euro-
koa da eta lekuak mu-
gatuak direnez, Arizku-
nenea kultur etxera le-
henbaileen joan behar-
ko dute interesatuek.
Cirque de Soleil-en bar-
nean bi urtez eskaini du-
te kalitate handiko ikus-
kizun hau.

Guazin taldea
Martxoaren 8an egin
zuen aurkezpen ofizia-
la Elizondoko Antxito-
nea Baztango Guazin
taldeak. Gaur egun ideia
batzuk legez kanpo utzi
direnean, ideia horiek
defendatzeko sortuta-
ko taldea da Guazin.

 



ttipi-ttapa
Elizondoko igerileku

estaliaren lehen faseko
lanak aitzinera doazi.
Gesport SL enpresak
egindako inkestaren
arabera, 1.500 bazkide
biltzen ahal ditu Baztan,
Malerreka, Urdazubi eta
Zugarramurdiko bizila-
gunei eskainiko den zer-
bitzu honek. Dena den,
abonatuen %90 inguru
Baztan bertakoak iza-
nen liratekeen. Gan den
urteko abenduan egin-

dako 300 telefono elka-
rrizketetan oinarritu da
enpresa bideragarrita-
sun plana egiteko. Bizi-
lagunen %47ak kirolen
bat egiten duela azpi-
marratzen da ondorio-
etan, pilota, mendia,
mantenimendu gimna-
sia, footing, ehizia,
arrantza, txirrindularitza,
aerobic eta futbito ba-
tez ere.

Igerilekuaren erabil-
tzaileak lau aukera iza-
nen dituzte ordaintze-

ko, urteko abonamen-
dua, negukoa (9 hila-
bete), udakoa (3 hila-
bete) eta eguneroko sa-
rrerak. Ikerketaren ara-
bera, gehienak urteko
abonamenduaren alde
azaldu ziren eta helduek

hilabetero 15 euro or-
daindu beharko lirate-
keela uste dute. Haur,
gazte, adineko eta fa-
miliei prezio bereziak es-
kaintzearen alde ere
agertu dira inkesta egin
dutenek. 

Lanen lehendabiziko
fase honetan igerilekua
estali eta aldagelak egi-
nen dira. Bigarrenean
sauna, bainu turkoa,
gimnasia aretoa eta ber-
tze zerbitzuak eraikiko
dira.

Iñauterietako Egun ttun-ttun egunean, Azpilkuetako neska-mutikoak eske-
an.

herriz herri

2003/03/20 • 346. zbk. 
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1.500 bazkide izaten
ahal ditu Elizondoko
igerilu estali berriak
Gesport enpresak egindako
ikerketaren arabera

BAZTAN

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA

Jon Quintano, Baztan
ikastolako ikaslea, Iñigo
Aristak 2002an lehen
hezkuntzako 5 mailako
ikasleentzat antolatuta-
ko "ibilbide kulturalen" in-
guruan egindako lanetan
saritua izan da. Sari
hauek Nafarroako Go-
bernuko Hezkuntza De-

partamentuak banatu zi-
tuen otsailean. Argaz-
kian, Jon Quintano bera
ageri da saria jasotzen.

2002ko edizioan 154
ikastetxeko 4.320 ikas-
lek parte hartu zuten.
Hauetatik 35 saritu zi-
tuzten.

Zorionak Jon.

Baztan Ikastolako Jon Quintano 
saritu dute Iñigo Arista lehiaketan

IKASTETXEAK



Franck DOLOSOR
ADSL ixuri haundiko

internet sarea Senpe-
reraino helduko da uz-
tailean, kostaldean ja-
neko martxan den sis-
tema hori Ipar Euskal
Herr iko eremuaren
%90an ezarriko duela-
kotz France Telecomek
heldu den uda aintzin.
Gisa huntan, Wanadoo,
Free, Club edo AOL en-
presetako zerbitzu za-
luenak eta merkeenak
hartzen ahalko dira Sen-
peren ere. France Tele-
comek instalatzen ditu
behar diren hariak bai-
nan gero bezero bakoi-
txak hautatzen ahalko
du nahi duen enpresa.
Duela hilabete batzuk
uste zen ADSL ixuri
haundiko internet sarea
ez zela berehala ema-
nen Lapurdi barnealde-
an bainan azkenean,
France Telecomek iku-
si du zerbitzu huntako
abonatuen kopurua hi-
ru aldiz haunditu dela
Iparraldean 2002an.
Gainerat, ADSLa insta-
latzea gero eta merke-
agoa da teknika aintzi-

namendueri esker. Ere-
arotik goiti ADSLa zon-
bait herritan ezarriko da
eta uztail hastapenean

Senpere osoan hartzen
ahalko internet zaluena
eskaintzen duen siste-
ma hori.

France-Telecom lan-
tegiko arduraduenen ar-
tean, BABko hiri elkar-
goa eta Pirineo-Atlanti-

koetako Kontseilu Na-
gusiko hautetsiek ezar-
tzen duten internet sa-
rea osagarri bat izanen
da eta ez konkurrentzia.
Dena den, herritarrak di-
ra irabazle proiektu be-
rri guzi hauekin gaurko
egunean gero eta zai-
lagoa baita teknologia
berririk gabe lan egitea
edo bizitzea. Hemendik
goiti, bakoitxak hauta-
tzen ahalko du zoin sis-
tema ezarri nahi duen
bere bulego ala etxean.

Udan Herriko
Etxearentzat
lana

Udan herriko etxea-
rentzat lan egin nahi du-
ten gazteek beren gal-
deak egin behar dituz-
te martxoa bururatu ain-
tzin. Eskaerak eta ku-
rrikulumak andere au-
zapezari zuzenduko di-
ra martxoaren 31a ain-
tzin. Denbora pasa, ak-
tibitateak eta aintzira
garbitzeko 18 urte bai-
no gehiagoko zonbait
langile hartuko ditu uda
huntan ere herriko etxe-
ak.
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ADSL ixuri haundiko internet sarea herrirat
helduko da azkenean uztailean
Udako herri langileek beren eskaera egin behar dute martxoaren 31a aintzin

SENPERE

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209 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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.
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.
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ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Faulcon amoztar jaun-andereak harri-bitxi eztaiak ospatu zituzten otsaila-
ren 20an hirurogoi urte baitu esposatu zirela. Galardi jaun-andereak urrez-
ko eztaiak ospatu zituzten otsailaren 17an.



Ihintza, Angela eta Eneko
Martxoaren 29an

5:00etan, Bil Tokin bil-
duko dira Azkaindarrak
Bat elkarteko kide gu-
ziak urteko bilduma egi-
teko eta ondoko urteko
erabakien hartzeko.

Mixel Etxeberri le-
hendakariak jadanik az-
pimarratzen du 2002-
2003 urteko emaitzak
onak direla. Aurten ez
bada titulurik bildu ere
erran behar da pilota-
riak maila batez igo di-
rela. Lehenik Marc Be-
rasategik profesional
maila erdietsi  zuen
2002ko urrian. Laurent
Albistur xarean eta  Ma-
rina Higos eta Karine Hi-
gos Palantxan maila go-
renean ari dira. Gabi
Ibarburuk bigarren mai-
lako final laurdenak jo-
katu zituen, eta Jon La-
duxe eta Xabi Jolimon
Frantziako Xapelketa jo-
katzen ari dira 16-17 ur-
teko mailan. Azkenik ja-
kin behar da 120 pilo-
tari direla elkartean, xa-
pelketan ari direnak edo

pilota eskolan ikasten
ari direnak.

Atletismo zelaia 
Trinketearena ez ba-

da finkatua oraino, atle-
tismo pista baten eraiki-
tzeko proiektua aintzina-
tuz doa. Ez bada jakina
oraino nolakoa izanen
den ere, herriak bere
pista izanen duela ez da
dudarik. Momentuko
245 000 euroko proiek-
tua bozkatua izan da. 

Bozkak berak ez du
aho batekoa erdietsi. 23
kontseilarietarik bede-
ratzik baizik ez baitu al-
de bozkatu, 4 kontra eta
10 xuri. Auzapezaren
zerrandako batzu ere ez
dira alde agertu. Xuri
bozkatu dutenek pen-
tsatzen dute atletismo
pistak ez duela lehenta-
suna merexi bertze egin-
beharrak badirelako. 

Aratzen zigorra
ezeztatu zuen
Epaitegi Gorenak

Espainiako epaitegi
Gorenak Aratz eta Ar-

kaitzen kartzela zigorra
ezeztatu zuen iragan hi-
labetean. Audientzia na-
zionalak 18 urte kartze-
la zigorra hautatu zuen
bi lapurtar gazteentzat
2002an. Epaitegi Gore-
nak pentsatzen du Au-
dientzia Nazionalak «oi-
narri juridiko eskasare-
kin» hartu zuela eraba-
kia eta galdetzen dio
«argumentazio indar mi-
nimo bat». Audientziak
erabaki berri bat hartu
beharko du beraz. Ho-
rren aintzinean Grazi
kontseilariak orroitara-
zi dio auzapezari herri-
ko kontseiluak mozioa
bozkatu beharko luke-
ela, espainiako konsu-

lari Aratzen hurbiltzea-
ren eskatzeko.

Jean-Michel Iturria
Azkain eta Urruña ar-

teko bazterrak mihatu
zituzten martxoaren 8an
eta 9an. Jean-Michel Itu-
rria, 33 urteko gizona
eskastu zen otsailaren
28an. Geroztik poliziak
bere mihaketak utzi bai-
tzituen, familiak herrita-
rrak deitu zituen Oleta-
ko kaperan biltzeko eta
gizonaren mihatzeko. Bi
egun horiek ez zuten
deus berri ekarri.

Moda desfilea
Euskaltegiko ikasle-

ek korrika 13aren mo-

da desfilea antolatu du-
te martxoaren 28an or-
tziralez Bil Tokin 20:30-
etan. Korrikaren jantzi
berriak aurkezteko as-
moa dute. Ondotik Ta-
loak eta zintzur busti-
tzea prestatuko dute.

Marrazki lehiaketa
Azkaingo besta ko-

miteak marrazki lehia-
keta berri bat antolatzen
du 2003ko kamisetaren
egiteko.

Marrazki guziak era-
kutsiak izanen dira maia-
tzaren 3an larunbatare-
kin arratsaldeko 5etan
kiosko gainean. Han be-
rean hautatuko da ira-
bazlea.

herriz herri
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ARGAZKIA: ANGELA JORAJURIA

Badu orai hilabete batzu Laduxe trinketearen etorkizuna zalantzan ezarria
dela. Gaurregun trinketak ez lituzke publiko haundia errezebitzen ez baita
legezkoa hortarako. Laduxe jabeak saltzeko asmoa du eta jakin behar da
Herriko Etxeak kasua ikertu zuela egun batez behar bada haren erosteko,
herriko pilota elkarteak erabiltzekotan. Bainan horri buruz auzapezak ez du
erabakirik hartu oraino. Azkaindarrak Bat elkartearen biltzar nagusian ze-
haztasun gehiago ezagutuko den espero dute pilotariek.

Pilotaren biltzar
nagusia martxoaren
29an eginen da
Trinketearen etorkizuna zehazten
ari dela espero dute bulegoan

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

AZKAIN

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

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

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

SCC-02-0199
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Xan HARRIAGUE
Ihiziko sasoina bu-

katu da eta Sarako ihiz-
tariak iaz baino hobeak
izan dira, bederen tal-
deka ihiztatzean. Joan
den urtean 16 basurde
hil bazituzten aurten 22
hil dituzte eta basahun-
tzetan iaz bezala 4 hil
dituzte ezpaitute dre-
txorik gehiago hiltzeko.
Udaberrian taldeka ibil-
tzen ahalko dira axeri
ihizin, lehenik baimenak
galdetuz federazionea-
ri, berantago axeriek kal-
teak egiten badituzte ba-
serrietan inguruetako
axeri ihizien arduradu-
nak baimena ematen
badu.Taldekako ihizia
maite ez dutenentzat eta
lasaitasuna maite dute-
nentzat, arrantza ideki
da martxoaren 8an, bai-
nan anitzek diote arrain
gero eta guttiago aurki-
tzen direla Sarako ure-
tan ere.

Errugbia
Martxoaren lehen 15

egunetan Saratarrek  bi
matxa zituzten Animai-
neko zelaian. Lehena
eta zailena, Kanboren
kontra, bi taldeak parti-
da guzian hurbil ibili zien
puntuetan bainan azken
minutuetan kontra era-
so batean, Kanboarrek
entsegua markatu zu-
ten eta Saratarren itxa-
ropenak suntsitu. 3 pun-
tuekin joan ziren Sara-
tik 12 eta 22 irabaziz.
Bigarren matxa, aldiz,
Azkainen kontra zen eta
orain arte 3 matxa el-
garren kontra egin ba-
zituzten Azkaindarrak
aldi guziz irabazle ate-
ra ziren. Bainan sarata-
rrek horri kasu haundi-
rik ez emanez eta ongi
jokatuz irabazi zuten,
arrokeri guttirekin bai-
nan bukaeran garantzi-
tsuak izanen diren 3
puntuak hartu zituzten
irabaziz 9 eta 6.

Zazpiak Bat
elkarteko afaria

Zazpiak Bat dantza

taldeak afaria antolatu
du larunbat honetarako,
martxoak 22, Omordian

bilduko dira, 20:00eta-
tik goiti. 

Txartelen prezioa 16

eurokoa da helduentzat
eta 8 euro haur eta gaz-
tetxoentzat.

Ihizi sasoina bukatu
bezain laster
arrantzakoa hasi da
Zazpiak Bat elkarteko afaria eginen
da larunbat honetan Omordian

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

DROGERIA
LURRINDEGIA

OPARIAK

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal

duen makina
10 minututan

zuk nahi duzun kolorea
Profesionalentzat

prezio bereziaIturlandeta, 6 • & 948 63 02 40 • BERA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

SARA

ARGAZKIAK: MAIDER OLASSO

Ihauteriak, martxoaren lehen asteburuan izan ziren, eta larunbatetik 40 bat
gazte bildu ziren etxeen itzulia egiteko, Aurten, Larraburuko Bordatik be-
heiti heldu den auzoa eta Lehenbizkai egin zuten. Itzuli hori egin eta plaza-
ra etorri ziren, eta han, Herriko Etxeko Ostatuan, Tabasco musika taldeak
kontzertua eskaini zuen. Biharamunean, goizeko 11etan gazteenak eta dan-
tza taldeak desfilea egin zuten, ondotik Zan Pantzarren auzia eta oren biak
aldean ikastolak antolatu zuen bazkarira 120 bat lagun hurbildu ziren, urte
guziz jende gehiago. Han Sai Berri, Sarako taldeak, aperitifa alaitu zuen.
Arratsaldean gazteak, benten eta ostatuen itzulia egin zuten.
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Amaia Irastorza Alfonso, Irungoa, urta-
rrilaren 3an.
Kevin David Diaz Amaguana, Berakoa,
otsailaren 17an.
Katalin Arizmendi Andueza, Elizondo-
koa, otsailaren 27an.
Laura Gonzalez Jaimerena, Elizondo-
koa, martxoaren 6an.
Saioa Maritorena Etxeberria, Leitzakoa,
otsailaren 24ean.
Ainhize Txoperena Zabaleta, Leitzakoa,
otsailaren 27an.
Mattin Lekuona Oiartzabal, Lesakakoa,
martxoaren 5ean.
Olatz San Miguel Grajirena, Donezte-
bekoa, martxoaren 6an.
Unai Arburua Iturria, Etxalarkoa, mar-
txoaren 5ean.
Koldo Bizente Maia, Etxalarkoa, mar-
txoaren 7an.
Onintza Agirre Soto, Zugarramurdikoa,
martxoaren 8an.
Maylis Zuttion, Sarakoa, otsailaren 4ean.
Yoan Charles Etienne Zubiri, Sarakoa,
otsailaren 8an.
Jakes Segure, Sarakoa, otsailaren 27an.
Maiena Etxegarai, Sarakoa, martxoaren
3an.
Ninbe Urtxegi Urra, Igantzikoa, martxo-
aren 9an.

Josefa Irigoien Azkona, Berakoa, mar-
txoaren 6an, 83 urte.
Jose Etxeberria Goñi, Amaiurren, mar-
txoaren 3an, 81 urte.
Mª Victoria Navarro Plaza, Elizondon,
martxoaren 4ean, 97 urte.
Modesto Larretxea Taberna, Arantza-
koa, otsailaren 26an, 77 urte.
Felix Erdozain Erdozain, Berakoa, mar-
txoaren 1ean, 79 urte.
Feliciana Ariztegi Goñi, Oizkoa, mar-
txoaren 8an, 70 urte.
Bernardino Altzuguren Iturria, Etxa-
larkoa, martxoaren 11n, 77 urte.
Paco Goienetxe Gortari, Zugarramur-
dikoa, martxoaren 12an, 58 urte.
Henri Antoine Mondiet, Sarakoa, mar-
txoaren 3an.
Kattin Elizalde, Sarakoa, martxoaren
12an.

EZKONTZAK
Patxiko Artieda Apeztegia eta Jone Arrie-
ta Altzuguren, Bera eta Irungoa, mar-
txoaren 1ean.
Fernando Maria Arraztoa Larregi eta
Izaskun Garbalena Goñi, Gartzain eta
Arizkungoa, otsailaren 22an.
Jon Ortueta Zubiaurre eta Inmaculada
Larrañeta Oiartzun, Donostiakoak Azpil-
kuetan, otsailaren 28an.
Monica Lakar Abril eta Jose Manuel
Martinez Hernandez, Lesaka eta Irun-
goa, azaroaren 23an.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

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

(Iñaki)

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainakBBEELLAARRRRAA

OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA
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Aitor AROTZENA
Bederatzi egunen barrenean sor-

tuak dira biak. Ttikitatik elkarrekin es-
kolan ibiliak, esku pilotan aritu ondo-
tik erremontea jantzi eta Doneztebe-
ko eskolan hasi ziren Iñaki Lizasore-
kin. Handik Huartera salto egin zuten
eta martxoaren 1ean elkarren kontra
egin zuten debuta profesionaletan Mi-
gel Mari Urrutia saldiastarrak eta Pa-
txi Olazar doneztebarrak. «Bixkiak ga-
rela esaten ahal da –diote biek irriz–
beti elkarrekin ibili gara». Batek ira-
bazi behar eta doneztebarraren alde
erori zen garaipena. Martxoaren 6an
bikoteak aldatuz jokatu zuten eta or-
duan saldiastarra garaile. Pixkanaka
beraz, hasi dute profesionaletako ibil-
bidea. Urrutiak aipatu digunez, «de-
butaren egunean arront nerbioso nin-
tzen eta ez nituen korredoreak adi-
tzen ere. Bigarren partiduan gustora
eta ongi atera nintzen eta orduan bai
aditzen nituen». Olazar, aldiz, lasaia-
go ateri zen debutean: «Kontzentra-
tua ateratzen naiz eta ez diot kasurik

egiten gradari». Ibilbidean ez ezik, be-
raien ezaugarrietan ere berdintsuak
dira. Saldiaskoak aipatu digunez, «pa-
retaren arrimoan eta errebotean ez
naiz ongi moldatzen. Sakea izango
dut gauzarik hoberena». Olazar ere
sakean ongi moldatzen dela uste du.
Jai-Alai eta Galarreta pilotalekuak pro-
batuak dituzte dagoeneko eta biek
Huartekoan hobeki moldatzen direla
diote: «Ohitura gehiago dugu».

«INGURUAN PROFESIONAL FRANGO
BAZIREN, ETA HORRELA HASI GINEN»
Arestian aipatu bezala, erremontea
hartu baino lehen Txarutarekin eskuz

aritu ziren biak. Urrutiak esan digu-
nez, «pilotan aspertu egin ginen az-
kenean eta Donezteben erremonte-
an aritzen zirenez, bertan apuntatu,
afizioa sartu eta horrela hasi ginen».
Lizaso izan du irakasle eta Urrutiaren
ustez, «artista hutsa da, baina bera
bezalakoa ateratzea ez da errexa iza-
nen». Olazar ere iritzi beretsukoa da:
«Herrian profesional frango bazen,
eskola jarri zuten eta hantxe hasi gi-
nen». Profesional horien artean ai-
pagarriena Koteto Ezkurra da, Patxi-
ren osaba hain xuxen: «Lizaso irakas-
le eta Ezkurra familian izanez gero,
erremontelaria seguro!» dio. Laxoan
ere aritua da Olazar eta «posturak
hartzeko, pilota nola jo behar den ikas-
teko» baliagarria dela uste du. 
Azken bi hauekin zortzi dira profesio-
naletan ari diren Malerrekako erre-
montelariak. Etorkizun hurbilean ez
dute uste bertzerik debutatuko due-
nik. «Doneztebe eta Huarten ari dira,
baina gazteak dira oraindik. Urte pa-
re bat esperatu beharko da» diote. 

• Martxoaren 1ean debutatu
zuten profesional gisara Patxi
Olazar doneztebarrak eta
Miguel Mari Urrutia
saldiastarrak. Olazarrek
Larrearekin 40-24 irabazi
zien Uterga herritarrari eta
Urrutiari.

• Olazarrek hogei urte beteko
ditu maiatzaren 22an.
Nafarroako eta Euskadiko
txapeldun eta Espainiako
azpitxapeldun da gaur egun.

• Maiatzaren 31n hogei urte
beteko ditu Urrutiak ere.
Erremontearekin hasi baino
lehen eskuz aritu zen
Txarutarekin, hamahiru
urteak arte.

DATUAK...

Malerrekako zortzi

erremontelari ari dira orain

profesionaletan. «Gehiago ari

dira Donezteben eta Huarten,

baina urte pare bat esperatu

beharko da debutatzeko»

«Biek ongi sakatzen dugu, baina
paretaren arrimoan ikasi behar dugu»

AITOR AROTZENA

Miguel Mari URRUTIA-Patxi OLAZAR Erremontelariak
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Martxoaren 9an jo-
katu zen Nafarroako He-
rri Kirol Jolasetako le-
henengo jardunaldia.
Herri Kirol Federazioak

Nafarroako Kirol eta
Gazteriaren Institutua-
rekin batera antolatzen
duen Kirol Jolas haue-
tan bi mailako txapel-

ketak jokatzen dira: haur
mailakoak, 13-14 urte-
koak eta kadete maila-
koak, 15-16 urtekoak.
Eskualdeko ordezkari-

Aitor AROTZENA
Martxoaren 8an jo-

katu ziren Sunbillako pi-
lotalekuan Euskal He-
rriko kluben arteko es-
kuz binakako pilota txa-
pelketen finalak, kade-
te eta gazte mailan. Bie-
tan ere Txarutako pilo-
tariak izan ziren. Kade-
tetan, Oskar Urrutia sal-
diastarrak eta Mikel Ira-
ola almandoztarrak ez
zuten arazorik izan Mar-
kinako Urberuaga eta
Gandiagari 22 eta 6 ira-
bazteko.

Gazte mailan, aldiz,
Iñaki Larralde lesaka-
rrak eta Xabi Arraztoa
iruritarrak, 16-22 galdu
zuten Mallabiako Gar-
cia eta Lopezen kontra.
Zuzenbidean Txaruta-
koentzat izan beharko
luke txapel honek ere,
baina Larralde eskuko
minez kantxaratu zen
eta ezin izan zuen bere
jokaldi gogokoena, gan-
txoa, behar bezala gau-
zatu. Tantu eder batzuk
egin zituen, baina pilo-
ta aunitz txapapera jo-
an zitzaizkion. Halere,

aitzinetik izan ziren Txa-
rutakoak, baina hama-
seinako berdinketaren
ondotik ez zuten tantu
bakar bat ere gehiago
egin.

Binaka ez ezik, Xabi

Elizalde iturendarrak ba-
nakako finala ere joka-
tu zuen martxoaren 7an
Azkoitian Beobideren
kontra. Zoritxarrez, be-
rotzen ari zela min har-
tu zuen iturendarrak.

Partida hasi zuen, bai-
na 1-9 galtzen ari zela
utzi behar izan zuen.

TRINKETEAN ERE ONGI
Ezker paretari dago-

kionez, horiek izanen di-
ra Txarutako pilotariek
izanen dituzten finalik
aipagarrienak, baina
trinketetean ere ongi
moldatzen direla era-
kutsi dute Baztan eta
Malerrekako pilotariek.
Martxoaren 9an Lekor-
nen jokatu ziren Euskal
Herriko txapelketaren fi-
nalak.Hemen ere, bi ka-
tegoriatan ailegatu zi-
renTxarutako pilotariak
finalera eta bietan txa-
peldun suertatu ziren.
Haur ttikien mailan, ben-
jaminetan, Antton Jau-
regi amaiurtarrak eta Jo-
seba Iraola almandoz-
tarrak 40-26 irabazi zie-
ten, Lau Herriko Narza-
bal eta Espeleri. Alebin
mailan, berriz, Iruritako
Unai Barberenak eta
Arraiozko Xabier Ma-
dariagak 40-24 irabazi
zieten Atzarriko Dage-
rre eta Garat-i
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PILOTA

Mitxel Aginaga
Kirolari nabartearra bi-
garren izan zen mar-
txoaren 1ean Cascan-
ten jokatutako Nafarro-
ako errepideko Duatloi
txapelketan,  Pablo
Arrastia irabazlearen
ondotik.    Mendi Dua-
tloian aritzen da Agina-
ga eta Nafarroako txa-
peldun izan da azke-
neko urtertan. Errepi-
dean lehen aldiz saiatu
eta Nafarroako azpi-
txapeldun izan da. Ai-
tzinera begira, hainbat
proba izanen ditu nar-
bartearrak. Larunbat ho-
netan, martxoak 22,
Oñatin Duatloi Olinpiko
batean (10 km lasterka,
40 bizikletan eta 5 las-
terka) .  Martxoaren
29an, Espainiako Men-
di Duatloi txapelketa jo-
katuko da Gasteizen.
Apirilaren 5ean, Espai-
niako autonomia arte-
ko Duatloi txapelketa jo-
katuko da Lugon eta api-
rilaren 27an, errepide-
an, Espainiako Duatloi
txapelketa jokatuko da
Almerian. 

FLASH

Euskal Herriko klub arteko
txapelketan Txarutakoak bikain
Kadete mailan eskuz binakako txapela jantzi dute Urrutia eta Iraolak

ARTXIBOKOA

Joan den urtean banakako txapelketa irabazi zuen
Iñaki Larralde lesakarrak, baina aurten azpitxa-
peldun izan da binaka.

Narbarte eta Arantzako neska-
mutikoak bikain hasi dira
Nafarroako Herri Kirol Jolasetan

HERRI KIROLA
tza Arantzako neska-
mutikoek haur eta ka-
dete mailako proba kon-
binatuetan eta Narbar-
tekoek kadete mailako
sokatiran betetzen du-
te. Guziek ere emaitza
bikainak eskuratu zi-
tuzten. Haur mailako
proba konbinatuan bi-
garren izan zen Aran-
tza, Eunateren ondotik.
Kadete mailako proba

konbinatuan garaile
suertatu ziren aranzta-
rrak. Gibelean utzi zi-
tuzten Andra Mari, Be-
rriozar, Narbarte eta Iñi-
go Aritza.

Sokatiran ere emai-
tza ederra eskuratu
zuen Narbarteko kade-
te mailako taldeak, ira-
bazle izan baitzen. Igan-
de honetan Arantzan ari-
tzekoak ziren.
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g MENDI IBILADIAK

BAZTAN
Martxoaren 23an Eskizera
joanen dira Baztango
Mendigoizaleak.
Martxoaren 30ean
Unbotora.

LEITZA
Martxoaren 30ean Baztango
Iparlara ateraldia eginen du
Mendibil taldeak.

g ZINEMA

BERA
Martxoaren 20an «Piano-
jotzailea» filmea ikusgai,
euskaraz, 20:30etan Kultur
Etxean.

LEITZA
Martxoaren 21ean eta 23an
«Ciudad de Dios» filmea.
Martxoaren 28 eta 30ean
«Los lunes al sol».30

g IKUSENTZUNEKOAK

BERA
Martxoaren 27an Jon Abril
eta Asier Gogortza
kazetariek Txinan barrena
egindako bidaiaren
ikusentzunezkoa. 20:30etan
Kultur Etxean.

LESAKA
Martxoaren 22an Ander
Olaizola argazkilari
goizuetarraren diapositiba
emanaldia Kattun 19:00etan.

g DEIALDIAK

LESAKA
Martxoaren 22an
Faxismoaren aurkako
Eguna. Goizez mendi irteera
Sastrinera eta haritz
landatzea. Arratsaldez
solasaldia, manifestazioa,
barrikotea bertsolariekin eta
kontzertua: EH Sukarra.

26
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 30,00 E

Zerri gizena
1,00 E kiloa.

Zerramak:
0,49 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,31 
1.koa 3,19
2.koa 3,07
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,37
1.koa 3,25
2.koa 3,14

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: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86

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

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Otsailaren 28tik martxoaren 4era bitarteko prezioak)

Udaberria hemen dugu: eguzkia,
loreak, katarroak, epeltasuna eta…
ezkontzak!!! Negu aldean motel
xamar ibiltzen diran bikoteak ez-
kontzeko orduan. Beti ere egural-
di ederra eta goxoa nahi izaten da
hain egun garrantzitsuan eta gehie-
nek udaberri-uda partea aukera-
tzen dute esposatzeko orduan.
Hori eskualdeko eta inguruko den-
detan somatzen da eta garai ho-
netan, ezkon-egunerako edo ez-
kon-bidairako beharrezkoak diren
produktuak eskaintzen dituzte.
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk ere eskain-
tza horren berri eman nahi izan du
eta hurrengo lau asteetan, dendaz
denda, komertzioz komertzio ibili-

ko da: ezkontzeko arropak, jate-
txeen menuak, bidai agentzietako
aukerak, oinetakoak… «Ezkon-
tzeko prest» saioak horren guzia-
ren berri emanen dizue. Jakinaren
gainean egonen zarete, ezkondu
edo ez zuen aukera izanen da ge-
ro.

TELESAIO BERRIAK
Bertzalde, aitzineko alean aipatu
bezala, martxotik abuztura pro-
grama berri gehiago ere sartuko
dira asteroko maiztasunarekin.
Konparaziora, motorraren merka-
tua jorratuko da Autoaksaioan, eta
Udaberriko modak ere programa
bereziak izanen dituzte.

«EZKONTZEKO PREST» SAIOAN

Ezkon-egunaren inguruan
denden eskaintza ikusgai

Ken Zazpi albiste iturri
ge ld iez ina izan da
2001eko maiatzean
"Atzo da bihar" diska ka-
leratu zutenetik. Arra-
kastaren itzalak babes-
tuta, kontzertu kopuru es-
kerga eskaini dute (ehun
inguru) eta orain bigarren
diska prestatzen ari dira.
Aurrerapen gisara, Ilun-
tzean eta Besarkatu kan-
tuak eskaintzen dituen
aurkezpen singlea karri-
karatu dute. Azaleko ilus-
trazioa Joseba Arregik
egin zuen 2002ko aza-
roan Jaeneko espetxe-
an.
Ken Zazpi taldearen
proiektua 1996. urteko
udazkenean jaio zen Ger-
nikan J.M. Arronategik
(Exkixuko baxujolea) eta
Eñaut Elorrietak (Luga-
rriko abeslaria) bultzatua.
Orduan, Bi eta bat au-
rrerapen abestia kalera-
tu zuten urte hartako "Aur-
tengo GORakada, 1"-
ean, Gor diskoetxearen
bilduma diskoan, KEN 7
izenburupean.

«Bidean»

GOR, 2003
KEN ZAZPI

DISKAK
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g ANTZERKIA

BERA
Martxoaren 23an 16:30etan
Herriko Etxeko Plazatik
ibilbide historiko antzeztua.
Ricardo Baroka eskolako
Guraso Elkarteak antolatua.
Martxoaren 28an eta 29an
antzerkia Pui eta Zizka
ostatuetan. Lesakako Mairu
taldearen bakarrizketak.
Ortziralean 22:00etan eta
larunbatean 20:00etan.

g MUSIKA

BERA
Martxoaren 30ean akordeoi
topaketa igande goizez.
Euskal Herriko musika
eskola ezberdinetako
akordeoi ikasleak.

g BERTSOAK

GOIZUETA
Martxoaren 23an 16:30etan
Herriko Etxeko Ganbaran
Nafarroako txapelketako
azken finalaurrea: Xavier
Silveira, Iñigo Olaetxea,
Xabier Legarreta, Aritz
Saragueta, Miren Artetxe eta
Iñigo Ibarra.

LESAKA
Martxoaren 30ean
16:30etan Nafarroako
txapelketaren finala
Zambran.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Martxoaren 17tik 23ra
Igantzi, Sunbilla, Elizondo
(Iturralde), Irurita, Leitza
(O.Erbiti) eta Goizueta.

Martxoaren 24tik 30era
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.

Mart.31tik apirilaren 6ra
Bera (m.J. Sanz), Ituren,
Elizondo (Lezaun), Arizkun,
Leitza (M.T. Plaza) eta
Goizueta
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Sakeleko telefonoari adiktoa-
ren perfila ez da guztiz osatu
oraindik, baina kaltetutakoen
artean zenbait ezaugarri aman-
komun topatu dira:
- Nerabea
- Gurasoekin komunikazio fal-
ta eta urruntasuna.
- Aurpegiz aurpegi harrema-
natu beharrean chateatzen pa-
satzen ditu orduak.
- Ez du bertzeekin bere ara-
zoetaz solasten.
- Segurtasun falta eta pertso-
nalitate ez egonkorra.
- Familia eta lagunetatik iso-
latua.
- Teknologia berriak neurriga-
be erabiltzea.
Gainera, adikzio honek, ber-
tzeek bezalaxe, antsietate ara-
zoak, depresioa eta lan edo
eskolako errendimenduaren
jautsiera sortzen ahal ditu.

Orain arteko kasuak nerabe-
enak baldin badira ere, horrek
ez du erran nahi helduen ar-
tean gerta ezin direnik. Sake-
leko telefonoari nerabeen adik-
zioa adin horretan gertatzen
den identitate krisiarekin lotua
dago: autoestima falta, nor-
bere gorputza ezin onartua,
integrazio arazoak…
Oraindik ez da arazo honen-
dako tratamendu zehatzik,
kontu berria baita, baina Pro-
yecto Hombrek errehabilitazio
programa batean hasi da la-

nean, gazteak ez dezan egu-
neroko lanekin, familiarekin,
eskolarekin… loturarik galdu.
Helburua ez da sakeleko te-
lefonoa ez erabiltzea, modu
arduratsu batean erabiltzea
baizik. Ezagun edo senideren
batek arazo hau izaten ahal
duela edo gaiari buruzko in-
formazio gehiago lortzeko, Do-
nostiako Proyecto Hombre era-
kundera deitzen ahal duzu:
943 273900.
Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

JAKIN BEHARREKOAK

Oraindik ez dira sakeleko 
telefonoari adikzio kasu 
aunitz ezagutzen, baina 

Proyecto Hombre erakundeak 
tratatu ditu batzuk.

Sakeleko
telefonoari
adikzioa



2828282828282828 ttipi-ttapa 

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

ko lanak edo pertsonak zain-

tzen, eta Ostalaritzan lan egi-

nen luke. % 645 711 418

BORTZIRIETAN.Emakume

batek etxetan edo haurrak

zaintzen lan eginen luke. %

653 210 160. Maregor

Bortzirietan. Emakume bat

etxeko lanak edo haurrak

zaintzen lan  eginen luke. %

650 065 062

Emakume bat  etxeko la-

nak edo haurrak zaintzen lan

eginen luke interna moduan.

% 653 210 160  Karina

Emakume bat  etxeko la-

nak, haurrak edo zaharrak

zaintzen lan  eginen luke. %

660 663 942 Karmen

Mutil bat  eskeintzen da,

eraikuntzan, granjan edo

edozer lanetan aritzeko. %

660 663 942 Hugo

LANA
302 Eskaintzak
Laguntzailea agentea edo

Justizi-ofiziala. Laster deial-

diak. Euskal Herriko auzite-

gietan lana.. Adozek infor-

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
DONEZTEBE. Etxeak egi-

teko lur eremua salgai.% 660

702  060.

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
LEITZA.Lur sail bat edo be-

lasoro bat erosiko nuke.%

620 529 498

LANA
301 Eskaria
40 urteko emakume bat

etxeko lanak edota haurrak

eta xaharrak zaintzeko es-

keintzen da. % 678 926 557 

Emakume bat interna mo-

duan lan  egiteko eskeintzen

da. % 650 065 062

LESAKAN. Emakume bat

etxeko lanak edo haurrak

zaintzen lan  eginen luke. %

653 210 160 

Emakume bat etxeko lanak

edo pertsonak zaintzen lan

eginen luke Lesaka ingu-

ruan. % 948 387 018

Neska euskaldun bat etxe-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

ARIZKUN. Pisu mobleztatua

salgai. Trastero eta garajea-

rekin. Sartzeko modukoa.

Egoera onean. % 639 012

085

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
Elizondo Pisua errentan

emateko. Txokoto auzoan.

Mobleztatua. %948 451 562.

BERA. Pisua errentan ema-

teko. 3 gela, sala bat eta su-

kalde ekipatua. Prezio one-

an. % 0033 616 503 945

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
Bera, Doneztebe, Elizon-

do edo inguruetan pisua

errentan hartuko nuke. %606

235015.

GARAJE/LOKALAK10
107 Salgai

ELIZONDO. 200m2tako ba-

jera salgai. Zentrikoa. %607

978 656

GARAJE/LOKALAK10
107 Errentan eman
ETXALAR. Nabe bat erren-

tan emateko. Karreteran ber-

tan, herriaren sarreran. Lor-

pen lantegia zena. 300m2in-

guru, 4 bulego, nabe bat eta

komuna. % 948 635 013

LEITZAN
Manuel Lasarte Kalean
garaje berriak salgai.

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

IRUÑA
Errotxapeako bulevarrean

75 pisu berri salgai.
Logela 1, 2 eta 3koak.

Garaje plaza eta
trasteroarekin. Kalitate
handikoak. Udaletxetik

oinez 10 minutura.
Informazioa eskatu.

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAIN

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

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

ADOSADOS

• Donezteben obra berriak. Santa Luzia
plazan 8 apartamentu eta lokal komer-
tzialak salgai.

• Osasun Zentru ondoan pisu berriak salgai.
• Aparan zonaldean pisu berriak eta

azkeneko 3 partzela eraikigarriak salgai.

948 451 841 

ADOSADOS

BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko martxoaren 27an

Elizondo 9:00-13:00 Merkatuko zelaia

Elbete 13:05-13:30 Karriketan barna

Arizkun 13:45-14:15 Karriketan barna

Erratzu 14:20-14:50 Karriketan barna

Amaiur 15:00-15:30 Karriketan barna

Azpilkueta 15:40-16:00 Karriketan barna

%% 948 580 006
Baztango Udala 

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko apirilaren 3an

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

% 948 635 254 - Etxalar
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matzen du. % 943 444 509

Aireportuan kontrolatzai-

leak. AENAren deialdia. Di-

plomatua edo lizentziatua izan

behar da. Ingeles maila er-

taina. Informazioa: Adoz %

943 444 509.

Gida eskola  irakaslea.Lan-

gabeziarik gabeko lanbidea.

Diru sarrera handiak. Presta

zaitez. Informazioa: Adoz %

943 444 509.

Basozaina. Euskal Herriko

parke eta natur babesgune-

etan lan egiteko. Eskola Gra-

duatua. Presta zaitez. Infor-

mazioa: Adoz % 943 444 509.

Suhiltzaileak. Euskal Herri-

ko parketan lan egin ezazu.

Lan baldintza ezin hobeak.

Eskola Graduatua. Informa-

zioa: Adoz % 943 444 509.

Garraiolari profesionala iza-

teko gaitze titulua lor ezazu.

Informazioa: Adoz % 943 444

509.

Administrari laguntzaileak.

Laster deialdiak zenbait uda-

letan. Eskakizuna: Eskola gra-

duatua. Presta zaitez. Adoz

% 943 444 509

Udaltzaina bertako udaletan

lan egiteko. Deialdiak laster.

Eskakizuna: Eskola gradua-

tua. Informazioa: Adoz % 943

444 509.

Liburutegi laguntzailea

Udaletxeetan. Betebeharra:

Eskola graduatua.Informa-

zioa: Adoz % 943 444 509.

Administrariak (teknikoak

zen laguntzaileak). Bertako

udaletan deialdiak zaba-

lik.Adozel informatzen du. %

943 444 509.

Gidariak, elektrikariak, kon-

serjeak, langileak... Berta-

ko udaletan subalterno be-

zala lan egiteko.Adozek In-

formatzen du. % 943 444 509

Peopleek Baztan-Bidasoa

zonalderako peoiak hauta-

ANIMALIAK
602 Salgai
Ahuntz ñanoak salgai. %

948 630 967

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
LESAKAn. Otsailaren

27an DIA dendaren ingu-

ruan giltza batzuk galdu

nituen. % 677 217 590

BERA. Toki Onako  apar-

kalekuan ortzegun gizen

egunean argazki kamera

galdu nuen. Nikon marka-

koa.  % 948 634 045

DENETARIK
702 Salerosketak  
Musika ekipoa salgai.

2000w, etapa eta kableekin.

Egoera oso onean. % 649 83

99 22

Sukaldeko moble eta elek-

trogailu guztiak bere pla-

noekin salgai. Berri berriak

eta prezio onean.  % 687 021

854

Arkon izozgailua salgai.

Zanussi markako, egoera

hagitz onean. 86 zm altue-

ra, 1,655m altuera eta 69,5

zabalera. % 948 580 481 -

687 025 131

Sukalde industrial bateko

elektrogailuak salgai.Oso

egoera onean, urte guttiko

erabilpena. % 948 397 039.

Pianoa erosiko nuke. Egoe-

ra onean egon dadila. % 948

510589.

DENETARIK
703 Bertzelakoak 
Bi aparadore,aintzinekoak

eta zahar itxurakoak. Berri

berriak. % 948 580 481 - 687

025 131.

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

tzen ditu. % 948 197 041

Emakume bat behar da   os-

tatu batean asteburuetan lan

egiteko. % 948 631 394

Emakume bat behar da   an-

dre heldu bati lagundu eta

berekin bizitzeko. Donostia

erdian. Asteburu eta besta

egunak libre. %943 428 486

(bazkal eta afal  orduan).

Kamarera bat behar da  jan-

tokian zerbitzatzeko. % 948

630 967

MOTORRA
501 Salerosketak
Renault 21,  9 urtekoa sal-

gai .  2000i .Gasol ina,

110.000km. 250.000

pta.Egoera onean.% 948 581

127 - 669 974 725 

97. urteko Fiat Bravo HGT

2.0 20v 147cv gorria sal-

gai. 78.000km. Llanta eta

faldoiarekin. ASD. Pioneer

musika ekipoa.Agitz egoera

onean. % 606 280 895

DERBI SENDA super mo-

tard 70cc  salgai. Konpeti-

ziorako prestatua. Baita mo-

toko arropak eta  serieko pie-

zak. % 679 555 036

Yamaha super Téneree  600

salgai. Prezio eta egoera

onean.Negoziagarria.% 686

913 189

Ford Mondeo TD 2000 ur-

tekoa  salgai. 30.000kmta-

koa, Airbag,ABS eta haize

egokituaren.1.550.000pta.%

948 631 456

Renault 5 1.4  1989 urteko-

ak kilometro gutxirekin. ITV

2004ko urtarrila arte.NA-Y.

200.000 Pta. trasferentzia-

rekin. % 629 014 677

Volkswagen Passat TDI 110

autoa salgai. % 948 630702 -

616 919 944.

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

UDAL PLANAREN JENDAURREKO
ERAKUSKETA EPEA LUZATZEA

Berako Udal Planaren jendaurreko erakusketa epea
2003ko martxoaren 21a arte luzatu dela jakinarazten
da, fetxa horretara arte planaren ale bat udal bulego-
etan interesatuen eskura gelditzen delarik, 8:00etatik
13:30tara.

Bera, 2003.03.05
ALKATEA,   J.J. Goia Etxeberria

MALERREKAKO
MANKOMUNITATEA

Malerrekako Zerbitzu Orokorreko Mankomunitate honek
administrari laguntzaile lanpostua behin betikoz ateri ar-
te aldi baterako administrari laguntzaile bat kontratatu nahi
du.

Aurkezten dena eskola graduatu titulua, lehen mailako lan-
bide heziketa titulua edo baliokidea izatea beharko du.
Euskara jakitea derrigorrezkoa da. Probak eginen dira,
EGA titulua dutenek izan ezik.

Lansaria funtzionarioen D mailakoa izanen da eta %12ko
osagarria.

Interesatuak Mankomunitateko bulegoan aurkeztu beharko
dute eskaera heldu den martxoaren 31ko eguerdiko 2ak
arte.
Bulegoan daude deialdiaren oinarriak eta eskaera eredua.

Doneztebe/Santesteban, 2003.03.11
LEHENDAKARIA,   

Miguel San Miguel Azpiroz

MALERREKAKO
MANKOMUNITATEA

Malerrekako Zerbitzu Orokorreko Mankomunitate honek 2003ko
babesturiko giza lana eta gizarteratze arloko aktuazioak egite-
ko arduratzeko, aldi baterako, tekniko bat hartu nahi du. beti ere
lana Nafarroako Gobernuko Gizarte Institutuko diru laguntzaren
menpe izanen da.

Aurkezten dena Gizarte Lanaren diplomadun titulua izatea be-
harko du.
Lanaldiak %90koa izanen da eta kontratoa horrela eginen da:
%45 hezitzailea bezala eta beste %45 gizarte langilea bezala.
Lansaria Nafarroako Gobernuko Administrazioko hitzarmenaren
arabera izanen da, hau da C mailako hezitzaile lanentzat eta B
mailakoa gizarte langile lanentzat.

Euskara jakitea derrigorrezkoa da. probak eginen dira EGA ti-
tulua dutenek izan ezik. Gainera proba teoriko-praktiko bat ere
eginen da.

Interesatuak Mankomunitateko bulegoan aurkeztu beharko du-
te eskaera heldu den martxoaren 31ko eguerdiko 2ak arte.
Bulegoan daude deialdiaren oinarriak eta eskaera eredua.

Doneztebe/Santesteban, 2003.03.10
LEHENDAKARIA,   Miguel San Miguel Azpiroz

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Peugeot 306 TD, Terrano 3-5 atekoak,
Golf GTI 16v, Montero 3 atekoa,

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



30 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.

LLUUIISS MMAARRII

MMAATTXXIIKKOOTTEE

beratarrak
martxoaren
20an urteak
beteko ditu.
Zorionak
Maider, Ane eta
Rakelen
partetik.

XXAABBIIEERR MMAA--
YYOORRDDOOMMOO AALL--
MMAANNDDOOZZ bera-
tarrak martxoa-
ren 19an 7 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
bat atta, ama
eta Beñaten
partetik.

AARRAANNTTXXAA EETTAA MMAAIIAALLEENN

beratarrek 3 urte bete dituzte
martxoaren 13an. Zorionak
familiaren partetik.

MMAAIIDDEERR MMAA--
TTXXIIKKOOTTEE

EETTXXEEBBEERRRRIIAA

beratarrak 3
urte beteko ditu
martxoaren 30-
ean. Zorionak
txantxangorri,
atta, ama eta
Aneren partetik.

IITTSSAASSOO EETTAA IIRRUUNNEE

EELLIIZZAAGGOOIIEENN BBIIZZEENNTTEE

etxalartarrek 10 eta 8 urte
beteko dituzte martxoaren 29an
eta apirilaren 4ean. Zorionak eta
muxuak atta eta amaren partetik.

MMAARRIIAA YYAANNCCII

igantziarrak  5
urte bete ditu
San Jose
egunean.
Zorionak pitxitxi
famili osoaren
partetik.

JJAANNIIRREE

MMAARRTTIINN GGOOIIAA

lesakarrak 3
urte beteko ditu
martxoaren
26an. Zorionak
Lesakako
familiaren
partetik.

AAIINNHHOOAA

AAGGUUIILLAARR LLAAZZ--
KKAANNOOTTEEGGII

beratarrak 5 ur-
te bete ditu mar-
txoaren 15ean.
Zorionak rubia
aita, ama eta
Alaitzen
partetik.

BBEEÑÑAATT YYAANNCCII

igantziarrak 2
urte bete ditu
martxoaren
11n. Zorionak
Igantziko
familiaren
partetik.

IIBBOONN IIRRAASS--
TTOORRZZAA UURRDDAA--
NNIITTZZ berata-
rrak 3 urte be-
teko ditu mar-
txoaren 30ean.
Zorionak Katti,
atta eta amaren
partetik Berako
otso ttikiari.

NORBAIT ZORIONTZEKO,

BIDALI BERE ARGAZKIA, 
TESTUA ETA 0,26 EUROKO
13 SEILO TTIPI-TTAPAKO

HELBIDERA:
ttipi ttapa • Herriko Etxeko  Plaza, 1 • 31780 BERA 

JJ..JJ..ak urteak
beteko ditu
martxoaren
19an. Zorionak
eta muxu bat
prexioxo. Afaria
noizko? Gonbi-
dapenaren zain
gelditzen naiz.
B.

DDOOLLOORREESS

AALLBBIIZZUUk
urteak beteko
ditu martxoaren
16an, Aunitz
urtez eta muxu
haundi-haundi
bat Ane eta
Pelloren
partetik.

Goizuetako
AAMMOONNAA

DDOOLLOORREEXXek
urteak beteko
ditu martxoaren
29an. Zorionak
familia osoaren
partetik. 
Aupa amona!

NNAARROOAA EETTAA OOIIHHAANNEE

ZZUUGGAARRRRAAMMUURRDDII ZZUUBBIIEETTAA

goizuetarrek 2 eta 7 urte beteko
dituzte martxoaren 12 eta 23an.
Zorionak eta muxu handi bat
familia osoaren eta berexiki
Oieren partetik.

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

948 630 800

% 948 630 800 • Legia 42 · BERA

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera) % 948 630 800 • Legia 42 · BERA

JJOONN SSEEIINN

OOSSIINNAAGGAA

doneztebarrak 9
urte beteko ditu
martxoaren
20an. Zorionak
eta muxu bat
familiaren
partetik.

XXAABBIIEERR

BBEENNGGOOTTXXEEAA

RREEKKAARRTTEE

doneztebarrak 3
urte beteko ditu
martxoaren
27an. Zorionak
eta muxu
haundi bat. Aita,
ama eta Joana.

JJAANNIIRREE

MMAARRTTIINN

GGOOIIAAk 3 urte
beteko ditu
martxoaren
26an. Zorionak
ama, attat eta
Naiararen
partetik.

EEKKIIÑÑEE

MMIINNDDEEGGIIAA

BBAALLEEZZTTEENNAA

aurtiztarrak
apirilaren 2an 5
urte beteko ditu.
Zorionak eta 5
muxu familiaren
partetik.

AAIINNHHOOAA

EETTXXEEGGAARRAAII

EELLGGOORRRRIIAAGGAA

beratarrak urtea
beteko du
martxoaren
30ean. Zorionak
eta muxu handi
bat familiaren
partetik.

Kolekzio aldaketa
dela eta, martxoaren

4tik 21era 83
piezako baxera-

jokua, 27 piezako
kafe-jokua eta pieza
solteak  merke-merke

saltzen ditugu.

& 948 630225

PALMADERAnPALMADERAn

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA
XXAABBIIEERR

UURRRRUUTTIIAA

TTEELLLLEETTXXEEAAk
urtea beteko du
martxoaren
29an. Aunitz ur-
tez Eider, atta-
ama eta Elor-
diko familiaren
partetik.
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Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

AUKERA HANDIAK

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443
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